


visszhangot és az olvasók kö- 
zötti kedveltség mutatóit, a ki- 
adványok grafikai kivitelezé- 

sét stb. Elvünk volt, hogy ne es-
sünk a kritika hibájába és lehe-

tőleg ne hagyjunk egyetlen 
munkát se említés nélkül. Ezt 
jórészt sikeriilt is megvalósíta -

ni, de aszó legszorosabb értel-
mében; némely könyvet való-
ban csupán említun Nini v volt  

szándékunkban ugy an
az 

tes elemzést adni, hanem  
1985-ös esztend ő  friss könyv- 

termését és annak visszh аn Q ~t 
dokumentálni. Igy nem f g 
koztunk már eleve a тбk o  en-
adású könyvekkel, i-
tumok sorozatában megjelent  
kiadványokkal és azokkal' 
amelyek 1984-es évszámot Vi-
selnek, de már csak 1985-ben 
jelentek meg és így kerültek a 

Кiadó listájára, valamint 
azokkal, amelyek ugyancsak 
szerepelnek ezen a listán, de 
csak 1986-os keltezéssel jelen- 

hettek meg. 

A szám szerkesztése közben 
még egy elvi kérdés felmerült: 
milyen mértékben használjuk 
fel a már megjelent bírálato-
kat? Az objektivitás érdeke egy-
értelműen azt sugallta, hogy 
ahol ez szükséges és lehetséges, 
ütköztessük a véleményeket, 
ezért a korábbi bírálatokat 
egyenrangúan közöljük az en-
nek a számnak acéljaira meg-
írtakkal.* Ahol csupán egy bí-
rálatot, ismertetőt vagy jegyze-
tet közlünk egy könyvr ől, ott az 
egybehangzó vélemények közül 
a legreprezentánsabbat válasz-
tottuk ki, esetleg a nyomdába-
adásig csupán egy kritika szüle-
tett a szóbanforgó alkotásról. A 
másodközlések esetében az els ő  
megjelentetés helyét és idejét 
közöljük. П  

# fé)kövéг  etllra- 

 betűkkelat a megku Јönbö szedettük . 	ztetés végett 

Soha nem láthatta az olvasó 
még így egybegy űjtve a jugo-
szláviai magyar könyvkiad ás  

egy évi termése zömének bíráló 
elemzését. Szerettünk volna át-
fogó képet nyújtani, amely tel-
jességében tára az olvasó elé 

a művek tartalmi és m űfaji meg-
oszlását, a kritikában kiváltott 
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Herceg János 

NAPLÓMBÓL 

1976. június 

Nem szeretem a „leg"-eket, ha m ű -
vekről van szó. A felső  fok gyakran 
mást sejttet , s nem mindig az a „leg-
szebb", „ legnagyobb", „ legmaradan-
dóbb" amit éppen annak kiáltottak ki. 
Tavaly néhány nagyon szép könyv je-
lent meg. Például Baranyai Júliáé meg 
Borié , Németh Istváné , Brasnyóé meg 
Tolnaié. Nekem Juhász Erzsébet volt 
meglepetés . Műfajában , hangvételében 
és természetében azonban mind más 
és más , és igazságtalanság lenne egyi-
ket fölébe helyezni a másiknak . Itt nem 
rekordra megy a játék. 

Persze , akadna szép számmal „olyan 
jelenség , amelyről mindenképpen szól-
ni kellene", ahogy a kritikus , óvatos 
duhajként mossa kezeit . De marad-
junk csak az annyira elszaporodott pá-
lyázatoknál . Feltűnnek új emberek, te-
hetségesek és sokat ígér ők, aztán el-
nyeli őket a homály. Mintha itt hozsan-
nával és babérággal fogadnák, amott 
meg, a sarok mögött bunkóval várnák 
őket . Nem mondom , hogy a jó start 
után már könnyű  tartani a nívót. De 
törődnek -e vele, felkarolják -e, biztat-
ják-e azokat, akik valahol egy pillanat-
ra kiugrottak ? Nem lenne hasznosabb 
pályázatok sorozata helyett a szenve-
délyes és permanens szerkeszt ői kuta-
tómunka? Többre mennénk vele! 

Húsz évig voltam a rádió irodalmi 
szerkesztője . Most , hogy elmenőben 
vagyok , próbálom elhitetni magam-
mal: lelkiismeretesen végeztem a mun-
kámat . Nem volt olyan csak kicsit te-
hetségesnek tűnő  fiatal , akitől ne kér-
tem volna kéziratot , illetve akinek a 
könyvét ne ismertettem volna . Válasz 
nélkül se hagytam soha senki levelét. 

A diszkreditálás a klubokban és ku-
loárokban , az irodalmi élet alagsorá-
ban régi és bevált gyakorlat minálunk. 
Sokan sütötték meg parazsa fölött a 
maguk kis pecsenyéjét. Ez történt a 
Baján megrendezett Andri ć- és a Sze-
ged melletti Jovan Popovi ć-esttel. Fele-
lőtlen fecsegők és ügyes helyezkedők 
kezdtek utána nyüzsögni , notórius 
szerkesztőségi munkakerülők bizony-
gatták suttogó propagandával és pisz-
kos inszinuációkkal a maguk „ébersé-
gét". Az elszomorító nem maga a je-
lenség volt , hanem a tény , hogy siker-
rel járt . Hogy elhitték a „nem elvsze-
rű" hozzáállást . Anélkül , hogy az ér-
dekeltet , az áldozatot megkérdezték 
volna, mi volt ott . A kiragadott fél-
mondatok megtették a magukét. 

Az „áldozat" negyven évi hasonló 
munka után én voltam . Engem próbál-
tak célbavenni a léhó lesipuskások, s 
ha célozni tudnának és fogna rajtam a 
golyójuk , rostává lőttek volna. Így 
azonban megvagyok , élek, s nyugodt 
lélekkel megyek el. 

A FORUM KÖNYVKIADÓ 1985.ÖS KIADVÁNYAI 
Székely Tibor: Emberev ők között (útleírás) 
A JKSZ KB 15. ülése (dokumentum) 
P. Nagy István : Alkalmatlan évszak (versek) 
Csernik Attila :  Text  (képzőművészeti album) 
Fehér Kálmán: összjáték (ifjúsági regény, II. kiadás) 
Deák Ferenc: Zsivány (ifj. reg. II. kiad.) 
Németh István: Vadalma (ifj. reg., II. kiad.) 
Tari István : Homokba kapaszkodva (publicisztika) 
Brasnyó Isvtán : Óda a regényhez (versek) 

Böndör Pál: Jégverés (versek) 
Tome Momirovszki: Szilfák kora ( ifjúsági elbeszélések) 
JKSZ KB 16. ülése (dokumentum) 
Lukács György: Kiemelkedni a némaságból (tanulmány) 
Sinkó Ervin: Egy regény regénye 
J. B. Tito: önéletrajzi vallomások I—II. 
Bori Imre : A magyar irodalom modern irányai I. 
(tanulmány) 
Szalma József: A vagyoni jog alapjai (egyetemi tankönyv) 
Podolszki József: Kitér ő  (novellák) 
Kalapis Zoltán : Vándorok és letelepülők (publicisztika) 
Ács Károly: Kiásott kard ( versek) 
Fülöp Gábor : Csoportterápia (versek) 
Dér Zoltán: Fecskelány (dokumentumregény) 
Hódi Sándor: Illúziók nélkül (tanulmány) 
Madarász Ferenc : Gyere velem óvodába 
Szűgyi Zoltán : Erdők és más versek (versek) 
Jožef Pap: Podliv (versek) 
A JKSZ XIII. kongresszusának el őkészületi platformja 
(dokumentum) 
Bálint Béla: Kékperje (versek) 

Vankó Gergely : Napot görgető  dzsungelek (útleírás) 
Pal'o Bohus: Összegező  (versek) 
Borbély János: Aranyhegyek birodalma 
Brasnyó István : Hogyan kell szivárványt festeni 
(ifj. regény) 
Burány Nándor: Cserbenhagyott ( regény) 
Szekeres László : Hunok és Attila (tanulmány) 
Juhász Erzsébet : Műkedvelők (regény) 
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Cornelius Ryan : A leghosszabb nap (regény) 
Csépe Imre emlékezete (tanulmányok) 
Balázs Attila: Szerelem, szerelem (к isregéПy) 
Slavco Almajan: A nyolcszöglet ű  tojás (versek) 
J. B. Tito összegyűjtött művei 18. 
Paszkal Gilevszki : A dal élete (versek) 
Edvard Kardelj: A szabad munkatársítás (tanulmány) 
Szeli István: Nyelvhasználatunk etikája (tanulmányok) 
Gerold László: Színházesszék (tanulmány) 
Göncz Lajos: A kétnyelvűség pszichológiája 
(tanulmány) 
Pálinkás József: Csantavér népoktatása (tanulmány) 
Németh István: Hegyomlás (novellák) 

Gion Nándor : Az angyali vigasság (regény) 
99 jela od peradi (szakácskönyv) 
99 jela variva i priloga (szakácskönyv) 
A JKSZ KB 19. ülése (dokumentumok) 
A JKSZ KB 17. ülése (dokum.) 
A JKSZ KB 18. ülése (dokum.) 

ELŐKÉSZÜLETBEN 
(1985. dec. 31-i állapot) 
Varga Zoltán: A tanítvány (dráma) 
Herceg János: összegyűjtött elbesz. I—III. 
Bodrogvári Ferenc: A látszatközösségr ő l 
J. B. Tito összegyűjtött művei 19. 
Deák Ferenc: Árnyjáték (dráma) 
Nagyapáti Kukac Péter képz. kismonogr. 
Rodoljub Etinski: Medjunarodno pravo (tank.) 
Nagy Sándor: Dombó (tanulm., II. kiad.) 
Sveta Lukić : A mai intellektuális próza 
Jung Károly: Táltosok , ördögök, garabonciás 
A JKSZ KB 20. ülése 
Fehér Ferenc : Vándorfelhők 
Katona Imre—Lábadi Károly: Szedem szép rózsámat 



FEKETE J. JÓZSEF 

KÖNYVKIADÁSRÓL, 
KRITIKÁRÓL 
Egyedüli, nagy produkcióval jelentkez ő  
magyar nyelvű  könyvkiadónk egész évi 
termését vizsgálván teljesen más kép 
alakul ki, mint amikor a könyvesboltok-
ban figyelünk fel az újabbnál újabb kö-
tetekre, hetente gyakorta többre is. Az 
össztermés szemlélésekor látjuk csak 
be az arányokat, ilyenkor állnak helyük-
re a könyvek, amelyek egyébként ma-
gányos vállalkozásnak is t űnhetnek. 
Igy tudjuk meg azt is például, hogy a 
boltokba valóban juthatott volna heten-
te legalább egy új Forum-könyv, mert 
az 1985-ös esztendőben a másodkiadá-
sokkal együtt több címszót jegyez a ki-
adói nyilvántartás, mint ahány hetet a 
kalendárium. (Az már nem látszik, hogy 
a könyvkiadás technológiája nem a 
naptárhoz igazodik, ezért az év végén 
Is  az év elején általában több az új 
könyv, mint évközben.) 

Ha a kiadványokat egyenként vesz-
szük kézbe, vagy a szórványosan meg-
jelenő  kritikákat, ismertet őket bön-
gésszük, nem látunk rá a kiadói elkép-
zelésekre (vagy lehetőségekre), ame-
lyek az egész évi termést irányítják, 
sem a folyamatosan kialakuló struktú-
rára, ami — jegyezzük meg el ő legezve — 
1985-ben éppen nem a legkedvez őbb 
képet mutatja. 

1985-ben (a kimutatások szerint) 49 
elsőkiadású, közkézbe kerülő  könyv 
született a Forum Könyvkiadóban. Köz-
tük legtöbb a verseskönyv (11) és poli-
tikai jellegű  kiadvány (9), majd az 
egyenlő  számú próza- (8) és tanul-
mánykötetek (8) következnek. A m űfaji 
struktúrát szemlélve ezután már nincs 
nagy eltérés: két publicisztikai, két kép-
zőművészeti, két gyermekkönyv, ugyan-
annyi tankönyv és szakácskönyv, vala-
mint egy-egy drámakötet, néprajzi gy űj-
temény, útleírás. A m űfaji tagolódást 
tovább boncolva még egy mércét kell 
állítanunk, ugyancsak statisztikai jelle-
gűt, amivel a fordítások arányát mutat-
hatjuk ki. 

Ebben az esetben a politikai kiadvá-
nyok viszik el a babén, ugyanis mind a 
kilenc fordítás. Ettől azonban sokkal in-
kább szemet szúró, hogy a két árva 
gyermekkönyvünk egyike is fordítás. 
(Félreértés ne essék, nem a fordítást 
sokallom, hanem az eredeti munkákat 
hiányolom.) A tizenegy verseskönyv 
közül csupán hat az eredeti, pontosab-
ban 6+2, mert a fordítás-kötetek közül 
kettőt (Kiásott kard, Vándorfelhők) min-
den kétséget kizárólag szerz ő inek kell 
tekintenünk. De id őzzünk még egy pil-
lanatot a verseskönyveknél: 

Nem egyszer kommentálták(-tuk/-
tam), hogy irodalmunkban sok a költő  a 
kevés prózairóval szemben, meg hogy 
minden fiatal irodalmár versekkel kezdi 
stb. A könyvtermés globális szemlélése 
ennek még ugyan nem mond ellent, de 
jegyezzuk meg: a verseskönyvek kö-
zött csak egyetlen els б  könyves költőé 
található, a többi szerző  már régen elfe-
lejthette saját Elsd-jét. Az induló költök  

közül legalább egynek sikerült kötethez 
jutnia', míg a próza, vagy ami a leg-
égetöbb évek óta, a drámai m űfajok 
művelői között nem találunk új nevet. 
Ez utóbbiak bizonyára nem csupán a 
kiadóház hibái, hiszen az állandó re-
génypályázatra (most már ifjúsági re-
gény-pályázatra is) nem igen érkeznek 
új szerzők munkái, és bizonyára hason-
ló lenne a helyzet egy esetleges dráma-
pályázattal is. Egy mondat erejéig visz-
szatérvén még a lírához: a Forum ta-
valy a fordítás-kötetekre helyezte a 
hangsúlyt, és itt elmondhatjuk, a köte-
tek telitalálatok. 

Más a helyzet a prózakötetek eseté-
ben, közöttük van jI is, rossz is, díja-
zott és elhallgatott egyaránt. Itt azon-
ban jobb az eredeti alkotások aránya a 
fordításokhoz viszonyítva (6:2). Azt is 
meg kell jegyeznünk, hogy A leghosz-
szabb nap a budapesti Európa Kiadó-
val közös vállalkozás eredménye, a ju-
goszláv elbeszéléseket tartalmazó 
Aranyhegyek birodalma pedig már a 
fordító neve alatt is fut, tehát szerz ő i 
kötetnek tekinthetjük. 
Legérdekesebb, hogy 1985-ben 

nyolc különböző  témájú tanulmány-
kötet hagyta el a nyomdát, közülük egy 
csupán a fordítás. Ez az a terület, ahol a 
Kiadó igazi rugalmasságról, kezdemé-
nyezésröl és megértésr ől tett bizony-
ságot. Van a könyvek között irodalom-
mal, színházzal, nyelvészettel, régé-
szettel, pszichológiával foglalkozó, és 
egyetlen szöveggy űjtemény kivételé-
vel mind magas színvonalon tárgyal-
ják témájukat, így igazolván szellemi 
életünk terjedő  és kiteljesülő  igényeit, 
valamint lehetőségeit. 

A politikai jelleg ű  kiadványok sorá-
ban is található egy tanulmány (amit 
témájánál fogva soroltunk inkább ide), 
míg a többi dokumentum. Velük egy-
ben be is záródik a Forum Könyvkiadó 
azon termékeinek sora, amelyek meny-
nyiségileg lehetővé teszik a válogatást. 
Egy drámakötet, egy útleírás, egy ere-
deti ifjúsági regény és ugyanennyi for-
dítás, két képzőművészeti kiadvány... 
bizony szűkös a lista. 2  

És erről a listáról több címszó hama-
rosan kitörlődik az olvasó tudatából, ha 
egyáltalán hallott róluk. 3  Ez a másik 
dolog, ami szorosan összefügg a 
könyvkiadással és könyvterjesztéssel, 
megintcsak a globális felmérés hiányá-
ról tanúskodik. 

Ha igyekeztünk nyomon követni a 
megjelent könyvekről szóló bírálato-
kat, ismertetőket, szinte mindig talál-
tunk valamit a napi- és hetilapokban, 
folyóiratokban. Ha azonban mindezt 
összegezzük és egybevetjük a megje-
lent könyvekkel, kritika és a m űvek 
nem fedik egymást. Vannak olyan al-
kotások, amelyeket egyszerűen elhall-
gatott a kritika: talán nem is megalku-
vásból (hiszen a rossz könyvr ő l is kell 
írni), talán nem is azért, mert nem tud 
velük mit kezdeni (olyan alkotásról még 
nem hallottam, amiről a kritikusoknak 
ne lett volna valamilyen véleménye), ta-
lán nem is azért, mert"nem érnek rá ol-
vasni a kritikusok (az imént taglaltuk, 
hogy egy jó szakkritikusnak is csak 
legtöbb 11 könyv juthatott — pl. líra —
egész évben). Bármi is legyen a hall-
gatás oka, nagy kárt okoz irodalmunk-
ban, mert a méltatás nélkül maradt m ű - 

vek nehezebben, vagy egyáltalán nem 
találják meg utukat az olvasóhoz. Tá-
volról se feladata a kritikának propa-
gálni egy-egy könyvet, de hidat képez 
az alkotás és a befogadók) között, és 
miközben átlényegíti az eredeti alko-
tást, gyakorlatilag vonzza vagy taszítja 
az olvasót, állásfoglalásra készteti. En-
nek pedig természetes állomása a szó-
banforgó könyv beszerzése és elolva-
sása, vagy éppen ellenkezőleg messzi-
re elkerülése. Manapság pedig senki se 
vásárol meg szívesen olyasmit, amir ő l 
nem tudja, micsoda. (Amíg a kultúra 
nem áru, a könyv annál inkább az.) 

A kritikus tehát saját önkifejezési 
ösztönének kielégítésével haszonelv ű  
következményt is kivált. (Ezt a reklám-
szakembereknek kellene jobban tudni.) 
Ám mi van azokkal a könyvekkel, ame-
lyekről még a kritika se szól? Gyors fe-
ledésbe merülnek és zúzdában kötnek 
ki? Vagy éppen a szellemi tunyaság 
hátterében huzódnak meg szép csen- 
desen és kivárják šaját idejüket? Ezt 
sajnos nem tudhatjuk, azt se, hogy a 
Kiadó tévedett-e (a megjelentetéssel) 
vagy a kritikusok (hallgatásukkal).° 

A könyvek objektív elbírálására ok-
vetlenül szükség van, nem csupán ol-
vasói útmutatásként, hanem a kiadói 
mércék (esetleges) befolyásolása miatt 
is (amit természetesen csupán a könyv-
terjesztőktől kapott adatokkal egyetem-
ben lehetne akceptálni). A Forum 
Könyvkiadó, akárcsak a többi kiadóház 
Is  társadalmi-gazdasági létünk min-
den más területe, kénytelen volt csök-
kenteni produkcióját. Mint ahogy azt a 
Kiadó 1986-1990-re szóló középtávú 
terve is jelzi: „1984 végéig még tartani 
lehetett a középtávú tervben elfogadott 
fejlesztési ütemet mind a kiadott köny-
vek, mind pedig a terjedelem növelésé-
ben, 1985-ben azonban ez az ütem a 
könyv előállítási költségeinek rohamos 
emelkedése miatt olyannyira lelassult, 
hogy a visszaesés tünetei jelentkeztek 
(...) 1985-ben kevesebb könyv, kisebb 
terjedelemben, kisebb példányszám-
ban, ám a korábbi évekhez képest drá-
gábban jelenhetett csak meg." 

A Forum Könyvkiadó jellege pedig is-
mert: a hagyományok feltárásától és 
ápolásától kezdve a modern} irodalmi 
törekvések dokumentálásáig feladata 
mindazt az olvasó elé tárni, ami közös-
ségünkön belül születik és megérdem-
li a publicitást. Híd-szerepe is elvitat-
hatatlan — s'gítségével szerezhetünk 
tudomást — magyar nyelven — népeink 
és nemzeteink kultúrájáról, alkotásai-
ról. 

Egyszóval hihetetlenül széles m űfaji 
Is  tartalmi skálából válogat a Kiadó. 

A kritikának ezt a válogatást is segí-
tenie kell. ❑ 

Amíg itt mi hiányoljuk az új neveket a lírikusok névsorá-
ból, addig például Csontos Sándor az Új kős 1988гз  
számában a követkazőket írja: „Ha már ennyi költ ő  je-
lentkezik, célszerübb lenne újra antológiákat megjelen-
tetni (...), hiszen tizennyolc lirikus önálló kötetét rázúdí-
tani az olvasóra nem szerencsés " Valóban, ismerni kell 
a mértéket. 
Lásd a Forum Könyvkiadó 1985-ös kiadványait felvonul-
tató listát! 
A művek minőségi elemzését a lapunkban közölt bir đ-
latok hozzák. 
Itt most nem soroljuk fel azokat a könyveket, amelyekr ő l 
lapunk nyomdábaadásáig nem jelent meg se bírálat, se 
ismertetd, mert azzal az irányelvvel fogtunk bele ebbe a 
vállalkozásba, hogy lehető leg minél kevesebb kiadványt 
hagyjunk említés nélkül, és nem szeretnénk olvasóink-
ban felesleges elđ ítéletet kelteni az egyes könyvek iránt. 

3 



BENCE LAJOS 

A szülőföld 
vonzásában 

gyunk e földnek..." A történelemhez 
való fordulás, a gyökerek vallatása jel-
lemzi ezt a ciklust. Itthon jár a költ б , is-
merős tájakon, szül бfalujában (Szülő-
falum I., Szülőfalum II.). Lendva kör-
nyékén (Csente) „gall tatár magyar kel-
ta ivadékok" között kedvenc tartózko-
dási helyein, a Magyar-diákon, a szül ő-
hegyen. Ezek az idilli helyek és képek 
legtöbbször a pusztulás forrásvidéké-
vé válnak, amolyan siratóhellyé (Táj, 
Sirató, Tengődés). A különbözđ  ökoló-
giai problémák mellett megjelennek 
ezekben a társadalmi problémák és 
igazságtalanságok, amelyeket kétfajta 
„embertípus" testesít meg: a „modern 
fáraók" és az „el őretolt harcosok". A 
költő  azonban nem adja fel a harcot, 
nem adhatja föl, hiszen ő  ennek a táj-
nak az igazi „örököse", e vidék „atom-
kori Botondja", örök visszatér ő  gólyá-
ja, aki vállalja is ezt a szerepet (Gólya, 
Uj idők Botondja). 

Szunyogh verseinek egyik értékel ő-
je, Kocsis Gyula megállapította, hogy 
költőnk kedvenc témája a magány és a 
szerelem. ATalálkozás cikluscím a sze-
relmi élményt elő legezné, valójában 
azonban nincs így. A kett ő  együtt jele-
nik meg, Szunyoghnál a szerelmi él-
mény minduntalan párosul a magány-
nyal és a halállal is. E megállapítás alá-
támasztásához elég, ha a címeket fel-
soroljuk: Ridegség, Fázok, Támadás, 
Magányban. Az egyik legsikerültebb 
ilyen jelleg ű  költeményéből álljon itt 
néhány sor: szeret őm/lélek-temetőm/ 
szív emésztőm/rohannék hozzád/ro-
hannék tő led/egyre megy/szeret őm/te-
metőm. (Virágének) 

A következő  ciklus, A nép szaváért 
témájában az elsőt idézi. A Naj-Leg cí-
mű  kötet, amelynek társszerz ője Ernest 
Ružič , alapvető  újdonsága a közélethez 
való fordulás, a társadalmi problémák 
feszegetése. Itt olyan versekre gondo-
lunk, mint a Fáklyavivők voltunk vagy a 
Vers a nép szaváról. Az olvasó azonban 
tanácstalanul keresgéli a címadó ver-
set, illetve a ciklusindokló verseket. 
Továbbá meghökkent ő  ezeknek a ver-
seknek az igénytelensége, a közhelyek-
tő l sem mentes nyelvezete. Itt a leg-
több a kérdés és a kérd őjel, a tovább 
nem gondolható nyitva felejtés. 

A Szóhalál első  verse A versre vár-
va, amelynek kulcsszava a „szó-vers". 
Ezzel egy újfajta költő i magatartás kap 
hangot, a konkrét költészeté, a szóver-
sé. Itt kapcsolódik be a költ ő  — fel-
használva a legújabbkori európai és a 
magyar avantgarde költő i hagyomá-
nyát — azokba a világirodalmi áramla-
tokba, amelyek sz űkszavúságukkal, lé-
nyegre törő  megoldásaikkal hoztak újat 
a hetvenes években. A kiüresedett tar-
talmak, szavak banálissá válnak, elve-
szítik értéküket. Másrészt olyan sza-
vak, nyelvi elemek keresése jellemzi ezt 
a költő i attitűdöt, amelynek információ-
töltése többsíkú és gazdagabb. A cik-
lus legsikerültebb versei a Szóhalál I., 
II., A nagy tett vagy a Muravidéki ajkú 
néhány sikerült verse. Zavaró tényez ő , 
hogy ezeknek a verseknek a szomszéd-
ságában olyanok is találhatók, mint az 
Életöröm, Esőben vagy a kötetzáró Ta-
vaszi idill, amelyek a banalitás határát 
súrolják. 

Befejezésül néhány szót a fed ő lapról 
és a kötetben szerepl đ  illusztrációkról. 
Gálics István a tő le megszokott pon-
tossággal és m űgonddal készítette el 
ezt a külsбleg is szép könyvet. Sajnos 
a belső  illusztrációkra nem mondható 
el ugyanez: kevés közük van a monda-
nivalóhoz (cikluscímekhez), nem hor-
doznak gondolat-többletet, inkább ter-
jedelemszaporítók. 

Összegezésképpen elmondhatjuk, 
hogy Szunyogh Sándor kötete hiányos-
ságai ellenére is az utóbbi évek egyik 
legkiválóbb irodalmi terméke. A közéle-
ti szociális mondanivaló uralkodása új, 
sokat ígérő  vonása Szunyogh lírájá-
nak, s remélhetőleg egy új, letisztul-
tabb alkotói korszak kezdetét jelenti. 
O 

BENCE 
LAJOS 

Egy regénykísérlet 
kudarca 
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SZUNYOGH SÁNDOR: HÓVÁGY. 
POMURSKA ZALOŽBA, MURSKA 
SOBOTA, 1985 

Ébredező  irodalmi életünkben (szlové-
niai magyar irodalom) mindig ese-
ménynek számít egy új kiadvány meg-
jelenése. Az esemény-jelleget fokozza, 
I•iogy e kiadványok az utóbbi id őben 
esetlegesen látnak napvilágot. Ennek 
okát elősorban nem társadalmi hely-
2:etünkbe П , hanem intézményes, illetve 
személyes hozzállásban kell keres-
nünk. Köztársasági szerveink továbbra 
is támogatják a magyar nyelv ű  kiadvá-
nyok megjelenését, tehát fő leg kultu-
rális intézményeink s nem utolsósor-
ban irodalmi életünk szervezetlensé-
ge hibáztatható. 

Nemrégiben jelent meg Szunyogh 
Sándor Нбvágy cím ű  verseskötete a 
Pomurska založba gondozásában. Re-
cenzense, Péntek Imre szerint: „Szu-
nyogh Sándor újabb kötete feltétlen 
nyeresége a Mura menti magyar nyel-
vű  irodalomnak. Bár nem tükröz ődik 
benne a tartalmi és formai izgatott vi-
lágirodalmi tájékozódás (...), mint a 
Halicánumi üzenet cím ű  kötetében —
mégis egy igényes, egyenletes színvo-
nalú versanyaggal jelentkezett a szer-
ző ." Kiindulási tételnek fogadjuk el 
Péntek Imre megállapítását, amely na-
gyobbrészt helyénvalónak bizonyul. 

A kötet négy ciklust tartalmaz. Az el-
ső , az Ősök ösvényein már címében is 
meghatározza témáját, a költ ő  viszo-
nyát környezetéhez, amely legtöbbször 
„szembeköt ősdit játszik az emberrel". 
Azt a fajta azonosulási kísérletet fe-
dezhetjük fel ezekben a versekben, 
amelyek első  kötetének címadó ver-
sének, a Halicánumi üzenetnek a sorai-
ban csendülnek fel először: „Halicá-
num szülöttei kutyánál h űebb fiai va- 
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SZOMI PÁL: SZERETNI KELL. PO-
MURSKA ZALOŽBA, MURSKA SO-
BOTA, 1985 

Nem kis örömmel konstatáltam annak 
idején —úgy két-három évvel ezel őtt 
— a hírt, hogy Szomi Pál regényt ír. A 
muravidéki magyar irodalomra már in-
dulásakor és később is a m űfaji egy-
oldalúság volt jellemző , csaknem egé-
szében a lírára korlátozódott. A het-
venes évek elején jelentkez ő  írónem-
zedék tagjai közül kizárólag Szomi volt 
a prózaíró (Szunyogh Sándor költe-
ménnyel, Varga József pedig verssel és 
prózával is jelentkezett), s elkötele-
zettje maradt mindmáig ennek az iroda-
lomnak magányos prózaírójaként. El-
ső  önálló kötetére, amelyben novelláit 
gyűjtötte egybe (Őszirózsa, 1977), a 
témák sokszín űsége volt a jellemző . 
Ezekben valóban — ahogy egy interjú-
ban elmondta —a muravidéki létet pász-
tázza végig, a muravidéki ember nehéz 
hétköznapjait eleveníti fel. Olyan tár-
sadalmi problémákat feszeget, mint a 
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P Nagy István 
8'1'r ихatlaл  évszak 

vendégmunkások otthon maradt gyer-
mekeinek nevelése, az együttélésb ő l 
származó konfliktusok vagy a merev 
paraszti erkölcsöt megsé гtő  fiatalabb 
generáció összeütközései és az ebb ő l 
eredő  problémák. 

Egyik korábbi kritikusa írói módsze-
rét leírásos, áttétel nélküli, a szóbeli-
ségből kinövő  irodalmiságban jelölte 
meg. Azok közé a mesél ők közé tarto-
zik, akik szép számban találhatók a 
tizenkilencedik századi magyar iroda-
lomban, és akik főleg Mikszáth prózá-
ján nevelkedtek, és az anekdotát tekin-
tették a népi téma legadekvátabb kife-
jezési eszközének. Szomi paraszti té-
májú novelláinak van egyfajta, majd-
nem sajátosnak mondható jelrendsze-
re, amelyet a jelen regényben is alkal-
maz többé-kevésbé sikeresen. A baj 
csak akkor kezdődik, amikor kilép eb-
bő l a világból, amelyben egyébként 
már otthonosan mozog. Ilyenkor a pe-
dagógiával kapcsolatos —részint, mert 
hőse is tanárjelölt, részint, mert az író 
maga is tanár —elméleti fejtegetésbe 
kezd. A tájnyelv analógiájára megte-
remti hozzá a nyelvi eszköztárat is, 
egy rossz, a frázistól sem mentes peda-
gógiai szakzsargont hoz létre. Egyéb-
ként a főhős, Gyula minden megnyilvá-
nulásában jelen van valamiféle kiokta-
tó gesztus, s ettő l válik a figura ellen-
szenvessé, s ezáltal az író törekvése 
egészében célt téveszt. Az idilli parasz-
ti világ leírása sem erénye a regény-
nek. Szomi nem veszi észre, hogy ez a 
világ nemcsak hogy átalakult, hanem 
időközben el is tűnt. A vidékiesség en-
nek az életérzésnek a visszasírása, a 
nosztalgiázás az anakronizmus gyanú-
jába keveri a regényt, a cselekmény 
egy boldog békeidőben játszódik (öt-
venes-hatvanas évek?), s ennek a kor-
nak emlékeibđ l, élményeibő l merít. 

A regény alapvető  hibáját mégsem 
ebben látjuk. Az író elmond, elmesél, 
nem pedig megjelenít; néha az az ér-
zése van az olvasónak, mintha csak tar-
talmi ismertetésre vállalkozna. A jel-
lemek kidolgozottsága, illetve kidolgo-
zatlansága a föntiekb ő l kifolyólag má-
sodlagos írói szándékká módosul. A 
társadalmi millió hiánya, a túlcsorduló 
idill, a tudatos m űvészi alakítás hiánya, 
a gondolati-stiláris naivság a regény 
legfőbb jellemzője. A regényben itt-ott 
vannak fölcsillanások, hiszen olyan el- 
gondolásokat is megpendít az író — s 
ezek szinte kínálkoznak tollára —, ame-
lyek nagyon fontosak lennének a szlo-
véniai magyarság önismerete tekinteté-
ben is, de ezek kibontatlanul maradnak. 
A regényben nyoma sincs a modern 
próza nyelvi és stílusvívmányainak, 
amit ennek az „irodalmi próbálgatás-
nak" az elszigeteltségével kell magya-
ráznunk. Meglepб  továbbá a könyv 
nyelvi igénytelensége — a szlovéniai 
magyarság nyelvi sorvadásának fájó 
dokumentuma, nyelvi zsákutcájának 
kórképének is tekinthető . 

A kritikus csalódását nem az okozza, 
hogy továbbra sincs muravidéki ma-
gyar regény, hanem inkább a felisme-
rés, hogy jó ideig még nem is várható. 
A jelen próbálkozás pedig távolba ve-
sző  ígérettel kecsegtet csupán, s az 
író eddigi munkásságának opuszában 
is visszaesésnek kell tekintenünk. O 

DÉR ZOLTÁN 
Meddő  vadászat 

A GEMMA KÖNYVEK 
17. KÖTETÉRŐL 

Mintha átok ülne a Gemma-sorozaton: a 
hőn óhajtott, szívósan űzött vadat, a jó 
verset csak nagy ritkán sikerül elérni, ami-
rő l legkevésbé természetesen a szerkesz-
tő  tehet, akinél nálunk vajmi kevesen is-
merik jobban a versírás titkát. A sorozat-
ban néhány prózakötet hozott igazi érté-
ket, de a fölhozatal zöme vers. Verseket 
tartalmaz a legújabb füzet is: P. Nagy Ist-
ván Alkalmatlan évszak című  munkája. 
Az ember már bosszankodni sem tud, 
ámulni legföljebb azon, hogy miként lehet 
hatvan lapon át ennyire érdektelenül írni. 
A 3 1 . oldalon egy modorosan hosszú cí 
mű  versezetben az olvasható, hogy: „Nem 
szeretem versemet." Rejtély, legalábbis 
a beavatatlan számára, hogy miért szereti 
az, aki kiadásra javasolta. 

Haszontalannak vélem az ilyen köny-
vekkel való vesződést, de ha ennyivel 
intézném el, azonnal rám sütnék a zagy-
vaság mélyrétegeire érzékeny lelkek, 
hogy kitérek a min ősítés indoklása elő l. 
Kénytelen vagyok tehát műelemzésre ve-
temedni. Példám a Pihen őszoba című  
költemény, s hogy meg ne csonkítsam, az 
egészet ideírom: 

Bár mozdulhattak azok a bizonyos szálkák 
befelé borulva és szertefutva ereimben, 
alakít a formátlanságig, alakít 
a kormos bölcsesség ideig-óráig. 
(Ajtóm mögé ékeltem képedet, hogy 
szobámba vonszold a felmetszett hasú 
felhőket, hogy markomba vizeljenek, 
ujjaimat marva le — hadd legyek már 
tiszta, én, a bibiresós kezű, 
tiszta, mint temetőkertben a fák, levélen 

(erezet. 
Ajtóm mögé ékeltem képedet. 
Hajnalban láthatod a koszorús, 
kacér széplányokat, széplelkű  hercegeket 
mint zarándokolnak, menetelnek. 
Láthatod: itt a falak összen őnek a nappal. 
Tengernyi csörgő  fazék hull homlokomra.) 
Alakít a tudat, hogy magadba fogadsz, 
száraz nyelvvel és tagokkal, 
manipulálva vonalaimmal. 
Ablakom rése bizonyosabb a kockánál 

((J.  A.),  

fénylik, mint egy tű  hegye 
mélyfekete lapon. 
(Októberi eső  dalol 
a vízbe merülő  üvegen.) 

Egy versben sok minden történhet. Né-
ha egyetlen sor vagy kép elég, hogy az 
egész iránt figyelmet keltsen. Itélni tehát 
nem szabad a részletekből. Bizalmam 
ugyan azonnal fölszisszen, ha gyanús 
egy-egy kép belső  logikája, de erre visz-
szatérni csak akkor merek, ha a szöve-
vényt bevilágítć  fényforrás sehol sem gyúl 
ki. Félreértés ne essék: ezzel a verssel 
nem az a bajom, hogy homályos, hanem 
az, hogy részleteiben pontatlan s egészé-
ben érdektelen. 

Már az első  sorok meghökkentenek. 
Nem merészségükkel, hanem henyesé-
gükkel. Bizonyos szálkákról van itt szó, 
amelyek „befelé borul"-nak. Borulni nyel-
vünkben valami lap- vagy tömbszerű  do-
log, jelenség szokott. A szálkák? Amelyek 
Oly kicsik, hogy szertefutnak az erekben, 
tehát bogárként viselkednek. A „kormos 
bölcsesség", mely alakítja a közlőt, s ezek 
a fölfoghatatlan szálkák semmilyen kon-
notációs szálon nem kapcsolódnak össze. 

A következő  hat sornyi mondat épp eny-
nyire henye. Mintha szerz őnk nem ismer-
né a szavak jelentését. Az ék ék alakú; el-
képzelhetetlen, miként lehet egy képet az 
ajtó mögé ékelni. Ékelni csak egy szoros 
rést lehet; az ajtó mögötti tér nem ilyen. 
És a képnek egyetlen olyan tulajdonsága 
sincs, nem támad az „ajtó mögött", amely 
révén a felhőket a szobába vonszolhatná. 
Továbbá: a felh ők, attól, hogy „vizelnek", 
még nem föltétlenül „marnak", a tisztáta-
lanságot a „bibircsók" nem fejezheti ki, 
nagyon tiszta kézen is lehet bibircsók, s a 
„temetőkertben" sem tisztábbak a fák, 
mint például egy hegyen. 

A következő  mondatban nincsenek 
ilyen rikító hibák, épp csak semmi, de 
semmi asszociációs áramlást nem indukál 
a „kacér széplányok" és „széplelk ű  herce-
gek" menetelése, mely ugyanakkor zarán-
doklás is. Ismét, mint egy rossz fordítás-
ban, ahol félreértik a szavakat. Igaz, a 
„Láthatod" beiktatása, aztán megismétlé-
se némi célirányosságot ad a beszédnek, 
de tudjuk, ez a megszólító vagy önmeg-
szólító stíluselem önmagában lehet tartal-
mas is, üres is. Itt nincs magasabb funk-
ciója. Mit is érhetne el ezzel az intenzitás-
fokozó móddal, mikor „Tengernyi csörg ő  
fazék hull" a közl ő  homlokára, amiben a 
„tengernyi" is hamis, a „csörg ő " is, hi-
szen „tengernyi" fazék még Korondon 
sincs együtt, s nem is csöröghet, amíg 
„hull", csak ha leesett, s vajon homlok-e 
még, amire ennyi cserép zúdul? 

A folytatás hasonló. A vers címzettje 
magába fogadja a közl őt, lehet tehát n ő , 
akinek a szerelem hevében kiszáradt a 
nyelve (bár — ahogy én tudom — nem így 
szokott történni), de hogy tagjai is, elkép-
zelhetetlen. Izzadni szokás inkább. Per-
sze lehet, hogy másfajta befogadásra 
gondol-a szerző , de ehhez nincs támpont 
a versben. Miként ahhoz sem, miért oly 
fontos az ablak „rése", hogy József Attila 
létgondjait kifejező  szavaival kelljen ösz-
szefűzni. Túl ezen: egy ablakrésen kivi-
lágló fény lehet éles, de sávszer ű  és nem 
pontszerű , mint a „tű  hegye". A zárómon-
dat daloló esője banális, hozzá pontatlan 
is, mert az üveg nem merülhet a vízbe, ha 
ablaküveg, márpedig el őbb arról volt szó. 
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Mindezek után okkal mondhatja az olva-
só: nem érdekel, milyen összefüggéseket 
alkotnak ezek a kontár képek. A kritikus 
azonban ezt is megnézte, s úgy találta, a 
versben az „alakít" ige képviseli azt a ve-
zérlő  erőt, mely kohéziót létesíthetne, to-
vábbá valami tisztaságvágyat is érvénye 
sít a vers, ám ez a két tendencia annyira 
erőtlen, a képek tartalmával annyira nem 
érintkeznek, hogy szervező  erővé nem is 
válhat. 

Minden vers ennyire rossz ebben a k ő-
tétben? Ez nem állítható, mert a legels ő  
például logikus versbeszéd (amilyen még 
néhány akad benne), talán éppen azért, 
mert azt beszéli ki, hogy nem arról ír, ami 
fontos volna. A könyv ennek a hiánynak a 
dokumentuma. A nem fontos beszéd pél, 
datára. Költőt csak a részletek ígérnek, 
mert a versekben kevés a fölszikrázó talá 
lat, az izgalmas fordulat, melyre oda kelle-
ne figyelni. Látszólag könnyed, de mono-
ton, szürke szövegelés, nemegyszer a 
kényszeredettség, az akartság lehangoló 
tüneteivel. 

Érdemes reménykedni (hiszen olyan fia-
tal, alig huszonnégy éves csak!), hogy egy-
szer mégis a karjára száll ez a ritka ma-
dár: a költészet is? És addig vajon kell-e 
mindenáron verset írni? Más m űnemek-
ben és m űfajokban is ilyen meddő  volna 
az ifjúság? A Gemma prózakötetei nem 
erre vallanak. Ezért is gondolom, hogy a 
költőtenyésztésnek ezt az aggálytalan 
gyakorlatát felül kellene vizsgálni. Mégpe-
dig nemcsak a kiadónak, hanem lapjaink 
szerkesztőségeinek is. O 
7 NAP, 1985. június 28. 

gyúr, dagaszt, hogy az olvasó elé egy se 
íze, se bűze pépként kerül: „azt szeret-
ném, ha már hulla lennék és ordítozná-
nak rám / klem pista boncolna a hullaház-
ban és közben / ordítoznának egymásra / 
dulakodnának a szkalpelért / anatómia-
órát tartana bel ő lem / pontban éjfélkor 
amikor megcsördül a boncterem / nagy 
órája / egy doktorn ő  a másik részlegrő l 
ettő l egyszer bepisált / s mint regényíró- 
nak kötelességem dics ő íteni ezeket / a 
pisifoltokat / különben is kedvelem leírni 
a vizeletfoltos nő i alsónem ű t / mindenki 
kedvelné ha lenne tehetsége / hogy leírja 
/ nekem nem tehetségem van csak hajla-
mom / büszke vagyok arra hogy tehetség-
nek szikrája / sincs bennem / nem kedve-
lem a tehetséges embereket / kezdettő l 
fogva az ostobák mellett volt a helyem 
/ csupán az ostoba írók untatnak ha / iro-
dalmi társaságba járok / s az írok többsé-
ge általában rettenetesen ostoba / volt al-
kalmam megfigyelni hiszen (úgy írok / 
róluk mint stanley a csimpánzokról / ked-
ves állatok) / veszélyteienek..." 

Fölösleges szó- és szerkezeti ismétlé-
sekbe csúszik, s ezzel szókimondása is 
unalmassá válik. 

A túlírtságból, ismétl ődésekbő l, köz 
helyes szóképekbő l adódó hibákért kár-
pótol a befejezés, a m ű  legjobb része, 
amely a regényírásról, s ennek helyze-
térő l szól. Itt nyer igazán funkciót a zakla-
tott sorokba tördelés még az „óceán-kikö-
tő "-típusú szókép is erőre kap. Megeleve-
nedik a regényírás: a m űvével, a benne 
élő  alkotó szinte tébolyító š mégis meg-
tisztulást jelentő  állapota, és végül a re-
gényírás veresége, lehetetlensége. A re-
gényíró rájön m űfaja időszerűtlenségére. 
Látja, hogy a regény eredeti rendeltetésé-
re képtelen. A tökéletes, az objektív való-
ságábrázolás lehetetlen, mert a valóság 
szétfut, összekuszálódik az író gondola-
taiban, ujjai között, és csak tehetetlenül 
szemléli munkája hiábavalóságát. Való-
ban nincs más választás, mint amire az 
utolsó sorok szólítanak fel: „fejezzünk le 
nyilvánosan egy m űfajt / amelynek előbb 
elnézést kérünk fiktív szerepl ő itő l / meg-
hajolva a történelem színpadán / a már 
kiürült nézőtér előtt". A regényíró leszá-
mol műfajával. A valóságban azonban 
nem ilyen válságos a helyzet. 

Erőteljes, hatásos befejezés. Költé-
szet. ❑ 
Híd, 1985/10 

„de most megfagy ez a kurva kölök / kály-
hacső  kéne a falba mert kályha ugyan van 
/ezért hosszabban kellene írnom és job-
ban". 

Az Oda... értéke nem az irodalom diva-
tos demisztifikálása, inkább az a közvet-
len, köznapi hang, amellyel az irodalmat 
lekicsinylő  író tetszelg ő  póza helyett az 
írást a mindennapok kemény munkája-
ként láttatja. De nem hajszolja a képeket, 
köznyelvi mondatai gördülékenyek, akár-
ha mesélne: „egy ízben elakadva a sár-
ban míg a kocsinkat segítettek / kiemelni 
azt is megkérdezték / hogy amerikából jöt-
tünk-e / hát ez lett köztünk a viszony meg 
ennyi belő le a haszon / hogy éltemben 
egyszer legalább / yankeenek néztek / 
csak azt nem tudom fehérnek láttak-e 
vagy feketének / lehet hogy még évekig vi-
tatták azt az esetet / amikor elakadt itt az 
autóval az a néger". Vagy: „egyszer űen 
végleg eladó lettem / ahogy a dinnye vagy 
a tök eladó a piacon". Máskor: „egy egész 
könyvem nem üti meg egy szopós borjú 
árát / hogy az egyik valós érték a másik 
meg / a viszonylagos jövend ő  gondolatbeli 
körvonala /ámítása csupán a józan eszik-
nek / amelyekbe aligha fér több annál a 
fogalomnál hogy / haszon / haszonlesés 
haszonélvezet haszonállat haszonnövény 
/ ez az egész világ itt haszonsző rű ". 

Az objektív költészet m űvelője, de ma-
gába fordul, csak önmagáról és m űveirő l 
szól. Önmagát csak az irodalom fényében 
(vagy árnyékában) mutatja be: „elhatá-
roztam hogy én is /így fogok bánni az iro-
dalmi m űfajokkal / ahogy itt bántak a fe-
jemmel / sorra feltördösöm őket mint a di-
ót / más m ű fajon keresztül hatolok beléjük 
I megnézem velejük lényegét / halálra 
akartam volna vizsgálni a regényt". 

Szókimondó, számtalan esetben szinte 
önmagát is gyalázza — „én is közönsé-
ges csatlós lettem / bár volt négy vagy öt 
helyem / ennyiféle ízlés szerint kellett ír-
nom" —, úgyhogy a kritikusnak szinte eláll 
a szava ekkora öntudat láttán, esetleg 
vigasztalni kezdheti a költ őt, hogy azén 
nem is ír ő  olyan rosszul. Noha azt is meg 
kellene neki mondani, hogy olykor túlírja 
a témát. Egy-egy gondolatot, képet addig 

LADÁNYI ISTVÁN 

Leszámolás 
a regénnyel 
BRASNYÓ ISTVÁN: ÓDA A REGÉNYHEZ 

„Énmellém használati utasítás kellene" 
— írja Brasnyó István, és mintegy hasz-
nálati utasításként mondja tovább, az Óda 
a regényhez gondolatfolyamát, ami vallo-
más, elszámolás és leszámolás is. Benne 
az ember vall önmagáról, életér ő l, munká-
járól elszámol eddigi tevékenységével, 
magyarázza, é гtékeli, és leszámol ma-
gával, illuzióival s egy irodalmi m űfajjal, a 
regénnyel. 

Kiindulópontja egy tv-beszélgetést meg-
előző  néhány pillanat, amíg gyors mérle-
get készít munkásságáról, irodalomról, 
életérő l. Ez később is vissza-visszatér, de 
csak azért, hogy új témakörbe kezdhes-
sen. A keretet adó alaphelyzet felvázo-
lása után bő  tíz oldalon általános önjel-
lemzés következik, váltakozva magasztal-
ja és szapulja önmagát. Majd áttér a re-
gényírásra, felidézi ezzel kapcsolatos 
gondolatait, nehézségeit. 

Igy kerül a m ű  középpontjába az alko-
tás, az irodalom, s a szerz ő  mégsem el-
vont szférákban kering, hanem konkrét, 
köznapi valóságként kezeli a témát. Ironi 
kusan-önironikusan beszél az alkotás hét-
köznapjairól és az írást kiváltó okokról: 

VAJDA GÁBOR 

„Létalattiság" 
BRASNYÓ ISTVÁN: 
ÓDA A REGÉNYHEZ 

Az Oda a regényhez Brasnyó István ed- 
digi munkásságának legkiválóbb alkotása, 
és egyike a legjobb jugoszláviai magyar 
könyveknek. 

Hogy mindjárt írásom elején teljes elis-
merésemet hangsúlyozom, az afölötti örö-
möm miatt van, hogy Brasnyó István vég-
re szembenézett saját léte teljességével, 
hogy végre eljutott a valóságirodalomhoz. 
Az eredmény természetesen nem szociog-
ráfia vagy önéletrajz, még akkor sem, ha 
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ezek elemei nélkül az Oda a regényhez 
nem jöhetett volna létre. Hogy e leny ű  
göző  poéma nem a moralizálás gyönge 
pillanatának, a dokumentálás eltökélt 
szándékának folyománya, azt a vallomás 
esztétikai min őségei tanúsíthatják. Kevés 
olyan Brasnyó-m ű  van, melynek belső  
egységei annyira közvetlenül kapcsolód-
nának egymáshoz, mint aszóban forgó 
poémában. Ám korántsem a linearitás biz-
tosítja itt a szervességet; inkább a motí-
vumok ismétlődése, ellenpontozása az, 
ami a mű  belső  egységét nyomatékosítja. 
Ha azonban arra vagyunk kíváncsiak: mi 
rejlik a motívumok felsorakoztatása mö-
gött, akkor annak az embernek a nyugta-
lanságát kell jeleznünk, aki elszántan ku-
tatja létének számára mindig megnevez-
hetetlennek látszó lényegét. 

Korábbi m űveiben Brasnyó indulatai 
vagy személytelen merengésben, emlé-
kezésben oldódtak fel, vagy pedig a mon-
datok áramlásában felszínre dobott hal-
vány emberalakokra irányultak. Így aztán 
a Brasnyó-m űvek többsége az értelem ön-
fegyelmét nélkülöz ő  parttalan monológ. 
E magatartás elemei természetesen a leg-
újabb műben is jelen vannak. A sajátos 
struktúrateremtö többletnek ez alkalom-
mal a válsághelyzetben lev ő  költő  szám-
vetési szándéka, az okok megnevezésé-
nek kísérlete tekinthet ő . A m ű  egésze 
szempontjából az önéletrajzi mozzanatok 
természetesen csupán irányítják a nyelvi 
fantáziát, nem szüntetik meg. Ez azért is 
így van, mert Brasnyó múltképén csupán 
azok a motívumok és színek kapnak he-
lyet, amelyek lényegesen befolyásolták 
poétikájának és társadalomerkölcsének 
kialakításában. Az  Oda  a regényhez ta-
núsága szerint az anyagi nyomor, a m ű -
velődéspolitika manipulatív törekvésével 
szembeni kiszolgáltatottság és a jellembe-
li gyöngeség eredményezte azokat a meg-
formáltságuk hiánya következtében her-
metikusnak becézhető  szövegeket, me-
lyek szerzőjüknek is legfeljebb a papírra 
vetés pillanatában szereznek örömet. 

Brasnyó István tehát a szerencsétlen 
sorsú m űvészek közé tartozik. Ahhoz ké-
pest, amennyit ír, amennyi könyvet jelen-
tetett meg, alig olvassák. A kritika leg-
inkább kétféleképpen viszonyul hozzá. 
Vagy lelkendezve, fenntartás nélkül dicsé-
ri, anélkül, hogy elemzésbe mélyedve 
megmondta volna: mi az emberi-m űvészi 
értéke Brasnyó szövegeinek; mi az olva-
sót fárasztó tehertétel. Vagy pedig finy-
nyásan elfordul tő le, mondván, hogy kí-
sérleteinek sem valóságunkhoz, sem pe-
dig a m űvészet alapelveihez nincs közük. 

Ha Brasnyó cinikus, üres álm űvész len-
ne, akkor elégedetten nyugtázná a helyze-
tét, mondván: egészen természetes az, 
hogy az értőknek csupán egy kis csoportja 
pártfogolja törekvését, mely majd csupán 
a távoli jövőben teljesedhet ki. Különben 
is: van-e olyan jelentős író, akit rövidebb 
vagy hosszabb ideig nem igyekezett el-
hallgatni a megmerevedett, retrográd er 
kölcsi elvekkel összefügg ő  közízlés? Amit 
a tapasztaltabb olvasó a poétikatörténet-
bő l ismer (azt, ti., hogy a mítosszal, a tu-
datalattival kacérkodó automatikus írás 
már majdnem száz éve nem újdonság, és 
legfeljebb egyéni törekvéseknek, értékfel-
fogásoknak megfelel ő  struktúrákat lehet 
alkotni segítségével, ha az alkotó komo-
lyan igyekszik venni önmagát, az embere-
ket és a m űvészetet), arra az írót az önki- 

fejezés és az önismeret igénye, a végül is 
lefojthatatlan erkölcsi ösztön figyelmezteti. 

Brasnyó, a kiemelked ő  tehetségű  mű - 
-vész esetében legfeljebb látszat, átmeneti 

önámítás lehet a cinizmus. Hogy ez így 
van, hogy az  Oda  a regényhez című  
meghökkentő  változásról tanúskodó po-
éma nem felszínes színészkedés, nem a 
sznobizmust tagadó válsághangulatnak 
a kielégítése, hanem vulkánkitörés, a lét-
alattiságban évtizedek óta felgyülemlett 
feszültségnek a levezetése, az annak az 
eszménynek a költő ien kifinomult jelzésé-
ben mutatkozik meg, amelyet Brasnyó 
István — vallomása szerint: a természeté 
ben rejlő  irracionális és rajta kívül es ő  
társadalmi okokból — elárult. Költ ő i alko-
tásról lévén szó, bőséges magyarázat he-
lyett költő i szimbólumokkal állunk szem-
ben. A dombói ásatások során feltárt 
csontvázról, a középkorban élt kislányról 
van szó, aki a költő  számára az ember le-
hetőségeinek erőszakos megsemmisülé-
sét, a mindenkori antihumanizmus bizo-
nyítékát, egyben a m űvész elmulasztott 
kötelességre való figyelmeztetést jelenti: 
Talán számomra és mások számára is 
jobb megoldás lett volna, ha a korlátlan 
képzeletbe menekülés helyett az életre 
építem m űvészetemet. Talán, mert ha az 
élet, ha a látás folytonosságon hagyomá-
nyokon alapuló formáit teljességgel elvet-
jük, legjobb meggyőződése ellenére is az 
ember saját rossz érdekének, érdekszö-
vetségének áldozata lesz — ez is egyik 
lehetséges képlete az  Oda  a regényhez 
drámai vívódásainak. 

Brasnyó poémájában jelentős szerepet 
játszanak a tudatosan vállalt önellentmon-
dások. A költő  az egyik pillanatban — mert 
mást nem lehet — kajánul örül annak, ami 
a másik pillanatban átokként ül rajta. Nem 
csupán a lelkiismeretét szembesíti a kö-
zösségi normákkal, hanem legbens ő  haj-
lamát is feltárja & maga közvetlenségé-
ben. Jó, sőt a legjobb lenne a szocializá-
lódás, de egyrészt maguk az emberek 
másrészt pedig a költőben m űködő  erők 
tеszik lehetetlenné a viszonylagos har-
mónia kialakulását. Ha nem megy a dolog, 
hát akkor annál inkább vállaljuk eddigi 
önmagunkat, még ha távol állunk is az 
egészséges önbizalomtól — ezt a humo-
rosan pesszimista gondolatot sugallja 
Brasnyó István poémája. ❑ 
Dolgozók, 1985. szeptember 26. 

lyozása azzal is megrettent, hogy a néz ő  
nem tudhatja, vajon kell ő  biztonsággal 
van-e rögzítve a kötél vége. A kötéltán-
cos azonban — ha kínosan is — mosolyog. 
Egészen közel áll ugyanis ahhoz, hogy el-
higgye: nincs mélység, nincs lent és fent; 
csupán: ű r. A zuhanás számára felemel-
kedést is jelenthet. 

A címünkben említett meg nem felelés 
groteszkje mögött tehát a lírai h ős re-
ménytelen szorongása, az ember értel-
mes megvalósulásával szembeni kételye 
rejlik. Nem hinni szörny ű  hit — mondta egy 
költőnk. Nos, Böndör verseiben nyoma 
sincs az emberben való csalódás .fájdal-
mának, mivel az ő  világában az emberek 
eleve a tárgyak szintjén jelentkeznek, 
nincs meg az a többletük, melyet a homo 
sapiens narcizmusában néhány ezer év 
óta asszociál önnön nevéhez. A kutyáját 
vezető  költő  ellenségesen szemléli a já гб -
kelőket és fél tő lük, hogy különcségei 
miatt kicsúfolják és bolondnak tartják. 
Nem gőgös elhatárolódásról, elvtelen ci-
nizmusról van itt szó, Böndör lírai h őse 
ugyanis többnyire úgy érzékelteti a világot, 
mintha annak a humánum közmegegye-
zésen alapuló fogalma még nem alakult 
volna ki. Borzongások, sejtések, gondo-
latszilánkok számos versének anyaga; 
nem egyszer azt sugallja a maga sajátos 
eszközeivel, ami a maga teljességében 
nem csupán a ráció szabályai segítsé-
gével, hanem a költészet által is kifejezhe-
tetlen. Hadd idézem itt a kötet rendkívül 
lényegláttató, a század poétikai közhelyét 
a töménység által újjáértékel ő  mottóját: 
„Versem soha be / nem érő  vetés. Sza-
vam / гб  a jégverés." 

Az előbbiekbő l következően a költő i én-
nek többnyire elmosódnak a körvonalai e 
költészetben. Az ember miel őtt gondolat 
tá, ismeretté formálná sejtéseit, elveszíti 
önmagát a rajta kívül állónak és a benne 
levőnek (e kettő  Böndö гnél gyakran azo-
nos) a súlya alatt. Álegységet a közmeg-
egyezés közhelyei biztosítanának, ha az 
itt és most tapasztalatában nem min ősül- 
ne nevetségesen olcsónak a készen ka- 
pott felszínes megoldás. A szavak több-
értelm űségének és a jelenségek megis 
merhetetlenségének tudata teszi sajátos 
sá e költészetet. „És pihennek bennünk a 
kétes tények / mint mélyben a cserépedé 
nyek" — olvashatjuk a Sziesztában. Itt, 
ebben az anyagközpontú sivárságban 
érintkezik a fiatal költ ő  világa Pilinszkyé 

VAJDA GÁBOR 

A meg nem 
felelések 
groteszkjei 
BÖNDÖR PÁL: JÉGVERÉS 

Vannak költők, akik kisebb-nagyobb ter-
pesszel áthidalják a lényeg és jelénség 
között egyre inkább elmélyed ő  szakadé 
kot. Göndört életélménye merészebb mu 
tatványra kényszeríti, az ő  produkciója in-
kább a kötéltáncoséra emlékeztet. Az 
olyan kötéltáncoséra, akinek egyensú- 
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vel. Megszenvedettségbő l táplálkozó hal-
vány remény azonban egyetlen Göndör-
verset sem ihlet. 

A Jégverés anyaga többnyire példa-
beszéd érték ű  életképekbő l állt összé. A 
lírai alany helyzetei a valóságos élethez 
viszonyítva els ő  olvasásra mesterkéltnek 
tűnnek. Ez azén van így, mert a leírt vagy 
kitalált helyzet túlmutat önmagán. Emö-
gött a már érintett bizonytálanság t űnik 
szembe. Ha József Attila azért akart 
„nagy-nagy tüzet" rakni, hogy megmele-
gedjenek az emberek, akkor Böndör ver- 
sének hőse önvédelembő l gyújtja még a 
gyufaszálakat, az emberek által félreértve 
és a szélrohamoktól félve. 

Egy-két versében az állásfoglalását 
nyíltan, egyértelm űen is kifejezi Böndör. 
A szóban forgó költemények szinte „utó-
szóként", kerültek a kötet végére (még 
akkor is, ha a közéjük ékel ődött Hang-
villa groteszk hangnemében, látomássze-
rűségében eltérő  jelleg ű). A Guernica 
nem csupán Böndörnek egyik legjobb ver-
se, hanem annak a körülménynek a költ ő i 
megfogalmazása, amely a hatvanas évek-
tő l kezdve nálunk is szinte teljesen.átala-
kította a költészetet. E gondolatok nem 
újak, hiszen századunk avantgarde-ja 
nem született volna meg nélkülük. Új 
azonban — s ez a lényeg — az a beleérzés, 
mely klasszicista tömörséggel az egymás-
tól legtávolabb eső  életterületek tényeit 
kapcsolja össze. Böndörnek e kiemelke-
dő  verse abból a mélyen lehangoló él-
ménybő l fakad, mely szerint a m űvészet 
az emberi szenvedés, megsemmisülés 
élősdije, azok öröme, akik általa esztétikai 
vagy anyagi hasznot húznak. Hasonló két-
ségek állnak a kötetzáró Utolsó versem 
mögött is. Ennek jelent ősége abban van, 
hogy a személyeset a közösségivel mes-
teri módon azonosítva jeleníti meg a ju-
goszláviai magyar költőnek a mindenkori 
dilemmáját; azt tehát, hogy az esztétiká-
nak vagy pedig az etikának van-e els őbb-
sége a nálunk született m űalkotásban: A 
válasz paradox és — sajátosan -- humoros. 
Böndör a maga nemében tökéletes vers-
formábán ad elsőbbséget az etikai elvnek, 
mondván, hogy „van itt a dilettánsoknál 
rohadtabb népség bőven". 

A Jégverés, miként általában az utóbbi 
évek verskötetei, viszonylag kevés újdon-
ságot tartalmaz. Ennek ellenére Böndör 
most sem adja alul azon a viszonylag ma-
gas színvonalon, amelyet megszoktunk 
tő le. Tudja, hogy csak a nagy m űgonddal 
építkező  költő  juthat közel a teljesség 
hez. ❑ 
Magyar Szó, 1985. 7. 20. 

ható ki. Fülöp Gábor azonban, nem tarto-
zik azok közé, akik a bizarr szókapcsola-
tok mákonyába menekülnek, s a nyárs 
polgári beállítottság rosszallásától sem fél-
ve az avantgárd kifejezés-, illetve viszo-
nyulásmód hagyományait igyekszik foly-
tatni, újjáteremteni. Ő  racionális költ ő , s 
e tény legalább két dolgot jelent. El őször is 
azt, hogy a szavak nála jelentésükben fon-
tosak, közlő  szerepükben lényegesek; te-
hát a Fülöp-verset, ha nem is lehet mindig 
első  olvasásra megérteni, de némi elmé-
lyedéssel meg lehet fejteni. Másrészt pe-
dig, ha a mai költők többsége váratlanul 
szókapcsolatokkal hökkenti meg az olva-
sót, akkor Fülöpnek egy-egy gondolat 
szolgálatába rendez ődő  szintagmái, nem 
elsősorban formájukban, hanem minde-
nekelőtt tartalmukban szegülnek szembe 
a hagyományos, az elmeszesedett érték-
rendszerrel. A Fülöp-vers tehát az elvita-
tásnak, a kétségbevonásnak, a kételyek-
nek sajátos módozata. Azért tekinthető  in-
kább költészetnek, mint versbe szedett 
bölcseletnek, mert a kifejezés tömörségé-
nek és a helyzetteremtésnek alapvet ő  

set azonban csupán a költő  többi versé-
nek ismeretében érthetjük meg. Ismer 
nünk kell a költőnek az abszurdhoz való 
vonzódását, humoros életszemléletét. 
Tisztában kell tehát lennünk azzal, hogy a 
viccnek egy sajátos fajtáját saját maga is 
műveli. Ebbő l következően a hallott viccet 
a saját ízlésének megfelel ően értékeli. 
Az általa jelent ősnek tartott vicc a látsza-
tokat villámcsapásszer űen cáfolva valami 
olyasmit mond az emberr ő l, ami ellentét 
ben van annak önmagáról kialakított, re-
tusált képével. A vicc — Fülöp Gábor tétel-
szerűen kifejtetlen poétikája értelmében 
— nem csupán felderít, hanem — paradox 
módon — el is szomorít. Elszomorít, mivel 
az egyént, illetve a viccet hallgató csoport 
tagjait csupán néhány pillanatra szaba-
dítja fel. Az eredmény végső  soron azért 
lesújtó, mert a látszatoknak ily módon 
való leleplezése a társadalmi lét felold-
hatatlan kettősségét tudatosítja az ember-
ben. A jó viccek a valósággal való szem-
benézésre tanítanak, s ha gyakran csu-
pán a fele igaz annak, amit mondanak, ak-
kor is csak felemás módon könnyítenek a 
cinizmust elutasító hallgatóság kedélyálla-
potán. 

Fülöp Gábor kötetnyitó verse tehát fi-
gyelmezteti olvasóját: a könyvében talál-
ható, olykor felszínesen mulatságosnak 
tetsző  sorok, sem függetlenek emberi lé-
tünk tragikus vonatkozásaitól. 

Hogy valóban a ráeszmélés, a ráesz-
méltetés szerepét vállalja e versek nagy 
többsége, arról más szövegek az el őbbi-
nél még közvetlenebbül vallanak. A Ham-
let cím ű  vers például a költő i szerepját-
szás parabolája. A rádöbbenésnek arról 
a pillanatáról szól, mely lesújtó igazságot 
tár a m űvész elé: valójában nem ő , az 
objektív lírikus játszik szerepet, hanem el-
sősorban azok, akik valamiképpen lehető-
vé teszik produkciójának megvalósulását. 
Az emberi lét legsúlyosabb kérdését még-
is neki, a lámpalázzal küszködő  amatő r-
nek kell kimondania. 

Ekkor — a nagy monológ elő tt —
a közönségre nézek 
és rádöbbenek, 
hogy ott is 
színészek ülnek. 
Ebben a sorsdöntő  pillanatban tehát, 
mielőtt kimondanám 
a nagy dilemmát, 
koponyát tartva kezemben, 
kiderül, 
hogy én vagyok itt 
az egyetlen amatőr. 

Az érintett versben az effektus kedvéért 
a költő  alakoskodik és a színész helyzetén 
keresztül beszél önmagáról. Ám a köz-
vetlen vallomásra is találunk legalább 
ennyi példát a Csoportterápiában. Nem a 
szívét tárja fel Fülöp e versekben, és nem 
is privatizál: társadalmi léttapasztalatá-
ból beszél paradoxonok formájában, a 
közhelyek világát leplezi le a közhelyessé-
get cáfoló stílusban. Igaz, az avantgárd 
törekvések meghonosodása óta általában 
már ismert és elfogadott a valóságra való 
visszahatásnak hangsúlyozottan költ ő i-
etlen formája. Fülöp verseinek többsége 
ennek ellenére azért nem hatástalan, mert 
az élmény és az ötlet rendszerint szinte 
felbontatlanul szoros egységet alkot ben-
nük. ❑ 

Üzenet, 1986/1-2 

szerepe van bennük. A szójátékok, a pa-
radoxonok szellemessé, humorossá, b ű -
vészmutatványszerűvé teszik őket. Azon-
ban nem léha szélhámoskodásról van itt 
szó, hanem a költővel közös tapasztala-
tunk alapján nem várt összefüggések 
megteremtésérő l. 

Vegyük például a Csoportterápia cí-
mű  kötetnyitó verset: 

 

hallottam egy viccet 
röhögjünk rajta együtt 
minél többen vagyunk 
annálkönnyebben 
elviseljük 
a poént 

E néhány sorban semmi rendkívülit 
nem találnánk, ha nem hökkentene meg 
bennünket, hogy e vers logikája a poént 
kínosnak, terhesnek minősíti. Hogyan le-
hetséges ez, hiszen a nevetés, különben 
pedig annak gátlástalanabb formája, a 
röhögés felszabadít? Mi az tehát, ami úgy 
szabadít fel, hogy közben fájdalmat is 
okoz? Ha erre a kérdésre válaszolunk, ak-
kor a magot találtuk meg, amelyb ő l a Fü-
löp-versek kihajtanak. E kulcsjelleg ű  ver- 

VAJDA GABOR 

.Életértékelés 
FÜLÖP GÁBOR: CSOPORTTERÁPIA 

A mi m űvelődési és társadalmi körülmé-
nyeink a hermetikus költ ő i kifejezésnek 
kedveznek. Irodalmunkban általában nagy 
az eltérés a költő  világképe és tapasztal-
ható valósága között, vagy ha a két tarto-
mány valamiképpen megfelel is egymás-
nak, csupán távolabbi összefüggés mutat- 
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LADÁNYI ISTVÁN 

Elviselni a poént? 
FÜLÖP GÁBOR: CSOPORTTERÁPIA 

Fülöp Gábor verseinek f ő  jellemző i a hét-
köznapiság és az irónia. Köznapi, látszó-
lag jelentéktelen dolgokról ír mindennap-
jaink nyelvén. Iróniája igen gyakran ön-
iróniába csap át. A köznapiság és a köl-
tészet találkozása banalitást eredményez, 
állapíthattuk meg Fülöp Gábor költésze-
térő l eddigi kötetei alapján, és ezt a véle-
ményt a Csopo гtterápia megjelenése 
után sem kell jelentősebben módosítani. 

A kötet versei nincsenek ciklusokba so-
rolva. De ha valamiképpen rendszerezni 
akarnánk őket, megtarthatnánk az el őző  
kötetet (Banális susztermatt) cikluscí-
meinek legalább felét. A versek tekinté-
lyes hányada foglalkozik ismét Az alkotás 
viszontagságaival (Csoportterápia, 
Előrelátás, Hétköznapi vers, Hamlet, 
Miniszterpapíron, Kés őre jár stb.); az 
Egy megrögzött dohányos dohányos 
hétköznapjainak is újabb eseményeit is-
merhetjük meg (Takarékosság, Olyan 
idők, Orosz rulett, Elvezetek, Antista-
bilizáció , Képernyő  stb.); míg a kimaradt 
verseket többé-kevésbé besorolhatnánk a 
Banális susztermatt cikluscím alá. A 
könyv variációk Fülöp régi verseire. 

Tehát nincsenek újdonságai a Csoport-
terápiának? De vannak. Fülöp költészete 
még inkább egyszer űsödött. Annyira, 
hogy a Csoportterápia versei többnyire 
lapos poénokra épülnek, felszínesek. 

Nem is egyszerűség ez, inkább igényte-
lenség. Nyelvi és versszervezésbeli igény-
telenség. Mert mi is teszi a verset verssé? 
Vers-e minden, amit versnek nevezünk? 
„Hétköznapi verseket írok" —írja Fülöp 
kötete harmadik versében, de vajon elég-e 
ennek a hétköznapiságnak a tudata? 
Elég-e a tudatos hétköznapiság a vers-
hez? Es mi is a hétköznapiság? A közna-
piságról, az egyszer ű , banális kérdésekrő l 
is úgy érdemes írni — akár banális egysze-
rűséggel is —, ha el őször a mélyükbe, ap-
ró részleteikbe hatolunk. Ha a felszínt 
ábrázoljuk, a képnek magában kell foglal-
nia azt, ami alatta feszül. Néhány versnek 
ez a ki nem mondott mélység ad értéket, 
de nagyobb részük csak felszínes játék, 
apró tréfa. Az első re példa a Csoportterá-
pia, a Hamlet, a Sötét szemüveg, a 
Késő re jár, a Fürdés, az Áramszünet, 
a Forradalom, A rövid élet titka. A Ké-
ső re jár a kötet talán legjobb verse. Ez is 
köznapi közlésekbő l áll, de bármily b őbe-
szédű , nem mond ki mindent. És ez a ki 
nem mondott, akár egy szóban is megfo 
galmazható banális „lényeg" —éppen ki 
nem mondottságával — adja a vers éhékét. 
Egyben példázza azt is, hogy a banális 
közlésben is mértéket kell tartani, mert 
ami egyszer meghökkent naivitásával, 
többször kimondva már fölösleges szó-
szaporítás lesz. A rövid „banális" versek 
közül kitűnik a Fürdés . Irracionális, meg 
foghatatlan erotikájával „kimeríthetetlen" 
(a szó szoros értelmében is — lévén szó a 
víz „nemiségérő l"), annak ellenére, hogy 
csak tíz szóból áll. Sajnos, a kötet leg-
alább háromnegyed részében Fülöp Gá- 

bor visszaél a vers szabadságával és az 
adomázgatás közben, egyszeri mesélés-
nél érdekes, de tartós éhéknek, vers-
nek nem tekinthető  tréfákat ad el vers-
ként. Legkirívóbb példái ennek az Előre-
látás, az Alma és bor, a Büdösszájú, a 
James Bond titkosügynök jelentése 
Budapestrő l , az Apróhirdetés II. és az 
Apróhirdetés III., a Szerelem. Az El ő re-
látás például egy közhelyes irodalmi vicc 
újnak nem mondható megfogalmazása, 
nevezetesen, hogy a gyerektő l el kell Ven-
ni a ceruzát, miel őtt még író lenne. Vagy 
az olyan tréfa, mint a „feleségem hruzsi-
nák amália /született hruzsinák eulália" 
(Apróhirdetés II.), vagyis a név hang-
zásából, illetve az elő- és utónév sajátos-
ságainak fölcseréléséb ő l fakadó humor, 
esetleg beillik a Vidám estbe, de verses-
kötetbe nem lenne szabad bekerülnie. 

„hallottam egy viccet /röhögjünk rajta 
együtt / minél többen vagyunk / annál 
könnyebben elviseljük / a poént" —áll a 
Csoportterápiában. A címadó versben 
megfogalmazott „ars poetica" a fonák-
jára fordult. Fülöp a banális egyszer ű -
ség szempontjából próbál rámutatni nap-
jaink elviselhetetlen értelmetlenségeinek 
nevetséges voltára. Sajnos gyakran elve-
szik a poénok gyártásában, s ezért sorai-
nak értelmezési lehetőségei közül az ön-
iróniát lehet leginkább a kötetre vonat-
koztatni. ❑ 

Híd, 1986/1 

VAJDA GÁBOR 

Lírai élmény- 
beszámolók 

Ѕzigу l Zoltdi1 

{1._)О  ЕЅ  ! Y il 1 

R. E К  

SZŰGYI ZOLTÁN: ERDŐ  ÉS MÁS 
VERSEK 

Szügyi Zoltán legújabb verseskötete, mely 
könyvben régebben már megjelent költe-
ményeket is tartalmaz, nem alakítja át 
lényegesen a fiatal költő  eddigi attit űdjé-
rő l formált képünket. Igaz, a korábbi érzel-
messég többnyire visszaszorult, a szoron-
gás is közvetetten, helyzetek, jelek által 

fejeződik ki. Ez azonban nem a vallomá-
sosság megtagadását jelenti. A helyzetek 
és képek ugyanis érezhetően nem első -
sorban a képzeletnek, hanem inkább 
megfigyelésnek és az ezzel összefügg ő  
gondolatnak a termékei. Ez már a verses-
könyv első  az anyag több mint a felét ki-
tevő  versciklusából is kiderül, mely az 
Erdő  címet viseli. Ebben Szügyi tovább 
folytatja bolyongásait. Az ezeket tükröz ő  
lírai naplónak azonban nincs epikus kere-
te, annál kevésbé, mert a fiatal költ ő  né 
hol még mindig szinte romantikus daccal 
fordul a költő i témák felé. Mindjárt a ciklus 
első  versében olyan relációkat állít fel, 
mint egy múlt századi költ ő . „Erdő  — ég, / 
erdő  — víz, /erdő  — föld, /erd ő  — én" —
mondja, majd hozzáteszi: „Csak a gallyak 
sikonganak, / ha lépek." Hát a kirándulók 
szanaszét dobált najlonzacskói és a szél 
messzebbrő l is érkezhető  szállítmányai, 
a papírhulladékok? —kérdezhetné némi 
józan szkepticizmussal a mai ember. 

Szügyi versei azonban szerencsére 
nem giccsesek, mivel a költ ő  elveti a 
strucc-magatartás kínálkozó lehet őségét. 
Nem azért megy tehát a természetbe, 
hogy megfeledkezzen a társadalmi lét 
gondjairól; vagy ha eredetileg ez is volt a 
célja, az eredmény más. Az emberi közös-
ségtő l való eltávolodás éppen fordítva: 
a civilizációval való szembesülést ered-
ményezi — a gondolat szintjén. Így aztán 
a fiatal költő  helyzete enyhén komikus. A 
békésen legelész ő  szarvasbika láttán pél-
dául a „legelésző  marhahús" jut az eszé-
be. Vagy amikor ésti magányában félelem 
fogja el, akkor, nagyvad támadástól tartva, 
„egy Tandori-medve" esetleges megjele-
nése miatt aggódik. Esetleg amiatt pa-
naszkodik az erdőben kóborolva, hogy tel 
akar rohanni a lelke. Általában a tehetet-
lenség, a jelentéktelenség érzése és — en-
nek megfelel ően — a rezignáció hangulata 
tölti el. Az id ő  végtelenjéhez a mindenség 
határtalanságához és a viszonylagosság 
tényéhez képest jelentéktelennek érzi ma 
gát. E kényszerhelyzetet legközvetleneb-
bül második versciklusának Égi vándor 
cím ű  versében mondja ki: 

sinkó ervin azt mondta: feln őtté válás 
én inkább: rádöbbenés a tehetetlenségre 
lásd mi nekem maradt: nézni nyomon követni 
hogy s mint múlik az id ő  

Visszatérve az Erdő  cím ű  ciklus ver-
seihez: e tehetetlenség meghatározó ere-
jű . A legdinamikusabb, legspontánabb ter-
mészeti jelenségek sem lényegesítik át. 
Például az állatok legelszántabb küzdel-
mében is a lényegbeli mozdulatlanság ölt 
testet előtte. Mégis leginkább a közvetlen 
tapasztalatára hagyatkozik. Ilyenkor köz-
helyes, banális is tud lenni: azt mondja el 
prózában, amit az impresszionista vers-
kultúra már a századforduló táján ösz-
szehasonlíthatatlanul magasabb szinten 
produkált: „A lombok körülzárta / szabály-
talan alakú kékséget / bámultam, hanyatt 
fekve az avaron. /Csipkés. Égtó. / Mint a 
kristály. / Azt hittem, ilyen csak Attikában 
/ tudott lenni az ég." Az ilyen helyzetmeg-
jelenítésnek a semmitmondó életkép a 
legalacsonyabb szintje. A költ ő  ugyanis 
többek között arról az emlékérő l is beszá-
mol, amikor a vad ő rnek halért a zseb-
kését adta cserébe. Az ilyen példáknál 
azért szembet ű nő  Szügyinek a tévedése, 
mert megfeledkezik arról, hogy a költő-
nek nem az a dolga, hogy valóságosan 
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megtörtént vagy kitalált eseményeket me-
séljen el, hanem az, hogy öntörvény ű  
nyelvi valóságot, lehető leg több jelentés-
réteggel, eredeti értékrendszerrel bíró 
szöveget alkosson. Az idézett versben a 
cserét nem érezzük jelképesnek. Nem vi-
lágos: vajon anyagi kényszerhelyzetben, 
kiszolgáltatottság miatt került sor rá, vagy 
pedig tudatos etika áll mögötte. 

Az Erdő  című  ciklus tehát fokozatosan 
az első  versekkel ellentétes hangnemre 
vált át és a néhány sorból álló közlések az 
áhított nyitottsággal ellentétben zártság-
nak a tanújelei. Ez a költ ő iséget szárnya 
szegetté teszi. 

Szűgyi könyvében szerencsére költ ő i 
telitalálatok is vannak, noha nem a terje-
delmes első  ciklusban, hanem a második-
ban. Mindenekelőtt a Csak a szemét a 
lánynak cím ű  groteszk hangnem ű  verset 
kell megemlítenünk, mely a mai fiatalság 
vergődését, tragikus életérzését fejezi ki 
sajátos töménysége által. Hasonló kel-
lemes meglepetést okoz a Még a sötét-
ben cím ű  vers is. Ebben a költő i m űves-
ség eredményeként a sorokkal, illetve a 
szavakkal való játék termékeny többér-
telm űséget eredményez. A négy tételbő l 
álló befejező  ciklus variációkat tartalmaz 
a megsemmisülés, az értéktelenség té-
májára. A zavar azonban szerencsére 
nem a versek megformálását, hanem a 
bennük kifejezett világképet jellemzi. П  
Magyar Szó, 1985. 11. 2. 

KONTRA 
FERENC 

Kitörni 
a mozgásképtelenségb ő l 
fit ВёІа  
кЕKРЕRЈЕ  

Firurn 
BÁLINT BÉLA: KÉKPERJE 

Egy évvel ezelőtt jelent meg Bálint Béla 
második verseskönyve, és tudomá-
sunk szerint még egyetlen kritika sem 
jelent meg róla. Néhány könyv eseté-
ben a visszhangtalanság már-már je-
lenségszámba megy. Nem kell különö-
sebben csodálkoznunk a versekre ref-
lektáló írások permanens hiányán: 
újabban a kritikai érdeklődés egyé гtel- 

műen a próza felé fordult. Meglehet, 
hogy kónnyebb feladat regényr ő l vagy 
értekező  prózáról írni? 

Csak az utóbbi öt év versterméséb ő l 
említhetnénk fél tucat kiadványt, me-
lyekrő l egyáltalán nem íródott kritika. 
De jóformán még leíró, bemutató jelle-
gű  írás sem. 

Visszatérve a szóban forgó kiadvány-
ra: talán nincs mit írni Bálint Béla ver-
seiről? Vagy kutassunk egyéb, irodal-
mon kívüli okok után? 

Egy publicisztikus fordulattál élve 
akár azt is mondhatnánk: meglehet, 
hogy a kötet egyszerűen csak önmagé: 
Kékperje, amely eleve elüt környezeté-
től, nem sorolható egyetlen mostanság 
divatos fajhoz sem. Indifferens növény 
lenne a kékperje? 

Ha egyetlen mondatban kellene jelle-
meznünk Bálint Béla verseit, els őként 
azt kellene elmondanunk, hogy vissza-
fogott, érzelmeket leredukáló költé-
szettel állunk szemben, amely egyúttal 
az intellektuális líra túlsó véglete. Mi 
jellemzi ezt a végletet? Az urbanizáció 
átkos, emberraktár világának hermeti-
kusan zárt egységei t űnnek fel a sorok-
ban. A zártság és besz űkítettség a stí-
lus nyelvi. és tematikai sajátossága is 
egyszerre. 

Először a tematikai jegyek közül 
emelünk ki néhányat. A bezártság él-
ményét, a mindennapi robotba való be-
letörődést, néha pedig a tehetetlensé-
get helyezi előtérbe. Gondoljunk csak 
az önmagukért beszélő  címekre: Vesz-
tegzár, Szobafogságban. S tegyük hoz-
zá mindjárt, hogy ez utóbbi a kötet leg-
jobb ciklusa. Vegyük példának a 12-es 
és 13-as számú verset: legszebb dí-
szük az egyszerűség; megtalálható a 
következetesen végigvitt motívumkincs 
legnagyobb része: a szappanbuboré-
kok, az egymásbeérő  reggelek, az inga-
mozgás, a járdák és az ablakok. Min-
dehhez az egyéni lét lényegét érint ő  
kérdések társulnak. S ha most a kritika 
tévesen értelmezett i гбnymutátб  sze-
repére kívánnánk apellálni, akkor azt 
is mondhatnánk, hogy költőnknek ezen 
az úton kellene tovább haladnia. 

Rátérve a stílus nyelvi sajátosságai-
ra, mindenekelőtt azt kell elmonda-
nunk, hogy a szűkítés és tömörítés a 
nyelvezet kvantitatív jellemz ője. Egy 
szemléletes példát választottunk a fo-
galomkör zártságának illusztrálására, 
amely a szókincs leredukálását is jelen-
ti: „meghatározhatóságával mégis ki-
válik a tárgy" (Tárgyak); „meghatáro-
zatlanul lebegek ösztönök határán" 
(Tárgyak és mi); „id őben meghatároz-
hatóan" (É lettelen ); „meghatározatlan 
irányból" (Előkészületek a darabhoz); 
„sokkal meghatározottabban" (Szoba-
fogságban); és végül említjük a Meg-
határozottságunk verscímet. Szavak 
Is  velük együtt fogalmak ismétl ődnek. 
Egy másik stiláris sajátosság a jelz ők 
korlátozott használata: A versírás ha-
gyományos sablonjainak tagadása tör-
vényszerűen torkollik a lírikus hagyo-
mányok elvetésébe: 

„nem vers, nem 
költészet. patográfia. 
ismeretlen elvágyódásaink 
világa. a konkrét 
élmény 
elvesz a torzókban." 

(Az utolsó sorban sajtóhibára is 
gyanakodhatunk: elvesz vagy elvész?; 
50. oldal.) De említhetnénk a Tárgyta-
lan -című  verset is. Feltűnően szűkös 
eszköztárral dolgozik ez a költ ői nyelv. 
Az akták és diagnózisok rideg tárgyila-
gosságával gurulnak lefelé a sorok. 
Mint á tárgyak. A vers gravitációja vala-
hogy mindig a tárgyilagosság és tár-
gyiasság felé húzza a közléseket. A cik-
luscímből adódóan ezt iránynak és 
célnak is felfoghatjuk. A versek végül 
maguk is tárgyakká lesznek. Itt jegyez-
zük meg — befejezésül —, hogy Penovác 
Endre rajzai kitűnően illusztrálják Bá-
lint Béla versvilágát. ❑ 

TÚRI GÁBOR 

A m űfordítás 
mohikánja 

ÁCS KAROLY'' 

к :А  

FOR 

ÁCS KÁROLY: KIÁSOTT KARD 

Irodalmunk, amelyben túltengenék a köl-
tők, s mely sok tekintetben mértéken fölül 
termelte ki magából a kompakt irodalmi 
élet nélkülözhetetlennek hitt tartozékait, 
azok közül is a különböző  rend ű  és rangú 
ünnepeket, máig nem hozott létre mód-
szeres m ű fordítóképzést, de még csak 
olyan alkalmi m űfordítói kurzusokról sincs 
tudomásom, amelyeket egy-két tapasztalt 
szakemberünk tartana az érdekl ődőknek. 

Ennek hiánya különösen nyilvánvalóvá 
vált számomra most, hogy kézbe vettem 
Ács Károly m űfordításainak gyűjteményét, 
hogy a magam böngész ő  módján megpró-
báljak ellesni valamit a m űfordításnak 
azokból a titkaiból, amelyekrő l legjobban 
éppen költőnk tudna vallani. Acs Károly 
azonban egyelő re adósunk m űhelyvallo-
másaival: útmutatásaival, hogy ő  hogyan 
közelít meg egy-egy verset; mit emel ki és 
fixál a munka megkezdésekor, és mit te-
kint szabadabban kezelhet őnek; milyen 
verstani módszereket követ, és melyeket 
nem tekinti szentnek; mely típusokban és 
stílusokban a tartalmi és formai h űségnek 
mekkora fokát, s a kettőnek milyen ará- 
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nyát tartja szükségesnek; az egyes költ ő i 
képek visszaadására tipikusan mi segíti 
őt rátalálni; és milyen sajátos esetekkel 
volt dolga. A legfontosabb azonban egy 
összevető  verstan alapelveinek fölsora-
koztatása lenne, természetesen egy telje-
sen személyes, szubjektív verstané; olyan 
eseteké, amelyekkel költőnknek hosszú 
mű fordítói pályája során alkalma volt talál-
kozni. Ilyen kontrasztív verstani alapok 
nélkül hozzá sem kezdhetnénk egy vala-
mennyire is tervszerű  és módszeres m ű -
fordítás-technika kidolgozásához. Másik 
neves m ű fordítónknak, Fehér Ferencnek 
ismeretesek egyfajta m űhelyvallomásai, 
melyek személyesek is, de azok inkább 
irodalmi alkotások: több bennük a hangu-
lati és érzelmi töltés, mint a gyakorlatilag is 
hasznosítható tapasztalat és tudnivaló. 
A gyakorlati m ű fordítói munkához viszont 
gyakorlati ismeretekre lenne szükség. 

