


Irodalmi, művészeti, kritikai és társadalomtudományi folyóirat 

KIADÓI TANÁCS: 

Biacsi Antal 
Brindza Károly 

Fejes Szilveszter 
Grósz György 

Geza Gulka 
Horváth Mátyás (elnök) 

Mihajlo Jančikin 
Kerekes Sándor 

Josip Klarski 
Mészáros Anna 

Nagy József 
Petkovics Kálmán 

Pozsár László 
Sátai Pál 

Marija Šimoković  
Szalma László 

Szám Attila 
Szekeres László 
Szilágyi Gábor 

Szirovicza Antal 
Vladirnir Stevanov 

Urbán János 
Petar Vukov 

Megjelenik havonta 

SZERKESZTŐ  TANÁCS: 

Balogh István 
Barácius Zoltán 
Dér Zoltán (Örökség, Olvasónapló) 
Dietrich Gyula 
(műszaki szerkesztő) 
Dudás Antal (Alkotóműhely) 
Fekete Elvira 
(szépirodalom, Kézfogások) 

Kenyeres Kovács Márta 
Pató Imre 
Sátai Pál 
Szekeres László (Égtáj) 
Urbán János 
(felelős szerkesztő) 
Virág Gábor 

Szerkesztőségi titkár: 
Tumbász Erzsébet 

A fedőlapot 
Siskovszki András tervezte 

Alapító: Szabadka község Művelődési önigazgatási Érdekközössége 
Kiadó: Szabadkai Városi Könyvtár 

A kiadói tevékenység fő- és felelős szerkesztője: Nikola Kneževi ć  
Szerkesztőség: 24001 Subotica, Trg slobode 1. Postafiók: 4 

Telefon: (024) 27-754 
Fogadóórák: minden munkanapon 9-t ől 13 óráig 

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza 

Előfizethető  közvetlenül vagy a következ ő  folyószámlára: 

Gradska biblioteka — Uzenet, Subotica 
66600-603-698 

Előfizetési díj belföldön egy évre 100, fél évre 50, egyes szám ára 10, 
kettős szám ára 20 dinár; külföldre az összeg kétszerese 

A VSZAT oktatás-, tudomány- és művelődési titkárságának 
413-59/73 1973. február 20. sz. alatti véleményezése alapján 

mentes az általános forgalmi adó alól 

Készült a szabadkai Pannónia Grafikai M űintézetbeli 



1980.. MÁRCIUS -- X. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 

91 PAVLE UGRINOV: Szlava — Vasagyi Mária fordítása (regényrészlet) 

95 DUŠAN BELčA: Találkozás az idegennel; Magányos vándor verse; 
Esőben; Tehetetlenség -- Fehér Ferenc fordításai (versek) 

98 UTASI MÁRIA: Gedeon és az angyal; A labradori; Aranykáva kútján; 
Homo peregrinus; A megmerít ő ; Mese (versek) 

ÖRÖKSÉG  

99 KATONA IMRE: A népi líra kutatása Ortutay Gyulánál (tanulmány) 

ÉGTÁJ 

105 VIDA BRCIN: Az áldozatkészség és felelősség asszonyai 
(Pecze Franciska és Nagy Verona forradalmi munkásságáról -- Burkus 
Valéria fordítása) 

113 HERCEG JÁNOS: Kitekintő  (naplójegyzetek 7.) 

ALKOTdMtiHELY 

118 JUHÁSZ GÉZA: Szépítetlen szépirodalom 
(arcképvázlat Bogdánfi Sándorról) 

124 BAMBACH RÓBERT: Mire tanít a tanítvány? 
(Varga Zoltán A tanítvány című  drámája a Szabadkai Népszínházban) 

127 CSORDÁS MIHÁLY: A háromszínű  színész halála 
(Kopeczky László Színész és halál című  darabj ának premierjér ől) 

129 BARÁCIUS ZOLTÁN: Bemutatók visszhang nélkül 
(Deák Ferenc Zsivány és Pintér Lajos Antik komédia című  
színművéről) 

132 LÉVAY ENDRE: Alkotói termékenység 
(gondolatok Petrik Pál retrospektív tárlatán) 

135 IVO POPIG: Szilágyi László (1909-1980) 



OLVASÓNAPLÓ 

136 KOLOZSI TIBOR: Az önigazgatás könyve 
(A szocialista önigazgatás Jugoszláviában) 

138 RÓNAY LÁSZLÓ: Megmutatni a mozgás értelmét 
(Illés Endre: Mestereim, barátaim, szerelmeim) 

14.1 VÖLGYI ENDRE: Az író barangolásait követve 
_ <Németh István: Egy múzeum tárgyai) 

142 :: HERCEG JÁNOS: Közeli játéktér 
(Gobby Fehér Gyula: Másokat hívó hang) 

143 • HORVÁTH MÁTYÁS: Múltidéz ő  
(Muhi János: Mesélő  múlt) 

• 

144 KENYERES KOVÁCS MÁRTA: A „vasas szerz ő" legújabb könyve 
(Laczkó Antal: Acélszívvel) 

145 KOPECZKY CSABA: Szereplők „önrendelkezési jog" nélkül 
(Pavle Ugrinov: Zadat život) 

146 BARANOVSZKY EDIT: A történelem hüllámhöSszán 
(Ivan Ivanji: Diocletianus) 

147 BARANOVSZKY EDIT: Az emberi végletek határán 
(Branimir š ćepanović : Földbe némult száj) 



PAVLE UGRINOV 

SZLAVA 

Mindannyian asztalhoz ültek, és az ünnepi ragyogásban ismét együtt volt 
a Djordjevič  család. Mindenki ott volt, kivéve Matét, aki ugyan elfogadta 
a kávét, de mindjárt félretette és a pohár fenekére nézett. Nyugtalanul 
tovább emésztette magát, rejtett gondolataiba merült. Amikor rövid id őre 
ismét megszakadt a beszélgetés fonala, váratlanul felém fordult a házi-
gazda mellett ülő  esperes: . 

ön, fiatalember, mint hallóm, a mi szerb Athénünkb ől való? 
Kissé váratlanul ért a kérdés, meglépett Újvidék régi nevének em-

lítése, méghozzá, legalábbis érzésem szerint, gúnyos mellékízzel. Ám azon-
nal megállapítottam, hogy csak témát akart változtatni. Habár nem tar-
tozott közéjük, megérezte az asztalnál uralkodó feszültséget, s most, talán 
mert papi kötelességének tekintette, igyekezett visszatéríteni nyáját a 
védszentünnep illend őség szabta békés keretébe. Ugyanilyen céllal csatla-
kozott hozzá a kapitány az újabb kérdéssel, meg sem várva válaszomat 
az előzőre. 

És igaz-e, hogy (névrokonom) Sima Milutinóvi ć  Sarajlija is onnan 
való? 

Helyettem, aki egyszeriben a figyelem központjába kerültem, Blaga 
válaszolt; üres tányéromat vette éppen fel az asztalról, s a kapitány szem-
mel láthatólag nem volt valami rokonszenves a számára, mert nem tartotta 
méltónak a társasághoz. 

Talán szarajevói, ha már a neve is mondja! 
Ám ezzel a ripakodással nem sértette meg a kapitányt, s őt jókedvre 

derítette, s újabb kérdést tett fel: 
Hát akkor melyik az a híres költ ő , aki a szerb Athénben született? 

Szerencsére egyáltalán nem jutottam szóhoz. Maga a házigazda, a 
generális előzött meg a válasszal: 

Talán Laza Kostić ! 
Blaga ismét közbeszólt — úgy látszik, szokása —, méghozzá családias 

hangnemben: 
Dehogyis, Djordje, dehogyis, Laza Kosti ć  magyarországi! 

Az esperes felfortyant, az élevenjére tapintottak, nemzeti öntudatát 
érintették: 

--- Blaga, az istenért, már hogy volna magyarországi?! És egyáltalán, 
mért szólsz mindig közbe?! 

A ház asszonya éppen akkor. ért vissza a lakás másik feléb ől: 
Laza Kostić  zombori és nem újvidéki! — kapcsolódott a vitába. 

Remek, sehogy se hagytak megszólalni, igaz, nem is volt szándékom-
ban. Az esperes hangulatváltási igyekezete viszont sikeres volt. 

De Újvidéken lett szerelmes! — kiáltotta a doktor az asztal túlsó 
végéről. 

Méghozzá öreg fejjel! — er ősítette meg a ház asszonya, és ezzel 
nevetést váltott ki. — Opika felébredt -- súgta a fülembe, amikor a töb-
biek szabadjára engedték képzettársításukat. — Hamarosan bemehet hozzá! 

Felocsúdtam, és kis híján én is hallattam hangomat, de már elkés-
tem a közbeszólással. 

Ugyan, miféle öreg napok — mondta a doktor alaposan kieresztve 
a hangját; cinizmus mögé rejt őzött, s mint ilyen, mindig kivárta a ked-
vező  pillanatot. — Egy poétánál! Hiszen a költ ők örökifjúk! 
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A generális azonban ismét felém fordult: 
Hanem, kedves fiam, azoknak a zomboriaknak nagyszer ű  a túró-

juk! Ugye? Az a dézsás! De a másik se kutya, a sztaniolba csomagolt há-
romszögletes sajt! Fogságom idején de sokszor eszembe jutott! 

Mindenki egyetértett vele. 
Nem tudom, emlékszik-e arra a sajtra? 

Válaszolnom kellett. 
Hogyne! A sajtra is, az ízére is! Még a háború után sem változott! 

A generális rám meresztette a szemét: 
Micsoda, most is gyártanak ott túrót? 

Majdnem úgy éreztem, fejembe szállt a bor, s magyarázkodni kezd- 
tem: 

Negyvennégy telén még volt bel őle! Éppen Zomborban osztogat-
ták dobozostul, nekünk, katonáknak, a batinai csata el őtt! Az íze ugyanaz 
a békebeli volt... 

A kapitány félrehúzott: 
Milyen csatát mondott? Miféle ütközet el őtt volt az? — A helység 

nevét ugyanis nem hallotta jól. 
A Duna kiskőszegi átkelése előtt — feleltem. — De én azt hiszem, 

most már nem gyártják! Esetleg kivitelre! — tettem hozzá. 
Hát az aztán túlságosan el őkelő  volna! Sztaniolba csomagolt sajt 

— manapság! — jegyezte meg a doktor. 
Manapság csak malomkőnyi kaskavált illik fogyasztani! 

Általános nevetés a „manapság" szóra. 
Éhes disznó makkal álmodik! — nyafogta a ház asszonya, aki úgy 

látszik, jobban kedvelte a költ ői témákat. 
Akkor hát miről beszélgessünk, Zorka? — szólalt meg az esperes. 

— Ebben a hat éve tartó éhínségben? 
A kapitány ismét meghúzta kabátom ujját; arca sápadt volt és 

komor: 
Azt mondják, a mieink közül rengetegen odavesztek annál a Kis-

kőszegnél. Igaz? 
A generálist is érdekelte a válasz. 

Két brigád! — feleltem kurtán, láttam, az id ő  nem alkalmas a 
csaták ismertetésére. 

De miért volt annyi áldozat? — kérdezte a generális. Nem vála-
szolhattam. — Biztosan ott is mindenáron ki akartunk t űnni! — mondta 
az esperes, igyekezett helyettem válaszolni. 

Legalább nektek, generálisoknak nem kellene megütköznötök az 
ilyesmin! — nevetett fel gúnyosan a doktor, aki fél füllel figyelte a be-
szélgetést. 

Nagy csata volt az! — tettem hozzá és vállat vontam. 
Eh, mindig ilyesmivel magyarázkodunk! Így van ez, amióta az 

eszemet tudom! — legyintett rezignáltan a generális. 
Kis nép vagyunk — jegyezte meg bölcsen az esperes. — Az ilyenek 

pedig mindig nagy árat fizetnek! 
A kapitány ismét pohara után nyúlt. 

Szerémségben ugyanúgy elvéreztünk! 
Na de most aztán elég a háborús témákból, kapitányom! — sza-

kította félbe a doktor. 
Helyes — hagyta jóvá az esperes. 

-- Szlavát ülünk, a teremtésit, a poharak meg üresek! — szólalt meg 
az a fedetlen mellű  paraszt, aki eddig, akárcsak a mellette ül ő , kedvet-
lenül hallgatott. Felkapta a mögötte álló ballont és a magasba emelte. — 
Ha ez a legény a szerb Athénb ől való — kiáltotta —, ez a bor Djuradj 
városából! 
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Egy kis támadást éreztem ki hangjából, de szerencsére nem vettem 
komolyan. Nem is ellenem irányult. 

r,ljen Szendrő ! — kiáltotta a doktor, ő  is kétértelmű  mellék-
zöngével, most a paraszt rovására. 

Na és, milyen lesz az idei termés, Živan? — kérdezte az esperes, 
csak hogy fokozza a hangzavart. 

Gyenge, természetesen! — felelte amaz, közben bort öntött az 
ünnepi kancsóba. 

Mata felkapta tekintetét és rájuk mordult: 
Elég volt ezekből a sületlenségekből! — Tekintete zavaros volt, 

szeme véres. — Hanem, hallottátok-e, ünnepl ők — szónokolt rekedt, ittas, 
csipkelődő  hangon —, hallottátok-e, mit mondott végül az a mi „derék 
vezérünk a drága hazában"? -- Mély lélegzetet vett, majd folytatta: — 
Hallottátok-e, mit mondott a végén a mi hegyi fejedelmünk? „Sokat akar-
tam, nagyon igyekeztem, de engem is elsöpört a világégés!" 

Az utolsó szavaira gondolsz? — kérdezte a generális, aki azonnal 
megértette a mondanivalót. 

Hát persze, hogy az utolsó szavaira, mi másra! Az utolsókra, ami-
ket a nemzethez intézett, mikrofonba mondott, miel őtt főbe lőtték volna! 

A doktor hirtelen fészkelődni kezdett, először veszítette el nyugalmát, 
amióta ott ült. 

Elég volt már, az istenért! Emberek, elég volt már abból a Dra-
žából, elég a pörb ő l! 

Hadd hallja és tudja a világ! — kiáltotta Mata. 
Elég volt, kérlek, hagyd abba, hisz ünnepelünk! — • könyörgött a 

doktor. 
Tudtára akarom adni ennek a legid ősebb fivérünknek — folytatta 

amaz csökönyösen, és a generális felé fordult ismét: — Túl sokat veszí-
tettem ahhoz, hogy most itt befogjam a számat! 

A generális hirtelen dühbe gurult: 
Mi mondanivalód lehet neked az én számomra? Nem akarlak hal-

lani! Mindenki élje a maga életét, és kész! 
Á, nem! Nem azért vonlak felel ősségre, ami most történik itt, 

hanem a múltért! 
Volt, ami volt! Isten ments még egyszer megélni! 
Ti voltatok a főkolomposok, most halljátok az ítéletünket! 
Már hallottuk! 
De nem ezt, nem a népét! Semmirekel ő  hitvány fajzat voltatok 

és maradtatok! Az meg mást nem is érdemelt, mint golyót! A vezér, 
a fejedelem, a hegyek ura! Emitt meg: sokat akartam, nagy fába vágtam 
a fejszém! Mért kezdett bele, ha nem volt képes befejezni?! Mindig is 
tehetetlen volt az egész generális-sleppj ével, veletek együtt! 	Aztán gú- 
nyos hangon folytatta: —Még a te sorstól meg nem adatott v őd is, az 
„új ifjúság" nyúlszívű  és fürge lábú büszkesége is gyámoltalan egy alak! 

Ezt már a generálisné se hagyhatta szó nélkül, szikrázott a haragtól: 
Megtiltom, Mata! Még az hiányzik, hogy Opika meghallja! — s 

undorodva szájára szorította a szalvétát. 
Pillantásom találkozott a doktor bánatos tekintetével. Mindkét fivé-

rével elégedetlen volt, bizonyára önmagával, s úgy vettem észre, az ün-
nepségen való részvételével is. Mégis rám mosolygott. Mata azonban to-
vább szaporította a szót: 

Azt mondta, magával ragadta az események forgataga. Hát mi-
nek lépett olyan folyóba, amelynek örvényéb ől nem volt képes kiúszni! 
Hitvány lelkek, anyámasszony katonái, semmirekell ők! Hát ezért küldtem 
oda a fiaimat? Hogy a becstelenje miatt gyászba boruljon az életünk? 
Hősi halált kellett volna halnia, s nem pityeregni ott a bíró el őtt. Vezér 
maradni mindhalálig! Meghazudtolta önmagát! A kutyafajzat! — kiabálta 
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és öklével verte az asztalt. =-- Mindannyiunkat . megszégyenített, minket, 
akik hittünk neki, cserbenhagyott! Nem a hazát, se a királyt, hanem a 
mi szép fiainkat, a mi fiacskáinkat, beszénnyežte őket ... - tört fel belőle 
a zokogás. 

-- Elég volt, Mata, az isten szerelmére! — sziszegte ismét a •generá-
lisé, s egyszeriben úgy éreztem, e látszólag szelíd asszonynak mer őben 
másmilyen a természete. — Ha nincs hol kitombolnod magad, ez a hely, 
éppen ma, a legkevésbé se alkalmas ilyesmire! 

Hirtelen leheletét ől kialudt az előtte álló ünnepi gyertya. Vékony fe-
kete füstje körbetekeredett, rossz el őjelként még szigorúbban figyelmez-
tetett a védszentünnepre, a szentekre, a kimondott szókra. És Mata ma-
gához tért. 

-- Megbocsáss, sógorasszony, túloztam! Bocsássatok meg mindany-
nyian! — és sorban meghajolt el őttünk, ránk szegezte fájdalmas, zavarós 
tekintetét, amely még akkor is tüzelt a békétlenségt ől. Ugyanakkor hoz-
zám lépett Blaga, és suttogva tudtomra adta, hogy Vladislava kisasszony 
vár rám a szobájában. Utánaindultam, éppen amikor rövid id őre elcsön-
desedett az asztaltársaság; a némaságot az esperes békít ő  hangja sza-
kította meg: 

-- Éljen! 	kiáltotta, s a generális rövid gyufasercintéssel újragyúj- 
totta az ünnepi gyertyát. 

VASAGYI Mária. fordítása 

Részlet a Zadat Život című  NIN-díjas regényből, 
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DUŠAN BELCA 

TALÁL KOZÁSOK AZ IDEGENNEL 

 

Ebben az esőben 
elmosódik majd - az utad; idegen vándor; 
elmosódik az arcod; • 
a nyirok elrothasztja ruhádat. 

Hogyhogy épp ezen az úton. 
találkoztunk össze . 
mi ketten annyi sok ember. közül 
- mi, két gy űlölködő  lator. 

Vándor, vajon melyikünk temeti majd a másikat 
oda, az útszéli sárba, 
s ki lesz az,.áki tovább• - hcilad- az erdőn át - 
a napsütötte hegyekbe, föl az örök hóba, 
a kékl ő  és örökkévaló, 
jéghideg tavak` f elé? • 

 

Csókoljatok kezet az idegen vándoršzak, 
s körmötök saját szemetekbe"vájjátok; 
ereszkedjetek térdre -elő tte,. 
s érzékeny térdetek 
vérezze be a földet. 

• 
Hajoljatok nieg.áz•i-de en vándor el őtt, 
aki többet látott a vilagból, 
többet ázott, mint ti. 
Hajoljatok meg, gyerekek, 
és csókoljátok meg vérben úszó, 
eső  áztatta fekete karmát 
— góiosz szeret őjét. 

 

Idegen, te vagy az egyetlen vándor, 
ki jól tudod, hogy utad 
soha véget nem érhet; 
állj meg hát oddalarnon, 
hadd ázzunk és beszélgessünk; 
hadd hagyjunk nyomokat 
a sárga sárban. 

Állj meg, vándor, 
és csak egyszer nézz át 
a hegygerincen; - 
túlsagosan•messze vannak a falvak és a városok, 
ahonnan jöttél. • 

Idegen, te egyetlen vándor,- . 
nézz ismét el őre: . 
Hát nem látod: 
a síkság szemedet kerekre nyitja, 
az eső  meg melledet paskolja; .- 
itt hát az alkalom, hogy előhúzd a kezed 
s megöleljél. 
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Azt, amit én hallok, 
hallod te is, véndór. 
Azt, amit te látsz, láttam én is. 
Mi hát akkor a különbség közöttünk? 

S mégis el ő tted térdelek, 
mintha te ajándékoztál volna meg 
élettel, távoli éggel, 
azzal a szelíd vidékket, ahol halni lehet. 
Eléd hullok a kizöldült földre, az éles k őre. 

Amit én tudok, azt te is tudod, idegen, 
s mégis: a ruhád szegélye hosszán 
szétmorzsolt véres karmodba 
csúsztatom ajándékomat, 
esőbe meredő  összetett kezem. 

 

A fej, ct testnek e szükségteleit része =-
a fej, amely hasznavehetetlen, 
sehova el nem juttat; 
a fej, amelyről lenyúzzák majd a b őrt, 
s karóra tűzik — 
a fej ennyi csak, pajtás. 

Mit kezdjünk a fejekkel, 
mi, két cimbora, 
két útitárs az ázott országúton — 
két lator, két útonálló, 
két b űnös szerelmes 
ebben az esőben, mely zuhog csak váltig; 
ebben az esőben, amely áztatja 
megmered ő  tetemünket. 

MAGÁNYOS VÁNDOR VERSE 

Az az id ő, amit lemorzsoltam, 
s az, amelyik engemet morzsol, 
nem pótolhatja a perceket, 
melyeket nem tölthettem kint 
az őszi szélben és es őben. 

Értelmetlenség töltött be mindent: 
húst, eszmét, s minden kísérletet, 
hogy feljussunk a víz színe fölé, 
a víz fölé, mely eszel ősen folyt be a szánkba 
s csorgott le szakállunkon és testünkön. 

A világ összes lepergett ideje, 
s az is, ami most kezd peregni, 
nem elég ahhoz, hogy pótolja 
azt, ami nem fért fejembe 
egy este a köves úton, 
mzkozben az es ő  ömlött a köpenyemen 
s áztatta szürke arcomat. 
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ESÖBEN 

Az átizzadt ing alatt: 
nyitott mell, véres szív, 
s a test párolgó szagával a szőrzet. 

Kutyák szaladnak az ember után: 
csapzott, sáros, kóbor ebek. 

Már rég megszokta ezt, 
csupán a botjával pöccinti őket arrább maga elő tt, 
mert azt a hasadékot nézi merően a felhők között; 
arra tart és ott akarja megtalálni 
összekaszabolt, véres földi mását. 

Nem is látja, hogy a kutyák eloldalognak, 
a szíve meg kih űl, 
miközben összesz űkül a látóhatár 
s a visszatérésre 
nincs már lehetőség. 

TEHETETLENSÉG 

Mint egy borzas madár, 
mint egy ázott öreganyó — 
ott imádkozik egy kopott kis ember 
az ajtóra szegezett jel tövében. 

Senki sem jön, hogy ajtót nyisson neki, 
hogy lelökje a lépcs őkön, 
vagy elverje, s így zavarja el. 

Ázik, s majd el is ázik, 
elfelejti, hogy mit is akart 
kikönyörögni az ismeretlen hatalmasoktól, 
vagy mit is akart bevésni az agyagpadlóba 
a tíz körmével meg a nyelvével. 

Az es ő  ledönti már lábról s beleveri 
abba az óriási vasalt ajtóba, 
•amelyik neki is ellenáll 
meg a töméntelen víz ostorozásának is. 

Sejtette: 
soha nem tárul fel 
ennek az őrült szentélynek az ajtaja, 
hiszen nincs is ilyen ajtó. 

FEHÉR Ferenc fordításai 
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UTASI MÁRIA 

GEDEON ÉS AZ ANGYAL 	HOMO PEREGRINUS 

Pálcájával megérintette 
a kovásztalan kenyeret. 

Tűz csapott ki, 
tűz és láng 
a kősziklából; 

illatos füvet dobott 
az izzó k őre és 

a berek fájával 
megáldoztatta- a 
kecskegödölyét. 

Egy szépszál gyapjút 
is vetett a tűzbe. 

A LABRADORI 

Komor fekete paripák 
Úsznak a hegyen át 

Sötét sörényük villogó 
Vad kibontott lobogó 

ordas fegyelem 
átok fejemen 

Vad k ibántott lobogó 
Sötét sörényük villogó 

Úsznak a hegyen át 
Komor fekete paripák 

Saruim lassan 
egészen megavultak 
a hosszú út miatt . 
ösvényeim elkanyarodnak 
Májam a. földre omlik -' 
Szemem elsenyved 
Búsult nagy haragomban 
vesztegel a Hold is 
búsult haragomban 
elfordul bennem a szívem 

A MEGMERITÓ 

Késlekedik a szekér gördülése 
Jajgat a rostélyzat mögött 
Csobognak a hóhérparipák 
S mint fegyver vasát a test 
Komor h űséggel befogadják 

MESE 

A puszta tüskéjével 
csalános indákkal 
csépelte meg a testét. 
Kezébe vette útravalóját: 
egy sült árpakenyeret 
meg a furfangos furulyát. 
Aztán csak nagy hirtelenséggel 
aláhengeredett a völgybe. 

ARANYKÁVA KÚTJÁN 

Kakas vére csobban 
Loncos kicsi Kató 
Pártás aranygallyba' 

,Onnan Fis kiveszlek 
Soha nem eresztlek 
Kakas vére csobban 
Teszlek lángos puha hóba 

Onnan is kiveszlek 
Mindétig szeretlek 

Axanykút.káváján 
Kakas vére csobban 
Foszlós szívem 
Közepébe teszlek 
Loncos kicsi Kató 
Pártás aranygallyba' 
Kakas vére csobban 

Onnan ki nem veszlek 
Soha nem eresztlek 

98 



ÖR ÖKS ÉG  

KATONA IMRE 

A NÉPI LÍRA KUTATÁSA ORTUTAY GYULÁNÁL 

Ortutay Gyula gazdag életművében a főbb népköltészeti műfajok közül 
kétségkívül a népi líra kutatása a kevésbé hangsúlyos, ez azonban koránt-
sem kisebb érdekl ődésének, hanem az időközben fellendült népzenekuta-
tásnak tulajdonítható: nem is egyéni vonása, inkább a tudományok közötti 
munkamegosztás természetes velejárója. A népi líra. mégsem volt Ortutay 
Gyula szellemi mostohagyermeke, ellenkező leg: Bartók Béla, Kodály Zoltán 
és főként a szövegkutató Solymossy Sándor után ő  foglalta össze újra a 
magyar népdal főbb jellemzőit. Ez az időközben hol népszerű , hol pedig 
tudományos formában átdolgozott tanulmány voltaképpen máig a magyar 
népdalról szerzett ismereteink egyik legigényesebb . szintézise. Mivel Or-
tutay Gyula részletkérdések boncolgatásába általában nem bocsátkozott, 
hanem kezdettől mindvégig a népköltészet alapkérdései érdekelték, ennek 
megfelelően valahány elvi jelent őségű  tanulmánya, ill. megállapítása van, 
mindannyiszor kitér egy-egy törvényszer űségnek a népi líra területén ta-
pasztalható érvényesülésére is. E fontos helyek csokorba szedését az .álta-
lam ez alkalomra átnézett 20-25 könyv és tanulmány ismeretében sem 
mondhatom teljesnek. Kutatástörténeti mérlegeléseit ezúttal. nem ismer-
tetem; nem a másokról alkotott véleményét, hanem őt magát és ered-
ményeit szeretném itt bemutatni. . 

Szegedi fiatalunk néprajzi-népköltészeti indulása véletlen törvénysze-
rűséggel e most kiválasztott m űfajunkkal kezdődik. Elsőnek . Solymossy 
Sándor A magyar népdal szövegszerkezete c. egyetemi . előadását hallgatja, 
sőt először ő  maga is népdalt és népballadát gy űjt a Nyírségben, és csak 
azután fordul nagyobb figyelemmel a népmese felé is. E népdallal való 
iridul'ása akarva-akaratlanul is Megfelel a népköltészeti m űfajok fontos-
sági sorrendjének, mivel népünk életében és költészetében is e m űvészi 
forma került az els ő  helyre. Kodállyal együtt Ortutay Gyula is azt val-
lotta, hogy az egész népi m űveltség csúcsa, virága a népdal. (1943: 258.) 
Ennek megfelelően klasszikus antológiájában is e m űfaj szerepel az el ő-
kelő .. első  helyen, holott a figyelme nem els ősorban . erre összpontosult. 

Már pályája kezdetén sajnálkozva állapítja meg önmagáról, hogy ze-
nei képzettsége nem éri el a korszer űség követelte szintet, s őt a pontosabb 
fonetika követelményével szemben is hadilábon áll -- írja —, mégis egyik 
előharcosa a tudományközi együttm űködésnek. Élénk . figyelemmel kíséri 
és munkáiba lehetőség szerint be is építi a népzenekutatás -- els ősorban 
Bartók Béla, Kodály Zoltán, Szabolcsi Bence és Vargyas Lajos - - legfris-
sebb eredményeit; sok tekintetben f őként .a történeti és összehasonlító 
kutatások terén — követend ő  példának is tartja; a szövegkutatók közül 
mindenesetre talán nála találunk legtöbb népzenei hivatkozást. A népzene: 
zenei anyanyelvünk kodályi koncepčióját ő  is elfogadja és tovább szélesíti, 
így a népköltészet kutatását ő  sem tekinti végcélnak vagy ..öncélnak, ha-
nem költészeti anyanyelvünk alapozásának. Gondolatai és tettei szoros 
egységbe fonódtak: els ősorban Ortutay Gyula . érdeme a Magyar Rádió 
Pátria-lemezsorozatának és részben a Magyar . Tudományos Akadémia ki-
adásában. megjelenő  Magyar. Népzene Tárának megindulása, valamint a 
korszerű  általános iskolai népzeneoktatás bevezetése is. 
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Kodály követője a népköltészet-népdal történeti stílusrétegei felfejté-
sében, ha ő  maga az általános kérdések megválaszolásán túl nem is ju-
tott; egy-egy alkotáson vagy alkotáscsoporton belül észlelte a történeti 
rétegzettséget. Bartóké pedig a nemzetközi összehasonlítás módszere terén: 
a kölcsönhatások hasonló tárgyilagos vizsgálatát sürgeti ő  is, rámutatva 
a Bartók által megtalált ún. rosta-rendszerre, mely a korábbi gépies és 
mindig egy irányba néz ő  átadás—átvétel szemléletet korrigálja és hang-
súlyozza az igen és a nem, tehát az elfogadás és az elutasítás elvét is. 
Szíve szerint ő  mindig a nemzetközi hasonlóságoknak örült jobban. 

Ortutay Gyula gyűjtői ideálja Kálmány Lajos, Bartók Béla és Kodály 
Zoltán, akik nemcsak a szakszer űség követelményeinek tettek eleget, ha-
nem a néppel való azonosulásra is követend ő  példát mutattak. Annyival 
lépett tovább mestereinél, hogy ő  a napi politika feladatait is magára 
vállalta. 

A népzenekutatás nagy mestereihez, e fejlett tudományághoz való er ős 
kötődés sem feledteti azonban vele a szövegkutatás sajátos és önálló fel-
adatait. Az együtt hullámzó (Ortutay Gyula kifejezése) dallam és szöveg 
történeti útja eltér, hangsúlyozza többször is, a dallam a maradandóbb, 
az eszmei mondanivalót is hordozó szöveg viszont a fontosabb és válto-
zékonyabb, tehát mindig is több a szöveg-, mint a dallamtípus, és kettejük 
találkozása rendszerint csak alkalmi. E .  két összetevő  egymáshoz való köl-
csönös, mégis eltérő  módon való alkalmazkodásának olyan finom árnyala-
taira is rámutat, melyek továbbmunkálásra sarkallnak és mindkét illeté-
kes szakág együttes erőfeszítéseit is kívánják; ennek éppen Ortutay Gyula 
volt mindvégig a legkövetkezetesebb szószólója. 

Ortutay Gyula nem dolgozott ki új, szövegszempontú népdalmegha-
tározást, ehelyett Bartók és Kodály felfogását fogadta el. Mestereinél még 
következetesebben hangsúlyozza viszont a népdal társadalmi beágyazott-
ságát és abból ki nem szakítható kutatásának fontosságát. 

Móricz Zsigmondéhoz hasonló, egész életére kiható élményben volt 
része már első  gyűjtőútja során is, amikor „egyszerre szerethettem a 
balladák, mesék szépségét és gy űlölhettem a félig feudális, félig kapitalista 
társadalmat" (1973:19.) — írja visszaemlékezésében. Európai összefüggé-
sekre vagy más műfajra való kitekintése során is újra és újra hangsúlyoz-
za, hogy éppen a szegényeknek a leggazdagabb a költészetük, és másokkal 
szemben, de legalábbis náluk jóval korábban észreveszi, hogy a népkölté-
szet minden műfajában -- a siratóénekekt ől a kis gyermekdalocskákig — 
közvetve vagy közvetlenül jelen van a társadalmiság. Erre els ősorban nép-
dal-példákat idéz. Nézete szerint a nemzetközi műfaji és formai rokonság 
sem azonos az eszmeivel, ez utóbbi a magasabb rend ű , melynek alapja a 
népek közös sorsa és tartós' együttélésük. Örömmel fedezi fel ezeket a 
megfeleléseket -- Franciaországtól Romániáig — minden általa ismert vagy 
ismertetett nép költészetében, és ugyanakkor arra is rámutat, hogy e 
rokonság főként a kesergő  műfajokban (katonasiratók, kivándorló énekek, 
társadalmi panaszdalok stb.) mutatkozik meg. 

Ortutay Gyulát elsősorban ez a népközelség, életközeli történelem-
és társadalomszemlélet óvta meg a filológiai és a szociológiai egyoldalú-
ságoktól, buktatóktól, továbbá a nacionalista elfogultságtól is, és segítette 
őt abban, hogy a nemzeti-nemzétközi, hagyományújítás, egyéniségközösség 
és hasonló ellentétpárokat mind árnyaltabban tudja feloldani. A paraszti 
közösség kissé elhomályosult vagy elhomályosított fogalma helyett ő  a 
múlt és a korabeli jelen viszonylatában egyaránt konkrét csoportokat (ön-
tudatos lázadókat, belenyugvó jobbágyparasztokat vagy g őgös despotákat) 
lát, ezek dalkincsének elkülönítésére eredményes kísérletet is tesz. Egyik 
úttörője hazánkban az ún. történeti és társadalmi népköltészet, els ősor-
ban pedig a történeti népdalok megfelel ő  kutatásának. Önként következik 
mindebből a munkásdalok iránt utóbb megnyilvánult érdekl ődése is. Or-
tutay Gyula nyomatékosan hangsúlyozta a munkásfolklór paraszti gyö-
kereit, az énekelt dalok közösségi jellegét, ugyanakkor viszont rámutatott 
az egyéniség nagyobb szerepére,' a szóbeliség másodlagos és az illegalitásból 
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adódó kényszerű  voltára, továbbá e — f őként mozgalmi célzatú -- folklór-
alkotások nagyobb társadalmi tudatosságára is. Összegez ő  tanítását máig 
elfogadhatjuk. 

A folklór másodlagosságának, utánzó jellegének minden korábbi és 
jelenünkig kísértő  elméletét sokféle formában cáfolja, végs ő  fokon a nép 
vállveregető  lenézését sejti benne. Ironikusan cáfolja a „das Volk dichtet" 
romantikus grimmi elképzelést, bár ő  maga is költőóriásnak, kollektív 
költőnek tekinti a daloló népet; ugyanakkor viszont még mesterével, 
Bartókkal is szembeszáll, hogy az egyéniség jelentkezését nyomon követ-
hesse. Az egyéniségkutató Ortutaynak legnehezebb dolga kétségkívül éppen 
a népdalok kérdésében volt. Nemcsak Bartók Béla, hanem követ ői, töb-
bek között Vargyas Lajos is tagadják az egyén dallamalkotó képességét 
és azt hangsúlyozzák, hogy a dallam (-típus), f őként pedig a zenei stílus 
közös szellemi termék, kollektív produktum, mely ösztönszer űen alakult 
ki. Ortutay Gyula készséggel elismeri, hogy épp a népdal el őadása során 
van legjobban megkötve az énekes: kész és kicizellált szöveg- és dallam-
szerkezet, azon belül formulakincs áll rendelkezésére, s őt esetleg nem is 
szólóban, hanem kórusban kell énekelnie, a „közönség" elvárásai is má-
sok, mint a mesemondás során. Az egyéniség, az ún. nótafa azonban Or-
tutay Gyula szerint semmiképp nem lehet ez esetben sem puszta gép, 
aki a hallottakat tökéletes hűséggel adja vissza, hiszen ilyenre nincs is 
példa az egész népköltészetben, hanem megteszi a maga „javaslatait", 
és a közösséggel igyekszik ezeket elfogadtatni, másrészr ől viszont a kol-
lektív produktumokat is tovább variálja és gazdagítja. Amíg él ő  a nép-
dalgyakorlat, mindez gazdagodásra vezet; szép példája ennek az új stílusú 
népdalok egész nyelvterületünkön való viszonylag gyors, fokozatos elter-
jedése. Ortutay Gyula, az egyéniségkutatás hazai meghonosítója és egyik 
kimunkálója magától értetődő  következetességgel sürgeti az említett nó-
tafák teljes népdal-repertoárjának összegy űjtését és vizsgálatát, hogy az 
egyéniség—közösség kérdésében itt is még tisztábban láthassunk. A nép-
zenekutatók csak némi késéssel követték tanácsát, annál nagyobb örömmel 
regisztrálta eredményeiket (pl. Barsi Ern ő  sályi kutatásait), melyek e min-
den ízében közösségi műfaj tükrében is felvillantják az egyéni el őadók 
arcát. (Kedvelt dallamfordulatok el őnyben részesítése, az ismert szöveg-
versszakok megválogatásának és egymáshoz csiszolásának egyéni módja 
és sorrendje stb.) 

A nép szellemi alkotókészségének lenézését látta abban az elmélet-
ben is, amely szerint a folklór mindig csak utánzat, romlás lenne, és csak 
egyoldalú hatások érik az irodalom, a hivatásos m űvészetek részér ől. Ki-
dolgozza a folklorizmus-folklorizáció kétoldalúságának korszer ű  elméletét, 
amelynek továbbmunkálásán éppen napjainkban fáradozunk; ezzel kap-
csolatos említett példái éppúgy felölelik a francia népköltészet-irodalom, 
mint a magyar népzene—műzene kapcsolatát. Külön gonddal mutat rá 
a folklórban „megszépült" Czuczor- és Pet őfi-dalokra (Alku, Hegyen ülök... 
stb.) és a -Csak egy kislány van a világon ... típusú szentimentális műdalok 
egészséges beilleszkedésére és alakulására. Kissé talán a folklór fel ől és 
annak javára nézi e kétoldalú folyamatot, de egy percig. se  feledjük, hogy 
ez a hangsúly mások egyoldalú és általa igaztalannak érzett álláspontja 
miatt tolódott így el! Ortutay Gyula eléggé elhatárolja magát a városi 
műdaloktól és más félnépi alkotásoktól, bár a kutatásukat sürgeti; míg 
pl. a franciáknál természetesnek veszi a falusi-városi, paraszti-polgári és 
proletár költészeti formák tartós együttélését és összefonódását, nálunk 
azonban sem a saját, sem pedig a velem együtt készített közös antológiánk-
ban nem tűrte meg ezeket az átmeneti formákat. A nép úgy-ahogy meg 
tudott ezekkel barátkozni, Ortutay Gyula esztétikai igényessége azonban 
már kevésbé. Számára a népdalok sem csak a kutatás tárgyát képezték, 
hanem gyöngyörködtették és esztétikai élvezetet is nyújtottak neki: Ortu-
tay legszebb és valósággal költ ői ihletű  sorait a tudós és a műélvező  talál-
kozásának köszönhetjük, pl. amikor a Kossuth -nóta egyik átalakított vál-
tozatát a maga sokoldalú módján elemzi. (E témájára egyébként mind 
gazdagabb és részletesebb elemzéssel többször is visszatér. Valóban, né-
pünk 1848 utáni, Bach korszakbeli hangulatát a lehet ő  legtökéletesebben 

101 



fejezi ki e négy sor: „Esik es ő  karikára, Kis angyalom kalapjára. Nem 
esik az urakére, Sem a szegény rabokéra." E dal hangulati tömörsége 
Goethe Wanderersnachtliedjére és Arany Életem hatvanhatodik évébe... 
kezdetű  kis versére emlékeztet.) 

Ortutay Gyulát minden tekintetben az egységben látás igénye jellem-
zi és vezérli, ennek megfelel ően a műfajok és formák szerves összefüggés-
rendszere, tehát egységesnek tekinti magát az egész népköltészetet is. 
Már egyetemi magántanárként megbirkózik a népköltészeti m űfajok fogas 
kérdéseivel, de elvi jelentőségű  tanulmányaiban mindig is a három f ő  mű-
fajra (dal-ballada-mese) való egyidej ű  kitekintés jellemzi. Bár a népdal 
műfaji sajátosságaival behatóbban nem foglalkozik, lényegének megra-
gadásához mégis talán ő  jutott a legközelebb: „egyszerre fejezi ki az 
énekes legszemélyesebb vágyait, érzelmeit s egyben magának a népnek 
is önkénytelen vallomása életr ől, szerelemről, halálról, létünk alapvet ő  
kérdéseiről." (1943:262.) Szerinte hagyományos az új, közösségi és egyéni, 
továbbá tartalmi és formai összetev ők sajátos műfaja a kis formátumú, 
proteusi változékonyságú lírai népdalhagyomány, mely történeti rétegekre, 
tartalmi csoportokra, azon balül típusokra osztható: megtartó kerete a 
dallam, ill. a drámai jellegű  szerkezet, és a legkisebb elemi részecskékb ő l 
szabad variálással való építkezés jellemzi. E kis alkotórészekb ől való meg-
valósulás és  megvalósítás törvényszer űségei azonban nagyon bonyolultak. 

Ortutay Gyula többször is bírálja Erdélyi János tartalmi népdal-
csoportosításait, rámutat a kategóriák viszonylagosságára és folytonos_ 
átfedéseire, sőt az epika és a líra határterületeire is. Ő  maga a további 
és részletekbe menő  csoportosítással nem foglalkozik, klasszikus antoló-
giájában is mindössze hét nagy tömböt különít el, holott tudjuk: a nép-
dalcsoportok száma félszáznál is több! Helyesen hangsúlyozza, hogy inkább 
egy-egy lírai alapeszme, gondolat, szövegmag vagy párhuzam-hasonlat köré 
épülő  dalcsaládokról, mint tartalmi dalcsoportokról lehet szó. Affinitás-
elméletében külön is kifejti, hogy e nem epikus, tehát lírai daloknál inkább 
a dallamszerkezet és. a kisebb, elemi részecskék egymáshoz való kapcso-
lódását figyelhetjük meg. Mivel a dal nemcsak mondatnyi, hanem még 
kisebb alapegységekre bontható, így virágzó dalhagyomány esetén még az 
esetleg széténekelt és „romlott" változatokból való újjáalakítás lehet ősége 
is mindig megmarad. (Pl. Két út van el ő ttem...) Ha nem mondta ki hatá-
rozottabban, mégis Ortutay Gyula vette észre els ők között, hogy még a 
felbomlott, szervetlen, részeire szakadt és az epikus szüzsé egységes kere-
tét nélkülöző  elemi (epikus) részecskék is újabb épít őkövei lehetnek egy 
utóvirágzását élő  Lírai dalhagyománynak. Az epika elhanyatlásával nem 
feltétlenül egyidejű  a líráé! Ezt a felismerést szakmai kötelességünk to-
vább munkálni! 