Elsősorban a legfontosabb verstani ka-
tegóriák kontrasztív párhuzamba állítását 
hiányolom költő -m ű fordítóinktól. Mert hi-
szen a m ű fordítás a költő i mesterséggel 
szemben olyan fokú tudatosságot föltéte-
lez, amely óhatatlanul a saját költészete 
verstanának tudatosítását is megköveteli. 
Nem okozhatna tehát különösebb nehéz-
séget, hogy m ű fordítóink „dekódolják" 
módszereiket: hogy mondjuk különböz ő  
stílusokban szerzett tapasztalataik szerint 
a magyar ütemes vagy jambikus verse-
lésnek délszláv megfelel ő i miben egyez-
nek a magyar verstanban rögz ődött elvek-
kel, és miben térnek el tő lük, s ennek meg-
felelően milyen ritmust hogyan is kell átül-
tetni. És így tovább: hasonlat hol s ű ríthe-
tő  metaforává, egyfajta metonímia milyen 
másfajta metonímiává min ősíthető  át, ha 
kell. De sorra lehetne venni az egész vers-
tant: hím- és n ő rím kérdése; a nemzeti 
tradícióban gyökerez ő  versformák — mint 
adaptációt engedélyező  szempont; kötött 
kulturális jelképek és utalások fordítha-
tósága, föloldása stb. 

M ű fordítás-irodalmunknak nem látom 
jövőjét. A költészeti formakultúrát sikerült 
mindenestül kiirtanunk, ami lehet, hogy 
még nem olyan nagy baj, ha az eredeti 
költészetre gondolunk — bár a passzív for-
makultúra sem igen tulajdona költő inknek. 
Ennek híján pedig szerintem a klasszi-
kusok úgy istenigazából nem is igen él-
vezhetők. Az egész eddigi költészet vi-
szont e századunk elejéig mégiscsak 
klasszikus költészet. Én Villonban is azt a 
perverz mutatványt élvezem, ahogyan szi-
gorúan kötött balladáinak hosszú vers-
szakaszain végigfűzi ugyanazokat a sza 
bályosan váltogatott rímeket, ezt néhol 
még egyéb formai fogásokkal is megcif-
rázza, és mindezt olyan természetes, talp-
raesett fogalmazásban teszi, hogy az em-
ber nem győz gyönyörködni a gondolat-
menet tisztaságában. Villont mondtam, de 
a fordítót kellett volna megneveznem, hi-
szen nem az eredetirő l beszélek, hanem a 
magyar Villonról. Ez egyébként gyakori 
hibánk. Más nyelven én egy költ ő  alko-
tását sem tekinteném az eredeti puszta 
tükörképének, hanem külön m űalkotás-
nak, amelynek ihletője egy idegen nyelvű  
vers volt. A m ű fordítás szerepe sem els ő -
sorban a pozitivista közvetítés, hanem a 
saját nemzeti kultúra gazdagítása új ízek-
kel és formákkal. 

Vegyük csak például a délszláv irodal-
makat! Számunkra vajon a m ű fordítás-
nak csak magyarul beszél ővé kellene-e  

tennie a déli szláv népek költő it? Ha csak 
ennyiben áll a m ű fordítás szerepe, erre 
nincs nagy szükségünk. Megérteni meg-
értjük őket eredetiben is. Az más kér-
dés, hogy az egyetemes magyar kultúra 
felé közvetítjük őket. De nekünk itt a m ű -
fordításban a költészet művésziségével 
kell átmentenünk a magyarba azt a lelki-
séget és kultúrát, amely itt, a Balkánon és 
a Mediterráneumban más viszonyok kö-
zött, más tradícióval kialakult. 

Ezért mondom, hogy megfelel ő  képzett-
ség és érdeklődés hiányában kihalófél-
ben látom m ű fordítás-irodalmunkat. Pedig 
a nagy délszláv klasszikusok közül is föl 
lehetne sorolni egy tucatnyi olyat, akinek 
mindmáig nincs magyar kötete (kukkant-
sunk csak bele a Kiadó terveinek illető  ro-
vatába, amely hosszú évek óta ismételgeti 
ugyanazokat a neveket!). 

Acs az utolsó mohikánja ennek a m ű -
fordítás-irodalomnak, de az is lehet; hogy 
egyben az első  igazi nagyja is. Ahogy a 
Villon-fordítók mutatványát (de mondhat-
tam volna Dantét vagy Baudelaire-t is, 
nem ez most az érdekes) a legpedánsabb 
formai h űség szorításában — vízben hal 
módjára — szabadon fickándozó gondolat-
vezetés tisztaságán lehet lemérni, úgy 
Ács m ű fordító-m űvészete is ott nyilatko-
zik meg leglátványosabban, ahol egysze-
rű  és tárgyias. Bonyolult és elvont verset 
könnyebb fordítani, mint egyszer ű t. A for-
dítás ugyanis eleve a bonyolítás felé haj-
lik. A ködöset könny ű  elködösíteni, a szi-
porkázó egyszerűséget sziporkázással 
kell visszaadni. A fordítás próbája tehát az 
egyszerű  vers: ennek a fordítása akkor 
lesz h ű , ha az is egyszer űnek hat. A pró-
ba azért fogós, mert az ilyen egyszer ű ség 
fölöttébb rafinált. 

Ilyenkor tehát — ha h űek akarunk ma-
radni —két választás van: vagy bonyolult-
tá tesszük az egyszer űt, vagy addig csi-
holjuk a követ: az eredeti verset, amíg föl 
nem szikrázik belő le a hasonlóképp egy-
szerű , de már magyarul. Ilyenkor a szoros 
h űség mint mellékes szempont egyszer ű -
en a háttérbe szorul. Az ilyen h űség-krité-
rium egyébként is hamis. Hiszen éppen 
abban van a megközelítés titka, hogy rög-
tön el tudjuk dönteni, min fordul meg a h ű  
ség kérdése: költő ileg mi a lényeg. Szem 
léletes példái ennek Ács fordításában Ju 
re Kaštelan Szerelmes c. versének eroti-
kus jelképei. 

Máresak a föntiek miatt is tévedés lenne 
igazából megismerhet őnek tartani egy 
idegen költészetet m ű fordítások alapján. 
Elvben egy-egy versnek is számtalan ér-
telmezése lehet, hát még egy-egy költé-
szetnek! Szembet űnő  például, hogy Ács-
nak itt közölt Véres rege- fordítása tük-
rében Fehér Ferenc klasszikusként szá-
mon tartott fordítása cicomásnak t ű nik. 
És ezzel nem is a rangsort kívánom meg-
állapítani a két munka között. 

A magam részérő l éppen az egysze-
rűségre hangolt rafináltságot próbálom el-
lesni Acstól. M ű fordítónk csúcsteljesítmé-
nyeiként általában azokat a m űveit szokás 
emlegetni, amelyeknek eredetije is „nagy" 
vers az anyakultúrában. Nagy m űfordítás 
azonban nem mindig csak ezekb ő l szü-
lethet. Sőt ez inkább béklyója lehetne a 
mű fordításra vállalkozónak: az eredetihez 
olykor már annyi kulturális asszociáció 
és akkora áhitat tapad, hogy szentnek és 
sérthetetlennek tűnhet, semhogy lebonta-
ni, értelmezni, forgatni, centizgetni lehes- 

sen. Ács m űvészetében az a bámulatos, 
hogy mennyire nem aggályoskodik hozzá-
nyúlni a legszentebb darabokhoz is. Két-
ségtelenül kedveli a virtust, s ebben jó 
alkalmat lel képességei csillogtatására. 
Ő  nem keres olcsó menedéket abban —
ahogy az gyakran látható —, hogy színte-
len, próbára nem tevő  verseket válogas-
son össze egy-egy költőtő l, így meg is ha-
misítva számunkra az idegen költ ő rő l 
nyerhető  összképet. (Hirtelenjében a ma-
gyar költészet különböző  délszláv anto-
lógiái jutnak eszembe, melyekben legna-
gyobb klasszikusaink egyik-másik jelen-
téktelen szösszeneteivel van képviselve.) 

A „nagy" versek (a nagy poémák: 
Crnjanski Stražilovója, Lament fad Beo-
gradomja, Davičo Srbijája vagy Laza 
Kostić  Santa Maria della Salutéja) fordí-
tásában is Ácsnak azok a finomságai ny ű -
göznek le, ahogyan az eredetin végigvo-
nuló motívumrendszerekhez megtalálja, 
és a fordításba is beleszövi a magyarrá 
átminősített motívumokat. Az ilyen motí-
vum sajátos köztessége folytán jellegze-
tes jegye a m ű fordításnak: a magyarban 
új, mert nincs hagyománya kultúránkban, 
de nem is az eredeti vers motívuma már, 
mert abból kiszakadt, és megformálásá-
ban valamelyest mégis az új nyelvi-kultu-
rális közeg tradícióihoz kellett igazodnia. 
Hogy ismét Ács kedvenc költőjére, 
Crnjanskira utaljunk: a szerb költ ő  Párizs-
motívumai vagy melankóliája egészen 
más hangon szólalnak meg, mint Párizs 
vagy a bánat a magyar költészetben bárki-
nél. Crnjanski különbén is szélsőséges 
eset: ő  a szerb irodalmi hagyományhoz 
képest is olyan különleges mondattant te-
remtett, hogy ugyanazt megteremteni 
ugyanakkora elrugaszkodással a magyar 
nyelvtantó!: magában is próbára tev ő  vál-
lalkozás. 

Egy-egy ilyen jelenség csak a saját 
nyelvi és kulturális kontextushoz, azaz a 
hagyományhoz való viszonyában ítélhető  
meg; eldöntendő : mi egyéni és mi kollektív 
jellemzője egy-egy költészetnek. Erre kell 
a saját kontextustól azonos mértékben el-
ütő  hangot találni. Fordítani így egyes 
költőt fordítunk, de nemzeti kultúrát csak 
annyiban, amennyiben az egyes költ ő k 
összessége alkotja a nemzeti költészetet. 

M ű fordítónk esetében azonban az ere-
detiben is nagy verseknél talán még érde-
kesebbek az olyanok, amelyek különle-
gességükkel (sokszor az eredeti költő  m ű -
vészetében is példátlanok!) jelentenek ki-
hívást Ácsnak. Milyen különös szerencse, 
hogy az az Eszter névnek egy ó indulat-
szóval fölütött sóhaja pikánsan egybevág 
a finomkodó-régies orkeszterrel (Pavel 
Golia versében)! Azt már régóta tudjuk, 
hogy a cvet-svet teljesen azonos párhu-
žam a magyar virág-világ-gal — a romanti-
ka mindkét nyelvben el is csépelte ő ket —, 
de micsoda véletlen játszik költ őnk kezé-
re, amikor a hrt-re (agár) a smrt (halál) 
válaszol Crnjanski versében! Krleža Stih 
c. darabjának fordításában a vetik s veté-
lik verssor igéi formailag egymás fokozá-
sának tűnnek, valójában viszont szemléle-
tes ellentétei egymásnak. Ilyesfajta ellen-
tétezéssel Ács ott is él, ahol az eredeti 
nem alkalmazza: Zmaj Lem-Edim -jének 
hátát töri az eredetiben csak selymes 
párna, de nyilván nem ok nélkül. Davi čo 
meghökkentő  szélsőségei, variációs játé-
kai is mesterien szólnak magyarul; néha 
már úgy érezzük, hogy túlságosan is ma- 
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gyarul, mint éppen a Jelentés Szerbiá-
ból címet viselő  versben. »  Az  uraság diófa 
alatt hevericskél", „Ez oszt igen!" Másutt 
jól érzi fordítónk, hogy üres zseb helyett 
stilisztikailag erősebb az üres buksza. 
Ahogy az ilyen provincializmusoktól nem 
riad vissza a maguk helyén, úgy attól sem, 
hogy a fesztelen ha igaz fordulatra a 
csonkított havaz rímmel válaszoljon (D. 
Cesari ć : Külvárosi ballada). Ez itt még 
funkcionálisabbnak t űnik, mint Babits O. 
Wilde-fordításában (Szimfónia sárgá-
ban) a foly, a kúsz, és a mász. Az ilyen 
szélsőségek azonban könnyen esetlen-
ségbe csaphatnak át. Alkalmanként csak 
fölfogás kérdése, hogy hol húzzuk meg a 
határt az ilyen kuriózumok el őtt. Duč ić  
versébő l (Naplemente) eléggé kilóg a 
csillapodatja ragos főnév, a tavalyi hót 
tárgyragos alakot pedig én egészen biz-
tosan nem mertem volna besöpörni 
Crnjanski Belgrád-siratásába. 

Ácsnak jellemző  fogása a dramatizálás. 
Ezen pedig a mondandó párbeszédesí-
tését (D. Domjani ć : Szeszély) és a fatikus 
funkciójú kiszólásokat kell érteni. Ez utób-
bira példa egy ilyen abszolút betoldás: 
„Csapláros, gyürkőzz!" P. Golia Kiáltvá 
nyában vagy egy másik betoldás: „Mögé 
ne nézz!" (D. Domjani ć : Cseppkő ). Am 
ilyesmikkel ki is tud esni az eredeti hangu-
latából. 

Általában ha a szélsőségek elragadják, 
Ács egzaltáltabb hangot üt meg a kelleté-
nél, s ezzel akaratlanul meghamisítja a 
verset. Legszemléletesebb példája ennek 
a Crnjanskinál található hasonlat: kao 
brig - amely Ácsnál tündér-táj, mese-
domb lesz. Ilyenkor maga is a túlbonyolí 
tás hibájába esik. A fölfokozottságot azon-
ban szerencsés esetekben a maga javá-
ra tudja fordítani: ha az emelkedettségb ő l 
nemesebb eszközökkel él ő  markánsabb 
képeket tud kiszikráztatni. Egy ilyen fordu-
latban, mint az alábbi, látszatra h ű tlen, de 
mivel eufemikusabb (ti. nem nevezi néven 
a halált, sem a sírt), a hangulatnak megfe-
lelően költő ibb is: 

Talán alszik, és álmából nincs feléb- 
redés. 

Možda spava, i grob tužno neguje Jo] 
stas 

(Dis). 

Nemesebbek az eszközei akkor is, ha 
intenzívebb költő i képet használ, pl. sima 
fölsorolás helyett metaforát: aprózott csi-
kó-lábain - Jakši ćnál: tapka, trč i, ska-
kuće. Az igazi erénye azonban m ű fordí-
tó-költészetének, hogy m ű fordítás köz-
ben sem hagyja cserben jó nyelvérzéke, 
és nem engedi veszni a magyar frazeo-
lógia lehetőségeit. Még az olyan vaskos 
sablonokat sem, hogy a pásztoroknak zsí-
ros kalapjuk van (Josip Murn verséb ő l 
ez a jelző  hiányzik). Ha úgy adódik, akár a 
sve helyett is használható a tetőtő l talpig 
fordulat (Jakši ć : Apa és fia); ugyanitt a 
kard, melynek jelz ője britka, sjajna, Ács-
nál szépmívű . Az pedig, ami az eredeti-
ben kilenc mennyország (S. S. Kranjče-
vić : Útszéli kövön ültem), az a magyar-
ban természetesen hét, hiszen a gyönyö-
rök is a hetedik mennyországban várnak 
az emberre. 

S itt már át is tértünk egyik sarkalatos 
kérdésünkre. Ács a költészetben sajá-
tosan vonzódik az erotikum iránt. Ilyen jel-
leggel itt-ott szexuális jelképei eluralják 
fordításait, mint pl. Šanti ć  Egy könny- 

csepp és J. Murn Ha éj borul a völgyre 
c. verséét. Ezek azonban a költészet régi 
fogásai. Kaštelan korábban említett verse 
is erre épül. Sokkal modorosabb sablonja 
Ácsnak az, hogy nála a szerelem az a 
Jolly Joker, ami Tóth Árpádnál pl. a bús: 
szinte minden helyett állhat, de legf őkép-
pen a semmi helyett, azaz töltelékszóként. 
A szerelem különböző  szófajú alakjait 
röpke összesítés alapján is legalább nyolc 
különböző  helyen fedeztem föl funkciótla-
nul. Ilyen szava még Ácsnak a torz és a 
szent is. Ez a kép persze azért csalóka, 
mert itt töményen jelennek meg az ilyes-
fajta modorosságok. 

Ács erénye viszont éppén a helyén le-
vő  konkrétságban van. Ha ezt olyan érett 
kiegyensúlyozottsággal tudja társítani, 
mint pl. A. Gradnik: Az érlelő  őszben c. 
versének fordításában, akkor az elkerül-
hetetlen betoldások is érzékletesek és he 
lyükön valók lesznek. Ezért nem igazán 
otthonos, az olyan költ ők m űvészetében, 
akiknél mindennek az ellentéte is igaz le-
het: mert az ilyen kijelentéseknek a súlya 
is más. Ács általában a dialektika felé haj-
lik, de ez nem mindig válik az illető  versek 
javára, mert így egybemossa az ellentétei-
ket. Egy ilyen verssort: S dobrima dobar, 
a ni s kire zao (Nazor) mégiscsak fölüle-
tesség így fordítani: Légy jó és rossz -
bármilyen megfontolásból választja is ezt 
a megoldást. 

A nagy magyar m ű fordítói hagyomány-
ban általánosságban föllelhet ők azok az 
alapelvek, amelyek útmutatóul szolgál-
hatnak fordítóink számára is. Amennyire 
én meg tudom ítélni, Ács jól követi ezeket 
a hagyományokat, és különleges érzék-
kel, helyenként virtuozitással képes konk-
retizálni is őket. Csupán bizonyos formai 
értelmezéseit látom tisztázatlannak. Elég 
gyakran él például halvány asszonánc-
cal vagy ún. félrímmel (László Zsigmond) 
ott is, ahol az eredetiben kicsengő  rím 
van. Ez gyakran még szélsőséges áthajlá-
sokkal is párosul, ami végképp szétzilálja 
ezeket a helyeket. Az ilyesmiket olykor el-
lensúlyozni szokta más helyen alkalma-
zott rím-cicomákkal. 

Úgy tűnik egyébként, hogy különbö-
ző  fejlődési fázisaiban Ács m ű fordítói elvei 
is lényegeset változtak, a régi fordításokat 
pedig nem dolgozta át, ami Szabó Lő rinc-
nek például legendás szokása volt. Szá 
momra az a legfurcsább, hogy -úgy t ű -
nik: korai fordításaiban - a magyar m ű -
fordítási elvektő l eltérően nem sok gondot 
fordít a ritmikai alapképletre, és sokszor 
ellentétes lejtés ű  (jambus-trocheus) vagy 
más rendszerbeli (időmértékes-hangsú-
lyos) ritmizálást követ. Ezzel is összefügg, 
hogy a hím- és nő rím-kötöttségeket sem 
veszi túl komolyan. Az olyan, régebben 
aranyszabálynak számító követelmények-
rő l nem is beszélek, hogy az utolsó egész 
ütem előtti szótagnak rövidnek kell lennie. 
Általában elég szabad fölfogásban nyúl 
a versekhez. Dragotin Kette Téren c., 
versének fordítása pl. eklatáns példája 
annak, hogyan lehet ugyanarra a rím és 
szótagképletre néhány azonos motívum-
mal egy másik verset írni. De nagyon sza-
badon kezeli Josip Murn korábban már 
említett dalát is. Ezekkel ellentétes példa-
ként idézhetnénk viszont Du č ić  Vissza-
térés c. szonettjét, amely magyarul nem-
csak formailag, de tartalmában és stilisz-
tikai árnyalatokban is híven követi az ere-
detit. 

Nem kívánom tovább szaporítani a vers-
tani, technikai, műhely-vonatkozású ész-
leletek sorát. Ez amúgy sem az én dolgom 
igazán. Itt csupán ennyit kívánok még el-
mondani: a Forum a Kiásott kardot ju-
biláris kötetnek szánta, és joggal. Mégsem 
szeretném, ha híre-neve úgy maradna 
fönn, mint a kiadó 1500. könyvéé, mint ün-
nepé. Mert ennek a kis irodalomnak én 
csak kevés ünnepet adnék. Helyettük a lé-
nyegét kutató hétköznapokat tartanám 
fontosnak. Az ünnepek reprezentációs 
költségeinek kontójára pedig olcsó köny 
vön igyekeznék olvasóvá nevelni a kö-
zönséget. ❑ 
Híd, 1985/11 

SAVA BABIG 
A fordítás 
mérhetetlensége 
ÁCS KÁROLY: KIÁSOTT KARD 

A nagyon szép kivitelézés ű , közel 400 la-
pos könyv 370 költeményt tartalmaz, Ács 
Károly 1945-1984 közötti fordításait. Az 
alcím szerint ez csak versválogatás Ács 
fordítói opuszából, Jugoszlávia népeinek 
költészetébő l (a könyvben azonban nem-
csak a jugoszláv nemzetek, hanem a 
nemzetiségek, az albánok, a románok, 
a szlovákok költészetét is megtaláljuk). 
Ács Károly költő  versválogatását, negyven 
évi folyamatos fordítói munkásságának 
alkotói eredményét tartjuk tehát kezünk-
ben; hangsúlyozni kell - nem miatta, ha-
nem magunk miatt -, Ács soha nem tett 
különbséget eredeti alkotás és fordítás 
között, ez utóbbit soha nem tartotta kuli-
munkának, napi robotnak, ellenkez ő leg, 
összhangot talált a két tevékenység kö-
zött, kiemelte összetartozásukat. Követ-
kezésképp nem tehetjük meg, hogy Ács 
Károly költő  munkásságának csak egyik 
felét taglaljuk, hiszen az ő  esetében vilá-
gosan kitetszik a párhuzamosság: az ere-
deti vers és a fordítás azonos súllyal esik 
a latba. Kérdésünk tehát így hangzik: mi-
lyen eredeti m űveket választott Ács fordí 
tásra, s milyen kapcsolatban állnak ezek 
saját verseivel? 

Acs négy évtizedes alkotói tevékenysé-
ge során megközelít ő leg 400 verset írt 
(„csak” ennyit!), s közel 1000 költeményt 
lefordított. Az önmagukkal és munkájuk-
kal szemben igényes, szigorú kevesek kö-
zé tartozik Acs: csiszolja, érleli, formálja 
a verset, mindaddig, míg a költ ő i kifeje-
zésmód legalább megközelítő leg nem fedi 
a választott formát. Kihívást jelent szá-
mára a nehéz, összetett feladat, versfor-
ma, birokra kel vele, keresi a legjobb meg-
oldást. S ez nemcsak érett alkotói korsza-
kára jellemző , hanem mindig úgy tartotta, 
hogy a vers legyen tökéletes építmény, 
a költő  pedig kiváló mestere a formának. 
Ez a feltétele a türelmes és kitartó fordítói 
munkának; amikor a kiválasztott vers ke-
mény dió, nem könny ű  feltörni, de vállalni 
kell a kilátástalan kísérletet, hogy a fordí-
tó visszaadja a tökéletes verset. 

Nemrég a kezembe került Radó György 
fordításának válogatott kötete (Szerel-
mes szembesítés, Budapest, 1984), s el-
sősorban természetesen, egy, a mi vidé- 
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künkrő l származó költemény, Nazor Orač  
(Szántóvető) cím ű  versének fordítása ra-
gadta meg a figyelmemet. Klasszikus 
vers, a fordítás is könnyedén visszaadja a 
formát, de már az els ő  versszakot tévesen 
értelmezte és fordította Radó („Rano na-
a, al si grdna! Njivo naša, al si tvrda!"): „A 

hajnalunk jaj de szegény! A földecskénk 
jaj de kemény!" — S tovább már nem fon-
tos, hogy a ritmus töretlen. S íme, most 
Ács fordításában Olvasom ezeket a soro-
kat: „Sebünk, sebünk, de mélyen vagy! 
Mezőnk, mezőnk, de kemény vagy!” —
pontosan visszaadja a vers értélmét és rit-
musát is. Fontosabbnak tartom azonban, 
hogy Ácsot, a költőt is magával ragadta 
Nazornak ez a verse és besorolta ebbe a 
válogatásba; Nazortól egyébként vagy 
hatvan költeményt fordított eddig, ebben a 
kötetben helyet kapott még a Tücsök, a 
Bozót, A gályarab éneke is, és úgy ér-
zem, nem szükséges magyarázatot f űzni 
a fordító választásához, de meglepett, 
hogy itt van Nazornak egy kevésbé ismert 
ifjúkori költeménye is, a Sirály című , amely 
közelebb visz bennünket a valódi Nazor-
hoz. Ács ragyogóan tolmácsolja a szonet-
tet, ezt érezzük a fordítást olvasva és az 
eredetit mormolva emlékezetbő l: nem, 
nem tompul az éle, miként egy percre 
tűnhet (a szórend megváltoztatása miatt?), 
de, természetesen, van, ami kimarad, van 
egy kis eltérés, ez azonban nem gyengíti 
a szonettet, kivéve talán az első  verssza-
kot: Nazor így ír a sirályról: „U krug se 
pomiče tako / Izmedu dvije modrina", a 
fordító viszont meg is nevezi ezt a két kék-
séget: „Széles, szabályos kört suhan; / 
Majd vizet súrol, majd eget." Nazor versei 
sem egymásután sorakoznak azonban 
ebben a könyvben. Ács ugyanis nem 
szedte idő rendbe a költőket és verseiket. 
Más elképzelést követ a kompozíció: a kö-
tetet Vasko Popónak a vers teremtésérő l 
szóló költeménye nyitja, és Slavco Alma-
jan A doboz cím ű  verse zárja, közöttük 13 
ciklus, mindegyik 12 költeményb ő l áll. A 
költő  igyekezete nyilvánvaló: olyan vers-
ciklusokat hozni létre, amelyeket nem a 
szerzők születési éve határoz meg, ha-
nem a domináns téma, motívum, s egy-
ben a jugoszláv költészet keresztmetsze-
tét adni, s úgy csoportosítani a verseket, 
hogy a könyv elején a régi, klasszikus köl-
tők hangja domináljon, s ciklusról ciklusra 
haladva eltűnjenek a klasszikusok, s az 
utolsó ciklusokban az újabb és a mai köl-
tők vegyék át aszót. Nem erő ltetetten 
ugyan, de jelen van az egyidej űség és az 
egymásutániság elve is ebben a költé-
szetértelmezésben. 

Nem lett volna egyszer űbb Ács számá-
ra a megbízható kronológia a problemati-
kus és nehezen meghatározható ciklusok 
helyett? 

Acs olyan alkotó, aki kevésbé fontos 
dolgokban is kerüli az olcsó megoldást, 
mindig szívesebben kísérletezik, hogy új 
lehetőségekre találjon. Ő  az egyik fordító-
ja a Napjaink éneke cím ű  kétkötetes ju-
goszláv költészeti antológiának; tíz évvel 
ezelőtt, munkásságának harmincadik év-
fordulójára adta ki Ének füstje, füst éne-
ke cím ű  kötetét, amely verseket és fordí-
tásokat tartalmaz az 1945-1975 közti 
időszakból. Itt Ács szintén id ő rendbe 
szedte a költeményeket, minden év termé-
sébő l, egy-két eredeti verset és egy-egy 
fordítást sorolt be, s ily módon, szigorú kri-
tikával azt is érzékeltette, mit tekint legje- 

lentősebbnek saját opuszából, mint befe-
jezett alkotást, amely kiállja az id ő  próbá-
ját. Acs már ebben a kötetben is kiegyen 
líti az eredetit a fordítással, még az utó-
szóban is azt írja, több olyan fordítást is ta-
lált volna, mely megérdemli, hogy kiemel-
je, mint egy-egy év legjelent ősebb telje-
sítményét. (A könyv címe talán Miloš 
Crnjanski hatását tükrözi, minden „jakože 
dim"; az utószó különösen ezt sejteti: 
Ács szerényen úgy érzi, hogy költészete 
olyan, mint a füst, s többször variálja ezt a 
képet. Acs nemcsak Crnjanski költemé-
nyeit fordította, hanem prózáját is: a Lon-
don regényét.) Amikor a Kiásott kardot 
állította össze, nem kívánt a már alkalma-
zott módszerrel élni, másként szervezte 
egésszé az anyagot. Az eredmény: egye-
dülálló versgyű jtemény, amelyet els ősor-
ban a fordító alkotói lénye fog össze. A vá-
logatás ugyanis fontosabb a kompozíció-
nál, amely nem formalista és amelynek 
megvan a maga varázsa. 

Acs a költő  valóban megválogatja a for-
dítandó költőket és költeményeket, ez kü-
lönösen ebbő l a könyvébő l tűnik ki. A vá-
logatás szigorú, s versfordításainak csak 
egyharmadát tartalmazza. S hogy lássuk, 
milyen vonzó Ács számára éppen a bo-
nyolult, összetett fordítói vállalkozás, elég, 
ha felsorolunk a kötetbő l néhány szerz őt 
és költeményt: Laza Kosti ć : Alom s éb-
renlét között, Santa Maria della salute; 
Zmaj: Dal a dalról, Lem-Edim, Elégetétt 
vers; Đura Jakši ć : A hársfaligetben 
(Este, Éjfél); Aleksa Šanti ć : Szigeti alkony, 
Dis: Talán alszik, Crnjanski: Straži-
lovo, Belgrád-siratás; Tin Ujević : Min-
dennapos panaszdal; Goran: Fehér híd; 
Cesari ć : Visszatérés; Davičo: Szerbia... 
E versek mindegyikér ő l külön-külön kelle-
ne beszélni, elemezni az eredetit és a 
fordítást. S itt sorakoznak Ács korosztá-
lyának költő i, és a nála jóval fiatalabbak is. 
Kitű nő  válogatásban mutatja be a szlo-
véneket: Prešern, Simon Gregor č ič , Kette, 
Murn, Župan č ič , Gradnik, Kochek... S a 
macedónokat: Racin, Koneszki, Gane To-
dorovszki, Mateja Matevszki... S a vaj-
dasági költőket, akiknek alkotómunkáját 
figyelmesen kíséri: Pavle Popovi ć , Gojko 
Janjuševi ć , Vit'azoslav Ironic, Slavco AI-
majan, Raša Popov, Ion Balan ... A ko-
sovói költők közül Enver Gjergeku Fej és 
Ali Podrimja Befejezetlen játék cím ű  köl-
teményét. S hogy ne is soroljuk a szerb-
horvát költészet egész területének meg-
annyi klasszikus és modern alkotását, 
amelyeket a fordító és válogató avatott 
kézzel sorolt be a könyvébe. 

Ács Károly komplett alkotó, és ez a m ű -
ve elmélyült tanulmányozást igényel. 

Felfedezni, meglátni az értéket (váloga-
tás), azután formálni, csiszolni a fordítást 
azon kultúra követelményeinek szellemé-
ben, amelyben teljes fényben kell ragyog-
nia (műfordítás). Az alkotó számára egy-
formán fontos mindkét szempont; mind-
kettő  elemzést s eredményként olyan 
becslést igényel, amely magában foglalja 
az általános ítéletet, valamint az egyedi 
megoldásról mondott ítéletet a globális 
hozzáállás keretében. 

Mormoltam magamban az Ács által ki-
választott ismert verseket, és a fordítást 
olvastam: meggyőződhettem, hogy még a 
magyarul nem tudók is felismerik egy-egy 
ismert vers ritmusát, különösen a nehezen 
megragadható, sejtelmes költeményekét, 
amelyek esetében nehéz a racionális ér- 

telmezés. Éppen ezért érdemel tiszteletet 
Ács teljesítménye: a versek élik tovább 
a maguk életét, felismerhet őek az új nyel-
vi közegben is, és egyidej ű leg az új kul-
túra részévé válnak. 

Az egyedi megoldásokat tekintve azon-
ban mindjárt felmerül e sorok írója illeté-
kességének kérdése is. Az ilyen elemzés-
sel kialakított kép másmilyen, felmerül 
számos bonyolult kérdés, amelyek még 
bonyolultabb, sarkalatos, olyan kérdése-
ket érintenek, amelyekre az eredetiben 
sincs megoldás, illetve nem alakult ki egy-
séges nézet e megoldásokról. Csak né-
hány részletnél időzünk el, mégpedig az 
igen bonyolult verseknél, amelyek kér-
dések és problémák áradatát vetik fel, for 
dításuk pedig valóságos remeklés. 

Ács Laza Kosti ć  két legbonyolultabb 
versét fordította le, az Mom és ébrenlét 
között, valamint a Santa Maria delta Sa-
lute cím ű t, s mindkettőt sikeresen, de már 
ez utóbbi első  sorában — „Oprosti, majko 
sveta, oprosti" — az eredetiben is vitás, 
hogy a Mater Mundi vagy a Mater Sancti-e 
a megoldás, Ács pedig így fordította: 
„Megbocsáss érte, kegyelem anyja" — ez 
a megoldás tehát nem a lehetőségek egyi-
kének választása. 

A könyv címét Crnjanski Belgrád-sirató 
sából kölcsönözte Ács, e költőtő l 19 verset 
fordított, s ezenkívül a London regényét, 
jól ismeri hát, közelinek érzi magához. 
A címadó verssor így hangzik: „Ti sjajiš 
kao iskopan stari mač ", a fordításban pe-
dig: „Te ragyogsz, kiásott kard, ős írás". 
A fordításban a verssor a ritmushoz és a 
rímhez szükséges résszel egészül ki, 
Crnjanski azonban azt mondja, „kao", és 
a fordításban éppen ez a kötőszó tűnt el, a 
kép metaforává vált. Ha figyelmesebben 
megnézzük Crnjanski verssorait és vers-
szakait, látni fogjuk, hogy igen sok „kao" 
kötőszót találunk, s a fordításban nagy ré-
szük nincs meg. Néhol marad a köt őszó, 
néhol nem. Az els ő  versszakban egy ilyen 
kötőszó elvész („i ležim hladan, kao na 
pepelu klada” — „h ű lök lassan, hamuba 
holt hasábfa"); a másodikban kett ő  meg-
marad, kettő  eltűnik, a harmadikban egy 
marad, egy eltűnik, a negyedikben három-
ból kettő  kimarad, és így tovább. Rájö-
vünk ugyanis, hogy nem véletlenül kerül 
tek a versbe ezek a köt őszók, hanem épí-
tő , alkotó töltéssel bírnak. Miért mell őzi 
ezeket a fordító? Talán a magyar nyelv 
bizonyos sajátosságai miatt? 

Az utolsó kivételével minden páratlan 
versszak első  sorában birtokos névmás 
fordul elő  („moj Srem, naš Ivar", „moj 
svet", „moj put", „njen stas"), tehát szem-
látomást szándékosan ismétl ődik egy 
elem, a fordításban azonban csak egyszer 
fordul elő  ez a forma („utam") annak 
ellenére, hogy a magyar nyelvben a bir-
tokos személyraggal egyszerűbben meg-
oldható ez. Ez esetben tehát nem a két 
nyelv közötti különbségrő l van szó. 

Mindjárt a vers elején felmerül egy ké-
tely: „Jan Majen i moj Srem, / Paris, moji 
mrtvi drugovi, trešnje u Kini", a fordítás-
ban pedig: „Jan Mayen s a szerémségi 
sík, / Párizs, holt társaim, Kína, cseresz-
nyegallyak" — mindig azt hittem, hogy a 
mítoszbeli Pariszról van szó, aki elnyerte 
szép Helenét, a fordításban viszont Pá-
rizst olvashatunk, most tehát nem vagyok 
biztos e részlet eredeti jelentésében. A 
fordításban a második sor végén megvál-
tozott a szórend; az inverzió ugyan gya- 
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kori Crnjanskinál, de akkor vessz ővel vá 
lasztja el a szavakat, itt azonban nem ez 
az eset, de a fordító a szerz ő  módszerével 
élt. Másutt viszont figyelmen kívül hagyta 
ezt a megoldást, és rövidítette a sorokat. 
A szóban forgó versszak így folytatódik: 
„prividaju mi se još, dok ovde ćutim, bdim, 
I  mrem / i ležim, hladan, kao na pepelu kla-
da", a fordításban pedig: „fölrémlenek 
még, néha, míg itt fekszem virrasztva, s 
míg / hülök, lassan, hamuba holt hasáb-
fa". Látszik: a fordító Crnjanski stílusával 
él, de vajon eléggé-e? Lehet-e, szabad-e 
még jobban ragaszkodni ehhez a stílus-
hoz? Vagy például a 4. versszakban: „Ti 
budiš veselost, što je nekad bila, / kikot, 
tu i u mom kriku, vrisku, i vapaju.", a for-
dításban pedig: „Te a régi der ű t újra föl-
deríted / s a kacajt is, itt, és a csöndem si-
kolyában." Ilyen és hasonló példákat pe-
dig mindenütt találunk. A fordító tudta, 
hogy nehéz dolga van, összetett felada-
tát áldozatok árán oldotta meg, hogy a vé-
gén mégis jó legyen a vers. 

Hangsúlyozni kell, hogy nem könny ű  
újraalkotni más nyelven Crnjanski mon-
datát, még prózában sem, magyar nyel-
ven sem, s fokozottan vonatkozik ez a 
versre. Emlékszem, hogyan magyarázta a 
néhai Živko Mili ćević  — amikor csodálkoz-
tam, hogy a Minerva éppen Ady válogatott 
elbeszéléseit adta ki, hiszen választhatott 
volna valami jelentősebbet is a nagy köl-
tőtő l —, hogy most világos, honnan ered-
nek Crnjanski mondatai, a vesszők és a 
fordított szórend; Ady elbeszéléseinek for-
dítója és a szerkesztő  rájöttek, hogy ez 
csak fordítás magyarból. Nem tehettem 
mást, mint hogy csodálkozzam, mert sem-
mit sem lehetett észrevenni: a nagy költ ő , 
Ady, eljutott a maga megoldásaihoz, mint 
ahogy egy másik nagy ember a magáéi-
hoz, saját nyelve felépítésének lehet ősé-
geivel élve. A kísérlet, hogy lefordítsuk 
magyarra Crnjanski mondatait, s a közben 
felmerülő  nehézségek tanúsítják a legjob-
ban, mekkora értelmetlenségrő l van szó, 
ha ilyen autentikus, nagy alkotóval találjuk 
szemben magunkat. 

Az Ács által alkalmazott megoldásokat 
és eltéréseket a fordítással kapott globális 
kép keretében kell szemlélni. Egyszer-
smind azonban itt vannak a fordító által 
említett könyvtárnyi könyvek és papírhal-
mok, amelyekbő l látszik, milyen szerke-
zetű  ez a Crnjanski-vers. A páratlan szá 
mú versszakok rímelési rendszere ugyan-
is meghatározott (abacdbdeec), a versso-
rok szótagszáma szintén meghatározott 
(elhanyagolható eltéréssel: 6, 14, 15, 13, 
15, 14, 14, 11, 9, 5); a páros számú vers-
szakoknak is megvan a maguk rendszere 
(ababcdcee) és a szótagszáma (12, 13, 
12, 14, 11, 11, 15, 12, 14, 12). Nehéz, de 
az eredetiben sikerült ezt megvalósítani. 
Mit tegyen a fordító? 

A fordítónak választania kell, hogy mit 
kell tennie, mire képes ő  maga és a nyelv. 
Megpróbáltatás a fordító és a nyelv szá-
mára. Csak az eredmény mutatja, mekko-
ra volt a kín, s mit akart létrehozni a for-
d í tó. 

Itt azonban már eljutottunk az illetékes-
ség határához: elég jók-e a megoldások, 
lehetnének-e jobbak, a sok jó megoldás 
közül melyik a legjobb. A Stražilovót le-
fordította Acs, de lefordította Domonkos 
István is. Egy m ű  több fordítása azt bizo-
nyítja, hogy a jó, a kitűnő  megoldás sem  

egyetlen, s nem egyszer s mindenkorra 
adott, lehetséges más, jobb megoldás is. 

Itt azonban véget ér ennek a könyvis- 
mertetőnek az illetékessége, és csak itt 
nyílik meg az eredeti és a fordítás elem-
ző  taglalásának tere. O 
BRASNYÓ István fordítása 
Híd, 1985/11 

FEHÉR FERENC 

Műfordításunk 
aranyhegyei 
KÉT OLYAN FORUM-KIADVÁNY hagyta 
el a nyomdát ezekben a napokban ame-
lyek — Acs Károly: Kiásott kard c. nagy 
összegező  fordítói m űve után is — kiemel-
kedő  teljesítményt jelentenek jugoszláviai 
magyar irodalmunkban és könyvkiadá-
sunkban. Szándékosan írtuk így, hogy 
egész irodalmunkban, mert az anya-
nyelvünkre átültetett m ű  már a miénk, oly-
kor több köze van már az új nyelvi m űvelő -
dési közeghez, mint az előzőhöz, amely-
bő l vétetett. 

Borbély János Aranyhegyek birodal-
ma címmel foglalta egybe válogatott m ű -
fordításait a mai jugoszláv prózából. A 
munkaterületét alaposan ismer ő  ember-
nek, az önmagával szemben sosem enge-
dékeny fordítónak a szigorúságával azt 
bizonygatja, hogy ez semmiképp sem ne-
vezhető  a mai jugoszláv próza valami-
féle antológiájának, mi mégis azt mondjuk, 
hogy ennél igényesebb, teljesebb gy űjte-
ményt még nem adtunk ki a korszerű  
szerb és horvát prózából. David Albahari, 
a kísérletező  kedvű , hetvenes évek elején 
jelentkező  belgrádi író a legfiatalabb eb-
ben az érdekes összeállításban, s a hor-
vát elbeszélő irodalom nagymestere, so-
kak szerint Maupassant-ja, a hatvanas 
évek végén Zágrábban elhunyt Vladan 
Desnica a legidősebb. A mindig irodalmi 
hullámrezgéseket kiváltó Miodrag Bulato-
vić  neve több mint húsz éve mindenkép-
pen ott van a magyar irodalmi köztudatban 
is, hiszen akkor, 1964-ben jelent meg a 
Forum kiadásában Égre száll a vörös ka-
kas cím ű  regénye; akkor még nyugati el-
szigeteltségében élt az író és köztudo-
mású volt róla, hogy a szenzá ć ióhajhá-
szástól sem idegenkedik. Bora Ćosić  is 
sok vitát elindító, emlékezetes regényével 
hívta fel magára a figyelmet, s a Csa-
ládom szerepe a világforradalomban 
mégsem múló szenzáció volt, hiszen az-
óta az író egyenes vonalban folytatja, 
amit elkezdett s az egyik legnagyobb ju-
goszláv irodalmi elismerést a NIN-díjat 
is megkapta már. 

Antonije Isaković  is az eminensek ösz-
szes tulajdonságaival hívta fel a fordító 
figyelmét és transzponáló kedvét, hiszen 
a háború, a forradalom felizzó képeiben, 
sű rítéses ábrázolásában mikro-drámái-
ban valósággal egyedülállót alkotott. A 
sok tekintetben Hemingway módszereire 
és stílusára emlékeztető  novella-hang 
őnála a párbeszédek letisztulásával s az 
egyszerű  látásmóddal párosul. Borbély 
János ebben a gy űjteményben Isaković  

Páfrány és tűz cím ű  elbeszélésköteté-
bő l közöl. Itt jegyezhetjük meg, hogy az 
író Nagy gyerekek című  kötete még az 
ötvenes évek végén megjelent nálunk, 
s egyike volt a legfrissebb híradásoknak 
a modern jugoszláv elbeszél ő irodalomból. 

Az Andrić-díjas Svetlana Velmar-Jan-
ković ,.a NIN-díjas Mirko Kovač  hasonló-
képpen a csúcsaitjelentik aszóban forgó 
irodalmi területnek. A bátor és nyílt voná-
sairól ismert Kova č  —érdekes módon —
mindmáig elkerülte a kiadói figyelmet, ma-
gyar nyelven. Danilo  Kit,  az épp mostaná-
ban európai affirmálódást megérő  író ta-
lán a légtöbb könyvével szerepelt eddig a 
Forum kiadói programjában. (Manzárd; A 
44. zsoltár; Kert, hamu; Korai bánat, 
Fövenyára, Borisz Davidovics síremlé-
ke). Borbély János az 1984. évi Andri ć-dí-
jat elnyerő  Kiš-kötetb ő l (Enciklopedija 
mrtvih) fordított. Ivan Goran Kovač ić  nagy 
poémája a Jama (Tömegsír) általában 
elfeledteti az olvasóval, hogy a kiváló hor-
vát költőnek és esszéírónak több más m ű -
fajban is kirándulásnál jelentősebb alkotói 
útjai voltak. Jó, hogy a fordító idéz ebben 
a kötetben a magyarul húsz évvel ezelőtt 
kiadott A harag napjai c. kötetbő l. 

Ranko Marinkovič  a Kezek s a Kük-
lopsz által került be olvasói köztudatunk-
ba, s Borbély János a Por c. elbeszélését 
mutatja itt fel, idézve az író hasonlíthatat-
lan lélekábrázoló képességeit. A Petrija 
koszorúja filmként is, tévésorozatban is 
maradandó élményben részesített ben= 
nünket, a budapesti Európa Kiadó egypár 
éve meg is jelentette; Dragoslav Mihailo-
vićtól itt egy korai elbeszélését olvashat-
juk. 

KULON EMLÍTÉST ÉRDEMELNE an-
nak az érzékeltetése, hogyan mennek 
végbe a fordító érzékeny átváltozásai, 
valahányszor egy-egy újabb alkotóegyéni-
ség világát kell visszaadnia — hangvétel-
ben, árnyalatokban, szókapcsolatokban, 
s az író mögött rejl ő  egész háttér ismere-
tében. Ez a beavatottság, ez a jól tájé-
kozottság, az azonos ég alatt él ők össze-
szikráztatható szellemisége ott található 
Borbély János minden fordítói teljesít-
ményében. Igényességét megsejthetjük 
Az utolsó szó jogán elnevezésű  záró 
jegyzeteibő l is: ebben a vallomásban írja 
Borbély János, hogyha a fordítás nem is 
eminensen alkotás, mindenesetre, újra-
alkotás, legalábbis interpretáció, tolmá-
csolás, olyasféle feladat, mint a partitú 
rát híven, m űvészien megszólaltató ze-
nészé. „S ki mondja, hogy az, aki nyil-
vánosság előtt ilyen nyaktörő  vállalkozás-
ba fog, nem tart ítél őszéket feje fölött? —
mondja Borbély János, teljes jogosultság-
gal, s mindnyájunkra vonatkozó érvényes-
séggel. 

Milorad Pavić , Petko Vojnić  Purčar, 
Branimir Šćepanović , Antun Šoljan, MIII-
sav Savić , Meša Selimović , Ćamil Sija-
rić , Aleksandar Tišma és a most még ke-
vésbé ismert Vidosav Stevanović  szerepel 
Borbély János: Aranyhegyek birodalma 
c. egyéni antológiájában. A könyvet kiegé-
szítő  bio-bibliográfiai jegyzetekkel együtt, 
a Forumnak ezt a legfrissebb kiadványát 
teljes lelkiismerettel ajánlhatjuk iskoláink-
nak, tanulóifjúságunknak is. 

A másik, most megjelent könyv Polo 
Bohuš vajdasági szlovák költőt közelíti fe-
lénk; s ez a közelítés olyan szerencsés, 
annyira meleg és kulturált, hogy az Ösz- 
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szegező  válogatott verskötet feledteti ve-
lünk a fordításos m űvek olvasásakor ész 
lelt rezzenéseket, s őt olykor felszisszenő  
kényelmetlenségeket. Bármelyik versb ő l 
idézhetünk. 

APÁM SZŐLEJÉBEN 
Benzin-nyállal 
sértették meg a sző lőnket, 
apám, 
s itt alighanem 
minden jöttment 
nagyokosnak képzelí magát. 

Kézhátával a Csabagyöngye 
elfedi 
legédesebbik szemeit, 
gépkocsi-bögölyök 
morognak rá. 

Amoda, a felleg-dunyha felé 
panaszkodom 
e repedt tamburán, 
füsttő l részeg tamburás, 
de 
akik böllérkéssel 
vágnák a sző lőfürtöt, 
nem hallanak meg... 

A fordító Koncsol László hasonlókép-
pen belülrő l ismeri és érzi ezt a szlovák 
lírai világot, s egyéni költ ő i képességé-
nek is köszönhetően, alighanem ezért 
ilyen elismerésre .méltó a teljesítménye. 

A Forum mindkét kiadványát ízléses 
könyvészeti megoldásokkal (az Aranyhe-
gyek birodalmát Konjovi ć  festményének 
felhasználásával) jelentették meg. D 
Magyar Szó, 1985. 10. 12. 

TURI TIBOR 

A pont elmozdulása 
HÁROM KÉRDÉS SLAVCO ALMAJANHOZ 
ÚJ VERSESKOTETE MEGJELENÉSÉNEK ALKALMÁBÓL 

Slavco Almájan kétségtelenül a jugoszlá-
viai román irodalom legérdekesebb, leg-
eredetibb alakja. Több verseskötetet és 
egy regényt írt, ezenkívül néhány doku-
mentum- és rövidfilm szerz ő je. A magyar 
olvasók A nyolcszöglet ű  tojás cím ű  kitű nő  
verseskötetét olvashatták, amely a múltév 
végén jelent meg. 

A Libertatea Könyvkiadónál hama-
rosan megjelenik egy új verseskötete, 
A pont elmozdulása. Tematikailag 
hogyan jellemezné legújabb munkáját? 
Melyek azok a kérdéskörök, amelyek 
meghatározták lírai opusát? 

— Körforgó labirintus cím ű , 1983-ban 
megjelent kötetemben befejeztem költ ő i 
érdeklődésemnek azt a szakaszát, amely 
A sivatag házával kezd ődött és a Hár-
maslimánnal folytatódott. Úgy hiszem, 
ezekkel a könyvekkel kifejeztem azt a 
gondolatot, amely több mint tíz éve kísér 
és amelyet a sivatag, pa rt , labirintus köl-
tő i szimbólumokban dolgoztak fel. Kuta 
tásaim azon a reláción mozogtak, melyek 
a szavak sivatagának a viharaival kezd őd-
nek, az ember ebbő l keresi a partot, hogy 
eljuthasson az élet lehetséges és lehetet-
len labirintusáig, a fikcióig és valóságig, a 
kérdésekig és válaszokig. 

A Forum tavaly válogatást jelentetett meg 
éppen ebbő l a korszakomból. A nyolc-
szögletű  tojás cím ű  könyv Kenéz Ferenc 
fordításában látott napvilágot. Maurits Fe- 

renc figyelemreméltó munkájával. A Liber-
tatea Könyvkiadónál hamarosan megjele 
nő  könyvem címe A pont elmozdulása. 
Ezzel a verseskötetemmel úgy hiszem, 
egy új területre léptem, új élményvilágról 
próbálok számot adni. Könyvemben in-
kább a szavak és kérdések megszállott-
ságával foglalkozom, olyan problémákkal, 
amelyek a m űvészettel, a m űvészet és az 
élet kölcsönhatásával kapcsolatosak. Ön-
magukban a szavaknak nincs értelmük, 
csak akkor töltődnek fel jelentéssel, ha 
az ember összeköti, kimondja őket, hogy 
kifejezhesse magát, illetve, hogy értelmet 
adjon egy meghatározott problémának. 
Amikor kimondjuk a szavakat, integrális 
személyiségünket azok a jelenségek irá-
nyába mozdítjuk, amelyeket észlelünk és 
amelyekrő l közölni szeretnénk valamit. 
Az obszerváció felé fordulás az a vágy, 
hogy elérjük a lehetetlent, hogy kimondjuk 
a kimondhatatlant. Az alkotói folyamat és 
az alkotói lehetőségek egyik emberi meg-
nyilvánulása ez. A pont elmozdulásának 
nevezem ezt a jelenséget, hogy kiemeljem 
a művész aktivitásának a lehet őségét, a 
dolgokkal szembeni aktív viszonyulását. 
Nem tudom sikerült-e ez, majd az olvasók 
és a kritika eldönti. Meggyőződésem, 
hogy minden kötet egy új tapasztalatból 
keletkezik és a költő  egyfokú bizonytalan-
sággal írja. Az alkotó írógépe egy mecha-
nikus pók, amely a ,fehér légy" papír-
szárnyain rója a bet űket. 

Annak ellenére, hogy fordításban is 
jelennek meg alkotások, mégis keveset 
tudunk a jugoszláviai román irodalom-
ról. Mi jellemzi ezt a literatúrát? 

— Véleményem szerint a jugoszláviai ro-
mán irodalommal még mindig nem foglal-
koznak eleget. Ha teszünk is valamit, 
az jó adag bizonytalansággal párosul, 
megreked az újságjelentés, a hírlapiro-
dalom szintjén, mintha ez a literatúra öt 
lábú borjú lenne, és nem immanens való-
ság, amely mindinkább jelen van és meg-
mutatja magát. Időközben olyan könyv-
alkotók jelentek meg, amelyek, akik egy 
új irodalmi szellem frissességét hozták 
magukkal. Az alkotók naponta szélesítet 
ték tevékenységük területét, rányomva 
ezáltal az irodalomra személyes bélyegü-
ket is. Úgy hiszem, hogy ma teljes autori-
tással és joggal beszélhetünk a jugoszlá 
viai román irodalomról. Noha egy kis 
nyelvközösségrő l van szó, irodalmunk köl-
tő i nyelve igen artikulált. A prózának szin-
tén megvannak a tematikus jegyei és le-
xikai struktúrái. Nézetem szerint az alko-
tás önálló életet él, ezért mondhatom, 
hogy ezt az irodalmat csak a többi iroda-
lommal összevetve, azok kontextusában 
vizsgálhatjuk. E literatúra f őbb jellemző i 
és érvei frissessége, az új kifejezések 
utáni kutatás, de a hirtelen ébredés bizo-
nyos jegyeit is magán viseli. Ezt azért 
mondom el, mert régebben alig vártuk 
egy-egy könyv megjelenését; évek múl-
tak el, míg kiadtak egy kötetet. Olyan is 
előfordult, hogy húsz év alatt mindössze 
3-5 könyv jelent meg, és csak egy ver 
seskötet. Ma évente 10-12 könyv is nap-
világot Iát; ez olyan, mintha édes álom 
után zajos zene ébresztené fel az embert. 
Ez az irányzat a 70-es években indult, új 
írók, költők jelentkeztek friss ötletekkel, 
nem voltak megterhelve a provincializmus 
logikájával. Ezek az alkotók helyet ke-
restek és találtak maguknak irodalmunk-
ban. Eddig egyetlen könyv foglalkozik  

csak az említett id őszakkal, nevezetesen 
dr. Radu Flora m űvérő l van szó, amely an-
nak a kornak a kis irodalómtörténeti ke-
resztmetszetét adja. Ez azonban még 
csak a kezdet. Meggyőződésem, hogy a 
könyv újbóli kiadása kiszélesítené és el-
mélyítené ezt a kérdéskört. Kétségtelenül 
érezzük egy ilyen áttogó elemzésnek a 
hiányát, mert annak ellenére, hogy a jugo-
szláviai román irodalomról eleget írtak, 
mégis keveset tudnak róla. Jöv ő re lesz 40 
éve annak, hogy a Libertatea Kiadóház 
megjelentette az első  szépirodalmi alko-
tást. Ez mindenképpen јб  alkalom arra, 
hogy átfogóan megvilágít§uk ennek az 
irodalomnak az eredményeit, lehetősége-
it. Lehet, hogy jó lenne, ha a Libertatea új-
ra kiadná a tíz legjobb m űvet, amely az el-
telt időszakban megjelent. Még mindig 
nem eléggé ismerjük egymást; tény Vi-
szont, hogy nem élhetünk egymástól füg-
getlenül. Meggyőződésem, hogy állan-
dóan szélesíteni kell az ismeretek határát 
a bennünket körülvevő  kultúrákról, mert 
nincsenek kis és nagy irodalmak, csak jó 
és rossz könyvek. Egyetlen literatúra sem 
elegendő  önmagának. Mindenkiben meg-
van az az igény, hogy tanuljon másoktól. 
Ugyanakkor azonban lehetővé kell tenni —
amennyiben mások is érdekl ődnek irán-
tunk —, hogy tanuljanak tő lünk. Ebben nem 
léteznek korlátok, ezért jó, hogy a Forum 
elindította azt az új sorozatot, amelyben 
bemutatja nemzeteink és nemzetiségeink 
irodalmát. Gondolom, hogy ezt másoknak 
is követniük kellene. Amint már mondot-
tam nem párhuzamosan élünk egymás 
mellett, hanem egyidőben. 

Közeledik a század- és az ezredfor-
duló. Véleménye szerint mi lesz az iro-
dalom, egyáltalán a m űvészetek szere-
pe a jövőben, és hogyan látja az alko-
tók helyét ebben a kontextusban? 

— Most, az ezredforduló végén számta-
lan kérdés merül fel. A m űvészet olyan 
válaszokat követel, amelyek támogatják 
és lehetővé teszik a számára, hogy a XXI. 
században is fennmaradjon. Ez természe-
tes, és még több kérdésre kell majd vála-
szolni. Szükséges megtalálnunk a módját 
annak, hogy tévedéseinkrő l álmainkról, a 
számunkra értelmetlen dolgokról, félel-
münkrő l és reménységeinkrő l szóljunk. 
Szavaink világos, bölcs álláspontot kell 
hogy tükrözzenek, mert sokan keresnek 
majd válaszokat ugyanezekre a kérdé-
sekre. Ezek zaklatni fognak majd bennün-
ket, álmainkba lopakodnak, meggyorsít-
ják ébredésünket. Nem tartom magam 
jósnak, de sok új gondolat kínálkozik, 
újabb és újabb párbeszédeket követel ő  
kételyek merülnek fel bennem. A stílus, 
a poézis, a harmónia kérdéseir ő l folytatott 
vitába a fiatalok is bekapcsolódnak. Jog-
gal elvárhatjuk, hogy közülük majd valaki 
új megoldásokkah rukkol ki. A század vége 
közeledik, mindössze „tizenöt lépésre 
van" tő lünk, az újévi csillagszórók erre a 
fenséges estre már sejtetik a t űzijátékot. 
A dal nem él az emberen kívül, az ige pe-
dig nem valakinek a kaiapján nő , ezért 
elvárhatjuk, hogy a költ ő  a század végén 
korának autentikus hangján szólal majd 
meg, erkölcsi idealizáció nélkül, azokról 
az izgalmakról, amelyek jellemzik filozo-
fikus bolygónkat. Végezetül, azt hiszem, 
soha senki nem marad szerep nélkül. Leg-
újabb kötetemben. A pont elmozdulásá-
ban egy kicsit ezekre a modern kor kérdé-
seire is kitértem. D 
Magyar Szó, 1986. 3.  16.  
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vonzásában 

PASZKAL GILEVSZKI: A DAL ÉLETE 

Paszkal Gilevszki az újabb macedón iro-
dalom egyik legkiemelked őbb egyénisé-
ge. Égei-Macedóniában született, de a vi-
lágháború után politikai emigránsként 
nyolc évet Magyarországon töltött. Csak 
1956-ban került Jugoszláviába, először 
Szkopjéba, majd Belgrádba és Párizsba. 
Képzőművészeti kritikával is foglalkozik; 
fordítói tevékenységében századunk ma-
gyar irodalmának átültetése is fontos he-
lyet foglal el. 

Paszkal Gilevszki azonban költ őként is 
figyelemre méltót alkotott, ezért váloga-
tott versei a közelmúltban az újvidéki Fo-
rum és a budapesti Európa kiadóházak 
közös vállalkozásának köszönhet ően ma-
gyar nyelven is napvilágot láthattak. A 
műfordítók viszonylag terjedelmes név 
sorában a legismertebb m űfordítóinkra 
bukkanhatunk. 

A macedón költ ő  poétikájának az a fajta 
nyugtalanság az alapja, amely az értelem 
és a hagyományos költő i eszközök segít-
ségével az irracionálisat, a felfoghatatlant 
igyekszik meghódítani. Jelent ős szerepe 
van e költői világképben a szemlélődés 
során keletkezett benyomásoknak, a pilla-
natképeknek, melyek a frissesség érzését 
keltve metaforák által rögzítődnek, vagy 
pedig utóbb, a tűnődés hosszabb percei-
ben kerülnek boncolásra mérlegelésre. 
Abban a tekintetben korszer űtlennek 
mondható Gilevszki költészete, hogy leg-
inkább fontos szerepet játszanak benne 
az érzelmi motívumok. Ugy látszik, a köz-
vetlen humanizmus e költ őnél alkati kér-
dés, tehát indulatokkal van összefüggés-
ben, ezért akkor sem érezzük közhelysze-
rűnek, ha könnyedsége olykor már-már a 
ritmikus prózába torkollik. Ez azért sem 
visszatetsző , mert Gilevszki többnyire a 
kötött, zárt formákat m űveli és a rímeken 
túl még a szonetthez is vonzódik. 

Nyelvi kalandokat, szemfényveszt ő  kí-
sérleteket aligha találhatnánk Gilevszki 

16  

versei között. De az sem hangzana telje-
sen hitelesen, ha azt mondanánk, hogy a 
költők szélesre taposott útján jár, mert ah-
hoz képest egyrészt széles kör ű  tudása, 
másrészt pedig többnyire egyéni élmé-
nyek ihletik. Legfeljebb egyik-másik imp-
resszionista tájképérő l állapíthatjuk meg, 
hogy eredetiségben nem nagyon bővel-
kedik. 

Gilevszki verseiben a történelem által 
nyomatékosan befolyásolt egyéni sors, a 
kényszerbő l vállalt vándorélet és az ezzel 
járó idegenségélmény tölti fel tartalommal, 
a hagyományos lírai témákat. A nemzetek 
kultúrája között egyensúlyozó, életében 
legalább két ízben menekülésre kénysze-
rült költő  tehát nem az egzisztencialista 
divatot hajhássza, hanem saját élettapasz- 
talatát vallatja, amikor a vonatablakból 
feltűnő  erdei ösvény a választás hitelessé-
gének kérdésével nyűgözi le tudatát: „Arra 
az útra, természetesen, sohasem tértem 
rá. (a vonat máshova vitt), de mindegyre 
úgy tűnt, hogy létezik az életben egy olyan 
út, amelyet talán járnunk kellene, ám egy 
másik kedvéért, amely ugyanakkor buk-
kant elénk, s ezt nem mell őztük, mert ab-
ban az időpontban fontosnak, egyedülinek 
találtuk, abban az egyedüli és oszt-
hatatlan időben, és mindahányszor így 
járunk ugyanabból az okból, hogy örökre 
elszalasztjuk ezt a lehet őséget, a soha 
meg nem ismétlődő  alkalmat, és az isme-
retlen mindigre ismeretlen marad, feltárat 
lan titok, sötétség." 

Ez a titok és sötétség gyakran tartja fe-
szültségben Gilevszki képzeletét. El őfor-
dul, hogy a szonett befejez ő  sorában buk-
kan fel a fenyegető  halál gondolataként 
vagy —kevésbé szokványos módon — az 
ember tökélyigényének megcsúfolója 
lesz, esetleg az ember által beláthatatlan 
koszmosszal azonosul a látomás ritkább 
pillanataiban. A gyarlóság tudata, a meg-
alázottság érzése is ebben az összefüg-
gésben ihleti é költészetet. Az ember je-
lentéktelensége ugyanis nem csupán a lé-
tezés végokainak megismerhetetlenségé-
ben, hanem társedalmi megoldatlanságá-
ban is tükröződik. Gilevszki például pászta 
szolidaritásból úgy ír a munkásemberr ő l, 
mintha az az uralkodó látszattal ellentét-
ben egy új nemességnek az el őhírnöke 
lenne. A dolgozónak ez az erkölcsi alapon 
való feldicsérése alapjaiban tér el szoc-
realizmus módszerét ő l; Gilevszki tudniillik 
mesterkéletlenül rokonszenvez ő  idegen-
ként és némi nosztalgiával szemléli azo-
kat, akiknek elgépiesedett életmódjától, 
függetlenül attól, hogy saját maga is sokat 
dolgozik, igen távol van. Nosztalgiáról tesz 
vallomást, de nem hazudik álközösséget. 

Aligha tagadhatná meg egykönnyen 
magát, hiszen lírai töprengéseiben a filo-
zofálásnak is van helye. A többi között a 
gondolat és az érzés dialektikájáról ír szo-
nettet, valamint a tér és az idő  kölcsönös-
ségein ámuldozik. Vagy a macedón törté-
nelem egyes fordulópontjain id őzik el, 
eposztöredékben fejezve ki az er őszak 
iránti ellenszenvét, a szeretetet és h űség 
dicséretét. 

Gilevszki verseinek többsége nem csu-
pán humanista álláspontként, hanem hite-
les költő i kifejezésként is jelentős. A m ű -
fordítók munkája legalábbis erre a megál-
lapításra enged következtetni. ❑ 

Magyar Szó, 1986. 4. 12. 

SZ Ű CS IMRE 

Ajándékversek 
mindenkinek 

Fehér Ferenc Vđndorfelhők című  mű-
fordítás-kötete jugoszláv költők gyer-
mekverseit kínálja az ifjú olvasóknak. 
Azoknak a verseknek, költeményeknek 
színe-javát, amelyeket több évtizedes 
műfordítói munkássága során gy űjtö-
getett tarsolyába Fehér, a továbbadás 
szándékával, melegével. A 166 oldalas 
kötet gazdag választékát nyújtja mind-
annak, ami otthonról és hazáról, tájról, 
természetről és szülőföldrő l nálunk író-
dott, másrészt meg a szabadságra és 
az értelmes szép létre vágyó ember 
sorsáról szól, a játéktól kezdve a barát-
ságig, az egymáshoz vezető  utak ke-
reséséig és megtalálásáig, vagy épp a 
mindenkor csodás szerelem ébredésé-
ig, kiteljesedéséig. Tücsökciripelés és 
pacsirtaszó, napsutés és dal, der ű  és 
humor ragyogja be ezt a kötetet, máskor 
meg — mint az Eljön majd a tavasz cí-
mű  ciklus legtöbb versében — valami-
lyen szomorú és tragikus esemény 
(börtön, küzdelem, harc, halál, kivég-
zés stb.) váltja komorra a versek han-
gulatát, üzenetét. 

De bármiről szóljanak a versek —
nyelvi, gondolati, tartalmi és formai 
megmunkáltságuk, kidolgozottságuk 
folytán — mindenkor eredeti versként 
hatnak a magyar fordításban is, ham-
vasan és frissen, mintha éppen most 
száradt volna fel megírásuk után a tin-
ta. Pedig hát Jovan Jovanovi ć  Zmajtól, 
Gustav Kгklectől és Anton Aškerctő l 
kezdve Dušan Radovi ćig, Ljubivoje 
Ršumović ig, Miroslav Antićig, Nasiha 
Kapidžić-Hadžićig, és másokig, több 
mint hatvan élő, vagy már klasszikus-
nak számító jugoszláv költő  műveibő l 
válogatott Fehér, olyan m űvekbő l (ver- 



sekbő l), amelyek noha más-más kor-
ban, periódusban születtek: ma is érté-
kesek, elevenek, az igazi költészet és 
gyermekköltészet reprezentáns darab-
jai. Mint például Momčilo Tešić  A kis 
gida, Miroslav Antić  Egy szőke haj-
tincs, Rexhep Hoxha Verébsirató, Dra-
gan Kulidžan Levél a fecskének, J. J. 
Zmaj Tavaszi dal, Grigor Vitez Egy kicsi 
nyírta, Ivan Goran Kovač ić  Az én csi-
kóm, Jure Franičević  Júliusi vers, 
Dragan Luki ć  Kék és fehér, Branislav 
Crnčević  Csillagok meséje, Milovan Da-
nojlić  Mihez fogjon az ember, Tone 
Pavček Világraszбlб  esemény, Miros-
lav Antić  Dünnyögő, Branko Copić  Sír-
hant a búza közt, Dragan Luki č  Nincs 
olyan nap, Nasiha Kapidži ć-Hadžić  A 
szülőföld s a madarak és Ivan Minatti 
Valakit szeretned kell című  műve. De 
akár nyolc-tíz más verset is megemlít-
hetnénk, mivel akad még gyöngyszem 
bőven a kötetben. Miért hangsúlyozom 
ezt? Azért, mert ez a kézikönyvnek is 
felfogható kötet legjobb költ őink leg-
jobb alkotásaira hívja fel a figyelmet. 
Azoknak a figyelmét, akik a feltölt ődés 
korában élnek, és ha jól irányítják őket 
a szülők és a pedagógusok: kedvvel 
és kitartással érdekl ődnek az ember-
ről, egyéni és közösségi életérő l, a kör-
nyező  világról — sőt: a világmindenség 
megismerésre váró fehér foltjairól. Hi-
szen, ahogy arra már többen is rámu-
tattak, hat-tizennyolc éves korban 
„egyetlen fehér folt minden, ami túl van 
a szülői házon, s ezt a fehér végtelen-
séget nem utolsósorban az írott bet ű  
népesíti be: emberekkel, tájakkal, csil-
lagzatokkal, s az emberi viszonyoknak 
azzal a kusza szövevényével, melyet 
csakis az irodalom tárhat fel a szem-
nek". 

Fehér Ferenc és a Vándortelhők tar-
talmas, sokrét ű  kötete egy olyan világ-
ra nyit ajtót-ablakot, amelyet minden-
képpen illik és kötelességünk is megis-
merni. Mert Dragan Luki ć  Nincs olyan 
nap című  versére utalva elmondhatjuk, 
hogy „a négy fal közül" való kihajózás-
ban segítenek ezek a versek, versfor-
dítások, mindenekelőtt pedig abban, 
hogy hazánk tájait és embereit, az „itt-
honi rögöt" jobban megismerjük és tisz-
teljük, megbecsüljük, akár a messzi 
vándorútról megtérő  „villogó fecske-
pár". 

Aki elolvassa ezeket a verseket lélek-
ben, gondolatban, emberségben gaz-
dagodik, másrészt meg Milovan Danoj-
lić  szép hasonlatával és meglátásával 
élve — része lesz „a folyónak, fának, ég-
nek", közösségünknek, az itt él ő  népek 
testvériségének, évszázadok óta tartó 
emberi vágyának. 

A Vándortelhőket általános- és kö-
zépiskolásaink, a szülik és a pedagó-
gusok is szeretettel forgathatják, olvas-
hatják, mivel a kötetben szinte mindaz 
megtalálható, amire a jugoszláv iroda-
lomban, ezúttal a hazai költészetben 
tájékozódó tanulóifjúságnak nyelvi és 
irodalmi órákon, az iskolai m űvelődési 
rendezvényeken, a különféle alkalmi 
ünnepségeken, vagy a községi és köz-
ségközi szavalóversenyeken szüksége 
van, szüksége lehet. 

A fordítói jegyzet és az egy-egy köl-
tőrő l megírt néhány szavas életrajzi tá-
jékoztató a kötet célkit űzését és fel-
használhatóságát segíti. Kár, hogy az 

életrajzi tájékoztató aránylag keveset 
mond, túlságosan sz űkszavú. Igaz, en-
nek is lehet további tallózásra és ku-
tatásra ösztönz ő  pozitív szerepe — ha a 
kötetben található adatokat keveselli a 
tanító, a tanár, s azt egy kis utánjárás-
sal kiegészítik a fiatalok. Egy mondat-
ban: a kötet ajándékverseket tartalmaz 
mindenkinek, de elsősorban a pedagó-
gusoknak és az általános iskolás ta-
nulóknak. ❑ 

GEROLD 
LÁSZLÓ 

Avitt 
kamaszságok 

ve az egyedül választható, a legígérete 
sebb. S ezt mintha a kötet minden egyes 
darabjával szeretné is bizonyítani, a le-
hető  prózaírói utak felé irányítja olvasói 
tekintetét. Csakhogy ebben a szándékban 
ott kísért az írói erőmutogatás is, a lássá-
tok, mi mindenre vagyok képes hetykesé 
ge. Pedig — ahogy a legtöbb írás tanúsítja 
— túlzott magabiztosságra nincs különö-
sebb oka Podolszkinak. 

Az Állomás utcát olvasva arra az íróra 
ismerünk, aki témára találva fellelkesül, 
bele is kezd kifejtésébe, de befejezni már 
sem kedve, sem ereje nincs. Hasonlókép-
pen megíratlan m ű  fejezetei vagy inkább 
csak részleteiként olvassuk az Első  fo-
hász, a Második fohász és a Jézus cí-
mű  írásokat, melyek ugyancsak közös is-
mérve, hogy parabolába rejtett vallomás-
prózára emlékeztetnek. Ennek is azon 
változatára, amelyben az író a biblikus 
történetek konkrétumokat sejtető  általá-
nosságai mögé rejt őzve igyekszik egyfel ő l 
a megnyilatkozás, másfel ő l pedig a több-
értelm ű  bölcsesség mélységét kelteni, hol-
ott sejtelmessége közhelyeknél egyebet 
nem tartalmaz. Közülük a Jézus című  ép-
pen úgy inkább jegyzetnek nevezhető , mint 
a Pereg a film vagy Az út két oldalán cí-
m ű  darabok. De ujjgyakorlatok A életmen-
tő  és az Egy zseni története is, noha ezek 
sorolhatók az álpéldabeszédek közé is. Sa 
játos, hogy a leginkább szabályos novella —
Nem történt semmi —láttán szintén csak 
tollpróbára kell gondolni, elsősorban a kez-
dő  novellistákra jellemző  naiv témakezelés 
miatt. 

A kritika címében olvasható avíttság 
említése nem is annyira az eddig felsorolt, 
Podolszki írói „munkakorához" nem ill ő  
csuklógyakorlatok, hanem a moderneske-
dő  szövegek kapcsán lehet jellemző . A Kí-
sérlet prózával, a Kett ő , az Idill és a 
Fasznős cím ű  írásokra gondolok, amelyek 
kizárólag modorosságukkal hívják fel 
magukra az olvasó figyelmét. Az elsőben 
Podolszki eljátszadozik a különféle törde-
lési lehetőségekkel, hol szabályos, hol 
vízszintesre vált az oldalak szedéstükre, 
hol folyamatosak a sorok, hol pedig köze-
pén megszakadnak — ilyenkor külön kell a 
hasábokat olvasni —, hogy a lap alján is-
mét folyamatossá váljonak. De önmagá 
ért való játék az írásjelek elhagyásával ké 
szült, egyetlen, befejezetlen mondatból 

tekert Fasznős is, amelyet csak paródia-
ként lehetne komolyan venni. Sajnos, pa-
ródiaként nem olvasható sem ez, sem pe-
dig a Kettő  vagy az Idill cím ű  Podolszki-
írás, mert az ismétl ődő  mondatok és rész-
letek gyakorisága, amellyel egy h ű tlenség 
történetét mondja el, illetve egy házasság 
megszokottságát próbálja kifejezni, annyi-
ra mérték nélküli, hogy elveszti jellemző  
szerepét. Hasonlóképpen túlcsorddló az 
ismétlések játéka a kisregény terjedelm ű  
Kanyonban , mely a modorosságok elha 
gyásával a kötet legsikerültebb írása le-
hetne. Éppen ebben a szövegben érhet ő  
tetten Podolszki módszere, s válik ez 
problematikussá. Amíg nem fedezi fel a 
mondatok ismételgetését, addig érdekes, 
élvezhető  prózát ír, amint azonban kicsú 
szik tolla alól az els ő  ismétlés, egyszerre 
megszédül a játék lehetőségétő l, s modo-
rossá válik — elrontja a kisregényt. 

Efféle erőmutogatás a Kitérő , melynek 
írója kérkedik azzal, hogy tud vége nincs 
mondatot szerkeszteni, tud parabolát írni, 
tud abszurdot írni (Szabadesés), tud pon-
tosan leírni (Leíró történetek), tud a vég- 
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PODOLSZKI JÓZSEF: KITÉRŐ  

Olyan modoros kötettel lépett olvasói elé 
Podolszki József, mint amilyennel azok a 
fiatalemberek szoktak, akik írók akarnak 
lenni, s ennek céljából nemcsak mindent 
összeolvasnak — válogatás nélkül magu-
kon tudatosan és kéjesen áteresztve a le-
hető  hatások legtöbbjét —, hanem az elle-
sett manírokat — ugyancsak válogatás nél-
kül — ki is próbálják, összeírnak mindent 
és mindenfélét (erre szoktuk mondani: a 
hangjukat próbálják, keresik) gondolván, 
hogy íme, ők most írók lettek. Podolszki 
Kitérőjét azonban nemcsak azért nem 
fogadhatjuk az efféle kamaszköteteknek 
kijáró megértéssel és türelemmel, mert 
írónk már rég túl van az irodalmi pubertá-
son, hanem azért sem, mert a könyv da-
rabjai jellegük szerint zömmel idejét múl-
tak, avítt kísérletezések csupán, mintha a 
fiók aljáról kaparta volna őket el ő  az író. 

Holott a kötetnyitó —címadó —írás 
mást, izgalmas kalandot ígér. Afféle medi-
táció, amelybő l már a felismerés bölcses-
sége sem hiányzik, hiszen azt követően, 
hogy az író a választás problémájára utal, 
felmerül benne a „választás kényszere és 
a választás lehetetlensége" közötti dilem-
ma, a meglelt (ki)útról is értesülünk, arról, 
hogy szerinte „a választást választani" et- 



Buráx;y Nándar 
~ánьа  іtt 

kimerülésig játszani, az unalomig variálni, 
csak az nem derül ki, mindennek mi az ér-
telme, miért kell mindezzel olvasók elé 
lépni. S annak ellenére, hogy helyenként 
az is kiderül, Podolszki folyamatosan, 
élvezetesen tud mesélni, könnyen ír, kö-
tete mégis csak újabb prózánk kamaszko-
rát — az irodalmi kamaszbetegségekkel 
együtt — idézi, azokat az éveket és m űve-
ket (például: Kétélt űek a barlangban), 
amikor még büszkék voltunk az efféle kí 
sérletekre, azt gondoltuk —írók és kritiku-
sok —, hogy íme, megszületett a nagy vaj-
dasági próza, holott csak próbálkozások 
jelentek meg, melyekbe hámis .  és ponto-
san kiénekelt hangok vegyültek, melyek 
nyeglék és ígéretesek voltak egyszerre, 
de amelyek nélkül a kés őbbi jelentős mű -
vek sohasem születhettek volna meg. 

Húsz évvel ezelőtt kellettek az efféle 
művek, ha másért nem, hát hogy az írók-
nak legyen mitő l eltávolodniuk. Most pedig 
Podolszki visszahozza a múltat, saját 
múltját is, újabb irodalmunk, többek írósá-
gának pubertás éveit. Zavarba ejt, illetve 
ejtene, ha nem lenne nyilvánvaló, hogy 
Podolszki is zömmel régi írásairól fújhatta 
le a port . 

Egyetlen írása van a kötetnek, amelyet 
ma is frissnek, érdekesnek érzek, a Bárki 
szokásos dupla keserű je cím ű  hangjá-
ték, melyben az elvontság mögül a szituá 
ció és az életérzések konkrétuma t űnik 
elénk, melyben a m ű fajnak megfelelő  sík 
váltásokat funkcionálisan követik a stílus-
váltások, melynek szerepl ő i valósak, él-
nek, s nem írói játszadozás bábui. 

Kétségtelen, érdekes elszórakozni a 
választást választani ötlettel, de a játék 
részei, az egyes írások, csak akkor nyer-
hetik el érvényességüket, hogyha az olva-
só sajátjaként fogadja őket, hogyha a töp-
rengő  író helyébe önmagát -helyettesíti, 
ha a kötet a bevezet ő  írásban jelzett szán 
dék szerint igazolja önmagát. A Kitérő  
semmit sem igazol. ❑ 
Híd, 1985/7--8 

VAJDA GÁBOR 

Az ember és 
a történelmi végzet 
BURÁNY NÁNDOR: CSERBENHA-
GYOTT 

Burány Nándor legújabb könyve annak a 
regénysorozatnak a folytatása, mely a kö-
zép- és reneszánszkori Magyarország tá 
junkat érintő  történelmi és m űvelődési vo-
natkozásainak alapján egy évtizeddel ez-
előtt indult. Míg az első  mű , a Kamanci 
Balázs, a huszitizmus eseményeinek lé-
lektani és szellemi drámáját igyekezett a 
szereplők által életre kelteni, addig a Ke-
selyű legelő , a Guzsaly és a Megtorlás 
a feudalizmus tovább mélyedő  válságá-
nak s ezzel egy id őben a törökök elleni 
harc korának ábrázolása által tette próbá-
ra az írónak korfestő  és típusteremt ő  ké-
pességét. Az utóbbi három regény törté-
nelmi ideje között nem túl nagy az eltérés, 
ezért az emberi sorsok fenyegetettségét 
még nyilvánvalóbbá teheti ugyanazon 

család egymás után következő  nemzedé-
keinek bemutatása. 

A Cserbenhagyottban szintén megta 
láljuk az el őző  művekbő l már ismert csa 
ládokat, azoknak leszármazottait. A f őhős-
nek, Kis Györgynek a nagyapja azzal az 
András apóval azonos, aki a Guzsalyban 
a Keselyű legelő  idejérő l, saját fiatalkorá 
ról +és Nándorfejérvár megvédésér ő l me-
sélt a hallgatóságnak. A Guzsaly cselek 
ményét meghatározó tö гténelmi esemé 
nyek, vagyis a Dózsa és Nagy Antal vezet-
te parasztfelkelés, tehát 1514 óta mind-
össze tizenkét év telt el. De ennyi is ele-
gendő  volt ahhoz, hogy Kis Gyuri feln őjön 
és az új ellentmondások közepette is vál-
lalja ősei plebejus magatartását. Nem 
csupán a dátumból, hanem a regény han-
gulatából is kiérzik, hogy a mohácsi vész 
élőestéjén vagyunk. 

Búrány Nándor ugyanis e m űvével ket-
tős célt igyekezett megvalósítani. Először 
is a reneszánsz embernek, az el ő ítéletek-
tő l nem béklyózott, tulajdonságaiban több-
nyire rokonszenves újgazdagnak a típusát 
alkotta meg. Egyéb regényesztétikai prob 
lémáktól eltekintve ez sikerült is neki. A 
másik cél: az önmagában, a sz űkebb és 
szélesebb közösségében bízó ember tör-
ténelem sötét erő ivel szembeni vereségé-
nek ábrázolása. A Cserbenhagyott cím ű  
regényben egyetlen szó sem esik a ben-
ne lejátszódó események végkövetkez-
ményérő l, a mohácsi tragédiáról, nem két-
séges azonban, hogy a kor igazi érdekei-
re és eszményeire rácáfoló (délpannóniai) 
valóság összetevő inek élményszerű  
szemléltetése meghatározó fontosságú 
volt Burány Nándor számára. Ennek bi-
zonyításaként hivatkozunk azokra az áb-
rázolásbeli önismétlésekre, melyek jócs-
kán felduzzasztják, felhígítják a regényt, 
szerencsére anélkül, hogy a f őhős alakjá-
nak határozott körvonalait elmosnák. 

Burány regénye fő hősének megalkotá-
sában a lukácsi történelmi regény koncep-
ciójához áll közel. Kis György neve ugyan-
is nem történelmi h ősként, hanem regény-
alakként lett jelent ős számunkra, függet-
lenül attól, hogy vitézségében és egyéb 
pozitív tulajdonságaiban a kor ismert sze-
mélyiségeivel versenyez. Buránynak 
azonban egy kigondolt szereplőre volt 
szüksége ahhoz, hogy az adott társada-
lom ellentmondásait és eszményét egyet- 

len emberbe s ű ríthesse össze. Kis György 
túlzott önbizalma még a humanista szel-
lemnek a következménye, kapzsisága 
azonban — viszonylagos műveletlenségé-
tő l sem függetlenül —általa is gyorsítja azt 
a folyamatot, mely családját és társadal-
mát egyaránt romlásba dönti. 

A Kis György jellemvonásait sokoldalú-
an elénk táró cselekmény az id ősíkok vál-
togatásából bontakozik ki. A kamanciak 
többsége, a legkiválóbbhoz, a főhőshöz 
hasonlóan, hol az egyik, hol a másik fron-
ton harcol. Kezdetben a nemesek bosszú-
ja miatt kénytelen bújdosni, kés őbb pedig 
az egyre s ű rűbben elő retörő  török csapa-
tok ellen ragad fegyvert. Harca közben az-
zal az ellenféllel is számol, amellyel pilla-
natnyilag látszólagos békében van és 
esetleg szövetséges is vele. Az olykor ter-
jengőssé nyúlt fejezetek meggyőző  ered-
ménye a tájunkon élt emberek folyamatos 
kiszolgáltatottságból ered ő  rettegésének 
ábrázolása. A veszélyérzet azonban nem 
szorítja ki a gyarapodásvágyat, a kény-
szerű  pártoskodás pedig még inkább 
megnöveli az emberi kapcsolatokat pat-
tanásig feszítő  ellentéteket. Kis György, 
a leghatározottabb tartású kamanci, leg-
végül roppan össze, amikor pánikszer ű  
menekülő  földijei, közöttük az irigyei áru-
lót látnak benne, holott ő  családja sorsát 
is kockára tette falujának és általában az 
ország déli részének megmentése érde-
kében. 

A Cserbenhagyott cím ű  regény túlsá-
gosan nagy m űvelődéstörténeti anyagót 
és viszonylag nagy id őtávot fog át ahhoz, 
hogy mai regényként olvashassuk. Az át-
tűnéseknek filmbő l átvett módszere ilyen 
formában ugyanis nem vezethet teljesen 
megnyugtató eredményhez. A feszültség 
fokozásának e módszere némileg mester-
kélt. Arról van szó, hogy a f őhős pesti kül-
detésérő l hazafelé tartva el-elkalandozik 
emlékei tágas világában és tulajdonkép-
pen e racionális gondolkodásfolyamat al-
kotja a regényszövetet. Nem a tudatm ű -
ködés játékára, a jelentésszintek ebb ő l 
eredő  gazdagítására esik itt a hangsúly; 
tudniillik a múlt felelevenítése a Cserben-
hagyott cím ű  regényben nem az egymást 
átható, átfedő  idő rétegek felfedezését, 
megalkotását jelenti, hanem inkább id ő -
tömböknek, nagyobb eseményhalmazok-
nak az egymást követését, egymás mel-
lettiségét. Burány ugyanis els ősorban a 
nagyközönség számára írta regényét, 
gondosan ügyelve arra, hogy a végül is 
szabályos rendbe összeálló nagy mozaik-
egységek félreérthetetlenné tegyék az ol-
vasó előtt: hogyan sikerült a főhősnek 
megmenekülni a keresztesek szétvert 
egységeit, a szökevény gyerekeket fenye-
gető  fagyhalál elő l; mi Kis György annyira 
sorsdöntőnek tartott küldetésének lénye-
ge; hol és hogyan éri őt és sorstársait a 
Közép-Európán 1526-ban beteljesedett 
történelmi végzet. 