A magyar népdal formai kérdéseivel sem foglalkozik részletesen, 
idevágó általános megállapításai részben összegez ők, részben pedig irány-
mutatók is. Egyik legfontosabb felismerése a magyar népköltészet, azon 
belül a népdal drámai jellege: ez szerinte megmutatkozik a kett ős — pár-
huzamos vagy ellentétes — szerkesztésben, a lírai monológok dialógusok-
ká való átalakításában, a szöveg—dallam kapcsolatában, e kett ő  szerkeze-
tében és végül még a rímelésben iš. Tartalom és forma így ötvöz ődik egy-
be ezen a meglehet ősen behatárolt szinten, amelyen belül viszont — hang-
súlyozza Ortutay, mintegy Bartókra emlékeztetve -- a megvalósítás töké-
letes. E drámaiság segítségével újszer űen tudja értelmezni az „elkopta-
tott" természeti kezdőkép mibenlétét is, sőt külön önálló csoportosítást is 
ad, így a meglehetősen kiterjedt és már régóta megrekedt vonatkozó szak-
irodalomban új utat is tud törni. 

A stílus kérdései inkább a balladával és a mesével kapcsolatosan ér-
deklik, itt is lényeglátó tömörséggel teszi helyére viszont a népdal realiz-
musának és szimbolizmusának összekuszált kérdéseit, egyszerre határolva 
el magát a vulgarizálástól és a .romantizálástól. A takarékos jelz őhaszná-
latra és ezzel szemben -- a drámaiságból következ ően - az igék nagyfokú 
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kedvelésére vonatkozó megfigyelései a népdalokra is érvényešek. Elišmeri, 
hogy a verstani és a dallamkutatások sokkal több régiséget tárhatnak fel, 
mint ..a: szövegek elemzése, e :formai vizsgálatoknak azonban- Szerinte is 
megvannak ill. n1eglesznék a megfelel ő  tartalmi-műfaji . konzekvenciái. 
Ilyen értelemben bár ő  .maga közelebb áll a . tipologikus . szemlélethez 
— nem utasítja -el, a genetikus kutatások lehet őségét sem. Ezen az alapon 
híve az összehasonlító történeti, közelebbr ől a finnugrisztikai kutatásoknak. 
E tekintetben is éppen a népdalokkal kapcsolatósan, legnehezebb a kutatás 
helyzete, hangsúlyozza. . 

Mind .átfogó népdalszemléletének, mind pedig az elvi' tanüimányok-
ban - 'kifejtett általános 'népköltészet-elméletének tanulságos összegez ődése 
a Kossuth-hagyományról írt nagy tanulmánya: Már maga a témaválasztás. 
is jellemző : időszerű, 'ugyanakkor Ortutay Gyula számára mégis , ;örök- .  
zöld", sorra kerül itt a h ős ábrázolása a lírai költészetben; népünk szub-
jektív,. mégis, biztoš 'történelmi. ítélete; a variálódással párhuzamosan.. meg- 
mutatkozó mind tudatosabb politikum W. Stenitz fontos, felismerése! 
—, a félnépi és népi alkotások átmenetei, a nemzeti és a nemzetközi jelleg 
megnyilvánulásai, xll. az .  átvételek. és ,párhuzamok, az eltérések éš: elutasí-
tások okai stb. (Pl. a Kossuth-párti magyar és a Kossuth-ellenes_ nemzeti-
ségi :  dalok.) .Foglalkozik a Kossuth -nóta sokat 'boncolt eredetkérdésével --
bár nem ezt tartja a legfontosabb kérdésnek --, valamint a munkásmozga-
lomban való utóéletével egyaránt. Kitekint más szociális jelleg ű  műfajokra 
(pl. -betyárdalok és -balladák), és értékeli a variálódásból adódó • gazdag, 
több száz -  darabból álló 48-as daltermést. A.. Kossuth-hagyományon. belül 
jó felismerése az inkább nemzeti ,mondanivalót megfogalmazó dalok és a 
jobbára' szociális-tartalmat hordozó prózai epikus alkotások közötti különb-. 
ségtétél. Képünk „Kossuthot magát. is, ezeket a dalokat is mindenfajta 
elnyomatás elleni. küzdelmében jelképnek is, vigasztalódásnak is 'tekintette" 
(1952:270.) — írja. Ézért használnak fel az, énekesek el őző _ korszakokból 
származó tartalmi-formai   . elemeket, .alakítják. át a dalt újra éš új.ra, ` . s 
később átváltanak:.a bizakódásból késergésre. A 48-as és a bukás utáni 
dalok hangvétele éppúgy eltér, mint a korabeli honvéd és a kés őbbi kény-
szerűségből fakadó Ferenc József-kóri katonadaloké .is;' épp ezek a törté-
nelmi-társadalmi -mozgalmakat' kísérő  lírai dalok - vallja Kálmány Lajoš-
sá'l együtt -- a 'nép -történelemszemléletének.' legjobb fokmérői. Ortutay 
Gyula nemcsak a magyar népköltészeten belül választja . külön a kincs-
tári, „megrendelt", „Színb ől" .  és ' az önként, szabadon; „szívb ől énekelt 
katonadalokat, hanem arra is rámutat, hogy a szomszédos népek Kossuth-
ellenes dalai mögött mindig ott „munkált" Bécs messzire nyúló intrikus 
keze. Amilyen sajnálkozva regisztrálja ezt, ugyanolyan nagy örömmel írja 
egyik kései beszámolójában, hogy az újabb morva, szlovák és más szom-
szédnépi kutatások is jelent ős Kossuth-barát dalhagyományt tártak fel, 
habár ez a Mátyás király és Rákóczi személyéhez fűződő  nemzetközi 
hagyomány gazdagságát nem is éri el. További terve volt ezeknek a közös 
nemzetközi hagyományoknak tüzetesebb kidolgozása, de erre és még sok 
minden másra sem futotta már idejéb ő l. 

Ortutay Gyulát széles körű  érdeklődésének és kiterjedt közéleti tevé-
kenységének folyton változó keretein belül is igaz hűség és állandóság jel-
lemzi; ebből adódott sokoldalú és lankadatlan érdeklődése (pl. a népdal-
kutatás iránt is), a kortársi eredmények folyamatos összegezése és az új 
feladatok kijelölése, ezek a fő  érdemei. 'Figyelme nem veszett el a részle-
tekben, mindent azonnal nagy összefüggésrendszerbe tudott elhelyezni. E 
nagyívű  szemlélete és módszere éppen e részletekb ől építkező , proteusi 
változékonyságú és kis formátumú népdalok tekintetében segítette őt ma-
radandó elmélete kidolgozásában. 

Ortutay Gyula egyénisége — magasabb szinten — kedvenc nótafáira 
és mesemondóira emlékeztet: ő  saját korának egyik legjobb összegez ője 
és .a jövőbe .vezető  :utak, legbiztosabb kijelölője is. A népdalkutatók is az 
ő  nyomdokain haladnak. 
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ORTUTAY GYULA E FEJEZETÜNKHÖZ FELHASZNÁLT  MOVEINEK JEGYZÉKE  

1933 	Mondotta: Vince András béreslegény, Máté János gazdalegény. Nyiri, rétközi balla- 
dák, betyár- és juhásznóták. Szeged. Szegedi Fiatalok M űvészeti Kollégiuma, V. 

1936, 1960 Magyarország felfedezése - frók, népek, századok. Bp. 319-326. 
1936, 1960 Kalendáriumolvasó magyarok - frók, népek, századok. Bp. 369-373. 
1939 	Solymossy Sándor a szegedi egyetemen - Ethn. L/3-4. sz. 188-192. 
1939 	A magyar népköltési gy űjtemények története - Ethn. L/3-4. sz. 221-237. 
é. n. 	Rákóczi két népe. (Bp.) Magyarok Könyvtára, 4. sz. 
1940, 1960 Kálnzdny Lajos és a modern néprajzi gy űjtés - Írók, népek, századok. Bp. 277-289. 
1942, 1960 Kriza János - frók, népek, századok. Bp. 191-201. 
1943 	A magyar népköltészet. Bp. Különnyomat a Művelődés Könyvtára IX. kötetéb ől, 

249-304. 
1952 	Kodály Zoltán hetvenéves - Ethn. LXIII/3-4. sz. 257-262. 
1952 	Kossuth Lajos a magyar nép hagyományaiban - Ethn. LXíIi/3-4. sz. 263-307. 
1955 	Magyar népköltészet. I. Népdalok. (Bp.) Magyar Klasszikusok. Bevezetés, 7-79. 
1955, 1960 Mátyás király és Kossuth Lajos nyomában - frók, népek, századok. Bp. 329-334. 
1955, 1960 A munkásosztály népköltészete - frók, népek, századok. Bp. 379-386. 
1955, 1960 Eleven vagy múzeumi kultúra? - Irók, népek, századok. Bp. 387-393. 
1956 	Ha rózsaszál leszel. A francia népköltészet gyöngyszemei. Szerk. Dobossy László. 

Bp. Bevezető , 5-16. 
1959 	Variáns, invariáns, affinitás (A szájhagyományozó műveltség törvényszerűségei) - 

Különnyomat a MTA Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei 
IX. kötete 3-4. számából. Bp. 195-238. 

1961 	Kihajtott a bükk levele. Román népballadák és népdalok. Szerk. V. András János 
és Domokos János. Bp. Bevezet ő, 5-9. 

1961, 1966 Tudomány és politika - Halhatatlan népköltészet. Néprajzi vázlatok. Bp. 7-11. 
1961, 1966 Bartók Béla - Halhatatlan népköltészet. Néprajzi vázlatok. Bp. 219-225. 
1963 	Kelet és Nyugat között - A magyar néprajzi kongresszus anyagából (1963. okt. 

16-20.). Különnyomat a MTA Nyelv és Irodalomtudományi Osztalyának Közlemé- 
nyei XXI. kötete 1-4. számából. Bp. 29-40. 

1965 	A szájhagyományozás törvényszer űségei - Ethn. LXXVI/1. sz. 3-9. 
1966 	Kis magyar néprajz. 4. átdolgozott kiad. Bp. 13-27. 
1969, 1974 A szájhagyományozás törvényszer űségei. Nemzetközi szimpozion Budapesten (1969. 

máj. 28-30.) S. a. r. Voight Vilmos. Bp. 11-13, 17, 24-25, 65-66, 76, 79-81, 87-88, 
100-104, 119, 120---121, 127-129. 

1966 	A finnugor folklór-kutatósok lehet ősége és feladatai - Ethn. LXXVIi/1. sz. 1-11. 
1966 	Erdélyi János - Halhatatlan népköltészet. Néprajzi vázlatok. Bp. 61-72. 
1970 	A nemzeti és nemzetközi kérdése a néprajzban - Artes Populares, Bp. 1. sz. 3-20. 
1972-73 A magam gy űjtéséről - Artes Populares, Bp. 2-3. sz. 1-21. 
1975 	Magyar népdalok. I. 2. kiadás. Bp. A magyar népdal, 7.-69. 

Ezt az írást abból az alkalomból közöljük, hogy Ortutay Gyula hetven évvel ezel őtt, 1910. 
március 24-én született Szabadkán. 
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ÉGTÁJ  

VIDA BRCIN 

AZ ÁLDOZATKÉSZSÉG ÉS FELELŐSSÉG ASSZONYAf 
PECZE FRANCISKA ÉS NAGY VERONA 
FORRADALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL 

A bácsföldvári Nevenka Kozarski után a péterrévei Pecze Franciska volt 
a második női párttag, aki 1932-ben, és attól kezdve több ízben is járt 
Becsén és más Tisza menti helységekben. El őször 1933-ban röpiratokat 
Hozott a május elseje megünneplésével kapcsolatban. Azonkívül magával 
hozta a Proletár cím ű  újságot is, melyet magyar nyelven Péterrévén adtak 
ki a JKP Vajdasági Tartományi . Bizottságának nyomdájában, Apt József 
Pista és Samu Mihály szervezésében. 

Pecze Franciska 1906-ban született, s már egész fiatalon, mint mez ő-
gazdasági napszámos, bekapcsolódott a szakszervezeti munkába, mely 
Péterrévén igen kiterjedt volt. 1926-tól 1928-ig igen aktív a mez őgazdasági 
munkások szövetségében. Agitált és beszédet tartott a mez őgazdasági 
munkásnőknek, akik megbecsülték őt, mert józan gondolkozásúnak és 
éles észjárásúnak ismerték meg. A keserves napszámoséletben kiélese-
dett a gondolkodásmódja, midenr ől véleménye és mondanivalója volt, 
mindent könnyen észben tartott, amit hallott vagy elolvasott, s még köny-
nyebben adta tovább másoknak. 

Emellett volt még egy nagyon dicséretre méltó tulajdonsága: tele 
volt paraszti humorral. Amikor a legnehezebben ment sora — s a napszá-
mosok ebben nem szűkölködtek -, mindig megtalálta a megfelelő  szót, 
hogy nevetéssel enyhítsen a bajon. 

Amikor 1933 májusában letartóztatták -- a május elsejei felvonulás-
ban való részvétele és röpiratok terjesztése miatt —, akkor sem vesztette 
el a fejét, pedig nagyon nehéz helyzetbe került. Több mint száz munkást 
és munkásnőt tartóztattak le akkor. Franciska mellett elfogták még 
Szabó Erzsébet, Boldizsár Ilonka, Majsai Erzsébet és Halápi Matild mun-
kásnőket is, akik harcoltak a munkásjogokért, olvasták a Hidat és a 
Népszavát, és terjesztették őket a nők között A községháza börtönében, 
lent a pincében, gumibotokkal és puskatussal állatian összeverték a letar-
tóztatottakat. Akkor történt, hogy Kálmán Sándort, a pártsejt titkárát és 
a mezőgazdasági munkások szakszervezetének vezet őjét annyira össze-
verték, hogy maguk is belátták: nem sok élet maradt benne. Nem is 
kísérték át Újvidékre, a kerületi börtönbe, ahova a pártnak mintegy tíz 
tagját vitték, közöttük Pecze Franciskát és Szabó Erzsébetet is. 

Franciskát héthavi börtönre ítélték. Férje, Ferenc, tizennyolc hóna-
pot kapott. Amikor 1934 végén Ferenc hazatért a börtönb ől, ő  vette át a 
pártsejt titkárságát, mert Kálmán  Sándor halálán volt. Franciska, akit 
nem lehetett megfélemlíteni, férje munkatársává vált. Házukban tartot-
ták a pártösszejöveteleket. Más helyekr ől is jöttek hozzájuk kommu-
nisták, sokan Becséről is. Kitartásra buzdította őket. Szeme előtt lebegett 
a Szovjetunió, ahonnan rádión rendszeresen hallgatta a híreket. Lelke-
sülten mondogatta: 

— Eljön majd az a nap is, amikor a mi hazánkban is szocializ-
mus lesz! 
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Kálmán Sándor 1936 júniusában bekövetkezett halála fájdalmasan 
érintette Ferencet, Franciskát és mindenkit a faluban. Elhatározták, tilta-
kozásképpen, és elvtársuk iránti kegyeletb ől, nagyszabású temetést ren-
deznek. A kommunisták felhívására több mint 500 mez őgazdasági mun-
kásnő  vett részt a temetésen. Számtalan piros szegf űből és rózsából font 
koszorút vittek neki. Az egyik koszorút szomorúan, de büszkén, Franciska 
vitte, a csendőrök fenyegető  pillantásától követve, akik jelen voltak ugyan, 
de nem oszlatták fel a temetést. De még aznap este összeszedték a koszo-
rúkat és csokrokat és megsemmisítették őket, Ferencet, Franciskát és még 
vagy tíz kommunistát pedig letartóztattak. A községháza börtönében, "illet-
ve a pincében, szörnyen megkínozták őket. A felbőszült csendőrök hangja 
kihallatszott a pincéb ől: 

Kipréšeljük a vörös magyar véreteket! 
Néhány nap múlva hazaengedték őket. Ferencet kézen kellett vinni, 

annyira összeverték. Az orvosok nyíltan megmondták, hogy nem sokáig 
fog élni. Mindamellett volt ereje így vigasztalni Franciskát:" 

Légy erős! Halni is kell! Mi, párttagok tán azzal biztatjuk egy-
mást: megéred a szabadságot, amiért harcolsz!? Nem, mi azt mondjuk: 
úgy lehetsz a kommunista párt tagja, ha kész vagy életedet is áldozni. Ha 
nem - maradj otthon és szundikálj! Mi -ketten nem szundkálášra szület-
tünk. Az utolsó napig bátraknak kell lennünk! 

Franciska, Ferenc kitartását látva, nem bírt férje kívánságának ellen-
állni, tovább segítette őt munkájában. Megmaradt erejével Ferenc újra-
szervezte a szakszervezetet és 1937 nyarán harminckét csépl őgépnél meg-
szervezte a sztrájkot. Mintegy 700 munkás három napig nem dolgozott 
akkor. Három napi g  nyugodtak a gépek, ami túl sok volt a géptulajdo-
nosoknak. Engedtek és eleget tettek a šztrájkolók követelményeinek. 

1938-ban Ferencet betegsége. már állandóan ágyhoz kötötte. Ekkor 
Franciska a pártsejttitkár helyettesévé vált. Ő  ment el oda, ahova Ferenc 
már nem juthatott el. Üzeneteket vitt t őle, és megszervezte otthonában az 
összejöveteleket. Igyekezett mindent úgy elvégezni, ahogy Ferenc kívánta. 

Csak egyszer nem viselkedett férje kívánsága szerint. Férje életének 
utolsó napjaiban, . házába engedte annak fivérét, aki pap volt, és akit az 
idős szülők hívtak el, hogy gyóntassa meg Ferenc fiukat. Abban remény-
kedtek, hogy Ferenc enged keményfej űségéből, és testvére közbenjárásá-
val kéri isten kegyelmét ;  hogy bűneit megbocsássa. A szül ők attól retteg-
tek, hogy családjukban, melyb ől két fiú is pap lett, megtörténik a leg-
borzasztóbb, ami egy keresztényt érhét: meghal anélkül, hogy megbékélt 
volna istennel, ami nemcsak istent, de až egyház urait is sértette volna. 

Eljöttem, testvérem, isten iránti kötelességb ől, hogy utolsó . per-
ceidben megbékéltesselek vele. Megkérem őt, hogy bocsássa meg bűneidet, 
amelyeket a földön elkövettél ifjúságod tévelygéseiben — mondta ünne-
pélyesen a pap, amint megjelent a szoba ajtajában. 

A megdöbbent Ferenc Franciskát kereste szemével, választ keresve 
arra, hogyan történhetett meg mindez. De ő  sógora háta mögé bújt. 

A fivérek évek óta nem találkoztak, még Franciska els ő  letartózta-
tása óta, amikor a pap a faluban járt szüleinél látogatóban. Akkor élesen 
összeszólalkoztak. A pap nem tudta megbocsátani Ferencnek, hogy a 
„vörös métellyel megfert őzte" legkisebb öccsüket, Józsefet is. 

Ferenc: lassan magához tért. Nehezen lélegezve figyelmeztette testvé-
rét, hogy hagyja abba a komédiázást. 

— Jól tudod, hogy én kommunista vagyok. Isten és papok nélkül 
éltem majd negyven évet ezen a földön, nélkületek akarok a földbe is 
kerülni, ahova idő  előtt juttattak azok, akik a ti szép, eföldi életetek felett 
őrködnek. 

Ferenc, ne beszélj így! Te keresztény vagy és tisztelned kell a 
keresztény törvényeket — mondta a pap. 

Csak a párt törvényeit! Távozz a házamból! És holtomban se 
jöjj hozzám közel! 

— Sajnálom, hogy úgy temetnek majd el, mint egy kutyát! — mond-
ta a testvére, és kiment. 
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Franciska, ez 'a bátor, erős akaratú ašszony .most nem tudott magán 
uralkodni. Felzokogott. Először beszéltek nyíltán a halálról, annak az em-
bernek a haláláról, akit szerelemmel és elvtársi megbecsüléssel szeretett. 
Sebzett szíve hangos jajveszékelésben tört ki. Nem tudott megbékélni azzal 
a gondolattal, hogy már csak napok kérdése és a halál elválasztja őket, 
és ő  kislányával, IlonkávaP egyedül marad. Mindeddig mindent kibírt, 
szélsebesen száguldott, ha Ferenc kívánságairól volt szó, de most valami 
megszakadt benne. A könnyei meg csak hullottak. Alig értette meg Fe-
renc szavait: 

-- Tudod, hogy ezt nem szeretem! Hívd össze az összes elvtársakat! 
Még egyszer látni akarom őket, mind! 

Ez a kívánság hozta Franciskát Becsére, 1938. augusztus 16-án, hogy 
meghívja Ferenc elvtársait. A péterrévei betegszoba azon az estén kommu-
munistákkal volt tele. Becséről Nagy István és Sóti Ferenc volt ott. Mind-
egyiküknek nehezére esett Ferenc szemébe nézni, mely valaha oly tisztán 
és békésen kék volt, s most megtörve, fény nélkül nézte a jelenlev őket. 
Utolsó erejét összeszedve búcsúzott t őlük: 

— Jó, hogy mindannyian eljöttetek! Én meghalok. Ebben semmi ször-
nyű  nincs. Meghalni egyszerű  azoknak, akik elkötelezték az életüket. Igen, 
ahogy mondom, elkötelezték. Mert mi mást" jelent a kommunista párt tag-
jának lenni, mint elkötelezni az életet a forradalomnak? Ilyen a forradal-
már élete. Nem állhat meg, nem rettenhet meg soha. Nektek is, elvtársaim, 
folytatnotok kell. A gy őzelemig! Meghívtalak beneteket, . hogy utoljára 
lelketekre kössem: Dolgozzatok! Ne állapodjatok meg! Ne féljetek a bur-
zsoáziától! És még valamit: úgy éltem, mint kommunista, úgy is temes-
setek el. Nem kell pap és semmilyen istennek ajánlás! 