A túlírtság és az említett mesterkéltség 
ellenére is nem csupán a m űvelődéstörté-
neti érdekl ődésű  vagy bestsellerre szom-
jazó olvasó veheti kezébe kíváncsian e 
könyvet, hanem a portréalkotás megbe-
csülője is. Kis György ugyanis a legsike-
rültebb Burány-h ősök közé tartozik. ❑ 

Magyar Szó, 1986. 3. 29. 
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JUHQSZ ERZSÉBET: M ŰKEDVELŐK 

Senki sem szenvedte annyira a vidékiség 
átkát, mint a tekintetét bölcsebb tájak ho-
rizontjára függesztő  Szenteleky Kornél, 
aki a nagy bácskaiság közepette s élete 
végéig európai mércékkel mérte a valót. 
Elképzelhető  a belső  meghasonlottság 
mérete! Ennek következtében lesz élet-
műve tö гvényszerűen felemás, de felemás 
voltában is törvényszer űen következetes. 
Felemás, mert irodalom- és kultúraterem-
tő  munkája során a törvényszer űségek 
rendszerét is magának kellett megalkot-
nia, és következetes, mert tántoríthatat-
lan volt benne a szándék. Birodalomala-
pító királyok magatartására jellemz ő  ket-
tősség ez. Szenteleky „egy szebb jöv ő  
eljövetelének igézetében élt mindeddig, 
gyáván és sunyin meghamisítva az id ők 
rendjét: jövővé képezte át az elviselhetet-
lennek érzett jelent, s csak most eszmélt 
rá, hogy immáron végképp hoppon ma-
radt. Kizárva életéb ől a jelent ingázott 
csak múlt és valamely képzelt jöv ő  közt, 
és a valóságos életre felkészületlen m ű -
kedvelő  marad egy életen át. Az összeku-
szált, csatakos id ő  pedig, őt mindenbő l 
kifelejtve, elviharzott felette". (107). Ju-
hász Erzsébet sorainál nehéz lenne talá 
lóbban jellemezni ezt az életet s ezt az 
életet s ezt az életm űvet. S hogy ez ilyen 
letisztult jelenséggé, ilyen egyértelm űvé 
váljon, ahhoz legalább annyira kell ismer-
nie Juhász Erzsébetnek is a bácskaiság 
feltételezte sorshelyzetet, mint amennyire 
ismerte és szenvedte azt választott re-
gényhőse, Szenteleky-Sztantits Aurél, a 
„műkedvelésre termett" el őd. A regény-
írónak látnia, éreznie és tudnia kell — egy-
szóval: meg kell élnie —, hogy e tájon „min-
den megvan, csak a föltétel nincs meg-
adva, hogy lehessen". Mi is lenne ez? 
Tautológia, vagy csak egyszerű  parado-
xon? Netalán politika? 

Mindenesetre a kérdés szociológiai szí-
nezetű . Vonatkozik ez esetünkben a re-
génypoétikára is. Mert Juhász Erzsébet 
a látszat ellenére nem történelmi regényt 

írt, nem is írhatott volna azt — az adott 
tények jellegébő l eredően —, sem a m űfaj 
klasszikus-realista, sem modern felfogása 
szerint. A választott élethelyzet nem volt 
alkalmas erre, hiszen sem a h ős belső  vi 
lágában, sem az „időben", Szenteleky ko-
rában nincsenek filozófiai értelemben vett 
töгténelmi tények. De annál egyértelm űbb 
a szociálisan, társadamilag feltételezett 
sorshelyzet, ami lélektani megközelítést 
igényel. Ily módon Juhász Erzsébet írói 
magatartását eleve meghatározta a vá-
lasztott téma. S hogy a szerz ő  ilyen vilá-
gosan felismerte, és ilyen következetesen 
végigjárta az egyetlen járható utat, az va-
lóságlátásának mélységér ől és alkotói 
problémaérzékenységér ő l egyaránt ta 
núskodik. 

Közismert tény, hogy irodalmunk „kelet-
kezésének pillanatában" sokkal nagyobb 
szerepük volt a társadalmi-történelmi fel-
tételek közül a társadalmiaknak, mint a 
történelmieknek. Mert a történelmi helyzet 
követelte meg, hogy legyen vajdasági ma-
gyar irodalom, de a társadalmi feltételek 
határozták meg, hogy milyen legyen. Ez 
utóbbiak nyomták rá bélyegüket a vajú-
dásra és a későbbi fejlődésre egyaránt. 
Nagy bátorság kell — a komplexitáson túl 
— ahhoz, hogy e témához regényírói szán-
dékkal közelítsen az ember. 

Juhász Erzsébet számára világos volt, 
hogy Szenteleky-Sztantits Aurél alakját 
csak a lelki diszpozíciók megragadásá-
val hozhatja emberközelbe. Ezen belül is 
meg kellett találnia azt a pontot, ahonnan 
az emberi vágyak és lehet őségek egya-
ránt beláthatók. A regény ennek a nyugvó-
pontnak a szüntelen keresése, s hogy a 
végén mégsem nyugtázhatjuk a boldog 
rátalálást, az adja a m ű  tragikumát. Kide-
rült: lehetetlen rendet teremteni a vágyak 
és a lehetőségek kusza összevisszasá-
gában, s egyedül a káosz a kézzelfogha-
tó, s csak sejteni lehet mögötte a nihilbe 
fulladó lélek szenvedését. Mert a nihil min-
dent átjár, mindent átlényegít. Szenteleky-
Sztantits Aurél -magára találásának pil-
lanatában érezte mint „süllyed egyre mé-
lyebbre" (21.), „érezte, mint járja át egész 
valóját fokról fokra jobban, mint múlhatat-
lan gyönyöröket ígérő  méreg: a makacs 
vágy, hogy hagyja el magát, s hogy össz-
pontosítson végre konok, rögeszmés, s ő t 
ihletettnek mondható megszállottsággal 
mindarra, amire gondolnia sem szabadna, 
mindarra, ami reménytelenül végérvényes 
hiány". (22.) A hiány nő  nagyra ezen az 
életpályán, sérthető , hogy a művészi 
szándék, a m űvészet igénylése csak m ű -
kedvelői szinten realizálódhat. Mert bár-
hová fordul az alkotó ember, mindenhol 
„farkasszemet" néz a sötéttel, a „partra-
vetettség mélypontján" érzi magát, s elret-
tenti „a honi táj csempesége". A regény 
lélektani mélypontján hangzik el az iroda-
lomteremtő  vallomása, melyben kimondja: 
az itteni irodalomnak nemcsak az európai 
irodalomhoz, de az irodalomhoz általában 
is vajmi kevés köze van, s hogy az, „ami itt 
irodalomnak neveztetik, az a vicinális ká-
védarálók közül is csak a legvicinálisab-
bakhoz hasonlítható". (101.)  0 —  és társai 
közül a legjobbak — mégis tudják, hogy 
csakis erre lehet „fölkapaszkodni", mert 
„aki gyorsabb közlekedési alkalmatosság-
ra vár, az végül is mindenr ő l lemarad". 
(101.) A legsilányabb valamire feltenni az 
életet iszonyatos kényszerhelyzetben le-
het csak, s ez roppant lelki megpróbálta-
tásokkal jár. S hogy ezen akarásból mégis 

lett valami, az a szándék mélységér ő l és 
a lélek szívósságáról tanúskodik. A meg 
feszítettségben pedig sajátos közép-kelet-
európai sorshelyzetre ismerünk. Otthoni 
„hontalan didergés" ez. 

Miért vállalkozott Juhász Erzsébet egy 
eleddig járatlan csapás végigcserkészé-
sére, miért vállalkozott arra, hogy — meg-
küzdve a tárgy adta számtalan kötöttség-
gel — műalkotássá formálja azt, aminek 
már a puszta megnevezése is módfelett 
körülményes? Megkockáztatom a választ: 
azért, mert irodalmunk intézményesített 
feltételei ellenére is az alkotás lélektani 
feltételei és körülményei a régiek marad-
tak. Azért, mert a megszólalást és a val-
lomást még mindig patriarchális viszonyok 
befolyásolják, Juhász Erzsébet a regény 
tanulságát a következ őképpen összegezi: 
„a mi külső .és belső  életünk már szüle-
tésünkkor szétvált. Ezért tanultunk járni. 
Ezért bizonytalankodunk, bukdácsolunk. 
Ezért dő lünk hanyatt a falnak, ezért esünk 
végig a földön. Mi vérbeli m űkedvelők va-
gyunk m űkedvelők voltak már eleink is, 
ahogy mi fülelünk (a m ű re), nem fülel úgy 
senki". (7.) 

Üdvözölnünk kell hát ezt a m űvet, hi-
szen sorstudatunk legmélyére ásott, s 
onnan hozta fel azt, ami létünket determi-
nálja, amirő l sokan nem is tudtak, de je-
lenlétét sejtjeikben érezték. Azzal, hogy 
műalkotás formájában vallott e mélység-
rő l, az alámerítkezés tényével hitelesítette 
azt. S ha semmi egyéb nem is, önmagá-
ban már ez az öntudat is biztató, s a tisz-
tánlátás igénye elismerést érdeml ő . ❑ 
Űzenet, 1986/3 

THOMKA 
BEÁTA 
A távollét 
szemantikája 
JUHQSZ ERZSÉBET: MŰKEDVELŐK 

A M űkedvelők elbeszél ője a regény el-
ső  mondataiban előrebocsátja, mi az, ami-
re az olvasó számíthat: Sztantits Aurél ki-
létét, kinek élettörténetét kezünkben tart-
juk, a szöveghez kapcsolt szerz ő i jegyzet 
fedi fel. Az elbeszél ő  valós szituációk, 
helyszínek, események, szerepl ők, kap-
csolatok felidézésével igyekszik ténysze-
rűvé tenni a szöveget, s ezzel kielégíteni 
az olvasói elvárásokat. Korabeli dokumen-
tumok, irodalmi szövegek, az el őképnek, 
Szentelekynek a munkái, levelezése szol 
gál alapul a körülmények, az atmoszféra 
rekonstrukciójához. A regényszöveg is 
egy sajátos idézetmontázs tengelye köré 
rendeződik. A közvetlen, illetve a torzított 
idézés, a parafrázis hol rejtett, hol felfedett 
gesztusok eredménye. A „választott té-
mát", Sztantits történetét az elbeszél ő  a 
döntő  pillanatokra, eseményekre korlátoz-
va bár a visszatekintést, úgy követi nyo-
mon, hogy a dolgok időbeli rendjét tartja 
szem előtt: a főszeréplő  történetét annak 
temetésével zárja. 

Ha ismét az első  fejezethez lapozunk 
vissza, megfigyelhétjük, hogy az elbeszé-
lő  az eposz archaikus hagyományát, a 
propozíció hangvételét és szerkezetét idé- 
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zi, midőn bevezet bennünket a történetbe. 
A .,tárgymegjelölés" szerint megértünk 
mi is az utazásra : az utazás, mint az el-
mondottakból is kiderül, nem térben, ha-
nem időben történik. A helyszín „marad 
a régi", maradunk az Akácok alatt. Ennek 
a szókapcsolatnak az említése azonban 
olyan olvasási, megértési és értelmezési 
lehetőséget villant fel, amelynek perspek-
tívájából háttérbe szorul, illetve új jelenté-
sekkel bővül az ismertetett történet és tör-
téneti vonulat. Az Akácok alatt els ő  em-
lítésekor helyhatározói szintagmaként je-
lentkezik, ám szemantikai tágulása követ-
keztében egész vidékünkre, Bácskára, a 
Vajdaságra, a Pannón „fatekn őre" kiter-
jed. Időjelentései abból származnak, hogy 
az Akácok alatt egyben egy két háború 
közötti novellaantológia címe is. Ezzel az 
elbeszélő  közvetetten rögzíti történetét az 
időben. Az Akácok alatt olyan elem to-
vábbá, mely közvetlenül az irodalomra (a 
kiadványra, ennek megjelenési idejére, 
szerkesztőjére stb.) utal, s ezzel meg-
szabja a vele rokon jelleg ű  elemek értel 
mezésének irányát. A regényalkotó moz-
zanatok köre ennek értelmében az ese-
mények, szereplők, az élettörténettel ösz-
szefüggésben alakuló eseménysor stb. 
mellett m űvelődési jelképekkel, irodalmi 
utalásokkal egészül ki. Hogy egy-egy 
elem többféle értelmet hordoz, abból az 
következik, hogy a Műkedvelők valódi je-
lentése nem az előtérben álló, többé-ke-
vésbé koherens eseménysorban, hanem 
az általa felidézett jelentések összefüg-
gésrendszerében teljesedik ki. 

megértünk mi is az utazásra. Nagy-
apánk, Sztantits Aurél ..." - olvassuk a be-
vezetőben. Ki ennek a regénynek az el-
beszélője? Ki az, aki többes szám első  
személyben indítja a történetet? Kinek, kik-
nek a nevében szólal meg ez a bizalmas 
hangnemben fogalmazó, bennünket, olva-
sókat is „belekalkuláló" elbeszél ő ? A „vá 
lasztott témát", élettörténetregényesítést 
illetően mindent megtesz, hogy hitelessé 
tegye szereplő it és helyzeteit, s hogy az il-
lúziókeltésnek is eleget tegyen. A regény-
nek ez a közös/ségi szubjektuma, elbe-
szélője a kollektív — szelemi, nemzeti, tör-
téneti, társadalmi — tudatra, öntudatra, 
vagy éppen tudatalattira való apellálásá 
val igen gyorsan minden kételyt eloszlat 
annak bizonysága felő l, hogy itt egyébrő l 
is szó van. 

Az elbeszél ő  többes száma igen rövid 
ideig tűnik megnyugtatónak: eleinte üdítő -
en irritáló, majd mind kegyetlenebbül 
szembesítő  e közlésmód. Alig van ugyan-
is sora a regénynek, melyben ne szerepel-
ne e kollektív elbeszél ő i hang, e gramma-
tikai jelben létező , közös/ségi emlékező  
kimondottan sekélyes, agyonkoptatott 
közhelyek, szólások alanyaként. Az „ön-
magukról szóló színünk" feltárulásával, 
fokozatos rétegeződésével, couieur lo-
cale-lunk (Sziveri János versének hangvé-
telét idéző) mind részletesebb rajzával 
akarva akaratlanul nemcsak a „m űbe" s 
a „műkedvelésbe" „hátrálunk bele" észre-
vétlenül, hanem saját groteszk tablónkba 
is. A Műkedvelők világában Aurél tüd ő -
baja következtében az egész tájat rázza 
az „elfojthatatlan köhögés", „nyomtalan-
ságunk" velünk született, csak „saját múl 
tunkban" érezhetjük jól magunkat. Illetve 
ennél az utóbbinál az elbeszél ő  hangnem-
cseréje úgy következik be, hogy anélkül, 
hogy szakított volna a többes számmal,  

az első  személy helyett harmadikban szó-
lal meg. Ennek a beszél őnek a látószöge 
azonban nem nevezhető  sem bensőnek, 
sem „önleleplezőnek", mint az előbbi. Túl-
lennénk a kíméletlen bírálat és önkritika 
fázisán? Aligha, csupán arról lehet szó, 
hogy ennél a váltásnál az elbeszél ő , a ki-
fejezés mikéntjérő l a hangsúlyt arra helye-
zi át, „amirő l szó van". Ennek az átfordu-
lási pontnak a megé гtéséhéz azonban kö-
zelebbre kell hajolnunk ahhoz a tartás-
hoz, amely létrehozza a Műkedvelőket, s 
a közlésmódhoz , amely azon epikai és 
prózai kísérletek közé tanozik, melyeknél 
a közlés módján, s nem annak tárgyán 
álinak vagy dő lnek a dolgok és a jelenté-
sek. 

E mostani értelmezési-kísérlet egy tar-
talmi, tárgyi áttekintéssel kezd ődik, melyet 
a regény összetartó szálának tarthatunk. 
Meggyőződésem azonban, hogy a regény 
nyelvi-poétikai-gondolati egysége, formája 
nem közvetlenül ebbő l, hanem a vele 
együtt kibontakozó szellemi-érzelmi vonu-
latból nő  ki. Nem szeretném elvitatni, hogy 
Szenteleky sorsával és m űveivel létesít-
hetünk alkatunk, szemléletmódunk, vér-
mérsékletünk, sorstapasztalatunk alapján 
meghitt viszonyt. A M űkedvelők egész 
dokumentumrétege mégsem tekinthet ő  
egyébnek, mint külső  adathalmaznak. A 
regény tényleges közlend ő i úgy vannak 
benne a „választott témában", ahogyan 
a tárgytól függetlenednek, s ahogyan az 
„önmagunkról szóló színünk, sz ő lőnk, 
lágy kenyerünk" felidézett/megteremtett, 
rögtönzött/megszenvedett, torzított és 
megtisztuláson átmen ő  nyelvében sű rí-
tődnek. Hogy nem „regényes életrajzzal" 
van dolgunk, azt az eposzt idéz ő  és paro-
dizáló, regényként induló, ám a regényt, 
elbeszél őt, szerzőt, hőst, olvasót, minden 
„epikai alaptényezőt" ironizáló hangnem-
bő l tudjuk már az els ő  mondat után. Nem 
is példázat a Műkedvelők, hisz nem il-
lusztrálhat általános tanulságot: az ilyen 
üzenet létezésében nem hisz. Az elbeszé-
lő i alapállásból az is nyilvánvaló, hogyan 
viszonyulna e narrátori szubjektum ahhoz, 
ha netán m űvészregénynek, vagy a töré-
keny alkotói lélek s az elmaradott vidék 
viszonyának, konfliktusának példázata 
vagy metaforájaként olvasnánk e m űvet. 
Ezekre az elemekre is számít, ezekkel is 
él a Műkedvelők. A hangnemből s a 
hangsúlyokból azonban az is kiderül, 
hogyan vélekedik e regény nemcsak a ko-
rabeli mű/vészet/pártolókról és -kedvelők-
ről, hanem azokról is, akik az „utókori 
utód" megszépítő  emlékezetének távlatá-
ból igyekeznek min ősíteni és é гІékelni. 

Egy múltbeli korszakot rekonstruáló re-
gény esetében kihívás azt állítani, hogy 
áltatja, talán önmagát is, olvasóját is az-
zal, hogy egy erőteljes tapasztalati és 
élményanyagot, a megértés hiányából 
származó magányosságérzetet, az ösz-
tönzés és elfogadás hiányából származó 
feleslegesség- és hiábavalóság-tudatot, 
s mindezekbő l mint az értelmiségi lét fel-
tételeibő l, a szellemi létforma nélkülözött 
komponenseibő l következő  rossz közér-
zetet, rezignáltságot sikerült visszavetí-
tenie valamiféle fél- vagy régmúltba. A ha-
gyománytalanság és a perspektívátlan-
ság közé szorítottság, távollétre — ami azt 
jelenti: inaute пtikusságra — kárhoztatott-
ság tudatából származó közérzet sokkal 
általánosabb, minthogy a történetben meg-
adott idő- és térbeli határok közé iktathat- 
nőnk azt. Hasonlóképpen bonyolultnak ér- 

zem az elbeszél ő i hangnem és „többes 
szám" szerepét a regényben. Mintha nem 
csak nézőpontja, hanem szembe-néző -
pontja lenne a közlést irányító és hibátla-
nul m űködő , félelmetes kritikai tudatnak 
és öntudatnak. Az irónia és az önirónia el-
választhatatlan perspektíváira emlékeztet 
e kettősség, melynek fényénél egyértel-
műen hamisnak mutatkozik az, ami a re-
génybeli múltban is az volt már, de az is, 
ami a történet idejében még valamiféle 
reménylehetőséget foglalt magában. 

Tévedés lenne bármiféle történelmi 
vagy egyéb következtetések elvárása, de 
az is, ha nem vennénk. észre a történeti 
tudatnak s e tudat jelenlétének tulajdoní-
tott jelentőséget, mely oly sok történelmi 
és áltörténelmi regényb ő l, álregénybő l 
hiányzik. A jegyzet fölé írt címet ez a je 
tenlét indokolja. Megéléséhez nem tá-
maszkodhatunk sem a lélektan empátia-
fogalmára, sem az azonosulási, átélési 
készségre. E történettudat elválasztha-
tatlan attól az egyéni világ- és létélmény-
tő l, amely a M űkedvelők történetét, ben-
ne a „napot és mindencsillagot" mozgat-
ja. A véle rokon vagy annak feltételezett 
világ- és létélményt úgy formálja meg és 
teszi elevenné, hogy abban kiéleződjenek 
a dilemmák, melyek az eleve elvétett, el-
fuserált, esetlen, tragikomikus életekre, 
igényekre, esélyekre, múltra, jöv őre, kül-
detéstudatra, a semmi s a valamiféle után-
zat közé beszorult „lokális kul ő rre" s a be-
lő le sarjadó m ű re vonatkozik. Az állítmány 
nélküli mondatok sokasága e szövegben 
a jelentés- és mondattanilag kivételesen 
megterhelt poétikai eszközök egyike. A 
Műkedvelőknek mégis egyértelm ű  és 
igen határozott a központi regényállít-
mánya, s ennek megfogalmazásában 
nem az elbeszélt történet, hanem az el-
beszélő—történet, elbeszélő—szereplő  vi-
szony a döntő . Az első  viszonyt, összefüg-
gést az irónia uralja. Az önmagát hol az 
azonosulásig közel hozó, hol kimondottan 
eltávolító elbeszél ő  igen merészen cserél-
geti értékhangsúlyait: helyenként a túl-
zástól, nagyítástól, általánosítástól, a 
közösséget feltételező  vagy ezt mestersé-
gesen felidéző  többes számoktól sem tar-
tózkodik. A közlés alanyait, tárgyait nevet-
ségessé, szánandóan elesetté tevő  szem-
pont a felülnézeti perspektíváé, a M ű -
kedvelők elbeszélője azonban ezzel nem 
tud azonosulni. Az ellenpontozó, ironikus, 
elbizonytalanító, hol játékos, hol kemé-
nyen gúnyolódó bírálat az önvizsgálat és 
az önértékelés min őségével gazdagodik. 
A többes számmal viszonylag közvetetté 
tett személyesség mégis elemi hatású: 
az elbeszél ő  személy nem e világ határain 
kívül, hanem azon belül van. Ebb ől az 
azonosságból azonban sem beletör ődés, 
sem elégedettség, sem megnyugvás nem 
származhat. Az elbeszél ő  ingázása az el-
ső  és a harmadik személy között, a törté-
net és a szerepl ők elfogadása s elutasítá-
sa között nem más, mint tétovázás az ön 
elfogadás s az önmegvetés között. A 
nyelv rugalmasan követ: és érzékelteti e 
közeledést, távolodást: a nézőpont hul-
lámmozgását, a regényvilág rétegez ődé 
sét, gondolati-érzelmi elmélyülését, mely-
nek nem Sztantits nagyapa élettörténete, 
nem is e történet elmondása vagy demi-
tologizálása szab végs ő  fokon irányt, ha-
nem annak a szenzibilitásnak a feltárul-
kozása, mely ezzel a történettel párbe-
szédet kezdeményezett. ❑ 
Híd, 1986/1 
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VARGA ISTVÁN 

Mit ér az élet 
szenvedélyek nélkül? 

ЅZerelem, 
szerelem 

BALÁZS ATTILA: SZERELEM, 
SZERELEM 

Maga a történet talán banális. Egy iszá-
kos és kártyát kedvelő  nőgyógyász 
agyonveri feleségét és annak szeret ő-
jét. Ez a végs ő , hírlapba kívánkozó lé-
nyege a könyvnek. A tettest elítélik és a 
börtönben bőven van ideje arra, hogy 
gondolkodjék sorsa felett: hogyan is 
került életének mélypontjára. Ami ezt a 
regényszerkesztést illeti, nem új meg-
oldás. Újszerű  viszont az, hogyan tere-
geti ki előttünk a kettős gyilkosság szö-
vevényes és áttételes indítékait a szer-
ző . S azon túl ez a jelenség egyedi, mert 
Balázs Attila eddigi rövid életm űvében 
(hiszen ez még csak a harmadik „neki-
futása") ilyen m ű  még nem fordult elő . 
Mák Ferenc, talán némi sajnálattal, már 
a klasszicizálódó Balázs Attiláról be-
szél. Valójában, nála a megújítás nem 
egyéb, mint korábbi formák, természe-
tesen sajátos, felújítása, azaz mintegy 
rákmozgást végez: a „vad" kísérlete-
zéstől kiindulva az alkotói fegyelme-
zettséget mégiscsak elismerve érik. 
Hogy erre a feltevésre pontosabb vá-
laszt adhassunk, alaposabb vizsgálat 
tárgyává kell tennünk a Szerelem, sze-
relem című  kisregényt. 

Ez az alkotás olyan, amelyben a mi-
ként a mivel szerencsés egyensúlyban 
áll, ellentétben el őző  két könyvével, 
amelyekben a közlési mód domináns 
szerepet töltött be és a tartalom, s azon 
túl az „üzenet", nehezen volt megköze-
líthető  vagy túl bonyolultan és szánt-
szándékkal ködösen rejtjelezett, úgy-
hogy már arra is gondolhattunk, hogy 
a bűvészkedés a szöveggel öncélúvá  

vált, az írói elképzelés az olvasó meg-
hökkentéséről valójában tartalmi ta-
nácstalanságot kendiz. Ennek a 
könyvnek igenis van közölnivalója és a 
szerzi tehetségére utal az, hogy nagy-
jából sikerült meglelnie a saját hangját, 
amelyen hitelesen szólhatott a történe-
tekrő l, regényének világáról. Balázs At-
tila különböző  stíluseszközöket vonul-
tatott fel ebben a könyvében is, ki-
fejlesztésük, merész és gyakran furcsa 
szintézisük az alkotói képzelet és írói 
szándék kifejezője. Talán azt mondhat-
nánk, hogy, bár központjában a sze-
xualitás áll, mint ellenállhatatlanul ma-
gával ragadó és örök ösztön avagy 
szenvedély, mégis egyértelm űen intel-
lektuális prózával van dolgunk. Nem-
hogy a banális szexet vonná be m űvé-
be, hanem ellenkezőleg: azt is intellek-
tuális régiókba emeli. De, mint mond-
tam, maga a történet banális, azonban 
végső  fokon az is intellektualizálódik, 
mélyebb, talán jelképes, értelmet nyer. 
Balázs Attila el őbbi műveinek egyik 
összetevője volt az esszéizálásra való 
hajlam, amely több helyen is felütötte 
fejét, hogy aztán szétáradjon, m űvelése 
nyilvánvalóan örömet és annál többet: 
élvezetet jelentett a szerz őnek, aki, vall-
juk be, szeret néha „fontoskodni" is. 
Ebben a művében ez a hajlam szintén je-
len van, mert a főhős, Buzogány Andor 
(micsoda találó, jelképes név!) egysze-
rűen szeret beszélni, elmélkedni. „Bo-
csáss meg, én ilyen vagyok ellenállha-
tatlan megnyilatkozási vágyban szen-
vedek", mondja barátjának, a bírának, 
aki ítélkezik felette. Buzogány Andor 
alias Balázs Attila esetében a megnyi-
latkozás óhaja valóságos szenvedéllyé 
alakul át, képességének, erejének mér-
céje. „... mert saját erőtlenségemet 
bizonyítaná, ha Éva bőrének minden 
négyzetcentiméteréről nem tudnák gép-
be diktálni legalább 300 s ű rű , helyen-
ként ötletes nyelvjátékokkal gazdagí-
tott oldalt", mondja egy helyen. Higy-
jük el ezt neki, hiszen e szavakkal, 
hasonlatokkal és nyelvi trükkökkel 
való bűvészkedés mestere ő , de ugyan-
akkor egy-egy álló mikroképének kina-
gyított élessége szintén impresszív. 
Ebbe a művébe a szerző  bevonja a gö-
rög mitológia világát és funkcionális 
szerepet ad neki. A f őhős a mitológia 
megszállottja (újabb szenvedély!), szá-
mára az a könyvek könyve, mitológiai 
szobrocskák hitvány másolataival ve-
szi magát körül. Egyébként a szerzi 
azonosulása főhősével nagyszerűen 
jön neki már azért is, hogy a m űben ta-
pasztalható kimondottan szerkezeti ki-
billenéseket, egy-egy rész túlságosan 
is aprólékos kimunkálása, másiknak, 
pedig fontosabb, csak felületes, fél-
mondatos említése, annak számlájára 
írhassa. Elvégre Buzogány Andor m ű -
kedvelő  literátor, baklövéseivel, túlka-
pásaival szemben legyünk elnézőek, 
sugallja a szerzi huncut mosollyal. Mi 
pedig áldozatul esünk ennek a b űvész-
kedő , sportnyelven szólva: ügyesen 
cselező  fiatalembernek (a hasonlat 
nem tőlem származik), azért, mert a 
könyvének van mondanivalója és ezt a 
fentiekben vázolt eszközök izgalmasan 
közlik velünk. 

Buzogány Andor, mint az a regény 
mozaikköveibő l kiderül, munkásszül ők  

gyereke. Nőgyógyász lett bel ő le. Miért? 
Mert „... örök életre a n ők közelében 
akartam maradni... uralkodni akart fe-
lettük". Ifjúkorából mindössze egy ese-
ményt mond el — és ez tölti ki a m ű  első  
felét —, amely döntően befolyásolta éle-
tének további alakulását. Buzogány 
Andort, a gimnazistát, állandóan eroti-
kus álmodozások foglalkoztatják, ame-
lyeknek van egy konkrét, számára saj-
nos megközelíthetetlen megtestesít ő-
je: Pendereczky Éva, biológiatanárn ő . 
A kamasz szexuális érzésvilága meg-
döbbentően intenziv és mindjobban el-
távolodik a szokványostól. Epp miatta 
szégyenül meg és részesítik büntetés-
ben az iskolában. Majd a szerző  nagy 
ugrást tesz időben: az első  rész végén 
már a befutott n őgyógyász áll előttünk, 
aki a kívülállók szemében „szép" pá-
lyát futott be. Feleségével és két fiával 
elégedett, anyagi helyzete biztosított, a 
kényelmes élethez szükséges tárgyak-
nak birtokában van. Minderrő l futóla-
gosan tesz említést a m űkedvelő  jegy-
zetelő , de kiemeli: „... életem mégsem 
teljes, bizonyos értelemben egyetlen 
célt tévesztett képmutató várakozás...". 
Úgy érzi, élete a banálisba torkollt és 
ott megrekedt. Igazán egy szenvedély-
nek hódol: állandóan olvasgatja és 
jegyzeteli a mitológiáról szóló könyvet. 

Aztán egy szerdai napon megjelenik 
a rendelőben Pendereczky Éva. A WI-
fűtött szexualitás, amely éveken át.Éva 
felé irányult, a tökéletes n ő i szépség 
jelképes valóságához, egyszeriben 
szédítő  szenvedélybe csapát. A regény 
egyetlen párbeszédében Andor és Éva 
között az előbbi közli vágyainak cél-
pontjával, hogy a szexuális kapcsolat-
ban minden szabad. Éva szavánál fogja 
és őrjöngő  testi találkozásuk alkalmá-
val a maga módján leli meg az élvezet 
felsőfokát, Andor pedig zavarodottan 
ismeri fel, hogy ez alkalommal a kocka 
fordult: férfiasságában mintegy meg-
alázva Éva szexuális élvezetének tár-
gyává változott át és hogy ilyen viszon-
zásra nem fog lelni. Kiábrándulva, meg-
szégyenülve és álmaiból kifosztva, sa-
ját elmélete által legyőzetve —íme, más 
így értelmezi a minden szabad elvét! —, 
valósággal elmenekül. Mulatságos, de 
kissé erőltetett az Éva kétnem űségérő l 
szóló elmélet kovácsolása, mintegy 
erőtlen mentegetődzés a számára csú 
fos végű  kaland után. A regvárt talál-
kozás miatt nem tartózkodik munka-
helyén és ott egy újszülött meghal. Ez 
majdnem életébe kerül: az el őször Éva 
másik szeretőjének vélt férfi halálos fo-
gásából felesége kimenti. Buzogány 
Andor életútja ekkor környezete sze-
mében a széthullás irányába kanyaro-
dik. Éva Kikindára költözik, ott szül 
gyereket, ő  pedig még mindig azon töp-
reng, vajon nem kellett-e volna mindent 
elhagynia és Éva után mennie, mert ve-
le két évet élni felér egy hosszú, banális 
élettel, hiszen Évával nem lehet banáli-
san élni, gondolja. Aztán megismétl ő-
dik a felszarvazás mitológiai játéka, de 
ez alkalommal 6 az áldoYat. A börtön-
ben naiv és szirupos verset ír elhunyt 
feleségéhez, de ugyanakkor el őtte a ki-
szabadulás utáni kép látomása. Újra 
nők körül forog, újra birtokolni akarja 
őket, mert: mindent szabad. 

Buzogány Andor minden szempont- 
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bб l a :szenvedélyek edénye. Beismeri, 
„... nem lett volna szabad engednem 
szenvedélyeimnek". Hát, igen túl sok 
volt: szinte mániákus szexualitás, ital 
és kártya. Életelve: a szenvedélyek ki-
élésére neki joga van, mert mit is ér az 
élet sі:envedélyek nélkül? Úgy érzem, 
igaza 'ran amikor felteszi a kérdést bí-
ró barátjának, hogy joga van-e annak 
ítélkeznie felette, hiszen az nem tudja 
megérteni őt, mert bezárkózott banális 
kispolgári burkába és távol áll t ő le a 
szenvedélyes élet, illetve minden való-
színűség szerint iszonyodik t ő le, mert 
az azzal jár, hogy elveszti a talajt Iába 
alól, a szenvedély elsöpri az örökölt 
értékrendszert és nevetségessé teszi a 
környezet szemében. Végeredmény-
ben Buzogány Andor sem merte meg-
tenni az utolsó lépést: elszakadni addi-
gi életmódjától és környezetét ő l, azért 
hogy merőben új életet kezdjen. Ez az 
elfojtott vágy adja kezébe a lámpatar-
tót? Minden valószín űség szerint. És 
milyen csalóka az elsó pillanatban róla 
nyert kép! Az ellenszenves, kimondot-
tan önzб  férfi arcképe mögött kialakul-
nak egy igazán romantikus egyén kör-
vonalai, aki a mi világunkban valójában 
idegen: képes lenne mindent felrúgni, 
csak azért, hogy érzéseit kiélje. Le kell 
azonban szögezni, hogy Buzogány An-
dor jellemrajza nem teljes. Túlságosan 
is egy oldalról, igaz lényegesr ő l, köze-
líti meg a szerző : csak a nбi test iránt 
érzett szenvedélye áll a m ű  központjá-
ban. Egyéb vonásairól csak itt-ott ejt el 
egy-egy félmondatot, vagy egyszer ű -
en hallgat róluk. Ezzel szemben reme-
kül sikerül neki érzékeltetnie az ember 
ambivalens jellegét. Buzogány Andor 
egyszerre emelkedett, intellektuális 
eszmék hordozója és kimonddottan ál-
lati ösztönök letéteményese. A regény 
folyamán hol az intellektuális eresz-
kedik le az ösztönök gyanús régiójába, 
hol pedig az ösztönök intellektualizá-
lódnak. S hogy ez a kett őség örökös, 
bizonyítja a regény lezárása, amely 
utódjának, Buzogány Andor II-nek, szü-
letését említi. 

Véleményem szerint a Szerelem, sze-
relem Balázs Attila eddig legértéke-
sebb alkotása. Ez az els ő  alkalom ami-
kor önmagát megfegyelmezve sikerült 
neki összpontosítania és egy zárt, 
konkrét történetet elfogadható m űvészi 
szinten megalkotnia. Bebizonyította, 
hogy képes az apró szellemességek 
halmazát céltudatosan egységbe ková-
csolnia, egy meghatározott közölniva-
ló szolgálatába állítania. A fentiekben 
említett egyoldalúsága ellenére igazi 
mai történetet olvashatunk, amely nem 
má:;, mint a szenvedélyek forradalma, 
vakvágányra való tévedése, az ember 
ellentmondásokat hordozó jellemének 
feltárása. Az ifjúkorban átélt trauma 
hősét a raszkolnyikovi mindent szabad 
elvig taszítja el, de ugyanakkor a szer-
ző  utal ennek az elvnek igazságtalan és 
megvalósíthatatlan természetére is. 
Egyszóval: a Szerelem, szerelem izgal-
mas olvasmány, amelynek megisme-
rése, átélése gondolkodásra bírja az 
olvasót. Ezt nemcsak a m ű  tartalma, 
hanem sajátos közlési formája miatt is 
kényszerül megtenni. Válójában, ked -
ves  olvasó, hogy is állsz a szenvedé-
lyekkel? ❑ 
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KONTRA 
FERENC 

„Kondenzált erotikát 
akartam teremteni" 

nosz, Кronosz és Gaia istenné. A mi-
tológiateremtés új párhuzamainak egy-
részt az a funkciója, hogy áthidaljon 
egy idбbeli eltolódást. Az egykori gim-
nazista tanítványból Buzogány Andor 
nőgyógyász lesz. Nem téveszthetjük 
azonban szem elől, hogy egy író képze-
li bele magát egy nбgyógyász hivatásá-
ba. Alighanem másoknak is megfordult 
már a fejükben —. kéjesen megborzong-
va— egy hasonló eshetđség. Minden-
esetre a fбhбs szemlátomást elégedett 
a ráosztott szereppel. Egy alkalom-
mal váratlanul megjelenik a rendel б-
јбben Éva; „végre sikerült hanyatt 
döntenie élete nagy, minden mozdula-
tára sokszorozottan válaszoló álmát". 
Majd egy idegen férfi — akir ő l kiderül, 
hogy nem más, mint Éva egykori szere-
tбje, Pali — felkeresi lakásán a ginekoló-
gust és megtámadja: B. A. kórházba ke-
rül. A befejezésbál pedig arról értesü-
lünk, hogy bebörtönözték a „ginekolite-
rátort", mert megölte a feleségét és an-
nak szerető jét: „kemény koponyámmal 
és csavart törzs ű , kovácsolt állólám-
pával rontottam nekik és csépeltem 
éket fertelmes sért бdöttségemben". 

Kerüli a pátoszt, az ismétléseket. A 
szerelem ezerszer megénekelt részlete-
it a felfedezés újszer űségével, élmény-
szerűen adja vissza, mégsem válik 
kommerszé, sem pornográffá. Leíró 
részeiben, de főleg szellemesen találó 
hasonlataiban, jó megfigyelđképessé-
gét kamatoztatja. 

Az egymást lazán követ ő  cselek-
mény-fejleményekb бl elhagy egy fon-
tos láncszemet: a motiváltságot, ami 
egy hagyományosabban megírt regény 
esetében elengedhetetlen szükségsze-
rűség volna. Igy a kisregény többféle 
olvasatra ad lehetőséget; akár egy má-
sik eseménysor is kikerekedhetne be-
lő le. A hangsúly nem ezen van. 

Az elbeszélő  — technika vonatkozásá-
ban hagyományos és modern eljáráso-
kat elegyít a szerzi. Elsősorban Buzo-
gány Andor az elbeszél ő  (a kezd őbetű k 
utalása egyértelm ű), aki egyes szám 
első  személyben megszólalva a maga 
nevében beszél, kommentál és állást 
foglal szerepl őível, de fő leg önmagá-
val kapcsolatban. Ez alól csak a beve-
zető  rész képez kivételt, amely egy ön-
álló elbeszélésként is felfogható; szer-
kezetileg meglehet đsen lazán illeszke-
dik az ezt követ ő  egységekhez. Leírá-
sai gyakran mosódnak egybe az asszo-
ciációkkal, sokszor egyetlen mondaton 
belül is. Funkciója, hogy tovább gy ű -
rűztesse az olvasó képzeletében az 
esemény kapcsán elindított asszociá-
ciós-gondolati láncot (lásd pl. az antik 
kultúra kapcsán írt szövegegységet). 
Meglepбen kevés a szerepl ő . Néhány 
vonással vázolt jellemek vannak csu-
pán. 

A kisregény tere besz űkített és pon-
tosan körülhatárolt. Észlelések soro-
zata; a változó és csillapuló rezgéseket 
akarja létrejöttük pillanatában spontán 
módon megragadni és érzékletesen to-
vábbadni. Diszponíbilis anyaga mellé 
folyamatos önvizsgálat társul. 

Balázs Attila nem formál figurákat, 
mellékszereplőket, elsősorban most is 
önmagát írja meg. És meglehet, hogy 
„a nyúlnál fontosabb" dolgok kerülnek 
terítékre. Az alapszerkezet így a küls ő  
szemlélő  számára egyszer ű  és tiszta 

   

BALÁZS ATTILA: SZERELEM, 
SZERELEM 

Szokatlan alkotói vállalkozásnak, mi 
több: merészségnek számít ma a sze-
relemrő l kisregényt írni, olyan szüzsét 
választani, ami szemlátomást buktatók-
kal jár. Úgy tűnik, Balázs Attila sikere-
sen vette az akadályokat. Nagy ívben 
elkerülte a témával kapcsolatban kínál-
kozó frázisokat, automatizmusokat. Ki-
hívásként is felfogható tehát a cím, a 
szerzб  igenis mer érzésekrő l-érzelmek-
rő l és a velük kapcsolatos indulatok-
ról írni; újszer ű  mondandóját pedig 
rendhagyó formában adja közre: ;,Mert 
csak itt firkálgatok", és közben „meg-
történteti" a kamaszos ártatlanságtól 
a féltéknység bűnéig mindazt, amit egy 
szóval csak egyszer űen szerelemnek 
lehetne nevezni. 

Mindjárt az elején le kell szögeznünk, 
hogy a történet másodlagos szerepet 
játszik a kisregényben. Sokkal lényege-
sebb az, amit a vékony epikus szálra 
felépít, amit ennek kapcsán elmond. 
Egymásra rétegez бdá asszociációs sí-
kokat fedezhetünk fel. Kiforrott, jellég-
zetes stílusjegyeket mutat a szöveg fel-
építése. 

Mégis: mit tartalmaz a Szerelem, sze-
relem? „Ha meghatározható a történés 
helye és időpontja, ha van sztori, mely 
kiszámíthatóan vagy kiszámíthatatla-
nul alakul, ha a történetben olyan figu-
rák mozognak, akiknek viselkedése, te-
vékenysége, gondolkodásmódja ösz-
szevethető  mindennapjaink tapasztala-
taival, akkor az olvasott regény lényege 
röviden és világosan összefoglalható" 
— írja Szávai János az Új Írás 198313. 
számában éppen annak kapcsán, hogy 
a mai irodalomban vannak olyan köny-
vek, melyek alaptémája aligha foglalha- 
tó össze ezzel a módszerrel. Igy Balázs 
Attila többféle megközelítésre lehet ő-
séget adó prózája sem vizsgálható a 
hagyományos, jól bevált értelmezési 
sablonok segítségével. 

Szélsőséges egyszerűsítésben, sar-
kítva a következ ők történnek aszóban 
forgó kisregényben. Éva elindult az is-
kolába, maga mögött hagyott egy szen-
vedélyes éjszakát, melyet Palival töl-
tött. A másodikos gimnazista kama-
szok — köztük természetesen az egyes 
szám első  személlyé el ő lépő  B. A.-val —
ébredező  szexuális érdeklődésének kö-
zéppontjában Pendereczky Éva áll, aki 
biológiát tanít, és akin egyébként az 
egész tantestület rajta tartja a szemét. 
Aztán egy lendületesen megírt epizód-
ban felt űnik még Überpipner tanárn ő  
is, akinek később fia születik. Megsoka-
sodnak a szexualitás mitológiája kap-
csán a hősök, az „átigazításban" is-
mert alakok jelennek meg, többek kö-
zött Aphrodité, Dávid, Apollón, Urá- 



volna. Amint azonban beljebb merész-
kedik ebbe a sajátos világba, rádöbben, 
milyen szenvedélyek és energiák fe-
szülnek „hosszú mondataiban ". Balázs 
Att ila mondatai, ha nem is „zsugorod-
tak" az elmúlt néhány év alatt, feltét-
lenül bölcsebbek, összetettebbek let-
tek. 

Sóvárgás és magyarázkodó b űntudat 
izzik a többszörösen zárójelbe tett Lel-
kifurdalásban, de a kívülr ő l rápillantás 
képessége is megbújik a sorok között. 
„Éljen dr. Mr. oki. címeres Don Buzo-
gány ll!" — a cím- és rangjelzések ci-
kizése eléggé elcsépeltté vált. Kár, 
hogy a regény befejező , hangsúlyos-
nak szánt akkordjában még egy ha-
sonló, elkoptatott poén szerepel: „csu-
pán házibarátilag bel-ügyes díszbo-
hóc". 

Láttatni kívánja, hogy a világos, ké-
zenfekvő  jelentések) mögött van egy 
másik, mélyebb, rejtett értelem, össze-
függésrendszer, amely nem a közvet-
lenül ábrázolt tárgy leképezésében me-
rül ki, hanem a test és lélek sokszín ű  
visszaverődése. Igy válik talán akarat-
lanul is önarcképpé, egy gondolkodói-
alkotói magatartás tanúságtételévé. 

Szerkesztésmódja csak kiindulásá-
ban epikus jelleg ű , a struktúra hangsú-
lyosabb jelentésképző  egységei azon-
ban nemegyszer túlmutatnak az adott 
szövegvilág epikusan tagolható és ér-
telmezhető  összefüggésein. A szere-
lem leírásai itt nemcsak a reményt je-
lentik, hanem a nyitottság vállalását 
is. ❑ 

FEKETE J. 
JÓZSEF 
A fegyelmezetlenség 
regénye 
BALÁZS ATTILA: SZERELEM, 
SZERELEM 

Harmadik könyve jelent meg Balázs Atti-
lának, aki 1979-ben szinte berobbant iro 
dalmunkba Cuniculus című  regényével, 
amit egy már kevésbé sikeres elbeszélés-
gyűjtemény követett 1982-ben, a Világ, 
én ma felébredtem. Újabb hároméves 
periódus után most kisregényt adott közre 
a szerző , amelynek részletét már olvas-
hattuk az Új Symposion 210. számában. 

Igazi Balázs Attilá-s könyv a Szerelem, 
szerelem is, azzal, hogy kevésbé viseli 
magán regényének erényeit, és inkább az 
elbeszéléskötet hibáit tartja meg. Kiala-
kult, könnyen azonosítható stílus, ironikus 
és önironikus el őadói modor, frappáns 
szerkezeti megoldások jellemzik egyik ol-
dalról, a másikról pedig a fegyelmezetlen-
ség, ami hol modorosságot, hol figyelmet-
lenséget, hol pedig a szövegfolyam partat-
lan áradását eredményezi. 

A kisregény a lehető  legegyszer űbb 
klasszikus regényképletre épül; adott egy 
hős, aki belső  monológon keresztül adja 
elő  a történeteket, és mint a cím is jelzi, 
témája a szerelem, amely b űntényt szül, 
és természetesen b űnhődéssel zárul a 
mű . A történet szövegbeli megvalósulása 
ennél sokkal összetettebb — a szerkesztés/ 

megvalósítás néhány mozzanatára való 
rámutatással megkíséreljük értékelni a m ű  
egészét. 

Balázs Attila az első  soroktói. kezdve iro-
nizál: a közismert és elcsépelt fabulát ál-
lóképpel indítja, egy alvó n ő  (Eva) leírá-
sával, mozgó kamera módjára Iát bele a tér 
minden zugába a szerz ő  (s vele együtt az 
olvasó), nyelvileg azonban ez a részle-
tező  leírás inkább modoros, mint alapos. 
(A szerző  folyton aprólékos leírásokat 
igyekszik adni, pedig legkevésbé a részle 
tek mestere, inkább a fabuláé, a mesélé-
sé, a történet-alakításáé). Hamarosan 
megszólalt a szerz ő , méghozzá a narrátor 
szerepében, a romantikus regényfogáso-
kon csúfolódva: „Kit akart becsapni azzal 
(Éva), hogy úgy tett, mintha nem egészen 
aludna? Ravasz húzás, de már ismerjük." 
Az irodalomelmélet m űvelő i elbíbelődhet-
nének ezzel a közbevetéssel: hát kit akar-
hatott becsapni? Azt, aki nézi, azt is, aki a 
szövegben keresztül látja. Becsapni tehát 
nem a nő  akart, hanem a szerz ő . De lehet, 
hogy csak szórakozik. Rövidesen ugyanis 
a narrátori többes számból átvált egyes 
szám első  személybe, azaz Éva maszkját 
ölti magára — aminek megközelít ő leg azo-
nos funkciója van a korábbi közbeszóló 
sokkal — hitelesíteniük kell a regényt. Né-
hány oldallal később újabb metamorfózi-
soknak lehetünk tanúi: a nemtelen narrá 
torból először Éva lett, / majd ugyanennek 
a nőnek gimnáziumi diákja. Hogy kés őbb 
ugyanez a személy n őgyógyász, Eva sze 
retője, saját feleségének és annak alkalmi 
barátjának gyilkosa lesz, már a fabula kér-
dése. 

A rövid időn belül bekövetkezett kétszeri 
alakváltás ellenére a kisregény jórészt a 
hagyományokhoz kötődik: van fabulája 
amit természetes id ő rendben ismer meg 
az olvasó, de mindezt alaposan megt ű z-
delik a hasonlatokból fakadó epizódok, 
történetek és játékos alkotókedv. Eva pél 
dául akkor folytat párbeszédet (amir ő l 
azután kiderül, hogy belső) Palival, a sze-
retőjével, amikor az éppen a másik szo-
bában alszik, mintha el ő re fogalmazná a 
párbeszéd összes lehet ő  változatait, amit 
majd a felébredés után folytatnak. Azután 
az intellektuális játék körébe sorolhatjuk az 
Aphrodité—Hephaisztosz—Arész szerelmi 
háromszögét „átíró" mitológiai betétet, 
vagy ahogy a szerz ő  nevezi: „istenekrő l 
szóló persziflázs"-t. (A Cuniculus volt iga-
zán gazdag ilyen betétekben, beollózá-
sokban, átírásokban.) 

Az, hogy a fentebb említett Pali hátat 
fordít a „képzelt közönségnek", vagy hogy 
mindketten „cigarettára gyújtanak, hisz 
manapság szinte mindenki dohányzik", az 
olvasó kizökkentésére irányul, de még va-
lamit elárul; a szerz ő  nem titkolja, miként 
is keletkezik az elbeszélés: az író kitalálja 
a hőseit, kitalálja világukat és a történése-
ket is, és mint valóságot tárja az olvasó 
elé. Hősei ennek ellenére élnek, cselek-
szenek, de a m ű  világán belül. Balázs Atti-
la azonban még ettő l az illúziótól is meg 
akarja fosztani olvasóját: nemcsak azt 
árulja el, hogy kitalálta hőseit, hanem meg 
is fosztja őket hitelességüktő l. A neves 
nőgyógyász például nála így meséli el ket-
tős gyilkosságát: „...csépeltem őket (...) 
hát hogy is fejezem ki magam mindaddig 
míg felismerhetetlen masszává, utolsó 
kívánságuk szerint dr. Oetker csomótlan 
kompakt pudingjával nem habartam 
őket..." Ezeket nem a regényh ős, hanem 
a szerző  mondja, és ráadásul ebben az 

esetben elég szerencsétlenül fejezi ki ma-
gát. 

Gyakran szabad folyást enged szöve-
gének, a szürrealista írásmód szerint, ki-
tűnő  szövegrészeket teremtve így, nem 
titkolva azt sem, hogy a felvázolt és el-
banalizált történet a legkevésbé se érdek-
li, ironizál is erre a témára többször. Mi 
másnak tekinthetnénk az eseménykap-
csolás efféle megfogalmazását: „Bizony, 
sok év múlt el azóta, s ma már látom a hi-
bákat; azt, miként lett bel ő lem, hírneves 
ambiciózus orvosból közönséges börtön-
töltelék: nem lett volna szabad engednem 
szenvedélyeimnek." Csakhogy ez az in-
nia nem elég a kisregény hitelesítéséhez. 
Kevés ehhez a felsorakoztatott írói appa-
rátus, a modern szerkesztési eljárások 
is... A felsoroltak mellett meg kell említe-
nünk még azt a filmeszköztárból átvett 
cselekményvezetési technikát, amikor pl. 
Évát követi az utcán a szerz ő-kamera az 
iskoláig, ahol felbukkan az új h ős, a ta-
nuló, aki átveszi a narráció folyamát. Ez az 
eljárás is azonban csak felbukkan, de al-
kalmazásában nem következetes a szer - 
zi. 

AZAZ: a kisregény olvastán az olvasó-
ban az a benyomás ébred, hogy Balázs 
Attila csak az írás öröméért írta meg ezt a 
szöveget, felsorakoztatta benne az el őző  
két könyvéb ő l ismert írói eszköztárát, de 
fegyelmezetlenül bánik vele, a felszínen 
kalandozik, és fedezet nélkül hagyja ma-
git a m űvet. 
Magyar Szó, 1985. 11. 23. 

FEKETE J. 
JÓZSEF 
Dokumentumnovellák 
NÉMETH ISTVÁN: HEGYOMLÁS 

Az utóbbi időben nem múlik el év és nem 
készül kiadói terv Németh István m űve 
nélkül; az újságírói penzum bizonyára 
ösztönző leg és érlel őleg hat a szerz ő  
szépírói tevékenységére. Mondani sem 
kell, hogy Németh újságírói munkája elvá-
laszthatatlan az irodalmi tevékenységt ő l: 
egymásból n őtt ki és áthatja egymást. 
Több kötet is bizonyítja ezt, amelyekben 
különböző  (műfaji) megnevezéssel a Ma-
gyar Szó hasábjairól ismert történeteket 
gyűjtötte egybe. 

Németh István a rövid prózai formák 
mestere, írásait joggal nevezték el bírálói 
egyhasábosoknak és kéthasábosoknak. 
Ez a mennyiségi mérce, ennek szorítása 
szigorú költő i formaérzékkel párosul. A 
kifejezés fegyelme oly er ős szerzőnk rö-
vidprózájában, hogy öt-hat oldalas elbe-
szélései messze túln őnek a novella hatá-
rain, sorsokat, egy emberölt őt vagy éppen 
a történelmi változás évtizedeit képesek 
tömöríteni, anélkül, hogy hiányérzetet tá-
masztanának az olvasóban, anélkül, hogy 
tehernek éreznénk a m űvészi s ű rítést. 

És ha már m űvészi sű rítésrő l beszé-
lünk, el kell mondanunk, hogy ez éppen-
séggel nem hogy nem zavarja az olvasót, 
hanem ez adja meg az írások esztétikai 
értékét, tehát esztétikai élvezetet nyújt 
a befogadónak. Kiforrott formaérzék ű , 
nagy nyelvi tehetséggel rendelkez ő  író 
Németh István, és hatalmas ismeretanyag 
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birtokosa. Tud mesélni, és történetei min-
dig mélységesen igazak. Nem abban az 
értelemben, hogy feltétlenül és pontosan 
úgy történtek meg, ahogy elbeszéli, ha-
nem az emberi, társadalmi igazság szem-
pontjából. Mélységesen igazak azok a je-
lenségek, amelyekrő l ír, de ugyanannyira 
közvetlenek és igazak szerepl ő inek érzé-
sei, gesztusai, cselekedetei. Igazak a ko-
rábbi könyvek parasztjai, a magukra ma-
radt tanyasi emberek, a beilleszkedésre 
képtelen, városba szakadt öregek, a be-
tonfalak foglyaiként élő  gyerekek, a ripor-
tok kútásója vagy t űzvezetője... De 
ugyanilyen igaz az öregség, az ifjúi kép-
zelet, a dacosság, a szeretet és az ember-
nek az a képessége, hogy bármilyen kö-
rülmények között is boldógnak tudja sor-
sát... 

Németh István ismeri ezeket az érzése 
ket, és eddig 15 kötetben foglalkozott ve-
lük. De szinte az utolsó el őttiig minden 
könyvében elrontotta egy-két elbeszélését; 
annyira közelrő l szemlélte témáját, hogy 
észrevétlenül átcsúszott az irodalmiság-
ból a nosztalgiázásba és szánakozásba a 
múló idő , a változó világ felett. A néhány 
ilyen írás megbontotta a kötetek szerkeze-
tét, kizökkentette az olvasót — de Németh 
István kiváló íróságát nem kérd őjelezte 
meg. 

A Hegyomlás nem tartalmaz egyetlen 
ilyen túlírt, érzelmileg túltelített szöveget 
sem: az elbeszélések mélységes megér-
tésrő l, együttérzésrő l tanúskodnak, de a 
szerző  az érzelmi töltetet is legalább olyan 
szigorral kezeli, mint a szövegszerkesz-
tést és a formát. A harsogó érzelmek visz-
szafogásában az is közrejátszik, hogy az 
elbeszélések alakjai (annak ellenére, hogy 
személyes vagy közösségi tragédia áldo-
zatai) már letisztult érzelmekkel vallanak 
önmagukról, sorsukról. Szinte mindig be-
fejezett tények állnak mögöttük, amelyek 
fájóak, de nem elevenek már. Kivétel a. 
Végállomás cím ű  elbeszélés hősnője, 
akit kisemmizett és az aggok otthonába 
dugott a lánya. A kés őn eszmél ő  anya 
most szenvedélyes hangú levélben (ami 
azért igen közel áll az él őbeszédhez mo-
dorában és tematikai csapongásában) pa-
naszkodik és segítséget kér ügyvédétő l. 
Az érzelmi kitörés azonban még itt is kata-
lizálódik: „Tényvaló viszont, hogy élni itt is 
lehet. És hogy a viszonyok e falak között is 
megváltoztak, nem szegényház többé, 
csak annak csúfolják. Különös emberi sor-
sok találkozóhelye, afféle végállomás. In-
nen már csakugyan nem vezet út sehova, 
csak a temetőbe. 

De azén itt is szövődnek tartalmas em-
beri kapcsolatok..." 

Hasonló módon szenvedélyes, érze-
lemgazdag befejezést olvashatunk a kö-
tetkezdő  Kézcsók a Csavargó kutyában 
című  elbeszélésben, de a hősök itt is egy 
emberöltőnyi időre tekintenek vissza, sor-
suk teljes tudatában, higgadtan. Akárcsak 
a kötet második részének h ősei, akik sze-
mélyes tragédiájukat a közösségi életben 
történt változásokban élik meg. A beszol-
gáltatás, a néphatalom kiépítése, a szö-
vetkezeti mozgalom indulása határolja kö-
rül társadalmi téren ezt az id őt, a hősök 
meghasonlanak környezetükkel, van, akit 
börtönbe csuknak, mert nem annyi termett 
a földjén, mint amennyit el ő írtak számára, 
van akibő l erőszakkal igazgatót csináltak, 
de olyan is, akinek a magán- és a közös-
ségi életére egyaránt rányomta bélyegét 

a mártírhalált halt id ősebb testvér példá-
jának súlya... Németh Istvántól már_is-
merjük ezt a témát, de ennek ellenére iz-
galmas, megrendítő  és aszó legjobb ér-
telmében irodalmi. 

Németh István novellaírása a legna-
gyobb mértékben emberközpontú, az elő -
adás formáját is ehhez igazította: csak az 
egyén lelki- és érzelemvilágára koncent 
rál, külvilággal, környezettel (pontosabban 
ezek ábrázolásával) nem törődik. Épp 
ezért hősei mindig vallanak magukról, mo-
nológban, levélben, kihasználva az él őbe-
sžéd szabadságát. Id őbeli, tematikus ug-
rásokat tesz lehet ővé ez a tehnika és tö-
mören indokolja a lelki jelenségeket, a 
megtörténés idejét pedig a lehető  legrövi-
debbre szűkíti. Még tö гténetmesélés köz-
ben is hangulatot fest. Az incidens-ben a 
pincérek „pattanásig feszült idegekkel 
futkároztak a kihívóan fehér asztalok 
közt, .a _ vakítóan kivilágosított terem-
ben". Ez a három kiemelt, közhelyesített 
szókapcsolat vezeti be a szituációt, egy-
szerre éreztetvén a helyzet mindennapi-
ságát és elő rejelezvén a szokatlan, várat-
lan eseményt. 

Azaz: Németh István a szó igazi meste-
re, a Hegyomlás elbeszéléseiben hatal-
mas írói tapasztalatáról, szerkesztési 
készségérő l és mély emberségérő l tesz 
tanúbizonyságot. ❑ 
Magyar Szó, 1986. 1. 25. 

VARGA 
ZOLTÁN 

Közelmúltunk 
villanófényben 
NÉMETH ISTVÁN: HEGYOMLÁS, 

Németh István a szó legnemesebb értel-
mében a kispróza mestere irodalmunk-
ban. Nemcsak mint a rövid m űfajok, az el-
beszélés, a novella, a tárca m űvelője, ha-
nem mert világa is „kicsi", viszonylag be-
határolt, földrajzilag éppúgy, mint alakjai 
társadalmi hovatartozását tekintve. H ősei 
mindig kisemberek, parasztok, kisiparo-
sok, kisértelmiségiek, megbízható, „bejá-
ratott", ám éppen ezért hitelességet sza-
vatoló, tehát nagyon is mesterségbeli tu-
dást kívánó eszközökkel életre keltve. 
Szóljon az író akár feln őttekhez, akár 
amint azt gyakran teszi, gyerekekhez, az 
ifjúsághoz. Ezeknek az eszközöknek is 
köszönhető  vitathatatlan népszer űsége. 
Ha úgy tetszik „hétköznapiságának", an-
nak, hogy tolmácsolásában figuráinak hét-
köznapisága nem jelent érdektelenséget 
is egyben. Ellenkező leg: az, ahogyan 
elénk vetíti őket, megalkotójának mindig 
arról az adottságáról árulkodik, amellyel 
őket — mintegy röpke pillanatra felvillan-
tott felszín alá hatoló röntgensugár se-
gítségével —jelentéktelenségükben is fon-
tossá teszi. Ugyanakkor azonban az író 
alakjainak kisember voltából, illetve hét 
köznapiságából fakad az is, hogy körül-
ményeik és adottságaik folytán, hétközna-
pi élethelyzetekkel szemben lehetnek 
csak felvértezettek. Ámbár... ugyan ki 
mondhatja magát rendkívüli az élethelyze 

tekkel vagy éppen a történelemmel szem-
ben felvértezettnek? 

A kérdés felvetésére Németh István leg-
újabb elbeszéléskötetének, a Hegyomlás-
nak két, nem közös vonások nélküli, de el-
térő  koncepcióból fogant ciklusa késztet 
mindenekelőtt. 

Közülük ugyanis az els őben ez a hét-
köznapiság szokványosabb, statikusabb 
formában mutatkozik meg, s az itt megta-
lálható, jobbára meditáló, borongós hang-
vétel ű  írásokat érezhetően a múló idő  kér-
dése, pontosabban az öregség problema-
tikája hívta életre és kapcsolja is egymás-
hoz. Némileg talán az els ő  kettő , a gro-
teszkba hajló Kézcsók a Csavargó ku-
tyában és a lélektani hátteret sejtet ő  In-
cidens kivételével, de anélkül, hogy a cik-
luscím indokoltságát okunk lenne kétség-
be vonni. Ilyenként ugyanis a Sérelem 
cím mindenképpen az öregkor életérzé-
sének egyik legalapvetőbb jellemzőjét, 
a „kozmikus sértettséget" idézi, vagyis 
az említett két írást követ ő  további négy 
akár a „változatok az öregség témájára" 
cím alatt is összefoglalható lehetne, oly 
mértékben koncentrál. az  öregkori hanyat-
lás és elmagányosodás tüneteire. A ha 
gyományok nem ismerése és felrúgása 
miatti megbántottságot mutatva meg a cik-
lussal azonos cím ű  novellában, egyben 
pedig a benne szerepl ő  két idős ember 
szerető  egymást féltését, a szenilitás fel-
színén komikus megnyilvánulásait a Szü-
letésnapban , a szomorkás lemondást A 
tenger színében, s az utolsó kitörés két-
ségbeesett kísérletét a Végállomásban 
— látszólag drámaiság nélkül, csendes for 
mában. Egyes esetekben a küls ő  megfi-
gyelő  szemszögébő l, kívülrő l láttatva csu-
pán az idő  rozsdásító hatását, de minden-
képpen hitelesen is. Olykor pedig remekül 
légkört teremtő  mondatok segítségével: 
„Egy pirosra érett sző lő levél csörögve vé-
gigsiklott a fényesre koptatott kövezeten. 
Aztán megint olyan csönd lett, mintha 
örökre az is akarna maradni..." Máskor 
azonban — és ezek az írások hordozzák 
az értéktöbbletet az előbbiekhez viszo-
nyítva — belülrő l mutatva meg az elbeszé 
lés alakjait. Nemcsak formálisan, vagyis 
egyes szám első  személyben szólaltatva 
meg őket, hanem jelenüket, s őt az immár 
kopogtató, elmúlást jelent ő  jövőt is meg-
határozó múltból F is felvillantva valamit, 
röpke életrajzként varázsolva elénk annak 
legfontosabb mozzanatait. Így tekint visz-
sza A tenger színében egy odaadó szol-
gálatban meg őszült, de tengert soha nem 
látott öreg tanító elmúlt éveire, tengerre in-
duló dédunokája és annak felesége lelkes 
készülődését figyelve az ablakon át — az 
író jóvoltából valahogy azt éreztetve, hogy 
magára maradása egyúttal az elmúlás kö-
zelségével való négyszemközt maradást 
is jelenti. A Végállomást viszont egy örö-
kösei által kisemmizett és szociális otthon- 
ban elhelyezett öregasszony ügyvédjéhez 
írt leveleként olvashatjuk — azért a leg-
többet mondó darabjaként ennek a ciklus-
nak, mert ez a levél látszólag olyan csak, 
amilyennek a fiktív levélíró valóságosként 
megírhatta volna, önnön sorsa felett so-
pánkodó, közhelyekbe fulladóan szenvel-
gő , a felgyülemlett keser űség folytán rej-
tetten agresszív is, telve bizalmatlanság-
gal a világ iránt, egyszóval olyan, amilyen 
egy ilyen levél lenni szokott, mivel itt-ott 
csúfolódó, már-már iróniába hajló hang 
jának köszönhetően némi késéssel vesz-
szük csak észre, hogy Németh István 
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anélkül tette itt hozzá a maga írói többle-
tét, hogy lerombolta volna az „egyszerű -
ség" itt nélkülözhetetlen illúzióját. 

Ez a két múltra is visszatekint ő  írás, lá 
tószögét és egyéb eszközeit tekintve, kü 
lönben már a második, A porszem címet 
viselő  ciklus írásait el ő legezi. Mivel az ide 
tanozó írásokban egyt ő l egyig szintén a 
főszereplők szólalnak meg a maguk hang-
ján, mintegy kivéve aszót alkotójuk szá-
jából. Hogy aztán alulnézetb ő l szálljanak 
perbe a történelemmel. 

Az idesorolt szintén hat írásban ugyanis 
a maga módján a történelem is beleszól a 
hétköznapokba, és igencsak felforgatva 
azok korábbi rendjét, szükségképpen az 
emberi sorsokat is alapvet ően megható 
rozza. Amiért és itt az elbeszél ő  főszerep-
lők már nemcsak egyszer űen az „élettő l", 
illetve a közelebbrő l meg nem határozott 
„körülményektő l", hanem a hirtelen viha-
ros iramra kapcsoló történelemt ő l szenve-
dik el sérelmeiket. Legyen szó ennek a 
történelemnek, az elmúlt negyven év tár-
sadalmi változásainak, egyszer ű  áldoza-
táról, amilyen a Sziget teljesíthetetlen 
beszolgáltatási kötelezettségének eleget 
tenni nem tudó elítélje, aki, miután börtö-
nébő l megszökik, azután is jobban érzi 
magát nádasbeli rejtekhelyén, mint falu-
jában, amikor már semmi veszély sem fe-
nyegeti, vagy pedig olyanokról, akik, mint 
A pisztoly, a Hegyomlás, a Minden vi-
lágos és bizonyos értelemben A porszem 
főszereplő i, az őket felszínre vető  történe-
lem jóvoltából, a maguk csekélyke hatás-
körén belül, környezetük hétköznapjainak 
alakulásába is belejátszottak. És akiket 
alighanem a „történelem balekjainak" is 
nevezhetnénk. Éppen mert különböz ő  
kisfunkcionáriusként, függetlenül attól, 
hogy adottságaik és cseppet sem kedve-
ző  körülmények közt kialakult szellemi 
horizontjuk folytán, mennyire voltak ké-
pesek megbízatásuknak eleget tenni, va-
lóban komolyan is vették azokat a felada-
tokat, amelyeket a történelem rájuk há-
rított. Azt a fajta rossz közérzetet ered-
ményezve, ami nemcsak A pisztoly ag-
rárproletár sorból ered ő  falusi funkcioná-
riusát gyötri, hanem a megbízatás okozta 
jeges elszigeteltség folytán családját, 
közvetlen környezetét is. Ezét juttatják 
eszünkbe ezek a szerepl ők akár Galgó 
czi Erzsébet több, hasonló helyzetben 
levő  figuráját, illetve ilyen tárgyú kisregé-
nyét is, nem a kibontakoztatás és az esz-
közök hasonlósága miatt, hanem az alap-
képlet azonossága folytán. Németh Ist-
vánnál ugyanis ez az alapképlet nem okoz 
tragikus végkifejletet, mint Galgóczinál, 
nála megmarad annak, aminek az esetek 
nagy többségében nyilván megmarad a 
valóságban is: csendes, nem is mindig 
egészen tudatos belső  meghasonlásnak. 
Hogy utóbb, évek vagy évtizedek múltán, 
már ne kitörjön, hanem inkább lassan, lát-
szólag csevegő , rezignált legyintésekkel 
kísért vallomásként szivárogjon föl. Úgy, 
ahogyan a Hegyomlás asztalosüzemé-
nek egykori igazgatója szólal meg, azt me-
sélve el, miképpen vált egyszerre kegy-
vesztetté a helybeli „fejesek" körében, s 
vonta ezzel magára a lopás igaztalan vád-
ját is, csak mert nem vállalta, amihez mel-
lesleg nem is érthetett, a népszer űnek 
aligha mondható adóf őnöki tisztet — az 
egyébként, ahogyan tisztségérő l a meg-
félemlített munkaközösséggel lemondat-
ják, éppen tipikussága miatt mondható  

félelmetesnek. Még ha „régi emberekr ő l" 
esik is itt szó és „régi dolgokról", amilyen 
a nálunk hamar hamvába holt kötelező  
terménybeszolgáltatás és az er őszakos 
termelőszövetkezet-szervezés a Minden 
világosban , amelynek „lázító" Nagy 
Vincéje hasonló hangnemben mondja el a 
maga kálváriáját. 

De ugyanezen a hangon szólal meg Pál 
József is, a kötet alighanem legjobb írá 
sának, A porszemnek elbeszél ője. Lévén 
úgy rokona a fenti figuráknak, hogy hely 
zetét tekintve lényegesen különbözik is 
tő lük. Mindenekel őtt abban, hogy tő lük el 
térően még közkatonaként vagy látszóla-
gosan sem befolyásolta a történelem ala 
kulását, ám • mint egy mozgalmi mártír 
öccsét, mégis kiemelik korábbi, békésen 
halászgató életmódjából, s kell ő  „fejtágí 
tás" után, több helyen is botcsinálta mó 
don teszik meg igazgatónak, hogy utóbb' 
másra alkalmatlanként legyen gondnoka á 
helyi potentátok gyülekez ő- és mulatóhé-
lyéül szolgáló, „Alkotóháznak" is csúfölt 
vadászotthonnak. Alkoholtól is kikezdett 
jellemmel vállalva a hamis tanúskodást a 
vezetőknek abban az egymásközti leszá-
molásában, amelynek természetesen a 
leginkább karakán figura válik — igaz, át-
menetileg csupán —áldozatává. Összefo-
gó cselekményszálaként a kit ű nő  környe-
zetrajznak, amely, középpontjában a vidé-
kies kivagyisággal és szolgalelk űséggel, 
itt bontakozik ki a legteljesebben: külön az 
elbeszélés félmúltba id őzítettségének kö-
szönhetően is, úgyhogy szerencsére az itt 
elénk táruló tabló kíméletlen élességét 
még a dolgok megnyugtató helyrerázódá-
sa se tudja egészen letompítani. Nem 
mintha az itt megmutatott provinciális cso-
portkép látleletként különösebben újszer ű  
lenne, hiszen akár a magyar, akár a ju 
goszláv irodalomra vetünk is röpke pillan-
tást, régtő l fogva jól ismertnek hat, emel-
lett szűkebb égtájunk irodalmában sem is-
meretlen egészen. Pedig ami viszont kö-
zelmúltunk Lassan végképp történelemmé 
dermedő , emberi sorsokkal labdázó hét-
köznapjait illeti, Németh István feléjük for 
dulása már csak azért is üdvözlend ő , mert 
azok eredeti modelljei, akiket nyilvánvaló-
an riporteri élményeit is hasznosítva, ha-
ragos visszapillantásának tükrében meg-
mutat, lassanként óhatatlanul megfogyat-
koznak. Legyen szó itt felvillantott világá 
nak akár cselekv ő , akár szenvedő  alanyai-
ról, a Nagy Vincékrő l és a Pál Józsefekr ő l, 
éppúgy, mint a Kalapos Kovácsokról —
amely utóbbi név esetében azoknak a kis 
szerűségükben is mindenen és mindenkin 
átgázolni kész figuráknak az „eredeti pél-
dányaira" gondolunk, akiket itt szinte min-
dig áldozataik szemével látunk. Esetleg a 
régi barát „beolvasó" szemével, mint a 
Bukásban — újfent arra emlékeztetve, 
mennyire a társadalmi pozíció kívülr ő l be 
lepumpált leveg ője tartja csak felszínen 
ezt az embe гfajtát, mert amint valamilyen 
oknál fogva léket kap, menthetetlenül a 
mélybe süllyed. 

Néhány évvel ezel őtt e sorok írója, Né-
meth István egyik ifjúsági könyvér ő l írva, 
de már a jelen kötet néhány írásának is-
meretében, „megjósolta" egy komoly, „fel-
nőtt" Németh István-könyv megjelenését. 
Íme tehát, nem okozott csalódást. Nem, 
mert végre olyan „valóságirodalom", 
amelyben anélkül több a „valóság" az 
irodalomnál", hogy az a nem egészen  

száz oldalas könyvecske irodalmi értékei-
nek kárára válna. O 
Híd, 1986/2 

FEKETE J. 
J б ZSEF 
Hova siet ez az 
élet? 

Gion Nándor 
АZ űлgуiйl 
V1gűSSág 

Forum  
GION NÁNDOR: AZ ANGYALI 
VIGASSÁG 

Hova siet ez az élet? — tehetné fel a kér-
dést lion Nándor, amikor gyermekkorá-
ról ír. Mint aki nem akar kikeveredni az 
ifjúság b űvköréből, pontosabban abból a 
varázskörbő l, amit szavaiból szőtt az idő  
köré. Nem engedi tovat űnni azokat az 
eseményeket, amelyeket egyszer mesél-
ni kezd; legújabb kötetében is mintha 
megállt volna az id ő  — az olvasó tudja, 
érzi, hogy hetek, hónapok; évek múlnak el 
a valóságban; de a h ősök még mindig 
csak az angyali vigassággal járnak házról 
házra, készülnek a karácsonyra. Talán 
ilyen is a gyermekkor —emlékei örökké 
tartanak. 

Írónk elbeszél ő i technikája pedig kétsé-
get kizáróan ilyen. 

Gion Nándor a jugoszláviai magyar iro-
dalomban a mesél ő  prózaírásnak a Maj-
tényi Mihálytól ered ő  vonulatát képviseli, 
de ő  az anekdotázó novellatípussal ellen 
tétben egy sokkal nyitottabb formát, no-
vellaláncot, novellafüzért alkalmaz. Mos-
tani könyve is a novellák m űfaji megjelö-
lését viseli magán, noha szövegei éppen 
a legkevésbé novellák. Inkább elbeszélé-
sek, de olyanok, amelyek egymásra utal-
nak, elő re és vissza, motívumokat vetnek 
fel, amit regény módjára ki is fejtenek 
előbb vagy utóbb, utalnak szerepl őkre, 
helyszínekre, eseményekre. Ehhez még 
egy fő  eseményszál és az állandó sze-
replők csatlakoznak, és már kész is a kis-
regény. Az angyali vigasság azonban 
nem kisregénynek készült, hanem külön- 
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bőző  időben megírt elbeszélésekbő l áll 
össze egy szitució-indító keret segítségé-
vel. 

Ez a keret az első  és egyetlen megkér-
dőjelezhető  szövegrész a kötetben, már 
csak banalitása miatt is: két ismeretlen 
férfi egy kocsmaasztalnál találkozik, az 
egyik (aki egy hangot sem hallat a novel-
lafüzérben) egy életlen éttermi késsel fel 
akarja vágni az ereit, mire a másik törté-
netekkel (novellákkal) kívánja jobb kedvre 
deríteni, visszatartani az öngyilkosság-
tól. Egyszóval példázatokat ad el ő  arról, 
hogy más élete sem fenékig tejfel, még-
sem hagyja el magát. Talán még valami 
allegórikus értelmet nyerhetne a kerettör-
ténet a vigasságon keresztül, ha már nem 
lenne egy sokkal jobb befejezése a m ű -
nek, amikor az elbeszél ő  így gondol visz-
sza a múltra: „...mégiscsak szép volt az a 
tél. Különösen a karácsony el őtti napokon, 
amikor fehér volt minden, a házak és az 
eperfák, bent a házakban meg az embe-
rek az ablakokhoz nyomták a homlokukat, 
és tő lünk várták az angyali vigasságot." 

A keret végül is teljesen funkció nélküli 
marad, felesleges, és gyakorlatilag elré-
mítő  mindjárt a szöveg elején. Ezzel 
szemben az elbeszélések mindezért kár-
pótolnak. Ismét felbukkan a szerz ő  ifjúsá-
gi regényeibő l ismert Burai J. meg bará-
tai, Szivel Sanyi, Péntek Vera... Csak-
hogy ami velük töпénik, inkább a felnőttek 
világáról ad képet. Csak képet, nem töb-
bet Povazsánszkiról, a halászról nem tud-
juk meg, hogy mi tette keménnyé és ke-
gyetlenné. Péntek Lajosról se sokkal töb-
bet tudunk meg, mint hogy „Egy istenén 
nem volt hajlandó énekelni azt a nótát, 
hogy »Bajtárs, ma még tán csak öt perc az 
élet...« (...) meg is szökött abból a hadse-
regbő l, és átállt a másikba, ahol viszont 
azt énekelték, hogy »Elvtárs, ma még tán 
csak öt perc az élet... «A mozdonyveze 
tő  Ábrahám Péter tettei indítékairól se de-
ríthetünk ki sokat, noha annyi minden tör-
ténik vele, hogy az már a szerz ő  szerint is 
„már túl sok lenne egy embernek, még a 
tanulságos célzatú tökénetekben is, meg 
aztán meglehetősen romantikusan hang-
zik". Évtizedek, sorsok, tragédiák, kalan-
dok sorozata elevenedik fel a kocsmai be-
szélgetésben. S a történetek mindig a ke-
serű  realitásban gyökereznek. Gion h ő -
seivel mégis fantasztikus események tör-
ténnek meg: lidérc jelenik meg a faluban, 
egy nap megvadulnak az állatok, a gyere-
kek postarablókkal találkoznak, megszer-
zik és azonnal elveszítik a pénzüket... 
mégis elhisszük Gionnak a legfurcsább 
történeteit is, mert aszó erejével elhiteti 
velünk a szamár történetét, amelyik félt 
a saját füle árnyékától, vagy Velezné ör-
döngösségét, vagy Burai J. elszántságát, 
aki majdnem a jég alá csúszott, miközben 
a Fodó Tanár Urnak nevezett, kiherélt, 
megvakított kutyát igyekezett megmente-
ni... 

Gion realizmusának ereje nyelvébő l 
ered — abból a folyamatos mesélésre be-
állított nyelvbő l, amibő l világot képes te-
remteni. Mert teremt, nem pedig megidéz 
vagy ábrázol. A teremtés pedig nem t ű ri 
meg a kísérletez ő  kedvet. Igy Gion se teo-
retizál sokat, nincs nála néz őpont-módo-
sítás, elbeszél ő i alakváltás, szerkesztési 
trükk... szövegéb ő l emellett minden töl-
teléket kiiktat („Ezt az id őszakot most va-
lami semleges szöveggel kellene áthidal-
ni, de én mindig utáltam a semleges fi- 

csegést."),. egyszer űen csak mesél, célra-
törően, de a töпénetet soha se befejezve, 
folyton kiegészítve. Ez az állandó folyta 
tódás (motívumkapcsolódás) nem a sze-
replők jellemzését szolgálja, hogy példa 
ul több töпénetben különböző  jellemvoná-
saikat ismerjük meg, hanem a cselekmény 
alakítását: az egyik elbeszélésben egy 
mondatba foglalva el ő legezi a következő  
tartalmát. 

Lírai, de nem érzelmes történetek es-
nek meg Burai J.-vel meg társaival — Az 
angyali vigasság száz oldalán a megszo- 
kottnál több kegyetlenséggel erőszakkal 
találkozunk, elpusztult családtagokkal, 
öngyilkossággal, letépett kézfejekkel, 
szétloccsant koponyával, kutyaheréléssel 

ami nem Gion érzéktelenségét vagy 
éppen hatásvadászását jelenti, hanem 
realizmusának egyik összetevőjét. 

AZAZ: Gion Nándor Az angyali vigas-
sága nem a legsikeresebben szerkesztett 
kötet, de bizton ajánljuk mindazoknak, 
akik , a széppróza mesél ő  ágazatát kedve-
lik. És ki ne igényelné az eseményt, a tör-
ténetet? 
Magyar Szó, 1986. 2. 15. 

KONTRA 
FERENC 

Az apály és 
a holdállás inváziója 

CORNELIUS RYAN: 
A LEGHOSSZABB NAP. 
FORUM KÖNYVKIADÓ, ÚJVIDÉK 
— EURÓPA KÖNYVKIADÓ, 
BUDAPEST, 1985 

Kicsinységében, esendőségében és mél- 
tóságában ábrázolni az események egye- 
di láncszemét, az embert, majd pedig szé- 

les mozdulatokkal vázolni a történelem 
sorsdöntő  pillanatait — e kettő  ötvözése 
okozta eddig a legtöbb gondot a hasonló 
tárgyú dokumentumkönyvek íróinak. Úgy 
tűnik, Cornelius Ryan sikeresen oldotta 
meg a buktatókat rejt ő  feladatot. 

Az első  szerkezeti egység A várako-
zás címet viseli, és a nagy nap közvetlen 
előzményeirő l tudósít. Mindkét parton a 
vívódás és bizonytalanság fojtó légkörét 
érzékelteti, nemcsek a tisztek felel ősség-
teljes izgatottságát, hanem a civil lakos-
ság békevágyát is. A szövetségesek az 
apályhoz és a holdálláshoz igazították a 
partraszállást, mert csak ekkor váltak lát-
hatóvá Rommel akadályai. Váratlanul 
rosszra fordult az id ő , és a németek bizto-
sak voltak abban, hogy a támadás elma-
rad; a fontosabb tisztek sorban elhagyták 
a frontot közvetlenül a nagy csata el őesté-
jén... 

Eleinte különálló epizódokként jelennek 
meg a német, illetve a szövetséges csapa-
tokra vonatkozó részletek, majd a máso-
dik résztő l — Az éjszaka — mindinkább 
összefonódnak az események. Az emberi 
magatartásformák széles skáláján keresz-
tül mutatja be az író, hogy milyen váratla-
nuí és felkészületlenül érte a németeket a 
partraszállás. Csak Pamsel vezér őrnagy 
látta, helyesen a helyzetet már az els ő  
jelentések alapján. Az ejt őernyősök zavart 
keltettek és előkészítették a terepet, „azt 
várták, hogy heves német ellenállással ta-
lálkoznak nyomban a leugrás után. Ehe-
lyett a legtöbb esetben minden csendes 
volt — olyan csendes, hogy egyesek saját 
felizgatott fantáziájuk rémképeit ő l ijedtek 
meg". 

A nap cím ű , harmadik rész a könyv leg-
hangsúlyosabb szerkezeti egysége, amit 
az oldalszámok aránya is jelez. Megrázó 
tabló áll össze a megtörtént, egyedi ese-
tekbő l. A leírások erénye, hogy még a ke-
gyetlen, véres részletek mögül is el ővil-
lan olykor a der ű : „úgy vitte a fegyverét, 
mintha mókusvadászatra készülne". 
Vagy: „Már akkor se robbant fel,, amikor 
felfelé jövet ráléptem, százados úr!" 

A dialógusokban soha sincs felesleges 
szócséplés, a kijelentésekben felt űnően 
sok a gondolatiság, a lényegre tör ő  össze-
foglalás. Nem leehet kétséges, hogy az el-
telt idő  tömörítette őket szentenciákká, 
pl: „Az nyeri meg a játszmát, aki utoljára 
találkozik Hitlerrel." Számos hasonló, az-
óta szállóigévé vált kijelentést tartalmaz-
nak a párbeszédek. 

Ryan arra törekszik, hogy az esemé-
nyek valamennyi paraméterét bemutassa, 
így azok is könnyűszerrel eligazodhatnak 
a meglehetősen összetett hadállásban, 
akiknek egyébként hiányosak az erre vo-
natkozó hadtörténeti ismereteik. Ezért a 
stílusra az egyszer űség és egyértelm ű -
ség jellemző , ehhez társul még a könnyen 
áttekinthető  szövegszerkesztés. Amikor 
új szereplő  jelenik meg (még ha a történe 
lem közismert egyéniségér ő l van is szó), 
rögtön hozzáteszi, hogy kicsoda és mi a 
szerepe az események éppen aktuális 
láncolatában. Nyomban megtudjuk róla 
a legfontosabb adatokat. De ugyanígy jár 
el az idézetek esetében is, hogy az olva-
sónak ne lehessenek kétségei afel ő l, 
honnan származnak. Az angol—amerikai 
partraszállást bejelent ő  üzenet pl. így 
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hangzott „Ősz húrja zsong, jajong, búsong 
a tájon". Itt jegyezzük meg, hogy a fordító 
feltüntethette volna Tóth Ar$d nevét! 

A tények és adatok megfelelő  sorrendje 
teszi olvasmányossá a könyvet. Úgy szer-
keszt, hogy a száraznak t ű nő  felsorolások 
után egy-egy kevésbé fontos, de érdekes 
mozzanatot is beiktat. Ahol egymásnak 
ellentmondó vélemények alakultak ki a 
történetírásban bizonyos részletek kap-
csán, ott zárójelben próbálja megindokol-
ni, hogy miért éppen úgy járt el, vagy pe-
dig olyan információkat kőzöl, amiket az 
adott időpontban még lehetetlen volt el ő -
relátni. 

Nincsenek igazi hősök a dokumentum-
regényben, csak név szerint megemlített 
matrózok, tisztek, ejtőernyősök és kato-
nák vannak, akik egy váratlan fordulat 
kapcsán váltak túlél őkké vagy áldozatok-
ká. Ryan szerepeltet hátországi civileket 
is, gondosan ügyelve arra, hogy a társa-
dalmi osztályok és rétegek képviselve le-
gyenek. Még a passzív kívülállók is ébe-
ren figyelik az eseményeket, hiszen az ő  
sorsuk is függ ezektő l; hozzátartozók, 
ellenállók, kémek, papok válnak a leg-
hosszabb nap aktív szerepl ő ivé. „Nem h ő -
sök voltak ezekben a csónakokban — csak 
átfázott, nyomorult, rémült emberek ösz-
szezsúfolva, és annyira lehúzta őket a fel-
szerelés, hogy még arra sem volt hely, 
hogy hányjanak a tengeribetegségt ő l" —
és még számos ehhez hasonló részlet il-
lusztrálja, hogy Ryan nemcsak adatokat 
gyűjtött, hanem a túlél ő  tapasztalataival 
újra átéli 1944. június 6-ának eseményeit. 

Ha meg kellene neveznünk A leghosz-
szabb nap központi alakjait, akkor minden 
bizonnyal Erwin Rommel tábornagyra és 
Eisenhower tábornokra esne a választá-
sunk. Két ellentétes pólus racionális alak-
jaiként jelennek meg, számos közös vo-
nással. Mindketten a hát#érben maradnak, 
magányosan vívódva, saját felel ősségü-
ket és döntéseiket mérlegelve. Eisen-
hower lakókocsijában járkál fel és alá a 
kérdéses éjszakán, közben vadnyugati r- 
gényeket olvas, és csendben megfogal-
maz egy jelentést arra az esetre, ha netán 
a partraszállás nem sikerülne. Az író azzal 
kelt drámai feszültséget, hogy a szemé-
lyes jelleg ű  részleteket a „nagy esemé-
nyek" mellé állítja: Rommel éppen azt a 
keddi napot választotta, hogy feleségét 
meglátogassa, szürke antilopcip őt vitt neki 
ajándékba születésnapjára. 