Ezek voltak Ferenc utolsó szavai. Még azon az éjsžakán meghalt. 
Halálának híre azonnal elterjedt. És temetésének napján munkások 
jelentek meg Péterrévéről, Becséről és más helységekb ől. A temetésen ott 
volt a becsei Nagy Verona is, de jelen voltak a becsei csend őrök is, hogy 
szükség esetén közbelépjenek. Zendülést ől féltek, mivel a hullát, az egy- _ 
ház vezetőinek döntése alapján, nem a temet őben, hanem a temetőn kívül, 
az út mentén temették el, mert istentelen nem érdemli meg, hogy a teme-
tőben nyugodjon. 

De nem volt sem lázadás, sem hangoskodás. Csendes tiltakozás volt 
ez. Néma csendben vonult a koporsó mögött a hosszú gyászmenet, élén 
Fránciskával. Kommunisták vették körül. Vörös rózsakoszorút vittek, 
amelyen vörös szalagon aranybetűk hirdették: 

„Te távozol — de szavaid velünk maradnak!" 
Pecze Franciskát fájdalma nem törte meg, nem vonult vissza, hanem 

igazi forradalmárként folytatta a munkát. Falujában, Péterrévén, ő  állt 
minden akció élén, a segélygyűjtésben is, amellyel a letartóztatott kommu-
nistákon és családtagjaikon, valamint azok családján igyekeztek segíteni, 
akik a forradalmi mozgalomban való részvétel miatt kereset nélkül ma-
radtak. Franciskának kiváló segít őtársai voltak Korponai Mariska, Recsó 
Etelka, Nagy Rozália, Boldizsár Ilonka, Máriás Erzsébet, Vörös Júlia, 
Halápi Matild, Hegedűs Erzsébet, Szabó Mária, Szabó Erzsébet, Szabó 
Rozália, Novák Piroska, Péter Erzsébet és Kiss Ilona. 

Samu Mihály utasítására, aki ötévi raboskodás után tért haza Srem-
ska Mitrovicáról, Franciska mint pártfutár, nemsokára férje halála után, 
megjelent Becsén is. Nagy Istvánhoz és Veronához jött. Ugyanis Nagy 
István, Ivan Koči Becséről való távozása után, 1938 elején átvette t őle a 
pártfeladatokat, Verona meg, habár nem volt tagja a pártnak, futárszol-
gálatot teljesített. Amikor Ivan Ko či tagja lett Újvidéken a JKP Helyi 
Bizottságának, Verona járt hozzá a férje, Nagy István pártüzeneteivel. 
Verona Pecze Franciskától is feladatot kapott a Vörös Segély megszerve-
zésére, vagyis hogy pénzt gyűjtsön és azt Péterrévén Franciskának adja 
át, ahonnan a segély a már meghatározott úton jutott tovább. 

A huszonöt éves Nagy Verona ebben a munkakörben nagyon jól fel-
találta magát. Körüljárta társn őit. -a szövőgyárból és kefegyárból, ahol 
az 1937. évi sztrájkig maga is dolgozott, de aztán elbocsátották munkahelyé- 
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ről. Nem mindenkinek mondta meg, hogy Vörös Segélyt gy űjt, mert a 
„vörös" szótól sokan megrettentek. A burzsoázia mindenre, amit a vörös 
fogalma fedett, mint a bika a vörös posztóra, úgy reagált, és a bizonytalan, 
nem eléggé öntudatos munkások óvakodtak b őszültségétől. Ezeknek Ve-
rona azt mondta, hogy a Vöröskeresztnek gy űjt, ami persze egészen más, 
s habár jól tudták, ki Verona, és hogy . semmi köze sincs a Vöröskereszt-
hez, senki sem utasította vissza. Az öntudatos munkásn őknek, akik a 
sztrájkban is részt vettek, Verona nyíltan megmondta mire gy űjt. (...) 

1939-ben a párttagok tovább tevékenykednek a Dolgozó Nép Pártja 
szervezésén és politikai meger ősítésén. A becsei kommunisták hatására, a 
tömegek forradalmi hangulata növekedett. Ennek a demokratikus-forra-
dalmi hangulatnak egyik megnyilvánulása volt az a határozat, mely sze-
rint 1939. május elsejét együttesen ünnepeljék meg Becse és Péterréve dol-
gozói. A kezdeményez ők között volt Nagy István, Hanák Pál, Fazekas 
Miklós, Bogdan és Triva Tica, a n ők közül meg Natalija Džigurski és 
Nagy Verona. A Tisza mellett, a két helység közötti töltésen összejött több 
mint 50 munkás és munkásn ő. Ügy ment minden, ahogy kitervezték: for-
radalmi dalokat énekeltek, s köztük a legid ősebb, Hanák Pál beszélt a 
munkások harcáról. A nők közül felszólalt Natalija és Pecze Franciska. 
Az ünnep koronája a vörös zászló volt, mely büszkén lengett a jókedv ű  
férfiak és nők feje felett. .A legbüszkébb Nagy Verona volt rá, aki a zász-
lót készítette. (...) 

A JKP Központi Bizottságának 1941. április 15-én kiadott kiáltványa 
a legjobbkor érkezett Becsére, hogy a reménytelenség napjaiban megmu-
tassa az utat a jövő  felé és segítségére legyen a kommunistáknak. Ám 
a megszállás napjaiban számtalan probléma merült fel, amelyek konkrét 
megoldásokat vártak. Ennek nehézségeit és súlyát teljes egészében két 
tartományi vežetőségi tag érezte, akik Becsén éltek. Az egyik Samu Mi-
hály, a JKP Tartományi Bizottságának, a másik Ljubomir Doroslova čki, 
a JKISZ Tartományi Bizottságának tagja volt. Habár mindketten agilis 
és tapasztalt harcosok voltak, most az események a városban és a járás-
ban, még nagyobb agilitást és találékonyságot követeltek. Sürg ősen kap-
csolatot kellett teremteni a tartományi vezet őséggel. 

Mivel mindketten kompromittáltak voltak, nem volt ajánlatos, hogy 
sžemélyesen menjenek Újvidékre, különösen Samu Mihálynak nem, aki 
ismert forradalmár volt. Egyike volt az aktív kommunistáknak, aki 1933-
tól 1938-ig Sremska Mitrovicán volt- a börtönben. Szabadulása után . foly-
tatta forradalmi tevékenységét a becsei járásban és 1940-ben tagja lett 
a JKP Tartományi Bizottságának. 

A megszállás Samu Mihályt Becsén találta. Nagy Veronánál és Ist-
vánnál tartózkodott éppen. Tanácsára Verona a; vörös pártzászlót egy 
bádogdobozba tette és elásta az almafa mellett az udvarban, hogy elrejtve 
várja meg a napot, amikor majd szabadon loboghat, amiben mindhár-
man megingathatatlanul bíztak. 

— A pártlobogóról nem szabad senkinek sem tudni, függetlenül at-
tól, hogy velünk mi történik addig a napig — mondta Samu Mihály. 
Verona ebből megértette, hogy erről senkinek sem beszélhet, még a párt-
tagoknak sem, akik ezekben a napokban is jártak házukba. 

A megszállás első  napjaiban Pecze Franciska is megérkezett, akit 
Recsó János, a péterrévei pártszervezet titkára küldött. Franciska elmond-
ta Samu . Mihálynak, milyen lehangoló dolgok történnek falujában. A 
szerb lakosság felett erőszakoskodnak, különösen azokon, akik községi 
hivatalban dolgoztak. Vannak halottak is. Néhány volt párttag is részt 
vesz ebben, gondolván: „Ha ők kínoztak és gyilkoltak bennünket, most 
majd visszakapják tőlünk." (...) 

Samu Mihály elhatározta, hogy Nagy Veronát sürg ősen Újvidékre 
küldi, Ivan Ko čihoz, akinél Verona már két ízben is járt, mint pártfutár. 

A nagy zűrzavar miatt, mély mindenfelé uralkodott, Verona utazását 
jól előkészítették. Megvitatták mindazokat a lehet ő  nehézségeket és prob-
lémákat, amelyek az úton érhetik. Úgy döntöttek, hogy mint feketéz ő  
utazzon, aki különféle élelmiszer eladásával foglalkozik, amit abban az 
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időben nagyon űztek. Parasztruhába öltözve, liszttel és egy jókora szalon-
nával kosarában, Verona a megszállás hatodik napján Újvidékre érkezett 
és a Matróz utca 1. számú házában, a Telepen, átadta Ivan Ko činak a 
levelet. 

Verona még aznap visszatért Becsére, Ivan Ko či levelével, aki Be-
cséről való távozása után, 1938-ban Újvidéken egyike lett a kiemelked ő  
kommunistáknak és szakszervezeti vezet őknek. A JKP Helyi Bizottságának 
volt tagja. Most olyan értesüléseket küldött Samu Mihálynak, mely lehe-
tővé tette, hogy azonnal akcióba lépjenek. Samu Mihály szólt Veronának, 
hogy készüljön fel új feladatokra. 

Verona már másnap újra parasztruhát öltött, és tarhósbögrékkel 
megrakott kosárral karján meglátogatott a városban több kommunistát, 
közöttük Sóti Ferencet is, aki mint a volt jugoszláv hadsereg katonája 
nemrég érkezett haza anyjához, Máriához; meg Sever Djurkovi ćot, akinek 
sikerült hazatérnie, anyja legnagyobb örömére, kikerülve a hadifogságot; 
Novák Pált, a régi kommunistát, Nestor Džilitovot, Triva Ticát, Ljubomir 
Doroslovačkit, Labud Pejovi ćot és még másokat. 

Triva Tica lakásán kis félreértés történt. Triva felesége, amint meg-
látta őt, az ajtóból odakiáltotta: „Távozz csak, jóasszony, savanyú az én 
életem tarhó nélkül is!" Csak amikor Verona egészen közel lépett hozzá, 
akkor ismerte fel benne Desa azt a személyt,. akinek a háború el őtt, a 
vasútállomásnál levő  parkban, plakátokat adott át. Akkor ismertet ő  jel-
ként mindkettőjük fején fehér kend ő  volt és Desanak azt kellett mon-
dania: „Fülledt napunk van!", mire Veronának, az utasítás szerint ezt kel-
lett válaszolnia: „Tegnap melegebb volt." Desa jót nevetett ezen, mert a 
napok sem fülledtek, sem melegek nem voltak. Meg is mondta Bogdan 
Ticanak, aki őt .a csomaggal a parkba küldte, hogy találhatott volna oko-
sabb jelszót is. „Mert ez olyan, mintha csúfolódnánk." De volt, ahogy volt, 
Desa most megértette, hogy ez a n ő, akinek a nevét sem tudta, nem a 
tarhó miatt jött hozzájuk. Zavarba jött, ami ritkán történt meg vele, és 
így szólt: „Magam vagyok itthon, de vehetnék is egy bögre tarhót, hisz 
Triva szereti. Csakhogy ő  csak estefelé jön haza." Verona elnevette magát. 
Felhatalmazták ugyanis, hogy Desának átadhatja az írásos üzenetet. 

Verona nemsokára Péterrévére, Adára meg Zentára ment, Samu Mi-
hály utasítására, mint pártfutár. (...) 

Május elején Zágrábban megtartották a JKP Központi Bizottságának 
tanácskozását, s ezt követ ően, néhány nap múlva Petrovgrad, a mostani 
Zrenjanin közelében megtartották a JKP Vajdasági Tartományi Bizott-
sága vezet őségének összejövetelét; ezen néhány határozatot hoztak a meg-
szállók elleni harc előkészületeivel kapcsolatban. Az egyik az volt hogy 
kiadnak egy kiáltványt Vajdaság népeihez. Ez június elején jelent meg. 

Ekkor Nagy Veronát Újvidékre küldték, hogy a vasútállomáson át-
vegyen egy bőröndöt egy személytől, aki majd megkérdezi tőle: „Hány 
órakor indul Zenta felé a vonat?" Veronának erre azt kellett válaszolnia: 
„Pár perc múlva!" 

Nagy Tstván; a JKP Járási Bizottságának titkára megmagyarázta fele-
ségének, mennyire fontos és felel ősségteljes feladatot bíztak rá, azzal á 
meggyőződéssel, hogy azt sikeresen véghez is viszi. Megmondták neki azt 
is, hogy a bőrönddel ne szálljon le Becsén, hanem dobja ki a vonatból a 
temetőnél, de ezt persze az utasok közül senkinek sem szabad észrevennie. 

A megbeszélt időben Verona átvette egy ismeretlen férfitól a koffert. 
Nem volt könnyű , de ő  igyekezett könnyedén vinni és feltenni a vonatra, 
mely néhány perc múlva indult is. 

A harmadosztályú fülkében leült egy n ő  mellé, akivel egy négyéves 
kislány is volt. Veronának volt egy hatéves kislánya, vett is neki cukor-
kát, meg diós égetett cukrot, amit Becsén nem lehetett kapni ... A cukorka 
segítségével Verona azonnal barátságot kötött a kislánnyal és elbeszélge-
tett vele, hogy az idő  gyorsabban múljon. Vidám volt, de közben állandóan 
a bőröndöt figyelte, melyet maga mellé tett le, kötött táskáját és gyapjú-
sálját téve rá. 
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Verona jó hangulatának Csúrognál végé szakadt. A vonat még a vasút-
állomáson kívül megállt, s vagy tíz csendőr szállt fel rá. Elállt a lélegzete. 
Hogy mentse meg a csomagját és -saját-magát? Gondolatai sebesen jártak, 
s az egyetlennek látszó megoldást választotta, mely abban a pillanatban 
kínálkozott. Ráfektette a . kislányt a kofferre, betakarta kend őj ével, azt 
ígérve neki, hogy a ha jó kislány lesz, megkapja az egész cukorkát. A kis-
lány anyjához meg így szólt: „Nem árt, ha egy kicsit pihen a kislány", 
amire az jóindulatúlag bólogatott. Szemlátomást megtetszett neki Verona. 

Amikor két csendőr hozzájuk ért, Verona megmutatta nekik iratait, 
beletúrt a kosarába és hidegvérrel mondta: „A kofferben ruhanem ű  van, 
felesleges miatta a kislányt zavarni". „Jól van, ha" ld feküdjön csak" — 
válaszolták a csend őrök és távoztak. Verona nem tijdta, elmúlt-e a veszély 
mindaddig, amíg a vonat el nem indult, miután a csendőrök leszálltak 
róla. Csak akkor lélegzett fel. Ami még a feladatából hátramaradt, azt 
már könnyűszerrel elvégezte.. Amikor a vonat elhagyta Bácsföldvárt, a 
kijárathoz közeledett, kinyitotta az ajtót és a megjelölt helyen, a magyar 
temetőnél, kidobta a bőröndött, amelyre István már várt. 

Otthon István így szólt feleségéhez: ,,Nagy dolog volt az, amit tettél!" 
Verona hozta el a JKP Vajdasági Tartományi Bizottság kiáltványát 

tartalmazó röpiratokat szerb és magyar nyelven. (...) 
1942. december elején tartották meg Bosanski Petrovacon a Jugoszláv 

Antifasiszta Nők Frontja első  értekezletét. Err ől a jelentős eseményről a 
becsei nők is azonnal értesültek. Sever Djurki ć  megbízásából .Verona hall-. 
gatta a rádióhíreket, ami elég veszélyes dolog volt, mert a ház, melyben 
lakott, csupa olyan szomszéddal volt körülvéve, akik a megszállók rend ő r-
ségéhez tartoztak. 

Az Antifasiszta Nők Frontjának Helyi Bizottságába Nagy Verona és 
Đurđa Uskoković  került. Verona feladata volt megindítani a munkát a 
magyar nők között. 

Férjének, Nagy Istvánnak; a JKP Járási Bizottsága titkárának kivég-
zése után, Verona személyes kapcsolatott tartott fenn Sever Đurkićtyal, 
aki azonnal hozzá sietett, hogy mint a boldogult István barátja részvétét 
nyilvánítsa neki. Ez az emberi gesztus mély benyomást gyakorolt Vero-
nára. Megérezte bel őle, hogy nincs magára hagyatva ezekben a nehéz 
napokban, amikor sokan mint „a vörös magyart, a haza árulóját" boj-
kottálták, s kislányát ;  Ilonkát is gyötörték az iskolában. 

Verona attól kezdve folytatta a ..munkát: A lehet őségek szerint. Hall-
gatta a rádió híreit és elmondta őket Severnek; kisszámú barátai körében 
a harcról beszélt, és bízott abban, hogy eljön a nap, amikor kiáshatja az 
elrejtett bádogdobozt, melynek mélyén a. vörös zászló pihen, hogy büsz-
kén kitűzze, had lengedezzen szabadon.:_ 

Amikor Sever .közölte vele,: hogy a n ők szervezésén kell tevékeny-
kednie, azzal a kéréssel vállalta ,  el a feladatot, hogy legyenek türelemmel. 
Ezt azért mondta,_ mert sok n ő  még_. mindig tudatlanságban és megtéveszt-
ve élt, nem fogva még fél, hogy az „anyaország" a fasiszta Németország 
szakadék felé rohanó -szekerébe. van fogva, s ezáltal ez a fasiszta Magyar-
ország is feltartóztathatatlanul .:a vesztébe rohan. 

Különben szép számban akadtak magyar nők is, akik a népfelszaba-
dító mozgalom mellett álltak. A hatvanhárom éves Sóti Mária, Ferenc 
anyja, fiának és társainak szerencsés visszatértét várta . a börtönb ől. Élel-
miszercsomagokat küldött, .nekik,  hogy könnyebben átvészeljék a nehéz 
rabságot. Dallos Veronika és ai ifjabb Sóti Mária, Ferenc húga, szintén 
vittek és küldtek csomagokat a börtönbe, mindazt belecsomagolva, amit 
nincstelenségüktől el tudtak szakítani, mert jól tudták, hogy ezek a cso-
magok nemcsak a .címzettnek, hanem az egész kollektívának szólnak. A 
táborokba is hordták a csomagokat, nem tör ődve a börtön . és tábor ő rei-
nek gúnyos megjegyzéseivel, hogy szégyellhetik magukat, amiért a kom-
munisták mellett állnak. Ide tartoztak még Sóti Jusztina, Kovács Ilonka, 
Varga Zsófia, Szabó Gizella, Kiss Ilonka, Román Magda- és Jozefa, Kovács 
Katalin, Papp Terézia, Hirschl: Piroska, . Hanák Viktória, Vámos • Margit, 
Ződi Katalin és Teréz és mások. (...) 
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Az anyák, testvérek, feleségek és más nemes érzelm ű  nők között, akik 
a Milo börtönhöz jártak, nem hederítve az őrök és detektívek megjegy-
zéseire „a kommunista dögökr ől", két kislány is megjelent Péterrévér ő l. 
Az egyik a tizenegy éves Ilona, Pecze Franciska lánya, a másik a tizen-
három éves Ottilia, Recsó Etelkának és Jánosnak, a pártszervezet titká-
rának lánya volt. 

— Hiába is jöttök, úgysem láthatjátok anyátokat — mondogatták 
nekik az embertelen őrök, látván, hogy a kislányok szemüket a börtön-
ablakokra függesztik. 

Ottilia, az idősebb, több órán át ácsorgott ott, az ablakokat kém-
lelve, mindaddig, . míg eljött az idő , hogy a vasútállomásra menjen. Szo-
morúan tért haza, anélkül, hogy bármit is megtudott volna arról, mikor 
térnek haza szülei. Még csak nem is sejtette, hogy apját ki fogják végezni, 
anyját meg börtönbe viszik, onnan majd csak 1942 őszén tér- haza. 

Otthon jól kisírta magát. Két évvel id ősebb nénje vigasztalta, biz-
tatgatta: „Kibírjuk, nem vagyunk egyedül, ketten vagyunk!" 

A tizenegy éves Pecze Ilonának nem volt, aki ilyen vigasztaló szava-
kat mondjon. A Milo börtön el őtt az ő  szeme is a börtönablakokra szegez ő-
dött, némán kérdezve: hol vagy, anyám? Amikor aztán hazatért, nem 
bírta visszatartani előtörő  könnyeit. Nehéz volt anyja nélkül, mert tel-
jesen magára maradt. A házban néma csend uralkodott. Visszaemlékezett 
apja halálára, akit a háború el őtt a szerb csendőrök vertek agyon, és 
anyjára, akiért a magyar megszállók rend őrei jöttek el. 

Anyja letartóztatásának pillanata volt a legszörny űbb. Kiugrott ak-
kor az ágyból és görcsösen belekapaszkodott anyja ruhájába. Sírva kérte 
a rendőröket, akiket személyesen ismert, hogy vigyék őt is a börtönbe. 
„Anyámmal akarok menni!" — sikoltozta. Olyan megható jelenet volt ez, 
hogy a rendőröket is megindította. 

Így szóltak: „Jó, téged is magunkkal viszünk anyáddal, de csak 
addig maradhatsz vele, amíg itt lesz a falu börtönében. Ha megjön a ren-
delet, hogy Becsére kell őt vinni, akkor haza kell menned." 

Így is történt. A falu börtönében csak egyetlen napot töltöttek. De 
Ilonka egész idő  alatt görcsösen anyjához tapadt, aki sok mindent mesélt 
neki. Szavait jól emlékezetébe véste: „Bármi történne anyáddal, bátornak 
kell lenned. Akadnak majd jó emberek, akik segítségedre sietnek. A rossz 
embereknek ne higgy! Tudnod kell, hogy anyádnak ezen az úton kellett 
haladnia, olyan életet élve, amilyet apád élt. Ezt meg kell értened!" 