Ryan nem kelt eleve ellen- vagy rokon-
szenvet senkivel szemben. Indulatai soha-
sem ragadtatják el. Objektív távolságtar-
tást hangsúlyoz minden esetben. Csupán 
arra összpontosítja a figyelmet, ami a 
„leghosszabb napot" leginkább jellemzi, 
ami a bemutatás szempontjából lényeges. 
A címben jelzett D-napra koncentrál, és 
a kitűzött célnak megfelel ően következe-
tesen, kitérők nélkül szövi a dokumentum-
regény epikai fonalát. A rövid El őszó és 
a számadatokat tartalmazó Jegyzet a 
veszteségekrő l olyan keretet alkot, amely 
a hitelességet hangsúlyozza. A könyv 
rangját emeli, hogy komoly szakmun-
kák irodalomjegyzékében is megtalálhat-
juk. O 

Híd, 1985/12 
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I, 

BORI IMRE: A MAGYAR 
IRODALOM MODERN IRÁNYAI I. 

Az avantgarde-trilógiával Bori Imre, ahogy 
nemrég maga is nyilatkozott egy interjú 
ban, kötelezettséget is vállalt magára: azt, 
hogy a modern magyar irodalom e három 
könyvben bemutatott jelenségeit történel 
mi keretbe foglalja, feltárja azok el ő- és 
utóéletét, lehatoljon a gyökerükig s fel, 
egészen szerteágazó lombozatukig. Volt 
már példa arra a szépirodalomban s a tu-
dománytörténetben is egyaránt, hogy te-
matikailag együvé tanozó m űvek nem 
„szabályos" kronológiai rendben követték 
egymást, mert az id őszerűség, a körülmé-
nyek másképpen kívánták meg. Az idők 
múltával azonban kiegészültek, teljessé 
váltak, a részek egymásban és egymás-
tól nyerték el rendeltetésük értelmét. Ez 
történik most Bori Imre könyvével, amely 
irodalmunk modern irányainak a genezi-
sét mutatja be, forrásvidékét térképezi 
fel, hogy ígérete szerint — a folytatásban 
majd az ezúttal érintetetlenül hagyott kér-
désekre is kitérjen. Éppen ezért tartjuk 
még korainak arról beszélni, hogy mit nem 
érzünk teljesen kifejtettnek, mit látunk 
elégtelennek vagy tán fogyatékosnak is az 
irodalmi modernség kezdeteinek e rajzá-
ban. Az Utószó meg is adja a választ az 
olvasó e nem alaptalanul felmerül ő  kérdé-
seire: ,, ... a második kötet tartalmazza 
majd azokat az áttekint ő-összefoglaló, így 
a kozmopolitizmussal és a nyelvújítással 
és nyelvi purizmussal foglalkozó fejezete-
ket is, amelyek egy ilyen természet ű  mun-
kánál nélkülözhetetlenek." A könyvr ő l te-
hát annak alapján kell beszélnünk, ami 
benne olvasható, nem pedig arról, amivel 
a szerző  (egyelőre még) tartozik az irodal-
mi modernség kezdeteinek színképelem-
zésében. 

Ami kellemesen lep meg, az a könyv fel- 

ismerhetően történelmi koncepciója. Ezen 
két fogalmat kell értenünk. E óként azt, 
hogy igen körültekintő  általános taie óžta- k 
tóst nyújt a múlt század második felének` 
társadalmi és politikai állapotairól, a kor-
szak szellemiségérő l, közgondolkodásé 
ról mintegy jelezve, hogy az új m űvészeti-
irodalmi jelenségek megszületésében és 
felbukkanásában az írók nagy számánál 
nem a lángelme kivételességének van 
döntő  szerepe, hanem általában az írói 
érzékenységnek, amely minderre tudato-
san és a maga eszközeivel reagál. „Nem 
a történelemben sokat emlegetett esemé 
nyek, hanem a bennük és mögöttük meg-
nyilatkozó társadalmi er ők hatásával kell 
tehát számolnunk...", aminek a változa-
tait a vérmérséklet, a fogékonyság, a tár-
sadalmi pozíció, a szemléleti beidegzett-
ség, az érdek és még vagy száz egyéb té-
nyező  alakítja, teszi egyedivé és egysze-
rivé. Szó sincs tehát egyfajta automatiku-
san létrejövő  „valóságtükrözésrő l", az írói 
autonómia bármiféle redukciójáról. A „tör-
ténelmi" bevezetés valójában szerencsé-
sen oldja meg az „arckép háttérrel" piktu-
гб lis feladatait, mert felmenti a szerz őt 
attól a kényszertő l, hogy minden írót 
szembesítsen a korral, akár témáiról, akár 
emberi szituációiról, motívumairól alakjai-
ról vagy m űvének egyéb lényeges elemé-
rő l beszél. Az arányérzék, a mértéktartás, 
a lényegre összpontosító szemlélet, a ma-
gyar történetírás legjobb eredményeinek 
a funkcionális beépítése jellemzi a könyv 
eligazítást szolgáló bevezet ő  lapjait. 

A „történetiség" második lépcs ő je már a 
tárgyalt anyag bels ő  követelményeibő l 
adódik. Az idő rend, az egymásra-követke-
zés, a kibontakozás logikája kívánja, hogy 
a sor elejére Vajda János, Zilahy Károly, 
Madách, Jókai s persze Arany kerüljön, 
akik világérzésükkel, baudelaire-i kérdé-
seikkel, emberi-m űvészi attitűdjükkel már 
messze kerülnek az alig másfél-két évti-
zeddel előbb szinte általános érvény ű  köl-
tő i eszményektő l. Lelki tájaik, metaforikus 
kifejezésmódjuk, a költészethez való vi-
szonyuk — megannyi „bomlástermék", a 
bontakozó új m űvészi tudatforma jelzései, 
amelyek hátterében a „nemzeti" és a 
„nemzetfölötti", a világ és a haza, az em-
beriség és az egyén értékfogalmai és esz-
méi mérkőznek egymással. 

Bori az új költ ő i létérzés legpregnán-
sabb kifejezését Arany kései lírájában lát-
ja. A modernség e vonásainak hangsúlyo-
zásában természetesen nem úttör ő , hisz 
a nyugatosoktól kezdve ismert az Arany-
líra effajta értékelése, s ezt erősíti meg 
Komlós, Barta, Németh G. Béla és mások 
véleménye is. Aránylag kevés szó esett 
viszont mindeddig az Arany-líra e jelensé-
geinek a költő  fejlődésében megmutatko-
zó relatíve korai, lappangó jeleirő l, jóval az 
Őszikék előtti korszakban. A Aranyról 
szóló fejezet els ősorban errő l az oldaláról 
értékelhető . Az új szenzibilitást, a lelkiség 
és világérzés változásait nemcsak a költ ő  
spontán lírájában nyomozza, hanem az 
esztétikai tudat másféleségében is, ko-
rántsem függetlenül a korszak egyéb ösz-
tönzéseitő l. A Schiller költő-tipológiájából 
ismert naiv és szentimentális, spontán 
és tudatos költő  dilemmája merül fel is-
mét, de a korszaknak megfelel ő  értelme-
zés szerint, s az újfajta költészet egyféle 
„parnasszista" irányát támogatva Arany 
esetében is. Az epikai költészetben bekö-
vetkezett fordulatát szerzőnk viszont ab- 
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ból vezeti le, hogy a nemzet és a nép egy-
ségének a fikciója a hatvanas évekre már 
végleg időszerűtlenné válik, a történelmi 
és mondai ihletek helyét a népballada tra-
gikus légköre foglalja el, s ez mutatkozik 
meg majd a Buda halálában is a korábbi 
epikai művekkel egybevetve. 

Itt, a Kezdetek cím ű  fejezetben kap he-
lyet Az ember tragédiája is, mint a szim-
bolizmus előképe. A Tragédia komponen-
seinek elemzése kétségtelenné teszi, 
hogy Madách már túljutott a romantikán, 
s elérkezett a schopenhaueri szkepticiz-
mus, az új életérzés küszöbére. 

Jókai kevésbé epikai, intimebb hangvé-
tele is ez idő  tájt tűnik fel: háttérbe szorul 
a krónikás objektivitás, illetve annak 
egyébként is csak nehezen fenntartott lát-
szata. Osszeütközik a valóságos és a kép-
zelt világ, mind erőteljesebben jut kifeje-
zésre az identitás-válság, ami pl. az 
Aranyember központi problémája lesz. A 
regényekben jelképszer ű  figurák tűnnek 
fel a típusok helyett, a lélekábrázolás he-
lyett a lélekelemzés. Az író formai megol-
dásaiban is újszer ű  vonásuk bukkannak 
fel, pl. naplót ír, de nem dokumentáló és 
narratív funkcióval, hanem a személyiség-
központúság ismérveivel. 

Vajda János költészetének a novumait 
szinte tételszerűen is megnevezi; a „fatá-
lis" asszony, az erotikus képzelet, a lírai 
én patologikus megnövesztése, a „viasko-
dó" szerelem, a kurtizán-téma, a „kárho-
zatos" érzelem: csupa olyan kezdemé-
nyezés, amely Európa közelségére utal a 
magyar lírában. Ehhez járul még hozzá az 
is, hogy Vajda ideálja már nem a hibátlan-
ság és 
művesség, hanem a metaforikus tömény- 
ség, a szimbólumok nehezen áthatoló ké-
pi közege. 

Mindezeket a mozzanatokat szerz őnk 
egyidejű leg több írónál és alkotásban is 
regisztrálja, de rámutat, hogy e jelensé-
gek még inkább a régitő l való elválásnak, 
a meghaladásnak a folyamatait szemlélte-
tik, s csak lehetőségként mutatnak a szím- 
bolizmus, impresszionizmus stb. felé. 

A könyv második fejezete (A folytatás) —
most már Madách nélkül — az első  rész-
ben is szereplő  írókat kíséri tovább fejl ő -
désük útján. Aranyról szólva szinte teljes 
egészében az Őszikékre irányul figyelme 
a nyugati modern irodalmakkal egybees ő  
karaktervonásokat emeli ki. Vizsgálata két 
irányú: szélességben a franciákig és an-
golokig hatol, időbeli mélységben pedig a 
költő  előtti időktő l az utókorig: Heltai Je-
nő ig, Szép Ernő ig. 

Jókai életm űvének kiegyezés utáni sza-
kaszában a hatvanas évek során felbuk-
kanó m űvészi tendenciák továbbfejl ődé-
sét veszi szemügyre. A nemzeti tematika 
elhalkulását Jókainál a mai irodalomtörté-
nészek nagy része úgy ítéli meg, mint a 
művészi hanyatlás jegyeit, holott — mint 
Bori kimutatja — itt nem m űvészi dekaden-
ciáról, hanem min őségi változásról van 
szó. A régi nemzetkép átalakulása magá-
val hozza a nemzeti témakör társadalmi-
vá alakulását, s ez párhuzamosan halad a 
korábbi eszmények és értékek harmóniá-
jának a felbomlásával, a diszharmónia és 
a társadalmi konfliktushelyzetek elszapo-
rodásával a regényekben. ( Fekete gyé-
mántok, Aranyember, A jöv ő  század re-
génye stb.) Bori nemcsak az eszmék sík-
ján végzi az elemzést, hanem a m űvészi 
határozókra is kiterjeszti vizsgálatait (h ős- 

típusok, szerkezet, jellemzés, a kifejez ő -
eszközök: impresszionista technika, szü-
nesztézia, naturalista, nyelvi faktura stb.). A 
bizonyítandó tétel: Jókai illúziókat temet ő  
létregényeivel felzárkózik a korabeli euró-
pai regénytendenciákhoz—teljes igazolást 
nyer. Mint ahogyan az eszmények és érté-
kek általános európai devalvációjának a 
folyamatai átalakítják az általános erkölcsi 
világképet, Jókainál is a testiség, az érzé-
kek, az anyagi érdekek váltják fel a bieder-
mejertő l ottfelejtett sz űziesen tiszta szerel-
meket, a lányszobák ártatlanságát, a nem-
zeti ideálképhősöket. — Megítélésünk sze-
rint Bori munkájának a Jókairól írt fejeze-
tében oldja meg a legsikeresebben az ön-
maga elé állított feladatot. Autentikus 
elemzéssel és meggyőzően világítja meg 
a modernség térhódításának útjait, s kell ő  
magyarázatot ad az író „meghaladott" ro 
mantikájának és újszer ű  esztétikájának 
vélt ellentmondásaira. 

Vajda János Alfréd regényével az iro-
dalmi modernség egy másik változatára 
hívja fel a figyelmet olyan mozzanatok 
kiemelésével, amelyekkel szembekerül 
mind a korabeli, mind pedig kés őbbi és 
több mai értékeléssel (Gyulai, Komlós, 
Tamás Attila). Vajdában az önelemző  lé- 
lektan vonásait emeli ki, patologikus tüne-
teket s a Krafft-Ebing-i kóresetek irodalmi 
példáját látja meg m űvében, ezúttal is vi-
lágirodalmi ` párhuzamok rokonításával. 
Ezek kiemelésével előre is .  utal, id őben 
Csontváry és Ady felé. Bori fő leg az írói 
világkép, az individuális és szubjektív ele-
mek funkciójának a kérdésében mutatko-
zik leginkább polemikusnak a Vajda-élet- 
mű  mai interpretálóival szemben, akik a 
költőnek a világ iránti „értetlenségéb ő l'1  
kísérlik meg levezetni az alkotást, ő  vi-
szont éppen Vajda fokozott valóságérzé-
két emeli ki. 

A könyvnek több mint a felét kitev ő  har-
madik fejezetét a szerz ő  a Szimbolizmus 
I. címszó alá rendezte, jelezve egyben a 
fogalomkörbe tartozó jelenségek tárgyalá-
sának folytatását. Az együvé tartozó els ő  
két résszel összehasonlítva itt párhuza-
mos szerkesztési elvet figyelhetünk meg, 
ti. mindkettőt a keletkezés feltételeinek és 
körülményeinek ismertetése vezeti be. 
Míg ott a polgári átalakulás gazdasági-
társadalmi-politikai állapotrajzából indítja 
a következtetéseit, emiatt ezt a funkciót 
Asbóth János munkásságának a bemuta-
tása látja el, akinek az életm űvére azt tart-
ja jellemzőnek, hogy „az irodalom az ő  fel-
fogásában elsősorban politikai, s csak má-
sodsorban esztétikai kérdés". 

A szimbolizmust Reviczky költészeté-
ben már nem „nyomozza", hanem annak 
egyéni változatait mutatja ki a személyi-
ség prizmáján keresztül. Rávilágít; hogy 
az emberi-költő i egzisztencia kérdései, az 
élet lehetőségeinek és határainak az érzé-
kelése és felismerése tekintetében a fran-
cia költőtársakkal nemcsak rokon, hanem 
majdnem azonos módon reagál: verse 
éppúgy az elmagányosodás élményvilá-
gából táplálkozik, mind azoké, természe-
tesen a magyar viszonyok látható jeleivel. 

Komjáthyról is mint a már létez ő  szim-
bolizmus első  nemzedékének a képvisel ő -
jérő l beszél, akinek a m űve az emberi 
dezinteg гб lódás jegyében bomlik ki. Kom-
játhy filozofikusabb, gondolatibb alkatá-
val függ össze, hogy maga az interpretá-
ció is ilyen jelleg ű . Komlós és Németh G. 
Béla „helytálló és alig vitatható" gondola- 

tait továbbgondolva kutatja a költ ő  filozó-
fiájának költészeti következményeit, s eljut 
a lбtлokiság és delírium lélek-állapotának 
a kimutatásáig, mint költészetet indukáló 
tényezőkig. 

Czóbel Minkával még terjedelmesebb 
részlet foglalkozik, amit főként az indokol, 
hogy líratörténeti szempontból még senki 
sem foglalkozott vele jelentőségéhez mér-
ten. Bori ezt a lírát a válságfilozófia, Scho-
penhauer, a keleti misztika, az álom és a 
mitológia költő i megszólaltatásának tartja, 
s ezért elemzése fő leg erre épül, de elég 
nagy teret szentel a vers épít őanyagának 
is (a hangzás, a ritmus, a képalkotás mód-
ja stb.). Ugyanígy kell ő  nyomatékot helyez 
a költő  szecessziós és „népies" vónásai-
ra, s olyan kezdeményezéseire, amelyek 
majd csak Kosztolányi, Babits, Ady és 
Weöres költészetében érnek be. 

Jóllehet a könyv íróportrék sorából áll 
össze, knmpozíciója mégis egységes, 
mert anyagát szorosan kapcsolja össze 
az elképzelés centripetális ereje: kimutatni 
a korszerűség és európaiság jegyeit az 
utóbbi ötnegyed évszázad magyar irodal-
mának folyamataiban. Hogy a könyv még-
sem egy lélegzetvétellel készült, arra az 
egyes részek eltérő  lendülete, másfajt« 
„ihletállapota" mutat, aminek aprót o 
egyenetlenségeit a folytatás „irodalom-
történeti-esztétikai tapasztalatai" bizonyá-
ra teljesen elsimítják. ❑ 
Magyar Szó, 1985. 6. 29. 

VAJDA JÁNOS 

Az illúziók 
élményháttere 

Két okból is szerencsésnek tartom a 
könyv címének megválasztását: egyrészt 
mert kifejezi a szerző  elhivatottan oknyo-
mozó tisztánlátásának igényét, másrészt 
mert nem táplál illúziókat a fennálló ellent-
mondásos létviszonyok megváltását ille-
tően. 
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két konyakot még kisasszo 
szólt p. z. aztán ha úgy tetszik 

akár mehetünk is 

(PolfIT Zoltán, Magánügy) Varga Szilveszter versei 

/ 

N ' и ' 	lnikortalálni — гат  találпi, 
, ~-~ . . 	már nincsen  и  ј  % ;/ ~ ;mikor т  ' niлc 	t' 

	

ar 	sen csa ' ‚eg.Ymásba futó 	Pas: 
ri 	';' 	 baladás! ;  

hó тy e  menJünk hát e hazán i v ' ~> meg(ne)ker~k е  
у  arosban, ' Uressé 	 gymást? 

két,rét gnaPjaiпk sцhogлa)r a ~еl   

	

hajtva sorszárító 	
~b / 	, s rniпt egy и  ább 	Конеlел  

' 

	

	 ~ 	eshetőség' `, ,~hoп.naд  és hova kirekesztl ' ~feksг  ' 
(eztr'á 

лК  hanyatt дia is, ' л  is . ), 
„hitet,lenség kételykere 

sztre. 

~ i 
megszabadítottaktbennüПk

; Sorvadások, 
lemondásszagú mindennap szetek, 
a képek maradtak csak, ` p 
s az ájulások — de nem hiányzik: 
az, mire már nini eme ппak hívjákm ~ 
és hogy a pincérnőt op 	mint az 
az olyan megbeszélt vél etlen, 

Х. konyak után jelentkező  csuklás: 

az álruhás delirium tremens — 

igen, horatio! — 
saját részegségünkbe őrültünk bele, 

s ezentúl a teherautókróltklu k 
~taetjük a  

meg az éjszakákat — igy ikre, s ahogy 
hétköznapokra és üékenkba nyilall a hajnal, 
egy  kapualjban ágyubakszagú n őstények, 

kikkel, haa reg 
érezzük: anngelenként felkelnénk 

szitkainkat simítva, 
hajunkat csendesítné, 
volt hol olcsón hálnunk, 
még akkor is, ha КёрПіk utánunk,  
s kézen-közön jutott egy-egy konyak 
neked is, nékem is a partizánkocsmák táján, 

hát, kösz! 
meg vagyunk mámorosodva —
magunk hamletjától 

A bort nyakaltam, és most, 

sхegéпY bolond, kínlódom 
vérrel> szívvel, halállal, 	-, 

vagy képzelgés öl meg tán, 
elnézvén vént es kórost: ,д ,r 

betegséget gondo ivódom ^ 
látvánl, baјat 	• gyáván, azzal, ki voltam  

A nők, kiket szerettem 
egészen, mint Catullus, 
mással ölelkeztek, s én 
becsülni őket tudtam , 

d 	 m: 
p1egvetni nem 
barátság vёКaрёПхёn  

vetettem meg kalmárul• 

 

KÉNYSZERP IIIEN Ő  

 

Mintha nem oktis csöndesen nevelik fiaikat, 
a szélsárkány 	halsz újra és újra visszatérni, 
s te naponta meg 	

adnak, 
éjszakától éjszakáig mintákat formálni meg 
és akár a varjak kárognak a lószar körül, 
az étel körül, mely ha nem sietnek, kih

űl — 

neveket kiabálsz: 	kiket hiszel; 
pátosszal kiket szeretsz meg ellenségeiddel. 
s pörölsz —öklödet élesítve — 

A sárkányfiak hátán megjönnek majd —
ax ördögbe is! — az újabb szánok, 
de arra váá 	

ll  lovak, 
_ Јіogу  szarjnak  

зΡ 	y 	megint, 
meleg kalácsot. 

A falak árulók, szószátyár hírviv
ők, 

kiknek nem kell a Júdás pénze 
vagy az inkvizíció törvénys хéke! 
DIABLE! Micsoda robot, mit vállaltatok! 

Eszmék és dogmák, s meg mt mas 
önfeledett hirdetése, annyi nektek, 
mint másnak a csirke vére. 
Nem bódít benneteketa felfeltett 
parolák és a felkent j

elszavak  

(az idő  és a tér kiterjedéseiben 
mennyi változat) dicsősége, 

s nem borzolja elleПalvadó festékem át 
megannyi képzelgi 	gia7tjátok 
Falak! Arulok vagytok Tд_._ 
mit tegyünk ma este, s locsogtök ró 
kinek mihez volt/van/Ieszпenne k.' 



~ 

Jólesnék? YC ~ ny
alogattam, s mošt 

\ ~? A gondolat, mihez akkor
,  , majdnei Ido 	 rí' ~domulfaan! 

Hitehagyotta hité , s. 
y 	csalódott? 

Ólom a halál, 
Lelőtték 

 --. M~ja zJt,  

- -- ó yáІ»аngyot, 

~ 

Késnek a vonatléptű  esték! Mit várok tőlük? 
Talán halált, talán lefekvést, 
Vagy hódolást az éjszakának: 
Kemény koszorút kopjáikra! 
Korai lesz még ha meghalok, 
S nem tudom majd mánna y 

A r  úg a szlne' mikor a  nap  
 milyen 

A háztetőkre 
kertben, s milyen kés őbb 

„Adóssá 	padó alkonyat.  
Percet gabol az Idonek 

' napot, évet töröl'; 
Ki azzal bünteti a világot, 
hogy vele tovább már nem pöröl. 
Mint tizenéves sértődéseimet Haláln' ,»,°' 

Búgócsigaként pörögnek a szavak, 
kérdést sejtve: tőluk függ-e a világ, 
vagy csak ösztönük dörömböl a vérben, 
s nem gondolnak nemzeni zörg ő  kéjben, 
és tétován állnak a mű  előtt, ha 
létezni kezd ? De ha tudatos szándék 
hajtja, képtelenség a törzstől várni, 
hogy gyökere hajtását megtagadja! 
Maszk ez! Karnevál! A torz is óhajtja 
a képét hátrahagyni, így akad 
egy másik torzra. Az észt munka adja: 
néma gyakorlás - a szenvedés ára: 
nem feszültség, hanem maga a drámai,; 
Gúzsba kötve születnek bölcseletek, 
a kín felszabadít, hát erénnyé lesz 
tehetetlenség, bűnné a szeretet! 
Lét, b űn, kín, szeretet: üresen kongnak 
e fogalmak folyosói. Gyerü нk az 
utcára akkor, pillantásokat 
gyűjteni! - Mit ér ez megint? - kérdené 
visszarántva a beszennyezett tájba 
az elmélked őt. Befogadni tehát! 
Az utcára akasztott oszlopoknak 
szétrágott tajtékát? Nézz csak itt körül 
Nemcsak a nadrágodban keménykedik 
a jövő. Szurok sarjad fű  helyébe, 
s a házak váza mögött szétszerelnek 
minden egységet, hogy darabjaiban 
szemléljék a léted. Maradj az utcán, 
és vizsgáld egyedeid gomolygását, 
elviselik-e mind azt, mi benned is 
rezdül: a változtatni szándékozót? 
Nem látnak-e mást: csak az anarchiát? 
Mert a harc nem szül eszmét: annak anyja 
az örökké kétked ő  „semmittevés". 

~- 

~ 

a соцleиг  locale бе 	
°гпе, 

és 	 g.Yúrúгne, 
a  TOfldani 
Ti 	

va/Oejodá
г 
 ~
' 

 ~a ln
yeg: 	

.dJa felТerülпe _ 
a  sajndlat  itt is mеga/ázás! 

A konyhakéѕ; mint'šzokás, némán, 
nem is pengve csapódik azajtófélbe: 

reszket a vézna levegő  a penge korul ~]y 
- különben, ez idilli képben elvetgl 
szeptember ül: a táj kötőféke! - 

s úgy tűnik, akár modrčin bá u 
két háborút megélt, kop- 

örökösen, leltár nélkül bú 
a bácska mának holnapjábá, s itt 

nincsenek színek lófejezni mi a 
lényeg, pusmogna pisztolya csövén 

át visszanézve vmcent van gogh -
s nem járnak a vicinálisok, 
a sírokon műanyag pipacsok, 
a házak teteje pedig szalonit, 
a falusi asztronómiában tizenhét 
hold után újabb hónap következik 
- közömbös gombrowiczi hátország: 
hol nem isznak, 
ott már nem is beszélnek, 
dilettánsan ugatnak a kutyák, 
s fülled a lélek; 
nem lehet már csak megfulladni, 

vagy 
belecsapni fejed a szemöldökbe, 

huzat nem jár, hol leteszed, 

a tvas Arad a bögre  _ 
araapi ebéd: az asztalom 

fehéren 	húsleves és 

tesznekcsirke, estére pálinkát 
eléd-do

~e  Porcelán ibrikben m 
 vвragos 

úgy kígyózik a füst aty en' téleвt falvak  
a sarokb fölött, akár a krarjvkaro

g4ј
r ' meg s °mPGhéj, ,, de még mié% a

tt Parhert nyöszörög a s~
abolcska-melankólia a versre 

t  .. 
vagy 
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z 	4 ogy lelépett a hágcsóról á' heréltek nyomban prüszkö 
ke dtek. Hiába borított rájuk pokrócot a: kocsis; g

ozgot  ‚  ~` w, rüi dkettő . Testes igavonók уđltak, szemlátómást jól vis~ ]ttéК  a tel t, s níég ez a különös párabolyho leveg
ő  sém fékeztclen- dületü?cet. Végig az úton trappban  hú tők a szánt, és szor felállt, hogy körülnézzen h 	 ~lahány- 

' 	ekét hústömeg 	 ssz elidđzött pillamásával en. Látnivaló ül ' be sem akadt. 
kak mindent eltakartak előle, 	k 	 A ködfar- 
az akácfák dérlepte vonulata. 	

őn ~ t villant át réseiken 
nek bizeнyult mint  hitfe, de 	

er "sáv ' sokkal tömör,~b- 
igézete miatt van mindez. Az ' r

tán rá "bben , ogy a šiklás eg  hajtó – ~ 	em láthatta – egész idđ alatt pipázott, s úgy t űnt: Atalex óta ugyanazt a tö- mést; 
 szívta. Széles karxmaJykaJapjan zúzmaraprém fehérlett, 

de h llott bel őle bőven, " ött-kopott posztókabátjára
~s. Jotta már, hogy itt a Péráb völ 	 - 	đl - 

adna öltözékükre , 	gYében az emberek nem šökat 
Atalexbe érvén mégis meglep ődött. A gyer ek fatalpú bocskorokban iringáltak a jégen, s a sz

űk kecs ebő
r nadrág, meg a varimbolónak nevezett combig ér

ő  télfika át mellett, egy fejre csavarható, és a mellkason keresz 
be kö ött jutasál volt minden ruházatuk. Lábhoz simuló topó kőt, 

vagy ráncolt menyecskeszoknyát egyet sem látott, ám 
halaskofák rongyaiba bugyolált matrónákat annál nagyob 
számban. A rőzsepiacon Báró Von Zuckerott rend őrlegény meg is állították, mert cobolybundásan, ezüstcsatos csizmát vi 
sel"e annyira elütött ett ő l a kopott népségtől, hogy jogga  gyaníthattak személyében holmi külhoni bújtogatót, aki 

pusz ta jelenlétével is izgalomba hozhatja Atalex békés lakosságát 
De miután fölmutatta el ő ttük bilétáját, ami a.baráti Demhel város által kiboc ' tott teljes értékű  dokumentum volt, szabad 
mozgásra hatalmazta föl Atalex falai között; nem firtatták to-vább úticélját . Sбt, \ végezetül ők maguk magyarázták meg neki, hogyan juthat el 

idé, a Harmatosvölgybe, ahol éppen most lé-pett le a szánkó há ojáról. 

Miután leemelte csomagtartóról nehéz útitáskáját, két tal-lért adott a kocsisnak
, s egy ideig tétován álldogállt a kúria öt-vösmunkának is beillő  rácskapuja előtt . Ama várt, hogy  elhal- kuljon a távolodó szánkótalpak keltette su ггogás , aztán dem- belli szokás szerint – szűzhóval dörzsölte be arcát, hogy elejét 

vegye az ismeretlenekkel való találkozás szemet sz
űkítđ  fe- szél-helyzeteinek . 

Mégis szorongva lépett be a kertbe. A kúria méretei miatt volt mindez , mert nem számított rá, hogy gaz- 
dája ilyen káprázatos hasznot húz Doridenben megkötött 
egyezségükbő l . Háromnegyed fertőt baktatott a simára dön-gölt úton , s közben fémszerkezetű  díszmozgók tucatjait látta ?~jó'kandikálni a fenyőgallyak közül. Tudta, hogy Atalexben pšzerű

ek ezek a vízi, vagy mechanikai finantériák által m ű  ködtetett alkalmatosságok, melyek a tehet ősebb polgárok kertjeit ékesítik, s bár mozognak, pörögnek szüntelenül a 
szemkápráztatás mellett semmiféle gyakorlati hasznuk nin-csen. Ilyenkor- télidőben persze csontkeménnyé merevedik va-
lamennyi, és egyedül a cinkéknek, meg talán a verebeknek szolgálhatnak pihenőhelyül, ám amint megenyhül az idő , újra csordogálni kezd a körforgásában megrekedt víz, fölengednek 
a rézlapok közé illesztett spongyák, pörögni kezdenek a go-
lyóbisok, a hajlékony acélrugókra függesztett bolidák, és a meddő  ügyeskedés emlékm űveiből kertet, pázsitot élénkít ő  gépszobrok lesznek. 

e ő  nem miattuk jött ide . A ház urát kellett látnia meztele-
nu . gen , & hallotta tőle azon az émlékezetes dorideni talál 

ozón: „A szer : a és mindaddig érvényben marad , am~g lecsu-
paszítottteš étü me nem pillanthatod!" Akkor ízetlen tréfá-
nak-vélte a dolgot, s egy a óta elfelejtett szellemes mondással 

tt vissza , de a fiú tu mására hozta, hogy nagyon is kori- 
gondolja amit mo dott . Szül'óvárosában ugyanis ruhátla-

szokás fölravatalo ni az elhunytakat , mert az őstermészet 
tűri az emberi gyarlóság adalékanyagait, ha visszaköveteli . , 

щ  anak teremtményeit. „Ahogy érkez 1, úgy kell eltávoz-
nód" – mondta, de nem sikerült őt meg őznie. Az elpörgött 
cik usok során azóta látott már néhány atalexi temetésszertar-
tás – egyszer magáét a Cuspáncét isi ám minden alkalommal 
hi g borzadály ёІ tё ttе  el a fakó embertetem látványától. Most 
ѕеф  jött volna >, ha nem kellene visšzakövetelnie azt, ami 
jod szerint megilleti őt! 	 . 

orotváltfejű  inas nyitott előtte ajtót . Elvette a csomagját, 
és intett , hogy kövesse . Az előcsarnokon áthaladva , hatalmas 
ámpolnát figyelhet meg. Díszgyertyák százai világoltak rajta; 
ezüstveretében farkashorda vágtatott . Mielőtt beléphetett vol-
na a ravatalt rejtő  helyiségbe , egy porcelánvázába köpte a száj-
boltozatában rejt őzkődő  démonfiakat ; Megszámolta : a fal mel-
lett vagy harminchét majolikaváza sorakózott már. Bent a te-
remben rögtön arculcsapta a mest еrségesen fölfokozott léghu-
zat. Az atalexi hiedelmek szerint ugyanis egyedül a szél képes 
megtisztítani a házat a halott ember szellemét ől . Ezért annak 
hiányában , ajtó és ablak nyitogatással , műszelet élesztenek, 
hogy eleget tudjanak tenni kultikus követelményeiknek . Itt erre 

bőven adódott lehetőség : az egymással szemben kitárt ablakok, 
és a függőlegesen – minden bizonnyal ilyen alkalmakra vájt 
szélcsatornák – orkánszerű  kavargást szítottak a falak között. 
Csakhogy , mint később kiderült , a szél nem csupán a megboldo-
gult lelkéért hatolt be a boltívek alá! Rejteknyílásokon, vagy a 
rosszul illeszkedő  ajtószárnyak résein, de az is lehet, hogy a ház 
előző  lakói által kialakított kémlel őcsöveken, úgyszólván az 
egész épületet bebarangolta. Még az emeleti szobákban is 
meglebbentette a függönyöket, sőt belelapozott a régi iromá- 
nyokba, szétkergetve a lustálkodó könyvskorpiókat; s mialatt a — 
gyertyák lángjaival bajnokolt, pirkaérdes hangját mindig és 	 
mindenütt hallani lehetett. 
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uszát, lesöpörte a polcokról a köteteket, kiborította a fiókok 
artalmát. Az inasok tehetetlenül bámulták.. sztítást. 
ékezhették meg, hiszen melyikük tudhatta teljes bizonyoš 

hogy nem a jövendő  urasági .r, ki ilyetén to 
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Tulajdonképpen csak egyszer találkoztak, és akkor is v lenül. A dorideni А triumban üldögélt, és Mikulas Vol 
brückner színes metszetekkel illusztrált Általános Illemkód 
lapozgatta. Észre sem vette a fiút, aki mögéje lopakodot 
váratlanul beleolvasott a könyvbe: 

hangzatos cuppangatás, az ízlemények kiválóságának 
őbb tanúságtétele. Róla megfeledkezni tehát, különö- 
a kagylóhéjas étkek hambekolása közepedte — súlyos 

Elmulasztása esetén kötelez ően ülőfüttyöt gyako- 
mindaddig, míg a nag eltóságú házigazda or- 

cáján ama fólüdüléš nem l' 	~„ mély a kedély bim 
baját szokta volt na telep? 	orrnyereg kiszélesedő  
nyúlványaira. Ámbátor mód..' és mértékkel illend ezt 
csфekednünk, mert fél ő , hogy eképpen is csak re д 2t fe-
ledtethetők az okozott sanyarúságok:" 
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mindenkor alakíts- 	vetette bele magát: Lába azonban megakadt a ne ~z szövet 
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ebben a hófuvony-kávargásbang a  fiú fagyott el~ptt. 

szavaknál a fiú hangos acaásra fakadt, s szül őfütty ter-nfészetérő l kezdte ő tiagg:t .Jókedvét érthet đnek tal4lta, hi-šzen a vesztegzár vége felé' ő  ledtt. Mindemellett p- iig biz- tos varázsszerek óvták a b:' 
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ehozб  tudor 	 erekedett ebboL' 	P w 	Me hlsto nem tehetett    mas , letépett medalionnal 	amar- 
gy milyen gallért kerekítenek kö'` r/btestet elhelyezték nyugvóhelyén. 
ok. Parázs vita k 	 ' 	! 	t a 

saját igazuk mellett kardoskodtak. ő  hogy lét {~ 

biztos
а 	örén, kívül nemz 	k 	e

a
t
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ab 	öKaarca e 

osagot. Csaknem összevésztek ezen. Végül mégis 	•ojtjaibaп , s mint óriási denvвršzrnyakattaga után rántot- 
az egyezséget, s ez most arra jo osít f 	ta az egészet. A szel= órdítva"tülekedett a nyomáha, és vérrel 

kevert üvegport hintett szét körülötte. De ő  nem gondolhatott 
mindezzel, mert a pillanat amíg széttárt szárny 
a mélység fölött, borost k ővé törült öss 
hallhatta a péráb völgye felől egyre nadtabban 
ugatást... 

már " ć  Š, '' ölbe szorultak! A hölgyek 
okká ve onyodtak! Irigységgel vegyes 
szen ki más gyalázhatná meg ilyen hi- 

a 	цunyt tekintélyét, mint az, ki tö- 
életesen biztos abban, hћoog' 	ő  nevét rejti a lepecsételt oki- 

rat! Vagy-megleli a medaliont, és újra övé a fiú által kölcsön- 
bevett — s minden bizonnyal az újabb nemzedék életfonalával 
hosszabbított — tudás, vagy pedig gyalázatos pusztulás vár rá! 

Félretaszította újtóból a borotvált fej űeket, és fölszaladt a 
lépcsőn. Pisztolya ott lapult valahol a poggyásztáskája fene-
kén, de mielőtt magához vehette volna, kinyílt a fülke ajtaja, s 
egy talpig feketébe öltözött asszony lépte át a küszöböt. 

— Az anyja vagyok — mondta, és szétrántotta a blúzát. — Fog-
ja az átkozott medalionját, és pusztuljon innét, doktor Me-
phisto!!! 

Csupasz mellei fölött, rövid aranyláncra kötve nyugodott a 
medalion! Mephisto szemeiben tüzes villanások erđsödtek. 
Thürizen képmása volt; jól láthatta a köréje vésett írást: 

„Egy porszem. világot jelent, 
Igazi es Utolérhetetlen Tu- 	S egy szál vadvirág az eget. 

mert csak önnön magáért létezik. 	Fogd föl tenyeredben a végtelent, 
gatta minden szavát, majd szembe 1  r `` S egy percben élj évezredet!"* 

lította, hogy a tudás, ami nem az emberek végett 	Kőzben a csarnok fel ő l kiáltás harsant, majd nyomban utána 
több egyszerű  kápraféнynél, hisz attól függ ően" 'í súlyos léptek döngtek fölfelé a lépcs őkön. Hét óra volt; a holt-
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Az inas később visszavezette az előcsarnokba, és megmutatta 
merre találja meg a szobáját. Egy szót sem szólt, bár el őzőleg 

alaposan szemügyre vette a bilétáját. Ki tudja, mit gondolha-
tott a dembelli pecsét láttán, de amíg a ceremónia tartott, né-
mának kellett maradnia. Hálóhelye szűk, ablaktalan kamrács-

kának bizonyult; a tágasabb helyiségeket föltehet őleg már 

lefoglalták maguknak a hozzátartozók, és az ismer ősök; a 

gyertya lángját azonban idebent is meg-meglebbentette a szél. 
Egy ideig a kerevetpadkán üldögélt, de csakhamar rádöbbent, 
fiogy mindent összevetve annyi id ő  áll csak rendelkezésére, 
amennyi a ház urának odalent. A végrendelkezés pecsétjét 
ugyanis Atalexben az esti ájtatosságot követ őenšzokás föl- 

bontani, s addig a ház gazda nélküli széltemplom csupán, 

\
melyben senki sem háborítatja a keres őt! 

\ Először a hálófülkéjét kutatta át, mert máskor, más korok-
ban_is tapasztalta már, hogy elbújtatni valamit csakis a legké-

zfekvőbb helyekre érdemes, másképp azonnal megtalálják. 
mázban azonban nem ismerhették ezt a szabályt. Két szek 

rény, egy kerevet és egy háromlábú zsámoly fért be ide, de aá 
medalionnak nyomát sem látta közöttük. Aztán a folyosókat;- 
vette sorra. Belekukkantott a köpetnek szánt edényekbe, a 

sző
nyegek alá, a filodendronok rusztikus ácsolatú ládáiba, 

majd sorra kinyitogatta az бkat. Csodálkozó arcok mered- 

tek rá, de senki sem akadályózta mozgasat Sи~tdúlta a ruhás-
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fogak , körmök , szemöldök , szempilla , szeméremszőrzet , haj, kéz-

lábszőrzet , orrváladék, nyál, könny , vizelet , ürülék , bélnedvek, 

gyomorsav , epe: „AGY. 
(( És minden egyszertívé válik, mert: ,,ÉN=Aboscal=ő=mi—ti= 
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(regényrészlet) 

,' , Ott ült a kövön , orrában a késő  délittá ј  mile th ur partra zuhog ; r`.' ✓' Ї . virágainak шatáva] azaz a színek 
ga ferde vetnletében a száz és száz eml illatok 

  esőjében, ö~ma r.- a✓
‚. páncélja alatt, a súlyos és hangos lékegzetvételbe

~e~  mely 
a elzárt 

szavannákon sistergő  passzát tör most el đ  illatokkal elárast mt zt
mint 
 tü dejéből ... a meleg kövön , forró gondolatai , tüzes fejének izzad-sđgparazsai : a nagyharangként megkondult és kongó hkpofízise 3tnegelevenedett , szeme elđtt vibrđlб  képében, a lusta folyam  kén koresolyázб  fényben, a mellette mászkáló bo átk 	

`tük- 
.:J lének sokszín ű  üvegében, a kristállyá dermedt g ák ~tinleme- 

' ~ '  föld oson 	 ~ gyémđ~ttá hevült ~ 	g, "gyök között , a gyorsröptű  szajkók, fülemülék; zkgоk, harkályok , cinegék , fecskék , szárnya alatt , a selymes pihetollban, sasok fészkében
, a világ nagy  fé ében í ~ ; észottan , megviselve a mindensé ; 

~ 	ziláltan , fáradtan, 
'y'~~ észtértől a 	 9 ' áráEkatától , szétzúzva időtől 

szálakkal, c eдodbeп, hallkaп, csak a~t~ áд  ó óšas~zitako ótпeszét' . ' figyelve , mindenkivel egymagában a kovön .::'Emberek!.,, a'kö-vön• ittezen a kövön ... Emberek és EMBER.., „-.. zőterihus világa újra és  napjaцuдak ..." EMBER&Emberek? a meddig még, b tarátaim.
den-

Kkmondani bátran va 9Y 
~ondoојodni val 	

bátortalannl : EMBER!... Fellúálta~i. 
amiiek rejtett értelmé, látni "akarni a láthatat-lant, élni mindenhol és egyidőben sehol , mindenütt lenni egyszer.  re, eleven holttetem lenni , gyönyörköd "az élet megisméteetet- len, megérthetetlen , megszámlálhatatlan érdekességeinek nagy "forgatagđba~, élni a porban, sárban , nedvekben , melegben, szt-пekben , 

a nap fortyogó lámpája alatt, a hold sötét oldalán, a fák nedvszívi öreg gyökereiben , a bogarak potrohában , a farkasok, ta-pírok, krokodilok, medvék , tigrisek, leopárdok szívében, nemi szervében , agyában, az ősember szőrében, a majmok bolháivá vál fi, halhatatlannak lenni , repülni a madarakkal, rakétákkal, repü lđkkel, rovarokkal , ökörnyállal , a mesebeli griffel , Főnixszel, el égni és újraéledni , hajózd mérges vagy lágy szelekkel a parázsba Igetett időkön keresztül , gyémánt lenni egy távoli bolygón , kozmi-kits szél egy távoli csillagködben , neutroncsnlag vagy fekete lyuk az űrben , esetleg a szellem és a gondolatok , az indulat és a ref-lexek fekete és megismerhetetlen fekete szakadéka ; kifacsarni a testből, a gondolatból azt, ami benne van , vagy azt, ami majd csak ezután kertibe bele, megtenni mindent
, ami jónak tűnik, vagy moz-dulatlanul Maradni és várni, semmit sem akarni és mindent szeret-ni, harcolni, és békét kötni , beszélni és hallgatni, akármit és sem-mit nézni, nem gondolni Most semmire

, boldog lenni ebben a pilla-natban itt , ezen a kövön ... és örömmel mordad ld: EMBER, a mel-duzzasztб  boldogságtól felkiáltani ; EMBER , a gyönyörtál megszé-dülten felsóhajtani ; EMBER , a szépségtál megném цltarú suttogd: EMBER.,. 
flyen a világ ! Kiáltozni kell... 

A Föld, ez a kék bolygó itt kering valahol az űrben , mi is itt va-`gYu~k rajta , s vele együtt kerkngü~k, forgunk a MegLцuerés szé-dületes gyorsaságában ,.. és nevetünk , és Castor a hahotázó isten, a homály, a végtelen
, a csillagok , a végtelenség , a milliárd fényé-vek, a , nagy. égi tűzijátékok , az üstökösök , holdak, meteorok, pulzđrok "fekete lyukak istene is nevet , s az örömtől könnybe lábadt fekete szemével köti a nyüzsg ő  nappalok és éjszakák vál-takozását , az esők és napsütések fényes hámrétegét , mellyel ez azt otthonos bolygó van bevonva , a fákat, füvet , az állatokat és az em-bereket ; ezt a valakit , aki itt ül a kövön , vagy éppen cigarettázik,r olvas , az orrát túrja , ír, játszik , sír, nevet , vagy tudom is én mit tesz: a valakit , aki nézd(!) éppen ilyen , kezén összesen tíz ujj van , ezen- kívül két szeme, (kékes-zöldes-sárgás -szürke), szája (szabályos vonású, rózsaszín , kтissé szomorkás ívelésű), két füle (alul össze-~ 

nđtt, nem klepa ), haja (gesztenyebarna), két lába (= tíz ujj), orra 

~ 



ában a 5$- 
reszkető  albínók 

..mérgezett mé- 
heknek ...habcsók a bolondul siető  bárányfelhők hátán.., szí- 
nültig méreg ...gyógyszer, a világ gyilkosának véd őügyvédje... 
kötőféket viselő  hegyomlás...megzabolázott veszettsig .. .minden 
nem-lt orvosa ..  .a  nincs ... a sehol .., a sehény ... Te... a senki... 
Én... a senki .. .TE... a hasadó én'. .Te, a hasadó te ... a seholban ta-
lálkát; adó ördög ...sétánok cimborája... döntetlent eldönt đ ... 
vakok' szeme ... süketek zenéje ... némđk jajveszékelése ... öngyil-
kos merész harcos ... gyáva kukac ... p°гtól porabb... a nyúlszív 
kristályosítója.. rotyogó mész ... Pterodaktilosz csontja .., zsigerek 
váladéka ... össz-világi nagy epe... b іј.zös okádék ... társadal-
mak rákfenéje ... angyal ... ördög ... a többször egyszerre ... szimp-la dialógus... jó-rossz ... tengerek korbácsolója... Eol és Poszei-
dón... tüzes szekere túlvilági álmoknak... nektek... királyok 
utóda ... szerecsen .., paraszt •., szolgalélek ... a szolgák szolgája... 
madár és elefánt ... virág .., méreg ... higany .., neon .., napsugár•.. 
egér, cseresznye és sziklevél .., dinnye ... köpedék ... manna .. ,  job-
bágy és földesúr ... imbecillis zseni .., a szentháromság ... Mino-
taurusz tanítója ... vakvezető ... harđcsszedő ... gyökérevő ... tor-
nádó ... életerő  és pusztulás ... puszták haraдцája ... tuareg ... sival-
kodás ... bantu néger ... kakukkfű , gyömbér ... mosusziцat... ma-
nilla... hđrsfa ... a csend mennydörgése ... mennydörgđ  meny-
nyek poklának szakácsa... a zenevonat fűtője.., a pokol kazáno-
sa... késdobáló részeg tengerésze az id őnek ... Noé bárkája... 
tűz... kristálygyártó kénes ő .. a jég birodalma., .vada]inafa., .kё-гб . . .kender ... egy és kett ő ...szerető  és 'szeretett .. .аlбzott . . .бІdo- 

nak... Mária és az ács gyermeke ., .mindenki . .  .a  levegđ  ga-landférge ...az egek hernyója ...magányos féreg...férge fejed-
nek.., fejemen csüggedő  bánatnak ... fejemnek... agyamban a 
döglött angyal.., takácsok munkájának bírálója...kezdetek kezde-"'ek megnézđje ...Te, világa az akárпцnek ...akármenдуц e., én 

"-- születő  bölcs magva az erd őnek ... lényege neked ... šenki a nevető  hiéna véres fogán ... emésztett hellenikus bölcseleti fi-
cšúrja a természetnek,.. világ .., földi semmi ... Te.., eredé ő  bűne mindenkinek.. .egy és mindenki ',. Ј  b és sehány... nincs... 
nem...sohaszületett ...baljós viharok halva szülöttje ...gézengúz tогnбdб ...lányok becsének tökéletes tiprója ... senki ... zöldbabot ebédelő  penész ...mulandó elmúlhatatlanság.. 
ra... terméketlen őserdeje önnön halálomnak. 
gyilkosa .. .törött szárnyak ápolója.:: 

Nincs törvény , mindenki saját igazságát ismeri , másé legfeljebb 
csak$jékoz&lásképp érdekli. Az örgödi körb ől nem lehet kitörni. 
És haтár itt vagyunk , ha szándékunktól és akaratunktól függetle-
nül đ  ezületét; pillanata bevéste nevünket a létezés sírkövébe, ak-
kor végig kell csinálni az egészet , játszani kell, lélegezni , ugrálni, 
nevetni , sírni, öriilni , kávét inni , gyűlölni, szeretni , kakálni... fü-
tyülni , rugdalózni , beszélgetni , hallgatni... 

Nincs megnyugvás és pihenés , nem lehet megállni ; a test életet 
követel, élni akar , a vér nem folyik el, ha egy kés véletlenül a 
húsьа ћј І, az élet minden atomja a létet szolgálja , a seb beforr és 

kékezik; azután , mintha mi sem törtét volna , a lét folyama 
tovacsobog, Biz erek 	át v 	ámok nyaldossák, a folyók 
köves partját a víz, аІёІd Іё  ј t јћар' 'еndѕzег, a naprendszer 
űr-partját a tejút, a tejút csi iagpart і t( "а  galaxis , a galaxis nap-
rendszer -parisját a szupergalaxі s 'đ apergalaxis-partját az ür, 
az űr hiperszupergalaxks -partját a tér ,  a tér íír -partját a molekula, a 
molekula tér 'partját az atom , az atom molekula -partját a proton, á 
proton atompartját a neutron, a neutron proton-partját az elektron 
proton , neutron , elektron , pozitron , neutrknб , aпtineutгinб ... 

Nincs megnyugvás : az élet rohan , mi, játszunk vele , és ő  játszik 
velünk . Ha a dolgokat , jelenségek ' t megnevezve elhatároljuk 
egymástéf , l.a - mert éppen úgy tetzik\'- engedjük összefolyni 
az egészet , ha a hegy jelenthet vízkiciklit, ha a ló lehet nádi-] 
hegedű , ha as agykéreg jelenthet mog ~ioroscsokoládét ,,ha a... ha a. 
minden egy nagy halom fogalommá válik, mindig csak játék ma-
rad, a játék a lényeges , minden csak játék, az élet =játék, a halál= 
=játék . A festő  a valóság nagy vásznára festi a mindenséget és 
egyszeriben a még addig lehetetlen is lehetségessé válik. Minden 
feléled , feltámad , meg lehet fordítani a jelent és~a múltat , kiját-

szani a jövőt , itt-et és máshol-t, összezsugorit'га̀ eret és az időt, 
és azon nyomban kitágítani azt; leszedni az óramutatókat, meg-
szüntetni a tárgyak , élőlények határait , incselkedni a valósággal 

és valótlannal , keménynek lenni , mint a titán és puhának, mint a 
mocsár , ébr эn álmodni , álomban ébernek lenni , elképzelni, hogy 
az élet a halál pillanatában kezdődik és a sznletéssel ér véget, 
ráébredni maguшlaa , az öntudatnak az élet kenyerét adni, bezárni 
azt a koponya börtönébe , majd kiengedni a semmibe , belökni a tu-
datalatti koтmos legelőire , mély narkózisba ejteni , majd egy sma-
ragdkristály nyolcszögében józanítani , elégetni, megfagyasztani, 
kovácsolni , nyújtani , szeretni , megalázni , imádni , lehányni , szólí-
tani, széthasítani , majd mind egy mozaikot össze đllítam , erőt szi-
várogtatni központjába; olyat, hogy: 

Az eget , mint egy vizes rongyot tépném szét! 
Legyőzni! 
Hogyan lííheti le Tel Vilmos saját fejéről az almát , ha száz mé-

terrel távolabb áll önmagától? 
Megalázni: 
100 tyúk - 25 galandféreg + 1,5 fogpiszkáló=?alІПásrétes 
A nyakára lépni: 

hadd torténjék , aminek történnie kell. 
És merni kell kimondani , ha százszszor is csak a szellem optikai 

csalódásé , ha ezerszer csupán rosszul vetett árnyak halmaza, ha 
egy szó ne ts  sok, de annyi sem igaz az egészbál , akkor is kimonda-
ni, elmondani , felldáltani , suttogni , mondani , ismét csak mondani: 

Én az erdđk teremtője ...istenek megkorbácsolója , Nárcisz fog-

keféje ...oh, te vak Vergi]ius , parazsak alusznak szememben miat-
tad...Orfezszt ki ápoltad , dalát bennem meghalgattattad, megölet-
ted...velem ...én, a mindenek semmije ... hóhéra vezeklő  szé-
gyenletes erkblcsnek . . .mжdеnйtt , sehol soha ... akármikor és 
akárhol... lényegében lényegtelen.. .maga a megtestesült nem-
lét... antidogma , antifilozófia , antigondolat , antierő, antitest, an-

ti.:.~a ttд ...Antal a szuvas zsámolyo п ...Anti a viszkető  bőrö-

mön:..nuinienldnek megváltója ... nem... nem ... nem, soha... min 
denld senkije ... sehol-világ ... mindenik sehol-vklágotok ...benne-
tek, mindenhol ... nem...létemet .nem..nem-lét ti vagytok, ben-
nem... Nem -létem vagyok bennetek . ..egy igenben csücsülő  
nem. ..mindenben sehol a semnti...mkndenkinek semmije... 
aranybáránya Кüklopszoknak ...gyapjas madara a törött szárnyú 
gondolatnak ..,akaгбja nemakarásnak ...nem akarom szószólója... 
a sehol' . .kétrét hajtott zsebkendő ...takonyzöld füve a tavasz'  
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metsглjс ... békés koegzisztencia ... a hamu bűze ... Főnix. . 
Vámpír ... Yeti ...csodabogár ...életem halála . .. halálomban az 
élet... mindenkor mindenkiben ... a senki ... az instanciális sent- 

gв 	 y 	- 
"i.. .a nonszensz lét...valaholban a sehol ... n...Kái$tok mé 

s szele ... ho~o , varju és sas ... cmege és karvak egyszerre. . 
r  vđgy és ataraxia ... egység ... kцátástalanság ... éhség és szomj. . 

І  ''ingerület és reflex ... békegalamb ... leпyakazott bekeharcos. . 
, % gyémántszín humanizmus ... eszkцnók tájképe ...Szahara az An- 

dokban ... Hunor és Magyar ... bélsár...kígyIhajú lidérc ... pat-
ti 	

kényfog ... gyíkköröm .,. erőszak ... öröm ... erő ... magasztos h 
;; , iá. isteni mosoly...ragyogás ... Szent Péter könnye ... a csigabi 

ГΡ - `szarva. a rokkantkocsi kereke ... józan ész... elborult elme... a t 
vиMundér_.gyermekálom. .iszony..  .a  pusztító gonosz..elđ  
ѕ'utpz : aöbb és baj lii a te ben mi esti .. mindenki ... sehol 
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am, fogadd gratuláciom'a1egnapi n 
vagy: 

A+ frankfurti állatkert minden majmának Boldog Üj ÉđétХK vá-
fok. 
'...vagy: 
Joe, te egy nagy ló vagy. Puszi: Pici. 
.. vagy: 
Aki nem szereti a pálinkát, mehet a fenébe. Üdv: Gé. 
... vagy: 
Titusz , holnap fél tízkor sttllyeszd a fejed vízbe , ha tízig nem visz 

el a fene , feleségül megyek hozzád. 
És a halál is lehet röhej , ha úgy akarjuk: 

m 
mm'  
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m 

J & B TEMETKEZÉSI VÁLLALAT CO, 
Az élet öl , butít és romba dönt . Gondolja meg : érdemes? 
Nemleges válasza esetén siessen miel őbb hozzánk, mi tárt 
karokkal és kriptákkal várjuk önt! 
Mennyi élet volt ezen a földön, mennyi ember gondolta azt, hogy 

meglelte az igazságot , a tudás birtokába jutott , és nincs előtte szin-
te semmilyen titok. És most semmi nem maradt , senki sem tudja, 
hogy éltek valaha , hogy családjuk volt, hogy ugyanígy nevettek, 
sírtak , gondolkodtak , mint mi, mintha sohase lettek volna , egysze-
rűen eltűntek . Ránk is ez a sors vár, esetleg közvetlen utódaink 
emlékképeiben szorít helyet a tudat , azután f~ kozatosan az is el-
vész, és akkor semmi. Vagy léteznék reinkarnáció; a Kárra., ha 
nem más , némileg megnyugtat . El kell vetni a vágyakat ! Meg kell 
szabadulnunk ; eltemetni őket mélyre , nem emlékezni rájuk! Meg-
marad a lét; a benne való bolyongás; a nyugalom , a látszólagos kö-
zömbösség , És? Talán ez a boldogság!? 

\ 	= 	Kérdés , ki képes ekkora áldozatot hozni? Ki az , akinek minden 
mindegy , li az, aki húsz évig hajlandó űlдΡi egy szürke fal előtt és 
meditálni, ki az , aki azt sem akarja , hogy ne akarjon , egyszerűen 
csaknem akar és kész , ki az , aki hisz , ki az , akinek a pusztalét ele-
gendő , akit az élet a maga csodálatos egyszer űségével le tud 
nyűgözni , akit boldogsággal tud eltölteni , ki az , aki - habár éhes - 

== ételre nem gondol , aki szomjas , de italért nem eped , aki élesen lát, 
de a szemére nincs szüksége , ki az, ki az? 

És ki ez? Ki? 
Ki ez , akit oly könnyedén ÉN-nek nevezek , akin  e mások azt mondják, hogy : TE, vagy: ÖN, vagy ; A 	

a 
BOSCAL vagy azt, ÉDESEM, vagy hogy : MARHA? Ki ez , aki itt 	

, 

a hold tejében f hogy: ürdik, 

aki most mint a megpendített húr rezeg, aki beszélve hallgat, s 
hallgatva beszél , aldbđl a valóság az örёkkEvakбság zenéiét fa- csarja? Szeretném pontosan tudni , hogy 'ki ez ! Ki ez?  Ez đ , ez ugyanakkor: ÉN, és: Mii és OK, ez vagyok, ilyen va- gyok. (?)

~ 

Ilyen " volt az ősember ,- az egyiptomi ember, a görög ember, 
гúmaz-еТ'ьеrэ'а»barokk ember, a középkoré ember , a réneszánsz ember, a rokokó ember, a béedeisхіefer ember, az izmus ember, az atom ember , a szuperember, a hiperember , a ueaember , a gyermek- ember , a fiatalember , az öregéіtiber ... 	̀ 
Ezen a kövön űlt mindegyik, éđ_szfve <már kđszív , feje már kőfej, olt; lába kőláb, :+keze kőkéz csupasz kő, a szellem dagályára . ó kő, huilámgktбl fényesre csiszolt kI, történelem -kđ, az emlé- kek köve , a fájdalom és szenved'ély`köve , a szerelem köve... az élet köve ... életed köve. 

A távolban egyharag tizenkettőt ütött, a folyó vize most akár a forró bitumen cЅи  zott a teлger'torka felé . A központ életáradata egyetemes robajjá olvadt , jelezvén égnek és földnek : itt nincs pihe-nés! Sziporkázó fények , vibráló neonégđk, fehér , rózsaszín , bíbor-vörös , türkiz , lila, narancs , cinóber, ultramarin , libazöld reklám-áradatai a színelaiek ; fékcsikorgás , motorberregés, morajlás, a gyűrődő  fém sikolya , egy egész város beszélgetéseinek s űrített za-ja, a szél sustorgása , a patkányok ragcsalása , kutyavonítás, macskanyávogás , zümmögés; és ezt mind a szagok , illatok, bűzök tömkelege fűszerezi , mintha az éj kezében egy fakaná Jal a város 
bográcsa fölé hajolva sűrű  kását fđzne a szakadatlan emberi vonaglások férges húsából. 

És megszületett a döntés: bemenni ebbe a felheviilt , a szenve-délyektől izzó, léttől dagadó húsdarálóhoz hasonlatos emészt ő - rendszer párolgó epicentrumába ; és megnézni , beszívni, meg-érinteni, átérezni ezt a fergeteges lüktetést. 
Mindenféle nevet felvehetett volna ez a város , ez a földi por-szem , mondjuk : Tecuntion , Koxaklaor, Lortevien , Heranndo, Gva-dahuppai , bal, Gondo, Filer, Yeirtosun, stb. Vagy lehetett volna, mondjuk: Virágpor, Kocsonya , Pörgettyű, Napszemüveg , Tűz, Hi_ deg, Olajos, Fésűfog stb. Vagy legegyszerűbben csak: Város, No. 1023 . A falvakat pedig : Falu, No .896. De ezt a várost nem így hív-

ták, és hogy tévedés ne essék, minden cégtáblán ott lehetett olvas-
ni a város nevét is ; a mozik is a város nevét viselték, az áruházak 
falán ott ékeskedtek a fényes bet űk, városon kívüli útjelгбkön a vastag , fehér nyilak a néy felé görbtilve jelezték, hogy az irány jó, 
a térképeken vaskos fekete bet űk jelezték valós földiségét , kétséget kizáró voltát , a képeslapokon egy-egy jellegzetes részlet alatt ott állt a név . Egy bizonyos : eltévedni nem lehetett. Ha az ember csak 
egy icipicit is tudott olvasni , minden hallaadбsága és eltökéltsége ellenére is egyszer űen képtelen volt elveszni . Ez a sajátos perpetu-
um mobile nem engedhette meg magának a tévedés Iuxusát, itt nem volt szabad, nem-lehetett tévedni . Sžiвte láthatatlanul , ménde-nűtt ott remegett a -'fіgyеkmeztetés: -Tévediгi szigirüaп , tilos. TÉVEDNI SZIGORÜAN TILOs ... TÉVEDNI TILOS: ;TÉVED 

irt itt mindent 
y  Égy férfi 	aki' 1 
і evezhetđ , mint a sv 
kínai c sа. гnаk 

~ 
~ 

dolgok rovatában: 
іѕka legsötétebb utcasarkán elvesztettem 
á 

 

tisztesslges'rnegtalnllt , tartsa meg, vagy 
esetre senunifhieklppen se juttassa vés ~za! 
rovatba: 



TILOS ... TII,OS ... TкоS ... TП,OS ... TILOS ... És eltévedni, elvesz-
ni is tilos volt , mert ez is tévedés , és tévedni TILOS . Aki tévedni 
akar , az elvonulhat remetének valami đserdđbe, és ott békében 
tévedhet ; igaz , ha a döntđ  pillanatok egyikében téved el, akkor 
tévedése végzetes , mert ha eltévedő  szándéktól fűtötten nem öli 
meg pl . a. tigrist , a tigris tépi szét őt. ilyen az élet! Mint a vízesés 
zuhog le hátunk közepére ; megfékezni lehetetlen. 

A városban mindennek megvan a rendje, tökéletes bels ő  har 
: a rendőrség ügyel a rendre , mindenkitől ujjlenyomati 
öv эti a gyanúsakat és gyanútlanokat , megveri a hangosko 

Bz'volt minden város illata , minden falu és település illata, 

minden emberlakta hely illata . Ez volt a föld, a bolygók , csillagok, 

galaxisok , a kozmosz illata , a mindenséget betölt đ  illat. 
iboscal ment az emberekkel a fényben, a sötétben, a szikrák-

ban; a sikolyban , a morajlásban , dübörgésben ... a gép zsíros, nagy 

gyomrában. Joblt 1áb, bal láb, jobb l4»(ъal'láb • • • jobb, előre, bal 

kéz elбre , bal láb elбre~jobb kéz előre : tra-tra-tra-.'. Oda lehetett 

„ én'i egy lépcsőhöz,ésemeппi rajta: 
kat 

kat 
kat 

kat 

	

r
t/' 	ј~at 	

tovább: csak- a visszhangzó aluljáró hűvos márv -. 4  , haladni 

csak , csak-csak csak csak csak-cs 	csak csak csak csak- 

csak-csak , vagy mozgólépcs őn lemenni a metró füstös belébe: 
t  

majd. 

lelépni , és ismét gyalogolni : pak•pak-pak-Pa pal pal pak-Pak° 
pak, elmenni metróval a következ ő  állomásra , és ott ismét: kra 

kra-kra, majd találni egy vízvezeték -hálózatba vezető  lejáratot, 

felemelni azt és: 
ping 
ping 
ping 
ping 

ping, leereszkedni a vaslépcsőkön a könnyfakasztó bűz-

től olajnehéz levegőjű  városi vastagbéІьe , és járni a szennyes 

nedvvel fürösztött k őzeten : slyaр-slyap -slyap slyap slyap-slyap 

slyap ' Itt is csak az élet , a patkánytársadalom édenje : slyapp-

slyapp ; ahol ismét egy új út, egy rejtett nyílás, a nyílásban egy szú-
fúrta korhadt létra, amelyen: 

nyik 
nyak 
nyak 

nyik 
reccs (megijedni) 
nyak 

	

~ ! 	nyik egy elhagyatott bányába 

lehetett érni, és mászkálni a tárnákban: srapp srapp -sгapP -sгapp-

srapp-srapp , ahol a bányarém láncra vert medd ő  tyúkot vezet, és 

akit Tikoynak , Klétusnak , Hercungnak , Yilusnak , vagy egyszerűen 

csak tyúkomnak szólíthat .`š1". 
A bányarém neve pedig : Mogur, Hüгst vagy Goáх . Mindkettб -

jiiknek világít a szeme , fő  táplálékuk az emberi butaság, de olykor 
megeszik a pókhálót, a denevérvért, a lignitet , nagyritkán a kő-

szenet; ez utóbbit csak kisebb mennyiségekben , mert nagy kaló-

riaértéke elhízásukat  okozná . 
 Aztán lehet találni egy csákányt, s 

vele a földbe h ítani , haladni mind mélyebbre és mélyebbre, min 

gyomorba , a karcin mai 	rakás dohos földet é jeni a mélyül 

lyuk mellé , s vájni, vésni, kápálni; ütni:,-ve гП  ezt E ~ ; e 	, a  kб  
porszemet , hazánkat , a földet . Naphoszat dolgozni , 

I 
, : • 
	

- 

anyag, homok, szén, víz, rétegei mellett : megkósto 

ni, beszippantani mindegyiket és végül elérni a ;ortyo 

mennyezetéig , összeszedni minden er őnket és e. tols 
sal: krass , áttörni azt, majd: 

r 

mó 
vesz 

' јѓ b do'ácokat, sétál az кntcákon, hadonászik és sípol az útkereszti 
zodésen stb. A ttízoBOk vigyáznak arra , hogy ne legyen tűz, 
mégis vasi olyan tűz az'elyik nincs el őre beütemezve , akkor nay;  
zajjal Idvanulnak a színhelyre és kiabálnak, ugrálnak , fröcsköl 
nek; nindеzt úgy nevezik, hogy: T ŰZOLTÁS. A városbanaLann_ 
még јтеntёk is, akik kórházakban és egyéb rossz sz аqk gyógy 
intéz tekben laknak . Ezeken a helyeken , mint maga a név is elá- 
rulja, gyó fyítják az embert. Ez olyan, mint az autósze гelő  műhely, 
azzal a különbséggel , hogy a páciensek nem autók. Ha az'émber el- 

} romlik , akkor megjavítják , ha nem lehet megjavítani , kicserélik: 
kivi4ik a temetőbe - mint ahogy autókat az autótemet őbe -
és emetik. ilyenkor szoktak sіщ  az~emberek. 

Eíenfehil a városban egyéb kö ' 'azgatási, mellékigazgatás} 
igazgatási , eligazítási , társadalmi , jogi, városrendészeti, 
~tp,. stb. szerv létezik: mind a bels ő  harmónia szolgálatában áll. 

párosban a leggyalгabbanlőforduló - szintén a harmóniát 
lgálб  -. olvasmányok a k' etkez ők : FŰRE LÉРNil TILOS; TI-

LOS A DOHÁNYZÁS ; AZ ÁLLATOKAT ETETNI TILOS; TILOS 
PARKOLNI ; TILOS MEGÁLLNI ; BELÉPNI TIILtt; KILÉPNI TILOS; 
TILOS FÉNYKÉPEZNI ; BALRA FORDULNÍ'fIY,OS; JOBBRA FOR-
DULNI TILOS; SZEMETELNI TILOS ; HORGÁSZNI TILOS; TÜZET 
GYÚJTANI TILOS stb. stb... 

És van  itt alrendđr is: a villanyrendőr . Piros és Zöld  Ali!  Menj! 
TILOS; VIGYÁZZ! NEM SZABAD! HARAPбS KUTYA! FŰRE LÉP. , , 
NI!... JAJ!! TILOS!..• BALRA... JOBBRА ».TILOS!.» VIGYÁ• , 
ZAT!... HјIRMAS PERON... FÉKEZZ!... TILOS!... GÁZ!... GYOR- !% 
SAN!... TЕ L05!» FIGYELEM!... TILOS!... HÁTRA ARC!.  t"  
PÉS IN-DпјJ!... TILOS !... VIGYÁZZ!... TILOS! ... TILOS!... 

Menni kell, nem szabad kilépni a sorból , menni , menni állandóan á 
menni , mind gyorsabban és gyorsabban , csak előre... 

Aboscal is ment, mennie kellett, menni akart... szállni mint: 

AZ ÉJJELI LEPVE 
fekete ágak alajt 

fekete utcák kövén 
fekete fény hátán 

fekee bélcsatornában 
vén-fiatalember andalog. 

Minden fényvillám , minden illat és b űz, minden szó és zörej a 
húsába mart , égette , szipolyozta nedveit ; a város nagy szája ki-
tárult, látni lehetett a torkát, a fogakat, a nyelvét, a szájpadlását, 
és ez a száj most az ő  húsára éhes , és már itt-ott bele -beleharap és 
ízlelgeti , kóstolgatja és csámcsog , nyalja a szája szélét, mert finom 
ez a hús ; ezt a húst szereti a város , mert ritka az ilyen finom hús, és 
ezt a húst meg kell enni. 

Aboscal ment és egy volt a sok közül , egy fogaskerék , egy pont, 
igy vessz ő , egy porszem , egy név , egy papíros , egy pecsét, egy 
zérus... 

Aboscal ment, az embereknek ütközött , és az emberek is men-
tek; nők, férfiak, lányok, fiúk. Érezte az emberszagot, ezt a vad és 
egyszeriben lágy indulattal teli és békés illatáradatot : friss kávé 
illatát egy barna férfi leheletében , női parfümök sokaságának nyak-
ratekered ~ í hurkát , karamell - és kakaóillatot , minta- és levendu-
laillatot , alkoholpárát , tömjént , nafta- és benzinbűzt , izzadságsza- 

J got, étels2,agokat , vizelet - és üriilék-, rothadás - és dögszagot, és 
mind egybefolyt , elvegyült a világ minden szagával , áramlatával; 
ez volt a város illata.........  

vvvvvvvv 
vvvvvvvv 
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>; .!/ ‚\ 
vagy rajzolni: 

"0' 	verset írni: 
;;f° kvazár a kozmosz határán 

a lét szakadéka el ő tt 
7?". kilátástalanul 
f 	akár a sün hátán útazó 
' 	törékeny-sárga levél 

(ahol csontkéz kapar a porban) 
gondolatok betatronjában 
savmarta kémcsövek fenekén 
anyám méhében 
(ahol csöndkéz fojt hangot 
ötletek marnak belém I 	' 
vicsorognak 	 +~ 	0  

kitépett ... és valahol megszolal egy telefon ; odakell menni és 
beszélni a piros kagylóval , a láthatatlan valakivel, majd ismét; 
visszatérni és: 

, 

í /.\ 

i 

hopp leugorni a rotyogó üstök közé. I 
án  el lehet csodálkozni e sajátos társadalom hétköznapj 

tejteni egy fiatal ördögöt , Mefisztónak egy hamis aranyból ké 
szült pecsétgyűrüért eladni lelkünket , mesélni az édenről, a kapu ~

f kulcsot a mennyország kulcsának mondani, hétvégi turistakarán 
', .dulást szervezni a mennybéli tengerpartra , hamis angyalszárnya 

kat adni el Caligulának , Lucrezia Borgianait , Hitlernek, névjegy 
kártyát adni Lucifernek , és kérni : látogasson meg mielőbb, elbe 
szélgetni a kormos kotlákban főződőkkel . És a kotlák , kazánok 
üstök alól elhúzott langyos hamuban ki lehet írni, hogy: 

PITYPAN 
FAJDALI 

JÉZUs ккі szтџ  
RAGASZTÓ' 

YLÉLEKTAN 
HAMU 
KÖNNY 
DALOM 

... szívembő l a vért 
csöpögtetik 
a tarka esernyőkre. 

Kiabálni: ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁUUUUUÁÁÁÁÁÁÁÁ, . 

Lerogyni a pokol legsötétebb sarkába , és sírni őszintén , zokogni, a 
könnyek magarájában fürdetni a felhevült testet . 5írni, miként még 
földi lény nem sírt, záport zokogni , sírni minden ember könnyével, 
siratni a föld népek minden hőn szeretett , elvesztett lényét, sírni 
mindenki fájdalmával , sírni és ismét csak sírni . Csak azért is! 

És a fájdalom alábbhagytakor: el lehet aludni: HRRR-RRR-
RONNN-HRRR-SZZZRR-RRRRR-HHHRRR-RR-HHRRGG-RRRR.. . 

..'Aludni! Álmodni! 
Aludni és süllyedni a pokol hamuboritotta fenekén át, újabb 

furcsa, érdekes, ismeretlen rétegeken keresztül , süllyedni az örök 
magma birodalmába, áttüzesedni , izzásig hevülni , égni , elszene-
sedni . .  . A  föld szívében lenni : vér, egy lángnyelv, egy kövecske... 
Kő=Aboscal 
Láng=Aboscal 
Vér=Aboscal 
Stb. =Aboscal 

Mert lehet , hogy a világ , a naprendszerek , a csillagok, a valág- 

M maі4enség egy piciny epruvettában úszik , egy epruvettában a sok 
--közül , amelyek mindegyikében más és más , érdekesebbnél érde- 

keb világmindenségek úszkálnak. Lehet, hogy ezek az epruvet- 
'іgу  hasonló világban , mondjuk egy laboratóriumban, egy 

ekényben sorakoznak , és lehet , hogy ez a hasonló világ 
egy hasonló világmindenség részecskéjeként egy hasonló epm- 
vettéban, ez a hasonló epruvetta pedig egy ismét csak hasonló 
üvegszekrényben , egy hasonló laboratóriumban , egy hasonló vi-
lágban, egy hasonló világmindenségben v an, amely valágmanden- 

~~ ség egy hasonló epruvettabon úszik , és így tovább , a végtelené-
gig  

Ez az áldott föld , az emberi faj , az állatok , a növények bölcsője 
mily elenyészővé válik így egyszeriben ; porszemmel is porsze-
mebb, a legparányibb elemi részecskét ől is parányibb, egy atom- 

ag bшiárdomod része ... És mi, a csillagpor gyermekei, kik va-unk; miért vagyunk ; mi a szerepünk; hová megyünk; mi a cl-unit?  Hova, hová, jó ember? Hová, kérdem én, hová? A választ-cѕаkйgy, mmt mindig-elnyeli a kormos vákuum sehossza:., Mi az, ami orőkkévalІ , nхi az, ami nem sorolható aerésa 
formák zavaros végkövetkeztetései közé, ma az

? Az ' 	
'  oz ? Igen, ez lehetséges . A mozgás . A mozgás pedig mi a mozgás? A lélek ... A lélek..., hal!? A 161 . 

nagy titok.., gondolati szül 	vagy , 	anens lét. A lélek: »na yayte nxriyate vá kadá « r 
ayo nityah ááávato ' 	' 	-~ 	' havitá vá na bhüyah Yа~i 

° 	- V  ° 	e hanyaі iđкie šariile" Vajon .., vajon, és 	: nntal . a, 	. ismétlődő, az örökké 	Í 	~г.., és, az ólra és újra meg- 
róna és bizonyíték, ker . és"3r a nagy semmitmondó ap-
űrbe ordított vérdeneszt$ sikolya. Mi  đzsa

б  
amit 

kiáltás; a magány 
az, ami abszolút , anti valós és örök ,  Vajon.., van-e... 

 kel  ~em, Isnil  
mekkora ,,, és mi a neve? yen és 

Kérdés ... KÉRDÉS; élet és halál felett ; KÉRDÉS a ‚гіágmanden-séghez : Ki vagy te , ember? 
Válaszolni e kérdésre általában egy papirosforma , hivatalosan előkelő  irománnyal szokás: 

Név: 
Helység, utca és házszám: 
Születési dátum: 
Érvényes: 	évig. 
... alatta a szám, a személyazonosság egyedüli biztos mutatója 

BR 00623935072 (vérpiros festékkel nyomva) 

Található és látható továbbá itt egy fénykép is; egy komoly arc, 

égy hússal, bőrrel finoman bevont koponya , melyből a feketén pa 

rázsló üveges szem , kissé kancsalul néz farkasszemet a szemiul đ-

dővel . Ilyen bizonylata szinte mindenkinek van: Pedigré? 
Csak fel kell mutatni a lapocskát ! Ha minden egybevág a var-

sággal, kétségkívül megá Іapítható : törzskönyvezett és még leg-

alább 3 évig érvényben lev ő  személlyel állunk szemben. 
Nagyon jó érzés lehet árvényben lenni , de mi van akkor , ha lejár 

a X év, a személyiség szavatossági ideje , mi van akkor? Meg kell 

hosszabítania magát az embernek, ismét hitelessé válni , garai►tál-

tan'  e földi idő  tartozékává kell ismét lenni, ekvivalensnek önma-

gával és főképp személyazonossági számával!  —00623935072...  Ki 
ne kiálltan fel ilyenkor a visszatarthatatlan örömáradattól: Ez én 
vagyok... érvényes... normális =jó... Én=00624945072 ... min- 

dentől begubóztatott földi lakos. 
A gép , a gép , a gép... 
És ha elromlik a fogaskerék,-ki-keц_cserélni: 
BR 00623935072 nyilvблtartásbóltörölve, az elhunytak anyakönyvébe 
beiktattatott. 
KZ 67093452610 beiktatva BR 00623935072 he ye (munkata , ztalat 
nélkül). 

~~ 



Íme egy friss életű  kozmopolita ! - kellene felkiáltani Aboscal 
láttán . Csodálatos , mily furfanggal ácsolja a lét a gondolatot egy-
sz~rre kristálytiszta és kosztól nehéz építménnyé . Mennyit szor-

gо kоdіk , lemond , segít és megaláz , ismeretlen mélységekig süly-
lyeszt , vagy mint a vízbe fúltat, kivet a megismerés kavicsos pa rt-

jára. És csodálatos , hogy mindez pont ővele , Abosca]Іal történik. 
Miért? Vajon nem lehetne-e ő  is minden tekintetben „normális'? 
Vajon nem adhatott -e valamelyest neki is és mindenkinek a lelki 
szegények által megélt mennyek országa ? Vajon? 
đ  a be :nem épített piramisk ő , autoflageUációban passziót ta-

áló félisten, építő  földrengés, se szeri, se száma víziók tulajdono-
sa, eszmék , ideálok romhalma , buddhista , kit rajtaütésszer űre 
vet széjjel .a paroxizmus heve , démoni angyal, látnok világtalanó 
világában , a lefékezett bukfenc ...\  

Ah, hagyjuk! 
Jöjjenek a ;pontok!- 	  

... mert a világ következett , merőben más 
.„ez mLr a 	  de ne nevezzük meg' VаІаіМ  ek 

Földi idő  srerint 23 óra 54 perc 29 másodperckor ágyában feküdt, 
semmi lén yeges nem történt . 23 óra `57 perc 32 másodperckor az 
órára vetült hamuszín holdfényt émyelve аІІgatólagosan tudo-
másul vette, hogy a pontos id ő : 23 га  5'регс  Aluí~l- 

гΡµellett. 	
?,. .. 
	

/ 

Másnap délután kiment a strandra . A forró homokra fekitdt, és 
hagyta , hadd szívja fel minden porcikája a kellemes h őt. A nap, 
mint egy fortyogó nikkelgömb zúdította rá mérges tüzét. Olvadni 
látszottak a homokkristályok ; napszemüvege , amit szeme védőpaj-
zsául orrára biggyesztett , krómozott öngyújtója , parázsló ciga-

rettája , a könyv fedőlapja ... Tollában szinte forrt a tinta . Az embe-

rek itt , akár egy vállalati étkezde süt őlapján a bifsztek ramszte-
kek, natúr• és párizsi szeletek és egyéb sültek feküdtek békésen, 
mintegy tárt karokkal üdvözölve a kínt , önnön választotta máglya-

improvizációt . Akár egy elkerülhetetlen és halaszthatatlan sors-

csapást tűrték az infravörös és ultraviolett sugarak húsemészt ő  
maгtalóck ~dását . Amikor egyik felük már-már ropogósra sült, 
lomhán megfordultak égetni még nyers oldalukat . A nyakba mi-
ként hurkos kötél mart  bele a napolajak , krémek, parfümök, a ké-

nes víz és az izzadság egyveleggé kevert szaga . Kételyt kizáróan 
flörtöl az agybatolakodó következtetés: Nyár van. Olyannyira, 
hogy szinte fel kellene kiáltani : Ez nyár! Ordítani forró léggel szí-
nültig töltбtt tüdőből: Nyár! Nyár! Nyár! $s valóban nyár volt a ja-
vából, amely lehetett volna a földtörténeti kor els ő , és lehet, hogy 
egyben utolsó nyara is, de ugyanígy lehetett volna akármelyik is-
métlődő  nyár, egy a sok közül, egy a rengetegben, egy nyár, melyet 
mégsem lehet öszetéveszteni egy másikkal . Nyár mely ekvivalens 
- ha egy fogyasztó tudata úgy akarja -: naperny ők, gumilabdák, 
szalmakalapok , úszógumik, kacsatalpak , búvármaszkok, papu-
csok , törülközők , fürdőköpenyek , úszópárnák , strandcipők, gyé-
kényszőnyegek, szigonyok, vízipuskák, fonott táskák, napolajak, kré 
mek, horć !ozható hűtőszekrények , újságok , könyvek (pl ilyenek, 
mint ez a kezedben), kártyák , konzervek halmazával ... A tétlen-
ség р iпanatait tarkító mindenféle, kifacsart és oly kedves, üresjá 
ratban dudorászó id őt kitöltő  sok minden, az emberi élet egy pilla 
natának pompázó kellékei. 

És mégis ...?! Nem tartozhatna -e mindez egy hangya nyaralási 
felszereléséhez , ha teszem, fel, a hangyának ilyen vagy ehhez ha-
sonló nyaralási szokásai lennének ? Vajon?! Nem, nem , nem, ezer-
szer nem !!!! Nonszensz! 

Itt rejlik: az identifikálhatóság, ez az ujjlenyomat, amely most is, 
ismételten , mint megannyiszor árulkodik , ami néma , de hangosan 
tanúsítja, hogy ez itt ő ; az Ember. Mindenféle be vagyon vésve, 

\\\ hogy itt járt: Homo Sapi.ens, Homo Faber, Homo Novus, Homo Oeco-
nomicus , ;Homo Primigenius , Homo regius , és nem utolsósorban a 
Homo Unis Libri. Igen, Ők, Ő  mindez, Ő  itt van , Ő  itt kell hogy le-
gyen, ilyen Ő , ilyen máshol nincs, ilyen több nem létezhet, ez egyedi, 
egyszeríí és egyben összetett , ez megismételhetetlen, ez 
utánozhatatlan , ez szörnyű  és szép , ez megható és ígéretteljes, ez a 
minden és ez a semmi!!!! 

... Feküdt a forró homokon. 
A tengerszín víztükör ott vonaglott el őtte; 	t egy ld•ldfodre- zбdб , meg-megfeszülő  PVC takaró . Alatta ricsajozó gyermekhad. Ilyen egy festmény , mit sohasem festett meg senki, mit ismerni és látni nem lehet , nincs , de van, ami ... óh, sírni kell, hogy a köny nyek , melyek maid eláztatják e papírost , bekeretezhetővé válhas-sanak , hogy egy 'fájdalom tanúvаПoхmása legyen minden csepp es ő : meri"; 

a kakasülő  
mint a törekvés le van... 
..írva egy rongyos füzet hátlapjára, 

írva abban a... , 
.., tejlevesben 
mit éhes gyo 
sem yes 

továbbá; 

a poros asztalon egy ron 	pók, dohányhamu, papírvá- gó kés, egy piszkos pohár , üres " egek, papírok, tollak, elégett gyufaszálak , a régmúlt sárga fotói , egy zsebóra, melyben az id ő  3.12-kor rekedt meg, 
... a távolban harangszó és free jazz egybeolvadó futamai 
... egy szék , melyen ül valaki 
...ötletek és gondolatok 
... egy hervadt virág az ablakpárkányon 
...egy perc 
.., a kiáltás. 

S akkor .., mint a fáradt földből feltörő  magma , hirtelen úггá lesz rajtunk a fékevesztett nevetés: HAHA 1AHAHAHAHAHAHAHAH Š HAHAHAHA 

Bement a vízbe. Gondolta, lehűti magát egy kicsit. Úszott. Er őteljes 
karcsapásaiban kiutat talált magának a felgyülemlett indulat, 
a gőg és harag . Ráfeküdt a víztükörre , és hagyta, hadd ringassák 
kényük-kedvük szerint a hullámok . Búvárkodott . Szeretett volna 
nagyon sokáig így elmerülten e kék lében nézel ődni , lélegezni 
akart a víz alatt, de az agy még a gondolat megfogalmazása el őtt meggyőzte ennek apszurd voltáról . Gondolatok párharca ; micsoda tűzijáték , micsoda párbaj ! - gondolta , іniközbeх' bal lába is elhagy-
ta a partot . Törölközőjére feküdt , lehunyta szemét és minden erejé-
vel vérkeringésére próbált összpontosítani. Érezte, hogy él. Cso-
dálatos - gondolta - , milyen spontán , tökéletes , milyen egyszerű  és ésszerű  a lét! És mennyi élet mindenütt !? - egytől egyig a tökéletes 
természet . Elképzelte, milyen lehet virágnak lenni , és szinte érez-
te, amint ereiben vér helyett láthatatlan gyökerével felszívott ned-
vek csobognak . Egy réten n őtt  társai , a mezei virágok sokadal-
mában; sárga szirmaival köszöntötte a tavaszt . A tavaszt , mi a téli, 
szürke eget türkizbe mártott ecsetével meszeli át. Aztán nyár lett. 
Arattak. 

ára~vafeküd  

an, n►  féliц-m~g~rкől~ 
vir~9I+ 4 Ismét teljes rko Ojts itt is, 	 І6 	
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rózsafaér  

jó1 ismert torul 	c egУ  egye ~цΡ és mag
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szó, egy 
sajátos láp 

gyöngysИemв ...  
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vége szakad , és valami eцгezdődik: 
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vagy egy 
Yyyyyyyyyyy 	/' 

vagy 
ZZZZZZzzzzz 
egy 
ismeretlen: „ÉN". 

Közvetlenül mellette egy napolajjal fültövig lekent , fekete bikinis 

szőke, harminc körüli vonzó hölgy feküdt, valami er ősen klasz-

szikos , vaskos , bőrkiitésü , könyvet olvasott . Aboscal , úgy hason 

feküdve , 
jobb karjára támasztott fejével könnyen részolvasóvá 

válhatott , de az egészből csak egy Rousseau -idézetragadta meg 

figyelmét: 
Sors de lénfance , ami reveшe-toi! 
Hát igen — gondolta— , ha a jó tanács laktatna , egyetlen éhes em- 

ber sem lenne kerek e világon . Ha? Ha! Ha nagytatámnak kerekei 

lennének , bizonyáхa villamos lenne... 
Aztán... összefolynak a betűk ... egymásba kapaszkodtak, lök- 

delőztek , dulakodtak . A nagy „V" bekapta a kis „i"-t: a kis „b" ha-

sával oldalba bökte a kis „o"-t: ho Egy nyelv 
romhalmazává vált a szemantika minden közfala... 

A betűk , a betűk ... akárhogy fordítod is őket, kedves , ha ezer-

szer is maga a sivár lehetetlenség , csak értelmüket keresik. Értel 

müket a szóban , melyekké formálódni igyekeznek . Szavakká ala-

kulni!! Ha rögtön olyanokká, mint a : quitzerb , kuglujukinan , prten-

uxustromolongottdroI'tofl, vagy a j иkkцtrompolis -ajh6-isális... s 

mint most ez az „i" és az „s", mely ki tudja, miért és hogyan, ide 

a szemhéj alá bújt , rendületlenül itt csücsül , s némán színezi a gon-

dolatok már tarka színfalát : шnніішшІшнІmeg ssssssssssssssssssssss 

sssss és ismét sssssssssssss , vagy sisssiisiisisisisssшsssisisisisii 

sssiiisssiisis... isisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisi vagy sisisi... ssissi 
šsissississississississississ vagy egyszer űen csak is, is, is, is, is, is, ;s, is, 
is, is, is, is, is, is, is , isis, isisis, isisisis, is meg nem is. Igen is... 
meg nem is . Igenis! 

S... s mondani akarnak valamit ... valamit ... valamiről... vala- 

\
kiről , akiben itt enyész az egész , valahol a szív és a gyomor közt, 

._ -itt, nézd-, egészen bent , mélyen , belül, egész mélyen ... Látod?O)? 

Itt valahol , ahová egy kés könnyen hatol, benn a meleg homály- 

ban... 
r 	... ami elmondani űz, beszélni ! Megszabadulni mindent ől akár- 

mibe kerül is ... megszabadulni , még akkor is, ha: a gyomorban 
már lassú gyilok rág, ha már a rothadás Sziszüphosza görgeti az 

epekövet , ha rozsdás koporsószög csiklandozza a lét b őrét , ha biz- 

_ 	tos az is, hogy nem biztos... 

`a_ 
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FÖGGŐ  

`isten fülénryegš 
osztod hrdegéf 
részesedsz  
tökélyéb ől 
(érzéstelen1íl fájsz  igy terrorizálsz!) ~ bcletіőttél rozsdame j

~tes h~ísááa _. 

SIR4LY 

mert nekiröpültél 
a  Napnak a szíved 
is átforrósodott 

csak a csőröd lett szabálytalaj  
valami ben " 
feszíti 

~r 

NCE LAJOS VERSEI 
eldobandó 
hasznavehetetlenségek 
(mennyi kidobott pénz) 

vélekedett öreganyám 
iskolás próbálgatásaimról 
jegyгetfüгeteimet nagy 
előszeretettel rakva 
tejesfazékra 
kovászosuborkára 
(bele fi essen valami) 
ennyi kiavatlan  
rosszhiszem űség л, 	L~ 

‚У  tévhit 	 ss,, 
'„ eбjtlet birtokában 

az émber kizsigerelt életére 
elem is tekinthet másképp: 
hasznavehetetlen dolgok 
lomtnrara

n~ 

„Пe "estd á 'szemedet ezekkel 
— intenek ma is 
aztán az utcán találja magá 
az ember járókelőketszól 
idétlen 
önmaga szórakoztatás 
játszik. 

LEPKE 
avagy festőnk kór"-de 

Gálics Istvánn 

Akit ébredéskór cs 
megérint a fény, aki 
válogat a dolgok kö 
boldog. 

A hajnal is 
lepkeszárnyon érkezik, 
színei kopognak csukott 
pilládon. 
Látszólag preparálva vagy.. 
Ha szűnik a látás kínja, 
ha nyugszik az idegbajos 
pupilla, de a gómbostűk 
helye még fölsajdul este, 
lefekvés el őtt, s már rezeg is 
a finom erezet, esillópor 
száll. 

Álmodban 
egy óriáshegedű  
— új héttornyod! —
belsejében dörömbölsz 
reménytelenül. 

KOVÁCS GYÚL 
KIINCS 

kézzel _vérted az ajtót ' 
szivánvány cikázčtt végi 
Iábszagú kenyeret ettél r 
képregényt olvasol 
hadd lássák rajtad 

 

végre megtaláita 

létra helyett ott a kötél 
a klíma megfelel a cikóriának 

s 
dobozos sertés 

bбrka baj bátb 	értele 
fehér kenyeret szel a ke 
megjelennek a felcserek 

ZSUZSI 
vattacukor  
rojtos szerelem 
KILINCS a csapOajton 
púp a daganaton 
pofon 
és katalizátor 
ki 
KILINCS 
vattacukor  
a köd 
olajfolt 
álom 
ólomléggömb 
sírva nevető  
temető  
rím 

belépek 
jobbomon az élet ІЕRD a verebek ІsszekapвдΡk egy szem kukoricáim szemedbe mondja az orros g Ј  ј'ј  napfényben hűsöl'ek a denevérek 
múltat felejtve hullajtja tüskéit egy r0zsaszál 
szépeket mondok nagyot hallok 
zsebretett KILINCCSEL mocskolodom 
temetőben tartják a meПyegzöket 

TÜKÖRKÉP 
tükörbe nézek 

fogai re dezetlenek 
véres Кб  л'УсSepp pereg végig a kvarckristál

yokon  nagy 
cseppekben hull  az igazság  
köd borítja 

a magát mutogatót 
behúzzák a függönyt 

kettészakad az önarckép 

KÉT HEGY KÖZÖTT 
szélesednek a küszöbök 
eltűnnek a  lépcsök 



yon,, 

)SBARANYI JANOS 

HAROu .VE RS 
mégis,-ma az? 

Ha legalább fájna,  
Igy, hogy mi , de,, re 
a kedvem se ment elv 
nem ment el annyi m 
Gondom sincs 

 
nem viszket, nem bizsereg.; љ  Тџ  
Van dolgom, nem,ol az Unalom. 
Ami dalolt, még nem hallgat, 
aki aludna, felőlem alhat 
Néha olyan jót, nevetek magamon, 
kárörömmel. 

Tudom, örökké nem élek, nem izgat: 
Amit megértem, megérte. 
Mégis, mi az? 
Nem értem. Ti  érted? 
* 

~ 

5EBES ~~ ' 	 ''`°~ 
~ 	 ~_  

~i►~ 

цодаlот-бrán 1e1ketlen šzenvedés 

szabad akarat аlарјап , tanitás. 

А  xomantikusokпál érzelкnes, a sziim~ 
. 

az цnpresszioтustá~~ p1цanatnyi 

Sartre_па1 hцmaдfsta, HenulWwa , hđsies, 
.%+ ! , 	 , ' ű . 	 R 

Mind hatással 
er 

 vai►  a  gondolk 
 

Zümmö 
drótba~

g az áram, zizeg a feszültség 
A csilla agban. Emeleteken kopik el az ég, 

g, a hold helyett higany gőze ég, Sapadt fénykörére ront lesből a sötét. 
* 

Figyeld, hogy libben eléd 
hogy lóg pók fonalán a világ. 
Lágy háló, finom légszövedék 
rabul ejt, elfog embert s bogőrt 

2. 

Zaj szürбdik be a nyitott abl 

Cseréptet6krđlfény verődik 
Fényes antennák merte eS fe 
Az égbolton nem járл  

Kiférek az ablak keskeny keretén. 
Az ajtl majdnem a mennyezetig ér. 

A tábla hosszában vonul a falon. 
A padok katonás sorokban aIln'ak. 
Huszonnégy szempár mered középre. 
Négy lámpa lOg a fejek felett. 
A padlón társnőim árnyéka vet formát. 

Кјiézek az ablakon. 
a képbe. Fa ágai nyála 

Mögöttük háztetđk. 

Szfnteleп  az egész. 
Mindenütt szürkeség. 
A képben még madár sem ágy, 
csak hipehely hu]l alá• 

ArаВyszínü váza csillog az asztalon; 
a tanár mögötte ül, kezébe könyvet vesz 

és olvas. 

\ 'Sargászöld levelű  ágak fedik a tetőt -  

Ј$ха  kinézve ez tűnik elém. 
:Szél járja át a molekulák tömegét, 
nem lesz esO ma délután. 

Akár késeпdélet , amelyeket néha átformál1' 

Irt, hagy mondanivаlб
j"k egész legyen. 

Az -- 

A tábla hiss 
A padok katonás so mer 
$цSSZOn1'égy szeme 

_ 	1áдΡipa lOg a fejek felett. 
в  ya-dњn tđхSaőim ámyé w ve 

~ 7 Itlférekaz ablak  .keskeny k-; = 

~ 
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A TÖRTÉNET SZEREPLŐ I: 
Gorjana S. — fiatal nő ; 
Jimmy Valentine — bűnöző , angol nyelv gyakorlására alkfl 

mas s 	ely; 
O'~~y — deféktívtörténetek írója; 
Ben Price — detektív, O'Henry történeteinek h őse, a magán-

életben a rijekai „B" Hotel portása; 
Ralph Spencer — nemlétez ő  személy a valós világban; a d' - 

tektív, B. Price álneve; 
Annabel Adams — kisasszony, aki a történet egyi) ~ jele té-

ben véletlanül éppen arra jár; 
A börtönfő ; 
A bankigazgató; 
Két kislány; 
Véletlen járókelők és statiszták; 
A szerző . 

A BŐRT ÖNCELLA 	l \ 

Jimmy Jalentne-nal a bortoncellában~találkoztünk. Ül. 
A világítás elég gyér, így a feje csak oldalnézetb ől látható, te- 

' . hát testmagasságáról, életkoráról és életmódjáról, politikai 
állásfoglalásáról lehetetlen bármit is elmondani. Ha lenne 

, most egy kis szabad időnk, vitázhatnánk a sporttevékenységé 
ről, esetleg kedvenc színeir ő l. A cellában azonban mindössze 
egy halvány villanyégő  pislog — mint ahogy ezt történetünk 
elején már más formában el ő  is adtuk —úgy, hogy: profilból 
szinte nem is látható. Jimmy Valentine (a továbbiakban: J. V. 
— bármilyen esetben) suttog. Fejének árnyékán — a falon — kö-
vethető  ajkainak lassú mozgása. Hang nem hallatszik. Nem 
tudjuk kihez szól J. V. ily némán. 

`%~ 'f.. 
GORJANA S., FIATAL NŐ  LAKÁSA RIJEKÁN 

Utca, házszám: elfelejtettük. Mindenféleképp: a szobában 
félhomály honol. A fény legkifejezettebb a falon, ahonnan 
derékszíj alakban csordogál lefelé. Gorjana S. az írógép mel-
lett ül a lámpa alatt egy fonott székben, ölbeejtett kezekkel. 
Mi a padlón kuporgunk a fal tövében: Gorjana sápadt. Gorja-
na arca magába szívja a lámpa fényét. Szép arca van. Hi voz 
in prizn onli ten mantsz — mondja Gorjana S. Hangosan el-
ismételjük a mondatot: angolul tanulunk. 

A BÖRTÖNFŐ  SZOBÁJA 

A börtönfő  magához hívatja J. V.-t, öt dollárt ad át neki 
a legszükségesebb holmik vásárlására: öltöny, s valamiféle 
sporttevékenység, mint pl. vigyázzban állás közlegény módra, 
nekünk oldalt fordulva, fejét mellére hajtva, hallgatagon. Élet-
nagyságban látható... No, de válogassuk meg szavainkat: 
a börtönfő  szobájában éppen csak erősebb a világítás, mint 
a cellákban. Mégis: J. V. ALTALÁNOS VÉLEMÉNY szerint 
azok közé sorolható, akiket szálfatermet űeknek szoktunk ne-
vezni. A csíkos rabruha feszül a széles vállán, vastag kariz-
main, erős combjain. 

GORJANA S. KÖZBESZÓLÁSA 

— Fogjuk rövidebbre a mondandón émé i. eÍtíaiigját br-
jana S. Es öszevonja a szemöldökét. 

J. V. — EGY IDŐRE LÁTÚKÖRÜNKÖN KÍVÜL 

Tehát J. V a börtönudvar falával szomszédos kocsmába 
megy. Nem időzik el sokáig: hisz arra nemis jutott ideje, hogy 
megvacsorázzon, s ő t még egy italt sem iha~tittpіeg. Kivéve: ha 
egy hajtókára ki nem itta a pálinkát. Lehétkéges (?). Tízévi 
raboskodás alatt alaposan kiszárad az ember torka. De lehet, 
hogy csak WC-re kellett"mennie. Vagy telefonált. Egészen 
röviden. 

л  . 	,  

. V. AZONB 

Most követjük, a kihalt utcákon siet. El őbb csak egy, majd 

öt-hat macska is átfut el őtte az úton. Elered az es ő . J. V. ta-

lálkozik néhány véletlen járókel ővel, akik között egy n őt is 

látni vél: Annabel Adamst. Névr ő l azonban nem ismeri. Kér-
dés, hogy valaha is sor kerül-e a bemutatkozásra. Nincs id őnk, 
hogy Annabel Adamst nézegessük: mert J. V. már belépett 
a vasútállomás épületébe. Kés őbb már a vonatban láthatjuk: 
de csak egy pillanatra — amíg elsiklanak el őttünk a kivilágított 
vagonablakok. Egy ablak magával sodorja az arcát, lapos orrát 
az üvegre tapasztja, a szája sarkában lóg valami. J. V. egy ha-
tármenti kisvárosban száll is a vonatról. 

AZ ANGOL NYELV GYAKORLÁSA 

— In d taun niar d boda — mondja Gorjana S. 

HOTELSZOBA EGY HATÁRMENTI KISVÁROSBAN 

A hotelszobában természetesen félhomály van. A tapéták 
már rég elfeledték tarka díszeiket, az ablakról leszakadt a füg- 
göny. A könnyekben foltok sötétlenek, s ezek bármely pilla- 
natban végigcsoroghatnak az arcokon, ajkakon, s lecsöppen- 
hetnek a padlóra, ahol reszel ős hanggá pattanhatnak szét, 

mint...  stb. A szoba közepén a lámpa alatt egy vaságy (kato-
naágy? börtönpriccs?) trónol. Az ágyon: felnyitott láda, sorba-
rakott szerszámok... J. V. lassan felegyenesedik az ágy, a lá-
da mellő l, ahol eddig görnyedt. Mindkelt öklével a derekát 
döfködi. Az árnyéka hosszúra nyúlik. 

J. V. lassan feltápászkodik. 
A hotelszoba közepén áll. 
Forog körbe-körbe. 
A szoba belseje egészen különös alakúvá formálódik. 
J. V. felfedezi, hogy a szobának különös az alakja. 
Alulnézetbđl: az egész helyiség egy koporsóra hasonlít. 

TALÁN CSAК  NINCSENE B  
Talán csak П in 	

ALS 
cserrek_balsejteli  ;  

.' 
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i^ 	Akik Gorjana S. társaságában vannak, mindannyian tudják 
<; hogy a geometriában miként nevezték el azt a... J. V.-ne 

észéhe jut: a börtönfő  vonalzójára, asztalára voltak ilyene 
rajz lva... igen, ezek a deltoidok... J. V. leméri a szob 
hószát, számol. Néhány nap múlva tudomásunkra jut, hog 
kár' m városrész mintegy húsz üzletébe törtek be. Mint sejtet 
tük 's, mindez felkelti Ben Price (a továbbiakban: B. P. - bár 
mlyn~esetben), a detektív figyelmét. 

rrak,. megtalalja a recepciot az 
cer névre szobát bérel. 

O. K. - eddig minden rendb 

12. VAGY HOGY IS SZOKT'K EZT MOND 

' А  zerző  még nem sejti á történet végét, ugyanis  L V. a 
nagyvarosok őserdejében felnövő  fenevadak ösztönével meg-
érzi a közeledő  veszélyt, vagy hogy is szokták ezt mondani..,. 

A történet befejezésének többféle változata van, ezek azon 
ban elképzelések csupán .. . 

J. V. a szoba közepén áll mozdulatlanul. B. P. a lift felé in-
dulóban megtorpan a recepció el őtt. A bejárati ajtó bármely 
pillanatban kinyílhat, hogy belépjen rajta a fiatalasszony. Es-, 
teledik, valaki elindul, hogy felkattintsa a hallban a kristály- 
lámpát. A rijekai szobában tartózkodók egyetlen rezdüléssel 
sem törik meg a csendet. 

Gorjana S. - végül is - megsžólal. A hangja csörren, mintha 
bádogedény esett volna le a fogda betonpadlózatára. J. V. fel., 
riad. 

EVEZETŐ  B. P. -RŐL, A DETEKTÍVRŐL SZÓLÓ 
TÉNETHEZ " 	 y , 

kezdődik: B. P. belép 'á hotel halljába. Megpjlla 'egy 
nőt (talán Annabel Adams?),  ki felöl  kёгdеzбѕk&ііk  

a pórtósnál. Ismeretlen oknál fogva a riecepció nem a% dszin- 
ten van. B. P. - kёѕz4 töb é s dtektívtapasztalatđnak, ј  
esetleg a rijekai „B" Hitel  por~ scént szerzett tapasztalatait' 

ten, és Ralph Spe 

0. J. V. GEOMETRIAI FELADATOKRA, EGYÉB 
UDOMÁNYOK ALKALMAZÁSÁRA EMLÉKEZIK 

A LEVÉL 

- Biztosan írn fog majd, mondja Gorjana S., s azt fogja ál-
lítani, hogy sohaltöbbé nem dolgozhat a szakmájában tu kvit 
biz old biznisz. S fialóban, láthatjuk, hogy J. V. lázasan koto-
rász a zsebeiben, áhonnan egy összehajtott papírlapot húz el ő , 
ceruzát szed ki kabátzsebéb ől, s jobbra-balra tekinget, hogy 
alkalmas helyet tal íjon .. . 

Miért viselkedik ilyen furcsán? Kinek írja a levelet? Ki hiszi 
el neki azt, amit ír? S végül valójában kiért is izgulunk mi? -
Ne térjünk el a nyelvleckétől - makacskodik Gorjana S. és hi-
vatkozik egyebek közt O'Henryre, a neves íróra. Mindannyi-
unknak szüksége van pillanatnyilag a neves író segítségére. 
Így mi is helyeseljük a levelet. Fordulatot sejtünk. Sejtésein-
ket azonban gondosan eltitkoljuk, míg a történet be nem feje-
ződik. Vajon ezzel véget is érne az eseménysorozat? 

A 8-AS SZÁMÚ HOTELSZOBA, MÁSODSZOR 

B. P. bemegy a különleges alakú hotelszobába. Mindent 
aprólékosan átvizsgál, ennek ellenére semmit se tálág,, ami kifi- 
nomult éгzékszerveinek gyanús volna: tartózkodott-e valaki 

_.ebben a helyiségben az eltelt négy év alatt. Sehol semmiféle 
"-jel, csupán egy fehér boríték hever a fekete ágyterít őn, mint 

holmi vízszintes gong s rajta formás bet űkkel az ő  neve. B. P. 
felemeli a fejét és a tukörben szembe találja magát megdöb- 

'bent tekintetével. _, 

~ 
— 15. J. V. NEVET 

J. V. nevet. Szaggatottan, s ez inkább köhögésre, csaholás-
ra hasonlít, ami viszont nem illik egy ilyen macho kinézés ű ; 
hőshöz. J. V. nyíl alakú hangot/leveg őt présel ki tüdejébő l: 
ami .belefúródik az új banképület homlokzatába, _ 

1 
16. GORJANA S. NEV Ј  

- Nyu bek vou/t, mónd'a Go~'ana S. és e "' J 	., J 	toré nevet, mert 
4dja már, hogy a bankigazgató melyik viccet fogja elmesélni 

"3j V.-nek, egészen a füléhez hajol, miközben verejtékes kéz-
z l felhúzza jobb karjára az ékszereket: Gorjana S. nem tesz 
.e eget az elvárásoknak. Ahelyett, hogy ;  a viccet mondaná el, igy szól: A 

Ј  ј ' 
j 
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t. TIZEHETEDIK LECKE 

- „Tizenhetedik lecké a' Ez azt jelenti: J. V. bemegy egy ha-
tármenti kisváros legnagyobb bankjába, ahol az igazgatónak 
m'nt O'Henry, detektívtörténetek írója mutatkozik be, s rá-
bászéli a furcsa járású, udvarias úriembert, hogy vezesse körül 
a bankban - ugyanis az élményeit đ , az író, felhasználhatná egy betörés leírásához a m űvében, amelyen jelenleg dolgozik 
stb. Az épület megtekintése közben két kislányt pillantanak 
meg, akik érdekes játékot játszanak: az egyik bezárja a mási-
kat a páncélszekrénybe. Van klouzisz anader in d szeif. 

J. V. megáll és nézi - a kislányokat. 
J. V.-nek eszébe ötlik, hogyan fog betörni a bankba. 

18. AZ ÁRAMSZÜNET 

Bár jelezték, tehát - várható volt, az áramszünet most mint-
ha mégis kissé meglepne benиünket. J. V. hirtelen elfehére-dik, majd eltűnik. Gorjana S. arca kialszik. A többiek, akik 
eddig a földön kuporogtak, beolvadnak a falba. Megdöbbent 
tekintetük ráveszi a szerz őt, hogy ő  maga is árnyékká halvá-
nyuljon. Apapíron a szerepl ők helyén csak elmosódott foltok, 
fakuló nyomok maradnak. Rövidesen ezek is teljesen szét-
folynak emlékeztetünkben. Dekát végül is mire kellene em- 
lékeznünk? 

létezik e egyáltalán tela 
Hogy 	 °I ny meg. olvastam 	részlae.rlapongaláltakévben 

en~
Y történetét 

sohase 
 mú elbeszélés

ének 	 mely 
O'н 	Valentine 	bő[ (?) meg ј í[ott P mondani. 	sze- 

,JimmY 	 ts meg tudnám 
	toTténet néhányának ~ojósára haтzпált 1¢gY Z etesZüesnrгélkül 	bukkanгam rá a 	Valentiné-l• 

íL¢het, hogy 
mtn Ugyan  bben a J hasoubatosság 

i'Henry  HagYykt volt valófában 
műve. 	erek rá, se Rije  

íródtak esorok.) 	Ntinden m 	a  véletlen dtg 
	ás, városokb  • esküdni m 	 an 

~eplőlénekháпyattatásával kap ~olat0 Henryvel~B& 
udom 	nem találkoгΡ/ m, de m 

titokzatos 	 ! limmy Valensi dban, s.m p¢dig 
. , , 	m" szerette 

sem, s amei~eket ifjú 

(Fordttotta MARGIT István) 
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Medvetáncoltató 
fejem egy kövön 
testem rögökö` 
egyre csak: гühögöm 
a nyúzot'I(utyát 
mel;nek bőrébőL 
doó'készül 
medvetáncoltató hangszeréül 
ogy tátott szájjal bámuld 

a táncoló medvét 
amely miatt 
egy kutyátlenyúztak \' 
és még csak meg sem ettеk 
a tegnap kapott ~~ \ 
kenyeret 
ütött a pék 
évi malacot 

fagott a lép 
s nem forgott 
malomkerék 
a szélben 
ment el Vendel 
aki csak bort vedel 
szerinte 
a bor kenyérrel eledel 
mit nem feled el 
senki 
ki egyszeri lakója 
e rész földnek 
hol csak nyögnek 
és röhögnek 
az üres üvegek alatt 
elmaradt 
az előadás 
itt már nincs maradás 
mert jön a vallatás 
utána ballagás 
a börtönudvaron 
lánccsörgés kattogás 
ajtócsattogás 
s hol csak mint suttogás 
hallatszik 
a külvilág zaja 
örvénylő  robaja 
melyet nem láthatsz 
világ csavargója 
lusta medvetáncoltató 
kutyabőrön doboló 
egykori kutyabőrök 
züllött utóda 
ki azt se tudja 
mi az a dióda 
azt hiszi diófa 
dőlt a bokorra 
hol elszakadt 
a bocskora orra 
esett a porba 
csorba borotva tokja 
libben a táncon 
a lányon a szoknya 
falon egy bolha 
W farmernadrágban 0lgá 
mert kiöntött a Volga 
j itt a medvetáncoltató ; 
dobolva 
mászott a bokorba= '  
kutyabőr dobbal 
szaladt bocskorral 
ersenyt futott a korrá 

és adós maradt 
egy pohárbоnral 
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enniük \` '' 
 anak hül

ye dö ntésekЈУ  macs nyak ami megnövelni a sert sontéseket, 	'  
s lenne 1iő1 csin~ek  számát, mi 	

élni  Anyám 	 sz~ rendszere 	a mát. 
Sajnálja a sze 	

sen иzeti a víz. . 

hol 
eSkat  ultega h ŽrVat, és mind

en  éV illan
yszámlát. később elherv$~~  lott levő  kertbe ben 

Leha 	 ak a melegben, 
BethlenotGa fáról a Пyаloka  
Azóta 	óborról mesélt 
azt 

moBdechus is vodkát iszik 
y PтtУOka, 

Diplom Ja oroszosodik • 	' 

nem
am valahol poros 

né tet°k mélyén °dik egy polcon 

lábam egy kéveлé ülök a út mellett röhögő
k a világbkén 

Hiányzik a tömeg, 
a kötetlen gyűrődő  réteg, ahol 
a lányok általában szépek, és hol 
mindenkiről szólhatna regény vagy ének. 
Hiányoznak a nyirkos éjszakák 
tömött ivászatai, kopott szín ű  embereivel 
vizenyős szemeivel a részeges napoknak, 
lassú menésével az öreg kalaposnak. 

Gondolkodom. 
Lanyokról, motoro Síró 	 król, mosol 

öreg embe
е
erOi,  dagadó keblek y°król és pofo és 	kről, utal 	ról 	nokról. 

amurégki tudja miről gyerekekről FN 
Álló már az idő  is kitör` 

szekerekre szálló oi lassan 
hiszékeny és haza 
	

verebekről,kоpaszodó feje1nből.  festek magalnna g emberekről 
ecset nélküli elvo SZ1ntelen képet 
és azt hiszem mák' kekseget, 	' 

Halálta
п  rétest, Sem tú ós eszek majd ta~cot akarok! 	bélest. 

leverni ra fazt és románcot, 
ni a kut ekról a zománcot ráz 

még ha  nemis 
~a gyütt a láncot; -_--mint akaszára  ta' 

ynek  
es így múlik d ig ebes moka  lába 

ér kutyája, 
lassan nyomorék  kutyavilaga 

~.% 



iégett a kert virága, 
iégette a műtrágya , mely sok volt a melegágyba' 
zápt a csóka egy éjszaka északra, 

nem mіntещјаkаtoѕ  szakra, 
mert іegsú ~tt égy köszörűs 

szikláfál `mёнl tt állt a birk 
csorbult a bicska , 
örtönben ülve várja a sorsát Kacsicska, 
sicsókával tömött kalapja 
lesett a porba, 
em álltam a sorba a boltba menve, 
áncolt a sarkon egy medve, 

rózsás volt a kedve. 
Fotogramokon Merilyn Monroe keble, 
miit mikor a tél hóval lepte К  
a bácskai dombokat. 

Szeretem a hideg söröket a nyári melégben, 
számolom a köröket a céllövőversen, en, 

iürült a perselyem. Nincs selyeminge 
iába minden. Nem lettem se munkás, 
e tollforgató , csak Паa ztérkoptató. 
yári lakásom a csillagszálló, 
tt vagyok csillagszámoló. 

Szeretem az őszt , az esőt, a fekete nőt , a szőke szeretőt. 
Nem teszek a fára madáretet őt , mert utálom a galambokat. n~g 

Vagyok
to a haraпgokat, pedig 

Meredek a toronyban a csi 
rézcső  korlát 'a 	 galépcső  
kiégett až ú J 'eltörött öregapám hólapátja, 

J munkáskabátja L s öreganyám díványra szánt pé пzét lköltötte a pesti világkiállításra. 
lete utolsó napjaiban ezt írta a falra: 
lja Ehrenberg

ehet, hogy ismerte az írót. 
ifütyülték a meccsről a bírót, 

elhagytam a lányt az örökké sírót 
Nem hallom dobolni a kisbírót 
ki a kocsma előtt lelőtt egy bakkecskét. 
Meg akart menteni egy menyecskét. 

Sárđndi István illusztrációja 

Nem  
abár szím Seл  y1

1'  részeges 
Az utcán 1 	megiszok néhán 
salátát visznek k menetnek kosárrapohárral. 
Nem nevelte es leh hogy hisz 
idén nem 

jött  kisnyulakat 	nek a szerelemben 
a páste-to a potyanádasba se gém Si  gólya 
Miteszi mesés a kolbász csupa szója 
Húst kazemberló 

szénát , békátgo. . mert beleszáll a sült 	
tatsd ki Ez  lesz csak 	galamb,. a szád 

regénybe veteagY kaland, 
és földbe ' m a habot ,I~\ 
Kürto ~rOm a betűket. ttam a lapostetűket petróleummal és 
öregapám nem k

í
"lhaporral. 

~a 
rt 

 meg kicsi voltalt meg  borral 

	

sze palaskor  kisegítettn •emaradva  a korr 	  ~vedtem érte 	a szőke 	
ј 

 

ót tettemga  tva  motorralameІ te  o
_ Лéhány bokorral 

jól jött rá az
savanyú borba, m a 	

~ófor ~isž b 
Már több 	

ecetes  uborka 	
a, 

a kecskénk a Borka  ve hogy levágattatott 

~~
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hoz ugrik é:; felemeli a kagylót. 
— Igen, ... tessék! Igen én. Pár pere 	evetes, az a fia- 

talos kacér nevetés — Zsúron lesz.. \ 	soly — Én is! 

Szia! 	 / 
A nő  zavartan néz a szeplőkkel díszíte , sod~alkozó 

kamaszlány arcára. 
. Aaaa barátn őm... Gizi... Tudod mindig... No, eredj 

tanulni, nem bírom látni, ahogy itt nyavalyogsz körülöt- 
tem. Úgy csinálsz, mint egy taknyos, akit unszolni kell, 
hogy megegye a sárgarépaf őzeléket. —Hmm! 

Kati lehorgasztja a fejét és a tizenévesek lomha elkerül 
hetetlen lomhaságával vonszolja be testét a szobába. 17 
éves és anya taknyos kölyöknek nevezi. Ez a n б  lenne apa 
aranyhajú tündérbabája?! Mellesleg festeti is a haját, mert 
szerinte az ő  eredeti hajszínétől még a napon felejtett 
krumpli is külömb. Minek kellett ennek a n бnek apához 

mennie? Be; ~zeg az tetszett neki, hogy a mérnök úr nyak-
láncot, kabátot, cip őt vásárolt a „hölgynek", annak a sze-

gény kis fiatal nбnek, aki az irodáját takarította. 

Igazi mamája, kitől ezt a visszahúzódottságot, állandó 
megaláztatást t ű rő  lelket örökölte, már nem lehet mellet-
te. Nem mondhatja neki, úgy mint régen, hogy Katinkám, 
Kiskatбkám. Mert a mama gyenge volt és nem tudta kihe- 
verni apa hajnalig tahó baráti összejöveteleit, fiatal ba- 
rátnбit. A mama nem tudott ezzel szembenézni, másként 
menekülni, s az altatók segítettek neki. De Kati nem, ő  
nem adja fel; dacosan t ű r, elviseli azt, hogy a nála tíz év- 

vel idősebb „pótanyuka" taknyosnak, meg kis vakarék- 
nak nevezi, hogy apa minden n őnapon jelenlegi pénzhi- 
ányra hivatkozva, a maga szórakozott modorával meg- 
ígérje, hogy ha kicsit összeszedik magukat, magn бt meg 

minibiciklit kap. Azért nőnapkor, mert ezt a dátumot kény- 
telen B. János megjegyezni, de hogy az egyszem lánya 
mikor született, azt nem tudja. 

Ismét cseng a telefon. A házban ez az egyetlen dolog, 
ami Katit nem idegesíti. Füléhez emeli a kagylót és már 
akkor is örül, ha téves számot hívtak. Akkor is udvariasan 
beleszól, nyajas, lassú szavaival: 

— Nem, kérem, sajnos téves számot tetszett hívni. Sem- 
mi baj. Viszonthallásra! —ekkor vékony szája mosolyra fa- 
kad, csillagszemei fölcsillannak és büszkén mondogatja 
tükörképének a telefonáló bocsánatkérését: „Elnézést 
asszonyom, Elnézést hölgyem!" 

Most is cs őrög a készülék. 
— Vedd máig föl, a szentségit a telefonnak. Talán te is sü- 

ket vagy, mint az öreganyád volt? 	 T  - 

\
— Halló, B. lakás! 

,_ — HellÓ Katalinkám ! Csillagvirág , 	tők tan' nem ke- 
tyeg a homokóra, vagy vacsorázik a kakukkmadárkátok? 

== Hahaha! No, öltöm és pattogjál, mert... — hirtelen másik 
hang vág az előző  szavába: 

Gyere már. ne hülyülj, olyan klassz ez azsúr. Vagy a 
szexmadonna — mama nem enged?... Gyere — csáo! 

A zű rzavart a vonalban a szabályos TIK-TIK-TIK-TIK 
szakítja félbe. Valóban ideje lenne már zuhanyozni és 
öltözni. Nem nagy kedve van elmenni, de ha arra gondol, 

_ hogy EZZEL a nővel kellene együtt tolteni az estét, hat m_ ; 

kább a zsúr. 	 ~ `- 

XX 	 f- 

— Indulok, gyerekek! — szól be B. János a nappaliba — Hár-
mat alszatok és a ti „ex-papátok" itthon is van, addig meg 
megokosodom azon a tanfolyamon. Ha már az ember ki-
váló munkás! — teszi hozzá kissé gúnyos, de dicsekv ő  
büszkeséggel, nevetve húzza magára télikabátját. 

Szinte elveszik a sző rmegallér között. Egyet még simít 
a haján, fejére csapja micijét. Mókásan pördül egyet, fele-
ségéhez.lép és szájon csókolja. Majd egyetlen Kati lányá-

hoгz,~r`f~~attan, megcsipkedi arcát, s huncutan a fülébe súgja: 
- Mit főz nekem az én kislányom, mire hazaérek? 
— Hataalmas, kövér szilvásgombócot. Eltaláltam. 
Éleset dudál egy autó odakint. 

. Akkor mentem! — nyúl B. az ajtókilincs, Három 
nap és... —Jancsikám, vigyázz magadra! — símitja az 
asszony férje csontos arcát. 

— Sziasztok! 
— Szia, apa.! 
Egy utolsó csók, az ajtó bezárul és a két n đ  hosszan 1 

egymásra néz. 
A csendem telefoncsörgés szakítja félbe. B.-né a telefon- / ' 

Mészа ros Márta* 

BÚCSÚ 

A rideg zuhany kissé helyreállítja gondolatait. 
Belebújik szűk farmerjába, a fehér vászoninget magára 

;kapja, pici kölnit csöppent a nyakára. Beletúr rövid, hu' 
-' lamos hajába, lábára húzza a f űzős, antilop- cipőt és ki-
''tárja a szobaajtót. 

Anya az ágyon hasal, vékony ujjai 'ko бtt cigit szoron-
gat. 

— No' ~t bámulsz, kérsz? — felé fordítja a dobozt. 
Akáh a kci lány, akit idegenek kínálnak csokival, úgy 

rázza meg a fejét. 
— Hogy lásd, ki vagyok, ma nem kell 10 órára itthon len-

ned. Jössz, amikor jössz! OK? — vigyorog a n ő  és nagyot 
szippant a parázsló cigib ő l. 

Kati bólint és behúzza maga mögött az,ajtót... 
... Csabáék a szomszéd-utcában lakk. Szülei elutaz-

tak a hegyekbe, így nagy bulii csapnak náluk. Benyit a 
lakásba és rögtön fojtó érzésfogja el. Az alkohol és a 
keverékének szaga csapja megaz orrát. A házigazda ko- 
mikus bakugrásokká) toppan elé. Feje, akár az indiánok-
nak, piros szalaggal van átkötve. 

— Hódolatom, kisasszony! Parancsol egy italt? — nyújt-
jaífelé a rumosüveget. 

— De csak a te kedve! — kortyol bele az üvegbe. 
Csaba mámoros. Atfogja Kati vállát és magához szorít-

va forogni kezd vele. A lány kezében megbillen az üveg 
és az édes ragadós rum a fehér ingére ömlik. 

— Ezt jól megcsináltad, te szélhámos! — nevet Kati és 
nyúl a kabátjáért. 

— Uram, most ezért  On  engem hazakísér és dísz őrséget áll a házunk előtt, míg úrnője át nem öltözik. 
Felcsapja a fejét, belekarol a dülöngél ő  fiúba és elin-

dulnak a házuk felé!... 
Odaérnek. Beilleszti a zárba a kulcsot, egy kattanás, és 

Kati belép az előszobába. 
Nyílik a szobaajtó, egy férfi lép ki. Az idegen vastag, fe-

kete bajúsza megrezzen, orrlyukai kitágulnak és kék sze-
mei úgy nézik a lányt, mint kísértetet. 

Anya meredten áll mögötte. Hálóinge szétcsúszik, ke-
rek, fehér mellei undorítóan kacérkodnak a pongyola 
csipkéjével, sárgára mázolt haja kócosan omlik homloká- 
ra, a festék a szemén szétmajzolódva, meztelen combjain 
kiduzzadnak a vékony erek. 

Kati nem jut lélegzethez, ordítana, de torkán nem jön ki 
a hang, képtelen szólni is. Erősnek kell lenni. Megfordul 
és kirohan az ajtón. 

— Várj Kati, majd megmagyarázom, ez nem úgy van, 
ahogy... — de mint a szakadékba zuhany kiáltja az utolsót, 
úgy halkul el fokozatosan a hang. 

A lány belekarol Csabába, rángatja, húzza maga után, 
visszafutnak a zsúrra, bele a legnagyobb tömegbe. Kati 
botladozik a csókolózó, enyelg ő  párok között, az asztal- 
hoz megy, felkap egy üveget és iszik, iszik, iszik. Marja a 
torkát, érzi, hogy még egy korty és kihányja az egészet, 
zúg a feje, szédül, elveszti az egyensúlyát, lezuhan a föld- 
re és kiejti az üveget a kezéb ő l. Feltápászkodik és csap- 
kod a levegőbe, az inge nyakát tépi, mert máskülönben 
megfullad. Megfogják, kivezetik, a levegő -majd--jót tesz 
neki. Ketten menn¢k vele, a többit nem érdekli az  ilyen kis 
„kákabél ű ". ~  

Kati kiszabadítja magát a seg tđ  kézékti6f és elindó! Csak előre, csak nem esni el, csak utána merni, megtalá 
ni és elmondani: erős vagyok, kibírom. I 
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ATATICS FERENC 

TOR TÉNELE  MORA 

nem to i tam azt mondani: 
e1á 

am, hogy 
nekem van i.aza 
aki döntött -nem én utam, 
és - ivó- neme . en 

tam az éjszakát, 
ég csak a kezdet 

Mot 

Nekéd'sžólok bárótóm, 
akit érdekel a.kételyem 

", ha aszó mögött cs 
hol újkál az erte гé'r 

.i I.  

Lehét 
miko 
függe 
dime 
vetül; 

tlen nem rád 
itt ülök: eze 
len kombivá 
ió nélküli t 

te nem léte 

az el - mek cserélődhetnek —
a tér nem változik: 
és míg a korlátok halmozódnak 
az entrópia növekszik 

vigyük tovább — 
buzgó hangok a síkszegélyr ől, 
a rendszer halad, 
bár a síkos jég megroppan 
a szétesés marad 

ha em villognának 
kop уdk, 

•ПеnџudПќm ,  
hogy itt vagy 

pedig én is itt vagyo 
és olyan kicsi 

időt en lábszá і - és med 
sok ságában, 

j ' meg rosszindu 
„ 	ho ályában 

itt agy, 
me t itt vagy, 
érz d -e, hogy 

mert az ember 18 évesen 
többet remél, 
inkább fáj a kudarc, 
de ez még semmi 
körülbelül annyi idős lehettem., 
mint most —, 
a jó zenét meg a könny ű  nőket szerettem 
az emberekrő l nem tudtam: 
meghalnak — és nem 
csak születnék, 
még a zenérl is azt gondoltam ; megmarad, 
de ez még semmi 

a beszélgetések meg a szeretkezés . 
az éjszakába nyúlott, 
a sorrend sem volt fontos, 
és az , hogy a nappal fehér, 
az éjszaka meg vörös 
nem jelentett semmilyen különbséget, 
mert ott volt a kártya , az ital , a muzsika, 
de ez még semmi 

kirándultunk, 
az út néha egész messzire vitt, 
a_,távolban is együtt voltunk, 
és ha valami sérelem ért, 
keserű  daccal harcoltunk 
körömszakadtáig, 
de ez még semmi 

mikor azt mondták;' 
ez így nem mehet tovább' 
megijedtem — 
az é гі  értékrendszeréí 
ilyen nem volt,, 
csak azt fogadtam el: 
csináld másképp —
másképp csináltam -_ 
és megint nеш  volt јб  
'de ez~még semmi 

az éveken keresztül felgyülemlett 
gondolatok 
vörös köpenye elázott, 
a föld pedig egyre csak hül, 
és itt belül 
nem történik semmi 

Bár lenne, ami az' 
anyagra utal — 
a feszülő  erővonalak , ha löknéne 
de visszataszítanak; 

a köd elfojtja a haдgot.' 

rvdult már, 	- 
igy laza a szál — és nem köt 

ha szakadni készül, - 
ott a lakat — kulcsa van; ,  

i1 

C 

Egy ilyen kis dobozba 
belefér egy egész rendszer. 
Hát hiába ül, a 
nem mer nekir 
a pontnak , amin ülök, 
és ami egybetart. 

Lehetetlen nem rád gondolni. 
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A irÉLTLE~ 

A halászok fogtam e 
ra dobták hadd csodo agy halat. 
A tuгistákat tц 	Kanak a téris ák. szeretnek cs~ 	ruerdekli dz  ~YeS  

a Ugyanakkor valaki megfigyelte, 
klodesa jelentősen megnövekede

пyas láss és a teп  . Cjflgway: Az 
 öreg ha_ 

ka egyetlen könyvtazu гnuve iránt a város_ kap g csupána Re' fan' FU csa koinci- dencja 	lhk-e a tény mögött va- 
kérdésre a elyebb összefüggés? 
ko гd vág ma

зΡ napig ne 	Erre 
tik 	asz. Tudósok f m született hatá- 

s problémát, kisebb nozófцsok fejtere_ 
Emlékeztetni szeretnéknagYobb sike rrel. °rn Ітantui зΡfizikai ehnéleté оe d1 	Max dogok itt 

Physicas an the pr sePhial fits  iogoц1  
Development (1953) rimúcmunk aц ture 

A ІІАDгrЕrтGERÉSZ 
erészt! Vegyük pl azt a 

~j~nk le egy ten g el fél hétkor kint 
pillanatot, amikor ő  reggel 

	készül. 
áll a fedélzeten és a  reggeli 	

l 
Elő

ször leveszi a sapkáját, majd a zöld o 

daltáskát, melyben benne van 
 ausz P all, 

töriilköző, cipőkefe, v ec
t  ytá pca, levélpapír, 

 radír, Legyező, p 

nyakkendő , sícipő, fülhallgató, emelődaгu, 

repülő
tány'r, elefánt, rinocérosz, antibébi 

pia  papucsállatka, diófa, kékne ,  

zongora, kovász, Martonos, fény, 

 kánilflpiros, puha, allegro -vivace, 

álom, öröm, traktor, szeretet, félelem, 

kvark, бmagyaг  Mária-siralom, rodeo, ül-

lő, kalap<ícs, kengyel, anamnézisz, 
hogy 

vagy?, núnduntalan, madarfutty, 
 hiszen,  

	

on 	, 
semmi, orwađaszat, kop Yalékel ő  éter,

cs~sz-
gyorsulá:' zabolátlan, (1. csúszás, kosarat 

szarás, л iegszök&, faképnél hagy, 

ad, 2. elcsúszás, botlás, téve al hi ~y3.  
darabka cédula, 4. n ői ing, sós  
kombiné, 5. párnahuzat, abroszvéd

ő ,  6. 

bцjnany oltóág, oltószem, 
7. póráz, 8• nyo" 

modai kutyanуely, 9. színes agyagkever ék; 

10. hajóépítő 
 emelvény, sólya, kompkikö 

tő, 11. színház зΡ kulзΡsszák, erkélyfolyosó, 12. 

elcsúsz.ik, ágyba bújik, téved, oson, a~ a,  
lopózik, levet, felhúz, elvetél) lámp 	fél, 
huzat, csütö~ököП , rukkoltam, be, úgy, 

hét, felé, meggyírtak, levetk őztem, mezte-

lenre, bеPoroztak, aztán, elkezd ődött, pe- 

dig, a aha, eszembe, jut, de, hiába, most, 
késő, ki, kell, várni, a, végét, türelem, 

mim' 	 türelem, türelem, türe- 
~- 	tűrele:rt, türelem, 	les, kaposzta . 

`\ 	 lom, t relem, gyoгelem ,  
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„1984" 

- George nincs itthon. Ki keresi? 
- Melyik George nincs itt? George Berkeley? George Duke? George George? 

Könyörgök, asszonyom, legyen precízebb egy kicsit! 

- Egyik George sincs itthon. Igy jobb? 	 .. 

- Nagyon szépen köszönöm, asszonyom... Gyönyör ű  ház, valóban.  On  a takarító- 

nő, nem igaz? 
- Nem igaz. En véletlenül pont a háziasszony vagyok, és ez a ház az én házam. 

- Szóval a tied? Te büdös marha disznó! A tied, he? Majd én megmutatom e- 

kid, mi a tied! 
(A férfi, aki George-ot kereste, egyik kezével gombolkozni kezd, a másikkal 

az asszonyt a nyakánál fogva gorombán maga alá húzza. A háziasszony nem 

ellenkezik.) 

A SÚLYТЈGР  

ldkds

Uj sportág született: a súl gr' 
lökés, mind a távoli 	as Mint ismeretes, 

,l tönd 	 korlátolt és e 	 mind a súly_ 
festi izmok - 

yire a felsőtest izmai 	gyoldalü spo~ . A súl )atszanak döntő  szere 	mlg a  távolugrásnál 	
ylo 

gikus és szüksé 	szerepet A kettő  összevonása tehát lo- s и1 	б  kezébe eszi a vA szabalyok rendkívül e 
san felnyújtva koncentrál, golyot' álla alá emeli, hal gysz t  Ta a 
alatt van. A Jobb 	Nekiiramodik A kezét maga- 
szokott 	antódeszká. szalad, 	golyó továbbra is álla módon ugrik. A 	 majd a távolugrásbaj meg- 
szokott 

 lába sincs a földön, óolyót akkor kell eldob 
mamán 	 ptimális esetben a re ma, amikor mar az ugrási ir" yra merőlegesen. És enn i jesítmény értékelése 	

pulési pálya maxi 
a dobást méterekben

pofo~egyszeiű  hiszen y az egész. tel- 
kai sajátossá 	mérik. Tekintettel a súl nd ugrást, mind 
ni kell 

	

	ga a két eredményt nem összeadrri hane mechani_ Tehát az eredmény: az u 
vasgolyónak a homokmedence sélét

őllmérek sz' 	
m szoroz- 

tuahs vilá 	 ama, szorozva a 9rekoкd 1g.74''га 	 rt távolságával Az ak 
me é nem gy 

áttletá~
ák mái sikerült 0,5 árt is u  mеnуr t 	rték el, 

mert nem tudott 	9rama de ered- -., 	 a homokmedencében ~ 1и 	̀mer 

, ~ •.~.• , : • , 

.Sг lR 

1c. Kilenc. T 

FRF,NKFURT-STUTTGART 
Terrorista berkekben közismert 

dolog, hogy a frankfurt-stuttgarti lé- 
gijáraton nagyon nehéz bármilyen 
tenorista akciót végrehajtani. Az üt 
Ugyanis mindössze 20 percig tart. Ha 
ebből levonjuk azt a 10 percet, amíg 
a repülőgép felszáll (addig ugyanis 
lekötve kell ülnünk helyünkön, cu-
korkát szopogatva), meg azt a 9,5 
percet, ami a leszálláshoz szükséges, 
mindössze 30 mp áll rendelkezé-
sünkre. Valljuk be, nem sok idő . Elő-
ször is a pilótával kell megbeszélni a 
dolgokat, aztán értesíteni az utaso-
kat, ha szükséges, valakit hasba l őni. 

Az egész egy nagy kapkodás, z űгza-
var. Kevés olyan terrorista van, aki 

3 '` ґгі , amikor a sttttgartt-frankfurti 
} ‚ .- nalat kapja • Ilyemkor rendszerint, 

мΡy  a obb munkabeosztás érdekében, 
1_, јarnan indulnak dolgozni. 
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A tudományos-
technológiai forradalom a hang 

a területén is sikert sikerre halmoz
. A legújabb 

(han'  'У  aló vб 	en etős hangszerek , konkrétan a fuvola 

vívmány a fuvós és P etett: a futár. 	 a mode 
és a gitár f'lzlolábol szц> 	

első  futáriskolák, 	f _ 

Külföldön már kaphatók az pedig egymás után gY~ 

цΡá~yzatoаst kedvei đuveke futáráriratait. Francisco Taniga, 

Vivaldi é
s más klasszikusok capncc

еi, 

ják ~ klasszikus 
Fernando .,or, ~tO~O 	

dimenziókat öltenek. 
ai futáron megszólaltatva új 

	
etnek , megemlíte- 

szerenádj 	 ek is szül ersenyét. A~ p- 
Természetese~ 

 

eredeti 
sp~tda VII. és IX. f~é~uvola , a más~г' 

néni p1 • Vüolfgang 	átssza , az igya 
yeket két futár ~~~ak, 

és aki először ér célba, az a 

1 

A rendőrség tehetetlenül tárta szét karját. Ha létezik töké-
letes gyilkosság, akkor ez az. 

Az áldozat, Sir Abraham Reyleigh, a világhírű  iparmágnás 
holttestét a megáradt Temze vetette partra tizenöt mérföld-
nyire a fővairostбl. A rendőrséget egy Ian  Font  enblow nev ű  
gátőr riasztotta, aki ellenőrző  sétája alkalmával fedezte fel 
a tetemet. Az eső  akkor már harmadik napja megállás nélkül 
esett. Semmi nyom. 

Teltek-múltak a napok, de a nyomozás még mindig egy 
helyben topogott. A meggyilkolt milliomosnak természetesen 
rengeteg ellensége lehetett, de erről a nyilvánosság nini tu-
dott. 

A 5cotlaлd Yard emberei megpróbáltak ugyan adatokat sze-
rezni a Reyleigh család magánügyeiről, de sajnos sikertele-
nül. 

Argyelán ~!'ibor, a mesterdetektfv a reggeli teáját itta Mile 
Eбnd Road-i irodájában, amikor valaki bekopogott az üvegaj- 

- 16  napot kiváлók, az én kilétem felöl ne érdekl ődjön! Itt 
van 5000 font előleg Abraham Reyleigh gyilkosa el őkeríté-
séért. Ha elcsípi a gyilkost, még 5000 ű tí a markát. A viszont- 
látásra! 

A fehér bwndás hölgy eltűnt, még mielitt a detektív bármit 
is válaszolhatott volna, még miel őtt az üres teáscsészét az asz-
talra tette volna . Rövid gondolkodás után a telefonkönyvben 
megkereste a Scotland Yard számát. 

-Halló, Michael? Itt Tibor... mondd, hány órakor találták 
meg Reyleigh holttestét? 

-Hrn... fél nyolckor, de annak már három hete! 
- Tudom ... köszönöm. 
Ezután még egyszer tárcsázott, a Hamilton Clubot hívta, és 

asztalt rendelt a délutáni teához, majd fogta kalapját, esernyő-jét, és lesietett az utcára. Pár pillanatig tűnődött, fogadjon-e 
taxit, végül úgy döntött, gyalog megy, hiszen mindössze há-
rom háztömbnyit kellett megtennie. A lift hangtalanul csúszott 
fel a 19. emeletre. 

- Údvözњnх, Carlos! Argyelán Tibor vagyok, a magáлnyo-mozб. Föl a kezekkel, a Reyleigh féle gyilkosság ügyében tar-
tóztatom le! 

- Iдeл, beisrјіerežn. Én vagyok a tettes. 
- Hát akkor, gyerünk! 
- Mehetünk.  

„ A JO PAP IS HOLTIG TANUL" 

Kaliforniai Szent János, az avantgárd skolasztika megalapí-
tója egy traktátummal szólt népéhez: 

- Népem! - kezdte Kaliforniai Szent János, de tovább nem tudot Ггr it mondani, torkán akadt aszó. 
Kellerrietlen'csönd: 

- Népem! - Pt6bálkozott még egyszer, mire valaki a tö-megbđl így kiđltoft föl hozzá: 
- Tessék. 
- Köszönöm - sóh~otta Kaliforniai Szent János. 

TÉOFRASTUS BOM 
PARACELZUS vonH~CHE 

НЕ  
NHEIM 

A várбterembeд  minden bútordarab fehérre van festve. A fal melletti fapadon mélt бságteljesen csöndben ginek a pácien-sek. Nyolcan vagy цпk, szurke télikabát' 
Egy fogorvosi várбteremben nem ilhk~ getni, ehhez tartjuk is magunkat, együttérez иe hasogató fájdalmainkban, Hű
vös van. A falon egy kép: Valami útkeresztez ődés, egy autóbusz, egy gyerek iskolatáskával a hátán. Alul a szöveg: VIGYАZZUNК 

 LEGKISEBBJEINKRE! A rák elleni védelem he-te jut eszembe, csak nem tudom , miért. Bentről néha-néha felsziszeg a fúrógép. Noná. 
Kinyflik az ajtó és megjelenik egy patyolatfehér n ővér: - Teofrastus Bombastus Paracelzus von Hochenheim! 
Jól van, nem én vagyok még. 
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Nem tudom, világos-e ebb ől a гбv3d történetből, hogy 
gyelán Tibor, a mesterdetektív én vagyok. 
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MÉG NEM PUDOM 
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ho 
zаn  . a уоп  ku 

bi 
T, , i''t egsőkig harcias volt. 

 harc'P egyért döntöttem úgy, 

a  п~ ét adom 	Marsnak 
Múltak m neki. 

létben: Bi a~ evek, békés együtt- 

	

lett:pljцrt az idd 	fe- 

	

z idő. 	
Mar- 

	

sor, aho 	Elnézem 
volrs gy °reg' fáradt csontjait tolja a; udvaron, HЈí barц_ tom becsületesete szolgólt egész  

életében. Egy valamit, sajnos sehogyan sen
~ tudott tisztóni maidban 

• Történetesen art,' 
ho~yéSnmrk or szólítom magam_ 

Zavarom•  

Ј  
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~ 

N  

- N 

így tett. 	e~дirégibe 
záznegyedik"oldalo 
edő  lélek vallom 
ennyire szerett 

élđ tt például naokat kószált egyedül az erd ő - 
ben, sokat sfrt, és már arra is gondolt ho 

Kezdeném egy svájci pszichológus kutatásainak 
eredményével, amely szerint a piros színt ked- 
velők szenvedélyes szeret ők, könnyen terem- 
tenek kapcsolatot a másik nem képvisel ő ivel, és 
ebbe a kapcsolatba mindent beleadnak. Pi гoská-
nak már a neve is Piroska, arról nem is beszélve, 
hogy piros ruhában indult el nevezetes útjára. 

Néhány provokatív kérdést tennék fel az ügy 
kapcsán Piroskának; 

— Pirikém, hogy mersz te kislány létedre egyedül 
bolyongni az erdőbeг? 
— Ki tanított arra, hogy miniszoknyában ide-oda 
hajlongj, azt színlelve, hogy gombát szedsz? Hát 
ulуének nezel te engem? 

.csületes 	o orban, 
.rba д t~t la- 

I vizsgály a dolgot 
donságai gyakran át-

}" dott éset~eл  figyelembe 
tételeznii ~ter\m, hbgy ami-

olyan az unoka is. 
a a szerncsétien  f 

farka ‚ amely `e а  egy 
tartja magát, gondolko?lá 

) okor „ ellett kihívóan haj-
5гΡ oknyás csaj ' . De farkasunk nem 

n fedezett Пaplójába л  a 
megtalálhatjuk egy szen-

át arról, hogy ő  Piroskát 
Emlékezetes találkozásuk 

as 

. GEмESK~T 

HA ~AК  ZZ Т  
МЕIЕ  

i 
Ho volt, hol nem volt . Itt valahogy be 
isegyezném a mesét , mert elég hat-
ro Tanul indult . Kérem , vagy volt, 
vagy nem volt. Középút nincs. De le-
het, ,hogy van is. Akkor viszont, ta-
lán mégsem kellett volna befejeznem 
a mesét . Most azonban már késő  er 
ről elmélkedni ; hiszen befejeztem. 
Késő? Valójában sosem késő . De ké- 
ső  Nem késő . De késő . Nem Dé. 
Nem, nem , nem. De, de, de. 14ém. 
De. Nem . Megkérném magamat, 
hogy '\ 

 hagyjam abba a veszekedést. 
Már, egy nyugodt percem sem lehet 
önmagamtól. Kifelé a szobámból! De 
h9va?! 

jobb lenne meghalni, hiszen a szeretett kedves 
úgysem hajlandó viszonozni az érzelmeit. 

Határtalan szenvedésében kétségbeesett tett-
re szánta el magát. Gondoljunk csak bele, me-
lyik férfi lenne képes megenni egy lánynak a 
nagymamáját, csak azért, hogy megszerezze ő t. 
És amikor hányingerek közepette ezt mégis 
megteszi, és epedezve várja, hogy Piroska mel-
lé bújjon az' ágyba — hiszen úgy szereti, hogy 
majd felfalja — akkor a kis dög olyanokat kérdez 
tő le, hogy miért olyan nagy a füle, az orra, a 
szája. 

Farkaskám; tényleg nagy állat vagy. 

LÉGIRIADÓ 

A nyáj békésen legelészik a hegyi legel őn. 
Néhány birka unott képpel bóbiskol a fű-
ben. A juhász halkan furulyázik a h űvös-
ben. Kutyája is elnyúlt a galagonyabokor 
alatt. 

Hirtelen vészjósló bégetés hallatszik a 
szikla irányából. Egyértelmű  a figyelmez-
tetés: az ügyeletes őrszem légi riadót jelez. 
Leírhatatlan kavarodás támad. A birkák 
arcán rémület . Pedig világos , hogy ilyenkor 
mi a teendő : legrövidebb úton a barlangba. 
Egymást taposva, riadt szemekkel nyómnl-
nak a menedék felé. Egy ideges bárány be-
leharap a juhászkutyába... 

... Má:r jó ideje tart a légitámadás. A 
barlang mélyén halálos csend. Feszült vá-
rakozás, gyámoltalan tekintetek. Lenne 
csak vége már egyszer... 

... Általános megkönnyebbülésre az őr-
szem véget vet a riadónak. Jelentik a Ju-
hásznak, hogy az ellenséges bárányfelhő -
alakulatol: északnyugati irányban távoz-
tak... 

...Ismét legel a nyáj. A kutya már régen 
megbocsátott az ideges báránynak. Most, 
hogy felhőtlen lett az ég, olyan er ősen tűr, a 
nap, hogy néhány birka lángra lobban. De 
ez már megszokott jelenség a légiriadók 
útón. > .y  

.,se  nem  na 
hanem épp n. 

Aztán 	a 
nap n,, л  t 
ver ern .~ 

volt. Csak egУ  
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bak a reménY
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Barátaimm re  szombatonAéPpékeket már öss~ 
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attakká tenni, 
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maradt még 	ekeztem ártatni 	ig, rvályk mellett, 
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mra még ez a valami sem jelent semmit. 

',;,~~ 	-.._ 

M. NAGY SANDOR 

Macedóniai Nagy Sándor minden 
egyes harcosával lekezelt és összé 
csókolózott csata el őtt és csata után 
is. Csata után valamivel könnyebb 
volt a dolga. 
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BALATPN  

Kedves Motorit rékpár testvérem! Üdvözletemet k і ldöm erről a ről. Az idő  szép; Jocf mé 	
festőien szé dett egy keletné~ 	g tegnap megi 1 lItre- se hamva . 	

et cicával
, 

és azóta se híre, kó kerítésének em ek іtamasztott a Mókus-gek, hogy 	 ' és most itt napozok. 	ette. 
g9 megteszek valakinek

• 	
Attól rette- lyen is ez  a mi Jocink, velem Mert akármi-bánt• Remélem

, a fészerben azért mindi Üdvözlöm a Tr 	minden is Tro i l  nétot. 	aktom, a Tragacsot ' 
es a kis Troti- 

SZENDVICS 

A semmi meg a valami között nincs semm 

Egy alkalo 	!~ 1 ,, 
inal Jim' л  OPTј  On, William Blake -t idé. e, ezt mondta :  „Egyes dolgok-ról tudunk, ig másokról nem. Pedig köz- türk csak e; ajtó van. " , 

Na most! , gy szé 
Apokalipszi, félénken  Szeptemberi napon'` 
ajtaján. — F"rdök _ bekopogott a Világ 
dalról. hallatszott a másik ol- 
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VERONAI 
ELMÉLKEDÉSEK  
Júliának Rómeóv 
lők a 	al v~ \ vis,oлyát a szü- 1 Ró  ~lcező  okok' mtatt tiltották me m o csavargott, ivott, kárt a

~ott. g• Tárз`á ban 	 Y 
kodott is; g 	hangoskodott, ső t károm_ 
3• Gyerekkorában szökött az órákról, cigim rettázdtt a 
réges oft  a templomkertben, és csak 
4 . re 1Z y tván ,tudott felmutatni g 

nyul ölt' ött, Пe sokszor a sliccét is 	fésülködött nyitva felejtette. Még egy bicikligumit 	' gasztani. 	sem tudott bera- 
A két fiata!l/sokáig 

kónoksá a 
őzös halalr~

iatt, míg 
Korunk
mszéd 

"i Alph 
(1 9&  

erkél 
a falra: ' zabya 
nak!" Másnap 
Saját szem em  

ban dogit 	_ 
szombaton éjszaka 
etette magát 

n, Veroná`ban, 
a valaki olasz 	

Júlia 
a - 	 nyelve~F 

?got a hómoszexuálisok_r 
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Kezdetben 
	Igy indult el az öt fiú világ- 

gyors iramban úsztak, ami érthet ő  is, izgalmuk miatt 
ahogy a városka fényei elhalványultak a távolban, sebb hátúszásra. Egyikük nekiúszott e 

	
de 

magát. 	 Igy sirálynak, 
de 

 
tértek a kényelme- 

Hajnal felé besötétedett azé a madár feltalálta 

magasabbra csaptak. Félelem vett rajtuk er
őt.  Hogy 

Ig , 
 villámlani kezdett, és a hullámok is egyr

e  a két napig tomboló vihar 
végű] s egy 

 ismeretlen szigetre sodorta đketot
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i Kicsit fáradtak voltak, így hát 
s egek egy  Itt talált rájuk a jó öreg cukrász. Felaján ot a

anekik ,   ahogy inaskodjanak  
e 

nála egy ideig amíg nem döntenek további sorsukról. 
	egyet.  

Szerdai napon kezdtek el dolgozni a kis cukrászdában 
hogy inaskodjanak 

úlva az üzlet annyira beindult, 
hogy ezt szavakkal nem is  lehet aemonda-emeletes cukrászd gy yko~tkoező  év 	

pult e A monumentális éa' 
ame ly 	 decemberére felé 
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VIKING LINE  
Norvégiában legnagyobb az egy f

őre 

eső 
 könyvfogyasztás százalékaraáma> 

különösen a teli hónapokban, 
kor szinte állandó sötétség borul a 
falvakra, városokra. A primitiv nor-
vég törzsek kunyhóikban körülülik 

a tüzet, és időnként könyvet dobnak 
süvít a sarki 

a  parázsra. Kint meg  
szél, vonítanak a farkasok. 	1 

Vapokig tartó kószálás után a no- 

їemberi szél a Petőfi Sándor és 
idzsef Attila utcák keresztez ődé-
éhez ért. Néhány pillanatra 
negállt a sarkon , azon tűnődve, 
'rogy merre tovább . Úgy döntött, 
fogy betér a Bácska mozi váró-
termébe megborzongatni az ott 
ácsorgó huligánokat , aztán meg 
r° aj?tсsak lesz valahogy. 

w; '., 	sehogy. Mert a sar- 
ku,, megállva megszűnt szélnek 

lenni . 
Egy szél csak addig szél, 

amíg fúj. 

szбLAL3oN  

ЕGY 
~г  EMF,4CS 

1 
. k Az emb 	egП

ag} ' része nem 

szaka átmеПnY '
a temetőn. Szá-

me~ éj láto~ ismeretlen _-. , 
mukta ügy >,,g[cözmon ~ 

mer,  az nyer 
kultúra kérdése. 

BUMERÁNG 
Aerodinamikai paradoxon. 

A potenciális és kinetikus energia. 
Ahatás-ellenhatás törvénye. 
A test súlypontjának meghatározása. 
A centrifugális és centripetális er ők. 
A mozgásmennyiség szerepe a körfor- 

gásban. 

Stb. 
S~erintem az ausztrál ősember mindezt már tudta , amikor nekifogott az els ő  bume- ráng tervének rajzolásához. 

EGY RAB 
MEGB OL OND ULASA 

A szabadulásig még. 750 nap. 
750X24_18000 óra. 

18000X60_1080000 perc 

1080000x0-64800000 másodperc 
6480000x10=648000000 tized másod 648000000x10. б

480000000 század Perc. perc. 
Ami 	 másod--; 

3 peg e 1 kls
zámoltam elmúlt 3 perc ' 

másodperc-1800 tized 
sodperc=18000 század másodp má- De 

 amíg ezt leírtam, elmúlt még 20 má_ sodperc. 

00020 másodperc=200 tized másod _ 
e

lmzad másodperc. De mire 
 ezt  lerr 
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n gyon mozdult töb- 
Sz és egy szarvas jött 
m, és mind őt nézte. 

a szemének. Az 
re csak érkeztek az 
íz szélén és Misát 

k már legalább negyve- 

szemébe, és nem 
bet. Most még egy 
elő , amott még h 
Misuka nem akáгt 
őzek és szarvasok. 
erdőből. Megálltak 
figyelték. Lehe 

A SÁRKÁNYOK DÉLELŐTTЈE- 

Egy ökör állt előttem a borbélynál, a sorát 
várta ő  is, mint jómagam. Elnéztem a szem-
pilláit, kint fújt a szél. 

Ekkor állig felfegyverezett sárkányok 
rontottak a borbélyműhelybe, és ránk szö-
gezték fegyvereiket. A borbélymester гé-
ntületében visítani kezdett, a többiek hall-
gattak. 

A sárkányok viszont, úgy látszik, elfelej-
tették, hogy miért is jöttek. Álltak, néztek 
kicsit ránk, kicsit egymásra, de nem m 
dultak, mert nagy szégyen lenne csak úgg 
bejelentés nélkül felfegyverezve a bor-
bélyműhelybe rontani, aztán meg magya-
iázat nélkül távozni. 

TESSÉK CSAK FIGYELNI EZT 
A LEVEZETÉST! 

A legnagyobb öröm a káröröm. Ez a 
tény, gondolom, mindenki számára is-
mert. 

Az emberek nagy része azért háza-

sodik, mert abban örömet szeretne talál-

ni, kárörömrбl viszont a házasságban 
nehéz beszélni. 

Akkor pedig minek házasodjak? 

MONA LISA 

ÉLETRAJZ 
(Írta Brezriik Ernő) . 

, ~°~ ‚a ~ 

STIGLINC BLUES / 

0 

TRAJZ 
a Breznik Ernđ) 

születtem . A nyáron voltam a 
feles- émmel a tengeren, és egy nap, 
ahogy 6 beúszott kék gumipárnáján, 
megették a bálnák . A gumipárnát nem 

etté meg , és én sokáig töprengtem, Va-

jon 	nem ették meg azt is? Nap- 
nézegettem a gumipárnát a 

on, mire is egy szép napon valaki 
lopta a gumipárnát is. 

nin, sőt: egyre több kisebb csoport érke-
zett. Már annyi volt belőlük, hogy egy-egy 
sorban nem is fértek el a parton. Kicsit bel-
jebb az erdőben is sok szarvas lehetett. Azi 
egyik ügyesebbi  egy félig kidőlt fára  má
szott, és úgy figyelte Éjfélit. A mászással 

1952-ben születtem. A nyáron voltam a fi- 	hamarosan többen is próbálkoztak, úgy- 

1 	mmel a tengeren és egy nap ahogy 	hoаya paгtmen fákat is ellepték. 

bálnák. A gumipárnát nem ették meg, és 	;гámist»alkottak a testükből, csak azért, 

én sokáig töprengtem, vajon miért nem it- 	hogy a legfelső  Éjféli Misát figyelhesse. 
Nemsokáга' а  'szigetet néhány száz méter 
magasságban ellepték a szarvasok és 
őzek. Azok ott, legfelül, repüléssel próbál-. 
koztak. Hamarosan Misa feje felett egy 
egész csorda őz és szarvas röpködött. 

Néhány szarvasnak sikerült Misával kö-
~ölnie érzelmeit, szerelmét. Végül is a szar-

vas$ "e Ејfeli Misa egyesültek az Abszo-
зΡ . Valóságban. 

Megfogtam a meztelen huzalt, 
hamarosan megrázott az áram, 
add a tested, mondta a biolбgus  

a kfsérleti nyúlnak, . 
cinezem a törött kaktuszt, 
ülök a bálnán, 
és eszem a marokkбi kolbászt... 

A falon kis kalitka, 
benne százötven stiglinc. 
Icuka az ágyon feküdt, 
testén szép hosszú mellek, 
itt van  neked kilenc malac, 
mondd meg nekem, miért hallgatsz., 

Icu Búja egy zöld sárkány, g 
megnyílt a Bacchanália könyvtár, 
ne vágd el a lábad, 
mert még szükséged lehet ráá... 
Te ökör, javasolta Icu, 
szorftsd a pecával a falhoz a kecskét... 

Anyukám , tüntesd el a bátyám, 
több hely lesz a házban, 
gondolom, párna helyett 
ezentúl alhatok majd harcsán, 
Piros csizmát visel az apám, 
készül már a fertőző  ebéd... 

Gyönyorü téli táj: 
a hбban megfagyott ember... 
feküdtem a fбutcán, 

amikor 
rám mosolygott egy pisztгбnggg... 

ÉLI MISA FLÖRTJE 

сtóber vége lehetett, amikor Éjféli Misa 
tizenhetedszer ült csónakba. Általában 
nem horgászott, hanem csak csónakázni 
szeretett. Ilyenkor ősszel a természet is 
nagy élménynek számít. 

A reggel kissé hidegebb volt a megszo-
kottnál, a köd pedig még nem emelkedett 
fel teljesen. Csend honolt. Mintegy ötven 
méterre a szigett ől Éjféli abbahagyta az 
evezést. Ekkor az erd őből egy szarvas le-
pett elő . Ivott néhány kortyot a folyó vizé-
ből, aztán a csónak felé nézett. Pontosab- 

xh?n  Éjféli Misa felé мég pontosabban: a 

- 	,. 	
эΡ 

esege 
ő  beúszott kék gumipárnáján, megették a 	Az éldоben ő  szegyűlt szarvasok él ő  pi- 

ték 'meg azt is? Naphosszat nézegettem a 
gumipárnát a strandon, mire is egy szép 
napon valaki ellopta a gumipárnát is. 

A  szEGÉNY инLXSZкцNYнб  *,. 
Volt egyszer egy kis halászfalu. A fa-
lucska utolsó elбtti kunyhójátбl jobbra 
visszafelé a harmadik kunyhóval kicsit 
ferdén az utca másik oldalától számítva 
srégen élt Pedro , a szegény halász hat 
vagy nyolc gyerekével és feleségével. 
Nagyon , de nagyon szegények voltak. 
A falu többi lakosa is mind szegény volt. 

Igaz, hogy halászattal foglalkoztak,? 
hal pedig volt bőven. 

A falucskát azonban óriási hegyek 
vették körül , úgyhogy halászni tulaj-
donképpen nem lehetett. 

Az élet alig nyújtott a derék emberek-
nek egy-két falatot naponta. Ezt is ha-
vonta csak egyszer , kétszer harminc, 
harmincegy , esetleg huszonnyolc. 

Mégis , hogy feledjék nehéz sorsukat, 
a szegény halászok legtöbbje szenvedé-
lyesen gyűjtögetett : Pedro például gyö-
nyörű  használt és vadonatúj űrhajhkat, 
a szomszédja , Oliver bácsi pedig Tech-
nics Hi-Fi tornyokat. 

A falu kocsmárosa egy ideig a perzsa 
szđnyegek után érdeklđdött , viszont 
nemrég elállt ett đl és áttért a vizier đ -
művek lapátjainak gyűjtögetésére. 

Szomszédunk macskája, a Mona Lisa, már 
néhány napja nincs otthon. Kénytelen va-
gyok azóta feleségemmel fenntartani a 
normális nemi kapcsolatot. 

Ma reggel viszont Mona Lisa el őkeült, 
úgyhogy most minden rendben van. 
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Az 0j Symposion 239-240. szá-mának melléklete 
SZERKESZTŐ : Kontra Ferenc FŐ- ÉS FELELŐS SZERKESZ-Tб : Purger Tibor 
Forum Nуomda, ,  1986 
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a középiskolások 
ső  díjat nyert rajzait közöljükrÍlisában el-
(Dormán László fotóreprodukciói) 

A melléklet grafikai megmunkálásához 
Kontra Ferenc fotóit és Szilágyi József 
rajzait használtuk fel. 



Életpszichológia a bevezető  tanul 
mány címe, amely egy még nem létez ő , 
de mindjobban hiányzó tudományról szól. 
E hiánytünet körvonalait Hódi egy rövid 
pszichológiatörténeti áttekintésben rajzol-
ja meg. A pszichológia iránt kialakult 
társadalmi elvárások és illúziók azon a 
tévhiten alapulnak, hogy a pszichológia a 
mindennapi életben fölmerül ő  személyi 
gondjainkkal és lelki problémáinkkal fog-
lalkozik. Ezzel szemben —állítja a szerz ő  
— „az a tudomány, amit a laikus emberek 
pszichológián értenek, nem létezik". Két-
ségtelenül meghökkent ő  egy pszicholó-
gusnak azzal szembesülnie, hogy amirő l 
azt hitte, létezik, csak merő  képzelődés. 
Ennek a visszás helyzetnek az elemzé-
seként kimerítő  magyarázatot olvasha-
tunk arról, hogy a lelki jelenségek élel-
mezése korszakonként változott, és hogy 
mennyire misztifikálódott a lélek fogalma, 
miközben többszöri átalakulások során a 
felismerhetetlenségig megmásítva legelő -
ször is a lélektanból t űnt el. Mit kezdjen —
és mihez kezdhet — az a laikus, aki nem 
veszi tudomásul, hogy amit érez és átél, 
de esetenként csak nehezen vállal, az kí-
vül esik minden tudományos kompeten-
cián? Vagyis, hogy a pszichológia e tekin-
tetben nem az egyén megélt valóságélmé-
nye mellett, hanem sokkal elvontabb tár-
sadalmi érdekek védelmében foglal állást. 

Mindezt fölismerve — ti. hogy ellentmon-
dás van a pszichológia iránti elvárások és 
a mindennapi gyakorlatban létez ő  lehető -
ségek között — adódik a kérdés, hogy kire 
tartozik ennek a meghasonlott helyzetnek 
a fölszámolása? Hogyan dönthet ő  el, 
hogy a továbbiakban a társadalmi vagy 
pedig az egyéni szempont lesz-e el őbbre-
való a pszichológia fejlődésében? A szer-
ző  a következőkben határozza meg a leg-
lényegesebb irányelveket: „A majdani 
(élet)pszichológiának, tárgyköre els ő  kör-
vonalazása során abból kell kiindulnia, 
hogy a személyes életet, ezt a tudomá-
nyos megismerés által mind a mai napig 
tagadott szférát, legfontosabb vonatkozó- 
saiban visszaigazolja társadalmi struktu-
rális alapjaira... Az életpszichológia szá-
mára maga a lét a fontos: az ember tárgyi 
termelő i tevékenysége, illetve a termelési 
és csereviszonyokban elfoglalt helye, sze-
repköre, egyéni élettörténete." Tulajdon-
képpen kritikai és dialektikus hozzáállás-
ra szólít fel Hódi a pszichológusi szerep-
vállalást illetően, amihez mindenekel őtt tu-
datosabb és felel ősebb ideológiai elköte-
lezettségre van szükség. 

Hasonló a témája a kötetben sorrend-
ben következő  tanulmánynak is, amely-
ben a pszichiátria különböz ő  irányzatai-
nak és társadalmi szerepének áttekinté-
sére vállalkozik. Ezzel kapcsolatban ide 
kívánkozik egy csak látszólag elhanyagol-
ható részletkérdés fölvetése, vagy sokak 
(és nem csak laikusok) számára a tisztá-
zása is, ami épp mell őzöttsége miatt fél-
reértésekre ad okot. Bár az említett elvá-
rások egyaránt irreálisak és eltúlzottak 
mind a pszichológia, mind a pszichiátria 
irányában, ez mégsem lehet kielégít ő  ma-
gyarázata a pszichológusok szakmai te-
hetetlenségének. Annak ellenére, hogy az 
egyén számára (a saját személyi problé-
májának vagy tünet megélésének szint-
jén) ezek az elvárások nem különülnek el 
egymástól, a gyakorlatban mégis zavart 
keltőek. Ugyanis az intézményesített pszi-
chológusi és pszichiátriai szolgáltatások 

agyformán HAMIS KOMPETENCIÁKKAL 

ruházzák föl a SZOLGÁLTATÓT. Els ő - 
sorban ez a szerepelvárás az, ami meg- 
tévesztheti a szakorvost (pszichiátert) és 
a pszichológust egyaránt. A megtévesztő  
momentum abban rejlik, hogy a kívül álló 
számára az INTÉZMENY az illetékes a 
panaszok „orvoslására", és annak képvi- 
seletében a szakember vagy fölismeri a 
hozzá fordulók problémáinak lényegét 
vagy nem. A továbbiakban a panaszával 
a „megfelelő  helyre" fordult egyén és a 
pszichiáter ill. esetenként a pszichológus 
kapcsolatán múlik, hogy együttm ű ködé- 
sükbő l milyen megoldás származhat, de 
SZAKMAI ILLETEKESSEGÜK TISZTÁ 
ZATLANSÁGÁB6L sok fölösleges elé- 
gedetlenség adódik, ami egyébként el- 
kerülhető  lenne. 

A szakmai illetékesség határvonalát 
gyakorlatilag lehetetlen csak a „lelki prob-
léma — nem lelki probléma" elkülönítésé-
vel meghatározni, de saját tapasztalatom 
szerint is vannak olyan — a szakorvos 
kompetenciáját meghaladó —kérdések, 
amelyek a pszichológusra tartoznak. Bár 
végső  soron eredetüket tekintve ezek is az 
ellentmondásos létviszonyok következ-
ményeire vezethetők vissza, mégsem ke-
rülhető  meg a kérdés: MILYEN MEGOL-
DÁS KÍNÁLKOZIK A GYAKORLATBAN a 
pszichológus számára, aki szaktudomá-
nya jelenlegi szerepkörétő l függetlenül, 
eredményesen kell hogy ellássa felada 
tát? (Az eredményesség kritériumának 
nem a közmegelégedést, hanem a nem-
intézményesült emberi kapcsolatokat te-
kintem.) Nyilvánvaló számomra, hogy 
mindez inkább egy gyakorlati kézikönyv 
mintsem egy tanulmánykötet keretébe tar-
tozik, de a kérdést — mint a tárgyalt problé-
mák gyakorlati vetületét — méltánytalanul 
mellőzöttnek tartom. Erre vonatkozólag —
a szerzővel együtt — osztom Buda Béla 
véleményét, aki szerint a pszichológusok 
csak „lassan, kínos másodlagos szociali-
zációban tanulják meg dolgukat". 

Szorosan a fenti kérdéssel kapcsolatos 
nézetekkel ismerteti meg az olvasót a 
Pszichológiai kísérletezés és szakmai ön-
ismeret c. tanulmány, amelyben Hódi a 
legtömörebben fogalmazza meg állás-
foglalását. E szerint: „e hivatás (a pszi-
chológusi V. J.) képvisel ő i, legyenek azok 
kísérleti kutatók' vagy ,gyakorlati szak-

emberek', a pszichológia társadalmi sze-
repkörének ellentmondásaiból fakadóan 
képtelenek egyidőben két különböző  (ideó-
lógiai tartalmú) elvárásnak eleget tenni: 
egyfelő l az emberek mindennapi életvite-
li problémáival bensőségesen foglalkozni, 
számukra eredményes életvezetési elve-
ket, a gyakorlati cselekvésvállaláshoz 
szükséges kisegítő  ismereteket nyújtani, 
másfelő l a fennálló társadalmi viszonyokat 
védelmező  ideológiai rendszer paradig-
máihoz igazodni". A polémia m űfajában 
említendő  a deviancia problémájával fog-
lalkozó cikksorozat, amelyben Hódi a Ha 
már Bácska szóba ke.ült c. írásával járult 
hozzá a társadalmi beilleszkedési zava-
rokról folyó vitához. 

Más természet ű  vita kerekedett abból a 
Hídban megjelent kritikából, amit Baráth 
Árpád a szerző  előbbi könyvérő l irt. Ebben 
a vitairatban a Magatartásformák és tár 
sadalmi viszonyokról szólva Baráth rész 
letesen elemzi az általa kifogásolt mód-
szertani hiányosságokat, és erre válaszol-
va Hódi — az éles bírálat hangnemében — 

kipellengérezi vitapartnere eszmei irány-
elveit és öncélú tudományszemléletét. 
Időrendben a legfrissebb írásként ez ke 
rült befejezésül a kötetbe, amihez itt — a vi-
ta kontextusából kiragadva — egy rövid 
megjegyzés kívánkozik. Hódi a ,Pozitiviz-
mus és humanizmus vitája' alcímet adta 
válaszának, amelyben részletesen jellem-
zi a két egymással nehezen összeegyez-
tethető  világlátás motívumait. Eközben 
nem kerüli el a személyeskedés csapdáit 
sem, mert érintett félként ezt a szakmai 
presztizsvesztés veszélye nélkül nem is 
teheti. Ugyanis Hódi mindvégig saját sze-
mélyében is veszélyeztetve érzi azt az 
ügyet, amely mellett eddigi munkásságé 
val hitet tett: egy következetes emberi 
elkötelezettséget az újat és jobbat aka-
rás mellett. 

A kötetben az eddig említetteken kívül 
két könyv kapcsán íródott reflekszió és 
három tanulmány szerepel az elidegene-
dés, ill ,  a konfliktusok körébő l. A könyvek 
(Susan Sontag: A betegség mint meta-
fora, és Bókay-Jódi-Stark: „Köztetek let-
tem én bolond..." Sors és vers József 
Attila utolsó éveiben) létélményt rekonst-
ruáló kísérletek, amelyekben a szerz ők 
a betegség és a hozzájuk kapcsolódó elő -
ítéletek viszonyát elemzik. Hódi mindkét 
esetben kritikai észrevételeivel gazdagítja 
a szerzők következtetéseit, ill. rámutat a 
kérdésfeltevésben megnyilvánuló erénye-
ikre, de egyoldalú szemléletmódjuk fogya-
tékosságaira is. 

Az emberi kapcsolatok és az elidege-
nedés viszonyáról, és az emberi szükséq-
letek elidegenedésérő l szóló elöadásók 
részben Heller Agnes munkáinak tovább-
gondolásából származnak. 

Hódi Sándor — sorrendben ötödik — kö-
tetében épp illúzióromboló szándékának 
kitartó vállalásával nem keltett csalódást 
eddigi munkáit ismerő i körében. 
Híd, 1985/11 

SEBESTYÉN 
ARPÁD - 
KOVACS 
ZSUZSA 

Az élet pszichológiája 
-illúziók nélkül 
INTERJÚ 
HÓDI SÁNDORRAL 
HÓDI SÁNDOR: ILLÚZIÓK NÉLKÜL 

Tegyük fel, hogy egy jólszituált férfi —
házzal, ingatlannal — elvesz egy kevés-
bé jólszituált n őt, aztán eltelik a házas-
ságban 6-8 év, megszületik egy-két 
gyermek. A ház és az egyéb javak „ter-
mészetesen" a férj nevén vannak. 
Ahogy múlnak az évek, a feleségnek 
egyre kevésbé fog tetszeni a helyzet. 
Jogosan, hiszen 20 év múlva akár vá-
lásra is sor kerülhet, viszont esetleg 
mehet a háztól üres tarisznyával. Az 
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általa megvalósított javak beleömlenek 
a másik tarisznyájába. A férj így gon-
dolkodik: miért írassam rá az én házam 
felét, lehet, hogy holnap elválunk? Ki 
vagy mi szavatolja, hogy nem kerül sor 
válásra? Bízzanak egymásban? És ha 
fölbukkan egy harmadik!? 

Ez a konfliktushelyzet — pszichológiai 
szinten túl —ízig-vérig társadalmi prob-
léma, mert az anyagi javakra való jo-
goknak a szabályozása és az ilyen hely-
zeteknek a rendezése jogi kérdés. Le-
het, hogy a n ő  frigiditás panaszával 
pszichológushoz kerül (ilyen módon 
bünteti a férjét), lehet hogy a férje im-
potens (így bünteti a feleségét). Egyi-
ket sem tudom „kikezelni", ha eltaka-
rom a szemem és nem azt nézem, mién 
„ölik" egymást, mibő l származik a tünet. 
A kérdést azon az alapon sem lehet el-
dönteni, hogy kinek van igaza. A konf-
liktus oka tulajdonképpen objektív ér-
dekellentét, amelynek a feloldása ez 
idő  tájt igen nagy probléma. 

— Mi a megoldás ilyen helyzetekben? 
— Én abban látom a pszichológus fel-

adatát, hogy ha már mást nem tehet, 
legalább tudatosítsa a konfliktus okát. 
Ha az emberek felismerik, hogy megha-
tározott érdekellentétek állítják őket 
szembe egymással, könnyebben tudják 
vállalni helyzetüket. Megpróbalhatják 
kreatív módon megoldani azt, és így 
rendeződnek a pszichikai problémák is. 
Nem helyes, ha elhazudjuk, elszemér-
meskedjük a valódi okot, ha különféle 
jellemvonásokba kapaszkodunk a konf-
liktusok magyarázásakor. Ha azt mond-
juk, hogy az egyik embernek ez a hibá-
ja, a másiknak meg az, mindez pszicho-
lógiai szempontból hazugság. Ilyen ér-
telemben kialakulhat egy hamis társa-
dalmi tudat, miszerint mindig egymás 
személyiségében kell keresnünk a hi-
bát. A pszichológia általában besétál 
ebbe a kelepcébe, és ez borzasztóan 
nagy baj. Pszichológusként nem lehet 
azt állítani, hogy az egyik házastársnak 
igaza van, a másiknak meg nincs. Mert 
az élet egyszer űen nem ilyen. Mindenki 
a saját érdekeit védi. 

— Tud-e az (élet)pszichollgia a tár-
sadalomnak irányt mutatni a fejlődé-
ben? 

— Méghozzá két szinten is. Az egyik 
szinten úgy, hogy a gyakorló pszicho-
lógusok és elméleti kutatók feltárják, 
milyen társadalmi folyamatok, ellent-
mondások feszülnek azon patológiás 
jelenségek mögött, amelyekkel foglal-
koznak. Ezzel a társadalmi tudatot for-
máljuk. Adekvált társadalmi tudat nél-
kül nem csak a pszichológiai, de sem-
milyen más problémát sem lehetne 
megoldani. Ehhez azonban a pszicho-
lógiának még sok-sok adatot kell szol-
gáltatnia. Gyakorlati szinten sokkal 
közvetlenebb ez a hatás. A pszichológus 
tulajdonképpen korrekciós munkát vé-
gez: visszajelzéseivel tudatosabbá te-
szi az életszervezés nehézségeit, prob-
lémáit és ezáltal mintegy korrigálja az 
ember önmagához és gondjaihoz való 
viszonyulását. De mindez amirő l itt 
szó volt, többnyire csak elvi lehet ő-
ség. Attól, hogy a társadalomnak a 
pszichológia iránymutatást tudjon ad-
ni, szinte utópisztikus távolságban va-
gyunk. Sok munka és nagyon sok pszi-
chológus kellene ahhoz, hogy a már  

rögzült társadalmi tudattal megbirkóz-
zunk. 