Anyja szavai csengtek fülében, amikor a falusi börtönb ől hazament, 
mégis félt mindattól, ami még várt rá. Iskolatársai kicsúfolták. A tanító-
nő  különös döntést hozott, átültette őt az utolsó padba, hogy „a jó gye-
rekek ne barátokzzanak a rossz kislánnyal". A szomszédok így beszéltek: 
„Büdös kommunista gyerek." Ismer ősöknél próbálta kisírni magát, akik 
anyjával azelőtt kapcsolatot tartottak fenn, de most ezek is féltek és kér-
ték, hogy ne járjon hozzájuk. Magára hagyatva éldegélt otthonában, me-
lyet anyja, a jó háziasszony mindenfélével ellátott, úgyhogy legalább éhez-
nie nem kellett. De vágyakozott anyja szeretete, meleg szavai után. S 
amikor meghallotta az iskolában, ahogy a gyerekek mondogatják, hogy 
„minden kommunistát agyonvernek", nem találta helyét a házban. Gyalog 
indult el Becsére, mert vonatjegyre nem volt pénze. 

A Milo börtön elé kis élelmiszeres csomaggal érkezett, amelyet anyjá-
nak készített és amelyet, mint a többi n ő , átadott az őrnek, abban a re-
mnényben, hogy megtud valamit az anyjáról. Néhányszor jött így, mind-
addig, amíg anyját át nem szállították a szegedi börtönbe, majd kés őbb 
Márianosztrára. Anyja utáni vágyakozása ekkor elviselhetetlenné vált. Ezt 
a . szomszédok is látták, akik néha esténként, titokban meleg ételt hoz-
tak neki. 

Csak akkor nyugodott meg kissé, amikor eladott öt juhot és az árán 
vonatjegyet vett Szegedig, aztán meg Márianosztráig. Több útiköltségre 
nem futotta bel őle, de Ilonka ennyivel is megelégedett, örült, hogy lát-
hatta, hol van anyja bezárva, és honnan jön majd haza,  ami sajnos nem 
következett be. 
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Anyja, a kommunista Franciska élete 1945 áprilisában ért véget, a 
németországi Rawensbrück táborban. 

Kislányát, Ilonkát, a szenttamási Milena Gruji ć  vette magához, ami-
kor tizennyolc éves Milica lánya a börtönb ől felhívta figyelmét a magára 
maradt, szerencsétlen péterrévei kislányra. (...) 

Az örömhírt Becse felszabadulásáról Nagy Veronának tízéves kis-
lánya, aki szintén Ilonka volt, vitte meg. Lelkendezve mesélte, hogy az 
oroszok a városban vannak. 

Verona azonnal a város központjába sietett, ahol megpillantotta a 
lengedező  vörös zászlót. f5 is csatlakozott a boldog, izgatott tömeghez, de 
csak rövid időre. Aztán hazasietett, hogy teljesítse Samu Mihály és férje, 
Nagy István megbízását. 

A fa mellől kiásta a bádogdobozt, a szomszédok szeme láttára. A fa 
gyökerei az eltelt négy év alatt körülfonták a dobozt, mintha csak tartal-
mát, a becses partizánzászlót óvták volna az ellenségt ől. Nagy izgalom-
mal vette elő  és bontotta ki — most els ő  ízben félelem nélkül, és büsz-
kén kitűzte házára a saját, a férje és minden elvtárs és elvtársn ő  dicsősé-
gére, akiket ez a lobogó gyűjtött össze. 

BURKUS Valéria fordítása 

Részletek Vida Brcin készül ő  könyvéből, mely a forradalmi munkásmozgalomban és a nép-
felszabadító mozgalomban 1920-1945 között részt vett becsei n őkről szól. 
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HERCEG  JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 7. 

Egy semmihez se hasonlító szörnyeteg amorf alakját rajzolta meg köny-
vében Francoise Gilot, aki tíz évig volt Picasso élettársa. A szörnyeteg 
Picasso volt, az őrült spanyol, akit csodálni lehetett, élni vele nem. Ma már 
elfogulatlanul állítható, hogy a század képz őművészetének legjelentősebb 
alakja volt. óriási skáláján végigjátszotta a festészet minden lehet őségét, 
a görög klasszicizmustól kezdve, ahova mintegy vigasztalásként oly szí-
vesen vissza-visszatért, a legképtelenebb formabontó törekvésekig. S eköz- 
ben megkövesedett esztétikai törvényeket változtatott meg, végleg háttér-
be szorítva az ábrázolás igényét, s a valóságtól függetlenítve a szépség fo-
galmát. Mindez együtt járt a rombolással, mint minden forradalom, amely 
a régi helyett újat akar. 

Mint ember azonban a végletekig kellemetlen és elviselhetetlen volt. 
El kell hinni, amit a negyven évvel fiatalabb Fran coise mond Picassóról, 
akit húszévesen csábított el, amiben a mohó és telhetetlen élnivágyásán 
kívül világhírének legalább akkora része volt: A lány őszinte odaadással 
szerette tíz éven át, s két gyereket szült neki. Akkor hagyta el Picassót, 
amikor az, jóval túl a hetvenen, az alkalmi szeret ők sokaságán kívül rá-
akadt a csikófarkú frizurás lányra, akinek áhítattal megrajzolt portréját 
különböző  változatokban csodálhatja meg a világ. 

Az ember eltűnődhet rajta, mi rejlett e mögött az élvhajhászás mö-
gött. Ugyanakkor, amikor nem volt még egy olyan termékeny m űvésze 
Európának, mint Picasso, aki nemcsak fáradhatatlanul festett élete végéig, 
de mintázott is, sőt csodálatosan finom kerámiájának egész tömege került 
ki a keze alól. Hormontúltengés váltotta volna ki ezt a felfokozott libidót 
nála? Vagy, mint Casanova, ő  is az egyetlen és igazi, neki való nőt ke-
reste, de sosem találta meg? 

A kérdésre Farn coise Gilot sem ad-  választ. Amit azonban elmond, 
abból nem nehéz következtetni arra a valószín ű  tényre;  hogy Picassónál 
a szerelmi gerjedelem nem volt elválasztható az alkotó ember csillapítha-
tatlan teremtési. vágyától. Ellenkez őleg, mintha a kettő  ugyanabból a for-
rásból fakadt volna. Hiszen még á csöndes és jámbör Cézanne is azt 
mondta, hogy „az ember nem a kezével fest, hanem" és megmondta, 
mivel. Az érzékiség nála sem biológiai csoda volt, nyilván ezért festette 
meg öregen, halála évében a Fürdőző  nőket, akiknek lágy idomain oly érez-
hető  gyengédséggel s a színek káprázatos t űzijátékával időzött el. 

És mivel Picasso művészete az állandó keresés nyugtalan szenve-
délyében teremtette az újat, érzelmi élete is Hasonló volt. Tulajdonképpen 
senkit sem szeretett, még a gyerekeit' sem, csak önmagát. Az ilyesminek 
hétköznapi szóval önzés a neve. Itt azonban, ahol a m űvészet szolgálata 
volt az élet egyetlen értelme, meg kell érteni, hogy Picasso minden mást 
alárendelt ennek a kielégíthetetlen fúriának. Szerelmet, családot és ba-
rátokat egyaránt. Olykor durván és er őszakosan, máskor gyerekes duz-
zogással. 

Ki nem állhatta Gide-et ragyogó szellemével és a b űbájos Cocteau-t, 
akiben annyi feminin vonás volt. Braque, - ékit a művészettörténet fegy-
vertársának tekint a kubizmus létrehozásában, örök féltékenységre in-
gerelte. Kötekedő  természet volt, mindenkin az erejét próbálta ki, gúnyo-
lódva és sértegetve, ha azonban valaki az ő  rovására próbált tréfálkozni, 
halálosan megbántva érezte magát. Mit mondhat minderre az egyszer ű  
halandó? A közhelyet, hogy a zseninek'küíön törvényei vannak? 

Ehelyett talán inkább azt, hogy vannak hódításra született emberek, 
s Picasso az volt. Mindent . meg akart hódítani, a világot, a n őket, s min-
denekelőtt persze a művészetet, amelyet lerombolt és újjáépítétt. 
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Michelangelo mindenesetre rokonszenvesebb volt a szerénységével,  

hogy hagyta megbotoztatni magát Gyula pápával. És Van Gogh is, ha  

mindjárt őrült volt, amikor levágta a fülét és szerelme bizonyítékaként  

elküldte a bordélyházi lánynak. De hát a világhódítók nem egyformák,  

mint ahogyan az egyszer ű  emberek között is mindenki más és más.  
~ 

Furcsa nekrológok ezek Herbert Marcusér ől. Mintha másodszor te-
metnék el a nyugati világ ifjúságának apostolát. Egyszer már azzal tették  

sírba, hogy elfeledték. Néhány éven át benne látták a marxizmus meg-
újítóját, aki a korhoz igazodva talált választ a szorongató társadalmi kér-
désekre. Igén jellemz ően két világ határmezsgyéjén, Berlinben, ahol a  
szocializmust egy fal választja el a kapitalizmustól.  

Áz egyetemi ifjúság, amely a kaliforniai professzor el őadásait töme-
gesen látogatta, mintha ugyancsak két világ között foglalt volna helyet,  

amikor magáévá tette Marcuse jelszavait. Ezek el őtt a tőkés államok közé  
ékelt Kelet-Németország rendszere éppoly hiányosnak tetszett, mint a nyu-
gati, főként a német „gazdasági csoda', amely a fogyasztói társadalom  

létrehozásával tért ki a szociális igazságok jogos kérdésének megoldása  

elől. A gondolat semlegességének ez a tetszet ős dialektikája rosszallást vál-
tott ki természetesen mind a két fél részér ől. Mert a kapitalizmust éppúgy  
megtagadta, mint azt a szocializmust, amely nem képes új életformát te-
remteni magának. Ugyanakkor ez a marcusei szemlélet megmaradt a mar-
xista tanítások talaján, éppen csak korszer űbb, szigorúbb, erkölcsösebb  
és főként szabadabb szellemben szerette volna megvalósulva látni őket,  
mint amelyek a szomszédban, a falon túl, az ő  megítélése szerint kifeje-
zésre juthattak.  

Mindez a hatvanas évek végén, Izrael és Egyiptom konfliktusa, vala-
mint a csehszlovák események után nemcsak bátor, de rokonszenves ma-
gatartásnak is t űnt. Annál is inkább, mert megjelentek mögötte Marcuse 
ideális államának utópista körvonalai. A szabadság földrajzilag bárhova 
elképzelhető  birodalma, amelyben a teljes egyenjogúság érvényesül, s ahol 
az államnak egyszerűen nem lesz módjában elnyomni polgárait, mert ál-
lam a szó régi jogi és politikai értelmében nem lesz többé. Ehelyett öntu-
datos emberek lesznek, akik saját jól felfogott érdekükben vigyáznak a 
demokráciára. 

Persze mindezt. nem .ilyen leegyszerűsített formában fejtegette. Az 
á' jótékony költői homály, amely mögött gondolatait bontogatta, s gazdag 
és elegáns .  fordulatokkal teli fogalmazása, amely a hallgatóság szabad 
asszociálását is megengedte, egy új vallás igézetével hatott a német fiatal-
ságra. ..Mozgalom - lett Marcuse tanításaiból, amelyekben Mao Ce-tung. ön-
megtagadó humanista nézetei is helyet .  kaptak, s így :íródott fel a berlini 
diákok zászlajára 1967-ben a. három M — Marx, Mao, Marcuse — b űvös 
betűje. 

• 	• Ezernél is több lány és fiú ülte körül, törökösen maga alá húzott 
lábbal a padlón, Marcuse emelvényét, ahol ez az abban az id őben gyakran 
hazalátogató amerikai német professzor egyre mélyebb bölcselkedésbe 
bonyolódott. És miközben mind sürgetőbben merült fel a kérdés: hogyan 
tovább, a• válasz sosem hangzott el. A választ a tanítványoknak kellett vol-
na megtalálniuk. Azoknak a fiataloknak, akik abban az id őben joggal hi-
hették - Magukról, hogy az egyetlen ellenzéki csoportot képviselik Német-
országban. És ehhez az ellenzéki magatartásukhoz a maguk gyógyíthatat-
lan apakomplexusában volt. szükségük Marcuséra mint szellemi vezérre. 

Csakhogy a vezérek természetrajzában a cselekvés foglalja el az els ő  
helyet, s .Marcuse nem volt a cselekvés prófétája.. Három éven át hallgat-
ták a .fiatalok a hivők megszállottságával tézisét a ; ,megtorló türelemr ől", 
$ közben nem történt semmi. Fehér ingben állt közöttük, hófehér hajjal 
és csontkeretes pápaszemmel, hetvenévesen is fiatalon, s lassan, észre-
vétlenül kihűlt körülötte az addig oly átforrósodott - leveg ő . 'Aztán vissza-
ment .Amerikába.. A gyülekezet szétszéledt, s míg egyrészr ől létrejöttek 
a :vörös brigád terrorszervezetei, másfel ől már senki se beszélt róla. Amint 
eltűnt közülük, elveszett a varázsa. 
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S most, hogy nyolcvanegy éves korában meghalt, csak az elvont filo-
zófia művelői emlékeznek meg róla. A fiatalság, hallgatóinak tömege azótá  

felnőtt, s maga kereste meg helyét a világban.  

~ 

Jócsik Lajos, a Szlovákiából Budapestre repatriált közíró megille-
tődve búzsúztatja a 79 éves korában meghalt szlovák költ őt, Emil Boleslav  
Lukáčot. Saját fiatalságát sírja vissza, azt az id őt, amikor Lukáč  már is-
mert szervezője volt a szlovák irodalmi életnek, ugyanakkor azonban ma-
gyar költőket fordított, s az ottani fiatal magyarokkal tartott fenn ba-
rátságot.  

Másutt, más helyen, kevésbé megillet ődött fogalmazásban azt olvas-
hatjuk, hogy a költő  Emil Boleslav Lukáč  verseiből nacionalista érzel-
mek áradnak, úgyhogy emiatt, meg azért is, mert a háború alatt a fasisz-
ta szlovák parlament képvisel ője volt, hosszú időre el kellett hallgatnia.  

Kinek higgyen az ember? Az egykori fegyvertársnak, aki az er őszakos  
áttelepítések idején kormánybiztos volt, s a hontalanná vált szegény szlo-
vákiai magyarok ügyeinek gondozója? Vagy a tárgyilagos lexikonnak,  
amely semmi egyébre nincsen tekintettel, csak a m űre.  

De hát nem kell és nem is szabad választóvonalat húzni a két állítás  

közé. _Mert mind a kettő  igaz lehet. A szlovák költő  tizennyolc éves volt, ami-
kor az Osztrák—Magyar Monarchia megsz űnt létezni, s a történelmi Ma-
gyarország északi megyéi az új államhoz, Csehszlovákiához kerültek. Mi-
csoda fergeteges öröm töltötte el az addig kisebbségben, másodrend ű  
polgárként élt fiatal költ őt, aki saját szülőföldjén volt kénytelen hallgatni  
a durva és sért ő  szállóigét, amely a dölyfös urak szájáról hangzott el:  
„Kása nem étel, tót ember nem ember!"  

Aztán csakhamar elfelejtette ezt a megaláztatást, mint ahogyan nem-
zeti érzületének lángja is kihunyt, csak a füstje maradt meg, s mivel tulaj-
donképpen mégis magyar műveltséget kapott, Ady hatása alá került, a  

Duna-völgyi népek testvériségének lett a szószólója és azoknak a fiatal  

magyaroknak a barátságát kereste, akik, mint ő  is, nemzeti haza helyett  
egy nemzetközi közösségben látták megjelenni a közös haza kontúrjait.  
Utópia volt? Igen, de lelkesít ő , mint minden szép álom. És hittek benne.  
A Sarlós mozgalom fiataljai éppúgy, mint az Adyt és  Pet őfit fordító szlo-
vák költő  és társai, akiknek szemében a szlovák Hviezdoslav, polgári nevén  

Országh Pál csillaga ugyanolyan t űzzel fénylett, mint a népek szabadsá-
gáért küzdő  magyaroké.  

A mi vidékünkön és a mi múltunkban a két háború között nem volt  

ilyen eklatáns példája a közös álomnak. De hát a szakadék is .nagyobb  

volt a „megállj, megállj, kutya Szerbia" nyomán. Nem lehetett olyan ha-
mar elfelejteni. Milyen jó érzés volt mégis, amikor fiatalon felfedeztük  

magunknak Krležát .  és Ady-tanulmányát! S a magyar költ ő  letagadhatat-
lan hatását egy Crnjanski verseiben! Vagy amikor kés őbb, már egy  új  
háború küszöbén, Jovan Popovi ć  rokonszenve nyilvánult meg minduntalan  
a mi dolgaink iránt, miközben ennél valamivel korábbán egy Vasa Bog-
danov írta cikkeit a Szervezett Munkásba!  . 

Emil Boleslav Lukáč  azonban csalódások és elragadtatások végletei  

között egyszer csak megint ott találta magát — mint olvashattuk — a nem-
zeti türelmetlenség pokolkapujában. Ki érti ezt? ő  változott volna meg  
máról holnapra, vagy a történelem, amely egy független szlovák köztár-
saságot hazudott, ha csak rövid időre is, Kelet-Európa térképére? És sze-
gény Emil Boleslav Lukáč  ebben—megint hinni tudott? És nem sírt, amikor  
fegyvertársait látta az üldözöttek között?  

Jócsik Lajos minderről nem beszél halottat sirató cikkében: Mintha  

ezek a sötét közjátékok végleg elfelejt ődtek volna az ő  viszonyukban! S  
mintha mindezekért nem a szlovák költ őt kellett volna felel ősségre vonni  
— aki magához térve, a régi helyére állt megint —, hanem a. kort magát,  

amely ilyen csúfos mozzanatokkal szakította meg id őnként a testvéri ösz- 
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szefogás gyönyörű  viszonyát és a közös fiatalság álmát. Mert mintha mégis  
ez lett volna az igazabb, minden kegyetlen valóságnál — az álom, amely  
megszépíti az életet.  

~ 

A Nobel-békedíj, melyet a napokban honfitársn őnk, az albán Terézia  
nővér kapott, ez alkalommal csakugyan nagy ívben megkerült s figyelmen  
kívül hagyott minden politikai spekulációt. Mert még csak nem is az em-
beri jogokat vagy a nemzeti, illetve népi egyenl őséget szolgáló tevékeny-
séget kívánta jutalmazni, s a bármilyen módon elnyomott népek, fehérek  

éš feketék érdekében kifejtett törekvést. Az elnyomatás rég nem maradt  

meg faji kategóriáknál, viszont minden jogtalanság és egyenl őtlenség a  
békét fenyegeti. Jog és egyenl őség azonban fölöttébb vitatható politikai fo-
galmak a hatalmi hadállások szerint megosztott világban. Mintha emberi,  

nemzeti vagy népi jog megítélése perspektíva kérdése volna csupán, s  

mondjuk, keletről egészen másképp festene, mint nyugatról és viszont.  

A békedíjat kiosztó bizottság nem mindig tudta magát kivonni á me-
rőben politikai, vagy ha úgy tetszik: imperialista befolyás alól. A pár év  

előtt letűnt alacsony termetű  amerikai külügyminiszter, akít a Tisza  
menti, televíziót néz ő  nép egészséges humorával kis Singernek keresztelt  

el, aligha szolgálta meg az ötvenezer svéd koronával tetézett óriási elisme-
rést. Mert amit tett, Amerika érdekében tette és korántsem mozdította  

elő  a világbéke általános ügyét. Mert a béke oszthatatlan, s nem köthet ő  
ilyen vagy olyan érdekekhez. Pedig hát egyebet še tesznek, mint hol itt,  
hol ott zengenek el békeszózatot, és minden marad a régiben. Diktátorok  

tűnnek el, s újak jönnek a helyükbe, és mind a békét hirdeti, miközben  

milliók válnak hontalanokká, s százezer számra halnak éhen ártatlan  

gyerekek. És amíg egy évvel előbb az egyiptomi és izraeli miniszterelnökök  

osztozhattak meg a Nobel-békedíjon, még mindig hontalan a hazájából  

elűzött arab nép. A helsinki, majd belgrádi világértekezletek ünnepélyes  

záróokmányai után pedig semmivel sem lett kisebb a polgári jogokért  

küzdők száma.  
Amit eddig mondtam, úgy hangzott talán, mint egy szokványos ve-

zércikk valamilyen vidéki hetilap első  oldalán. Mert a szavak is elkopnak,  
elvesztik hitelüket, s közhelyekkel semmit sem mondhat az ember.  

Ezzel a Terézia nővérrel most majd talán új értelmet kapnak a sza-
vak, amelyek ezúttal nem is a politikai békér ől szólnak, hanem a szere-
tetről, amely mégiscsak több, s ezt most a díjat kiosztó bizottság is meg-
értette. És csaknem harminc év után, amikor Albert Schweitzert tüntette  

ki, az ismeretlen misszionáriusnőt állította a világ érdeklődésének központ-
jába a Nobel-díjjal.  

De talán eddig sem volt ismeretlen a sovány, aszkétikus megjelenés ű  
Terézia nővér, csak mi nem tudtunk róla, a hónfitáršai. Mert egy egészen  

más világban éltünk, mint ő . Nem földrajzi értelembeli. Világnézeti tekin-
tetben azzal, hogy a gyakorló katolikus tömegt ől elszakadtunk. Én is  
csak véletlenül láttam klerikális lapokban, s annyit tudtam róla, hogy az  

őserdőket járja, lepratelepet létesített, ahogy Albert Schweitzer azt tartotta  

életcéljának, hogy a dzsungelben él ő  népeket gyógyítsa. Még kórházat is  
épített a számukra abból a pénzb ől, amelyet orgonaművészként és irodalmi  
munkáival szerzett. De Schweitzer humanista volt, míg Terézia n ővér csu-
pán názáreti Jéžuš igéivel a száján keresi fel á Gangész éhez ő  és járványok-
kal sújtott tartományait.  