— Mint gyakorló pszichológus, ho-
gyan látja ilyen szempontból az ón-
igazgatási rendszer hatását? 

— Ellentmondásosnak érzem, s ez po-
litikai és pszichológiai szinten is meg-
fogalmazódik. Konkrétan arról van 
szó, hogy a sok formalizmus, gátolja a 
lényeg érvényre jutását. Elméletben az 
emberek saját maguk dönthetnek min-
den fontos kérdésben, megszervezhe-
tik életüket — viszont tudjuk, hogy ez 
távolról sincs így minden esetben. Ez 
pszichológiailag is visszahat. Megjele-
nik a formalizmussal szemben tanúsí-
tott passzivitás, érdekteleség. Elszo-
morító, hogy az emberek azonosítják a 
meg nem valósult elveket azzal, ami 
már megvalósult a gyakorlatban, a for-
malizmust az önigazgatással. Ennek vi-
szont az a következménye, hogy saját 
negatív érzéseiket arra ruházzák rá, 
amitő l a megoldást kellene várniuk. En-
nek a helyzetnek, érthet ően, rengeteg 
pszichológiai vonatkozása van. 

— Mit lehet itt konkrétan tenni? 
— Azt nem tudom, hogy országos 

szinten hogyan lehetne rendezni a 
helyzetet, de az is elég, ha a környe-
zetünkben valamilyen minimális hatást 
sikerül elérni. Csakhát köztudomású a 
bürokratikus struktúrák er ős önvédel-
mi reflexe, amely legf őképpen abban 
nyilvánul meg, hogy nem igénylik a 
problémák pszichológiai értelmezését. 
Vegyünk csak példának egy pszicholó-
gust is alkalmazó intézményt! A veze-
tés célja, hogy a pszichológus révén 
megkönnyítse saját maga számára a 
munkafolyamatok irányítását. Az ér-
dekli igazán, hogy miként lehetne egy 
adott emberanyaggal jól bánni. Ez az 
elvárás nagy dilemma elé állítja a 
pszichológust. Hiszen vele kapcsolat-
ban más elvárások is felmerülnek. A 
dolgozók — a portástól a takarítón ő ig 
vagy a főmunkatársig — azt várják tő le, 
hogy az ő  igényeiket, szükségleteiket, 
konfliktusaikat, sérelmeiket képviselje 
Is  közvetítse. A kétféle elvárás gyakran 
kizárja egymást, a pszichológusnak vi-
szont mindenképpen színt kell vallania. 
Helyzete annál is bonyolultabb, mivel 
Olyan természet ű  dolgokkal foglalko-
zik, amelyek a személyes bizalmon ala-
pulnak. 

— Legutóbbi könyvével kapcsolatban 
mindenképpen felmerül a kérdés: miért 
nincs az Eletpszichológia cím ű  tanul-
mány ráépítve a nyugati tudományos 
hatásokra? Vagy esetleg van-e ennek a 
pszichológiának sajátságos, ún. vajda-
sági alapja, ami indokolttá tenné a lé-
tező  elméletek mellőzését? 

— Véleményetek szerint, tehát ennek 
a tanulmánykötetnek azt a feladatot 
kellene magára vállalnia, hogy egy új 
pszichológiát jelentsen be? Merthogy 
ez egy pszichológiai áttekintés, tudo-
mánykritika, amelyben, —egyfel ől a 
gyakorló pszichológus másfelő l a tu-
dományos kutatómunkával foglalkozó 
pszichológus szempontjából — azt 
elemzem, hogy a kollégáim mivel fog-
lalkoznak konkrét tevékenységük so-
rán. Akár az egyik, akár a másik irány-
ból indulunk ki, hamar kiderül, hogy a 
mindennapi ember a maga szubjektív 
problémáival kiszorul a vizsgálódás  

körébő l. Amit az ember saját személyé-
vel kapcsolatban legfontosabbnak tart, 
azzal sem a gyakorló, sem a kutató 
pszichológus nem foglalkozik. A gya-

korló pszichológus mindenütt konkrét, 
operatív feladatokkal van megbízva, 
legfeljebb fölméréseket végez. Az őt al-
kalmazó intézmény egyszer űen ezért fi-
zeti. Ha valaki terápiával akar foglal-
kozni egy egészségházban vagy kór-
házban, azt legfeljebb hobbiból csinál-
hatja, feltéve, ha marad rá ideje. Az 
alkalmazott pszichológia a fizet őképes 
kereslet után igazodott intézményes el-
várásoknak tesz eleget, ami nem azo-
nos a kisemberek aggályaival, kételyei-
vel. Azt elemzem tanulmányomban: 
hogyan alakult ki ez a helyzet, és ho-
gyan történhetett meg, hogy a szubjek-
tív természet ű  problémákat mind a mai 
napig csaknem teljesen mell őzték a 
pszichológiában. 

— Mi mégis úgy érezzük, hogy a pszi-
chológia odafigyel a kisember problé-
máira (Nyugaton például igen elterjedt 
a terápiás munka), nálunk is egyre in-
kább van erre példa, sőt önnél is olyan 
emberek jelentkeznek az egészségház-
ban, akik egy-egy konkrét élethelyze-
tükre keresik a megoldást. 

— Igény létezik, csak a terápiás mun-
kára roppant kevés id ő  marad. Kórhá-
zaink pszichiátriai osztályán 40-60 be-
teg jut egy szakorvosra. Ilyen körül-
mények között pszichoterápiáról be-
szélni képtelenség. Ráadásul ezekbe az 
intézetekbe többnyire már súlyosan sé-
rült emberek kerülnek. Súlyos alkoho-
lizmussal vagy pszichózis kirobbanása 
után, amikor a pszichoterápia már vaj-
mi keveset segít. A rendelőben megfor-
duló betegek között viszont rendszerint 
olyanok vannak, akiken még lehet se-
gíteni. Pácienseim egy részénél ma-
gam is alkalmazok pszichoterápiát, de 
ez nem általános gyakorlat. Csak kísér-
letezés, amire ki-ki érdekl ődése szerint 
vállalkozik, ha van rá módja és lehet ő-
sége. Sajnos, sok pszichológusnak 
még saját helyisége sincs, nem beszél-
ve a sok-sok apró — pszichoterápiát 
gátló — tényezőrő l. 

— Ez nálunk talán így van. A tanul-
mányban viszont nem esik szó arról, 
hogy amit leír, csak Vajdaságra vonat-
kozik. Másutt azonban más a helyzet. 
Ezek szerint az  On  által leírtak a pszi-
chológia egész területére mégsem len-
nének érvényesek, kevésbé általáno-
síthatók? 

— Nyugaton foglalkoznak a szemé-
lyes problémákkal, van rá keret és lehe-
tőség is: pszichiáterek és pszicholó-
gusok hada dolgozik ezen. Ott viszont 
más a probléma. Ők ezektő l az esetek-
tő l, individuális problémáktól nem jut-
nak el olyan elméleti következtetése-
kig, hogy a terapeuták szükségét érez-
nék a társadalmi vetület bevonásának. 
Nem érzik, hogy a problémák többsé-
gét a társadalmi viszonyok megváltoz-
tatása nélkül nem tudják megoldani. 
Tehát saját hasznukra, saját egzisz-
tenciájuk javára foglalkoznak terápiá-
val. De ha ezt a munkát valaki nagyon 
becsületesen akarja végezni, és szem-
benéz önmagával, akkor rájön, hogy 
amit csinál, az szélmalomharc. Vala-
mennyi pszichológus és pszichiáter 
élete együttvéve sem lenne elegend ő , 
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hogy terápiás munkával véget vessen 
az alkoholizmusnak, kábítószer-élve-
zésnek, öngyilkosságnak. Képtelenség 
úgy harcolni az említett jelenségek el-
len, ahogyan azt a Nyugaton teszik. Kis 
számú jól fizető  páciens terápiás gyó-
gyításából ugyan jól meg tudnak élni, 
de arra semmi esélyük sincs, hogy a 
feltornyosuló problémákat megoldják. 
Az életpszichológiáról írott tanulmány 
szeretné visszacsatolni a problémákat 
mind elméleti vonatkozásban, mind 
gyakorlati összefüggéseikben. A tár-
sadalmi gyakorlat megváltoztatása nél-
kül a személyes nehézségeket sem tud-
juk kiküszöbölni. A gyakorló pszicho-
lógus érzi, hogy a problémák újrater-
melődnek, és azt kezdi kutatni, hogy ez 
miért van így, milyen társadalmi viszo-
nyok, megoldatlan érdekellentétek ve-
zetnek bizonyos tünetek kialakulásá-
hoz. Az a baj, hogy az „akadémikus 
pszichológia" ezt a kérdésköd megke-
rüli. Ilyen értelemben nincs sem a Nyu-
gaton, sem nálunk olyan pszichológia, 
amely egységes koncepcióként, a dol-
gokhoz való megfelel ő  kritikai viszo-
nyulással az egyén és a társadalom-
szervezés számára egyaránt útmuta-
tással szolgálna. 

— Ehhez kapcsolódik következő  ész-
revételünk, miszerint úgy érezzük, mint-
ha az életpszichológiát túlzottan orto-
dox elméleti alapokon vázolta volna fel. 
mintha a gyakorlatot idomítaná az el-
mélethez, és nem fordítva, nem úgy 
mintha kölcsönhatás állna fönn e té-
nyezők kőzött. Egyik interjújában pél-
dául azt nyilatkozta, hogy a személyi-
ség fogalma a nyugati pszichológiából 
eredő  elvonatkoztatott irracionális kép-
ződmény. Ez talán kissé túlzás, hisz a 
személyiség fogalmára sz űksége van a 
pszichológiának ahhoz, hogy meghatá-
rozza, mi határolja be a pszichikumot, a 
személyi tulajdonságokat. 

— Szükségünk van a személyiség fo-
galmára is, a társadalom fogalmára is. 
A baj csak az, hogy sem a személyiség, 
sem a társadalom fogalmát nem hasz-
nálják egyértelm űen, és sajátos enti-
tást tételeznek fel mind az egyiknek, 
mind a másiknak. És itt található az a 
szakadék, amely engem folyton ingerel, 
mivel ha önálló jelleggel ruházom fel a 
személyiséget, és vele szemben a tár-
sadalmiságot, akkor valahol mindkett őt 
megfosztom épp a lényegét ő l. Nem tud 
létezni társadalom az azt meghatározó 
személyek nélkül, de személyiség sem 
létezik társadalom nélkül. Ezért próbál-
tam a személyiség fogalmának viszony-
lagosságára utalni. Nem elég, ha hasz-
nálja valamelyik pszichológus a sze-
mélyiség fogalmát. Az a kérdés, hogy 
mit ért ezen, mibő l származtatja, s hova 
kapcsolja vissza. 

— Fromm igen elmélyülten beszél a 
személyiség társadalmi meghatározott-
ságáról, sőt praktikusan elfogadja Marx 
véleményét is — hogy a személyiség a 
társadalmi viszonyok összessége — bár 
kiegészíti azt. Tehát, e kritika annyiban 
nem lenne jogos, amennyiben elfogad-
juk azt, hogy voltakés vannak, akik dia-
lektikusan értelmezik a személyiséget. 

Fromm elméletének erős marxi tölte-
te van, viszont élete végén ennek hátat 
fordított, és erősen irracionális irány-
zatot vett. (Zen-buddhizmus). Ez a kö- 

rülmény számomra azt jelenti, hogy 
korábban is csak próbálkozásai voltak, 
szintetizálási kísérletei. Nehezen tu-
dom elfogadni azt a radikális fordulatot 
egy pszichológustól, filozófustól, hogy 
a zen-buddhizmusnál kössön ki, amit 
éppen a marxi elméletek beépítésével 
kezd. Ezért valahogyan nem hiteles 
számomra az az egykori marxi töltet 
sem. Fromm így sem elméleti, sem gya-
korlati vonatkozásban nem tud kielé-
gíteni. 

— Az ún. humanista életérzés és eh-
hez kapcsolódó megfogalmazások újra 
meg újra jelentkeznek tanulmányaiban. 
Mi az oka, hogy ennyiszer el kell mon-
dania valamit? Vajon nem talál vissz-
hangra? 

— Amikor napról napra egyre több az 
alkoholista, kábítószer-élvező, s egyre 
többen vetnek véget életüknek, akkor 
nem tudok szabadulni attól a gondolat-
tól, hogy erre a témára újból és újból 
vissza kell térnem. S őt, ami az emberek 
nyomorúságos életérzését illeti, egyre 
inkább foglalkoztat a dolog. Hadd is-
mertessem mindjárt egyik újabb felmé-
résünk adatait, mely szerint egy ipari 
üzem dolgozóinak 62 százaléka alkoho-
lizál mielőtt munkába indulna. Ennyi-
nek van szüksége több-kevesebb tom-
pultságra, hogy el tudja viselni a reá 
váró nyolc órás m űszakot. Ugyanez a 
felmérésünk megmutatta, hogy a gyár 
dolgozóinak 57 százaléka nem tud 
meglenni nyugtatók nélkül. De nem 
kevésbé intőek a fiatalabb korosztály-
ra vonatkozó, más felméréseinkb ő l 
származó adatok, melyek szerint a 14- 
16 éves diákok mintegy 80 százaléka ki-
próbálta már az alkohol hatását, közü-
lük minden negyedik pedig már leg-
alább egyszer részegre itta magát. Ez 
azt jelenti, hogy ennek a nemzedéknek 
az életérzésével és helyzetvállalásával 
is szükséges foglalkozni, még ha ezzel 
„ismétlem" is önmagam. 

— Legújabb könyvében a társadalom 
hatásáról van szó. A társadalom alap-
jaihoz köti a személyiséget és a kap-
csolatos jelenségeket (alkoholizmus, 
öngyilkossági kísérletek stb.). Gazda-
godott-e ez az elmélet a könyv megjele-
nése óta? 

— Folyamatban van néhány empirikus 
felmérés, amelyekkel megpróbálom az 
elméletet megfoghatóbbá, körülhatá-
rolhatóbbá tenni. Az foglalkoztat, hogy 
ha konfiktushelyzetbe kerülünk, milyen 
megoldási módszerekhez folyamo-
dunk. Hogy kitűzött céljaink, vállalt 
feladataink teljesítésében milyen kitar-
tást, helytállást mutatunk. A hatékony 
fellépés igényének vagy hiányának a 
feltárásával kapcsolatban konkrétan 
arra kerestünk választ, hogy intézmé-
nyeink milyen típusú embereket vá-
lasztanak ki és helyeznek fontos sze-
repkörökbe, pozíciókba. Nos, kiderült ;  
hogy a közéleti szerepvállalás sokak 
számára látszattevékenység csupán, a 
társadalmi-közéleti szerepkörrel felru-
házott személyek alacsonyabb haté-
konysági igénnyel rendelkeznek, mint 
azok, akik kevesebb érdekl ődést mutat-
nak a közéleti tevékenység iránt. Más 
szóval, vizsgálatunk eredményei sze-
rint egy kicsit a feje tetején áll minden. 
Ennek a helyzetnek a személyi és tár-
sadálmi okai egyaránt izgalmasak. Fel- 

mérésünk egyik legfontosabb tanulsá-
gaként kimutattuk, hogy azok a szemé-
lyek, akik nem rendelkeznek megfelel ő  
én-erővel, bizonytalanok önmagukban, 
cselekvési gátoltságban szenvednek, 
s nem tudnak szembenézni a frusztrá-
ciókkal, sokkal inkább hajlanak arra, 
hogy valamilyen eszmében, intézmény-
ben megkapaszkodjanak, mint azok, 
akik pszichés prediszpozícióikat tekint-
ve vállalni tudják önmagukat. A haté-
kony cselekvéshez szükséges kitartás-
sal és fellépéssel nem rendelkez ő  sze-
mélyek nagyfokú „közrem űködési szán-
dékuk" miatt hajlamosak elfoglalni a 
hatékony cselekvési igénnyel, s megfe-
lelő  önállósággal гendelkező  személyek 
elő l azokat a társadalmi szerephelyze-
teket és pozíciókat, amelyek a társa-
dalmi változások szempontjából kulcs-
fontosságúak. Ha túlsúlyba jutnak, a 
társadalmi cselekvés alapjául szolgáló 
ihtézmények teljesen elbürokratizálód-
nak és elvesztik hatékonyságukat. 
Persze ebbő l a szempontból az sem kö-
zömbös, hogy milyen mechanizmusok 
szűrik ki a vezető , szervező , irányító 
garnitúrák tagjait, s hogy a kiválasztási 
folyamatban milyen kritériumokon van 
a hangsúly, a megfelel ő  személyi adott-
ságok mekkora súllyal esnek latba. 

dr. Hбdi Sándor 
(Lazukics Anna felvétele) 

— Van-e valamilyen kapcsolat a gya-
korló pszichológusok és az Ијvidéki 
Egyetem Bölcsészettudományi Kará-
nak Pszichológiai Tanszéke között, és 
ha igen, milyen jellegű  ez az együttmű-
ködés? 

— Nekem jó személyes kapcsolatom 
van a tanszék egyik tanárával. Régi ba-
rátság és rendkívül jó kollegiális vi-
szony ez, de magával az intézménnyel 
még nincs. 

— Arra gondoltunk, hogy a tanszék 
kaphatna visszajelzéseket a gyakorló 
pszichológusóktól, amivel esetleg ki-
bővíthetné a tantervet, hatékonyabbá 
tehetné azt, ilyen módon is összekap-
csolva az elméletet a gyakorlattal. 
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— Igen, ilyen vonatkozásban is termé-
keny lehetne az együttm űködés, de 
még ennél is fontosabbnak tartanám a 
tanszékkel közösen vállalt kutatásokat, 
felméréseket. Egy nagyobb szabású 
empirikus kutatás megszervezéséhez a 
hallgató, az intézmény nagyobb cselek-
vési mozgástere miatt — a tanszék jobb 
feltételekkel rendelkezik. Ilyen közös 
munkának nagyon örülnék, és ezt kez-
deményezni is fogom, mert úgy érzem, 
hogy előbbre vinné a szakmát. 

— Legutóbbi könyvére visszatérve, az 
Életpszichológia című  tanulmányában 
a freudizmussal kapcsolatban Erős Fe-
renc munkáját említi, maga Freud vagy 
egy másik freudista írásai helyett. Fönn-
áll-e annak a veszélye, hogy ezen ke-
resztül a pszichoanalízis egészen más 
arculatot kap? 

— Ha ti ezt így gondoljátok, én ezt res-
pektálom, de itt meg kell jegyeznem va-
lamit. Nem először adtok külön nyoma-
tékot az „Életpszichológiá"-nak, pedig 
ez egyetlenegy tanulmányomnak a 
címe, ott is idézőjelbe van téve, és már 
legalább hat évvel ezelőtt íródott. Szá-
mos más tanulmányom van, ami sokkal 
jobban a szívemhez nőtt, illetve amivel 
nagyobb azonosságot vállalok. Nem 
szeretnék abban a szerepben tetszeleg-
ni, hogy én dolgoztam ki az életpszi-
chológiát. Ezen dolgozom, aztán tíz-
húsz év múlva majd meglátjuk, hogy mi 
lesz. De most számonkérni t ő lem vala-
mit, ami még nem létezik, nem sze-
rencsés. 

— Eddigi tanulmányai alapján azon-
ban úgy tűnik, hogy az Életpszicholó-
gia címet viselő  írás egy alap vagy egy 
keret, meghatározása a többinek, ame-
lyek ugyanolyan életérzés alapján szü-
lettek. 

— Örülök neki, ha így érzitek, de ez 
nem szándékosan vagy tudatosan ala-
kult ki. Minden embert számtalan kér-
dés foglalkoztat. De hogy mit ír meg, 
melyik munka jelenik meg, mi kerül be 
egy kötetbe, az sok mindentő l függ. 
Nem szabad azt hinni, hogy egy szerz őt 
tökéletesen tükröz az, ami, megjelenik 
tő le. A megjelent munkák legalább any-
nyira azokat a reális körülményeket is 
tükrözik, amelyek bizonyos dolgok el-
mondását, megjelenését lehet ővé te-
szik, más dolgoknak viszont nem ked-
veznek. 

JUNG KÁROLY 

Isten ostoráról 
tárgyilagosan 
SZEKERES LÁSZLÓ: A HUNOK ÉS 
ATTILA 

A népvándorlás korának nagy európai át-
alakulása során számos kisebb-nagyobb 
ázsiai nép, törzs és törzsszövetség járta 
meg az utat Napkelett ő l Napnyugatig; 
ezeknek legtöbbike — a hadiszerencse ke- 
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gyeltjeként —ideig-óráig megvetette lábát 
a Római Birodalom egykori provinciáiban 
vagy a Barbaricum gazdátlanul maradt te-
rületein, birodalmat alapítania és ázsiai 
jelleg ű  nomád-álattartó-hadakozó állam-
alakulatot fenntartania azonban csak né-
hánynak sikerült. E népek, törzsek és 
törzsszövetségek túlnyomó többsége 
nyomtalanul eltűnt a tö гténelem süllyesz-
tőjében, napjainkig számítható folytonos-
ságról csak néhány esetben lehet beszél-
ni. E nomád népek többségének neve 
sem hangzik ismerősen a nem szakmabe-
liek előtt, s ha nem tapadt hozzájuk a 
hosszú évszázadok során valamilyen le-
genda, jóslat, prófécia, mit sem mondanak 
a ma embere számára. 

A hunok neve azonban néhány Európa-
szerte elterjedt mondaszer ű  hagyomány 
alapján napjainkban sem ismeretlen; tudni 
véljük, hogy Attila volt nagy fejedelmük, 
aki Isten Ostoraként tartotta rettegésben 
a civilizált Európa koronás fő it és közem-
beréit, de a klerikusokat is, akik mindenna-
pos imáikban a barbárok nyilai ellen is 
fohászkodtak. Azt is tudni véli a hagyo-
mány, hogy Att ila, az akkori világ ura ma-
ga a puritán egyszer űség megtestesítője 
volt, miközben főemberei aranyban dús-
káltak, s végül a bulvárlapok színvonaláig 
menő  közismertségnek örvend napjaink-
ban is Attila temetésének, hármas ércko-
porsójának és a vele eltemetett mesés 
kincseknek hagyománya. Tudjuk, hogy a 
hírlapi uborkaszezon dédelgetett szenzá-
ciója szokott lenni — a világ ű ri látogatók, 
a részletez ő  nőgyógyászati folytatásos 
tárcák mellett — Attila sírjának megtalálása 
is. Igaz ugyan, hogy a régészek minden 
alkalommal igyekeznek hangot adni 
szkepszisüknek, s végül is nem kerül el ő  
a hármas koporsó, de miért érdekelné ez 
a hírlapírót? Minden évtizedben legalább 
egyszer akad egy-egy olyan ásatás, 
amely valamilyen módon összefüggésbe 
hozható Isten ostora személyével vagy 
népével, s akkor meg lehet borzolni a 
szegény olvasó kedélyét a mesés kincsek 
ecsetelésével. 

Úgy véljük, errefelé lámpással sem le-
hetett volna Szekeres Lászlónál alkalma-
sabb szerzőt találni, hogy a tudomány és 
a tudománynépszer űsítés eszközeivel tár-
gyilagosan ismertesse a hunok és az Atti-
la-hagyomány kérdéskörét, annál inkább, 
mert tíz esztend ővel ezelőtt Zenta környé-
kén végzett ásatásai alkalmával maga is 
egy csapás alatt a hírlapi „Attila-szakér-
tők" kereszttüzébe került. Azóta azonban 
elmúlt a tíz esztend ő , Szekeres László 
nem egy népvándorlás kori temet őt tán 
fel, s végez ma is ilyen munkát, tehát 
nemcsak végzett régészként, hanem gya-
korló régészként is szinte „emberközel-
ből" szólhat hozzá a népvándorláskor 
egészének és részleteinek kérdéséhez. 
Ezt tette jelen könyvével is, mintegy 
józanabb megfontolásra invitálva az olva-
sót a történelem, a régészet és a mesés 
kincsek világában. 

Munkájában — nagyon helyesen — a 
komplex módszerhez folyamodott, tehát a 
történeti források felhasználása mellett élt 
a gazdaságtö гténet, a régészet, s nem 
utolsósorban az összehasonlító etnológia 
eszközeivel is. Ily módon aztán leírásai-
ban összefoglaló kép alakul ki a hunokról 
és nagy fejedelmükrő l, a felhasznált tudo-
mányszakok eredményei és adatai egy-
mást értelmezik és ki is egészítik. Szeke- 
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res László ugyanis nem csupán egyfajta 
politikai és katonai eseménytörténetet 
óhajtott megrajzolni a hunok (és szövet-
ségeseik, s részben ellenfeleik) kapcsán, 
hanem a terjedelem adta keretekben mo-
zogva megkíséreÍte a kort és benne a min-
dennapok világát is érzékeltétni. Ez a hoz-
záállás minden bizonnyal nem független 
attól a szemlélettő l, amelyet negyven esz-
tendővel ezel őtt László Gyula alkalmazott 
alapművében, amelyben a honfoglaló ma-
gyar nép életének megrajzolására tett kí-
sérletet. Mindkét könyv esetében Keletrő l 
jött nomád nép európai megjelenésérő l, 
birodalomalapításáról s beilleszkedési kí-
sérletérő l van szó, érthető , hogy a kipró-
bált módszer Szekeres személyében kö-
vető re talált. , 

A könyv tárgyilagos hangneme termé-
szetesen a téves h ősregei beidegzettségek 
cáfolatát is jelenti. Szekeres rámutat arra, 
hogy nincs alapja a középkori krónikások 
által terjesztett hun—magyar rokonságnak 
az elterelt folyó medrében történ ő  három-
koporsós temetkezésnek; ez utóbbinak 
azén sem, mert hasonló mondai stereoti-
pját más népvándorlás korának temetke-
zési szokásai és szertartásai ennek teljes 
egészében ellentmondanak. Attila sírja te-
hát (ha már a kortárs sírrablók ki nem 
fosztották) feltehet ő leg valamelyik Duna—
Tisza közi halomsíros temetkezésben 
(kurgánban) várja a szerencsés megtalá-
lóját. 

Az összehasonlító etnológia eszközei-
vel Szekeresnek módja nyílott arra, hogy 
rekonstruálja a hunok életét és köznapjait 
is. Igaz, ehhez támpontot nyújtottak a bi-
zánci Priszkosz rétor és a gót Jordanes 
utókorra maradt leírásai is. A közhunok 
mindennapjai mellett utalás történik né-
hány nagyobb régészeti leletre, amely 
vagy a hunoknak tulajdonítható, vagy pe-
dig csak kapcsolatba hozható velük. En-
nek alapján valóban világossá válik, hogy 
világbirodalomról volt szó Attila birodalma 
esetében, amelynek kincstárába mázsa-
szám küldték az aranyat a megfenyege-
tett, ám mégis inkább bölcs bizánci csá-
szárok. 

Szekeres László munkája rövidre fogott 
eligazító könyv egy olyan kérdéskörrel 
kapcsolatban, amelyhez napjainkban is 
téves legendák tapadnak. Eppen ezért 
apró részletkérdésekben az általa is forga-
tott forrásmunkákban kaphat választ az el-
mélyedni kívánó olvasó és szakmabeli. D 
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FEKETE J. 
JÓZSEF 
Egy elsietett 
könyv 

GSÉFE IMRE 
EMLÉKEZETE 

szik felfedni az alkotás lélektani moz-
gatórugóit. Igazi költő iséggel állapítja 
meg a költőrő l: „Az írott szóval kifejez-
hető  szépség bűvöletében él itt közöt-
tünk egy parasztember." Azonban arra 
is rámutat, hogy „Írásai is jelzik: meg-
mutatkozásvágyának kényszere sok-
szor erősebb volt a felkészültšégénél." 

Juhász Géza is ismeri a szerz ő  hibáit 
(Kisparaszti lét- és magata гtásformák 
Csépe Imre kisprózai alkotásaiban) —
ezért inkább a m űvek szociográfiai hát-
terének és motívumainak kibogozása 
felé fordul. Csépe rövidprózájának hi-
báit- taglalja, és végül a következ бket 
állapítja meg: „Az elvszer ű  műkritika 
természetesen nemcsak erényeket, 
szépségeket talál ezekben az írások-
ban, hanem kivetnivalót, bosszantó kö-
vetkezetlenséget és egyenetlenséget is 
jócskán, ám mindez nem változtat azon 
az alapvető  tényen, hogy Csépe Imre 
kisprózai m űveiben is a mi vidékünk, a 
mi falvaink és népünk leghitelesebb áb-
rázolója, egy olyan életformának és 
szemléletnek a megtestesítője, hiteles 
tanúja, amely immár szerencsésen 
múlttá, hagyománnyá vált." 

Szerencsétlenül választja el ezt és a 
következő  írást Csordás Mihály léleg-
zetvételnyi könyvismertet ője, (A falu 
írója: Csépe Imre), mert se újat, se ér-
dekeset nem mond. Ezzel szemben a 

rákövetkező  értekezésben (Csépe Imre 
irodalomtörténeti helyér ől) Bori Imre 
helyére teszi Csépét is, meg a népies-
séget is: irodalomtörténettel, esztétiká-
val. Ezt a tanulmányt az irodalomtudós 
kutatóösztöne szülte, nem pedig az 
Emléknapok adta alkalom. Szinte foly-
tat egy gondolatot ebb ől a hordozóta-
nulmányból Vajda Gábor ugyancsak 
alapos írása (Csépe Imre, a táj írója). 
Szerinte az őstehetség néphez való h ű -
sége kényszerből fakadt. Ennek az 
írásnak éppen ez a megközelítési más-
sága adja meg értékét. 

Horváth Mátyás (Juhász Gézával 
egyetemben, és Csordás Mihállyal 
szemben) arra mutat rá (Madárteme-
tés. Csépe Imre novellájának elemzé-
se), hogy a Csépe-m űvekben hemzse-
gő  szóláshasonlatok nem mindig ere-
detiek, hanem gyakorta egyéni nyelvi 
képződmények. Deskriptív, nyelvi 
elemzése azonban kilóg ebbő l a feje-
zetbő l. 

Czine Mihály (Ismerkedés Csépe Im-
rével) érthetően kívülrő l, távolról szem-
léli Csépét, munkáival is az alkalom 
kapcsán ismerkedett meg. Véleménye 
sokkal kedvezőbb, mint a hazai bíráló-
ké — persze kevésbé is alapos. Írásá-
ban, értékelésében és el őadásmódjá-
ban teljesen személyes hangot üt meg, 
amit éppen nélkülözni tudott volna a 
kötet. (Erdekes, hogy az utolsó fejezet-
nek pedig éppen a legszemélyesebb 
hangvétel ű  írása a legjobbja.) 

A Matijevics Lajos ismeretterjeszt ő  
írásával (Tájnyelvi jellegzetességek 
Csépe Imre m űveiben. Bepillantó egy 
író alkotóm űhelyébe.) kezdődő  máso-
dik (nyelvészeti) fejezet harmadik szö-
vegének elolvasása után önkéntelenül 
vetődik fel bennünk a kérdés: kinek 
íródtak ezek a tanulmányok? 

Virág Gábor (Csépe Imre személy-
nevei) például azt állítja, hogy „az írói 
névadás célja az, hogy olyan nevet ad- 

jon, amely mintegy előre bemutatja, le-
festi, elénk állítja, jellemzi azt, akire 
vonatkozik", elfeledvén, hogy a be-
szélő  nevek nem egyetemes ígénybб l 
születtek, hanem csak bizonyos korok 
bizonyos műfajai élnek vele. 

Hasonlóan naiv Radmila Markovi ć  
tanulmánya is (A nyelvjárási kifejezés-
formák sajátságai és szerepe Csépe 
Imre elbeszéléseiben), írását már köz-
hellyel indítja: „Csépe Imre nagyon jól 
tudta, hogy írói tevékenysége csak ak-
kor hiteles (azon is gondolkodni kelle-
ne, hogy lehet-e a tevékenység hite-
les!), ha benne a tartalom és a kifeje-
zésforma (a nyelv is) teljes összhang-
ban van." A tanulmány alapvet б  hibája, 
hogy úgy kezeli anyagát, mintha az 
csak Kishegyes sajátja lenne, pedig a 
falu éppenséggel nem nyelvi rezervá-
tum. Kínos az is, ahogy a szerző  ma-
gyarázza a tájnyelvet. Akkora er őfeszí-
téssel csinálja, mintha legalábbis vala-
melyik holt nyelvet fordítaná, pedig 
ugyanazt a nyelvet szinkronizáija, ame-
lyet értünk. Es még valami: Csépe 
Ugyanabban a mondatában előbb 
gyepsort, majd gyöpöt ír. Nyelvész bí-
rálója szerint azért, hogy ezzel tegye 
változatosabbá, szebbé elbeszélése 
nyelvezetét. Kíváncsi lennék, milyen 
minősítést kapna ezért egy mai író? 

Mint fentebb már említettem, minden 
fejezetnek megvan a hordozó értekezé-
se — ennek az utolsó, Sátai Pál tollá-
ból (Szókészlet, fonémák, zsargon). 
Mindent elmond, elemez, amibб l a ko-
rábbiak csak csipegettek. 

A soron következő, harmadik, egy-
ben utolsó fejezet a legkérdésesebb, 
mert az itt sorjázó írásoknak annyi kö-
zük van csak Csépe Imréhez, hogy az 
Emléknapokon hangzottak el, valamint, 
hogy szerziik, vagy a tárgyukat képe-
zők zömükben kishegyesi születésűek. 
Szeli István Bori Imrérő l, Csordás Mi-
hály Németh Istvánról, Hornyik Miklós 
Szeli Istvánról, Bányai János Simoko-
vich Rókusról, Juhász Géza Fehér Fe-
rencrő l, Urbán Jánosról, Bogdánfi Sán-
dorról, valamint a kishegyesi és feke-
ticsi írókról emlékezik meg. Errбl a fe-
jezetről csak általában érdemes szólni: 
Ugyanolyan vegyes, mint a korábbiak. 
Az egyik írás célja talán csak a helybeli 
lelkes publikum lokálpatriotizmusának 
melengetése lehetett, de van itt hagyo-
mányos ismertető , szemléltetés, ala-
pos tanulmány. Csordás Mihályhoz úgy 
tűnik, közelebb áll Németh István, mert 
szebben, érveltebben ír róla mint Csé-
péről. Bányai János a mozgalmi embert 
eleveníti meg, de közben szól a HÍD-
ról, az irodalomról, az esztétikáról, szo-
ciálpolitikáról, történelemről. Szeli Ist-
ván és Juhász Géza ismét alaposságá-
ról tesz bizonyságot. Legerőteljesebb 
azonban Hornyik Miklós lírai megemlé-
kezése. Igazi szépirodalom ez a szö-
veg, méltó a köszöntött Szeli István-
hoz. 

A néhány okító és élvezetes szöveg 
azonban nem indokolja az Emléknapok 
anyagának (még ha az id ő  vasfoga által 
megtépázott) gy űjteményének közrea-
dását. Elhamarkodott gesztus volt, fö-
löslegesen terheli az olvasót olyan 
szövegekkel is, amelyeket elég lett vol-
na csak a folyóiratokban viszontlátni. 
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CSÉPÉ IMRE EMLÉKEZETE. A 
FORUM KÖNYVKIADÓ ÉS A CSÉ-
PE IMRE EMLÉKBIZOTTSÁG Kb-
ZÖS KIADÁSA. ÚJVIDÉK, 1985 

Már a bevezető  is elbátortalanít: (a Csé-
pe Imre Jiapokon elhangzott) „el őadá-
sok (...) szövege egy fejl ődő  szellemi 
élet természetes viszonyulását jelzi az 
őstehetségnek tartott parasztíróhoz 
(...) a perg ő  szeptemberek közötti id ő  
vasfoga már szétrágott néhány kézira-
tot, hangszalagot. A megmaradtakat 
azonban hadd nyújtsák át itt, e kötet 
fedőlapjai közé mentve, az olvasónak"! 

Ha tudjuk, hogy az „idő  vasfoga" 
1972-1984 között semmisítette meg az 
Emléknapokon elhangzott énekezések 
egy részét, tehát a legközelebbi múlt-
ban, aligha cselezhetjük ki azt az ironi-
kus felhangot gondolkodásunkban, mi-
szerint igen nagy léptekkel haladva fej-
lődhet szellemi életünk, ha már a szel-
lemi értékek dokumentálását is így el-
hanyagolja... 

A három fejezetbe csoportosított 
szöveggyű jtemény (Csépe Imre iroda-
lomtörténeti helyéről; A Csépe-nyelv 
tájain; Portrék és egy csoportkép) leg-
nagyobb pozitívuma, hogy minden fe-
jezetnek van egy, esetleg több hordo-
zó szövege, amely egyáltalán indokol-
hatja a fejezetet. 

Legizgalmasabb az első  kérdéskör: 
hol a helye Csépének az irodalomtör-
ténetben. A fejezetcím természetesen 
nem csak olyan írásokat fog egybe, 
amelyek konkrét választ kívánnak adni 
erre a nagyon is konkrét kérdésre. Ur-
bán János például („Falumba érjek az 
éj előtt” Csépe Imre rövid életrajza) a 
költő-író életrajzát vázolja fel, felsorol-
ja munkahelyeit, m űveit, azt is kapkod-
va. Az 1951-es Kalászok c. antológiáról 
elmondja, hogy kilenc Csépe-vers lá-
tott benne napvilágot, hetet fel is sorol 
belő lük, „többek között", de hogy a ma-
radék kettőt mién hallgatta el, igazán 
nem tudni. Vagy ezt követ ően, amikor 
arról ír, hogy Csépe 1962 és 1965 kö-
zött nem jelentetett meg könyvet, ezt a 
magyarázatot adja: „Úgy érzi, igazság-
talanok vele szemben." Az már azon-
ban itt nem derül ki, hogy kik és miért. 

Fehér Ferenc is a költ ő-író személyé-
vel foglalkozik (A világon felejtett 
szemmel), nem a m űvekkel, de igyek- 
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tudatának, a „mindent megtettem, ami 
tőlem telhetett" értelmében. A nemze-
tiségi társadalmi helyzetbe el ő lépett 
kisebbség ugyanis elsősorban az élet 
anyagi vonatkozásaival kapcsolatos 
döntésekben érvényesíti jogait. Az anya-
nyelv használata azén bonyolultabb 
ügy, azért érheti el csak ritkábban az 
öntudatos nemzetiség szintjét, mert az 
embereknek a múlt rossz beidegz ődé-
seitő l még mindig befolyásolt tudat-
világa nem azonos a nyilvánosság kü-
lönféle szintjein elhangzott, illetve leírt 
szavakkal; mert az anyanyelv vállalása 
rendkívüli erőfeszítéseket igényel ott, 
ahol az ember - a többség kifejezés-
rendszeréhez igazodva — anyagi és er-
kölcsi szempontból jobban jár, mint az, 
aki elvekre és törvényekre hivatkozva 
sokak számára idegenül cseng ő  anya-
nyelvéhez ragaszkodik. 

A nemzetiségi nyelv romlásának 
ezekkel az okaival még senki sem fog-
lalkozott behatóbban; elsősorban a 
pszichológusok mondhatnának sokat 
róluk. Szeli István kiváló esszésorozata 
sem elsősorban velük, mint inkább ma-
gának a romlásnak a különféle tünetei- 
vel foglalkozik. Szempontjai nem egé-
szen újak, saját maga is írt már nem 
egyszer ilyen szellemben, de különö-
sen Kossa Janos szerzett el őtte, illetve 
vele egy időben érdemeket az illúziót-
lan nyelvvizsgálás terén. Ennek elle-
nére Szeli vizsgálódásai nagy jelentő- 
ségűek. 

Elđször is azért jelentősek, mert egy 
nagy gyakorlati tapasztalattal rendel-
kező  ember áll mögöttük, aki nyelvünk 
szintjeit és vonatkozásait „életközel-
ből" ismeri. Azután pedig azért fonto-
sak, mert Szeli folyamatosan mozgás-
ban levő  vitális és szellemi funkciójá-
ban szemléli a nyelvet; ám nem csu-
pán kaptafákat, tartósan érvényes mo-
delleket nem ismer, hanem széls ősé-
geket sem. Nem csupán társadalmunk 
mindennapi igényére, hanem kiemeike-
dő  nyelvtudósok kutatásaira is figyel, 
amikor megállapítja, hogy még az iro-
dalmi nyelv sem magánügy, még akkor 
sem, ha új kifejezések, úi szókapcso-
latok nélkül elképzelhetetlen a hiteles 
művészi alakítás. Szeli a felvilágoso-
dás egyik kései utódjaként az egyen-
súlynak, a tudatosan teremtett mérték-
nek a híve és a fiatal íróink jelent ős ré-
szének kísérletei mögött tudatlansá-
got, ürességet, céltalan formalizmust 
sejt. E jelenségre már mások (többek 
között e sorok írója is) felfigyeltek. Nos, 
Szeli bírálatának saját munkásságában 
gyökerező  eredetisége abban van, 
hogy az irodalmi nyelv kérdését egy-
részt az anyanyelv elkorcsosodásának 
veszélyével, másfel ől pedig az írók 
nyelvi ismerete teljességének minden-
kori szükségletével hozza összefüg-
gésbe. Ezzel a magyar irodalomtörté-
net elsajátításának fontosságára is cé-
loz. E felfogásban tehát a mértéktartás 
rokonszenvesebb képzelet spontanei-
tásánál s az ihlet persze legfeljebb 
impulzusokat adhat a teremt ő  gondo-
latműködésnek. Kár, hogy Szeli példa-
tára Domonkos István Kormányeltörés-
ben című  poémáján kívül újabb irodal-
munkból semmit sem tartalmaz. igy az-
után nem kerülhetett sor annak meg-
vizsgálására: vajon mi rejtőzhet az 

újabb versek durva szavakban is meg-
nyilatkozó indulatvilága mögött. Vajon 
mi tette „elfajzottá" a fiatalabb nem-
zedék életszemléletét és poétikáját; mi-
ért lettek szinte kizárólag az avantgard 
képviselőivé, illetve, túlnyomórészben: 
epigonjaivá. Nem vagyok a determiniz-
mus híve, mégis azt kell állítanom, 
hogy társadalmunk, tehát elsősorban 
az idősebbek hatására fejl ődtek a fiata-
lok aszociálissá, brutálisan önzővé, ir-
racionálissá, cinikus nihilistává. Meg-
győződésem szerint mindenekel őtt az 
egzisztenciájukban, s ebb ől következő-
en az értékteremtésben problematikus 
fiatalok felelősségre vőY бá бгa az idő- 
sebbeknek egyszerűen nincs erkölcsi 
joguk; nincs erkölcsi joguk, mivel hely-
telen életmódjuk, mértéktelen fogyasz-
töi beállítottságuk a létminimumért 
folytatott harcot hagyományozta a fia-
talok nagy többségére. Hogyan alkot-
hat a mai ifjú ember a gondolatnak az-
zal az önfegyelmével, mely csupán re-
ményteljes és hívő  korokban alakulhat 
ki? Szeli Debreczeni Hideg kremató-
riumát említi — ha nem is közvetlenül 
követendő ;  de mégis rendkívül tanul-
ságos — példaként. Debreczeni forma-
kultúráját azonban egyrészt a két há-
ború közötti polgári formakultúra alakí-
totta ki, másrészt pedig szörny űséges 
láger-élményét csak akkor érlelte(!) epi-
kává, amikor már nemcsak, hogy túlju-
tott a szenvedéseken, hanem egy min-
den előzőtő l 

-
alapvetően különböző  úi 

társadalom lelkes tagjának tudta ma-
gát. Ha meggondoljuk, hogy ma a ma-
gántulajdon tisztelete a milliárdosok 
vagyonának biztonságát is jelenti, ak-
kor a mértéktaпón verselgető  fiatalt a 
legjobb jóakarattal sem láthatjuk a kö-
zépszernél magasabb színvonalon. 

Szeli számonkérése nem a funkcio-
náriusé; ő  sem tartozik a „boldogok" 
közé, hiszen az anyanyelv sorvadozik, 
ami témája, eszköze és célja több évti-
zedes munkásságának. Akármit olvas-
son, hallgasson vagy nézzen nálunk, 
gyakran érzi magát megkínozva: az íz-
lésébđl, a tudásából űznek csúfot; a ki-
sebb ellenállás csábításának d őlnek be 
Is  lustaságból, no meg az anyagiakért 
felhígítják, kicsorbítják, eladják anya-
nyelvüket. Ezzel kapcsolatban említjük 
meg Szeli röpiratának alapgondolatát, 
amely szerint a kommunikáció vala-
mely területén tevékenyked ő  emberek-
nek a magyar nyelvi közösség és a ju-
goszláv társadalom iránti kötelessé-
gük kifejezéskultúrájuk gondozása, 
vagyis azoknak a kifejezéseknek, nyel-
vi formáknak a funkció szerinti fel-
használása, amelyeket nyelvészeink 
alkotnak társadalmunk új jelenségeit 
Is  nemzetiségi létünk sajátságait figye-
lembe véve. 

Szeli István alapos és sokoldalú fej-
tegetései feltehet ően nagy visszhangot 
keltenek nálunk és a tájékoztatás intéz-
ményeiben dolgozók lelkiismeretére 
hatva, legalább egy időre megállítják az 
anyanyelv sorvadásának folyamatát. 
Legalább egy időre... az anyanyelv tu-
datos vállalásához ugyanis az ember-
nek értékfogalmainak kellene dönt ő  
módon megváltozni. Ettő l azonban —
a jelekbő l ítélve — igen messze va-
gyunk. ❑ 

 

SZELI ISTVÁN: NYELVHASZNÁLA-
TUNK ETIKÁJA 

A nyelv etikájáról meglehetősen sok 
szó esik az utóbbi időben. Heinrich Böll 
például, aki nem csupán nyilatkozatai-
ban, hanem írásaiban is viszonylag köz-
vetlenül foglalt állást a fasizmus és a 
fegyverkezés, egyszóval a közélet fer-
deségei ellen, a m ű  nyelvi öntörvény ű -
ségét és lényegének történetietlensé-
gét hangsúlyozta ki, az alkotói kife-
jezésnek a társadalmi eseményekt ő l 
való függetlenséget a „nyelv erkölcsé-
vel" azonosítva. (Eme deutsche Erinne-
rung. München, 1982). A nemzetiségi 
kultúrában azonban egészen más, 
mondhatni: sokrét űbb jelentése van a 
nyelvi etika fogalmának, mint egy nem-
zet, különösen egy nagy nemzet iro-
dalmában. A nemzeti irodalom ugyanis 
a maga folytonosságában van adva és 
nem túlságosan sürgető  annak tisztá-
zása: vajon hogyan tekint az író téma 
és nyelv kapcsolatának m űve születé-
sében betöltött szerepére. Különösen 
nemzetiségi összefüggésekben kevés-
bé célszerű  a nyelv etikájának az irodal-
mi nyelv kérdéseire való sz űkítése. A 
viszonylag kisszámú nemzetiség kultú-
rájában ugyanis a szó legtágabb értel-
mében vett nyelv folyamatos, tehát 
mindig problematikus jelenség, még 
akkor is, ha, mint a mi esetünkben, a 
többség törvényesített támogatása lé-
nyegesen megkönnyíti is a megoldást. 
Ez utóbbi azonban csupán átmenetileg 
lehet viszonylag megnyugtató, inkább 
csak szubjektíve, a jól végzett munka 
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Nyelvhasználat 
és nyelvi felel ősség 
SZELI ISTVÁN: 
NYELVHASZNÁLATUNK ETIKÁJA 

Aki nyelvünkhöz, aszó sz ű kebb értelmé- 
ben a „mi" nyelvünkhöz értőn vagy féltő  
gonddal közelhajol, jól tudja, régen gyen-
gélkedik, s időnként a válság jelei mutat-
koznak rajta. Nyelvm űvelésünk is évtize-
dek óta vívja kisebb-nagyobb csatáit az 
idegen alakú, logikájú szavak és kifejezé-
sek ellen. A százszor rossznak min ősített 
elő lát, nyilvános vita (a közvita helyett), 
átmesél, az emberi értelem legszebb vo-
násait, az árnyalt fogalmazást, a dolgok és 
fogalmak finom megkülönböztetését mo-
dorossággá s felszínességgé silányító 
nyelvhasználat százegyedszer is meggyö-
kerezik. 

Válságban lenne hát maga a nyelvm ű -
velés, a nyelvvel való törődés? Értelmé-
ben, céljában aligha. Hatásfokának elég-
telenségére eszmélve azonban érdemes 
lenne módszereit, egész stratégiáját felül-
vizsgálni, hiszen értőbb, megértőbb kö-
zönségre nincs nagy oka várni. Ennek a 
fordulatnak a nyelvm űvelést az apró talmi 
küzdelmek görcsétő l, a puszta nyelvtani 
absztrakciók köréből kiszabadítani akaró 
átértékel ődésnek vagyunk napjainkban 
tanúi, és ebben a felismerésben fogant 
Szeli Istvánnak Nyelvm űvelő  Füzetek 
sorozatban megjelent kis könyve, a 
Nyelvhasználatunk etikája is, amely 
egyszerre felmérés és útkeresés, a sz ű -
kebb nyelvészeti körökön kívülrő l eredő  
friss látásmód. 

Szeli István „diagnózisa" nem hagy két-
séget vizsgálatainak eredménye fel ő l: 
nyelvünk állapota távol áll attól, amilyen-
nek kellene lennie, s attól is, amilyen le-
hetne. Az okokat keresve a hibák, vét-
ségek helyett azonnal a hibázóra fordítja: 
„A régebben észlelt, de makacsul megre-
kedt nyelvi hibákért... nyelvi kifejez ő -
készségünk apadásáért... valójában nem 
is az a néhány tucatnyi helytelen vonzat, 
idegen mintára alkotott kifejezés a felel ős, 
amit végső  szükségbő l intézményes be-
avatkozással is kiiktathatnánk hazai írá-
sunkból és beszédünkbő l, hanem maga a 
beszélő , író ember." Ez a felismerés szo-
rosan kötődik egy másikhoz, hogy a nyelv 
végeredményben verbális, „szavakba ön-
tött" emberi magatartás, ha úgy tetszik, 
viselkedés, értékes teljesítményeiben is, 
negatív dimenzióiban, a hibákban, „meg-
apadottságában" is. 

Ebbő l az alapállásból számos további 
tisztázandó kérdés adódik. Ezekb ő l és a 
megfogalmazott válaszokból áll össze a 
kis könyv, s bontakozik ki tételesen vagy 
éppen csak felsejl ően az irodalom, a köz-
élet, a tudományszervezés fel ő l szemlél ő -
dő  ember tépelődő  hitvallása, részletei-
ben néha vitára serkent ő , de realitásokon 
nyugvó nyelvművelő  koncepciója. 

A nyelv eszerint közügy, mert mindany-
nyiunké, de sorsa nem egyformán bízatott 

mindenkire: a tanár, az újságíró, a tiszt-
viselő , a szépíró és a tömegtájékoztatás-
ban részt vevők felelőssége jóval na-
gyobb, mint a rájuk utalt befogadó (recep-
tív) közösségé. Nagyobb, mert a nyelvre 
való ráhatás lehetőségével arányos. A 
nyelviség ezen a ponton válik etikai vi-
szonnyá , és ítélheti meg magatartásként 
a közösség, illetve „egy valaki a gyüleke-
zetből"; tiltakozhat, felemelheti a szavát 
olyan erőszakcselekedet ellen, hogy vala-
ki nem él, hanem visszaél a sokezres 
példányszám adta közlési, nyelvi befolyó 
solási lehetőségekkel. 

A nagyobb látószög ű  etikai megközelí-
tés fényében a nyelvm űvelés tartalmai is 
átértékelhet ők, a nyelvi ráhatás széle-
sebb lehetőségébe integrálódnak, más-
részt szintén etikai elemekkel telít ődnek. 
A nyelvm űvelés innen tekintve nemcsak 
szakmai kérdés, hanem a dilemmákkal is 
számoló emberi, közéleti magatartás, s ő t 
társadalmi érzékenység, mert rá kell érez-
nie az itt és most tényeib ő l eredő  problé-
mákra. A problémák közösségünkre jel-
lemzőek, tehát a feladatok is sajátosak. 
Egyetlen magyar nyelv van — hangoztatják 
a nyelv nagy m űvelő i, s ezt fogadja el Sze-
li István is axiómaként, mások módszerei 
azonban mégsem másolhatók. Nem az ál-
talános, de a sajátos módszerek visznek 
előbbre bennünket, mert nyelvhasznála-
tunk hibái is sajátosak, felderítésük, sem-
legesítésük is csak „a mélyebb kútf őkbő l 
származó valóságos igények" megértésé-
bő l következhet. A más nyelvekkel való 
együttélés, Németh László orvosi termi-
nusával élve — nyelvünknek bizonyos iz-
mait fejleszti, másokat sorvadni hagyja, 
gyengélkedésének okait sajátos környe-
zettanulmányok láttatják. 

Miben nyilvánul meg nyelvünknek a 
„sajátos klímából adódó" gyengélkedése 
— tehető  fel az újabb kérdés, s próbál rá 
válaszolni a könyvecske, a tételes számba 
vétel szándéka nélkül: a nyelvi restség-
ben, a lelkiismeret hiányában, egy, 
Bodrogvári Ferenct ő l idézett kifejezéssel 
élve, „magánjáró frazeológiában" nyel-
vi közhelyekben , az idegen látásmódot 
tükröző  szavak, mint az elő lát automati-
kus átvételében, s egyáltalán az idegsze-
rűségek beözönlésében, s valamiféle 
„szómágiában", miszerint a dolgok meg= 
nevezésének mikéntje visszahat magára 
a valóságra is. 

Ezek a kórtünetek természetesen sok-
rétű , más-más szintekhez tartozó, ok-oko-
zati tagolódású csoporttá állnak össze, tel-
jes megvilágításukra egy ötvenoldalas ta-
nulmány nem is vállalkozhat, sem annak 
feltérképezésére, miként és milyen nyelvi 
közegekre terjedt át a gyengélkedés. Fi-
gyelme a továbbiakban fő leg két közegre 
összpontosul, egy teremtő re, az irodalmi 
nyelvhasználatra , illetve arra, amelyet 
hozzávető legesen köznyelvnek, a teljes 
nyelvközösség nyelvhasználatának ne-
vezhetnénk. 

A nyelvbefolyásolás lehetőségeit, mód-
jait számba véve is f ő leg ebben az utóbbi 
közegben gondolkodik kis könyvünk, igaz 
mellette még az irodalmi nyelviség szem-
pontjai is beszüremlenek. Mi is segíthetne 
rajtunk: a nyelvi divatozás áfiumát mérsé-
kelő  elvonókúra, az izolálás, ha kagyló-
ként zárjuk körül a nyelv romlását, sérülé-
sét? A társadalmi-nyelvi környezethez 
gyorsan igazodó fejlesztés, nyelvi megúj-
hodás a kiút, vagy a nyelvtudat er ősítése? 
Esetleg mindegyik a felsoroltak közül? 

Az előző  állásfoglalásokból, a megkör-
vonalazott közegb ő l, ráhatási módokból 
következik a nyelvm űvelés céljainak, stra-
tégiájának meghatározása is, amelyeknek 
az emberközpontúság a fő  ismérve: tuda-
tossággá kell(ene) szilárdítani a nyely-
ösztönt, logikus törvényszerűséggé a 
puszta szabályokat és emberi arányú 
egyensúllyá a mindenáron való újítás és 
a mozdítatlan hagyomány szélsőségeit, 
azaz szükséges a nyelv szellemét érvé-
nyesítő  normatív szabályozás. 

A nyelvösztön, nyelvérzék, a nyelv 
szelleme, a nyelvm űvelés és nyelvészet 
régen közkézen forgó fogalmai, érthet ő  
tehát, hogy sokféle, ma már nem verifikál-
ható értelmezés, tartalom tapad hozzájuk, 
ezért tartotta Szeli István szükségesnek 
ezeknek a rárétegeződéseknek eltávolí-
tását. Mert, mint írja, a nyelvérzék nem va-
lami költő i képzelethez hasonló rejtélyes 
adomány, hanem analógia, amelynek 
egészséges „élettanát" a helyes beszéd ű  
környezet biztosítja. Ez a hasonlóságot, 
mintákat irányt űként használó nyelvi te-
vékenység már nem igazodhat a Pintér 
Jenő-féle Nyelvvédő  könyv glédáihoz, 
s egyáltalán merev szabályokhoz, főleg a 
nyelv bizonyos részrendszereiben nem, 
és itt ajánlatosnak látszik a könyvben 
nem érvényesül ő  megkülönböztetés: a 
nyelvtani kategóriák és a szókészlet, 
a megnevezés analógiás rendszere nem 
egyforma zártságú. Az el őbbiben a szabá-
lyok abszolút érvény űek, viszont egy nyelv 
szókészlete többé-kevésbé nyílt rendszer-
ként fogható fel, amelyben állandó a meg-
újhodás—elhalás dagálya és apálya. 

Hasonló átértékelésre szoruló, a nyelv 
és nyelviség etikáját mélyen érint ő  foga-
lom a nyelv szelleme is, amelynek helyes 
fölfógásáig szerz őnk szerint is gyermek-
betegségeken kellett átesnie a nyelvm ű -
velő i gondolkodásnak, mint pl. az egysze-
rű  nép nyelvének dicső ítése a „romlott" 
köznyelvvel szemben, a „magyar lélekre" 
lőcsölt függetlenség és egyszer űség", 
mely „nem tű ri" a bonyolult, alárendelt 
viszonyú gondolat- és mondatkapcsoló-
dást, afféle okoskodások, hogy az „opšti-
na" másként nem mondható magyarul 
sem, mert valami lefordíthatatlan „többle-
te" van a községgel szemben, vagy épp 
ellenkező leg, hogy a tulajdonnevek köz-
vetlen átvétele valami öröklött „szerviliz-
mus". A nyelv szelleme e könyvecske sze-
rint csak egyképpen értelmezhető : egy 
nyelv szemlélet- és gondolkodásmódot 
tükröző  szabályrendszereként, amely ál-
talában más nyelvekhez viszonyítva kör-
vonalazódik, viszont ez senkit sem jogosít 
fel, hogy egyik nyelv rovására, más nyel-
vek „hasznára" kovácsoljon áltudomá-
nyos érveket tökéletességrő l, fejletlen-
ségrő l. 

A kritikusan értelmezhető  fogalmak mel-
lett egy-két vitatott, vitás nyelvi jelenséget 
is kiemel szerz őnk, mint az idegen szó—
magyar szó évszázados vitáját, amely-
ben az újabb felismerésekhez hangolódva 
már nem úgy vélekedik, hogy az idegen 
alak okvetlenül a magya гtalanság ismér-
ve, sőt: néha az „épít őanyagukban" ma-
gyar, de idegen szerkezeti viszonyú „el-
hasonult magyar szavak" idegenebbek a 
régen honpolgárságot nyert nemzetközi 
idegen szavaknál. 

A bemutatás során szóltunk már a nyel-
vi közegekrő l, s hogy közülük itt az irodal-
mi és a köz(életi) nyelv került el őtérbe. 
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A Nyelvhasználatunk etikája ezeknek 
hatósugarában keresi a nyelvállapotból 
eredő  felelősséget és a hatóerőket is. Itt 
jutottunk el olyan szemponthoz, amely a 
problémák továbbgondolására nagyon al-
kalmas, de magában nem tudja őket tel-
jességükben megvilágítani. Nyilvánvaló 
ugyanis, hogy a két rétegnyelven kívül 
más nyelvi közegek is vannak, els ősorban 
a szaknyelvek, s a köznyelvtő l negatív 
irányban eltérő  rétegek, mint: példáut az 
argó. Másrészt a köznyelv, a társalgás, az 
újságszövegek nem képeznek igazán te-
remtđ  nyelvközeget, a nyelv megújho-
dása csak itt és az irodalom nyelvében 
nem mehet végbe. (A nyelvápolásért tett 
tudatos, tervszerű  erőfeszítés nem vár-
ható el egy társadalom minden tagjától.) A 
nyelvi, szókészleti megújhodás igazán kis 
kommunikációs közösségekben zajlik, az 
élő  köznyelv viszont (ha igazán az) csi-
szolja, verifikálja a képződményeket. 

A kis közösségek, nyelvileg, terminoló-
giailag.összetartozó szaknyelvek szóalko-
tási módjait, a küls ő  forrásokból beáram-
ló fogalmak megnevezését, a szaknyelvi 
szabványosság normáit viszont, úgy lát-
juk, nem lehet a köznyelvi elvárások, kor 
petenciák felő l megítélni (noha pl. Kolozs-
vári Grandpierre Emil is szerzőnk véle-
ményét osztja). Nem lehet, mert a fogal-
mak valóságháttere rendszerbeli össze-
függése, tagolódása is különleges szak-
ismereteket igényel. Az a törekvés, hogy 
„egy szó már születése pillanatában vi-
lágosan, félreérthetetlenül nevezze meg a 
fogalmat", a kinek kérdésre válaszolva 
nyer igazán értelmet. A terminustól nem 
várhatjuk el, hogy a laikusoknál hiányzó, 
nyelven kívüli információkat, metanyelvi 
utalásokat is magára szedjen, mert ezál-
tal a redundancia felé tolódik, a bizonyos 
egyezményességet feltételez ő  szakmai 
kommunikáció vérkeringése lassul le. A 
társult munka, érdekközösség a min-
dennapok nyelvi közlekedésén, de olvas-
mányélményeimen is nevel ődő  nyelvészé 
kem számára csakugyan furcsa szavak, 
nem különben az általános aktus, sőt 
még a küldött is egyes összefüggések-
ben. Ám ahonnan ezek valók, a szaknyel 
vekben a zsebbe való kend ő  — zsebken-
dőféle transzformációk, beleértések 
megszokottak. Az viszont kétségtelen, 
hogy ez a családi, a társalgási, és az iro-
dalmi nyelvréteg közötti állományban, jogi, 
műszaki, közgazdasági, egészségügyi 
nyelvünkben komoly bajok vannak, mert 
nincs saját, csak idegen forrásokból táp-
lálkozó léte. A szakmailag is, nyelvileg is 
illetékes szakemberek hiányában aztán 
csakugyan az újságírók próbálják nyelvi 
környezetünk új fogalmait megteremteni, 
meghonosítani. Nem baj, hogy ők ezt te-
szik, hanem az, hogy csak ők teszik. 

Az irodalmi nyelvünkben történ ő  silá-
nyodással, bár még ezt a szintet pl. Dime 
László a Nyelvi és nyelvhasználati 
gondjaink c. könyvében egészségesnek 
hiszi, egyet kell Szeli Istvánnal értenünk, 
s azzal is, hogy a szómágiának és sok 
más „társadalmi gyengélkedéseinknek" is 
lehet derengő  tünete. ❑ 

Híd, 1986/2 
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HORVÁTH 
MÁTYÁS 

Egy mikroközösség 
művelődési mindenese 
ÉVKÖNYV 6. 
HORVÁTORSZÁGI MAGYAROK 
SZÖVETSÉGE, ESZÉK, 1985. 

A horvátországi Magyarok Szövetsége a 
múlt évben is megjelentette Évkönyvét, 
sorrendben a hatodikat. Szétküldték az ér-
dekelteknek, érdeklődőknek, azoknak, 
akik így vagy úgy kapcsolatban állnak a 
horvátországi magyarsággal. Belelapoz-
tunk, s eltettük szebb napokra: amikor ala-
posan, behatóan tanulmányozhatjuk tar-
talmán. Írtak is róla itt-ott, hiszen (már) 
kezd hagyományt ölteni, hogy kiadvá-
nyunk hírt ad az ottani m űvelődési ese-
ményekrő l, kutatásokról, alkotómunká-
ról. 

A magyar nemzetiség három köztársa-
ság területén él. Politikailag, m űvelődési 
szempontból „föderalizálódott", azaz csak 
a kiadványok tájékoztatják az érdeklődőt 
arról, hogy mi is történik ezekben a nép-
csoportokban. Ilyen szempontból az Év-
könyvek rendszeres megjelentetése fel-
becsülhetetlen. Változatos tartalmukkal 
Ugyanis a natalitás alakulásától az irodal-
mi alkotómunkáig széles skála ad tanúsá-
got egy időszak fontosabb eseményeirő l 
a néhány tízezer magyar életében. Van 
valami hagyománya a kiadvány szerkesz-
tésének, szerkezetének. Konokul és na-
gyon helyesen ápolják munkásmozgalmi-
forradalmi múltjukat például. Nem lehet 
elfogódottság nélkül érinteni ezt a terüle-
tet. Már eddig is igen jelentős történelmi 
anyagot dolgoztak föl; s hogy ez a szám 
kissé szegényebb az előzőeknél, annak 
valószín ű leg szubjektív oka lehet: kevés 
a kutató, aki kizárólag ennek a területnek 
szentelné életét. Milenko Beljanski azon-
ban olyan termékeny, hogy még az Év-
könyv hasábjaira is jutott fáradhatatlan 
tetterejébő l. Tanulmányait az észak-bács-
kai, baranyai forradalmi eseményeknek 
szenteli. Adatok, nevek, pontos időpontok 
jellemzik a zombori körzet forradalmi fegy-
veres harcáról szóló írásait. Tényszer ű  
en, bárki számára ellen őrizhetően dolgoz-
za föl a megszállás három évének szinte 
minden mozzanatát. Az ország területén 
folyó élethalálharchoz viszonyítva látszó-
lag mellékesek ezek az események. De 
csak látszólag! Írása ékes bizonyítéka 
több fontos ténynek. Elsősorban annak, 
hogy a sajátos földrajzi adottságok elle-
nére volt és folyamatosan tevékenykedett 
hol csökkenő , hol növekvő  létszámmal a 
forradalmi munkásmozgalom, a fegyveres 
harc egy sajátos módja területeinken. 
Másrészt a tényszer űségbő l jól kitetszik, 
hogy a felszabadító harccal egyidej ű leg 
osztályharc is folyt, mert az ellenállási 
mozgalom soraiban — nemzetiségre való 
tekintet nélkül — minden nemzet és nem-
zetiség méltóan képviseltette magát. Az 
ilyen kutatások és eredmények méltó cá-
folatai lehetnek a hümmög őknek, akik a  

vajdasági népfelszabadító mozgalom je-
lentőségét vonják kétségbe. Különös bá-
torságnak tekintem a szerz őnél azt, hogy 
olyan személyek tevékenységét sem hall-
gatja el, akik a kés őbbi életükben esetleg 
szembekerültek a JKP politikájával. 

A Horvát SZK nemzetiségi politikájáról 
szóló beszámoló Marinko Gruić  tollából 
hasonló figyelmet érdemel. Fejtegetésül 
ugyanis sok olvasó számára érthet ővé vá-
lik, miért tapasztalunk sajátos helyzetet 
vagy éppen elkülönülésnek t űnő  más meg 
oldásokat a horvátországi magyarság m ű -
velődési életében, közoktatásában, nem 
zetközi kapcsolataiban. Más érdekes 
adattal is szolgál. PI. arról tájékoztat, 
hogy míg 1961-ben 42000 magyar nem-
zetiségű  polgárt tartottak számon, ad-
dig az 1981-es népszámlálás szerint már 
csak 25000-en vallották magukat ma-
gyarnak. Nyilván nem tényleges szám 
ez, mert a szerző  ugyan nem mélyed el 
a statisztikai adatok elemzésében, de a 
jugoszláv nemzetiség űeknek vallók sorai-
ban bizonyára ott rejlik a csökken ő  arány, 
és nem csupán a magyarok soraiból. Mer-
ki Ferenc posztumusz tanulmánya a hor-
vátországi magyar közoktatásról szintén 
erre utal. Ui. a két népszámlálási adatok 
között eltelt húsz év alatt a magyar isko-
lákban tanuló gyerekek száma 48%-kal 
csökkent, az 1983-84. tanévre számuk 
mindössze 695-re zsugorodott. Ugyanak-
kor a nyelvápoló tagozafokban (a szór-
ványmagyarság számára szervezett anya-
nyelvi nevelés) 981 tanulót tartottak 
számon. Például Eszék két iskolájában is 
szerveztek ilyen tanulócsoportokat. Nyil 
ván az a baranyai-szlavóniai magyar, akit 
az eszéki ipar foglalkoztat, gyermekét a 
legközelebbi horvátszerb iskolába járat-
ja. Ez az oktatási forma azonban lehet ő-
vé teszi a tanulók számára, hogy legalább 
az anyanyelvi alapm űveltséget megsze-
rezzék. És jó volt az, hogy Merki, a fá-
radhatatlan szervező , feddhetetlen társa-
dalmi munkás szinte minden lehetőséget 
megragadott, hogy a legkisebb vagy leg-
távolabbi településen is utána menjen az 
ilyen gyerekeknek. Természetesen társa-
dalmi megértés és támogatás is kellett a 
sikeres munkához, amit ő  meg is talált. 

Nyilván a horvátországi magyarok szá-
mára fontos, szükséges, hogy minél szé-
lesebb körben ismerjék meg a Szövetség 
terveit, célkit űzéseit, a Szövetség lap-
jának tevékenységét, további fejlesztési 
irányait. Nekünk inkább érdekes informá-
ció m űvelődési életük szervezési formá-
járól. Annál megkapóbb és izgalmasabb 
az, amit a területgazdasági, társadalmi és 
művelődési múltjáról írnak az ottani ku-
tatók. Nincs intézményes kutatómunka, 
és nem is lesz talán addig, amíg az eszéki 
egyetem kutatóintézeteiben nem lesz ma-
gyar nemzetiség ű  vagy magyarul tudó ku-
tató. De vannak lelkes értelmiségiek, pe-
dagógusok, akik életüket tették fel ennek 
a célnak a megvalósítására. Az új Év-
könyvben különösen Lábadi Klára nép-
rajzi írása érdemel figyelmet. A szerző  
már ismert a maga környezetében, s őt 
szélesebb körben is a tárgyi néprajz anya-
gának összegyűjtése révén pátriájában, 
Laskón. Most a gyermekbetegségek népi 
gyógymódjait dolgozta föl nagy hozzáér-
téssel. A Lábadi házaspár helyben van, is-
merik őket az emberek, így az adatközl ő k 
bizalommal vannak irántuk. Sok olyan 
anyagot mentett meg a szerz ő  a feledés- 



tő l, amelynek elt űnte már évtizedekben 
sem, hanem években számlálható. Mert 
a száz évvel ezelőtti 35%-os gyermek-
halandóságtól a napjainkig kialakult szer-
vezett gyermekvédelemig hosszú út veze-
tett, ugyanakkor a népi bájolók, orvoslók, 
kuruzslók kihaltak, elvesztették szerepü-
ket, s csak inkább még az öregek emlé-
kezetében élnek a népi hiedelmek. Meg-
mentésükkel szellemi múltunk egy szeg-
mentumát, gyarapította az összegy ű jtő . 

Minden közösség — egy nemzeti mik-
roközösség is — arra törekszik, hogy meg-
teremtse saját, eredeti kultúráját. A hor-
vátországi magyarok viszonylagos izolált-
ságából adódik, hogy a nemzeti identitás 
ápolásának szerves részeként a „saját" 
irodalom megteremtésének igénye is fel 
merült. Az Évkönyv egy csokorra való iro-
dalmi szöveget nyújt át az olvasónak, öt 
szerző  munkásságából ad ízelítőt. Néze-
tem szerint rossz szolgálatot teszünk min-
denkinek, ha viszonyítás nélkül, csupán a 
jóakarat diktálta officiális és kend őző  köz-
helyekkel köгelítenénk meg ezeket a szö-
vegeket. Nem lenne jó sem a szerz ők-
nek, sem a horvátországi magyaroknak. 

A prózairodalmat két szerz ő  képviseli 
két életrajzi vonatkozású szöveggel. Pata 
ky András története inkább a memoár m ű -
fajábá tanozna, ha nagyobb lélegzet ű re 
tervezte volna. Loboda Gábor szül őföld-
ihletésű  szövege meghatározhatatlan m ű -
faj. Anekdotának hosszú és bonyolult, 
adomának nem tekinthető , mert nincs 
csattanója; inkább egy „színes" riport 
siíntelenségével próbál a m űvészi próza 
szintjére emelkedni. Itt is az életrajzi, ta-
pasztalati tények a dominálóak. A szerz ő  
azonban mindenáron arra törekszik, hogy 
minél „eredetibb", „életszagúbb" legyen. 
Nyelvileg, stilisztikailag ezt a kérdést úgy 
próbálja megoldani, hogy szövegét meg-
tűzdeli minél útszélibb kifejezésekkel. Jó, 
ismert, hogy a zugkocsmák vagy akár a 
gombosi nyilvános kocsmák törzsvendé-
gei nem éppen a m űvelt társalgási stí-
lushoz tartják magukat élménybészámoló-
ikban, ám az alkalmazott „szuperrealiz-
mus" inkább ellenérzést, mint a nyelvi 
jellemzésért való bámulatot vált ki az ol-
vasóból. 

A szabad versr ő l mindig az volt a véle 
ményem, hogy azt azok alkalmazzák a 
leggyakrabban, akik restelkedtek megta-
nulni a poétika legelemibb szabályait. A 
három szerző  szerény szövegbemutatko 
zásával kapcsolatban csak er ősödik ez a 
véleményem. Szárnypróbálgató költ ők-
nek kár a legnehezebb formához nyúlniuk. 
Ha ezt teszik, akkor vagy a hiányzó üze-
netet leplezik ügyetlenül, vagy a már em 
lített poétikai m űveltség hiányát. Kontra 
Ferenc nevét azonban ki kell emelnem. 
Mélyen a penész alatt cím ű  verse fel 
készültséget, tájékozottságot árul el. Ver-
sének bonyolult és összetett mondaniva-
lóját szolgálja a választott forma is. A kö-
zössége jelenével összefonódó múlt kér-
déseinek felel ős boncolgatása arra utal, 
hogy a szerz ő  útkeresése az önmagára 
találáshoz érkezett. Egyre tiszultabb for-
mája pedig eljuttatja majd ahhoz a fel-
ismeréshez is, hogy közössége az érthe-
tőbb, csiszoltabb megoldások révén  be  is 
fogadja képeit, üzenetét. ❑ 

КА 1 СН  
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Színházi kritikánk 
felnőtté válása 

GERQI.Q iCk7ZLi.1 

sZÍNlÁZESSZÉK 

GEROLD LÁSZLÓ: SZÍNHÁZESSZÉK. 

A jugoszláviai magyar nyelv ű  színházi kri-
tika legjelesebb m űvelőjének színházi 
esszéit jelentette meg az újvidéki Forum 
Könyvkiadó. A Színházesszék egyben 
az első  ilyen jelleg ű  kiadványa a jugoszlá-
viai magyar színházi szakirodalomnak. 
Gerold László nemcsak a jugoszláviai ma-
gyar színházi élet eseményeinek csak-
nem huszonöt éven át követője és rögzitő -
je, de a jelentősebb jugoszláv színházi 
események magyar nyelv ű  tolmácsolója 
is, amit a most megjelent esszékötet is bi-
zonyít. Ugyanis a négy részben megszer-
kesztett kiadvány második fejezetében a 
Belgrádi Nemzetközi Színházi Fesztivál —
BITEF ötven el őadásáról olvashatunk ér-
tékes írásokat. Az 1967-ben indult, eddig 
19 fesztiváli évad mintegy 300 el őadásá-
ból Gerold körülbelül 250-ot látott. Ezekr ő l 
frissiben a Magyar Szóban, az Új Sympo-
sionban és a Hídban jelentette meg kriti-
káit 1967 és 1985 között. Ezek között tal-
lózva válogatta ki a kötet anyagában sze-
replőket, azzal acéllal, „hogy néhány sa-
játos jélenség, mozzanat, részlet mimo-
grafikus-esszéisztikus felvillantásával a 
színház sokarcúságára" utaljon. 

Néhány jelentős produkció, melyrő l an-
nak idején készült ugyan ismertet ő , nem 
került be a kötetbe, mert „az egykori írá-
sok nem tartalmaznak olyan elemeket, 
amelyeknek segítségével az élményidé-
zés sikeres lehetne". Ezek közé tartoznak 
Brook (Szentivánéji álom), Bergman (Da-
maszkusz felé, Alomjáték), Smo ćek 
(Mandragora), Radojevi ć  (Szentistván-
napi búcsú), Lietzau (Lear), Swinarski 
(Felszabadulás), Šerban (Trójai nők — 

Élektra — Médeia), Stefin (Osztályellen- 
ség) és Risti ć  (A-moll mise) rendezései, 
melyekkel „a színházi kép árnyaltabb len- 
ne" 

Ettő l az észrevételtő l függetlenül, úgy 
véljük, Geroldnak sikerült a bevezet ő  esz-
szében felvázolt kötetkoncepció alapján 
az ismertetett el őadásoknak egy olyan 
egységes szempontú kritikai láttatását ad-
ni, amely „A hagyományos irodalmitartal-
mi kritika helyett a mimografikus elemek-
bő l építkező  leíró kritika" megteremtéséré 
irányuló törekvéseket juttatja kifejezésre. 

A többéves tapasztalat megérlelte a 
szerzőben azt a felismerést, hogy ma „a 
színházról... másként kell [írni], mint aze-
lőtt". Ugyanis az elmúlt id őszakban „a 
színház önerejéb ő l, saját hagyományára 
támaszkodva próbált, kényszerült megú-
julni" a drámairodalom „gyengélkedése 
folytán". Az új színházi törekvésekben do-
mináns szerephez jutó rendez ők felismer-
ték azt, hogy a választott irodalmi alap-
anyaggal teljesen szabadon kell rendel- 
kezni annak érdekében, hogy a hagyo-
mányos, de idejétmúlt, a jelennel kommu-
nikálni nem tudó, interpretáló játékstílus 
helyett kialakulhasson az a korszer ű  igé-
nyeket kielégítő , újszerű  színjátszás, 
amely lényegében változtatja meg a szín-
házi előadásokhoz való viszonyulást mind 
az el őadást létrehozók, mind pedig az 
előadást befogadók részérő l. 

A drámairodalom avantgárd jellegének 
háttérbe szorulásával a színházi avant-
gárd került el őtérbe, ami lehetővé tette, 
hogy az írott szöveg, melynek alapján 
egy-egy színházi el őadás megszületik, 
másodlagossá vált, az írói mondanivaló 
helyett az önmagát kifejezni kívánó rende-
ző  került el őtérbe, a színházi el őadás pe-
dig önálló alkotássá min ősült. A rendező i 
koncepciónak megfelel ően átértelmezett, 
módosított alapszöveg eszközzé vált. Az 
előadást alkotó számára lényegessé vált, 
hogy „a beállítás, a látvány, a színjátszás, 
a játék jeleivel", tehát „a színház nyel-
vén", a színjátszás évszázadokon át ki-
alakult eszközeivel közölje mondanivalóját, 
hogy megtalálja azt a kefejezési formát, 
mellyel lehetőve teszi az örök tartalom 
kommunikációját a mindenkori befogadó-
val, azaz a néz ővel. 

Gerold szerint azért „kell a darab tartal-
mát ismertető , a rendező  és színészeinek 
munkáját éhékel ő  kritikát az egy-egy jel-
lemző  megoldást kiragadó, ezt középpont-
ba állító, majd pedig esszészer űen körül-
járó leíró kritikával felváltani — mert az 
előadások is esszészer űvé váltak". Véle-
ményünk szerint még egy nagyon fontos 
szempontból szükséges „a mimografikus 
elemekbő l építkező  leíró kritika". Ugyanis 
ezzel a módszerrel az egy adott pillanat-
ban lejátszódó és akkor látott, megismé-
telhetetlen színpadi produkció olyan fajta 
rögzítése válik lehetségessé, amely ha 
nem is teljességében, de az előadás jelle-
ge meghatározásának viszonylatában a 
kiválasztott részletek leírása és értelme-
zése révén, nemcsak megőrzi, de felidéz-
hetővé teszi az utókor számára is a visz-
szahozhatatlan színpadi élményt. 

Mindezért rendkívül értékes könyvnek 
tartjuk Gerold László színházesszéit, 
megjelentetését örömmel fogadtuk (s itt 
különösen a kiadónak adózunk elismerés-
sel), nemcsak azért, mert els ő  ilyen jelleg ű  
kiadványról van szó, hanem azért is, mert 
a felnőtté vált színházkritikát közkinccsé 
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tette. Legeminensebb színházkritikusunk 
rátalált a színházi el őadásokról való gon-
dolkodásnak, írásnak arra a formájára, 
amely a legközelebb áll a ma színházá-
hoz, s amelynek segítségével a legjobban 
kifejezhetők a ma színházának törekvé 
sei. A színházi produkció és a színházi kri-
tika egymásra talált. S mint ahogy az írott 
szöveg csak eszköze lett a születendő  
színházi előadásnak abban az esetben, 
ha létrehozói nem reproduktív, hanem al-
kotó módon viszonyultak hozzá, úgy je-
lentenek minőségi változást Gerold e kö-
tetben megjelent esszéi is, melyeknek ki-
indulópontja maga a látott el őadás lett, és 
nem az a szempont: mit akart mondani az 
író, vajon az el őadás kifejezi-e minden te-
kintetben az írói mondanivalót. 

Fenti megállapításunkból logikusan kö-
vetkezik az is, hogy e kötet a jugoszláviai 
magyar színházkritika életrevalósága mel-
lett tesz tanúbizonyságot. Bizonyítja azt, 
hogy képes a megújhodásra, képes lé-
pést tartani a végbemen ő  változásokkal, 
csakúgy, mint napjaink színháza, mely „a 
korban mindig hangsúlyos jelenléte érde-
kében", ha kell, önerejéb ő l is tud regene-
rálódni. 

Az ötven BITEF-előadásról készült esz 
szék mellett a kötet tartalmazza az 1976 
és 1980 között a Színházban (Budapest) 
és a Hídban megjelent írásokat is, melyek 
hazai és néhány magyarországi színházi 
produkcióra vonatkoznak, valamint a Híd 
1981 novemberi és decemberi számában 
közölt Harag György-féle Csehov-trilógiá 
val (Három nővér, Cseresznyéskert, 
Ványa bácsi) kapcsolatos esszét „némi 
módosítással". 

A kötetet Gerold László a nemrég el-
hunyt, kiváló romániai rendező , Harag 
György emlékének ajánlotta. Úgy véljük, a 
könyv mérföldkő  mind Gerold László kriti-
kusi pályafutása, mind pedig a jugoszlá 
viai magyar nyelvű  színházi kritika vi-
szonylatában, s mint ilyen, méltó tisztelet-
adás annak a rendkívüli rendez ő i egyéni-
ségnek, akinek a jugoszláviai magyar 
színjátszás a legtöbbet köszönheti. ❑ 

Üzenet, 1986/3 

VAJDA 
JÁNOS 

A megalapozottság 
igényével 

GÖNCZ LAJOS: A KÉTNYELVŰ-
SÉG PSZICHOLÓGIÁJA 

A könyv előszava felidézi azt a tanulmány-
kötetet, amely éppen tíz éve jelent meg 
Anyanyelv-államnyelv címmel. Ebben 
Czapár József vázolja a témakör pszicho-
lógiai vonatkozásait és rámutat a pszicho-
lingvisztikai kutatások fontosságára, szük- 
ségességére. Tanulmányában hangsú-
lyozza, hogy a tüzetesebb elemzőmunka, 
a környezetünk többnyelvűségébő l eredő  
problémák empirikus — tudományos igé- 

nyű  — megközelítése még elvégzésre váró 
feladat. Erről az elvégzett munkáról ad 
számot Göncz Lajos most megjelent köny-
ve. A szerző  definiálja a kétnyelv űséget, 
és foglalkozik az egyes aspektusok méré-
sével, az egyének nyelvrendszerei közötti 
kölcsönhatással, a kétnyelv űség pedagó-
giai-pszichológiai, szociálpszichológiai és 
fejlődéslélektani vonatkozásaival. 

A nyelvészetben jártas olvasót kevésbé 
éri meglepetésként, de számomra újdon-
ság az a fölsorolás, amely a kétnyelv űség 
fajtáit részletezi a nyelvtanulás módjától 
és szintjétő l függően a nyelvrendszerek 
kapcsolatáról a nyelvek kölcsönhatásáig. 
Ezek szerint legalább tízféle kétnyelv űség 
létezik. 

Megtudjuk, hogy a koordinált és össze-
tett kétnyelvűség a nyelvrendszerek kap-
csolata szerint választható külön. Az egy-
mástól független és az egymással keve-
redő  nyelvrendszerekben attól függően 
lesz más az egyes szavak jelentése, hogy 
koordináltak, külön környezethez kapcso-
lódnak vagy pedig ugyanabban a környe-
zetben fejlődnek ki. Ennek ellen ő rző  vizs-
gálataként beigazolódott, hogy a magyar 
és a szerbhorvát nyelv azonos szavainak 
jelentése a koordináltan kétnyelv űeknél 
különbözik, de az ún. asszociatív jelentés 
ugyanazon szavak esetén nem tér el egy-
mástó(. Ennek a kísérletnek a továbbfej-
lesztéseként a szerző  egy új kétnyelvűsé-
gi tipológia felállítására vállalkozik, amely-
nek elsősorban az anyanyelv-környezet-
nyely egymásrahatása (interferenciája) 
szempontjából van jelentősége. A hipoté-
zisek ismertetése és a módszer leírása 
után megállapítja, hogy a nem anyanyelvek 
esetében az ún. direkt nyelvtanulási 
módszer elvei kívánatosak. Eszerint:..." a 
második nyelvet az első  közrem ű ködése 
nélkül kell tanulni (a fordítást ki kell zárni v. 
a minimálisra csökkenteni), más embe-
rektő l és más helyen kell lehető leg tanulni, 
mint ahol az anyanyelvet tanultuk". A 
szerző  mindkét nyelvre vonatkoztatva 
vonja le végső  következtetéseit. Ezzel 
szemben a kétnyelv űség pedagógiai-pszi-
chológiai vonatkozásait illetően nem eny-
nyire egyértelm ű  a helyzet. Egyrészt, mert 
a külföldi adatok, melyek fő leg kanadai föl-
mérések alapján angol gyerekek francia 
nyelvtudására vonatkoznak, s nem alkal-
masak általánosításra, másrészt, mert a 
hazai szakirodalomban a kétnyelv ű  neve-
lés vajdasági gyakorlatának elemzésér ő l 
csak kevés adat található. Az ún. szabad-
kai gyakorlatot röviden ismertetve a szer-
ző  utal azokra az általa végzett fölméré-
sekre, amelyek a gondolkodás és a be-
széd fejlődését hivatottak nyomon követni. 

Nagyobb kihívást jelent a szerz ő  szá-
mára a kétnyelvűség szociálpszichológiai, 
de még inkább fejl ődéslélektani vonatko-
zásainak tanulmányozása. Ehhez a ku-
tatási módszerek közül az attit űdskála 
bizonyult a leghasználhatóbbnak. Alkal-
mazásával a szerző  azt vizsgálta, hogy az 
egyetemi hallgatók a környezetnyelv tanu-
lásában milyen törvényszer űségék mutat-
koznak. A még folyamatban lev ő  vizsgálat 
részeredményei közül a szerbhorvát és 
magyar nyelv iránti attit űd szerepét ismer-
teti részletesen: „Ezekbő l az eredmények-
bő l —írja — arra lehetne következtetni, 
hogy vizsgálati alanyaiknál a környezet-
nyely képviselő i iránti attit űd nem befolyá-
solja lényegesebben a környezetnyelv el-
sajátításának szintjét." 

Könyvének folyatásában a fejl ődéslé-
lektani szempont az irányadó. A kétnyel-
vűség kutatása már-már ideális területe 
a beszédfejl ődés és a gondolkodás kiala-
kulásáról szóló elméletek alátámasztásá-
ra vagy cáfolására: Mind a korai kétnyel-
vűség hatása a beszédfejl ődésre, mind a 
korai kétnyelv űség és az általános értelmi 
fejlődés kapcsolata olyan szakterület, 
amely nagy érdekl ődésre tarthat számot. 
Ennek megfelel ően a bevezetőben a szer-
ző  ismerteti a szakirodalom jelenlegi állá-
sát, és áttekinti az eddigi kutatásokat. 
Kulcskérdésként — a problémát itt leegy-
szerűsítve — fölveti annak lehetőségét, 
hogy a kétnyelv űség olyan faktorként ke-
zelhetó, amely a a gyereknél felgyorsítja a 
szavakat és a beszéd objektiválási képes-
ségének megjelenését és fejl ődését. 