Mintha azonban hivő  és hitetlen között épp az önfeláldozó szeretet  

bontaná le a határokat. A jóság nem ismer világnézeti különbséget, s a  

kéz, amely gyógyszert vagy kenyeret nyújt az arra rászorulóknak, mintha  

ebben az esetben a példabeszédre figyelmeztetne, mely szerint ne tudja a  

jobb kéz, mit tesz a bal.  

Most azonban, hogy Nobel-díjat kapott, nálunk se lesz ismeretlen és  
idegen ez a mi honfitársnőnk, most már majd magunkénak vallhatjuk. Én  
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mindenesetre máris izgatottan várom az ezzel kapcsolatos híreket és kom-
mentárokat, amelyek most majd alighanem átlépik az említett két világ 
határvonalát. Legalább amíg az országra is kisugárzó örömmámor tart. 

~ 

Hatszáz archeológus kiásta a bibliai Dávid király szent városának, 
Jeruzsálemnek falait, olvasom, s nem tudom, most mi lesz. A régészek 
önként jelentkezett nemzetközi tömege talán nem politikai indítékból lá-
tott munkához, hogy  a szent város pillanatnyi helyzetén változtasson, 
s így munkájukat nem érheti gáncs. Hogy azonban az izraeli kormány 
nagyon is politikai meggondolásból hívta össze az archeológusoknak ezt a 
csődületét, ahhoz nem férhet kétség. Ki akarják használni az egyel őre 
csak megszállásuk alatt álló óvárosnak ki tudja, meddig tartó állapotát 
a bizonyításra. Hogy épp ezzen a helyen, amelyet Jordániának ítéltek, 
állt Dávid király palotája és Izrael f ővárosa. Pontosan ezen a helyen és 
nem pár kilométerrel odább, a megosztott város Izraelnek jutott új tele-
pülésének területén. Ez lenne hát a történelmi igazolás, amelyet a majdani 
nagyhatalmi döntésnek is tudomásul kellene vennie és elismernie Izrael 
jogát erre a városrészre.  

Schliemann, aki száztíz év el őtt kiásta Tróját, nem történelmi igaz-
ságot keresett, hanem csak a költészet ragadta magával. Óriási vagyonát, 
amelyet a krími háborúban mint szentpétervári hadiszállító halmozott 
fel, az Odisszea költői igazságának vizsgálatára költötte. Az érdekelte 
csupán, képzeletére, bízva magát írta-e meg Homérosz a világot ámulatba 
ejtő  csodálatos eposzát, vagy krónikása volt a megtörtént dolgoknak. Nem 
bizonyítani akart, csak kíváncsi volt. És el őkerült Trója, majd Mükéné, 
Agamemnon király székhelye, s akkor már nem lehetett abbahagyni, to-
vább kellett ásni, Homérosz játékterén túl, ameddig csak pénzzel és egész-
séggel győzte. Amikor hatvannyolc éves korában teljesen leszegényedve 
meghalt, nyitva volt az út a régészek el őtt az egész hellén kultúra feltárá-
sára. Attól kezdve nemcsak azt tudjuk, hogy a költ ő  az igazat írta, de azt 
is, hogy virágzó civilizációk pusztultak el, s az utókor új világokat épített 
a romokon. 

Jeruzsálem helyén is új város épült, nem is egyszer. És nemcsak 
a zsidóknak volt szent városa, mikor még Júdeának hívták országukat, 
hanem Constantinus császár jóvoltából a keresztényeké is, majd a VII. 
században az araboké, hogy aztán négyszáz évig a törököké legyen. Nem-
zetközibb várost, a múltjánál fogva, el sem lehet képzelni. Igaz viszont, 
hogy irodalma csak a zsidó Jeruzsálemnek van. De az aztán nagyobb és 
elterjedtebb a bibliával, mint Trója ostroma az Iliász révén, amelynek 
falai még Schliemannt is megtréfálták, s csak az utána ásatást végz ő  
régészek állapították meg, ha hinni lehet nekik, az eredeti helyet. 

A per Jeruzsálemért nem most kezdődött, s a könyörgés is rég el-
hangzott: „Békesség legyen a te várfalaid között, csendesség a te palo-
táidban". De a könyörgés nem talált meghallgatásra, s bevált a . jóslat, 
hogy kő  kövön nem marad. És Jeruzsálem pusztulásával egy új civilizáció 
vétte kezdetét. 

Nem a hatszáz archeológus dönti hát el, hogy, kinek van itt igaza. 
Mert a legendabeli Jeruzsálem, épp az említett irodalom folytán akkor 
is élni fog, ha falai között megint a müezzin éneke száll, imára szólítva 
minden igazhitűt. A költészet megmarad és azzal együtt a város, függet-
lenül attól, kinek a fennhatósága alatt. A költészet élteti tovább Dávid  

király városát, sokszoros pusztulása után is, zsidók vagy arabok birtoklása  

ellenére, miközben a modern civilizáció útját sem állhatja el már sem-
mi sem.  
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ALKO TÓM ŰI-~EL Y  

JUHÁSZ GÉZA 

SZÉPÍTETLEN SZÉPIRODALOM 
ARCKÉPVÁZLAT BOGDÁNFI SÁNDORRÓL 

Ha valakire érvényes --- amit a jugoszláviai magyar irodalom id ősebb nem-
zedékének számos képvisel őjéről elmondhatunk —, hogy munkássága a 
második világháború után bontakozott ki, akkor ez Bogdánfi Sándor írói 
pályájára különösen jellemző . Első  versei ugyanis még 1933-ban jelentek 
meg az Őrtűzben; a Híd elődjében, els ő  önálló kötete viszont csak 1959-ben, 
s így nemzedéki hovatartozása is nehezen határozható meg. Akikhez élet-
koránál fogva legközelebb állna, Majtényi, Herceg, Gál, Laták, Debreczeni 
a felszabadulás után már több kötetnyi verssel, novellával, regénnyel, 
lap- és folyóiratszerkeszt ői múlttal és tekintéllyel maguk mögött folytat-
hatták alkotómunkásságukat. S ő t, már az első  háború utáni nemzedék 
képviselői — Ács Károly, Fehér Ferenc, Major Nándor, Németh István és 
Saffer Pál — is túl voltak els ő  kötetükön (1953-1956), miel őtt Bogdánfi 
első  kötetével az olvasó elé állhatott volna. Igaz, közben két színdarabját 
(Vas Péter, 1950; Új fény, 1951) már játszotta a Szabadkai Népszínház, s 
mindennapi újságírói és fordítói tevékenysége mellett a lapokban és az 
újonnan megindult Újvidéki Rádióban rendszeresen szerepelt írásaival, 
főleg humoreszkekkel, novellákkal és rádiótréfákkal, vidám jelenetekkel. 
Ezekből is állt össze első  kötete, a Se füle, se farka (1959). 

Az olvasói köztudatban leginkább aforizmái, humoreszkjei, azaz „fél-
perces" szatirikus novellái alapján tartják számon, ami természetesen az 
újságokban — korábban a rádióban s annak nyilvános adásaiban — való 
sokéves rendszeres megjelenés eredménye. Napjainkban is állandó jelleg-
gel, párhuzamosan jelennek meg Vasárnapi szatírái a Magyar Szóban, afo-
rizmái pedig a Dolgozókban. Nem kétséges tehát, hogy ezekben a m űfajok-
ban, sőt mindenekelőtt az aforizma műfajában a legtermékenyebb, hisz 
hosszú évek óta legkevesebb tízet publikál hetenként, évente tehát több 
százat, utolsó aforizmakötete (Hallgatni nem arany, 1971) óta pedig bizo-
nyára több ezernyi gy űlt össze a lapok hasábjain, arra várva, hogy kötetbe 
rendezze, válogassa őket. E termés hihetetlen b őségéhez képest tehát szin-
te elenyésző  a kötetben is megjelent anyag, hisz tíz önálló kötete közül csak 
kettőben közölt — félperces novellákkal együtt — aforizmákat is. Mégis 
elmondhatjuk, hogy ha az olvasók humoristának, aforizma- és szatíraíró-
nak ismerik, jól ismerik. A teljes opushoz ugyanis további két kötetnyi 
humoreszk tartozik, két kötetnyi irodalmi paródia, de két regénye és legu-
tóbbi színműve is alapvet ően a szatíra jegyében fogant. 

Egy merényl ő  vallomása című  regényét például így indítja: „Azt kö-
vetelik tőlem, írjam meg az életrajzomat ... én meg azt válaszoltam, hogy 
jó, megírom, de majd csak akasztás után, mert függ ő  helyzetben jobban 
tudok írni". Ebben a művében is kíméletlen szatirikusnak bizonyult, s 
szinte kegyetlen következetességgel leplezi le fiatal merényl ő  hősét, külö-
nösen pedig a családját és közvetlen környezetét, amely arra készteti, hogy 
leszámoljon az őt körülvevő  világgal és önnön magával. Hat fejezetben, 
hat részletben, lépésr ől lépésre, rétegről rétegre haladva igyekszik feltárni, 
felfedni az igazságot önmagáról, „ha ez egyáltalán lehetséges". Még élet-
rajza utolsó fejezetét is ezzel kezdi a h ős: „az émelygő  dicsekvésnek és 



üres hencegésnek a mintaképe az az életrajz, s csak az . .szolgálhat ment-: 
ségül, hogy az utókornak írtam, • viszont köztudomású, hogy amióta világ: 
a világ, az utókornak rendszerint hazudtak, alaposan kozmetikázva a múl.; 
tat". Nem bűnügyi regénnyel van itt dolgunk természetesen, hanem társa-
dalmi regénnyel, s ha nem is konkrétan adott, meghatározott társadalom-
ról van szó, mégis a mi mai világunkról s a társadalomról általában. 

- Az Angyalok játszanak című  következő  regényét optimista szatírának 
nevezte e sorok írója alkalmi recenziójában, mert noha görbe tükörben 
mutatja elénk egy kis bánáti falu életét, nagyjait, azaz vezet őit — akik. 
messziről nézve kisemberek, de hát minden viszonylagos —, ám e ,  kisem- 
berek esendősége, kicsinyessége mellett nemeslelkűségüket, állandó jobbra, 
szebbre, a köz boldogulására irányuló törekvésüket is meglátja és méltá-. 
nyolja, főleg pedig kiapadhatatlan erejüket és ambíciójukat, a kudarcok 
utáni újrakezdésre. 

„Nagyapám száztíz éves korában repült ki a - sírjából!" — ezzel a 
bizarr képpel indítja a regényt, de ez itt egyúttal jelképes bevezet ője, elő-
rejelzése is annak az eseménysornak, amely nemcsak a temet ő , hanem • az 
egész falu nyugalmát, évszázados mozdulatlanságát is megbolygatja. A nagy-
apa ugyanis nem valamiféle főnixként élemedik meg poraiból, hanem a fo-. 
lyékony — vagy gáznemű  — arany feltörése röpíti ki a sírjából. • A falu 
vezetői — elnök, titkár; alelnök, iskolaigazgató — egyszerre ébren kezde -
nek álmodozni a falu felvirágzásáról: ;;kifizetjük a falu összes adósságait,-
megépítjük a paprikamalmot, a kendergyárat, az új iskolát, s őt .új utat 
és hidat is építünk. És munkához látnak. Megjelennek az olajbányászok; 
munkások, technikusok, mérnökök, a falu megszavazza a hozzájárulást, ai 
iskola diákjai árkokat ásnak a cs ővezetéknek, a tiktár kölcsönért kilincsel, 
a pap hivatali kötelességb ől ugyan szót emel- a temet ő  és a kápolna •védel 
mében, de szinte örül, hogy leszavazzák, hisz maga is kívánja a falu fele 
melkedését. A falu félbemaradt egzisztenciája, a fest ő  a falu ••nagy körké-
pének megfestésébe fog ( sosem .készíti el), a vezet őség egyetlen n őtagja 
pedig az erkölcsi zülléssel próbál szembeszállni (eredménytelenül),...mert 
a sok vidéki munkás, szakember nemcsak minden lakható zugot. foglal' el, 
hanem a kávéházzá, bárrá el őléptetett kocsmát is megtölti, s szerelmet is 
keres, ahol csak találhat: a titkár szép feleségénél, a külföldön dolgozó. 
férj által évek óta elhanyagolt csinos szalmaözvegynél, az új franciatanár-
nőnél stb. 

• A nagy remények azonban szertefoszlanak, - a vállalkozás kudarcba 
fullad, mert kiderül, hogy nyersolaj és gáz még sincs! A község vezet ői 
azonban, a kommunisták — illet őleg Bogdánfi szóhasžnálatában-. az  „an-
gyalok" nem azért angyalok, hogy egykönnyen .lemondjanak községfej-
lesztési ambíciójukról; hónapok óta szövögetett szép árbándjaikról: . És 
álmodozásuk folytatásához a természet is újabb impulzust ad: • a fúrat 
helyén hatalmas meleg viz ű  tó keletkezik. Ki kell használni a .gyógyhatású 
termálvizet — hangoztatják a vezet ők —, szállodát kell építeni, óriási jö-. 
vedelem várható:" kifizetjük a község összes adósságait, megépítjük a pap i  
rikamalmot, a kendergyárat, az új iskolát, s őt új utat és hidat is : építünk.. . 
Valójában tehát az egész alaphelyzet komikus itt, ahogyan a messzir ől és 
felülről nézve törpéknek tűnő  emberkék nyüzsögnek, törtetnek, kapasž- 
kodnak fölfelé; az író szemlélet- és ábrázolásmódja egészében szatirikus ;  
amint megfordított távcsövének lencséjébe gy űjtve, kellő  távlatból. a maga 
eredeti parányiságában látja ezt a Tiszavár nev ű  falut, ezt a hangyabolyt. 

Természetesen a stílusa is a szatirikus Bogdánfit idézi, s őt az afó= 
rizmák íróját is. Amint előbbi regényében az utókornak szóló _hazudozást, 
kozmetikázást némi sűrítéssel aforizmában-is kifejezhetné, ugyanúgy szól 
itt egy helyen a pénzről: „A legátkozottabb és legigéz őbb valami a pénz.: 
Undorító, gyűlöletes, ha másnak a zsebében van, viszont ha a te ujjaid 
között ropog, bizserget ő  a tapintása, mint a legfinomabb selyemé, az imá-
dott nő  bőréé". 

Ahogyan az Egy_ merényl ő  vallomása, • címével és bevezető  soraival; 
bűnügyi regényt ígér • az olvasónak, ám társadalmi regényt ad, ugyanígy 
bűnügyi drámát ígér a Bűnösök, de ugyancsak társadalmi rajzot, .társada-
lomkritikát ad. Itt ugyan még azt .a küls ődleges, formai sajátságát is meg- 
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tartja a bűnügyi színmfínek, hogy á gyilkossággyanúját szerepl őről szerep- 
lőre tereli, míg végül az igazi tettes le nem leplez ődik. De eközben jelen 
társadalmunk egy rétege és néhány jellegzetes típusa is leleplez ődik, ami 
sokkal lényegesebb; mint a tettes felderítése. 

A színmű  éppolyán bizarr kijelentéssel indul, mint a már idézett re-
gények. Csoma bácsi, az id ős' tisztviselő  így szól fiatal kolléganőjéhez: 
„Tudja, Zsuzsika, mikor megöltem a feleségemet ... S ezzel máris egy 
vállalat, rajta keresztül pedig a vezérigazgató családja és környezete életé-
nek, a vežetők, tisztviselők és a családtagok közötti bonyolult viszonynak 
a kellős közepébe csöppenünk. Megismerjük a nagy vállalat igazgatóját, 
ezt a becsületes, haladó gondolkodású, harcos, tiszta multú embert és nagy-
ralátó, erőszákos féleségét és leányát. De ha talpig becsületes, akkor egy-
szersmind jó családapa is ez a férfi, s hogy lányát boldoggá tegye, minden 
eszközzel támogatja fiatal helyettese érvényesülését, meg sem hallva, vagy 
elhallgattatva a vállalaton belüli figyelmeztetéseket és ellenvéleményeket. A 
lánya ugyanis halálosan szerelmes belé, s mellette, a jövend ő  igazgató 
mellett látja megvalósíthatónak vágyálmait. A fiatalember azonban lusta, 
tehetségtelen és jellemtelen karrierista. Attól sem riad vissza, hogy ellopja 
jótevője, igazgatója fiókjából a gyár rekonstrukciójára vonatkozó ter-
veket, iratokat, a saját m űvének tüntesse fel azokat, s leváltsa az igaz-
gatót. Azonban még ugyanaznap halva találják. Els őként az igazgatóra te-
reli gyanúnkat az író, majd a fiára, aki gy űlölte a fiatalembert, mert 
átlátott a mesterkedésén; Zsuzsikára továbbá; akinek titokban szeret ője 
vQ1t a fiatalember, míg az igazgató lányának csak karrierizmusból udva-
rolt, s persze kész volt feleségül is venni. Végül kiderül, hogy a tettes nem 
más, mint az a Csoma bácsi, aki a saját feleségét is megölte, aki ennek 
ellenéré valóságos jótétlélek, - az igazság és a tiszta erkölcs bajnoka, s aki 
legjobban átlátja a helyzet egészét; a fiatalember felemelkedésének min-
den veszélyét. - 

Ez a bűnügyi regényre vagy filmre emlékeztet ő  cselekmén bon olí-
tási módszer természeteseng   kellő  tempót, dinamizmust kölcsönöz a szín-
p adi játéknak, ugyanakkor meg is köti az író kezét a jellemek ábrázo-
lásában, tetteik lélektani rugóinak, indítékainak feltárásában, nem utol-
sósorban az alakok egyénítésében. Mind a három f őtípus -- az igazgató, 
a leánya és felesége, az igazgató helyettese, de még Csoma bácsi és . Zsu-
zsika is — meglehetősen sablonos figura, semmi újat nem árul el róluk 
az író azonfelül, amit már tudunk rólunk mindnyájan mindennapi tapasz-
talatból, s az események során csak ezek a sablonos vonásaik bonta-
koznak ki előttünk. Ettől eltekintve mégis fontos kísérlet volt ez minden-
napi társadalmi problémáink, jelenünk színpadra vitelére a hazai színházi 
repertoár megteremtésére, amit a kritika elmulasztott regisztrálni és mél-
tányolni. 

„Az a legboldogabb nép, amelynek anyanyelve a humor" — olvas-
hatjuk egyik aforizmájában, s ezt ars poeticájának is tekinthetjük. Az 
ő  anyanyelvi ugyanis a humor, a szatíra, illet őleg ez utóbbi közeli rokona, 
a paródia. Irodalomról, _ írótársakról ugyanis aforizmáiban és paródiában 
nyilatkozik. Első  ilyen vállalkozása a Sirodalmunk könyve volt, amely 
már a címével is Bori Imre Irodalmunk kiskönyvére asszociált, és ahhoz 
hasonlóan a felszabadulás utáni jugoszláviai magyar irodalom jelesebb 
alkótóinak, alkótásainak paródiáit tartalmazta, stíluskritikai görbe tük-
röt tartva eléjük. -  Szó sincs azonban a Bori-féle antológia parodizálásá-
ról, csupán arról; hogy Bogdánfi a maga eszközeivel alkotta meg irodal-
munk egy korszakának „antológiáját", pontosabban parodisztikus arckép-
csarnokát. Hófehér Ferenc közismert ragaszkodását például a szül őföld-
jéhez, hűségét a származásához ismert Topolya című  versének paródiájá-
val fejezi ki, felmutatva egyúttal a költ ő  kedvenc szókapcsolási módjá-
nak karikatúráját is: „kenyérjó", azaz „kolbászjó Topolya", vagy Herceg 
(Henceg) János vajdasági elkötelezettségét, az irodalom vajdasági jelle-
géhez, gyökeréhez való ragaszkodását: „én meg kiállok ezért a Vajdasá-
gért és ezekért a vajdaságaiakért, és szintén dudálok, dudálok". 

A Magyari sirodalomban a magyar irodalom egészét próbálta ilyen 
görbe tükörben megmutatni, kezdve a klasszikusokon (Pet őfi, Arany, .Jó:  
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kai, Mikszáth, Ady, Krúdy, Móricz, József Attila, Radnóti) egészen a 
kortársakig, ideértve a romániai, jugoszláviai és csehszlovákiai magyar 
irodalom néhány reprezentánsát is. E feladat nagyságát csak növeli az a 
körülmény, hogy előtte olyan óriás járt ezen az úton, mint Karinthy Fri-
gyes. Bogdánfi azonban elkerülte ezt a buktatót, nem nagy el ődje útját 
választotta, így egész másfajta paródiák kerültek ki a tolla alól. Pet őfi 
Sándor Körúti dalában például nem a Petőfi-vers lényeges vonásainak 
megragadására és jellemzésére törekedett, hanem a kölcsönvett formában 
a maga mondanivalóját fejezte ki, valójában egy humoreszket szerkesztett 
a metró korában elkényelmesedett pesti emberr ől. Aranyos János Poldi-
jában viszont, szinte sorról sorra követve a Toldi előhangjának gondo-
latmenetét, a nagy erej ű  pórsuhanc helyébe az egykori pesti kávéházak 
nagyhatalmú_ főpincérét állítja, aki olyan sajnálatosan hiányzik a 
presszók mai világából. Ady Szeretném, ha szeretnének (Szeretném, ha 
nevetnének változatban) cím ű  versében pedig egyenesen a saját humorista 
ars poeticáját mondja el a nagy költ ő  modorában: „vagyok, mint min-
den humor: b őség. / Tűszúrás, fintor, illetlenség, / Piszkáló gúnyos lény". 