Összefoglalásában a szerz ő  jól fölépí-
tett vázlatát adja kutatásainak, áttekint ővé 
téve ezt azok számára, akik nem akarnak 
elmélyülni a módszertani részletekben, de 
azért érdeklődnek a következtetések iránt. 
Szakmai mércék szerint Göncz Lajos 
munkája kielégíti a legmagasabb tudo-
mányos igényeket, pszicholingvisztikai ku-
tatásai nemcsak a magyar, hanem a kül-
földi irodalomban is jelentős teljesítmény-
nek számítanak. 
Híd, 1986/3 

KONTRA 
FERENC 

A lét irracionális 
kiegészítése 

Sveta 
LuЖi 

Forum 
SVETA LUKIĆ : A MAI INTELLEK-
TUÁLIS PRÓZA 

A szerző  folyamatként értelmezi a bölcse-
leti próza sajátos vonulatát, melynek meg-
voltak az előzményei és irodalomtörténeti 
alapjai. A már megtett fokokat magasabb 
szinten ismétlő  fejlődés elve szerint épül 
fel a könyv szerkezete. Az elemzett m űvek 
láncolata alkalmat ad arra, hogy fokoza-
tosan ismerkedjünk meg az intellektuális 
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próza szerkezeti sajátosságaival, amely 
lényegesen eltér, a hagyományos szépiro-
dalométól. 

Előfutárként említi a könyv els ő  tanul-
mánya Denis Diderot-t, aki „szembe fordult 
az irodalom retorikusságával, a m űfajok 
szigorú tiszteletben tartásával, a stílus-
alakzatokkal, a hármas egység törvényé-
vel, a kompozícióval". Színészparado-
xon c. m űvében olyan témát választott, 
melynek feldolgozásához új alkotói mód-
szerekre volt szüksége. Felhasználta 
ugyan az esszé- és drámaírás néhány 
elemét, ennek ellenére a kor irodalmi ha-
gyományaitól alapvet ően eltérő  szemlé-
letű  és tartalmú m ű  született. Állásponto-
kat és véleményeket ütköztet Diderot, mi-
közben azt próbálja bizonyítani, hogy a 
színészeknek racionális módszerekkel 
kell az érzelmeket is ábrázolniuk. A dialó-
gus egyik érvel ője a következ őket mondja: 
„ön nagyoknak látja őket a színpadon, 
mert lelkük van, azt mondja ön; én kicsi-
nyeknek és alantasaknak látom őket a tár-
saságban, mert lelkük nincs". Hogy milyen 
jellegzetesen inetellektuális megközelítést 
tükröz az említett részlet, azt úgy érzékel 
hetjük legszemléletesebben, ha egy pszi 
chológiai szemléletű  idézetet állítunk mel-
lé: „A színész munkaeszköze saját teste 
és lelke, azaz személyisége, méghozzá 
az igénybevétel intenzitásának és teljes-
ségének olyan h őfokán, amire csak a m ű  
vészet és talán némely nagy szenvedély 
kohójában izzik fel az emberi pszichikum" 
(Popper Péter: Színes pokol). 

A színész személyiségének intellek-
tuális kibontakoztatása után Sveta Luki ć  
egy konkrétabb regényegyéniséggel fog-
lalkozik, akit már a címben is korunk h ő -
sének nevez. Megállapítja, hogy Thomas 
Mann A varázshegy c. m űve egy fiatal-
ember érlel ődésének a regénye, színvona-
las szellemi monográfia, melyben Hans 
Castorp két végponthoz köt ődik igazán: 
szerelméhez és betegségéhez. Észrevét-
lenül válik transzcendens, elvarázsolt 
heggyé a besz ű kült terű  szanatórium. Hir-
telen változást csak az els ő  világháború 
kitörése hoz, so Гsfordulót implikál. A f őhős 
számára alászállást jelent a visszatérés 
nemzedékéhez. A szerz ő  mindenekelőtt 
Thomas Mann esszéregényének értékeire 
mutat rá: a szöveg megszerkesztettségét 
veti egybe az intelellektuális fejl ődési lehe-
tőség tartalmával. Ugyanakkor rámutat 
egy szembetű nő  fogyatékosságra: a pár-
beszédek gyakran erő ltetettek, élettelenek 
és így személytelennek is t űnnek. Több 
esetben csupán egymásra reflektáló esz-
szé-érveket követhetünk végig a sz ű nni 
nem akaró, száraz dialógusokban. 

Az irónia szerepe a prózában c. feje-
zet lényegében alkalmi írásnak is tekint-
hető , amely Lu Hszün születésének szá-
zadik évfordulója tiszteletére íródott. Sve-
ta Lukić  ugyanis 1981. október 5-én el őa 
dást tartott Pekingben az évforduló kap-
csán. Elöljáróban a Lu Hszün-m űvek for-
dítási gondjairól beszélt, majd kiemelt né 
hány jugoszláv vonatkozású irodalmi pár-
huzamot. Érdekességnek számít, hogy a 
magánkönyvtár kötetcímeinek tanúsága 
szerint Lu Hszün nagy figyelmet szentelt 
Kelet-Európa és a Balkán népeinek. A Q 
hiteles története c. m űve a regény és az 
elbeszélés m űfaji sajátosságait egyaránt  

magán viseli, más irodalomtörténeti mun-
kák kisregényként emlegetik. Lényegében 
a régi kínai irodalom esszém űfaját újítja 
meg: korproblémákat feszeget ő , ironikus 
hangvétel ű , harcos közéleti elkötelezett-
ség ű  esszétípust teremtett. Az A Q hite-
les történetében Lu Hszün a számkivetet-
tek és megalázottak mikrovilágát az euró-
pai és ázsiai irodalmi hagyományokat öt-
vözve jeleníti meg, „m űvének alapvető  
fontosságú mozzanata a kommentár és a 
szöveg közötti szerves kapcsolat". Joggal 
nevezhetjük a modern intellektuális próza 
egyik fontos képvisel őjének. 

Füst Milán regénye alkalmat ad arra, 
hogy a szerző  kiemelje az esszészer ű  iro-
dalom szintetizáló eljárását, amely szerint 
„úgy törekszik tárgyilagosságra, hogy köz-
ben igyekszik megő rizni a személyessé-
get". Az elemzés alkalom arra is, hogy ki 
térjen a kis népek irodalmának problemati-
kájára, valamint a magyar irodalom klasz-
szikusainak hazai fordításaira. Már Bori 
Imre is rámutatott arra Az avantgarde 
apostolai c. tanulmánykötetében, hogy A 
feleségem története nem a „magyar" re-
gényirodalom kontextusában mutatja meg 
valódi értékeit; az alakok megformálásá-
hoz Thomas Mann A varázshegy c. m űve 
szállította az ihletet. Most a h ős-elbeszé-
lő-szerző  egymáshoz való viszonyát vizs-
gálva Sveta Luki ć  hasonló következteté-
seket von le, mint A varázshegy eseté-
ben: „Az író mesterien vezeti be a játsz-
mába az irracionalitást, vagy hagyja, hogy 
részt vegyen a játékban, s hogy tovább 
vezesse azt mindaddig, míg el nem ural-
kodik az emberek s az egész világ fölött." 
Kiemeli Füst Milán „európaiságát", továb-
bá jellegzetesen intellektuális témaválasz 
tását: „A feleségem története a megzava-
rodott elmének az önmagával és minden-
kivel, minden körötte lévővel való drámai 
megütközését foglalja magában." 

Az esszészerű  próza egyik sarkalatos 
pontja a főhős fogalmának értelmezése. 
Borisz Paszternak Menlevél c. m űvében 
az idézőjelbe kívánkozó főhős maga a 
szerző , akinek személyisége három törté 
nelmi figura között oszlik meg: Majakovsz-
kij, Hermann Cohen és Szkrjabin ugyan-
annak az intellektuális énnek az alakmá-
sai. Harmóniaigényt takar az ábrázolás-
mód; költészet, filozófia és zene összetar-
tozását szemlélteti. Paszternak metaforái 
nagyban függnek megfigyel őképességé-
tő l: „igyekszik megő rizni a legelvontabb 
dolgok kifejtésében is a kifejezés konkrét-
ságát". Bár ügyel a kifejezések megvá-
lasztására, olykor mégis a terjeng ősség 
hibájába esik, vannak kevéssé funkcioná-
lis részek, melyek túl messze elkanyarod-
nak. Sveta Luki ć  valamennyi elemzett m ű  
esetében az értékek mellett a negatí-
vumokra is rámutat. 

Borisz Pilnyak Meztelen év c. m űvét 
múlt és jelen intellektuális szintézis szövi 
át. Pilnyak a korabeli, egyoldalú megköze-
lítésekkel szemben hangsúlyozza azt, 
hogy a múlt mégsem eldobni való ócska-
ság, hiszen abban nőttünk fel — a forrada-
lom pedig „megpecsételi a belső  és a kül- 

sö valóság már nem él ő  részeit". Ebben a 
regényben is a főhős értelmezésének sa-
játos felfogásával találkozunk, lévén, hogy 
az alakoknak csak azt a jellemz őjét 
domborítja ki, hogyan reagáltak a forrada-
lomra. 

A következő  két fejezetben Ivo Andri ć  
Jelek az út mentén , valamint Miroslav 
Krleža Naplók c. m űvérő l ír Sveta Luki ć . 
Mindkét esetben összefoglaló igény ű  esz-
szét, melyben az alkotás különböz ő  para-
métereit veszi számba. Figyelme kiterjed 
a művek környezetére, korabeli fogad-
tatásukra és utóéletükre is. Úi megvilágí-
tásba helyezi a két író életm űvét az intel-
lektuális próza kapcsán. 

Jean Paul Sartre legjelentősebb prózai 
művében, Az undorban egy olyan nem-
hős tűnik fel, akire az ösztönnek egy már-
már beteges formája jellemz ő , ez pedig a 
címben jelzett undor. Az esszészer ű  
oknyomozás célja pedig az, honnan ered-
nek a krónikus tünetek. Raquentin vissza-
húzódó életidegensége a világ láttatásá-
nak görbetökre, alapérzése az émelygés, 
kapcsolatteremtési kísérlete fikció marad. 
Intellektuális magatartást képvisel. Meg-
formálásához a legkézenfekvőbb formát 
választotta Sartre: leegyszer űsítette a 
cselekményt, hogy a megjelenítésre szánt 
eszmék még jobban érvényesülhessenek. 

Oda és visszautalások teszik komplex-
szé Sveta Lukić  könyvét, melynek utolsó 
fejezetét összefoglalásnak is tekinthetjük; 
itt összegzi elemzéseinek eredményeit. 
Kikristályosodnak a vizsgálati szempon-
tok, a szerkezeti sajátosságok, melyek a 
bölcseleti próza jellemző i. Mindezeket A 
modern intellektuális próza poétikája 
felé c . befejező  rész tartalmazza. A köny-
nyebb áttekinthetőség kedvéért a lénye-
gesebb tudnivalókat pontokba szedte a 
szerző . A prózának három altípusát külön-
bözteti meg: a valóságirodalmat, amely át-
fogóbb kategória a realizmusnál; a költ ő i-
fantasztikus prózát, amely átfogóbb kate-
gória a romantikánál; és a bölcseleti-intel-
lektuális prózát, amely átfogóbb a filozófiai 
traktátusnál. Kétségtelenül újszer ű  cso-
portosítás, melyhez indoklásképpen jegy-
zi meg: „Az irodalom keretein belül marad-
va azt észleljük, hogy a klasszikus va-
lóságirodalom ideje több vonatkozásban 
is lejárt. A legjobb megvalósulások az iro-
dalmi esszéhez közelítenek (Joyce, Pil-
nyak, Woolf). A fantasztikus prózát ma 
már nem m űvelik tiszta formájában, ha-
nem a fantasztikus iróniájaképpen." Érde-
mes ezek után eljátszani a gondolattal: ha 
a jelzett ismérvek alapján kirajzolódnak az 
intellektuális próza kontúrjai (és a tárgyalt 
művek igazolják az értékítéletet is), akkor 
vajon milyen értékeket képviselnek azok a 
művek, melyek az elmélettel szembeni ol-
dalon állnak? Vajon maradéktalanul ma-
gunkévá tehetjük-e azt a megállapítást, 
hogy „egyetlen egyéni sors sem eléggé iz-
galmas ma már ahhoz, hogy leköthesse 
egy nagy regény terjedelmére a mai írók 
figyelmét"? O 
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PISZAR 
ÁGNES 

A hétköznapok 
irodalma? Vagy 
hétköznapi 
irodalom? 

TARI ISTVÁN: HOMOKBA KA-
PASZKODVA 

Négy esztendő  (1979-1983) írásaiból 
válogatott a szerz ő , akinek jórészt publi-
cisztikai jelleg ű  munkái a közös cím alatt 
új kontextuális jelentéssel gazdagodtak. 
Ilyképpen a Delibláti-homokpusztás való 
lét metaforává, a szappangyökér, sikár-
gyökér szimbólumává válik, a fennmara-
dás utolsó, de legelemibb fogódzójánák 
jelképévé „abban a világban, ahol a ho-
mok azúr." A kapaszkodás, a gyökérkere-
sés motívuma végigvonul az egész köte-
ten. „A sikárfű  ezer gyökerével akaszkodik 
a homokba" — mondja a megszólaltatott 
erdőkirály, Gilice Mihály. „Mindenki ka-
paszkodik valamibe" — bólogat újságírónk, 
a szójátékszer ű  magyarázattal egészíti ki: 
„Az ágrólszakadtak kapaszkodnak meg 
benne leginkább", azok a szegény embe-
rek, akik a gyökér begyűjtésébő l és éla-
dásából tengetik életüket. Máshol a gyö-
kérkeresést a megélhetés metaforájaként 
a kapaszkodás, fönnmaradás párhuzama 
váltja föl. „Micsoda gyökerek szunnyad-
nak azokban a parányi ejt őernyősökben" 
— nyilatkozik meg az író a kutyatej bolyhos 
virágáról annak kapcsán, hogy egy leány-
ka megszólítja az utcán: „Bácsi, van 
isten?" Vagy például a Mint a szerelme-
sek cím ű  karcolatban: ,,... kapaszkodnék 
valamibe` —sóhajt föl az elbeszél ő , nem 
találva közös hangot a fiatalokkal, „holott 
csak arról van szó, hogy mindketten 
nyelvhagyottak vagyunk". 

A kötet a kisprózai m űfajok tárháza. 
Karcolat, novella, elbeszélés, naplójegy-
zet, riport, levél stb. változik itt fejezeten-
ként, néha azon belül is. A fejezetekre va-
ló tagolás bizonyos fokig műfajhatárt is je 
lent, de olykor a válaszvonalak a témakört, 
s az élményanyagot is, amelyb ő l merít az 
író, szegmentumokra osztják. Az élmény-
és forrásanyag bizonyos mértékben meg-
hatá гozza a kifejezés eszközeit, formáját 
és stílusát. A gyermekkor világát felidézve 
a napló, az elbeszélés, a novella formájá 
hoz nyúl. A hangulatot impresszionisztikus 
képekben ragadja meg. Az aktuális ese-
mények és az érdekes életutak tolmácso-
lására a riport keretei szolgálnak. Szíve-
sen válogat a szociográfia eszköztárából 
is, ahogy ezt a dokumentum jelleg ű  cím-
adó fejezet is bizonyítja. A publicisztika 
tárgyilagos stílusát gyakran szakítja meg 
szubjektívebb hangvétel, s a megformálás 
is gyakran lírai. Mondatokat ismétel, zenei 

csengés ű  szavakkal játszik, tördeli, rímel-
teti azokat: „Kopog, tompán kopog. Olyan 
tompán kopog a szó: fa-te-me-tő , hogy e 
tompa ko-po-gás-ban a nehézségi erő  is 
abbahagy. Hogy eme tompa kopogásban 
feleslegessé válnak a gyökerek. Innen 
számítva félhetünk attól, hogy mindaz ami 
fontos volt számunkra: omlékony dísze a 
világnak — kiszolgáltatottjai vagyunk. Gyö-
kérnyomás nélkül legfeljebb fönt, az ágak 
szintjén kapaszkodhatunk össze" (Á llva 
meghalni). Az írói reflexiók hángvétele 
szintén a lírai felé mutat. Vannak már-már 
csak reflexióból, tűnődésbő l álló írások, 
talán ezek m űvészileg a legsikeresebbek 
(Hőstett, Tollakba kapaszkodva). 

A sajátos m űfajkeveredés egyrészt tá-
gítja a riport kereteit, másrészt pedig, ha 
még nem is dokumentum érték űvé, de do-
kuméntumszerűvé teszi a szépprózát. A 
Delibláti-homokpusztáról írt nagyriportbbl 
a szociográfiai pontosságú adatok hitele 
átsugárzik az egész kötetre, oda is, ahol 
az adatok helyén csupán egy impressziót, 
hangulatot kiváltó jelenség áll. Egy nem-
zedék közérzetét próbálja Tari István „do-
kumentálni", az önvizsgálat, az önismeret 
igényére akar ébreszteni. Arra figyelmez-
tet, hogy a feln őni nem akaró nemzedék 
otthontalanul érzi magát mind a fiatalok, 
mind a konfo гmizálódott feln őttek világá-
ban (Házkutatás ; Vadnarancsok). Ezt az 
otthontalanságot szimbolizálja az a szem-
lélődő  magatartás is, amelyet az író vá-
laszt: „Jó dolog a madá гtávlat" —írja a 
Szárnykürtben , vagy: „Noha nem volt rá 
szükség, virágnyelven beszélgettünk — a 
többieknél fél fejjel magasabbnak éreztük 
magunkat" (Gyerünk). IgazS boldogság a 
gyermekkorban gyökerezik, és azokban a 
meghitt pillanatokban, amikor sikerül fel-
idéznie a tovatűnő  emlékképek hangula-
tát. Ezeket a pillanatokat éli újra, örökíti 
meg, „mielőtt végképp a szélbe veszné-
nek", mielőtt a „lezúduló hideg es ők" le-
mosnák „a táblákról mindazt, amit eddig 
bárki, avatott vagy avatatlan, rájuk írt." 

Az író — akár az újságíró — többnyire 
egy mindennapi eseménybő l indul ki (te-
tűjárvány az óvodában, takarékosság, 
kávéhiány stb.). Ezekb ő l lesznek á publi-
cisztikai írások, amelyek nem lépnek túl a 
hétköznapi aktualitáson ( Takaréklángon; 
Pórhóba dő lve). A karcolatok apropója is 
mindennapi esemény, de a hangsúly itt át-
kerül az írói reflexióra (Helyszínelés, 
Megszemélyesítés). De alkalom egy-egy 
hangulat- vagy emlékkép is, amelyet vala-
minek a látványa vált ki. De a múlt megi-
dézésekor a jelen is megszólal (Az eper 
vegytintájával, Havaznak a fák, Vadna-
rancsok, Ólmos). Beszélhetünk továbbá 
olyan karcolatokról is, amelyek az elbe-
szélés felé mutatnak (Hallgatás, Szárny-
kürt). Találhatók novellák ( Színes vizek; 
Forró porok), és vannak a Könyvben ri-
portok is. Az utóbbi m űfaji jegyeit legtisz-
tábban a homokpusztáról írt nagyriport vi-
seli magán, még ha mozaikszer ű  szerke-
zetébe itt-ott beékelődik egy reflexió, egy 
vers, s a riport egy fiktív levéllel is zárul. 

Az írások apropói sokszor túlságosan is 
hétköznapiak. Annyira, hogy az írói refle-
xiókat nem egyszer a közhelyszer űség fe-
nyegeti. Ugyanakkor tévedésbe esnénk, 
ha azt hinnénk, hogy Tari István nem szá 
mol szóképeinek (s itt meg kell jegyez-
nünk, hogy vannak nagyon szép hasonla-
tai) egyszerűségével. A „kisszer űséget" 
tudatosan vállalja, és következetesen ve- 

zeti végig az egész köteten. Figurái egyt ő l 
egyig kisemberek, ágrólszakadtak, akik az, 
élet legelemibb problémáival küszködnek, 
az élet leghétköznapibb napjait élik. Élet- 
bölcsességük azonban a mindennapi 
harcban gyémánttá csiszolódott. Ez a 
gyémánt csillogja be az egész negyedik 
fejezetet — Az alsó meg a fölsđ  levegő  —, 
melyben a megszólaltatott alanyok az új-
ságírónak tollba mondják élettörténet ű  
ket. ❑ 
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Társadalmi 
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VANDOROK 
S LETELEE 

KALAPIS ZOLTÁN: VÁNDOROK ÉS 
LETELEPÜLŐK 

Különös pályakép e könyv írójáé. Negyve-
nes-ötvenes éveink sajtójának mai bön-
gészője elsősorban szociális témájú kisri-
portok szerzőjeként találkozik nevével, mi, 
a hatvanas évek irodalmi korosztályának 
tagjai viszont immár — a filmesztétára em-
lékezünk... Pontosabban: a Magyar Szó 
állandó, tehát hivatásos filmkritikusára, aki 
— a hatvanas években még úgy látszott —
véglegesen szakít a társadalom napi kró 
nikájával s a filmm űvészet alakulástörté-
netének nyomába szegődik. Ám akkor jött 
a szakmai avanzsálás, a főszerkesztő i 
poszt, amikor is a tegnapel őtti riporter és 
tegnapi filmesztéta a m űvelődéspolitika 
napidirektíváinak hivatali megszívlel ője-
ként nem éppen mindig az írók szája íze 
szerint arbitrált napilapunk irodalompoliti-
kájában is. Saját pályájának sorsdönt ő  for-
dulata viszont épp akkor következett be, 
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amikor megvált a főszerkesztő i poszttól s 
az irodalmi élet egyik szigorú arbiteréb ő l 
az irodalmi hétköznapok egyik legtermé-
kenyebb „közkatonája", pontosabban: köz-
írója, szakriportere lett. 

E szerencsés — mert rendkívül produk-
tív — fordulat óta Kalapis Zoltán valósággal 
ontja magából napilapunk folytatásos ri-
portjait, amelyeken —régi és nagy űгt tölt-
ve be könyvkiadásunkban — olykor szinte 
meg sem szárad a rotációs festék s máris 
könyvfedél közé kerülnek, logikus és.szi-
gorú tematikai elrendezésben könyv alak-
ban is napvilágot látnak. 

Jelen kötete mégjélenéše el őtt szerzőnk 
legkülönfélébb — néha összebékíthetet-
lennek látszó — tematikus területeket érin-
tet mindig friss és mindig olvasmányos 
közírásával. M űvelődéstörténet és mese-
szociológia; falukrónika és sajtótörténet; 
munkásmozgalom és hidrogeográfia; kép-
zőművészet-tö гténet és balladaszocioló-
gia; szociográfia és a fotózás (avagy a 
„fényírás") honi tö гténete... Felsorolni 
sem könnyű  emlékezetbő l Kalapis Zoltán 
szerteágazó szakírói érdekl ődésének té-
máit, amelyek voltaképpen a szerz ő  test-
hez álló főm űfajának, a riportnak hála 
„békülnek meg" egymással s válnak 
egyazon életm ű  szerves ta гtozékává. 

A legújabb kötet négy szociográfiai ri-
portot tartalmaz. Az els ő  három Észak-
Bánát egyik településcsoportjáról, továb-
bá Tóbáról és Temerinr ő l szól, az utolsó 
pedig az egyik szabadkai épít ő ipari válla-
lat vándormunkásainak életmódját vizs-
gálja. E földrajzi távolságok ellenére is 
összetagozó, egy könyvbe kívánkozó 
írások ezek, hisz egyaránt a vajdasági 
néppesség, az agrár és mez ővárosi lakos-
ság szociális-demográfiai mozgását, tár-
sadalmi dinamizmusát elemzik. Ugyanak-
kor pedig a komponálástechnika, a szer-
kesztésmód is rokonítja a kötet darabjait: 
táj- vagy helységtörténeti vázlat vezeti be 
őket, s ezt követi a riporteri közvetlenész-
lelés eredménye; az analitikus életmód-
leírás. Az előbbi szerkezeti egységek he-
lyenként középkorba visszanyúló helység-
történeti vázlatokat is nyújtanak s föleleve-
nítik a 150-200 éves szegedi kirajzás 
észak-bánáti vonatkozásait, ugyanakkor 
pedig e népességtörténeti jelenség egy új 
részjelenségrő l, az Észak-Bácskába való 
„visszarajzásról" is tudósítanak. E törté-
neti vizsgálódásoknál nem kevésbé érdé-
kes a jelen szociográfiai fölvételezése 
sem, hisz a „közismertnek" vélt mai vajda-
sági életmód számos meglep ő  résztényé-
re mutat rá az élesen látó, analitikus ripor-
teri szem. 

Ennek a látásnak és láttatásnak igen ro-
konszenves vonása a higgadt, realiszti-
kus, ám mégsem közönyösen szenvtelen 
írói szemlélet. Hisz agrár (és mez ővárosi) 
világunk felgyorsult változásait Kalapis 
Zoltán sohasem szemléli múltba révül ő  
nosztalgiával; fejet hajt a realitás, a terme-
lési-gazdasági viszonyok tövényszerű  
változásával bekövetkez ő  életmódválto-
zás „konok" tényei el őtt, s megbecsüli a 
viszonylag értékesebb, emberileg értel-
mesebb új társadalmi .  jelenségeket — mi-
közben a veszendőbe menő  régi bizo-
nyos, szintén értékes elemeivel szemben 
sem marad közömbös. Más szóval, a 
szükségszerű  változást nem tartja, ro-
mantikus módon, szükségszer ű  „rossz-
nak" is egyszersmind, ám ugyanakkor, a 

jelen apologétái módjára, „garantáltan" és 
„abszolút mértékben" — csupajónak 
sem... Diszkrét, soha sem „harsogó" kriti-
cizmus és hurrá-optimizmustól mentes 
méltánylás, értékelés együttes jelenléte 
karakterizálja tehát Kalapis Zoltán múltat 
és jelent átpásztázó riporteri szemléletét. 

S ugyancsak rokoszenves vonása e 16-
tásmódnak a tudálékosság és a szakírói 
amatő r-fontoskodás teljes hiánya is. Tel-
jes hiánya annak ellenére, hogy a könyv 
lapjain á szakforrások igen változatos tár-
házával találkozunk. Helytörténeti és köz-
gazdasági tanulmányok, településföldrajzi 
szakmunka, demográfiai statisztika, hely 
ségnévtárak, anyakönyvek, iskolaszéki 
jegyzőkönyvek, folklorisztikai kiadványok, 
kartográfiai részmunka, levéltári okmá 
nyok, helyi sajtótermékek egyaránt szere-
pelnek Kalapis Zoltán riporteri eszköztá-
rábán, s találunk közöttük olyan alapm ű -
veket is, mint Bálint Sándoré, Borovszky 
Samué vagy Fényes Eleké. S az anya-
nyelvű  szakirodalom mellett szerz őnk oly 
kor a szerbhorvátot is kamatoztatja, de 
nem veti meg —s őt, Vajdaságban aligha-
nem elsőként veszi kézbe! — egyetemis-
táink sikeresebb, még közöletlen diploma-
dolgozatait... Szociográfiai riportjainak 
metodológiája mögött pedig látni véljük a 
magyar szociográfiai irodalom jól számba 
vett módszertani tapasztalatait is, a könyv 
szakszer ű  terminológiája mögött viszont a 
klasszikus magyar faluszociográfia pontos 
és világos szóhasználatát... S mindezek 
ellenére nyoma sincs a könyvben a „tudo-
mányoskodásnak"! 

E rokonszenves erénynek az okát, ma-
gyarázatát szerz őnk egyik közelmúlti in-
terjújában olvashattuk: 

„A cipész maradjon a kaptafánál. Én új-
ságíró vagyok — publicisztikai munkássá-
gomat méltányolva vettek fel a Vajdasági 
Iróegyesületbe is —, ennek folytán sok 
minden érdekel, sok mindenhez konyítok. 
Szakmánk egyik aranyszabálya, hogy az 
újságíró nem tudhat ugyan mindent, de 
azt tudnia kell, hol kaphatja meg a leg-
megbízhatóbb értesülést. Ha úgy találom, 
hogy támpontjaim, mankóim elég szilár-
dak, akkor bemerészkedem az említett te-
rületekre, habár nem vagyok sem törté-
nész, sem néprajzos, sem szociológus, 
sem m űvészettörténész. Meg aztán a ri-
port igen tágítható m űfaj, nincs is más am-
bícióm, minthogy éljek lehet őségeivel. Ha 
ennek a törekvésnek olykor többlete is 
van, az csak jó, annak csak örülhetek." 

S örülhet egész íráskultúránk is, meg 
ennek a legújabb Kalapis-könyvnek az ol-
vasója is. Hisz szerz őnknek a fent idézett 
interjújára oly jellemz ő  — házunk táján, iro-
dalmi és m űvelődési portánkon viszont túl 
gyakorinak igazán nem mondható — szak-
mai alázata és tő le elválaszthatatlan, 
alázkodástól mentes alkotói öntudata 
hatja át a Vándorlók és letelepül ők so-
rait is. Ez a könyv is azért jó, mert szerz ő je 
nem akar többnek — de kevesebbnek se! —
látszani benne, mint ami ő  maga, s jól 
fölismert, autentikus, testhez álló m űfaja 
és szakírói módszere. A m ű faj és mód-
szer, amely ezúttal társadalmi dinamizmu-
sunk pillanatképeit fixálta elvenen és id ő t-
állóan. ❑ 

Híd, 1985/9 

H. ENGLER 
ÉVA 

A tanítvány búcsúja 

1: ј 	1'..1 ј  

VARGA ZOLTÁN: A TANÍTVÁNY 

Varga Zoltán legújabb kötetével, A ta-
nítvánnyal színm ű íróként mutatkozik 
be az (olvasó)közönségnek. A kötetben 
megtalálható négy színmű  közül kettőt 
a színházi közönség is láthatott már. 
Az egyik, a kötet címadó darabja, A ta-
nítvány, amit a Szabadkai Népszínház 
1979. december 26-án vitt színre elő-
ször. A második, A búcsú, amit pedig 
első  ízben az Újvidéki Színházban 
1985. október 23-án láthattunk. 

Ezúttal nézzük meg a közelebbrő l a 
kötet egyes darabjait. 

A Péntek, Szombat, Vasárnap, egy-
felvonásos színpadi játék vázát a köz-
ismert Robinzon-mese képezi, amelyen 
belül az író a szabadság és hatalom fo-
galmát világítja meg. A darab játék, a 
játék koncepción alapul, s ez szinte az 
egyedüli lehetséges mód ahhoz, hogy a 
közhelyszerű  fogalmakat némi újsze-
rűséggel és szimpatikusan közelíti meg 
az író. A szabadság és hatalom, ez a 
két örök és közérdek ű  fogalom, a kecs-
kemáj, a pisztoly és az én-hez való vi-
szonyulás rendszerében tárul elénk. A 
dialógusok ötletesen szerkesztettek. A 
rövid és egyszerű  mondatok, nem rit-
kán egy szó erejére s ű rűsödnek, így di-
namikussá, gördülékennyé teszik a da-
rabot. A játék végén a szituáció az, 
amely egyélelműen rámutat az egy 
helyben topogásra, miközben a Vasár-
nappá változott Robinzon ironikusan 
ismételgeti, hogy: „Haladunk, hala-
dunk..." 

Apokrif színpadi legenda öt képben, 
A tanítvány. Ebben az esetben is beiga-
zolódik az, amit Utasi Csaba a szerző  
1970-ben megjelent Nátán c. novellájá-
val kapcsolatban állapít meg, miszerint 
Varga Zoltán „a számára ny űgös fan-
tasztikumtól, illetve a kitalált környe-
zetben ágyazható allegórikusságtól, 
mind tudatosabban halad a konkrét fi- 
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gódzókat kínáló történelem felé". Mind-
ez azért jó, mert „felszabadulnak az író 
képzeletének eladdig lekötött energiái, 
és a rejtjelekre összpontosítás örömét 
a teremtés öröme válthatja fel." (Utasi 
Csaba: Vonulni, ha illón. Forum Könyv-
kiadó, Újvidék, 1982, 160. oldal) 

Mellesleg érdemes megjegyezni, 
hogy a jól sikerült Nátán-novella szín-
művé való átdolgozása A tanítvány. Ha 
a kettő  között párhuzamot húzunk, egy-
értelm űen kiderül, hogy sajnos A tanít-
vány nem tartja meg a Nátán-novella 
eredeti felállítását. A darabban ugyanis 
több személy szerepel, az alap- és ve-
zérgondolat viszont ekvivalens a novel-
láéval, úgyhogy az az érzésünk, a szín-
műben kissé szétszóródik a gondolat-
menet. 

Minden esetre itt is jól jött az írónak 
a történelmi keret, hogy „a leveg őben 
keringő" gondolatai testet öltsenek, lo-
kalizáija őket. 

A játék magvát, vagy inkább a darab 
megírásának ürügyét a hatalom és 
igazság viszonya és e fogalmak rela-
tivitása képezi. S ha már itt tartunk, 
hadd tárgyaljuk meg a Tantaloszt, és a 
kötet harmadik darabját, amelyet alvi-
lági árnyjátéknak min ősít a szerző, s 
amelynek keretét a görög mitológia ké-
pezi. Az említett téma és egyben dilem-
ma ezen a darabon is végighúzódik. 
„Bármi történik, körforgás csupán", 
mondja egy helyütt Tantalosz. A Tan-
talosz azonban mégis valamennyire ki-
zárólagosabb, s kevésbé nyitott. A sze-
replők nem egyszer megismétlik: „Ami 
parancs, az parancs", s „ami tilos az 
tilos". 

Nátánnal, A tanítvány főszereplőjé-
nél és Tantalosznál is közös, hogy ami-
kor az olvasó (közönség) el őtt lejátszó-
dik az, aminek meg kell történnie, s már 
azt hisszük célba értünk, újra felmerül 
a kezdeti dilemma. 

Az említett három színm űben a szer-
ző  tanító, rámutató szándéka vagy 
mondjuk úgy, a Varga Zoltánnal kap-
csolatban sokat emlegetett paraboli-
kusság is átüt. A három közül a Péntek, 
Szombat, Vasárnap a leggördüléke-
nyebb, A tanítvány és a Tantalosz már 
kissé vontatott. A Tantalosznál kifeje-
zetten várjuk a befejez ődést, hogy vi-
lágossá váljon, mire volt jó az egész 
történet, mert az, ami útközben történik 
a főszerepl ővel, önmagában nem sokat 
mond. 

A búcsú a legéletszerűbb, leghite-
lesebb színm ű  a kötetben. Az idő , a tér 
és a szerepl ők kézzelfoghatóak. Az el ő-
ző  három színművel szemben az író itt 
egy kapcsolat gyászmiséjét örökíti 
meg. Nem kellett sem meséhez, legen-
dához vagy mítoszhoz segítségiil for-
dulnia. A darab elejétől végig figye-
lemösszpontosító. 

A szereplők, Sándor (40-től 50 éves 
író) és Edit (25-tő l 26 éves leány) egzo-
tikus kapcsolatának izgalmas utórez-
géseinek lehetünk szemtanúi. A szín-
mű  szinte mindvégig két szálon fut s őt 
két helyen hármon is. A szerepl ők 
mindvégig önmagukat és egyben a me-
net közben készül ő  közös darabjuknak 
a szerepl ő it is megjátszók. A játék-
t еtétekben pedig Alba hercegn őt és 
Goyát, valamint két id ős embert, Ka-
tinkát és Dezsőt is megtestesítik. Ezek 

a betétek kiválóan illeszkednek a szín-
műbe, egyáltalán nem zavarják az el ő-
adás menetét, amir ő l az Újvidéki Szín-
ház előadásán is meggyőződhettünk. 

Legalább két oknál fogva szárnyalta 
túl A búcsú, a Péntek, Szombat, Vasár-
nap, A tanítvány és a Tantalosz művet. 
Az egyik az, hogy A búcsú mentes a pa-
rabolikusságtól. A másik pedig az, 
hogy ezúttal is bebizonyosodott, az el-
vont életbölcsességek háladatlan táp-
talaj a színművek megírásához, mert 
legtöbbször a közhelyek melegágyát 
képezik. Mindez azt eredményezi, hogy 
a kötet elsó három darabjában lépten-
nyomon érződik, hogy a szereplők nem 
élnek önálló életet, nem eléggé eleve-
nek papirosízűek. A búcsú ezzel szem-
ben egészen más. Sokkal többet el-
árul az író szemfülességér ő l és a ko-
ra iránti érzékenységéről, s nem utol-
só sorban színm ű írói tehetségérő l. D 
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mára is élményt jelentenének, érdekesek 
lennének. Mi jellemzi tehát Vankó rövid, 
négy-öt oldalas kis szövegeit, amelyek a 
szerző  1981, illetve 1982-ben tett indiai 
utazásáról számolnak be. Az útinaplóban 
tájképeket, futó villanásokat, elsuhanó arc-
éleket, apró történeteket, törmelékes 
gondolatdarabkákat, kis tö гténelmi és mű -
vészettö гténeti betéteket kapunk — tulaj-
donképpen mozaikillesztgetést. Össze-
kapkodott látványok halmaza a Napot 
görgető  dzsungelek. A könyv bedekker-
szerűen megírt fejezeteiben szerzőnk ut-
cákat, múzeumokat, szent helyeket, sír-
emlékeket ír le, igencsak száraz, tény-
közlő  (értsd unalmas) nyelvezettel. A 
könyv csupán a más élet egzotikus forga-
tagával, a messzeség igézetével csábítja 
az olvasót; de ez sajnos minden, amit ka-
punk. Kimaradt viszont az illyési idézet-
ben felcsillant követelmény: az önmagunk-
ra ébredés, a mi valóságunk távlatba állí-
tása, a másokkal való megméretés szük-
ségessége, a látottak mögött rejl ő  törvény 
és tanulság felkutatása. Ezeket csakis 
elmélyülten, ésszer ű  írásformában tárhat-
ja fel a szerző , ha el akarja kerülni az itt 
voltam, ezt és ezt láttam csapdáját. Az in-
diai életforma, a minden tekintetben ellent-
mondásos társadalmi valóság, a guruk 
éš maharadzsák elb űvölő  országa, e 
könyv által sajnos több okból kifolyólag 
nem kerülhetett közelebb hozzánk. Van-
kó rövid útibeszámolóiban rendre a követ-
kező  jól bevált képletet követi. A szállo-
dából riksán vagy autóbuszon, ritkábban 
gyalog, fényképez őgéppel a vállán egy 
helybeli vagy közeli templomhoz, erőd-
höz, síremlékhez, szentélyhez indul. .Út-
közben vagy még indulás előtt hősünk új-
donsült ismerőseivel (a riksással, egy ép 
pen arra tévedt nyugat-európai fiatallal, 
esetleg csinos lányokkal) társalog. Ezt 
általában követi a történelmi nevezetes-
ség múltjáról beiktatott rész, amelyben tá-
voli korok számunkra nem sokat mondó 
uralkodóiról, családtagjairól mesél, majd 
a műemlék keletkezésének körülményeit 
ecseteli. Ritkán találkozunk megkapó le-
írásokkal a pazar építmények látványa 
kapcsán felmerül ő  asszociációkkal (ezt 
Vankótól, a költőtő l jogosan elvárnánk), 
az áhitat, lelkesedés, csodálat oly emberi 
érzései (amelyek mindenképpen expresz-
szívebbé, meggyőzőbbé és nem utolsó-
sorban hitelcsebbé tennék a szöveget) 
szintén elmaradnak. A Тбdzs Mahallt pél-
dául mindössze tíz-egynéhány sorral in-
tézi el. 

„A kapuboltozat alól kilépve, egyszerre 
tárul elém a csoda, a remekm ű , a tökéle- 
tesség. Sáh Dzsehán kedves asszonyá 
nak, Mumtáz Mahallnak emelte, aki tizen-
harmadik gyermekük születésekor el-
hunyt. Az ő  emlékének szentelte a S бh 
ezt a márványszimfóniát. Forró volt Akbar 
síremlékének kövezete, a Тбdzsé annyira 
tüzes, hogy kénytelen vagyok felhúzni 
szandálomat, amit el ő relátóan a táskám-
ba rejtettem. Angol barátaim hasonlókép-
pen cselekszenek. A síremlék falait kívül-
belül kőberakás ékesíti. Központi csarno-
kában kettős cenotáfium, alattuk a sk- -
boltban nyugszik a Sбh és a Palota Ékes-
sége." 

Ennyi az egész. Ha eltekintünk attól a 
betéttő l, amelyben a forró sziklák szer-
zőnk talpát sütögetik, akkor a „márvány-
szimfónia" konstatálásánál több alig ma-
rad. A könyvben szerepl ő  tizenkét, külön-
ben elég rosszul sikerült fényképilluszt- 

Összekapkodott 
látványok halmaza 

VANKÓ GERGELY: NAPOT GÖR-
GETŐ  DZSUNGELEK 

„Minden utazásnak annyi az értelme, 
amennyit azonközben önmagunkban 
beutazunk." 

(Illyés Gyula) 

„Önmagunkról vallunk, bármir ő l szólunk is. 
— Utazásaink, melyeket a világban te-
szünk, alappal szolgálnak s ösztönz ő leg 
hatnak a mind teljesebb önmegvalósítás-
ra. Az utazó regisztrálja a látottakat, ösz-
szeveti egymással a különféle történése-
ket, ugyanakkor azonban át is lényegíti 
őket: Igy válhatnak ezek id ővel mások 
számára is élménnyé, útikönyvek olva-
sása közben" —állítja Vankó Gergely Na-
pot görgető  dzsungelek cím ű  indiai úti-
naplójának befejezésében. Ez persze így 
is van, de a napló olvasása közben ezek a 
„történésék" nem hiszem, hogy bárki szá- 
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ráció (Hindu szentély a Himaláján, Pihen ő  
teherhordók, a Dzsantar Mantar — obszer-
vatórium, Delhi, 1717, Ó -delhi utcasarok 
stb.) is még kifejezettebbé teszik a kötet 
bedekkér jellegét. A szövegek els ődlege-
sen a Magyar Szó számára készültek, 
és itt is jelentek meg. Az újságban azon-
ban nyilván másként hatottak e kis útikar-
colatok, és más is volt a rendeltetésük, 
mint most kötetbe szedve. A kétségtelenül 
gazdag élményeket át kellett volna dol-
gozni, rendszerezni, kibővíteni, akkor nyil-
ván az útinapló kiadása is indokolt lenne. 
Lehet, hogy Vankó, mint ahogy mondja, 
valóban megismerte az utcán él ő  emberek 
gondolatait, vágyait, ábrándjait, de köny-
vébő l ez sajnos nem derül ki (meglehet, 
verseiben majd „ihletettebben" szól ró-
luk). Igaz, hogy elefánton lovagolt, hindu 
zenész kísérte, és az elefántnyeregben 
csinos lány kacagott mellette, de ezen kül 
sőségeket félretéve, vajmi keveset tud-
tunk meg az indiai valóságról. A könyv 
olvasása közben óhatatlanul Lao-ce el-
més .mondása jut eszünkbe, miszerint a 
bölcs akkor is megismeri a világot, ha ki 
sem lép háza ajtaján. D 
Magyar Szó, 1986. 2. 8. 

G U BÁs 

ÁGOTA 

Felvillantani 
India szövevényes 
lét és térszféráját 
BESZÉLGETÉS VANKÓ GERGELY 
INDOLÓGUSSAL, ÍRÓVAL A NA-
POT GДRGETŐ  DZSUNGELEK CÍ-
MŰ  KÖNYVÉNEK MEGJELENÉSE 
KAPCSÁN 

Két verseskönyvét ismerjük, de az út-
leírónak ez az első  kötete, és reméljük, 
hogy lesz folytatás is. A könyv legna-
gyobb erénye a sokrétűsége. 

Amennyire lehetett, 160 oldalon igye-
keztem minél sokoldalúbban bemutatni 
Indiát, azokat a vidékeket, ahová elju-
tottam, fő leg az északi területeket. A 
művészettörténet, filozófia, vallástör-
ténet, általában a m űvelődési élet szá-
mos területét érintettem, így a mogul 
dinasztiákat, a hinduk különféle szen-
télyeit, városait. A közfigyelem közép-
pontjában szerepl ő  szikheknek az am-
ritszári Arany Templomába is elláto-
gattam — ez a hely látható a könyv fed ő-
lapján is — és még számos más tájat föl-
kerestem. A könyv két nagyobb részre 
tagolódik, az 1981-es és a rákövetkez ő  
évi utazásom naplója. 

Dr. Vankó Gergely indológus, költő  
is. Ebben a kötetben mennyire van je-
len a tudós és a költő? 

Igyekeztem, hogy csak az idézőjelbe 
tett „tudós" legyen el őtérben, de nem 
tudtam ellenállni egy-egy líraibb betét-
nek, néha csak egy-egy mondat, vagy 
bekezdés erejéig.., és egyetlenegy rö-
vid vers is szerepel a könyvben. Min-
den esetben célom azonos volt: felvil-
lantani az indiai világ szövevényes tér-
és létszféráját. 

Milyen az indiai lélek? 
Második indiai utazásom során Dha-

ramszálában tartózkodtam éppen, s há-
zigazdám, aki jogot végzett, tanult em-
ber, vacsora közben elmesélte, hogy 
ideutazásom előtt néhány nappal 
szomszédságukban egy kobra „meg-
halt bánatában", mert ura, aki tejjel táp-
lálta, rövid időre elhagyta. Ebben az 
észak-indiai városkában, a Himálaja így 
helyes a szó, nem ahogy a magyarban 
eddig rögzült — hócsillámos hegyei 
közt tapasztaltam el őször az indiai Ii-
leknek semmi máshoz nem hasonlít-
ható jellegét. Házigazdám ugyanis hitt 
abban, hogy a kígyó bánatában döglött 
meg. Ebben hitt, iskolázott jogtudós 
volta ellenére. Ezen a ponton válik el 
a keleti pszichológia a nyugatitól. S a 
keleti pszichológia körét lesz űkítve az 
indiaira, a hit kérdését nem kerülhet-
jük meg, mert minden indiai szellemi 
irányzat, a buddhizmus kivételével, el-
fogadja a testtől elkülönült lélek léte-
zését. Až itt élő  emberek lelkét átszövi 
India szellemi örökségének, ősi kultú-
rájának lián-erezete, s ők, legyen az egy 
iskolázott indiai ember vagy hegyi-, er-
dő-, esetleg járdalakó, másként látják 
és értelmezik a jelenségeket. 

Harmadik indiai útjára 1985 októbe-
rében indult el, de az akkori szövevé-
nyes belpolitikai helyzet következtében 
nem sikerült elérnie úticélját, s így ju-
tott el az Arab Emirátusok Allamszö-
vetségébe. Ez a váratlan, izgalmas út 
eredményez-e újabb kutatást? 

Osszehasonlító tanulmányaim kite-
rebélyesedésére, melyeket eddig job-
bára ösztönösen végeztem keleti né-
pek között, ösztönz őleg hat az indiai 
szikhek és az arab kultúra közötti meg-
lepő  hasonlóságoknak s a köztük mé-
gis olyannyira feszülő  különbözősé-
geknek a felismerése. Ilyen vonatkozá-
sú jegyzeteimet e harmadik utam él-
ményeit rögzítő  írásban, a Létünk idei 
első  számában kezdtem közölni, ösz-
szevetni a két nép és kultúra múltját, 
jelenét és magatartásformáját, izgal-
mas feladat és úttör ő  vállalkozás volna 
az orientalisztika területén. Tudtommal 
e két kultúrát egymással összevetve 
senki sem tanulmányozta még korunk-
ban. Elsőnek lenni: az arabs 16 tulaj-
donsága. Magányosan kóborolni a szik-
lás hegységekben: a szikhek orosz-
lánjának szokása... A kultúrák kompa-
ratív vizsgálata súlyos felel ősséget ró 
reánk — különösen, ha íróember a vizs-
gáló személy, s ekként barátibb s egy-
szersmind másoknál ellenségesebb vi-
szonyokban áll a szavakkal, súlyukkal, 
jelentőségük sokrét űségével. 

De térjünk vissza a könyvhöz. Indiárбl 
és főként az indiai emberekről szólva 
különös rokonszenv árad soraiból. A 
Sharma professzornál, költőnél tett lá-
togatás kapcsán írja. „Lassan, válasz-
tékosan beszél, olykor hosszabb szü-
netet tartva. Igazi indiai bölcs. Sze-
mélyéből és környezetéből nyugalom  

árad. Az az érzésem támad, hogy örök-
re elidőznék itt..." A buddhizmus böl-
csessége, szelleme érzđdik, s a kötet-
ben még erőteljesebben van jelen a Da-
lai láma rezidenciáján cím ű  fejezet-
ben... 

A buddhizmus, keletkezésének ide-
jén, időszámításunk előtt 500 eszten-
dővel forradalmasította az Indiában 
uralkodó társadalmi viszonyokat. D. C. 
Vijayavardhana The Revolt in the 
Temple című  művében Buddháról mint 
az emberiség egyik els ő  és legnagyobb 
forradalmáráról beszél. Szerinte a kom-
munizmus filozófiája és etikája hason-
lóságot mutat a buddhizmuséval a ve-
zérelveikben, a humanizmus az univer-
zalizmus, az intellektualizmus és a ra-
cionalizmus eszméiben. Nincs szándé-
komban senkit sem buddhistává for-
málni, de aki világosan végiggondolja 
és elfogadja `a tudomány felfedezéseit 
és tanításait, nem áll távol ett ő l az 
eszmeiségtől, hiszen a buddhista a 
dogmáknak és a tudománytalanság-
nak az ellensége. Számomra a legvon-
zóbb e bölcselet célja: egyensúlyba 
kerülni a léttel és önmagunkkal, elmé-
letének pedig az a felbecsülhetetlen 
értéke, hogy rámutat: felel ősséggel tar-
tozunk mindenért és mindenkiért világ-
rendszerünkben. 

Hasonló felelősséggel viseltetik mint 
író az útikönyvében is, de különösen a 
versekben a kifejezőeszköze, a nyelv, 
az írás minősége iránt. 

A személyiség egyik fontos tényez ő-
je a nyelv. Szerepét fölösleges hangsú-
lyozni. Amennyire árnyalt az ember 
nyelvi kifejezđképessége, annyira gaz-
dag a lelki világa. Az egyes személyek 
által használt szavak értelmi és han-
gulati különbözőségei teszik a szemé-
lyek közötti értelmi és erkölcsi külön-
bözőségeket. Úgy vélem, aki helyesen 
gondolkodik, helyesen fogalmaz. A la-
pok és folyóiratok irodalmi szerkesz-
tő inek is ezt kellene szem el đtt tarta-
niuk, hiszen a zavarosság sohasem ta-
kar mélységet. Évek óta azt tapaszta-
lom, hogy irodalmunkban sokan mí-
melik-másolják elődeiket, s létezik m ű -
faji túltermelés, éspedig a „kilóra gyárt-
ható" versekből. Művészettel, iroda-

lommal az foglalkozzon, aki valóságot 
képes teremteni. Egyesek azt képzelik 
magukról, hogy m űvet hordozó, m űvet 
alkotó egyéniségek, m űvészek, holott 
tehetetlenségükből adódóan messze 
állnak ettő l a kategóriától. 

Szigorú önmagával szemben? 
Hogyha a vers, amelyet megírtam, 

ürességérzetet kelt bennem, akkor egy 
alacsony szint ű  vagy közepes m ű rő l 
van szó. Az ilyen verset napok múltán 
legtöbbször megsemmisítem. Időre 
van szükségem, mely megfelel az íté-
lethozatal idejének, hogy végül követ-
kezzék a „kivégzés". Hogy mi lehet a 
mű  bűne? Felszínesség, banalitás, ön-
ismétlés stb. Mindez együtt és más 
egyéb... Ellenben akkor, amikor egy 
költemény megírása után megköny-
nyebbülést, nyugalmat, ugyanakkor 
belső  remegést érzek, mint a gyermek 
hóemberépítéskor, tudom már, hogy 
jó úton járok. Sokféle m űfajjal próbál-
koztam már, de a regénnyel például so-
hasem. Egy haiku-csiszoltságú költe-
mény viszont hordozhatja egy ezerol-
dalas regény esszenciáját... 
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KÉRY ZITA 

Néprajztudományunk 
kérdőjelei 

1 нкRi i titSК( л  Vтлк  

JUNG  KAROLY  

Mi a véleménye a valóság és az iro-
dalom összefüggéseiről? 

Nem megjeleníteni, hanem teremteni 
kell a valóságot. Nem a valóság tükröz-
tetése a m űvészi munka feladata, ha-
nem új valóság létrehozása. A јб  novel-
la, elbeszélés és regény tö гténettel dol-
gozik, s nem történetet dolgoz fel. Vi-
lágot teremt. S ez a teremtett világ az el-
sődleges. Valóságunk csak ezután kö-
vetkezik. 

Ha sokáig küzd egy téma megírásá-
val, ez elkedvetleníti? 

A sikertelen kísérletek kezdetben el-
keserítettek, megrendült önbizalmam, 
napokig nem tudtam helyrebillenteni. A 
természetet jártam, horgászgattam, 
amíg magától a kezembe nem szökött a 
ceruza. S ami a papírlapon kibonta-
kozott, nem volt más, mint egy hor-
gászélménynek a leírása, egy tájrész-
let, mozaikdarabkák, ami mintegy reak-
ció volt a létet a maga teljességében 
átfogó ambiciózus tervekre. Most már 
csak az marad a nyílt kérdés, hogy a lét 
darabkái összerakosgatva eredménye 
zik-e magát a létet? — Az egész több, 
mint a részek összessége. A lét teljes-
ségénél igényelhetünk-e többet? S be-
érhetjük-e kevesebbel? Aligha. p 

Szabadka, 1986. február 

JUNG KÁROLY: TÁLTOSOK, ÖR-
DÖGÖK, GARABONCIÁSOK 

Bevalljuk, némi csalódással forgattuk 
Jung Károly legújabb néprajzi tárgyú 
könyvét, amely számtalan erénye mel-
lett, Az emberélet fordulói után, vala-
mint a beígért két hiedelemtanulmány 
előtt a bevezető  tanulmány hálátlan, 
buktatókkal teli feladatát hivatott be-
tölteni; tudománynépszerűsítő  forma- 

ban, ami önmagában véve is igen ne-
héz, mivel nem könny ű  feladat megta-
lálni a két műfaj (mármint a tudomá-
nyos és a népszer űsítő  forma) között a 
helyes utat. 

Előre kell bocsátanunk azt, hogy se 
Jung Károlynak, se a néprajztudo-
mánynak, se pedig a jugoszláviai ma-
gyar folklórisztikának nincs miéi szé-
gyenkeznie, még kevésbé magyaráz-
kodnia. Fölöslegesnek tartjuk a „mién 
íródott" kérdését. Minden nép kultúrá-
jának alapvetđ  és szerves része a nép-
rajzkutatás. Ennek fontosságát, (hogy 
ne mondjuk: létjogosultságát) más or-
szágokban (gazdaságilag fejlettekben 
Is  kevésbé fejlettekben, szocialista és 
tőkés társadalmi rendszerekben egy-
aránt) sem vitatják. Az, hogy a jelenlegi 
gazdasági körülmények pillanatnyilag 
nem kedveznek az ilyen jelleg ű  kuta-
tásoknak, természetesen nem a nép-
rajztudomány és néprajzkutatók hibája. 
Az esetleges szűklátókörű , lekicsinylő  
megjegyzések miatt éppen Jung Ká-
rolynak nem kell szégyenkeznie, mivel 
ő  egyik oszlopos tagja a jugoszláviai 
magyar néprajzkutatásnak, aki munká-
jával igen sokat tett e terület folklór-
kutatása érdekében. Különben is egy 
tudomány megbecsülésének kérdése 
nem annyira gazdasági tényez ők, mint 
inkább az általános m űveltség és a 
kultúrpolitika függvénye. Nincsenek 
fontos és kevésbé fontos tudományok. 
A különbség köztük legfeljebb m űvelé-
sük színvonalából adódhat. EzIrt nem 
tartjuk szerencsésnek Umbe rto Eco 
idézését a könyv mottói között, hiszen 
minden tudománynak megvannak a 
maga előzményei, amelyek köteleznek. 
Tehát egy bizonyos fokon túl egyetlen 
tudomány sem elégedhet meg a „csak" 
dolgozzunk tétellel, hanem igen lénye-
ges tényezővé kell válnia a „hogyan" 
dolgozunk kérdésének. Amint már utal-
tunk rá, a jugoszláviai magyar folk-
lórkutatás már viszonylag rég elérte ezt 
a színvonalat, az elvárásoknak sikerült 
is többé-kevésbé eleget tennie (ami a 
tárgyi néprajzkutatás vonatkozásában 
sajnos nem mondható el). 

A könyv érdeme — azon túl, hogy 
megíródott, hiszen nagy szükség és 
igény is van rá — nem csupán a szer-
ző  által fölállított célok megközelítése, 
(amelyek szerint a múlt hiedelmeinek 
megismerésével több megértéssel és 
figyelemmel viseltetünk a mai minden-
napi babonáink, szokásaink iránt, va-
lamint, hogy saját hagyományos kultú-
ránkat és ezzel múltunkon keresztül 
önmagunkat is jobban megismerjük), 
hanem az is, hogy fölhívja a figyelmet 
az általános kultúrának olyan sajátos 
elemeire, amelyek hozzásegítenek más 
kultúrák jobb megértéséhez is. Különö-
sen vonatkozik ez a jugoszláviai ma-
gyar néprajzra, amely határterületet ké-
pez két különböző , az egyetemes ma-
gyar és délszláv kultúra között, így 
szerves részét alkotva az el őbbinek, 
ugyanakkor termékeny talaja az utóbbi 
hatásainak befogadására is. E határte-
rületek tanulmányozása fölöttébb fon-
tos és hasznos mindkét fél számára, 
a jugoszláviai magyar kutatásnak pedig 
lehetőséget nyújt számtalan új vonás 
felfedezésére. Sajnos éppen e szem- 

pont Jung Károly könyvében csupán 
jelzésszerűen érvényesül. 

Lássuk azonban magát a könyvet! 
Már említettük, hogy a kötet jellegét 
nem a legszerencsésebben választotta 
meg a szerző, hiszen egy olyan vérbeli 
kutatónak, mint Jung Károly, nehéz el-
lenállnia a szakmai virtus kísértésének. 
Ezért néhol kissé zavaróan hat Róheim 
Géza pszichoanalitikus iskolájának, és 
Voigt Vilmos elvont, helyenként struk-
turalista, tudományos következtetései-
nek hatása. Annál is inkább, mert né-
hány kifejezetten szakmai fogalom 
(mint pl. a paradigmatika és szintag-
matika kérdése) Jung Károly könyvé-
ben nincs kellőképpen megvilágítva. 
Ilyen fokú tudományos elvonatkozta-
tásra megfelel ő  mennyiségű  gyűjtött 
anyag hiányában — mint ahogy arra a 
szerző  is utal —még nem adottak a fel-
tételek a jugoszláviai magyar néprajz-
kutatásban. Úgy véljük, hogy egy tanul-
mánynak mindenképpen az eredeti, 
gyűjtött szövegre kell épülnie, nem pe-
dig a szakirodalomra. A szakirodalom-
nak óriási és elengedhetetlen szerepe 
van a felkészülésben és feldolgozás-
ban, de acél végül mégiscsak a gy ű j-
tött anyag ismertetése és elemzése. 
Ezért tartjuk indokolatlannak a könyv-
ben a hangsúlyeltolódást az „elméleti" 
(bevezető  tanulmány) és a „gyakorlati" 
(hiedelemszövegek) rész között. Ugyan-
akkor nem tartjuk helyesnek azt sem, 
hogy a szerző  részben már közzétett 
folklórszövegeket is ismeret és fel-
használ tanulmányában. Ugyanígy —
nyilván ez is a szakirodalom hatásának 
tudható be — helyenként túl sok teret 
kap az egyetemes népi hiedelemvilág 
ismertetése a fellelhet ő  és gyűjthető  
helyi hiedelmek kárára. Tudjuk, hogy ez 
utóbbi annak szerves része, de úgy vél-
jük, hogy elég lett volna csupán hivat-
kozni arra, amiről a szakirodalomban 
bőségesen tájékozódhatunk. 

Kiváló a könyv kutatástörténeti feje-
zete, amely formailag és tartalmilag 
egyaránt nagyszer űen beilleszkedik a 
tanulmány koncepciójába, ugyanakkor 
tudományos szempontból igen jelen-
tős, kevéssé ismert forrásokra is föl-
hívja a figyelmet. 

A népi hidelemvilág jelenségeinek 
osztályozása és ismertetése is dicsére-
tes alapossággal és élvezetes módon 
történt. Különösen a táltos, garabon-
ciás és boszorkány témakörének fel-
dolgozását emelhetjük ki, de szó esik 
itt a többi helyi jelleg ű  hiedelem-elem 
(váltott gyerek, lidérc, tudós pásztorok, 
gyógyítók stb.) bemutatására is, el ő  
fordulásuk gyakoriságától függ ő  rész-
letességgel. Nagy hibának tartjuk vi-
szont a vámpírokhoz kapcsolódó hie-
delemkör teljes kihagyását, amely a 
szerző  szerint e területen gyakran el ő-
fordul és máig is gyűjthető . Hiba, még 
akkor is, ill. éppen azért, mert más né-
pektől való átvételrő l van szó, amely 
valószínű leg beépült a jugoszláviai ma-
gyar folklórba. Éppen ez az a terület, 
amely a legizgalmasabb a két kultúr-
kör határterületének vizsgálata szem-
pontjából. E hatás tényét és bizonyíté-
kait nem vitathatjuk el azzal, hogy az 
egyetemes magyar népi kultúrának 
nem része, sőt: éppen azért érdemel 
fokozott figyelmet, mert helyi sajátos-
ságnak tekinthető . Érthetetlen, hogy a 
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szerző  miért mellőz ilyen jelentős té-
nyezőt. 

Jung Károly könyvében figyelmet ér-
demel a mai, mindennapi élethez kap-
csolódó hiedelmek ismertetése, mivel 
ez a terület sajnos indokolatlanul kevés 
teret kap a legtöbb kutatónál. Ennek az 
anyagnak a mai gy űjtése tulajdonkép-
pen előmunkálat a következő  nemzedé-
kek számára, akiknek talán nem áll 
majd rendelkezésükre ilyen gazdag 
anyag, hiszen feltételezhet ő, hogy a 
hiedelmek egy része elhal. Ugyanakkor 
a mai folklór gyűjtése (a szerző  által 
említett tényezőkön túl) nem más, mint 
a következetesség betartása a tudo-
mányágon belül. Ezért mindenképpen 
dicséretes, hogy Jung Károly e megle-
hetősen elhanyagolt területre is kitér. 
Kár, hogy ezt nem ugyanolyan tárgyila-
gos stílusban teszi, mint ami egyéb-
ként tanulmányának többi részére jel-
lemző . 

Végül pár szóban megemlítenénk az 
irodalmi tájékoztatót is, amely minden 
bizonnyal hasznos útmutatóul szolgál 
minden érdeklődőnek a részletesebb 
ismerkedéshez. 

Reméljük, hogy Jung Károly Beveze-
tése készülő  két tanulmányának meg-
jelenésével példás egésszé formáló-
dik majd. D 

PET Ő Cz 
ANDRÁS 

Vizualitás 
és 1 í raiság 

nészek, akik képesek lennének a m ű -
vek megközelítésére, érzékeny értel-
mezésére. Nem kevés pedig, és nem is 
színvonaltalan az a „látható költészeti" 
termés, amit mostanság magyar nyel-
vű  alkotók produkálnak. Persze, mind-
ehhez hozzátartozik, hogy maga a vi-
zuális költészet is igen sokszín ű , külö-
nösen az a magyar. Széttagoltságunk-
ból, a hatások és kapcsolatok különbö-
zđségébбl fakad ez a sokszín űség, az 
elképzelések és fog almak  tisztázatlan-
sága, kuszasága. Érdekes lenne m ű -
fajunk képviselő inek véleményét, gon-
dolatait együttlátni, mondjuk egy Sym-
posion -különszámban: biztos, hogy 
nem lenne haszontalan. Hiszen ahány 
költő , annyi stílus és irányzat, más-
ként dolgoznak a párizsi Magyar M ű -
hely-köréhez tartozók, és másként a 
magyarországiak, a vajdaságiak szin-
tén önállóan fejllídtek. 

Nyilván bizonyos nyitottabb hozzá-
állásnak, „szabadabb szellőknek" is 
köszönhető, illetve a hatások kül бn-
bözđségének, hogy Jugoszláviában a 
vizuális költészet jóval korábbi jelen-
ség, mint Magyarországon, a csopor-
tok, csoportosulások el őbb megala-
kultak, kiállítások és kiadványok szü-
lettek már akkor, amikor még itthon 
csupán elszigetelten létezett egy-két 
magányos művész, néhány „korai" 
avantgardista. Nem véletlen, hogy ma 
már örökségként tarthatjuk számon 
Tolnai Ottó vizuális költői munkássá-
gát, és a magyar irodalom éppen err ő l 
a területről gazdagodott olyan m űvek-
kel, mint Szombathy Bálint Poetry  c. 
kötete, vagy a konkrét költészetr ő l írott 
tanulmánya. 

Természetesen a különbözőségek-
ből fakad, de m űfajunk lényegét más-
képp látom, mint — akár —Seb ők Zoltán, 
akinek Csernik Attila könyvéhez írt el ő-
szavával — néhány ponton — vitatkoz-
nék. Mert igaza lehet Csernik esetében, 
hogy az alkotó — esetlegesen — „a nyel-
vet nem arra használja, amire való", és, 
hogy a „nyelv mint cselekvés-forma" 
jelenik meg, a vizuális költészet egé-
szét tekintve azonban ez a szemlélet 
általánosító és felületes. A „vélemé-
nyem szerint", teszem hozzá rögtön, 
hogy kritikám élét tompítsam, hiszen 
ezzel a megjegyzésemmel csupán az 
álláspontok másságát szeretném meg-
mutatni; de rögvest továbbmennék: 
még a Csernik-típusú irodalom eseté-
ben sem ezt gondolom hangsúlyosnak 
és jellemzőnek, még itt sem egyszer ű -
en „cselekvés-forma" a nyelv (ami alatt 
a beszélt nyelv transzformatív képét 
értjük). 

Remélem, nem haragítottam magam-
ra az Előszó szerzőjét a fentiekkel, csu-
pán jellemezni akartam: más fogal-
makat használok, mint sokan, és m ű -
fajunkról mások az elképzeléseim is. 
Erről az egészről gondolkodásunk ko-
rántsem egységes ;  ezért szinte minden 
egyes szavamhoz hosszú magyará-
zatokat kéne f űznöm: miért nevezem 
műfajnak a vizuális költészetet, még-
hozzá az irodalom egyik önálló és fan-
tasztikus lehetőségeket rejtő  műfajá-
nak, miért gondolom új nyelvnek, és 
nem a létező  nyelv széttörésére irá-
nyuló kísérletnek, miért nem nevezném 
avantgárdnak a vizuális költészet egé- 

szét, bár avantgárd vizuális költészet 
kétségtelenül létezik, és a kérdéseket, 
problémákat b đven lehetne szaporíta-
ni, egészen addig, hogy vajon mennyi-
ben lírai költészet Csernik Attiláé? 

Nagyvonalúan gondolkodni, elméle-
tekről vitatkozni gyakran könnyebb, 
mint egyetlen személyiséget, 'egyetlen 
művészi megformálást megközelíteni, 
elemezni. Számomra is az utolsó kér-
dés megválaszolása a legnehezebb, de 
bele kell vágnom, nem kerülgethetem 
tóvább. Tolnai Ottó Domonkos István-
nal közösen készített munkája, a mao-
poe jut akaratlanul eszembe, ahogy 
Csernik könyve bevezető  lapjainak ke-
rek kivágásait nézem, és az azokban 
megjelenő  arcot. Míg viszont a mao-
poe hasonló megoldása inkább agresz-
szív, erőteljesen kifelé forduló, addig 
Cserniknél ugyanez szemérmes, önfel-
mutatásában is visszahúzódó. Külön 
nyereség számomra, hogy nem tudom 
biztosan, inkább csak sejtem, ez a kép 
magát Cserniket ábrázolja. igy egy em-
bert Iátok csupán, egy arcot, amely mu-
tatja is magát, de takarja is. A fekete 
(pontosabban: sötét), kerek szemüveg, 
a John Lennon-szerű  sápadt, sovány 
arc és hajviselet elsó pillanatra táma-
dónak tűnik, annak tűnhetne, ha nem 
látnánk meg rögtön, és nem tudatosul-
na, hogy a szemüveg átlátszatlan 
anyagból készült, nem csak véd, és 
megközelíthetetlenné tesz, de a külvi-
lágot is eltakarja. Befelé forduló szemé-
lyiség arca ez, aki önmagát vizsgálja, 
és önmagát mutatja meg, maga-magát 
nézi szüntelenül, emiatt nem láthatja 
világa, környezete dolgait. Babits sorai 
jutnak eszembe: „a mindenséget vá-
gyom versbe venni,/de még tovább ma-
gamnál nem jutottam"; Csernikre is ez 
jellemző ; önmaga feltérképezése túl-
mutat önmagán. Zárkózottsága, intro-
vertáltsága a személyiséget, az egyént, 
az embert mutatja nekünk. A kissé 
lehajtott fejen, a féligmeddig takart ar-
con szavak, szótöredékek olvasha-
tók: e / em / emb / e / r, és mellette 
a szemüvegen egyéb szövegekkel 
együtt: ave. „Udvözlégy, ember", 
mondja a költő, és ez nem csupán az 
önnön és az olvasó köszöntése, de ars 
poetica is. 

đnfelmutatás és zárkózottság, ennek 
kettőssége, plusz valami sajátos em-
berközpontúság: ez jellemző  Csernik 
könyvének egészére. M űveinek egy-
máshoz illesztése, kötetének szerkesz-
tése tudatos és végiggondolt. A bad-
text-sorozatban folytatja, amit a fen-
tebb elemzett munkában elkezdett: ki-
szolgáltatott emberi testek, melyeken 
kiütésekként jelennek meg a bet űk, 
szellemiségünk legabsztraktabb ter-
mékei. Élő , lélegző  állatokként áraszt-
ják el az emberi testet, betakarják és 
agyonnyomják azt. Szellemiség és tes-
tiség, az „ember" szó ismétlődése, a 
betűk el- (pontosabban: vissza-) tár-
gyiasulása számos további problémát 
és lehetőséget hordoz magában. Ezek 
megjelenítése folytatódik az experi-
mentben. Szándékos-e, hogy a ciklus 
első  darabja, a betűkkel telefirkált kéz, 
tenyér, a jellegzetes krisztusi mozdu-
latot idézi? Számomra egyértelm ű : a 
„testszöveg" után, a végtagok (kezek, 
lábak) mozdulatait őrző  fotók is szele- 

CSERNIK ATTILA: TEXT 

Sokan és sokféleképpen szólnak a vi-
zuális költészetről, sajnos, éppen ez 
legfőbb bizonyítéka annak, hogy m űfa-
junk — legalábbis magyar nyelvterüle-
ten — még mindig gyerekcip őben jár. 
Kevés az autentikus megközelítés, nem 
alakult ki egységes terminológia, nin-
csenek értő  és nyitott irodalomtörté- 
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miségünk és testiségünk kapcsolatát 
vizsgálja, de itt már nem valamiféle ki-
szolgáltatottságról, „kommunikációs 
alárendeltségről" van szó, hanem meg-
váltás-ígéПyről is. Ez a megváltás csak-
is a művészi objektiváció alapján le-
hetséges, a „test" minden „lépése" 
„művészetet produkál", vagyis egy ob-
jektív, nem pusztuló, „konzervált" lé-
tezést. (Lásd a talppal nyomtatott art  
féliratot.) 

Csernik Attila önnön létének vizuá-
lis költészeti objektivációjára törekszik. 
Ezzel még nem állna egyedül, hiszen 
igényként mindannyiunkban ez van je-
len, de a Text ennek látványos végig-
gondolása, a gondolkodás (a m űvé-
szeti objektivációról való gondolko-
dás) folyamatának ábrázolása. Eny-
nyiben — bár engedtessék meg, hogy 
erre. még a késđbbiekben visszatérjek 
— konkrét költészeti m ű . 

A következđ  sorozatokból (a teletext-
tő l kezdődően) fokozatosan kiszorul az 
ember, az emberi test, és mind fonto-
sabb szerepet kap maga az objektivá-
ció, a jeladás. Az első  két ciklus után 
(amelyek a könyv majdnem felét teszik 
ki!) rövidebb összeállítások következ-
nek, ezek a betű , a szöveg, a vizuális 
költészet megvalósulási formáit vizs-
gálják, és lesznek egyenként is üzene-
tet hordó m űalkotások. A protext és a 
rotext a szöveg tériesítését, annak lé-
hetőségét mutatja meg, itt végtelen és 
sokdimenziójú kozmosszá válik az iro-
dalom, amely távolságot, távlatot ad az 
emberi cselekvésnek, mélységet lé-
tezésének . (Érdekes , hasonló munkák 
Nagy Pál és Papp Tibor újabb kötetei-
ben is megjelentek, hasonló tartalom-
mal. Átérzésrő l, nem utánérzésről lehet 
szó, hiszen a könyvek megjelenési ide-
je majdnem azonos.) Cserniknél a más-
ság kötetének folyamatszerűségében 
érhető  tetten: a kozmosszá tágított szö-
veg az „objektivációs kísérlet" egyik 
lehetséges állomásává válik. Kicsit ha-
sonló törekvés ehhez a letrex és az 
alfatext c. sorozat, bár itt a teret néhol 
a sík váltja fel. 

A kötet jellegét, egységét kissé meg-
bontja az intervenció. Ez a minimal-art, 
land-art vagy fluxus kategóriába utal-
ható sorozat ellentmondani látszik 
Csernik eddigi munkáinak, a kötet ste-
rilitását üdíti ugyan, de meg is zavarja. 
Világos volt minden: az emberi test, az 
emberi szellem, az ezeket körülölel ő  
szöveg, szövegkultúra; és íme: egyik 
pillanatról a másikra a külvilággal is 
számolnunk kell, annak támadásával 
Is  terjeszkedésével. Persze, olyan ér-
telmezés is lehetséges, hogy a szöveg 
hatol be a környezetbe, és lesz áldozat-
tá, saját „intervenciójának" áldozatává. 

Kötetének befejezéseképpen Csernik 
végérvényesen felbontja, széttöri az őt 
körülvevő  szöveget, és visszatér ön-
magához, önmaga élő  objektivációjá-
hoz, folytatódásához. Egyetlen szónak 
van létjogosultsága az újramegjelen ő  
emberi lény, az erőteljes vitalitásában 
is védtelen emberi lény, a gyerek körül, 
Is  ez önmaga megnevezése, ami jelent-
hetné — „cserniki nyelven" —, hogy: 
ember. 

Írásom elején már említettem, most 
csupán utalnék rá: nincs közös, egysé-
ges fogalmi apparátusunk, így a meg- 

nevezésekkel bajban vagyunk. Én pla-
kátköltészetnek nevezem azt a fajta ki-
áltás-típusú avantgárd irodalmat, ami 
Dél-Európában, különösen Olaszor-
szágban olyan erőteljesen felfejlődött. 
Lamberto Pignotti, Lucia Marcucci 
munkáira gondolok elsősorban, me-
lyekre jellemző, hogy a szöveg inkább 
háttérbe szorult, a gesztus, a test, az 
alak, a kép lett a hangsúlyos. Ez a köl-
tészet Jugoszláviában is nagy teret ka-
pott, Szombathy Poet ry-je számomra 
ennek nagyon erőteljes megnyilvánu-
lása. Csernikre kétségtelenül hatott ez 
az irányzat, megformálásában ezt te-
kinti a vizuális vers lehetséges útjá-
nak, mégis: konkrét költészet született 
a Texttel, költészet, amely önnön folya-
matát szemléli, és mutatja be, a szöve-
get, a nyelvet (a beszélt nyelv hagyo 
mányos transzformatív képét) anyag-. 
ként kezeli, annak megvalósulási lehe- 
tőségeit kutatja. Konkrét költészeti m ű, 
amely szerencsésen ötvöz ődik a pla-
kátköltészettel, annak dinamikáját, ag-
resszivitását tompítja, elsősorban ön-
magát vizsgálja, ám ezen a vizsgálaton 
keresztül, és mintegy ezen túllepve fel 
is mutatja önmagát: Cserisik ezzel ho-
zott újat, érdekeset napjaink vizuális 
költészetébe. Erre a m űfajra nem külö-
nösebben jellemző  a líraiság, de Cser-
nik mégis igazi lírikus, kitárulkozása 
végiggondolt és megfelel ően vissza-
fogott. Őszinte könyv a Text, szeren-
csés ötvözet, ezáltal érték. 

A vizuális költészeti m űvek megíté-
lésénél, jelentőségük, súlyuk megmé-
résénél bizonytalanok vagyunk. Ha azt 
mondtam kezdetben, hogy nincs közös 
fogalomrendszerünk, most hozzáten-
ném, nincs közös mércénk sem. Ebben 
a helyzetben a kritikus nem tehet mást, 
értelmezni próbál, az üzenetet és az 
„üzenőt" kutatja, rátalálni vél valamire 
Is  valakire, valamit hall, vagy félre-
hall, egy hangot, amely számára fontos 
avagy kevésbé az. Amit én kihallani 
véltem Csernik Attila könyvéb ől, fon-
tossá lett számomra, és ha félreér-
tettem valamit, vagy tulságosan önnön 
belsI hangomra figyeltem volna, akkor 
ez egyedül az én hibám. O 

FEHÉR 
FERENC 
Kukac Péter 
festő i világa 
NAGYAPÁTI KUKAC PÉTER 

A Forum e napokban megjelent, legújabb 
könyve, a Nagyapáti Kukac Péter (1908-
1944), joggal illeszkedik bele kiadónk 
képzőművészeti kiskönyveinek sorozatá-
ba. A két háború közti vándorfest ő  alakja 
köré szőtt, halványuló topolyai legendák 
belevetültek Juhász Erzsébet bevezetőjé-
be (Hűség a porhoz); a festő  életútjáról 
kaptunk megbízható értesüléseket, látás-
módjának tulajdonságait vehetjük sorra a 

félszáz darabból álló, itt prezentált élet-
műből. Most veszem észre, hogy vándor-
festőt említettem, naiv m űvész helyett, 
mint ahogy mindig is, akaratlanul is, óva-
tosan bánik az ember a naivjelz ővel; külö-
nösen akkor, ha a módosíthatatlan érzé-
kelésben az a szó azonos a hiszékeny, 
tájékozatlan, tudatlan, járatlan, tanulatlan, 
tapasztalatlan fogalmával is. A primitív 
jelző  is inkább művelődéstörténeti háttér-
rel kap fedezéket, indokoltságot. Az őste-
hetség pedig egy olyan politikai, világné-
zeti irányzat szótárában, szóhasználatá-
ban kapott bántó mellékzöngét, amelyre 
korábbi nemzedékkel együtt, még mi is 
emlékszünk. Nagyapáti Kukac Péter fest-
ményeinek színes és fekete—fehér repro-
dukcióit nézegetve, az őt környező  falusi, 
tanyai világ egyfajta dermedt dokumentált-
ságát fedezzük föl. A naivak álomlátásá-
nak úgyszólván sehol semmi nyoma. A 
mesék melegségét, feszültségét, szoba-
hangulatát ő  talán nem is ismerte soha. A 
szelíden legelész ő  jószág, az akácfák 
alatt kapirgákí jámbor szárnyasok, a bá-
rányfelhős puszta égbolt — a megbújás 
ösztönét eláruló mindig zárt szállási abla-
kok, ezek voltak az ő  igazi motívumai. A 
boroshordós, iszogatós kocsmai „idillek" a 
fröccsöket meg fityók pálinkákat fizetget ő  
földik rábeszélése, megveszteget ő , kény-
szerítő  rábeszélése nyomán készültek. A 
cingár festő , aki jobbára akkor evett, ha 
vándorútjainak (szállási) gazdasszonyai 
elébe tették a tányér ételt, úgy ivott, 
ahogy a legtöbb szegényemben: gyötrel-
mesen, mázsányi súllyal a fityókát tartó 
kezében, megrázkódva, kínok közt, me-
redt szem ű  félelemmel, mindaddig, amíg 
át nem járta a bódító zsongás, a szótlan-
ság alól fölszabadító állapot; de tudhatta, 
hogy mi követi mindezt — az öklendez ő  ré-
mület, a segítő  kar után kapkodó tántor-
gás, az asztal alá vagy árokba rogyasztó 
Semmi, de semmiképp nem a „kadarka" 
feliratú, kacér hordó képe az el őtte elheve-
rő , csokornyakkendős vidéki fiatalúr ró-
zsaszín arcával!... 
A topolyai két háború közti környezetrajz 
elkészítésekor els ő rangú kutatási lehet ő  
séget kínálnak majd ezek a jobbára meg-
rendelésre készült, s épp ezét pontossá-
got igénylő  festmények. Ott , ahol a bizton-
ság látszatával jelöli meg a képjegyzék, 
hogy mit is ábrázol Kukac Péter egyik 

46 

  



vagy másik képe, még ott is indokolt az 
utólagos ellenő rzés, az egyéni hiedelme-
ket, „rámondásokat" feszegető  kutatás. 
Egy mikrokörnyezet valóságának föltérké-
pezése megérdemli ezt az aprólékos mun-
kát. Az Öntöző  a Vadasban cím ű  kép pél-
dául valójában Csurai Mihály öntözőjét 
ábrázolja. A Vajhegy megnevezéšű  kép-
rő l ma is könnyen kideríthető , hogy kinek 
a házát, udvarát vitte festményére a fest ő . 
A Vajhegy nev ű  fertály fogalmába amúgy 
sem sorolható be ez a kétségtelenül köze-
li, de Kőfal-utcába tartozó környezet... 
Az egyes reprodukciók alatt szabadon 
maradó féloldalnyi térség jó lesz arra, 
hogy a fél évszázadnyi „szembesítés" 
után a még emlékez ők felsorakoztassák 
adataikat: sok topolyai nyilván pontosan 
meg tudja még állapítani, hogy az egysze 
rűen Malomnak elnevezett kép a hajdani 
Rác-féle malmot ábrázolja-e (mint ahogy 
föltételezhető), vagy pedig más, talán nem 
is helybeli építményrő l van szó. A képe-
ken jelzett egyének, a szerkesztő, a 
méhész, a pipás öreg, a kislány, a házas 
párok hasonlóképpen, épp e dokumentá-
ló jelleg ű  festészet indokoltságával érde-
melnék meg, hogy helytörténeti vonatko-
zású jegyzékben foglalkozzunk velük. 
A csókai, hajdani Léderer-féle birtokon 
készült Nagyapáti-festmény, az újvidéki 
magántulajdonban lévő  virágcsendélet ar-
ra figyelmeztet, hogy festőnk csakugyan 
vándorolgatott, méghozzá nem csupán a 
bajsai, kishegyesi dű lőutak hosszán .. . 
Kevéssé indokolható meg, hogy a most 
készült kis album nem tünteti fel Nagy-
apáti Kukac Péter festményeinek tulajdo-
nosait. Amikor a topolyai Aprilis 20-a (ír-
juk ki betűkkel is, mert ritkán ejtik ki he-
lyesen: tehát Április Huszadika) Altalános 
Iskola tanárai és diákjai 1968 áprilisában 
huszonnyolc Nagyapáti-képet felkutattak, 
a megrendezett alkalmi tárlat sokszorosí-
tással készített katalógusában azt is fel-
tüntették, hogy melyik festmény kinél ta-
lálható meg. Ebben a sokszínnyomású, 
igényes nyomdai munkára valló kiadvány-
ban legalább az akkori adatok helyet kap-
hattak volna. A festő  tizennyolc éves volt, 
amikor még a polgári iskolás diák nem fe-
lejtett, példás igényességével írta rá egy 
családképére Pajzer Rózsa és Tóth Isa-
szegi János nevét, s azt is hogy Rajzolta 
Nagy Apáthy Péter 1926. Ebben a korai, 
eredendő  mozdulatában is az van benne, 
amit ebben az írásunkban többször emle-
getünk: a dokumentáló igény. Mintha ő  
maga is érezte, tudta volna, hogy amikor 
ismert, helybeli arcot tájegységet visz 
vásznára, akkor a „megörökítés" munká-
ját végzi elsősorban, s nem valami bels ő  
kivetítésrő l, képei „értelmezésrő l", művé-
szi transzformálásról van szó... Az id őben, 
származásban, sorsban vele olyannyira 
rokon kishegyesi költő , Csépe Imre hangja 
akkor mélyül el, amikor Csillag Ágnes, 
Csókás Vendel, Magó Bálint meg Virág 
Örzsi balladáit írja, s nem akkor, amikor 
arról próbál költő i vallomást tenni, hogy 
mit érzett egy Beethoven-szonáta hallga-
tása közben. Ilyen értelemben lehet érde-
kes, fontos minden személyi s más hely-
történeti adat Nagyapáti Kukac Péter fest-
ményeivel kapcsolatosan. Azoknak a 
szorgalmas, ügyes topolyai kisdiákoknak 
mai társai, majd húsz évvel az els ő  topo-
lyai tárlat után, ismét kutathatnának a fes-
tő  e kis könyvével a kezükben: azonosító 
adatokat gyűjthetnének a már felsoroltak- 

ra vonatkozóan. A nagyszül ők még sok 
mindenre emlékeznek, ha talán magát Pé-
tert nem is látták már... 
E sorok írója még látta a legendák ködébe 
vesző , felleghajtós, nyúlánk alakot. Az ott-
honi eszmélés első  verses megfogalma-
zásainak egyikében, 1953 februárjában 
írtam Róla az első  vázlatot: 

Egy pálinkáért bármit lefestett: 
nagygazdát, csűrét, cséplőgépét; 
pedig lélegző  bácskai tájak 
akkor már lelkét megigézték. 

Borostás arcok lesték az ujját 
lámpavilágnál, söntés mellett. 
Bár adtak volna kicsivel több fényt, 
és egypár fröccsel kevesebbet... 

A könyv topolyai ünnepi bemutatóján szo-
rítsunk kezet mindazokkal, akik létrehoz-
ták ezt az albumot! ❑ 

Magyar Szó, 1986. 1. 11. 