Igaz, ez a görbe tükör olykor kissé gorombán torzít, aminthogy 
Bogdánfi humorában mindig van egy kis robusztus jelleg, olykor egyál-
talán nem hízelgő  kíméletlenség. Ezt már névadásával is kifejezi, amikor 
például Keverdélyi Józsefről, Henceg Jánosról, Véglet Lászlóról, Szalon-
képes Gézáról, Ugrándi Tamásról stb. beszél. Mégis, amint ilyenkor lenni 
szokott, némely parodizált íróknál csak azok méltatlankodtak heveseb-
ben, akik kimaradtak Bogdánfi arcképcsarnokából, s a magyar írókról 
készült paródiáinak egy csokra megjelent Magyarországon, az irodalmi 
paródiák gyűjteményes kötetében. Szem el őtt tartva, hogy az ilyen mű-
fajú írások humorának hatásfokát nagymértékben meghatározza a „ráis-
merés öröme", ami ebben az esetben szinte egyet jelent a megértéssel 
és élvezhetőséggel, jogos a kérdés, hogy hány olvasó lehet részese ennek 
az örömnek a mintegy 140--150 irodalmi paródia olvasása közben. Ugyan-
akkor nem hanyagolható el Bogdánfi vállalkozásának hatalmas irodalom-
népszerűsítő  hatása sem. 

„Megtanultam írni-olvasni, megtanultam elmélyedni a társadalmi, 
gazdasági, művelődési és politikai kérdésekben, megtanultam öt nyelven 
beszélni, megtanultam kártyázni, tévét nézni, porszívózni és mosogatni. 

Hallgatni nem tanultam meg soha" — írja ironikus önjellemezés-
ként egyik kötetének bevezet őjében, amelynek címe a fenti írói maga-
tartás tanulságának aforizmába s űrített kifejezése: Hallgatni nem arany. 
Írónk azonban nem egyszerre, nem is rövid úton jutott ehhez a végs ő ' 
gondolati-nyelvi sűrítést, tömörítést igényl ő  kifejezésformához. A humor-
nak megszokottabb, hagyományosabb formájából, a humoreszkb ől, vi-
dám jelenetb ől és villámtréfából fejlesztette ki el őbb a maga félperces 
novelláit", amelyek viszont már rendszerint egy-egy aforizma-mag köré 
épültek, annak szolgáltak keretül. Első  kötete, a Se füle, se farka még a 
hagyományos műfajú humoros írásait gyűjtötte csokorba, s vele két-
ségkívül le is zárt egy korszakot, amely a felszabadulással kezd ődött, s a 
legszorosabban összefügött újságírói tevékenységével. 

Meg kell ugyanis jegyezni, hogy Bogdánfi egészen 1979 végén tör-
tént nyugdíjaztatásáig aktív újságíró volt, mégpedig nem olyanformán, 
mint némely írótársa, például Gál László és Majtényi Mihály, akiknek 
úgynevezett írói státusuk volt a Magyar Szónál. ĆS 67 éves korában mint 
a szakszervezeti hetilap, a Dolgozók f őszerkesztője vonult nyugdíjba, s 
az újságírói hivatást úgy töltötte be, ahogyan azt a nemzetiségi sajtó 
sajátos helyzete az újságíró-írótól megköveteli. Ez pedig magában fog-
lalta kezdetben a bel- és külpolitikai cikkek, kommentárok írását, egy-egy 
újság arculatának átalakítását (Dolgozók), aktív közrem űködését a rádió 
megalapításában, sajátosan vajdasági és jugoszláviai publicisztikai és szép-
irodalmi anyaggal való ellátásában, vidám m űsorainak kialakításában és 
bejáratásában, majd a Forum Lap- és Könyvkiadó, illet őleg nyomdavál-
lalat megalapításában, szervezeti felépítésében (a munkástanács, az igaz-
gató bizottság elnökeként); a Magyar Szó Kilátó című  irodalmi mellék-
letének szerkesztését, a vajdasági íróegyesület irányítását (elnöki min ő- 
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šégben) štb.: Megadta -  a maga kötelező  adóját a •háború utáni korszak 
šzocreálista irányzatának is az olyan vidám jelenetekkel, mint Egyszerű  
János a békekongresszuson vagy a Takarékossági verseny, amelyek a 
Vidám Színpad füzeteiben jelentek meg (Majtényi és Sulhóf hasonló írá-
saival együtt), ,abból a célból, hogy a m űkedvelő  együtteseket id őszerű  
politikai irányvonalú repertoárral lássák el. És nem utolsósorban magába 
foglalta ez a munkakör a mindennapi fordítást — šzinte elképzelhetetlen 
mennyiségben 'és tempóban. Sulhóf József emlékezik rá — de megtehetné 
ezt Bogdánfi, Kolozsi, (megtehette volna) Kollin vagy Bodrits is —: „sok-
szor nem volt idő , hogy bevárjam; amíg legépelik a •  sürgönyszalagról (a 
šürgőšen közlendő  hosszú beszédeket — J. G.), kapásból diktáltam a for-
dítást, 'kilométereket. Mint a többi id ősebb újságíró, lassan Bogdánfi is 
felmentést kapott az ilyen mindennapi hajsza alól, de nem a politikai 
tárgyú szövegek fordítása alól általában. Ha olyan jelent ős politikai ese-
inény anyagát leellett sürgősen magyarul is megjelentetni, mint egy párt-
kongresszus, akkor újra munkába állt az egész kipróbált, rutinos fordítói 
stáb. Bogdánfi ezenfelül •alig egy évtized leforgása alatt nem kevesebb, 
mint tizenöt (egyenként 30 íves) kötetet fordított magyarra Tito elnök 
beszédeiből és cikkeiből, összesen legalább 7-8000 oldalnyit! 

Az újságírás és az irodalom összefonódása . a mi nemzetiségi viszo-
nyaink között nemcsak hagyomány, de tartós.. jelenség is, az érintkezési 
pontok pedig szinte maguktól adódnak közöttük. Ha a felszabadulás utáni 
években a vezércikk melett olykor versek, színes írások vagy a m űkedve-
lőknek szánt vidám jelenétek szolgálták a napi politikai. irányvonal nép-
szerűsítését, kés őbb - ugyan nem a politika magyarázása, de .— a rádió 
műsorának kitöltése, sajátosan vajdasági arculatának kialakítása tette szük-
ségessé vidám jelenetek, villámtréfák írását és . nyilvános el őadását is a 
rádió népszerűsítése céljából. Bogdánfi Sándor pedig nemcsak m űsorve-
zetőként, humoros konferansziéként, hanem esetenként -saját jelenetei, vil-
lámtréfái előadójaként is színpadra lépett. Ugyancsak részt vett 1954-ben 
a • Magyar Szó -  tízéveš jubileuma alkalmából tartott él őújságok egész so-
rán, Vajdaság legeldugottabb falvaiban is. „Én konferáltam — írja a fel-
lépéseire Visszaemlékezve —, és a saját politikai villámtréfáimban színész-
kedtem is ... Estéről estére ugyanazokat a vi čceket - mondtam, és sorjá-
ban mutattam be a szerepl őket ... " Közben pedig, tehetjük hozzá, esté-
ről- estére találkozott, közönségével, s kiváló alkalma volt lemérni irá-
sainak, humorának követlen hatását. 

Egyik humoros • könyvének bevezetőjében azon töpreng,. hogy vállal-
kozzék-e holdutazásra, de aztán gyorsan eldönti, hogy inkább marad a 
földön, hisz • annyi itt még a „fölfedezetlen • terület, kezdve a sarkvidékt ől 
a szomszéd lakásáig, hogy a humoristának kénytelen-kelletlen itt kell ma- 
radizia, vállalva a földutazás veszélyeit, a folytonos keresés kockázatát, a 
minden zugból ráleső  orgyilkosok és poéngyilkosok fenyegetését ... min= 
denekelőtt pedig az olvasó könyörtelen ítéletét". És valóban itt marad 
a földön, éber szemmel figyeli a körülötte játszódó eseményeket, s az 
elkötelezett író kíméletlen következetességével kommentálva őket, lelep-
lezve minden maradiságot,' önkényeskedést, hatalmaskodást, visszaélést, 
egyszóval mindent, ami • útjában áll bóldogiilásunknak, hátráltatja el őre-
haladásunkat. 

Különösen kíméletlen a hatalmukkal visszaél ő  vezetőkkel szemben, 
akik megfeledkeznek róla, hogy a munkásosztály nevében és javára kell 
hivatalukat ellátniuk, pozíciójukat -betölteniük. Az ilyen bürokrata leszál-
lítását a hatalom magas polcáról, illetve a • munkásönigázgatás bevezetését 
alig néhány sornyi, már nem is félperces, hanem néhány másodperces 
mininovellában írja le: 

„Az erélyes ember íróasztalánál ült,' éš parancsolgatott, arra hivat- 
kozva, hogy a munkásosztály fia. 

A munkásosztály . . okos és , éles- szemmel figyelte, mígnem egy szép 
napon fülön fogta, és így szólt: . 

— • Kotródj, fiam, majd apád ül a helyedre! 
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Az ilyen írásokról állapította meg Major Nándor, hogy ezek már 
eleve egy-egy aforizmára épültek, „s ez a körülmény kezdett ől fogva fel-
kínálta Bogd.ánfi számára a lehet őséget, hogy elhagyva a puszta keretet, 
egyenest a félperces novellák lényegéhez, az aforizmához térjen. Több volt 
ez merő  lehetőségnél, amelyet.. az író kihagyhat vagy elhalaszthat; ez a 
lehetőség kötelező  erővel bírt ... " 

A félperces novelláktól tehát eljutott Bogdánfi az aforizmához, de 
ez nem jelenti, hogy az el őbbi műfajnak végleg hátat fordított volna. Mint 
bevezetőben már említettük, e kifejezési formával máig egyidej űleg, pár-
huzamosan él, s a közöttük fennálló összefüggés egészen nyilvánvaló. 
Egyik félpercesében például 'ezt olvashatjuk: „Könyökléssel feljebb jutot-
tam a szamárlétrán, és csak akkor láttam,. hogy az már tele van szama-
rakkal." Másutt pedig e novella lényegét aforizmában fejezi ki: „Az em-
ber hiába próbál feljebb jutni a szamárlétrán, ha fent már tele van sza-
marakkal." 

Bogdánfi aforizmái tehát többségükben nem csupán vel ős mondá-
sok, rövid szellemes megállapítások, amelyek valamely általános igazságot 
fogalmaznak meg, hanem szinte mindig szatirikus élük van, kiindulópont-
juk rendszerint valamely ismert szólásn7andás,• közmondás, szállóige, s 
ennek ad ő  rendszerint a megszokottal ellentétes értelmet, jelentést. Az 
ismert marxi tételt például így alkalmazza a. humorra: „Nem az emberek 
nevetése az, amely humorukat meghatározza, hanem megfordítva, a hu-
moruk az, amely a nevetésüket meghatározza"; szavát .adta valakinek, 
valamire szólás jelentését így devalválja: „mert mást nem szívesen adott". 
Ellen- vagy . különvéleményét valamir ől olykor két hasonló hangzású szó 
felcserélésével vagy egymás mellé illesztésével fejezi ki:. „Az új eszmék 
kibontakozását . nem a korlátok akadályozzák, hanem .a korlátoltak". 

E- szatirikus- hang Min.denkor a Szocialista •ön-igazgatású társadalmunk 
kártevői; méltatlan haszonélvez ői- ellen irányul, • társadalmunk káros kinö-
véseit ostorozza, tehát alapvet ően a jobbítás szándéka vezérli: „Aforizniái-
mat azzal a szerény • szándékkal írom, hogy rnegyáltgztas5a3n a világot". 
Egyszer az önző  embert veszi célba, aki „képes lemondani mindenr ől, 
kivéve az önzést", vagy az él ősködőt, aki „minden erejét megfeszíti, hogy 
mások dolgozzanak", majd a fontoskodót, aki „hivatásával. kérkedik, pedig  
csak hivatala van", s arra figyelmeztet, hogy „a nagy eszméknek hódoj
unk, ne pedig a nagy funkcionáriusoknak", illet őleg arra, hogy „az em- 

beriségnek békére van szüksége, a békének emberiségre". Természetes, 
hogy ezek a • sokszor visszájára fordított igazságok azért hatékonyak, él-
vezhető  olvasmányok, mert szellemesen, ötletesen, a lehetséges végs ő  ha-
tárig tömörítve, nyelvileg is a lényegre redukálva kerülnek megfogal-
mazásra. 

• 	Bizonyára egész könyvnyi aforizmája foglalkozik az őt érthetően leg- 
közelebbről, egzisztenciálisan érdeklő  kérdésekkel, mint például az írói 
etika, az írói elkötelezettség; az alkotó szabadság, irodalom és társada-
lom viszonya stb. Azt vallja többek közt, hogy „a megrendelt írást a meg-
rendelők sem élvezik"; „csak akkor ér valamit az elkötelezettség, ha nem 
kötelező"; „a szabadságról csak azt érdemes megírni, amit nem szabad". 

Egész életművét, valóságszemléletét, ábrázoló módszerét, de még nyel-
vi és stíluseszményét is a következ ő  aforizmájával jellemezhetjük a leg-
tömörebben: „A szépirodalomban csak az a szép, ami szépítetlen." Bog-
dánfi esetében ezen azt kell érteni, hogy a valóság megszépítése helyett 
kivételes készséggel és hajlammal mutatja meg a dolgok visszáját, kina-
gyítva a káros jelenségeket, szinte kiütve velük az olvasó szemét, e szé-
pítetlen képen pedig még a nyelv és stílus választékosságával sem kíván 
enyhíteni. A kemény ítéletek, a - nagyok és hatalmasok önkényének lelep-
lezése azonban a kicsik, az elesettek iránti szeretettel és részvéttel párosul, 
s a kíméletlen szatíra és ez a .mély emberség biztosítja Bogdánfi írói 
opusának belső , művészi egyensúlyát... 

Bogdánfi Sándor; a Dobozók volt f őszerkesztője; életművéért megkapta a Jugoszláv' Újságíró-
szövetség Moša Pijade-díját. A neves írónak, lapunk régi barátjának és  munkatársának, ezúton 
is gratulálunk kitüntetéséhez. 
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BAMBACH RÓBERT 

MIRE TANÍT A TANÍTVÁNY? 
VARGA ZOLTÁN A TANÍTVÁNY CÍMŰ  DRÁMÁJA A SZABADKAI 
NÉPSZÍNHÁZBAN 

„... Miért vetetted meg az Úrnak -beszédét oly dolgot cse-
lekedvén, mely útálatos őelőtte? A Hitteus Uriást fegyver-
rel ölted meg, és az, ő  feleségét magadnak vetted feleségül; 
magát pedig az Ammon fiainak fegyverével ölted meg ..." 

(Sámuel II. könyve 12. rész 9. sz.) 

„ ... Szegény gyermekem ... Micsoda próféta lehetett volna! 
Annyira szeretted az igazságot, hogy képtelen voltál elvisel-
ni ... Vagy csak ... túl gyenge voltál hozzá? ..." 

(Varga: A tanítvány, Nátán) 

Varga Zoltán drámája, A tanítvány elég sokáig várt színpadra. A Forum 
pályázatára készült és a könyv alakban 1971-ben megjelent m ű  több szem-
pontból egyedülálló vajdasági drámairodalmunkban. Nemcsak témája és 
mondanivalójának parabola jellege miatt (hiszen a Forum pályázatán két 
ilyen darabbal is találkoztunk; Majtényi Szám űzöttje és Tóth Ferenc Jóbja 
is ebbe a műfajba sorolható), hanem látszólagos filozofikus, tézisekkel 
tanító, egyszóval tandrámákra emlékeztet ő  felépítése, valamint gondolat-
világa és nyelvezete miatt is. 

Az ehhez hasonló darabok színre állítása nem gyakori vajdasági szín-
házi gyakorlatunkban. A több-kevesebb drámai maggal és szituációval 
rendelkező  gondolati drámák, hitviták és intellektuális eszmecserék Euró-
pa-szerte állandó helyet biztosítottak maguknak az utóbbi évek színházi 
repertoárjában. Vannak, akik nem tartják igazi színházi m űfajnak (olvas-
va jobb — mondják), mások pedig ezekben látják a gondolathoz, az iro-
dalomhoz visszatérő  színház alapjait. Annyi azonban bizonyos: ahhoz, hogy 
egy ilyen színpadi játék elfogadható és érthet ő  legyen, minden gondolatot, 
tételt, eszmét le kell fordítani színpadi nyelvre, emberközelbe kell hozni, 
emberi problémákká kell fokozni a tézist, mondanivalóvá kell emelni a 
tanítást. A tanítvány szabadkai előadásából épp ezt hiányoljuk. Ezrét is 
térünk el eddigi gyakorlatunktól, és ezúttal nem az el őadás, hanem az írott 
dráma lesz kiindulópontunk. 

A tanítvány szerzője szerint: „apokrif színpadi legenda", tehát már 
műfaji meghatározásában is kiemeli, hogy nem a bibliai történetet tartja 
fontosnak, hanem egy el nem ismert, módosított tézist kíván bemutatni. 
A műfaji meghatározás a szabadkai m űsorfüzetben egyszerűen csak drá-
mává módosult, ami pedig csak e fogalom szélesebb jelentésében értelmez-
hető , s így hiányzik a szerz ő  meghatározásának magyarázó, de szándékot 
tudatosító jellege. 

Szerkezeti szempontból is kivétel A tanítvány, mert szimmetrikus 
dramaturgiai felépítése és a klasszikus összeütközés által meghatározott 
cselekmény szempontjából példa nélküli irodalmunkban. A dráma magját 
a Nátán és Dávid között zajló külső  és a bennük élő  belső  konfliktus 
képezi. Az általuk képviselt eszmét pedig Nátán oldalán Simon, a tanít-
vány, Dávid oldalán viszont Hárim erősítik. Nátán és Dávid cselekmény-
vonalának gyújtópontjában Bethsabé, Dávid tettének fizikai megtestesít ője 
áll. Ezt grafikailag így mutathatjuk ki: 

NÁTÁN (+ ?) 	 DÁVID (-- ? ) 
SIMOON (+ +) 	 BETSHOABÉ (o) 	 HÁRIM ( —) 
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A dráma végkicsengése, és a tézisek hordozóinak pozitív vagy negatív 
funkciója attól függ, milyen beállítást nyer Bethsabé figurája. Az dönti el, 
kinek van igaza, hogy Dávid és Bethsabé kapcsolata, függetlenül attól, 
hogy gyilkosság, hűtlenség árán valósult meg, milyen hatással van Dávid 
viselkedésére és ezáltal az egész izraeli népre. 

A dráma jeleneteinek szimmetrikus szerkezete is világosan tükrözi az 
összeütközések vonalát. Ismét grafikailag mutatjuk be az öt jelenet egy-
másra rímelését: 

jelenet: 
jelenet: 

jelenet: 
jelenet: 

jelenet: 

SIMON -- NÁTÁN — H á r i m 	 (A) 
DAVID — Bethsabé — Hárim — NÁTAN —  
Hárim — Bethsabé 	 (B) 
Hárim — NÁTÁN — ANGYAL 	 (C) 
(Sérája-Josefát) — DAVID — Hárim — 
A papok—NÁTÁN 	 (BB) 
A n g y a I— NÁTÁN — SIMON 	 (AA) 

Rövidítve tehát a felépítés: A — B — C — BB — AA. 

Lefordítva ezt egyszer űbb nyelvre, a Simon és Nátán által megindí-
tott tézisek (1. jelenet), az összeütközésben (2. jelenet), majd annak fejl ő-
dése és következményeképpen (3. és 4. jelenet) ismét Simon és Nátán 
viszonylatában teljesednek ki s nyernek valamiféle bebizonyosodást. 

Miként azonban az ilyen elemzések sem világítják meg, mutatják ki 
a dráma gondolati lényegét és valódi értékeit, úgy a dráma el őadása sem 
lehet teljes, ha a tézisek mögött nem állnak hús-vér, gondolkodó és cse-
lekvő  emberek. A színház ugyan közvetíthet téziseket, de a dráma tartal-
ma kizárólag emberi cselekvések sora lehet. Brecht tandrámáinak el őadá-
sai is csak úgy váltak népszer űkké (pl. egy zágrábi gimnazista csoport 
előadásaiban), ha az elvont és magyarázó, sokszor didaktikus szövegek 
(ez Varga drámájára is jellemz ő) közvetlen, emberi magatartásokat mu-
tattak be, tehát rólunk és hozzánk szóltak. 

Nem véletlen, hogy Brecht tandrámáit emlegettük, hiszen A tanítvány 
szabadkai előadása is a brechti színház hagyományaira épült. 

Szabó István rendező  keretjátékot komponált Varga drámájához. A 
kezdő  és befejező  képek egy színházi öltöz ő  hangulatát rekonstruálják, 
a jeleneteket pedig dalbetétek, songok kötik össze. Két narrátort is szere-
peltet Szabó (ők adják elő  a dalokat is), akik közül az egyik nagyszer űen 
köti össze a keretjátékot (a mai viszonyulást) a darabbal (a példabeszéd-
del), amikor az Angyal figuráját is eljátssza. Annál zavaróbb viszont az 
egyébként formailag tiszta el őadásban, hogy a két narrátor teljes maszk-
váltással Dávid irnokainak, Josalátnak és Sérájának dramaturgiailag is 
problematikus (fölösleges?) szerepét alakítja. Nem ártott volna a két 
kommentátor szerepét jobban differenciálni, hogy legtöbbször ne csak 
tükörképei legyenek egymásnak, hanem maguk is vitatkozó, aktív részt-
vevői a cselekménynek. A színházi öltöz őben induló játék lehet őségét is 
inkább a tükrök technikai szerepeltetése indokolta, mélyebb értelmet nem 
nyert sem a főcselekmény viszonylatában, sem annak megoldásában. 