Nagyapáti munkássága nem sorolható a 
naiv festészet fő  vonulatába. A világot és 
annak jelenségeit nem költő i fantazmagó-
riák transzpozíciójában, idillikusan vagy 
zománcozottan ragadja meg, hanem a 
realista naivitás szellemében, fotográfiai 
tényszerűséggel, szociográfiai pontosság-
gal ábrázolja, amit Iát. Se többet, se keve-
sebbet. Festményein nincsenek valóság-
szépítő  effektusok vagy elvonatkoztatá-
sok, nincsenek érzelmek és gondolatok, 
egyszerűen tükröt tart a világ elé, mintha 
azt mondaná: Iám a világ ilyen, és én nem 
kívánok rajta változtatni. Nála a festékhez 
való alkalmat nem valamilyen falusi ese-
mény —esküvő , cséplés, disznótor, kuko-
ricamorzsolás — adja, mint mondjuk a hie-
binei naiv iskola követő inek esetében, té-
máinak meghatározója nem a belső  kény-
szer, hanem a megrendel ő  óhaja. Képei 
nem cselekvéseket, hanem állapotokat, 
helyzeteket ábrázolnak. 
Másutt többször esett szó arról, hogy ké-
peinek túlnyomó resze alkalmi megrende-
lés nyomán született, hogy Nagyapáti 
munkadíjként néhány napra vagy hétre 
szóló ellátást kapott az útjába ejtett ta-
nyákon, szállásokon. A vándorló-házaló 
létmeghatározás nagyrészt egységes té-
maválasztást diktált, amelynek fesztáva 
a gazdasági udvaroktól a jóval kisebb 
számban levő  portrékig terjed. 
Funkciójukat tekintve Nagyapáti képei 
fényképhelyettesítő  jelleg űek. Nem mint-
ha Topolyán az idő  tájt nem lett volna meg 
a fényképező ipar kezdetleges formája, ám 
nyilvánvaló, hogy a tehetősebb polgár-
ságnak állott rendelkezésére. A fotó el-
sősorban újdonságnak, érdekességnek 
számított, és sohasem kapott a festmé-
nyével felérő  minősítést, hiszen nem volt 
m ű tárgy, nem volt jelképe a maradandó-
ságnak. Nagyapáti festészete így vég-
eredményben kettős rendeltetés ű : doku-
mentatív, regisztráló jellegénél fogva 
nyújtani tudja,a kameralencse h űvös, ri-
deg, a valóságot látványszinten rögzít ő  
ábrázolókészségét, másrészt festménymi-
voltából, materiális megjelenéséb ő l követ 
kezően eleget tesz a közönség, vagyis a 
megrendelők művészeti elvárásainak, 
szerény igényeinek. 
Festő i stílusa a holland iskola tárgyilagos 
valóságábrázolása felé orientálódik. Tájé-
kozódása azonban ösztönös, alkati von-
zalmakon alapuló. Bár vett néhány órát 
Oláhtól, és Balázstól, tanult festőnek a 
legnagyobb jóakarattal sem nevezhető . 
Ez ma már csak m űvészettörténeti érde-
kesség, s nincs lényegi jelentősége, hi-
szen festményei mutatják: ugyancsak ha-
dilábon állt a figuratív elemek — emberek 
és állatok —megformálásával (ezért ma-
radtmindvégig naiv). Anatómiai felkészült-
ségének hiányosságait mintha természet-
ábrázoló eszközeinek érett és gondos 
színválasztásával igyekezett volna ellen-
súlyozni. Fő leg a meleg árnyalatokat, a 
sárgás-vöröses-barnás tónusokat kedvel-
te. Azok a képei a legsikerültebbek, ame-
lyeken a fenti színeket alkalmazta. A kék-
kel és a zöld világos árnyalataival kevés-
bé tudott boldogulni. 
Nagyapáti érezte a természet szépségét 
és tökéletes egységét. A természet ele-
meit a magáénak érezhette, de nem úgy 
azokat az embereket és állatokat, amelye-
ket megrendelésbő l, egzisztenciális szük-
ségszerűségbő l kellett festenie. Festmé-
nyein ezért másképp viszonyul ezekhez 
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Első  naiv 
festőn k 
NAGYAPÁTI KUKAC PÉTER 

Jobbára hírbő l ismertük mindeddig a topo-
lyai illetőség ű  Nagyapáti Kukac Péter 
(1908-1944) enyészettő l megóvott sze-
rény opusát. Csak most, négy évtizeddel 
halála után tudjuk áttekinteni hátra maradt 
életművét, s még csak nem is sejthetjük, 
hány értékes rajza és festménye vált az el-
múlás, a feledés és nemtör ődömség mar-
talékává. A Forum Könyvkiadó képz őmű -
vészeti kismonográfiái közül a legfrissebb 
errő l a torzóban maradt festészeti telje-
sítményrő l ad számot. Nagyapáti két 
olyan lelkes földijének gy ű jtése nyomán, 
akik nem társadalmi megbízatásból, ha-
nem egyéni szorgalomból, a Nagyapáti 
iránt táplált emberi-alkotói tiszteletb ő l 
vállalkoztak menteni, ami menthető . De 
nemcsak tiszteletbő l, hanem abból a ne-
mes elkötelezettségbő l is, melyet szül ő -
helye iránt érez, aki magába zárta annak 
életre szóló élményvilágát, jellemformáló 
impulzusait. Mert Nagyapátiról szólni, őt 
faggatni ez esetben annyi, mint adózni To-
polyának és a Topolya környéki tanyavilág 
nak, s egyúttal új ismeretekkel, esetleg 
helytörténeti adalékokkal gyarapítani azt 
az információmennyiséget, amely egy kor-
ról és helyrő l a kultúrprodukció szintjén 
az utókorra maradt. 



az elemekhez: a környezeti összetev őket 
elmélyültebben, ihletettebben ragadja 
meg, az élővilágot azonban már érdekte-
lenül, külső  kényszerbő l, sután. Bár egyik 
fő  jellemzőjének tartják mértéktelen, a šej-
kai leltár igényével lajstromba vett állat-
ábrázolását, szerintem Nagyapáti képei új 
minőségi dimenzióban vetülnek ki, ameny 
nyiben képeinek figurális állományát le-
tisztítjuk, töröljük a képmez őbő l. 
Kár, hogy kevés igazi tájképe került a kö-
tetbe, s azok közül sem mind tartozik a si-
kerültebbek közé. A világától és feltételez-
hető  életérzésétől oly távoli 43. és 44. 
tábla (alpesi kávéház és kastély) csak 
rontja az összképet, de a 45. és 46. jel-
zésű , vadászati témájú festményeknek 
sem látom funkciójukat, mert nem őt jel-
lemzik, hanem a polgári giccsfest ők zsá 
nerébe tartoznak, azt utánozzák. Megmu-
tatni, hogy Nagyapáti is „tudott" ebben a 
műfajban dolgozni, egyszerűen melléfo-
gás, mintha a válogatás célja nem az lett 
volna, hogy a m űvészt legjobb fényében, 
legkiemelkedőbb alkotásainak tükrében 
tüntesse fel. A topolyai posztumusz Nagy-
apáti-kiállítás után nyilvánvaló, hogy eze-
ket a gyenge pontokat fel lehetett volna 
cserélni olyan értékes képekkel, amelyek 
csak Nagyapátira és erre a tájra jellemz ő-
ek, hiszen Nagyapátit tekinthetjük els ő  
naiv festőnknek, aki sorsát a mostoha kö 
rülmények ellenére is ide kötötte, nem 
érezte jól magát az emberi kultúra egyik 
bölcsőjében, a napfényes Itáliában. 
Tehetséges volt, kétségtelenül de talán 
nem tudatosodott benne kell ően a művé-
szi elhivatottság. Élete és pályája eset-
legességei sorozatává vált a bácskai táv-
lattalanságban, s ennek folytán nem tudta 
meghaladni saját lehetőségeit. Korai halá-
la és alkotásának későbbi sorsa életelha-
tározósának, életmódjának logikus követ-
kezménye, s parafrázisként ágyazódik 
azon tehetségek élettragédiájába, akik a 
couleur locale hirdet ő iként lelték végzetü-
ket a szellemi igénytelenséget megteste-
sítő  bácskai Átokföldjén. 
Következésképp: Nagyapáti kismonog-
ráfiájának kiadása telitalálat, de az is te-
litalálat lenne, ha megfelel ő  konzervá-
lással megóvnák a pusztulástól a fal-
festményeit. Ezek ugyanúgy szerves 
tartozékai az életm űnek, mint a tábla-
képek, sőt lokációjuknál fogva külön 
értékesek. Egy kihalóban levđ  műfaj, a 
szállási falfestészet emlékeként. D 

Magyar Szó, 1986. 3. 29. 

szlCs IMRE 

Mit tudnak 
az óvodások? 
MADARÁSZ FERENC: 
GYERE VELEM ÓVODÁBA! 

Mit tudnak az óvodások? Sokat, keve-
set, rengeteget? Ismerik-e környezetü-
ket, az otthont, az utcát, lakónegye-
düket, szűkebb és tágabb világukat? Is-
merik-e anyanyelvük fogalmait, јátéka- 

it, dalait, gyermekköltészetünk és iro-
dalmunk hozzájuk szóló verseit, mon-
dókáit, találós kérdéseit stb., népköl-
tészetünk, mesevilágunk —színjáték 
és bábjáték irodalmunk — kincseit, 
gyöngyszemeit? Mit tudnak az évsza-
kokról, a természetről — növényekrő l, 
állatokról —, s mit az emberekr б l, fel-
nőttekrő l, akiktől tanulnak, s akikre utá-
nozás, játszadozás közben hasonlítani 
akarnak (ha akarnak)? 
Oldalakon át sorolhatnánk és sorjáz-
hatnánk ezeket a kérdéseket, úgy, 
ahogy bennünk is fölmerült Madarász 
Ferenc Gyere velem óvodába! című  
könyve olvasása közben. Mert ez a nem 
óvodásoknak íródott, de végül mégis-
csak hoцájuk szóló kötet rengeteg kér-
dést fölvet. Több tucatravalót. Pozitív 
és negatív értelemben egyaránt. 
Kezdjük hát a legfontosabbal: kinek 
kell ez a könyv?, a szül đknek? óvónők- 
nek?, óvodáknak?, óvodásoknak? A 
szerző  szándéka (és az életben való 
eligazodás fontossága) szerint minden-
kinek, s ugyanígy aszerint is, hogy az 
óvodai környezetismereti anyag „fölfe-
dezése", megismertetése és megérté-
se, valamint az iskolára való el đkészí-
tés végett: meglehetősen sokrétű  játék-
szituációs anyagot (nyersanyagot) kí-
nál ez a kiadvány „elsődlegesen kör-
nyezétismeretbđl, beszédkészség-fej-
lesztésből, zenei nevelésből, testi és 
egészségügyi, valamint képz őművé-
szeti nevelésből". Szögezzük le azon-
ban mindjárt, hogy ez az eklektikus-
ság, ez a csapongás — s még inkább a 
„témák", jelenségek tárgyalása, feldol-
gozása, a leírás görcsössége, száraz-
sága, merevsége, ötlettelensége, he-
lyenkénti kimódoltsága — kárára van a 
kötetnek. Olyannyira, hogy az iránta 
érdeklődők számát minimálisra csök-
kenti. Pedig a szűkebb szakmai körök-
höz tartozó pedagógusok — mint kézi-
könyvvel mint hézagpótló kiadvánnyal 
— még úgy-ahogy meg is lehetnének 
elégedve a kötettel, lévén hogy ilyen 
(az óvodások komplex környezetisme-
ret-tanítási programját el ősegítő) 
könyv nálunk mindeddig nem létezett. 
Most viszont itt van a Gyere velem óvo- 
dába! 

Itt van, de a fölkínált vers-, mondóka-, 
játék-, bábjáték-, népköltészeti, ének-
és zenei anyagon, mint egybegy űjtött 
és használható forrás-anyagon kívül, 
másnak alig-alig tudunk örülni —, mivel 
annyira merev módszerekre és klisék-
re, dobozolt gondolatokra épített itt 
minden, hogy —élmény híján — még a 
leghűségesebb olvasó is csakhamar 
megcsömörlik a tömény egyhangúság-
tól, és csalódottan leteszi a kötetet. Le, 
mert annak négykézláb јáгб  didakticiz-
musa éppoly bosszantó, mint a szerz ő  
hol maximalista, hol minimalista viszo-
nyulása az óvodások magukkal hozott 
ismeretéhez, tudásához. Konkrétabban 
szólva: módfelett zavaró, ha egyrészt 
azt tapasztaljuk, hogy még a legnehe-
zebb, legfogasabb találós kérdések 
megfejtésekor, s a legváratlanabb pil-
lanatokban idézett versek, versrészie-
tek elmondásakor is szinte mindent 
tudnak a gyerekek — máskor meg 
ugyanezeket a gyerekeket még a kéz- 
zel foghatóra, a nyilvánvalóra is csak 
kerülő  úton, kínkeservesen vezetik rá 

az „óvónik" úgy az óvodában, mint a 
szabadban, vagyis az ismeretanyagok 
tárgyalásának színhelyén. A számos —
fentieket igazoló — példa közül hadd ra-
gadjunk ki csak néhányat. Nyenek a Talá-
lós kérdések az őszről, A szüret, a Puri-
tán játék, A baromfiudvar lakói, az Ismer-
kedés a faluval stb. címszavak (jelenetek, 
forgatókönyvek, foglalkozási órák) is. A 
hol mindent, hol meg semmit sem tudó 
gyerekek „láttán", „hallatán" gyanút fo-
gunk, hogy itt bizony a szerz ő  peda-
gógiai koncepciójával van baj. Ponto-
sabban azzal, hogy Madarász Ferenc. 
se fölfedezni, se játszani, se spontánul 
reagálni nem hagyja a gyerekeket (te-
hat tévedni, örülni se), hanem ehelyett :  
mindent azonnal megfejt, közöl, vagyis 
úgy ad a gyerekek szájába, mintha csu-
pa kis zseniről, lángészről lenne szó. 
Akár e két esetben is, amikor az alábbi 
mondókára, találós kérdésre: 

„Véka esi, 
köböl sár... 
Aranyeső  
hulldogál" ... 
a gyermek azonnal azt feleli, hogy 

„Összel hullanak a sárguló faleve-
lek"..., a még hosszabb, még nehe-
zebb találós kérdésre viszont: 

„Fekete bivalyok, 
Kormos hajú bivalyok, 
Fellegelik a napot. 
đsszecsapnak, 
Láng ragyog, 
Tejük habzón 
Dől, Csorog"... 
még ügyesebben válaszol a kisokos 

pajtás, méghozzá így: „Ez a találós 
kérdés a felh őkről szól"! I`_s az óvónő  
„Ki mondja el azt a verset, amely a szü-
retről és a kirándulásról szól?" kérdé- 
sére szintén rögtön tudják a gyrekek, 
hogy Fésűs Éva Kirándulás című  ver-
sérő l van szó, mintha F. É. neve és ver-
se legalább olyan ismert lenne, mint 
Petđtié, Arany Jánosé, Weöres Sándo-
ré, Zelk Zoltáné stb. Másrészt A szüret 
című  anyagfeldolgozásban ezek a láng-
ész gyerekek - most meg ellenkez ő  pél-
daként — azt hallják az „óvón ő" szájá-
ból, hogy „Tehát a sző lő  tőkén, nem pe-
dig tanterem"! 
Nincs szándékomban humorizálni, de 
az effajta következetlenség és kett ős-
ség a gyermekek szellemi képességét 
illetően, valóban nevetséges helyzete-
ket szül, hiszen hol butuskáknak, hol 
pedig tudós koponyáknak „látjuk" 
őket. igy például az Ovodások lettűnk 
című  kötetnyitó óvodásköszönt őben 
még a „karikát" és a „Marikát" is hi-
básan éneklő  bugyuta kis buksiknak is-
merjük meg őket, a következő , a Báb-
játék című  jelenetben pedig már olya-
noknak, akik Gyurikáról és Kormos. 
Gombolyagról, a hűséges kiskutyáról 
annyi mindent tudnak, hogy az már 
nemcsak a nagycsoportos óvodások- 
nak, de az általános iskola elsős és 
másodikos pajtásainak is dicsőségére 
válna. 
De ha a Találós kérdések az őszről cí-
mű  beszélgetésben csupa okos választ 
hallunk („Erős, tán a legerősebb, az 
életnél is idősebb, s a föld színén, a 
föld alatt meg sem állna, mindig halad. 
Néha mintha szárnya volna, felszáll 
messze a magasba, s ha elunta égi út-
ját, könnyei a földet mossák. Mi az?” — 
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Brasnуб  lstV~n 
Hogyan kell 
sziVа rVѓ nуt 

festeni? 
Forum  

GYEREK: A találós kérdés megfejtése: 
az eső .") — alig négy oldallal odébb, is-
mét ilyen csacskaság hangzik el: „Ezen 
a sző lővesszőn egy gyönyörű  kék sző-
lőfürt is van". 

Nem tudom, ki, hol és mikor látott kék 
sző lőfürtöt? — de nekem az ilyen és ha-
sonló dolgok: szemet szúrtak a kötet-
ben. Az viszont egyenesen nem tet-
szett, hogy az „újvidéki fiposta... bejá-
ratánál... postaládák vannak elhelyez-
ve"..., bent meg „a tolóablaknál... pos-
tások állnak..., akik lemérik a csoma-
gokat, és elküldik a címzetthez". 
Az ilyen és hasonló fontosnak vélt kör-
nyezetismereti tudnivalókért — egyéb-
ként valóságban nem létez ő  dolgokért 
— bizony pirulásig elröstelltem magam, 
mint ahogy azért is, hogy a postások 
postatáska helyett postástáskát akasz-
tottak vállukra. De gondban voltam 
azért is, hogy miért kell az óvónéniknek 
okvetlenül „postásruhába bújtatni egy 
gyereket" csak azért, hogy az (játék 
közben) egy-egy képeslapot vagy leve-
let adjon minden gyereknek. Hát fejre 
biggyesztett sapkával (micivel) már 
nem is lehet jelezni, hogy most ő  a pos-
tás? És mit keres e jelenet végén az 
odaerőszakolt Mit játszunk lányok cí-
mű  dalocska?... A szerző  bizonyára 
tudja, én nem. És nem tudom azt sem, 
hogy a könyv 200. oldalán található A 
búzakalász című  bábjátékot — néhány 
sikeresebb összeállítás után —, miért 
kell megint ilyen ostobán, szerencsét-
lenül kezdeni: „Gyerekek, ezt az udvart, 
amelyben most vagyunk, milyen udvar-
nak nevezzük? Látjátok, itt csak barom-
fi él!"... GYEREK: „Ezt az udvart ba-
romfiudvarnak nevezzük" — hangzik a 
válasz. Igen, baromfiudvarnak! — Ezt a 
kötetet pedig egy végig nem gondolt, 
elhamarkodott kötetnek nevezzük. 
Olyan kötetnek, amelynek illett volna 
még nyomdába adás előtt feloldani a 
nyelvi görcseit (főkép az utószónak), 
rendezni a kuszaságait, s alaposan ki-
gyomlálni a nyelvi-gondolati pongyola-
ságait. Másrészt a tartalmi gubancait is 
ki lehetett volna fésülni — hogy valóban 
hasznos segédkönyv legyen a szül ők-
nek és az óvónőknek, óvodáknak, az 
egy csöppet sem könny ű  nevelő i célki-
tűzés megvalósításában. Így viszont, 
ahogy a kezünkbe került, csak részben 
hasznosítható témajegyzék és ötlettár 
azoknak, akik nem tudnak ennél jobbat, 
szebbet, okosabbat nyújtani a gyere- 
keknek. 

A GYERE VELEM OVODÁBA! leg-
gyakrabban el őforduló szava — kulcs-
szava — a játék, az élmény, meg annak a 
firtatása, hogy „kinek mi tetszett" eb-
ben vagy abban a játékban, mesében, 
életre keltett jelenetben stb. Nos, meg-
vallom a fent említett kulcsszavak elle-
nére: én éppen a játékot, az élményt és 
a vidámságot, melegséget, közvetlen-
séget hiányolom leginkább a kötetb ő l. 
Ezért nem tetszett, és ezért nem tetszik! 
Meg azért, mert a szerz ő  semmibe vette 
József Attila intelmét, hogy „jó szóval 
oktasd, játszani is engedd / szép, ko-
moly fiadat!"... Pedig, ha ezt kicsit is 
becsüli: játékosabb, der űsebb, hangu-
latosabb és használhatóbb kötettel ör-
vendeztethetett volna meg bennünket. 
Így viszont megrekedt a jó szándék és 
a megvalósítás közti félúton. Kár, mert 

egy nagyszerű  alkalmat szalasztott el. 
Végül: kanyarodjunk vissza a bevezet ő-
ben említett kérdéshez! Mit tudnak az 
óvodások? — Válaszom: játszani, örül-
ni, szavalni, énekelni, rajzolni, festeni 
stb... a világra spontánul, gyermeki 
őszinteséggel rácsodálkozni. Jó volna, 
ha ezt Madarász Ferenc könyve után se 
felejtenék el a kis csöppségek, az 
eszemadták. ❑ 

VAJDA 
GÁBOR 

A helytállás 
erőfeszítései 

BRASNYÓ ISTVÁN: HOGYAN KELL 
SZIVÁRVÁNYT FESTENI? 

Nem csupán a címében, hanem tartalmi 
vonatkozásaiban is az el őző  ifjúsági 
regényéhez kapcsolódik Brasnyó Ist-
ván újabb gyermekirodalmi m űve, a 
Hogyan kell szivárványt festeni? A szál-
lási kisfiú ugyanis most kisvárosi kör-
nyezetbe kerül, ahol az elemi iskola 
felsőbb osztályait kell befejeznie. Ha 
már az előző  regényben, A szivárvány 
jöttmentjeiben is idillikusnak tűnt a ta-
nyasiak élettormája, akkor a folytatás-
ban valóságos elveszített édenként je-
lentkezik az, ami immár visszahozha-
tatlan. S ezt szó szerint kell érteni. Ber-
nát apja ugyanis oda költözködik, ahol 
munkához juthat, míg aztán, a regény 
sajátos csattanójaként, nem költözik be 
ő  is a kisvárosba, oda, ahova a fiát el ő-
ző leg elhelyezte. 
Bernát ebben a regényben is úgyszól-
ván a folyamatos csodálkozás állapotá-
ban él. Magatartása azért természetes, 
mert neki egészen rövid id ő  alatt kell 
megismerkednie a civilizációnak azon 
jelenségeivel, amelyek osztálytársai 
mindennapi életének kezdett ő l fogva 
tartozékai. Több minden ma már csu-
pán néprajzi és m űvelődéstörténeti jel- 

legzetesség abból, ami a háború utáni 
években még fontos kelléke volt a mun-
kának. Éppen ezért e regény olvasója 
számára az iskolásfiú érdekl ődéséhez 
közel álló életterületekkel, magatartá-
sokkal, szokásokkal való ismerkedés 
jelenthet élményt. Brasnyónak e m űve 
ugyanis inkább helyzetleírások soroza-
ta, mint. regény. Fejl ődésrő l, belső  ala-
kulásról legfeljebb a gyermeklelket 
egyre inkább terhel ő  súlyok árulkod-
nak. Bernátnak, a lelkiismeretes jó ta-
nulónak ugyanis az erőszak különféle 
formáival kell megbirkóznia ahhoz, 
hogy napról napra helyt állhasson az 
iskolában. Mi tagadás: Brasnyó ifjú h ő-
sének becsületességét, tiszta jóindula-
tát már-már eltúlzottnak érezzük ahhoz 
képest, hogy egészséges, talpra esett 
kisfiúról van szó. Mintha az író kissé 
mintagyerekként akarta volna elénk ál-
lítani azt a kisiskolást, akinek alakját 
saját gyermekkori élményeit felevenít-
ve alkotta meg . Ám mégsem beszélhe-
tünk egyoldalú eszményítési szándék-
ról, mert Bernát a számára úi környe-
zetben az elfogadtatásáért harcol és a 
helytállás miatti szorongása sem enge-
délyezhet számára semmiféle szabály-
talanságot. Az erőszakos idđsebbek-
kel, a gyöngébbek kárán szórakozni 
kész csoportokkal szemben a t ű rést, az 
állhatatosságot kell választania neki, az 
anyátlan árvának, aki a családi bens ő-
ségnek a Nyilas Misiéhez hasonlítható 
emlékét sem rejtegetheti szívében. 
A regény címe — Hogyan kell szivár-
ványt festeni? — a boldogság keresésé-
nek dilemmájára utal, s egyben azt is 
jelzi, hogy az előző  regénynek, A szi-
várvány jöttmentjeinek befejezése, Ber-
nátnak, az apjának és az unokabátyjá-
nak a szivárvány felé indulása inkább 
humoros csattanó volt, mint sokat sej-
tető  szimbólum. Bernát ugyanis hiába 
rajzol házi feladatként gyönyör ű  ívű  
szivárványt a második regényben, a 
pelyhek, a liÍek és a valóság közötti tá-
volság nem engedélyezi számára a jól 
végzett munka örömét. Bernát eleget 
tesz a vele szemben támasztott elvá-
rásoknak, ám mélyen boldogtalan a fel-
nőtteknek, köztük a tanítóknak és álta-
lában az idősebbeknek számára felfog-
hatatlan világában, üres kötelesség-
rendszerében. Brasnyó h őse a testet-
lelket üdítđ , hangulatpezsdítő  munkát 
szereti s csak azért tanul jól, hogy kike-
rülhesse a fölösleges konfliktusokat. 
A hogyan kell szivárványt festeni? cí-
mű  regényben nyoma sincs az író pró-
záját általában jellemző  nyelvi összetett-
ségnek. Sőt, még az a költőiség is ki-
szorult belőle, amely sajátos bájt köl-
csönzött A szivárvány jöttmentjeinek. 
Erre a változásra azonban nem a cse-
lekményesség fokozása vagy az alakok 
jellemvonásainak kidomborítása érde-
kében került sor. Ahogyan a helyzetek 
követik egymást, hasonlóképpen a ba-
rátok és ismerősök is feltűnnek egy-
egy pillanatra, de ha kés őbb is megje-
lennek, akkor sem hagynak mélyebb 
nyomot emlékezetünkben. Túl sok ele-
met szerepeltet Brasnyó a külvilágból 
ahhoz, hogy akár a gyerekekre, akár a 
felnőttekre, mélyebb benyomást tehet-
ne. Párbeszédei nem egyszer üresek, 
formálisak. A tanulság, a tétel helyen-
ként fontosabbnak bizonyul a m űvészi 
teremtés igényénél.❑ 
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Ne leljenek utat 
hazájukba! 

TOME MOMIROVSZKI: 
SZILFÁK KORA 

Vladimir Nazortól Branko Ćopić ig, To-
ne Seliškartól Arsen Diklić ig, Szlavko 
Janevszkitő l Miodrag Bulatović ig, és 
másokig, íróink, költő ink sokasága val-
lott a háborúról, népfelszabadító har-
cunk keserű  és fölemelő  pillanatairól, 
kegyetlen és szép történeteirő l, a meg-
szállók gaztetteirő l, a nép elnyomásá-
ról, eszmélésérő l és önerő re ébredésé-
rő l, a partizánok h ősies harcáról, baj-
társiasságáról és a győzelembe, sza-
badságba vetett törhetetlén hitér ő l. 
Már-már azt mondhatnánk, hogy e té-
makörben mindent megírtak, mindent 
kimerítettek — nincs új a nap alatt. 
Aztán egy-egy visszaemlékezés, re-
gény vagy elbeszéléskötet olvasása-
kor — természetesen aránylag ritkán —
mégis rádöbbenünk, hogy a háborúról 
és borzalmairól, szabadságharcunkról 
Is  népünk hősiességérő l, a felnőttek 
és fiatalok helytállásáról még egy em-
beröltőnyi idő  elmúltával is olvasha-
tunk olyan történeteket, amelyeket ér-
demes megjegyeznünk, emlékezetbe 
vésnünk. Érdemes, mert egyrészt hig-
gadtság, letisztultság, szerencsés 
megírás, hiteless lélektani ábrázolás 
jellemzi őket, másrészt meg univerzá-
lis emberi és m űvészi mondanivaló. 
Az 1927-ben Kicsevóban született — és 
1941-tő l a népfelszabadító háborúban 
részt vett — macedón író, Tome Momi-
rovszki SZILFÁK KORA cím ű  ifjúsági 
elbeszéléskötetében is rábukkantunk 
néhány ilyen történetre, noha kezdet-
ben — mivel Momirovszki szinte telje-
sen ismeretlen a magyar olvasók el őtt 
— nem sok jót reméltünk a napló-, a 
krónika- és a visszaemlékezés-szer ű  
könyvtő l. Aztán a SZILFÁK KORA leg-
jobb elbeszéléseibő l — és Brasnyó 
István helyenként igazán kiváló fordí-
tásából — mégis kiderült, hogyha keve-
sebb elő ítélettel és szerényebb elvá-
rással forgatjuk a kötetet, akkor akár 
maradéktalan olvasói örömben is ré-
szünk lehet, mint ,  például a Két gyer-
mek, A csizma, A lány, a Hangok, Azén 
napom és A fogadalom című  elbeszélé-
sek esetében. 

Miért válik ki ez a hat elbeszélés a má-
sik hat közül, miért érezzük úgy, hogy 
hangulatukkal, tartalmukkal és ember-
ábrázolásukkal is többet nyújtanak, 
mint a többiek? Mindenekel őtt azért, 
mert ezekben az elbeszélésekben a hi-
teles és igaz történeteket szerencsé-
sebb kézzel, elmélyültebben, sokrét űb-
ben és kerekebben, meseszerűbben 
formálta meg az író, frissebben, eleve-
nebben, mint azokat, amelyekben köz-
életi emberként és politikusként — im-
már utólag — ő  maga is megszólal és 
olyan dolgokat mond el, amelyek leg- 

feljebb újságcikkbe, vagy történelmi, 
marxista, világnézet-nevelési stb. tan-
könyvekbe és tantervekbe kívánkoz-
nak, de talán még azokba se, mert ott is 
fellengzősen, közhelyszerűen hatnak, 
hát még egy elbeszélésben. Pedig To-
me Momirovszkinak még a sikerültebb 
elbeszéléseiben is elő-előfordulnak 
ilyen bosszantó, didaktikus, „pedagó-
giai lólábra" emlékeztető  részletek, 
mint amilyen az alábbi is: „Ne búsulja-
tok, esztendők, változás következik!... 
Ne szomorkodjatok, ifjúságom évei, 
megyünk magunkat feláldozni. Baj-e, 
ha nem leszünk? Ne szomorkodjatok, 
esztendők! Ne szomorkodjatok, éveink! 
Még ha holnap_ el is felednek bennün-
ket! Mit számít az, ha holnap valaki így 
szól: Tehettetek volna másképpen is! 
Mit számít az, ha holnap meg is fedd 
bennünket valaki? Meg, ha azt is mond-
ják: Nem viselkedtek férfiak módjá-
ra!"... 

Az ilyen szájbarágós és túlideologizált 
szövegbetétek, publicisztikai tirádák és 
üresjáratok ingatják meg, húzzák le az 
elbeszélések színvonalát a Szilfák ko-
rában — szemben azokkal az igazán si-
került részekkel és telitalálatokkal, ami-
kor az ország és a királyi hadsereg 
széthullását, a testvéréért Belgrádba 
utazó fiú, Ognyen hányattatását és ha-
zaérkezését mutatja be a szerző , a vo-
nat és a vasúti közlekedésoly érzékle-
tes leírásával; vagy a kegyetlen tiszt 
elő l családostul elmenekülő  apa rette-
gésének finom lélektani rajzát; a bör-
tönbő l kiragadott és tóba ölt lány katar-
zis erej ű  tragédiáját; a zászló és a 
partizándal megrendítő  és szimbolikus 
történetét; az „apácává" vedlett besú-
gó leleplezését stb. Általában ott jó és 
erőteljes a Szilfák kora írója, ahol a 
gyermekkor tájaira tér vissza, ahol fris-
sen buzognak fel a források és az emlé-
kek, a mesélőkedv viszont megélénkül, 
az előadásmód kiszínesedik és vala-
micskét a földszint fölé emeli az íráso-
kat. Máskor, szintén írásai pozitívuma-
ként, a tragikus felhangokra, a meg-
szállókat átkozó öregasszonyokra, a 
nép legtisztább ítélethozatalára figyel 
fel az író, mint például A lány című  el-
besžélés egyik legszebb részletében is: 
„A halak között egy lány teste t űnik fel. 
Mezítlábas, és víz alatti növények fona-
déka borítja. Az öregasszonyok szo-
morú hangon jajveszékelni kezdenek. 
Hangjuk, minden szavuk, mintha a föld 
mélyébő l törne fel, mintha a víz és a 
föld érintése szülné a tó mélységeiben. 
Átkok suhannak a tó fölött, szétterül-
nek a sziklán, a város felé csapnak, s 
húznak valahová messzire, a hegyek 
mögé. A halászok kibontják a lányt a 
hálóból. Utána a homokra fektetik. Kín-
zások nyomát látni az arcán és a tes-
tén. A halászok oldalt fordítják a fejü-
ket, és fél kézzel a hálót tartva, másik 
kezükkel a halakat dobálják vissza a tó-
ba. Az öregasszonyok odalépnek a víz-
befúlthoz, körülveszik és hozzáhajol-
nak, mintha testükkel és fekete ruhá-
jukkal akarnák befedni. 
Azután felegyenesednek. Úgy állnak, 
akár a mozdulatlan szobrok, és a mesz-
szeségbe révednek, a túlsó part felé. A 
lányt fehér vászonnal takarják le, és vö-
rös koszorút helyeznek a homlokára. 

—Átkozott legyen a fajtájuk! — szól az 
egyik öregasszony. 
— Pestis pusztítsa el őket — szól a má-
sik. 
— Ne lássák többé isten napját! —így a 
harmadik. 
— Ne leljenek utat hazájukba! — mondja 
a negyedik."... 
Elnézést, amiért egy kissé hosszabban 
idéztem föl (szó szerint is) a kötet egyik 
legmegrázóbb jelenetét. De okkal s jog-
gal tettem. Mert ez a jelenet, néhány 
más hasonlóval együtt többet mondott 
nekem a néprő l és a kegyetlenked ő  
megszállókról, mint a kötet sok más 
lapján föllelhető  naturalista leírás, a 
puskák, golyószórók és gépfegyverek 
kattogásával, a késpengék villogásá-
val, vagy az ártatlanul legyilkolt embe-
rek patakokban csordogáló vérével. 
Meggyőződésem, és ezt Tome Momi-
rovszki kötete is ékesen bizonyítja, 
hogy népfelszabadító háborúnkról ma 
már csak m űvészi erővel, az emberi lé-
lek mélyére látva és ásva szabad szól-
ni, s nem a borzalmak részletezésével. 
Aki az utóbbit választja, legfeljebb mú-
ló sikerre számíthat ;  aki viszont kerülđ  
úton, a művészet, az esztétika és a II-
lektan eszközeivel közelít az emberhez, 
feltehető leg a fiatalok népes táborát is 
képes lesz — egy sötét és súlyos kor 
történeteivel, a forradalom hiteles raj-
zával — magához vonzani. 
A Szilfák kora az 1973. évi szerbhor-
vát nyelvű  kiadáshoz mérten hatalmas 
késéssel jutott el a magyar olvasókhoz. 
Kétségkívül gyarapodást jelent így is —
ám ugyanakkor azt a kérdést is fölveti, 
hogy közben hány értékesebb és érde-
kesebb macedón; szerbhorvát vagy 
szlovén nyelvű  műtő l fosztottuk meg 
fiataljainkat? Válaszként csak annyit 
— hogy nem kevéssel. Hiszen közben 
egy sereg igazán jó és mai tárgyú gyer-
mek- és ifjúsági m űvet Mladost- és Mla-
do pokolenje díjjal jutalmaztak!... Néha 
azonban mintha a könyveket is „átok 
sújtaná" az olvasók felé vezető  rögös 
útjaikon. O 

DÉVAVÁRI 
ZOLTÁN 

Múltunk, 
jelenünk 
kincsestára 
Pár nap múlva lesz kereken tíz esztendeje 
annak, hogy lapjaink beszámoltak a Jugo-
szláv Enciklopédia központi szerkeszt ősé-
gének első  értekezletérő l. Hírt adtak arról 
is, hogy megalakult a szerkesztőség, 
amely a Jugoszláv Lexikográfiai Intézet 
keretében elő  fogja készíteni a Jugoszláv 
Enciklopédia második kiadását. „1976 ja-
nuárja jelentős dátum a jugoszláv nemze-
tek és nemzetiségek történelmében" —írta 
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ekkor napilapunk, s meg is magyarázta, 
miért: Az elmúlt negyedszázad alatt, amió-
ta m űködik az enllített intézet, nagy vál-
tozások játszódtak le társadalmunkban. 
Kulturális fejlődésünk akkora föllendülést 
eredményezett, hogy alaposan át kell dol-
gozni az enciklopédia els ő  kiadását, ame-
lyet „csak mint rossz tapasztalatot lehet 
felhasználni az új enciklopédia el őkészí-
tésében". S hogy a vállalkozás nagyságát 
mindjárt illusztrálja is, elmondja, hogy a 
régi anyagnak csak mintegy felét fogják 
felhasználni, egyötödét átdolgozzák, har-
madrészét pedig újraírják. E cél megvaló-
sítása érdekében nem kevesebb, mint há-
romezer munkatársat toboroznak az or-
szág minden részéb ő l. 

HATVANNYOLC KÖTET 

Nagy vállalkozásról volt tehát szó. Hogy 
mekkoráról, azt az is bizonyítja, hogy a 
kiadvány elkészítése az 1974-ben végzett 
számítások szerint tízmilliárd dinárba ke-
rült volna. Ekkora összeget a Jugoszláv 
Lexikográfiai Intézet egymaga nem tudott 
előteremteni, ezért 1980. január 23-án a 
Szövetségi Képvisel őház, valamint min-
den köztársaság és tartomány képvisel ő -
háza társadalmi megállapodást kötött vele 
az enciklopédia második kiadásának el ő -
készítésérő l és finanszírozásáról. E sze-
rint az enciklopédia Jugoszlávia vala-
mennyi népének és nemzetiségének nyel-
vén és írásmódjával megjelenik, tehát la-
tin és ciril bet űs, macedón, szlovén, al-
bán és magyar nyelv ű  kiadása lesz tíz-tíz 
kötetben azzal, hogy a program befejezé 
se után megjelenik egy-egy kiegészítő  kö 
tet is. Ezenkívül két angol nyelv ű  össze 
foglaló is készül, amely bemutatja mind-
azt, ami a jugoszláv nemzetek és nemze-
tiségek szempontjából lényeges és közös. 
Tíz hónappal később, október elején már 
el is készült a latin bet űs kiadás első  köte-
te, s í me öt év múlva — 5000 —példányban 
— elhagyta a nyomdát a magyar nyelv ű  ki-
adás első  kötete is. Végső  ideje, hiszen 
öt év nagy id ő  — mondhatnók, ha nem tud-
nánk, hogy a lexikonok, enciklopédiák ké-
szítésének idejét nem években, hanem 
évtizedekben mérik, mert rendkívül fele-
lősségteljes és bonyolult munkáról van 
szó. Például Magyarországon több mint 
ötven év óta nem adtak ki egy igényesebb 
általános lexikont, ezért a Szépirodalmi 
Könyvkiadó jövőre — a tervezett 60--
70000 helyett minden bizonnyal 100000 
példányban — ismét megjelenteti a Révai 
Nagy Lexikont. Bejelentése ugyancsak 
fölkavarta a kedélyeket, hiszen — f ő leg az 
utóbbi időben — tucatjával kerültek a köny-
vesboltokba a jobbnál jobb szaklexikonok, 
a Magyar Tudományos Akadémia lexi-
konszerkesztősége mégsem tudott mind - 
máig összeállítani egy tudományosan 
megalapozott, de a legszélesebb olvasó-
közönség igényeit kielégít ő  20-25 köte-
tes általános lexikont. Pedig a Révai a szá-
zadel ő , elődje, a szakmai szempontból ta 
lán még nála is jobb Pallas viszont a száz 
évvel ezel őtti ismereteket foglalta össze. 
Így aztán magyar nyelven mindmáig nincs 
egy korszer ű  általános lexikon, amelyben 
meg lehetne találni mindazt, amit száza 
dunk, a minden téren forradalmi fölfede-
zéseket, újításokat hozó XX. század meg-
tudott a világról. 

AZ ELSÜ KORSZER Ű  ENCIKLOPÉDIA 

Ezért a pár éves késés semmit sem von lé 
a kiadvány megjelenésének jelent őségé-
rő l. Annál kevésbé, mert 1945 óta az els ő  
korszerű  enciklopédia magyar nyelvterüle-
ten. Készítő inek olykor leküzdhetetlennek 
látszó nehézségekkel kellett megküzde-
niük, egyebek között például azért, mert a 
címszavak egy része az eredeti szerbhor-
vát nyelvű  változatban valamelyik jóval 
később megjelenő  kötetben kerül sorra —
mint például az adó (porez), az Adriai-ten-
ger (Jadransko more), az asztalitenisz 
(stonotenis), az állategészségvédelem 
(veterinarska zaštita) —, s ezeket soron 
kívül meg kellett íratni. Akadtak azonban 
egyéb nehézségek is. Err ő l Faragó Kor-
nélia, a vajdasági szerkeszt őség szak-
munkatársa a következ őket mondotta á 
Kossuth rádió Gondolat-jel múlt vasárnapi 
m űsorában: 
— Ez a kiadvány lehetővé teszi, hogy az 
anyanyelv közvetítésével olyan, Jugoszlá-
viáról szóló ismertetések birtokába jus-
sunk, melyekrő l eddig magyarul nem vagy 
csak keveset olvashattunk. Ezt hangsú-
lyozom, mert címszóállományának bizo-
nyos hányadában olyan tárgyismereti 
anyagot is közöl, melyrő l enciklopédikus 
igénnyel és terjedelemben most esik szó 
először magyarul. Egyébként a magyar 
lexikális és más kiadványokban egyáltalán 
nem vagy nem eléggé feldolgozott kér-
déskörök okozzák a legtöbb gondot. Ezek 
teszik leginkább próbára munkatársaink 
szakismeretét, szaknyelvi tájékozottságát. 
Természetesen ezek a címszavak tarthat-
nak számot leginkább a magyar olvasó ér-
deklődésére. Bizonyos tudományos tevé 
kenységi ágakat illet ően szakemberhiány-
nyal küzdünk. A magyar nyelv ű  kiadás 
munkálatai ráirányítják a figyelmet a jugo-
szláviai magyar értelmiség szakmai struk-
túrájában megmutatkozó hiányosságokra 
és arányeltolódásokra. 
Ezért tartott a munka — egy helyett — há-
rom évig, noha a csaknem negyven szak-
területrő l begyűjtött anyagot nem keve-
sebben, mint ötvenen fordították. Szólt a 
késés okairól Tomislav Ketig f őszerkeszt ő  
is a könyv megjelenése alkalmából no-
vember közepén Újvidéken megtartott 
ünnepségen: 
— Tekintettel a magyar nyelv szabályaira 
és számos sajátosságára, különösen a 
történelmi anyag vonatkozásában, még a 
látszólag jelentéktelen terminológiai kér-
désekben is gyakran id ő igényes ellen ő r-
zést és konzultációt kellett végezni. Nem 
tudtuk, de nem is akartuk rövidíteni az id őt 
a nyelvi és szakmai pontosság kárára, 
széles kör ű  oktatási funkciója, valamint 
megbízhatósága kárára, szem el őtt tartva 
azt a körülményt, hogy ez a kiadvány kép-
visel bennünket az egész magyar nyelvte-
rületen, és a nyelvterület kulturális és m ű -
veltségi szintje nem bocsátja meg a mu-
lasztásokat, és nem enged meg semmi-
lyen rögtönzést. Az első  kötet előkészíté-
se során szerzett tapasztalataink azonban 
lehetővé teszik, hogy a következ ő  kötetek-
kel gyorsabban haladjunk, és beilleszked-
hessünk az elő irányzott határid őbe. 

ezer legkiemelkedőbb tudósának, így a 
jugoszláviai magyar szakembereknek is a 
szellemi próbatétele lesz, hiszen nemcsak 
jugoszláv viszonylatban, hanem a világon 
is egyedülálló kulturális vállalkozás, mivel 
— tudomásunk szerint — eddig még sehol 
sem készült, ennélfogva nem is valósul-
hatott meg ilyen nagyszabású projektum. 
Mert a Jugoszláv Enciklopédia nemcsak 
számunkra szellemi javaink gazdag tárhá-
za, kincsestára, nemcsak nekünk nyújt le-
hetőséget arra, hogy lássuk, milyenek va-
gyunk, milyen volt a múltunk és milyen a 
jelenünk, történelmünk és m űveltségünk, 
hanem a nagyvilág számára is. Megtud-
hatja mindenki bel ő le, milyennek látjuk 
magunkat egy-két évitzeddel az ezredfor-
duló előtt. S megtudhat bel ő le jóformán 
mindent, amit hazánkról, az itt él ő  népek-
rő l és nemzetiségekrő l tudni kell. E soro-
zatunk — amint az a JLI el őfizetési fölhívá-
sában is olvasható — felbécsülhetetlen 
m űvelődéstörténeti és politikai jelent ősé-
ge van nem csak egymás jobb megisme-
résében és közeledésében. Az enciklopé-
dia kultúránk jelentős tényezője és nagy 
szerepet tölt be a testvériség és egység, 
az egyenjogúság, a jugoszláv szocialista 
önigazgatási viszonyok meg ő rzésében és 
továbbfejlesztésében. 

A magyar nyelv ű  kötet kereken 700 olda-
las, tehát mindössze 68 oldallal véko-
nyabb, mint az öt évvel ezel őtt megjelent 
szerbhorvát nyelv ű  latin betűs kiadás első  
kötete, mégis az aacheni békét ő l Bosiljka 
Bociig terjed, a másik viszont csak Bizziu-
sig. Ez persze nem jelenti azt, hogy több 
címszót tartalmaz, de annyi bizonyos, 
hogy így is impozáns számú, 1650 cím-
szó olvasható benne 83176 sorban, amint 
azt a pedáns statisztikusok kiszámították. 
A szöveg jobb megértését 376 színes és 
266 fekete-fehér kép, 106 szépiarajz, 100 
térképmelléklet és grafikon szolgálja. (A 
teljes sorozatban ennek a számnak csak-
nem a kétszerese: 15000 ábra lesz, a 
nyomtatott sorok száma pedig megközelí 
ti majd a 900000-ret.) S teszi ezt a legkor-
szerűbb nyomdatechnika segítségévél (a 
kifogástalan nyomás és a szép m ű bő rkö-
tés a ljubljanai Mladinska knjiga gondos 
munkáját dicséri). S ami nem kevésbé ör-
vendetes: a fordítók és a korrektorok is lel-
kiismeretes munkát végeztek. Így aztán 
minden föltétel megvan ahhoz, hogy a 
Jugoszláv Enciklopédia magyar nyelv ű  
változatának megjelenése a júgoszláviai 
magyar tudományos élet nagykorúságát 
bizonyítsa. Talán nem korai máris meg-
állapítani, hogy szócikkeiben nemcsak is-
mereteket közöl, hanem nyelvhelyességre 
is szoktat, ennélfogva minden bizonnyal 
anyanyelvi kultúrának fejl ődését is el őse-
gíti majd. Kívánjunk hát mi is Tomislav Ke-
tig költő i ihletésű  szavaival e kötetnek és a 
következőknek, amelyek majd kikerülnek 
a nyomdából, a tengerészekkel szólva jó 
szelet a következ ő  évtizedekre, azzal a re-
ménnyel, hogy megbízható politikai, tudo-
mányos és m űvelődési útmutatóul szol-
gálnak azoknak a nemzedékeknek, ame-
lyek forgatni fogják őket. 

FÜLBECSÜLHETETLEN ÉRTÉK 

 

Várható tehát, hogy tíz év múlva az utol- 
só kötet is fölkerül polcunkra. Befejez ődik 
ezzel a nagy m ű , amely az ország négy- 7 Nap. 1985. 12. 27. 
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TASNADI 
ANDRÁS 

Jugoszláv 

Encikiopédia - 
magyar nyelven 

A zágrábi Jugoszláv Lexikográfiai Intézet kiad 
ványait lapozgatva bizony meg kell állapíta-
nunk, hogy a lexikonkészítés déli szomszé-
daink által választott útja a miénknél sokkal 
eredményesebb ; s noha a műfaj hazai hagyo-
mányai a jugoszláviainál összehasonlíthatat-
lanul gazdagabbak, e mesterségben hozzájuk 
képest ma már jószerivel kisinasok sem (ehe-
tünk. 

Mindezt abból az apropóból panaszoljuk el, 
hogy a közelmúltban hagyta el a nyomdát a 11 
kötetesre tervezett Jugoszláv Enciklopédia 
(„Jugoslavica ") magyar nyelvű  kiadásának 
első  kötete . Információink szerint e vállalkozás 
legkésőbb 1995-ig befejeződik, s így az alig 
félmilliós vajdasági magyarság egy korszer ű, 
kivitelében is világszínvonalon álló nagylexikon-
nal lép a XXI. századba, míg nekünk, 10 és fél 
millió itthoni magyarnak minden valószín űség 
szerint még hosszú éveket kell várnunk arra, 
hogy az új általános nagylexikon hazai kiadása 
egyáltalán elindulhasson. 

Erdemes tehát szemügyre vennünk a lexi 
konkészítés és -kiadás jugoszláviai modelljét, 
mert a jobbtól tanulni sohasem szégyen, s mint 
azt látni fogjuk , az ottani metódusban sok a szá 
munkra is megszívlelni való. 

Bár déli szomszédainknál a lexikonkiadás 500 
éves múltra tekinthet vissza, igazi fellendülés 
e vonatkozásban is 1945 után, a szocialista Ju-
goszlávia megalakulásával következett be. 
A mai jugoszláv lexikonkiadást a szellemi és 
anyagi erőforrások koncentrálása jellemzi: 
a szakterület gazdája a zágrábi székhellyel 
1950-ben alapított Jugoszláv Lexkográfiai In-
tézet, amelynek első  igazgatója —egészen 
1981-ben bekövetkezett haláláig — Miroslav 
Krleža, a nagy horvát író és enciklopédista volt. 
Az intézet vállalatszer űen (ún. társult munka-
szervezetként), nyereségérdekeltségi rendszer-
ben dolgozik. Nyomdája nincs, ellenben remek 
grafikai stúdióval , fotólaboratóriummal, térké 
pészeti részleggel , valamint saját terjesztőap-
parátussal rendelkezik. đsszesen 350 belső  
munkatársa van, akik felerészben a különböz ő  
szerkesztőségekben, felerészben pedig az ún. 
funkcionális osztályokon ( igazgatás, számvitel, 
pénzügy, kereskedelem stb.) tevékenykednek. 
Több vállalkozást futtatnak egymás mellett. 
Jelenleg egyik fő  feladatuk a Jugoszláv Encik-
lopédia 2., javított és bővített kiadásának hat 
nyelven (illetve írásmódban) történ ő  publiká-
lása; termékeik közül egyedül erre kapnak nagy 
összeg ű  állami szubvenciót, amelyet a föderá-
ció évi költségvetéseihez való hozzájárulásuk 
arányában az egyes szövetségi köztársaságok 
és autonóm tartományok kormányai szavaztak 
meg. A központi támogatás azonban csak a 
szellemi létrehozás finanszírozására elegend ő ; 
a föderáció tagállamai és a Lexikográfiai Inté-
zet közötti „ társadalmi megállapodás " értelmé-
ben az ügyintézési, nyomtatási, értékesítési, 
propagálási és egyéb költségeket az intézet vál-
lalja magára , s ezeket az elkészült kötetek 
értékesítésébő l befolyt összegbő l fedezi. 

A többi kiadvány — van bel đ lük bőven — költ 
ség- (és kockázatvisel ője teljes egészében az 
Intézet, amely — mint mondottuk — az általa ősz 
szeállított lexikonok, enciklopédiák és egyéb 
kézikönyvek értékesítéséb ő l él. Jelenleg öt köz-
társasági székhelyen m űködnek saját könyves-
boltjai, rendelkezik egy mozgó — autóbuszba 
épített — könyvüzlettel, s szerte az országban 
mintegy 4000 bizományos árulja kiadványait, 
részletfizetésre is (érdekesség viszont, hogy 
készpénzvásárlás esetén 20% engedményt 
nyújtanak). Igénybe veszik természetesen a vi-
szonteladók közrem űködését is, az árrés ez 
esetben 30 %-os. Az Intézet valamennyi alkal-
mazottjának fizetése függ a mindenkori üzlet 
menettől, így a gyors, mielőbbi eredménnyel 
járó jó munkában mindannyian érdekeltek. A 
kézikönyvek különben nem olcsók: a ,Jugo-
slavica” egy-egy kötete — bármelyik nyelvi vál-
tozatban. -jelenleg 4000 dinárba kerül. 

Az Intézet kiadványstruktúrája igen sokrét ű : 
általános és szaklexikonokkal , egy- és többkö-
tetes enciklopédiákkal egyaránt foglalkoznak, 
s bibliográfiákat , atlaszokat , szótárakat is ki-
bocsát . A bőség zavarával küzdünk , amikor be 
kívánjuk mutatni legfontosabb kiadványait. 
Mindenekelőtt az immár 3 kiadást megért Alta-
lános Enciklopédia érdemel szót, mely utoljára 
1971-82 között 8 kötetben jelent meg. E gaz-
dagon illusztrált sorozat felöleti mindazt a tu-
dás- és ismeretanyagot , amely a XX . század 
embere számára nélkülözhetetlen. A 8 kötetes 
Tengerészeti Enciklopédia, a 3 kötetes Erdé-
szeti Enciklopédia, a 10 kötetes Orvosi Enciklo-
pédia, a 4 kötetes Művészeti Enciklopédia, 
csakúgy mint a 3 kötetes Mezőgazdasági En-
ciklopédia már szintén többedik kiadásban fo-
rog közkézen ; de jelentős alkotásnak számít a 
Horvát életrajzi lexikon (8 kötet), a Zenei Lexi-
kon (2 kötet), a Természettudományi Enciklo-
pédia (2 kötet), valamint az egykötetes sport-
lexikon is. Általános közismereti Kislexikon-juk 
1974-ben jelent meg, 45000 címszavát egymil-
lió sorban, 6000 illusztrációval szemléltetve dol-
gozza fel. Nem hiányoznak természetesen be-
löle az egész oldalas színes képmellékletek, 
térképek és összefoglaló táblázatok sem. 

Azt talán mondanunk sem kell, hogy Jugo-
szláviában a lexikonok újrakiadásai alaposan 
átdolgozva, kibővítve és korszerűsítve kerülnek 
az olvasók kezébe. Nincs ez másként a Jugo-
szláv Enciklopédia most folyamatban lévő  2. 
kiadása esetében sem: az els ő  kiadás nyolc 
nagy. formátumú kötetben latin betűs szerb-
horvát, illetve horvátszerb nyelven 1950-71 kö-
zött jelent meg. Rendkívüli érdekl ődés nyilvá-
nult meg iránta, s világviszonylatban is elisme-
rést szerzett a jugoszláv könyvkultúrának. Vi-
szonylag rövid idő  alatt elkelt , a Lexikográfiai 
Intézet mégsem gondolt változatlan utánnyo-
mására, hiszen — mint azt a 2. kiadás el őszava 
kifejti — ,,...az enciklopédiai adatok sorsa ha-
sonlít az emberi élethez: elöregednek, túlhala-
dottá válnak , az újabb ismeretek birtokában 
más magyarázatot igényelnek . igy van ez a Ju-
goszláv Enciklopédia elsó kiadásával is. Ennek 
ellenére a második kiadás semmiben sem cá-
folja meg az elsőt. Szemléletmódja és progra-
matikus álláspontja változatlan : marxista, azaz 
a tudományos igazságnak megfelel ő  képet kí-
ván adni a jugoszláv társadalom múltbeli és mai 
társadalmi , politikai, művelődési és gazdasági 
életérő l, anyagi alapjáról és felépítményérő l, 
továbbá össze akarja gy űjteni a térben és idő-
ben való jelenlétünkre utaló politika , kultúra és 
szellemiség minden bizonyítékát, hogy az errő l 
alkotott tudat sem szétszórt, elaprózott, sem 
természetellenesen integrált ne legyen. A Jugo-
szláv Enciklopédiának fokoznia kell a Jugoszlá-
viában élő  nemzetek és nemzetiségek együvé 
tartozását és egyenjogúságát..." 

Ez tehát a Jugoszláv Enciklopédia „ars poeti-
cá"-ja, amelyet természetesen a magyar nyel-
vű  kiadás is magáévá tesz . Egy viszonylag fiatal 
(a jugoszláv állam csak az  I .  világháborút köve-
tően, 1918-ban alakult meg) s századunk köze-
pén a szocializmus útját választó, több nemze-
tet és nemzetiséget összefogó ország h ű  tükre 

kíván lenni. Mivel a délszláv népek viharos 
történelmük során ezer szállal kapcsolódtak 
a magyarsághoz , s a mai Jugoszlávia területén, 
zömében a Vajdasági Autonóm Tartományban 
csaknem félmillió magyar anyanyelv ű  jugoszláv 
állampolgár él, az Enciklopédia igen gazdag 
magyar vonatkozásokban, ezért a hazai tudo-
mányosság számára is jól hasznosítható. 
A magyar nyelvű  kiadás 1. köteténél maradva, 
mely az A-Boc betűhatárok közötti anyagot dol-
gozza fel, terjedelmes és szemléletesen illuszt-
rált szócikkeket találunk pl . az Árpád- és az 
Anjou-házbeli uralkodókról, a Bácskáról és 
a Bánátról; számos a történelmi Magyarország 
nemzetiségi politikájában hangadónak számító 
politikusunkról (pl. id ősebb és ifjabb gróf And 
rássy Gyula, gróf Apponyi Albe rt, Bajcsy-Zsi-
linszky Endre, aki —mint ismeretes — a II. világ 
háború idején bátran szót emelt a Horthy-had-
sereg újvidéki vérengzései ellen stb.). Szerepel 
a kötetben a bán , mint közjogi méltóság, s a bán-
ság, mint közigazgatási egység fogalma —
mindkettđ  j©F ismert a magyar történelemb ő l. 

Másrészt az'Enciklopédia Balkán-térség ter-
mészet- és gazdaš бgföldrajzának, történelmé-
nek és kultúrájának nélkülözhetetlen kézikönyve: 
az 1. kötet 42 oldalas cikket szentel az Adriai-
tengernek, részletesen foglalkozik az albánok-
kal, az avarokkal, a Balkán-félszigettel, a Bal-
kán-háborúkkal, a bizánci—délszláv kapcsola-
tokkal, valamint a térségben több évszázadig 
tartó török uralom történelmével és kultúrhistóriai 
emlékeivel. 

Ezt a hatalmas m űvet — mint azt már fentebb 
említettük — minden szövetségi köztársaság és 
tartomány, vagyis minden ott  616 nemzet és 
nemzetiség nyelvén megjelentetik. Tehát: szerb-
horvátul (cirill, ill. latin bet űvel), szlovénul, ma-
cedónul, albánul és magyarul . Valamennyi nyel-
vi változat 11 kötetes lesz , a kb. 700 oldalas 
nagy formátumú kötetek összesen 22000 cím-
szót dolgoznak fel, ezek közül mintegy 10 000 
a fogalom, s hosszabb, komplex szövegegység 
mutatja be a Jugoszláv Szocialista Szövetségi 
Köztársaságot , az egyes tagállamokat és auto-
nóm tartományokat , a Jugoszláviában él ő  nem-
zeteket és nemzetiségeket, a nagyobb tájegysé-
geket. Kb. 12000 történelmi és kortárs szemé-
lyiség — köztük magyar nemzetiség ű  politikusok, 
közéleti emberek, írók, lapszerkesztők, tudó-
sok, művészek és sportolók —életrajza is helyet 
kap benne. A hosszabb szócikkek mellett lap-
széli címek vannak, az utolsó kötet pedig név-
és tárgymutató lesz. Külön értéke a kötetnek 
az egyes cikkek végén közölt gazdag bibliog-
ráfia. 

Ismét végiggondolva a fentebb elmondottakat, 
számoljunk csak egy kicsit! Az említett 6 nyelvi 
változat összesen 66 kötetet jelent, s készül egy 
kétkötetes angol nyelvű  tömörítvény is. A szerb-
horvát nyelvű  latin betűs változatot 30000, a 
cirill betűset 20000, a:szlovént 10000, a ma-
cedónt 7500, az albánt és a magyart 5-5000 
kötetben dobják piacra. A szellemi létrehozás 
költségeit — 1977. évi árakon — 267,5 millió di-
nárban határozták meg, s e hatalmas summát 
a szövetségi köztársaságok és autonóm tarto-
mányok saját költségvetésükbő l teremtik elđ . 
A napnál is világosabb, hogy állami szubvenció 
nélkül e roppant vállalkozás aligha valósul-
hatna meg! 

Végezetül néhány szó az anyaggyűjtés és -fel-
dolgozás, a szerkesztés menetérő l. A zágrábi 
Jugoszláv Lexikográfiai Intézetben m űködő  
központi szerkesztőség mellett az érdekelt sz ő  
vetségi köztársaságok és autonóm tartományok 
fővárosaiban ún. fiókszerkeszt őségek is mű -
ködnek, feladatuk egyrészt a szerbhorvát nyelv ű  
alapszövegek saját nyelvükre való lefordíttatá-
sa, másrészt az országaikat reprezentáló cím-
szavak kiválasztása és megíratása. A Kom-
munista Párt és a Néphadsereg történetével kü- 
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lön szerkesztőségek foglalkoznak. Összesen 
4000 szakember — tudósok, közírók, egyetemi 
iktatók, irodalmárok és történészek (köztük 
a vajdasági magyar értelmiség színe-java) —
dolgozik az Enciklopédiának, amelybe írni itt 
presztizst jelent! A belső  munkatársak szak-
értelme és hivatástudata is példamutató. Tehát 
minden feltétel adott ahhoz, hogy az Enciklo-
pédia hibátlan kézikönyvvé sikeredjék. Ezért 
igen rokonszenves a szerkesztők szerénysége, 
amikor munkájuk nehézségeir ő l az előszóban 
így vallanak: „A Jugoszláv Enciklopédia szer-
kesztő i is szembe találták magukat az enciklo 
pédiakészítés hagyományos kérdésével: ho-
gyan fejezzék ki az emberi tapasztalatok ösz 
szességét a korlátozott és még ábécérenddel is 
felaprózott szövegterjedelemben? ... Még egy 
szokásos kétely merült fel az Enciklopédia ki 
dolgozásakor: csak informatív vagy formatív 
is legyen-e. A szerkesztők remélik, hogy sikerült 
ezt a dilemmát is megoldaniok: a Jugoszláv En 
cilopédia céljává tették mind az ismeretnyúj 
tást, mind a nevelést, mert abból indultak ki, 
hogy a szocialista önigazgatású társadalom 
minden tagja állandóan tanuló és bíráló szel-
lemű  ember." A sorozat használhatóságát csak 
fokozza a mintegy  15000—  nagyobbrészt szö-
veg közti és színes — illusztráció, térkép, grafi-
kon és diagram. O 

Könyvvilág, 1986 májusa 

JUNG KÁROLY 

A jugoszláviai 
magyar könyv 
terjesztésének 
kérdéseirő l 
(Vitaindító töprengések) 

Elhangzott az 1984-es kani ~saj író-
tábor plénumának ülésén 

Kedves Írótársak! 
Nem véletlen, hogy az Alkotók Gy ű lé- 
sének mai, hagyományos kanizsai plé- 
numának legfontosabb vitatémájául a 
könyvterjesztés kérdését t űzte napi- 
rendre az AGY-elnökség. Valamennyi-
en olvasóként és íróként is szinte állan-
dóan szembesülünk ezzel a problémá-
val, ugyanakkor pedig — tágabban ér-
telmezve — ez egész anyanyelv ű  jugo-
szláviai magyar m űvelődés egyik leg-
fontosabb kérdése is egyben, hogy a 
hazai magyar könyvtermés hogyan jut 
el, s eljut-e azokhoz, akikhez el kell jut-
nia. Elképzelhető  persze, hogy a könyv-
terjesztés kérdése nem sz űkíthető  le 
csupán a jugoszláviai magyar könyv oi-
vasóhoz jutásának vizsgálatára; min-
den bizonnyal el lehetne gondolkozni 
azon is, hogy a jelen körülmények kö-
zött a magyar nyelv ű  könyvek összes 
típusai hogyan jutnak el az olvasóhoz, 
beleértve természetesen a behozatali 
műveket is. Azt gyanítom, hogy ez a té-
ma a mai beszélgetés során is fölmerül, 
az Alkotók Gyű lésének azonban, sajá-
tos feladatköréb ől és a hazai magyar 

könyvkiadás életében betöltött szere-
pébő l következően, elsősorban a jugo-
szláviai magyar könyv útját kell — töb-
bek között — figyelemmel kísérnie és a 
lehetőségek szerint előmozdítania. 
Valamennyien tudjuk, hogy a jugoszlá-
viai magyar irodalom, a jugoszláviai 
magyar anyanyelv ű  tudományos kuta-
tás és egyéb hazai magyar kulturális te-
rületek kiadványainak els ő  számú ter-
jesztője a Forum-cég könyvterjeszt ő  
tmasz-a. Az is bizonyára ismert min-
denki előtt, hogy ez a kollektíva az el-
múlt években számos átalakuláson 
ment keresztül, ideértve a vezetés, a 
munkaszervezés, s a piacnak felkínált 
árú szerkezetének változásait is. Hogy 
a könyvterjesztés a törvényes el ő írá-
sok alakulásának és változásának kö-
rülményei között milyen utat tett meg, 
ennek megítélése nem azén feladatom. 
Nem lehet azonban nem észrevenni, 
hogy a gazdálkodás körülményeinek 
szigorodása is sok tekintetben megha-
tározta az elmúlt évek és a jelen könyv-
terjesztési lehetőségeit is. 
Jól tudjuk, könyvesboltjainkban volt a 
legkönnyebb észrevenni, hogy milyen 
a sorsa a jugoszláviai magyar könyv-
nek. Voltak esztendők, amikor az im-
port könyvek dömpingáradata mellett 
könyveink alig észrevehet ően árvál-
kodtak a polcokon. Voltak aztán évek, 
amikor a foghíjas polcokon csak a mi 
könyveink sorakoztak, tízes-húszas 
csoportokban, hogy ne látsszék a kiál-
tó kínálathiány. A jelen pillanatban —
úgy tűnik — az arány mintha helyrebil-
lent volna: import könyvünk van b ősé-
gesen, jugoszláviai magyar könyv is, s 
nemcsak irodalom, hanem még mese-
és szakácskönyv is, most azonban 
újabb probléma mutátkozik: mintha vá-
sárló fordulna be kevesebb a könyves-
boltokba. Régen az áruhiányra panasz-
kodhattak a terjeszt ők és a terepi ügy-
nökök,  most  azonban mintha a fordí-
tottja lenne tapasztalható. Sok jó könyv 
gyanúsan hosszú ideig látható a ki-
rakatokban és a pultokon, mintegy ar-
ra utalva, hogy valami rövidzárlat za-
varta meg az olvasó 'vásárló és a könyv 
közti kapcsolatot. Hol keresend ő  ennek 
a magyarázata? 

Minden bizonnyal először legtöbbünk-
nek az árak jutnak eszébe. Az általá-
nos pénzhígulás vastagon éreztette és 
ma is érezteti hatását a könyvárak ala-
kulásának is: ha a jugoszláv dolgozók 
átlagjövedelmét összehasonlítjuk a 
könyvárakkal, menthetetlenül és rajta-
ütésszerűen borúlátóvá válunk. Az te-
hát a helyzet, hogy kínálat van, vannak 
könyveink, a vásárlóerő  általános 
csökkenésével azonban veszélyesen 
megcsappan az érdeklődés a könyv- 
vásárlás iránt. Mi tehát a teend ő  egy 
olyan helyzetben, amikor a pénztelen-
ség az olvasóigény veszélyes vissza-
szorulását idézheti el ő . A tájékozottab-
bak persze azt mondhatnák, hogy ott 
vannak a könyvtárak. Ismerve azonban 
a könyvtárak anyagi ráfordításának ha-
tárait, a válasz korántsem lehet meg-
nyugtató. Eljutottunk tehát az alapvet ő  
kérdésig: egy rózsásnak korántsem 
mondható helyzetben mit lehet és kell 
tenni, hogy mindennek ellenére eljus-
son a jó könyv, a jugoszláviai magyar 
irodalom, tudományosság java azok- 

nak a kezébe, akik még szükségét ér-
zik az olvasásnak, s mit lehet és kell 
tenni annak érdekében, hogy új olva-
sók nevelésével hosszabb távon meg-
nyugtatóbbnak láthassuk a jugoszlá-
viai magyar olvasáskultúra perspektí-
váit? 
E sorok .írója egyáltalán nem hiszi, 
hogy e bonyolult kérdéskör kapcsán 
valamiféle össznépi gyógyírt tudna fel-
ajánlani. Ilyesmit a jelen pillanatban a 
nálánál tájékozottabbak sem igen tud-
nak felkínálni. Néhány gondolattal 
azonban szabadjon felvillantania azok-
nak a tényezőknek a szerepét, amelyek 
sokat tehetnek az ügy el őmozdítása ér- 
dekében. 

Mit tehet például a Forum Könyvkiadó, 
amelynek keretében az Alkotók Gy ű lé-
se is tevékenykedik? Elvileg sokat, bár 
a terjesztés nem els ődleges feladata. 
Elsősorban arra gondolunk, hogy a 
könyvkiadás kerettervének körvonala-
zásakor, s a konkrét éves tervek kiala-
kításakor a lehetőségekig szem el őtt 
kell tartania egyfajta változatosság el-
vét. Ez a változatosság egyébként 
könyvkiadónk profiljából eleve követ-
kezik, hisz az alanyi lírától az irodalom-
történeti tanulmányokig, a szakács-
könyvtől a növénytermesztésig, a tu-
dománynépszerűsítéstől a modern re-
gényig szinte minden a Forumnál jele-
nik meg. Az éves tervek megalkotása-
kor nem szabadna háttérben maradnia 
tehát annak az elvnek, hogy a mai és 
jövendő  olvasók igényeinek kielégíté-
se és jó értelemben való befolyásolása 
érdekében minél változatosabb pro-
dukciót tegyünk le az asztalra. Ez aztán 
fokozottabb erőfeszítést követel meg 
Kiadónktól és szerkeszt ő itő l egyaránt. 
Nyilvánvaló tehát, hogy a produkció 
nem lehet csak a szerzők által felkí-
nált és bejelentett kéziratok kiadásá-. 
nak végeredménye. Minden bizonnyal 
az eddiginél is nagyobb mértékben kell 
Kiadónknak törekednie a produkció 
hosszabb és hosszú távú tervezésére. 
Azt hiszem, ma már aligha lehet arról 
beszélni, hogy a jugoszláviai magyar 
kultúra irodalom- és verscentrikus kul-
túra lenne. Tudjuk, hogy ma már szá-
mos tudományágban is színvonalas 
anyanyelvű  művek jelentek meg és 
vannak megjelenőben.  El  lehetne gon-
dolkodni azon, hogy a Forum regény-
lyázatának mintájára nem kellene-e va-
lami hasonló vállalkozással esetleg 
más műfajokat is előtérbe helyezni, s 
nem csupán szépirodalmi m űfajokra 
gondolok itt elsősorban. Tudjuk, hogy 
a Forum Kiskönyvtár, a Nyelvm űvelő  
Füzetek, s a tervezett Forum Társada-
lomtudományi Könyvtár már jelez vala-
mit ezen az úton. Ezek jó kezdeménye-
zések, gondolni kellene azonban arra 
is, hogy hosszabb távon szinte évekre 
előre már most tervezni kell ezeket a 
meglevő  sorozatokat, ugyanakkor újab-
bak beindításán is dolgozni kellene. A 
színvonalas sorozatok, a megjelenés 
ütemének szavatolása mind olyan moz-
zanatok, amelyek előmozdíthatják az 
eredményes könyvterjesztést: el lehet 
velük érni, ha az olvasó várja a m űve-
ket, előre megrendelje stb. Remélem, 
számos átkot vonok fejemre, ha arra is 
utalok, hogy az úgynevezett „köny-
nyebb" műfajok kiadásának hosszabb 
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távon való tervezését is felvetem, hisz 
ezzel látszólag a min őségi engedmény-
re utalok. Nem hiszem, hogy bármilyen 
szempontból is ártanak kiadónk tekin-
télyének, ha a jelenleginél több tömeg-
könyvet: útleírást, humort, mesét, ol-
vasmányos ifjúsági regényt, meg ha-
sonlót tervezne a jövőben. A Kiadó tud-
ja, hogy kik ezeknek a m űfajoknak az 
ápolói nálunk, mit lenne érdemes lefor-
dítani a jugoszláv irodalmakból. A 
hosszabb távú tervezés tehát, úgy ta-
lálom, eredményesen befolyásolhatná 
a könyvterjesztést is, hisz azok, akik 
majdan a könyveket eladják, már tud-
ј~k készíteni a terepet egy-egy kiad-
vany fogadtatására. S őt: előzetes meg-
rendelésre, el őfizetésre is gondolha-
tunk. 

A könyvkiadásnak az ilyenfajta na-
gyobb fokú megtervezettsége és m űfaji 
kilombosodása azonban aligha kép-
zelhető  el a Könyvterjeszt ő  tmasz ered-
ményes közrem űködése nélkül. Nagy 
szükség lenne arra, hogy a Könyvter-
jesztő  keresleti felmérést végezzen: 
melyek azok a m űfajok, kik azok az al-
kotók, akiknek m űvei iránt különöskép-
pen nagy érdeklődés nyilvánul meg. 
Milyen lehetőségek állanak rendelke-
zésre annak megállapítására, hogy 
egy-egy könyvünk példányszámát 
hogy lehetne úgy megállapítani, hogy 
az megfeleljen a keresletnek, ne álljon 
raktáron, s ne kelljen rövid id ő  alatt 
újranyomatni, miként arra példák van-
nak a közelmúltban. S minden bizony-
nyal gondolni kellene bizonyos beideg-
zettségnek felülvizsgálatára is: mit kel-
lene tenni annak érdekében, hogy a 
friss verseskötet vagy regény láttán ne 
váljék savanyúvá az ügynök vagy könyv-
terjesztő  tekintélye; s ezeket is épp 
olyan kedvvel próbálja elhelyezni, mint 
a szakácskönyvet, mesekönyvet, sze-
relmes regényt . Évekig hallhattuk a 
könyvterjesztés részér ől a misszióról 
szóló szép beszámolókat. Jó lenne, ha 
ezek a szép elképzelések abban is meg-
nyilvánulnának, hogy a könyvterjesz- 
tők az egyszerű  kereskedelmi mozza- 
natoknál többnek a vállalására is ké-
pesek lennének: ne csak az legyen a 
szempont, hogy megkeressék az egye-
temi tanárénál néhányszor nagyobb 
havi jövedelmüket, amelyet egyébként 
senki sem vitat el tőlük, hanem az is, 
hogy a kereslet befolyásolásával is él-
jenek. Nem igaz, hogy verseskötetet, 
regényt, tanulmányt nem lehet eladni. 
El  lehet, ha a terjeszt ő  tudja, kinek kell 
eladnia. Ehhez azonban ismernie kell a 
piac igényeit. Ahogy Könyvkiadónknak 
gondolnia kell a tudatos kiadvány-ter-
vezésre, a m űfaji változatosságra, 
ugyanúgy a könyvterjeszt őnek is ren-
delkeznie kell alapos és megbízható 
felmérésekkel a keresletr ő l. Csak e ket-
tő  eszményi egyeztetése nyújthat biz-
tosítékot arra, hogy az olvasó és a 
könyv közti rövidzárlatok száma egyre 
kevesebb legyen. Arra is szükség van 
természetesen, hogy a könyvterjesztés 
megfelelő  piacelőkészítést végezzen 
egy-egy új kiadói kezdeményezés, so-
rozat, m űfaji felfejlesztés fogadtatá-
sára. A könyvterjesztés ugyanis - ha 
már a missziót emlegettük az el őzőek-
ben - megfelelő  munkával kedvet is te-
remthet egy-egy könyvhöz. Erre szá- 
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mos lehetősége van, azt ők tudják a 
legjobban. Az elmondottak tehát min-
den tekintetben a kiadó és a terjeszt ő  
közti szinkron gondolkodás és munkál-
kodás fejlesztésére kívánnak apellálni, 
naiv módon ugyanis úg_y találjuk, hogy 
itt rejlenek azok a bels ő  tartalékok, 
amelyek a még oly összetett viszonyok' 
között is, amelyekben élünk, ered-
ménnyel járhatnak a jugoszláviai ma-
gyar könyv terjesztése érdekében. 
S hol maradtak az írók? - tehetnék fel a 
kérdést a türelmetlenebbek. Itt is a vé-
gén - válaszolhatnánk - nem eléggé el- 
ítélhető  szarkazmussal. Az író feladata 
az írás, ennél jobb programot nem is le-
het képzeni számukra, bár - ezt is te-
gyük hozzá - van arra lehetőség, hogy 
ők is nagyban hozzájáruljanak a könyv-
terjesztés ügyéhez. Persze írója válo-
gatja, hogy milyen mértékben és ho-
gyan. Ismerünk olyan írókat, akik a 
boldog emlékezet ű  Csépe Imre bátyánk 
nyomdokain haladva, egyrészt m űvi ki-
válósága, másrészt eredend ő  ravasz-
ság és találékonyság folytán hamar ké-
pesek könyvüknek piacot szavatolni. 
Más írók inkább íróasztaluk mellett ér-
zik jól magukat, s összeakad a bokájuk, 
ha azt kérdezik tőlük író-olvasó talál-
kozójukon, hogy evvel és evvel tulaj-
donképpen mit is akartak mondani. Jó 
azonban, ha az író is bábáskodik köny-
ve körül, az is jó, ha ilyenkor megkapja 
azt a fél napidíjat és fellépési honorá-
riumot is, amely újabban már alig fi- 

REZIME 

Prilikom pripremanja ovog broja Új 
Symposion-a redakciju su rukovodila 
dva cilia: valorizovati i dokumentovati 
kvalitet i kfitički odjek jednogadišnje 
produkcije madarskog izdavaštva u Ju- 
goslaviji, te otkriti one mlade stvarao- 
ce, koji dosad nisu bili u mogućnosti da 
se č italačkoj publici predstave pos- 
redstvom šamostalne knjige. Da bismo 
ostvarili prvi zadatak zatražili smo po- 
moć  kritičara, što znači da ii del kritika 
napisan izfič ito za ciljeve ovog -broja 
časopisa, ali sma preuzimali i fragmen- 
te i iz već  objavljenih recenzija i prika- 
za, kako bismo dali prostora i suprot- 
nim mišljenjima i time pojedina izdanja 
osvetlili sa vise strana. 
Ovakvim globalnim pregledom produk- 
cije knjiga čitalac se susreće prvi put. 
Jedino prilikom opservacije ukupne 
produkcije vidimo proporcije, tada se 
postavljaju na svoja mesta knjige koje 
inače mogu izgledati kao usamljeni po- 
duhvati. Valorizacija  mozi  ujedno uka- 
zati i na to, da kritika praktično prećut- 

hányszorosa könyve eladási árának. 

Meg vagyok győződve róla, hogy alig 
van jugoszláviai magyar író, aki nem 
vállalja önmaga bedobását is, ha köny-
ve eladásáról van szó; az író azonban 
már megszokta, hogy nem egy tényező , 
s ha csak lehet, palira veszik. Hány 
olyan fellépésril regélhetnének a jelen-
levő  írótársak, amelynek honoráriumát 
még mindig küldik a szervezők, az úti-
költséggel együtt, bár a fellépés óta 
évek teltek el? Az író tehát gyanakszik, 
éppen ezért a bizalom megteremtése 
elsőrangúan fontos feladat lenne, ha a 
továbbiakban is számítunk részvételé-
re a könyv terjesztésében. Az író meg-
szokta, hogy kevéssel kell beérnie; ha 
nem lenne író, rég letette volna azt a 
képletes tollat. Azt a keveset azonban 
meg kellene kapnia, ha arra számítunk, 
hogy a sírdogáló terepi ügynök mellé 
beüljön a kocsiba, önmágáról beszél-
jen, ha közben eretnek módon azt is la-
tolgatja, hogy ér-e annyit könyve egész 
tiszteletdíja, mint a mellette ül ő  egyhavi 
jövedelme. Mindez azonban messze ve-
zetne, s félő  hogy már nem tűnik elég-
gé tárgyilagosnak. 
Ha ennek a már-már szubjektív jelleg ű  
vitaindító töprengésnek más haszna 
nem is volt, mint kiprovokálni a kiadót, 
a terjesztőt és írótársakat, s mindenki 
elmondja, hogy hogy látja a helyzetet á 
feddhetetlen tárgyilagosság lámpásá-
nál, akkor talán nem tévesztett célt. O 

kuje  vise  izdanja, usled čega ova dela 
teško iii uopšte  fi  nalaze put ka č itao- 
cu. 
lzdavačka kuća Forum ii 1985. godine 
objavila 49 knjiga u prvom izdanju. Naj- 
više je knjiga poezije (11) i izdanja poli- 
tičkag karaktera (9), zatim sledi podjed- 
nak broj proznih dela (8) i zbirki studija 
(8). Suprotno bfojnim i raznovrsnim 
studijama štampariju su nápustila sve- 
ga dva dela iz oblasti publicistike, dva 
dela s područja iikovnih umetnosti, dve 
knjige za decu, ista toliko udžbenika i 
kuvara, te po jedna knjiga drame, etno- 
grafije i putopisa. Lista  ii već  i  pa  sebi 
skučena i može se konstatovati da ne 
pokriva u potpunosti zahteve. Tako ii, 
na primer, jedna od svega dve knjige za 
decu - prevad. Takode možemo sma- 
trati strukturalnom manjkavoš ću i okol -
fast da je u razmatranom periodu izda- 
vač  objavio fad samo jednog autora ko- 
me ii to delo prvenac. 
Ovaj potonji podatak nam је  poslužio 
kao jedan od podsticaja da objavimo 
radove stvaralaca koji još nemaju svoju 
knjigu i da u separatu časopisa pruži- 
mo čitaocu rukovet koja ima za svrhu 
pre svega obezbedivanje prostora za 
predstavljanje tih stvaralaca, a manje 
pravljenje izbora zasnovanog na vred- 
nosnom pfocenjivanju. O 
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Székely Tibor: 
Emberevők között (útleírás) 
A JKSZ KB 15. ülése (dokumentum) 
P. Nagy István: 
Alkalmatlan évszak (versek) 
Csernik Att ila: 
Text (képzőművészeti album) 
Fehér Kálmán: 
Összjáték (ifjúsági regény, 
II. kiadás) 
Deák Ferenc: 
Zsivány (ifj, reg. II. kiad.) 
Németh István: 
Vadalma (ifj. reg. II. kiad.) 
Tari István: 
Homokba kapaszkodva 
(publicisztika) 
Brasnyó István: 
Oda a regényhez (versek) 
Böndör Pál: 
Jégverés (versek) 
Tome Momirovszki: 
Szilfák kora (ifjúsági elbeszélések) 
A JKSZ KB 16. ülése 
(dokumentum) 
Lukács György: 
Kiemelkedni a némaságból 
(tanulmány) 
Sinkó E rv in: 
Egy regény regénye (regény) 
J. B. Tito: 
Önéletrajzi vallomások I-II 
Bori Imre: 
A magyar irodalom modern 
irányai I. (tan.) 

Szalma József: 
A vagyoni jog alapjai 
(egyetemi tankönyv) 
Podolszki József: 
Kitérő  (novellák) 
Kalapis Zoltán: 
Vándorok és letelepül ők 
(publicisztika) 
Acs Károly: 
Kiásott kard (versek) 
Fülöp Gábor: 
Csoportterápia (versek) 
Dér Zoltán: 
Fecskelány (dokumentumregény) 
Hódi Sándor: 
Illúziók nélkül (tanulmány) 
Madarász Ferenc: 
Gyere velem óvodába 
Szügyi Zoltán: 
Erdőkés más versek (versek) 
Jožef Pap: 
Podliv (versek) 

A JKSZ XIII. kongresszusának 

	

5000 	1480 	3520 	előkészületi platformja 

	

475 	398 	80 	(dokumentum) 
Bálint Béla: 

	

1100 	219 	881 	Kékperje (versek) 
Vankó Gergely: 

	

768 	472 	496 	Napot görgető  dzsungelek 
(útleírás) 
Pal"o Bohus: 

	

7200 	870 	6330 	Összegező  (versek) 
Borbély János: 

	

8020 	976 	7044 	Aranyhegyek birodalma 
(jug. elbeszélés.) 

	

8980 	2675 	6305 	32. Brasnyó István: 
Hogyan kell szivárványt festeni 
(ifj. reg.) 

	

790 	355 	435 	33. Burány Nándor: 
Cserbenhagyott (regény) 

	

878 	14 	864 	34. Szekeres László: 
Hunok és Attila (tanulmány) 

	

1028 	166 	862 	35. Juhász Erzsébet: 
M űkedvelők (regény) 

	

1640 	1343 	297 	36. Cornelius Ryan: 
A leghosszabb nap (regény) 

	

1127 	283 	844 	37. Csépe Imre emlékezete 
(tanulmányok) 
Balázs Attila: 

	

600 	137 	463 	Szerelem, szerelem (kisregény) 
Slavco Almajan: 

	

1167 	654 	513 	A nyolcszögletű  tojás (versek) 
J. B. Tito összegyű jtött m űvei 18. 

	

1120 
	

177 	943 	41. Paszkal Gilevszki: 
A dal élete (versek) 
Edvard Kardelj: 

	

2620 	123 	2497 	A szabad munkatársítás 
(tanulmány) 
Szeli István: 

	

530 	312 	218 	Nyelvhasználatunk etikája 
(tanulmány) 
Gerold László: 
Színházesszék (tanulmány) 
Göncz Lajos: 

	

1140 	289 	851 	A kétnyelv űség pszichológiája 
(tanulmány) 

	

1190 	582 	608 	46. Pálinkás József: 
Csantavér népoktatása 

	

1000 	161 	839 	(tanulmány) 
Németh István: 

	

2120 	1330 	790 	Hegyomlás (novellák) 
Gion Nándor: 

	

920 	508 	412 	Az angyali vígasság (regény) 
A JKSZ KB 19. ülése 

	

1280 	631 	649 	(dokumentumok) 
A JKSZ KB 17. ülése 

	

880 	572 	308 	(dokumentumok) 
A JKSZ KB 18. ülése 

	

630 	435 	195 	(dokumentumok) 
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A Sinkó-díj bírálóbizottsága Garai László, 
Fekete J József és Juhász Erzsébedtöntött, 
tételben szavazattöbbséggel úg у 

 Ist-
hogy a díjat ez alkalommal P. Nagy 

várnak ítéli oda 
jelent{ venгseskötetéértt.cA bí-

1985-ben  megjelent  
rálóbjzottság értékelése szerint P. Nagy 

István versei ígéretes költő
i indulásról ta-

núskodnak. 

(Képes Ifjúság, 1986. május 21.) 

toros mércék — 1984-
ben és 1985-ben iro- 

Szto' 	 kötettel sem rendelkez őknek is jelentős bi- 

zalmat ' 	 zalmat előlegezni ; 
1986-ban viszont az iro- 

d l mpolitikai érveket nem kell őképpen 
ao 

mérlegelve és az esztétikai mér S kmt 
 meg-

kerülve született döntés —, az Uj y p 

szerkesztőbizottsága szűke eeи  ea d 
i 	fd el- 

hívni a nyilvánosság figY 

ítélése körüli többízbeliaz illetékesek mgnél 
Egyben javasolja, hogy 

előbb meg alJ
helyzetet, 

 hasoп16 esetekmegelőzéseпek 
zenek meg 
módjában. 
A Sinkó-díj 1986 . 

évi odaítélésétől a szer- 

kesztőség elhatárolja magát. 

Újvidék, 1986. 5. 16. 

Megjegyzés : 
A fenti nyilatkozatot sze гkesztбségпd 

1986. málus 16- 8n eljuttatta a Sinkó-alapítvány g
o 

nokának , az idei bíráló bizottság elnökének , valamint 

a Magyar Szó és a Dolgozók szerkeszt
őségének. 

(Megjelent a Dolgozókban, 1986. május 22-én.) 

' 	 litikai megfontolásokat helyezett 

előtérbe a többség , 
mondván , 

hogy minél 

fiatalabbaknak ke a íjat odaítélni, akár 
Az  U~ Syn~poslon 	dalompo 

„ 	 11 д  
szerke 
bizottsaganak 
nyilatkozata 
Az Új Symposion szerkeszt ősége 1984 ta-

vasza óta élő
szóban több ízben felhívta a fi-

gyelmet arra , hogy a Sinkó -díj [háromta-

gú] bírálóbizottsága [a Sinkó- Samít t non 

a Képes Ifjúság , illetve az Uj Y P 

szerkesztőségének egy-egy képvisel
ője] kellő  

alaposság nélkül , egyszerű  szótöbbséggel 

hozta meg határozatát a legutóbbi három  volt  
eset közül legalább h tgtyben .  Arra 

 sűritag 
példa — 1985 -ben —, 	az egy 
bizonyos jelölt munkáját megismerni sem 

lévén hajlandó , kijelentette , hogy hitelt ad 

a zsűrielnölc véleményének , és ugyanarra 

a jelöltre szavaz , amelyikre  6.  
ában nem 

Mivel a bírálóbizottság munkáj 
tudnak érvényre jutni következetes és foly- 

~~~• 
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