Az érdekesen stilizált játékstílust csak néhány naturalista formai meg-
oldás zavarta meg, mint pl. Nátán homokfelh őket teremt ő  játéka az An-
gyal-jelenet végén. Ezek is mint az „öltöz ő-kezdés", inkább öncélú, hatás-
keltő  elemek az egyébként csak jelzett formai megoldások mellett. És ha 
már itt tartunk, még kell említenünk Petrik Pál kell őképpen leegyszerűsí-
tett, de a játék látványi keretét és hangulatát nagyszer űen jelző  díszleteit, 
és Atanackovi ć  Anna alapszíneiben érdekes, de formailag sokszor szükség-
telenül túldíszített ruháit; az egyszer ű, de hatásos fényeffektusok alkal-
mazását és Megyeri Lajos hangulataiban kevésbé megfelel ő , de funkcióját 
korrektül betöltő  zenéjét. 

A keretjáték formailag modernné tette ugyan az el őadást, de nem 
oldhatta meg A tanítvány színpadra állításának problémáit. Szabó István 
meghúzta ugyan a darabot, bátran tömörítette a dráma epikusan magya- 

125 



rázó nyelvezetét, de hogy a mondatok .mögött rejl ő  • cselekvést ;  az emberi 
megnyilvánulásait valódi drámává érlelje, az már csak részben sikerült. 
Ennek több oka is van. 

Az első  ok magában ..az •írott szövegben rejlik. Varga els ősorban pró-
zaírói tapasztalataira támaszkodik, gondolatait, a már említett kit űnő  drá-
mai alapszerkezet ellenére, epikus ;  • leíró, sokszor nehézkesen magyarázó, 
máskor közhelyszerűen -egyszerű ,- itt-ott szükségtelen .álfilozofálgatások-
ként ható dialógusok mögé rejti. Sokkal fontosabb `számára; hogy eszméit, 
téziseit — esztétizáló módon — magyarázza, mithogy azokat drámai nyelv-
re lefordítva a szerepl ők cselekedetein keresztül ' mutassa be. • Bizonyos mér-
tékig ennek az esztétizálásnak a cšapdájába..került a darab értelmezése, 
és ez elsősorban a színészek teremt ő  hozzájárulásárá nyomta rá bélyegét. 

A másik fontos ok az, hogy a rendez ő  sem hatolt a. szöveg •mélyebb 
rétegeibe, és nem tudta egyértelm űvé. tenni Varga .Zoltán téziseit. Igy 
tulajdonképpen a darab végén nem tudjuk meg, kinek is •volt igaza; neni 
derül ki, ki volt a pozitív cselekv ő , nem - válunk, - természetesen átvitt érte-
lemben véve, tanítványokká. ... 

A színészi játék vonalvezetése ;  az .összecsapások ereje, a - cselekmény 
érdekessége azáltal, hogy nem emberi megnyilvánulások sorozata, halvány 
maradt. Ebben. az értelmezésben mindenki okosan, nagyon szépen beszél, 
de hogy milyen indítékok éš elvárások. vonzalmában teszi ezt, az tisztá-
zatlan marad. Ennek révén a színészek sem képesek él ő  .embereket terem-
teni, a figurák fejl ődési •vonal.ával, bels ő  tépelődéseik kivetítésével és a 
cselekedeik által kifejl ődő  igazi összecsapásokkal legtöbbször adósak ma-
radtak. Színpadi szituációk és jellemek hiányában a színészek els ősorban 
a szövegmondás artisztikus szépségeire és eddigi hasonló alakításaik mo-
dorosságaira támaszkodhattak. Korica Miklós Dávidja Antigoné Kreonjára 
emlékeztetett, Árok Ferenc • prófétája pedig . mintha Teiresziász jóslatait 
mondta volna tovább. Jónás Gabriella. :Bethsabéja nem elég egyértelnrlű  
(akár pozitív, akár negatív értelemben), hogy a dráma végkicsengését, ha 
közvetett módon is, de befolyásolhatná. Mindhármük alakításán látszik az 
igyekezet, az akarás, és nemcsak rajtuk múlott, hogy igézi tehetségüket 
néhány villanásnyi jelenet erejéig tudták, csak érvényesíteni, hanem á már 
említett drámabeli. és koncepcióbeli. _hiányosságok befolyásolták • színészi 
teljesítményeiket 

Két fiatal színésznek sikerült,..talán. szerepeik funkciója révén is, 
alakot teremteni és.. világosan kifejezésre juttatni - :az általuk képviselt tézi-
seket. Kovács Frigyes .Simon, azaz a .tanítvány szerepében els ősorrai) a 
befejező  jelenetben, és..Földi László á -. Feherrlxhás Úr (narrátor) • angyal-
jelenetében jelezték azt a lehetőséget; hogyan . :kellett volna-a értelmezni a 
dráma többi. figuráját is; és .ezáltal.,. emberközelbe hozni , mindazt; ami a 
színpadon történik. Igy :azonban a -  tükrök - esetleges metaforája, hogy a. kö- 
zönség -  is. nézzen :szembe saját magával csald keveseknek jutott_. eszébe. 

Bemutató 1979. december 26-án i Szabadkai. Népszínházban. Varga Zoltán: A tanítvány. Drá-
ma két részben. Rendez ő : Szabó István. Díszlet: Petrik Pál. Jelmez Anna Atanackovi ć : Zene: 
Megyeri Lajos. Dalszövegek: Szabó István. Szerepl ők: _Korica Miklós, Jónás . Gabriella, Ba-
ráczius Zoltán, Árok Ferenc, Kovács Frigyes, Földi László, Albert János, Nagy István; Godá-
nyi Zoltán, Sántha P. Lajos, Szabó Ferenc, Bata Ferenc; Medve Sándor, Sebestyén Tibor, 
Szél Péter, valamint Harkai István és Lakatos László. 
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CSORDÁS MIHÁLY . . 

A HÁROMSZÍN Ű  SZÍNÉSZ TRAGÉDIÁJA 
KOPECZKY LÁSZLÓ SZÍNÉSZ ÉS HALÁL CÍMÚ DARABJÁNAK 
PREMIERJÉRŐL 

Kopeczky László három egyfelvonásosából kísérelt meg egységes el őadást 
létrehozni a sárga, zöld és fehér -színek jegyében Bambach Róbert, az Új-
Vidéki Színház gárdájával. Az egyfelvonásosok. egymáshoz csiszolása-illesz-
tése, .ha sikeresen megtörtént is, a darab. bels ő  szervezettsége tovább 
sínyli szemükben a hármasságot, amíg -a vízszintesen egymásba szöv ődő  
szálakat bogozzuk. Csak a második részben mutatkozik meg .el őttünk a 
rendezői szándék:. függőlegesen kötni egymáshoz a felvonásokat, mintegy 
tölcséren beleönteni az els őt és • másodikat a harmadikba, azután ezt-a 
keveréket visszaönteni a második .zöld zománcos bögréjébe . ... . - 
• Keresve az előadásnak azokat a szálait, amelyek esztétikumának mély-

rétégeibe vezetnek, végül az életcélját vesztett alkoholista színész-sorsá-
nak trgikumához jutunk -  el. Ez sugározza be mind a három felvonást, köti 
össze a •  különben eléggé szétes ő  jeleneteket. Sajnos, elég er ősen Mégsem 
dominál a játékban,: ezért aztán a darab három er ősen leegyszerűsíthető  
történetre 'bomlik; amelyek jól szórakoztatják, de nem a lehetséges esztéL 
tikai élményben részesítik 'a közönséget. 

Bambach Róbert az egyfelvonásosok.. természetéhez igažított elkép- 
zeléseit, ötleteit vitte .az újvidéki színpadra.. Ily módon bizonyos mér-
tékig megváltoztatta a darab mondandójának hangsúlyait is, tompítva a 
mondatok élén, ugyanakkor játékkal töltve ki a kínálkozó tereket. Kon-
cepciójának eredménye: az egész el őadásnak jelképes értelmet ád • álom 
és valóság kiegyenlítése, a játékšzintek és -térék xüegkeveréše. Már a kéz', 
dés azonosítja a színészt és a néz őt, a múltat és a jelent, a dáráb törté- 
néseit és a hétköznapi eseményeket. A. színészek :a közvetlen. közelükben 
letelepedő  közönség orra el őtt játszanak, s őt kétszeresen is, hiszem az 
első  • egyfelvonásos meséje szerint egy neves író . lakására toppan .be várat-
lanul a színészgárda, és sitt azután hangjátékot vesznek fel szalagra. A 
harmadik. részben, a kór-házi ágyon fekve, hallgatja a rádióból ezt a hang-
játékot a holmija között pálinkát dugdosó és titokban jócskán kortyol- 
gató színész. A táskarádió a második rész jelexieteit idézi fel el őttünk, 
amelyekben egymást szerették ,és unták, csodálták és megvetették a sze- 
replők, tehát: éltek, mint a legtöbb .ember. . 

Ezért kell jelképes értelmet tulajdonítanunk az el őadás - címének: 
Színész és halál. A legnagyobb művészi élményt nyújtó • harmadik egyfel-
vonásos mélyen emberi- mondandója .kívánkozott volna az el őző  kettő  •súly-
pontjába is: szerencsétlen lehet az egyén addig :is, amíg egészséges és má-
sokkal egyenrangúan küzd a .maga boidógságáért, hiszen megcsalhatja 
felesége, kiábrándíthatják a barátai, munkája nem hozza. meg a, várt sikert, 
ám igazi tragédiáját -  tehetetlenné válása, megbetegedése okozza — kapcso- 
latát elveszíti a világgal. Az elmúlás, a megsz űnés gondolata érvényét álta-
lánosabbá a többi ápolt sorsában megnyilvánuló azonosság teszi: 

A darab tragikumának színeként amiként elfogadhatjuk a fehéret (a 
harmadik egyfelvonásos díszletei-jelmezei mind fehérek) és a tobzódásé-
nak a zöldet (hiszen a viruló élet színeként is felfoghatjuk), kissé er ől-
tetettnek hat mindjárt az indításnál a színpadot belep ő  és eluraló rikító 
sárga selyem. Persze ezt a . rendező i megoldást nem kifogásolnánk, ha kö-
zelebb éreznénk Kopeczky humorának természetéhez, vagy funkcióját dön-
tőnek ítélnénk. . 

A sárgában ;  zöldben és fehérben zajló játék egyetlen ötletnek az ered-
ménye. Kicsit á. lényegi mozzanat-okról. vonja el .a figyelmet, hogy e -hár-
mas'  színezés nem kerül teljesebb hármóniába a morbid vonásokkal,. több 
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okozati tényező  nem élteti csillogását. Túl rikítónak tetszik Kopeczky sok-
szor fájdalmas igazságokat kimondó, nem mindig vidám humorához. Ha 
azonban így utólag tekintjük, függetlenül a rendez ői szándéktól, a tar-
talmatlan életet él ő, a lehetőségeitől függően mindig másmilyen ember 
„háromszínűségét" láthatjuk benne. Életének tragédiáját csak látszólag 
okozza az alkohol, hiszen nála az ivás következményként jelentkezik. 

A rendező  helyes érzékkel keresi a színpadi siker titkát a szöveghez 
szerkesztett játékban, ám az el őadást több stíluselem alkalmazásával kel-
lett volna színeznie. A Magyar Szónak adott nyilatkozatában figyelmeztet 
a mű  mélyen emberi üzenetére: „ ... értelmezésemben nem a színházról 
van benne szó, nem bels ő  kulisszatitkokról, hanem -a mindennapi szerep-
játszásról, egészen banálisan arról: az emberek nem őszinték sem önma-
gukhoz, sem másokhoz, mindenki »alakít«. Ami a: darab m űfaját: illeti, 
nem bohózat, nem is vígjáték, én a groteszk jelenetek meghatározásnál 
maradnék." 

E felismerés birtokában a rendez ő , a darab szójátékainak kamatoz-
tatása mellett, mélyebben hatolhatna a szöveg mélyrétegeibe, olyan stílus-
eszközök révén, mint a morbid és a groteszk; vagy a mostaninál nagyobb 
mértékben élhetne az abszurd lehet őségeivel. Csak a megkezdett úton kel-
lene továbblépnie. Hiszen az els ő  rész néhány jelenetében a színészek 
két-három találó gesztussal, pantomim mozdulattal többet közöltek, mint 
tíz perc alatt olykor a kés őbbiekben, amikor a minimálisra redukálták 
a játékot, és beszélgetést folytattak. Habár valóban verbális humoron 
alapszik Kopeczky komédiája, szavai mögött világok mozognak. És eze-
ket mozgásukban megmutatni — akár a legmodernebb színpadi eszközök-
kel — igazán izgalmas feladat. Ezekbe az izgálmakba kóstoltak bele a 
darab szerepl ői, és ha még nagyobb távolságok megtételére vállalkoztak 
volna, maradandóbb élményt hagy bennünk ez az így is rendkívül szó-
rakoztató és élvezetes produkció. 

A színpadkép megalkotása a felvonások határait hangsúlyozza, és a 
játéktér háromszori váltását teszi lehet ővé. A díszlet részleteiben egyszerű  
és funkcionális. 

A színészek láthatóan élvezték a játékot és a legtöbben kiegyensú-
lyozott alakítást nyújtottak. Teljesítményével Czifra Erika emelkedett ki 
az első  felvonásban. Sikerült atmoszférát vonnia maga köré a színpadon. 
Fischer Károly a harmadik részben bizonyította jellemszínészi tehetségét 
a kórházban fekvő  alkoholista színész szerepében. Kopeczky humorának 
mélyen emberi mondandójára ő  figyelt leginkább, Venczel Valentinnel, 
akinek eddigi legjobb alakítását láthattuk most. Visszafogottan és jól meg-
lelt stílusban játszott. A groteszk felé hajlott Bicskei István, jelezve az el ő-
adás tökéletesítésének irányait. N. Kiss Júlia és Ábrahám Irén is bizton-
sággal oldotta meg feladatát, jellegzetes figurákat adva. Faragó Árpád 
szintén a darab tragikomikumának szálaihoz köt ődött jó érzékkel. Soltis 
Lajos gyakran nem a saját hangját használta; a második felvonásban 
sikeresen próbálkozott a helyzetkomikummal, aminek általánosabb érvé-
nyesítése az egész produkció értékét növelte volna. 

Az újvidékiek előadása olyan kísérlet volt, amely a ko ćkázatot vállalva 
küzdötte meg eredményeit, és mindenképpen a vajdasági színjátszás ese-
ményének számít. 

Kopeczky László: Színész és halál. Három egyfelvonásos. Bemutató 1980. február 7-én az LTjvi-
déki Színházban. Rendez ő : Bambach Róbert. Díszlet: Baznbach Róbert. Jelmez: Annamária Mi-
hajlović . Szereposztás: Színész, Pipacs — Fischer Károly, Anna — Macu — Czif ra Erika fh., 
Rendező , Urai — Soltis Lajos, Iró, léggömbárus — Bicskei István, Földváry — Faragó Árpád, 
Földváryné, nővérke — N. Kiss Júlia, Balázs — Venczel Valentin, Kopácsi — Pásthy Mátyás, 
Eliz — Ábrahám Irén, Házmester — Horváth József, Házmesterné -- Ádám Olga, Ágnes —_ Ke-
Iemen Etelka fh., Zsuzsa -- Sziráczky Katalin, Tamási — L őrinc Lajos, Kékkabátos nő  — 

Bicskei Elizabetta fh. 
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BARÁCIUS ZOLTÁN 

BEMUTATÓK VISSZHANG NÉLKÜL 

A ZSIVÁNYBÓL IS EMBER LESZ 
A Szabadkai Gyermekszínház bemutatójáról 

Több esztendei szünet után látogattam el ismét a Szabadkai Gyermekszín-
házba. Méghozzá jegyzetfüzettel a zsebemben. Remények és csalódások 
jellemezték a színház munkásságát, err ől tudtunk, arról is hall őttunk, hogy 
ez a színház csak egy nagy kaland, de attól színház a színház, ha legenda 
övezi, ha „pletykálnak" róla. 

Nézem a Zsiványt. Deák Ferenc hangjátékának színpadi változatát, 
az átköltést. Deák Ferenc — nem tehetek róla, a hallgatásból erre követ-
keztettem — meghalt néhány évvel ezel őtt, vagy ha él is, kilépett a tar-
tományból. Önként, száműzték, nem tudom. Vele tulajndonképpen már 
minden lezajlott, hallottam valahol a „szellemi bázisban", s nagy kár, mert 
erejéből többre futotta volna. Elképedtem, s aztán legyintettem. Az ösz-
szes fontos színházi dolgokban Deák Ferenc ott volt, a legszebb színházi 
pillanatokat a Szabadkai Népszínháznak ajándékozta a plakátja — Áfo-
rnyák, Légszomj --- , és most ismét átrendezte az értéklistát a Szabadkai 
Gyermekszínházban, mert a Zsivány — ha nem is hibátlan színpadi mű  — 
alkalom színháznézésre, s ilyen alkalom — sajnos — egyre kevesebb adó-
dik. Franyó Zsuzsa dramaturgiai beavatkozása sikeresnek mondható. Nél- 
küle nincs ez a színpadi mese, maga az ötlet tízes találat. A többi a körön 
belül marad. S ha tekintetbe vesszük látási viszonyainkat és hogy ... ez 
komoly mese, hagyjuk. 

Mark Twen-történet. 1979-ben, tegnap, ma vagy holnap. A gyerekek 
-- a zsiványok — elkóborolnak, találkoznak a „bácsival" és ... ez minden. 
Sok is, kevés is. Mindenesetre egy színházi el őadást megérdemel. Nem 
teszünk nagy szolgálatot Deák Ferencnek, akit házi szerz őnknek titulálunk, 
ha azt írjuk le, hogy a Zsivány korszakalkotó mű , ez megváltja a gyermek-
irodalmat, hogy „ilyen még nem volt" és „ilyen soha nem lesz", err ől szó 
sincs. Deák Ferenc nem igényel vállveregetést, ódákat, de tisztes írói hely-
tállása méltón magas osztályzatot érdemel: a színpadi változat mégis mes-
terkélt eredmény, részeredmény, hiszen tudja a szerz ő , hogy színdarabot 
úgy kell írni, hogy leülök, színdarabot írok és pont. Az el őadás erényeit 
nem hallgatjuk el, de a hibákról is szólni kell, habár nem szívesen tesszük, 
mert a színház törekvését alázattal üdvözöljük. Deák Ferenc els ősorban 
nem egydarabos, egyműfajos író, nem csinál angyalból boszorkányt és 
fordítva. Megírt egy kerek történetet. A recenzor szíve meg-megdobbant, 
de ez aztán valóban magánügy, külön mese: saját magamat képzeltem 
oda a Bega partjára, hiszen nem kétséges, hogy az én bánáti barátom a 
történetet levitte gyermekkorunk Mississippijéhez. Visszakaptam én is va-
lamit a gyermekkorból, s ezért köszönetet mondok az írónak. Ez emléke-
zés önzésből. 

Nagyszerű  a rendezés. A darab lehetőségeit valósággal túlszárnyalta, 
de hiszen a rendező  és a színész kötelessége, hogy hármas szövetségre lép-
jen a szerzővel. Szabó István ezúttal nem kísérletezett, nem BITEF-rém-
ségekkel tömte tele a színpadot, a gyerekek megnyargalták a fantáziát — 
és a valóságot --, s nem a körülmények nyomására kaptunk ilyen el ő -
adást, nem. A rendező  talán belátta, hogy a gyermekek egyszer űségre és 
valami szépre, valami kalandosra éheznek. Mutatni kell nekik valamit 
abból, amit mi, az „örökifjak" átéltünk. Azt azonnal eldönthettem a né-
zőtéren, hogy a szöveg eljutott hozzám és a mellettem helyet foglaló gye-
rekekhez. Tevédés ne essék: a rendez ő  nem „vert rá" a szövegre. Egy ki-
csit megmosta a világot, igaz, lássuk hát ilyennek a színhelyt. Nem fekete 
pillangókat engedett a rétre, hanem tarkákat. S a látvány nem volt bom-
basztikus, de romantikusan nyitotta meg érzelmeink zsilipjeit. Mondom: 
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Mark Twen is megírhatta volna. A figurák valószer űsége nagy erénye ,az 
előadásnak. 

Nem tetszett viszont — nekem ,— a _muzsika. Id őnként olyan bárhan-
gulat uralkodott el a néz ő téren, hogy a legszívesebben jeges whiskyt reü-
deltem volna a gyermekszínháziaktól. Megyeri Lajos kiváló muzsikus, de 
kissé hangos és öncélú. Nehezen idomul hozzá ahhoz, amit csinál. Nagy 
kár, mert — ismét lejegyzem — Megyeri Lajos kivételes tehetség ű  play-
maker. Nem a zenekarral kíséri a tapasztalatlan énekeseket, hanem .for-
dítva. Ezért nem írok a mű  musical jellegéről, nem szívesen mártom a 
tollat a ciánkáliba, mert végs ő  esetben én csak a 'legnagyobb elismerés 
hangján szólok a minden tekintetben — mínuszban a megjegyzésekkel — 
sikeresnek mondható bemutatóról és külön a színészekr ől. Fiatalokról és 
idősebbekről. 

Nem -bravúrdarab tehát, de "bravúrel őadás. Sikéres portré a mi kis 
zsiványainkról, akik miattunk azok, amik. Mi • a gyermekéknek • minden 
bűnt megbocsátunk, de vajon milyen ággal símogat majd bennünket a 
„zsivány" karja? 

Még csak ennyit: 

. A bemutató után elutaztam Zrenjaninba. Sétáltam a • Bega partján 
és eszembe jutott az el őadás. Magammal vittem tehát a témát a forrás-
hoz. A mű  a valóságból szakadt ki. Kell-e ennél nagyobb elismerés? 

Ez az igaznak a szépsége. 

A GÖRÖGÖK KÖZTÜNK VANNAK 

Ősbemutató a zrenjanini Madách Színházban 

Háromszor viváttal illik üdvözölni .a Bega-pártiak bátor vállalkozá-
sát, mert egy kis túlzással azt mondhatjuk, azt mottózhatjuk, hogy a szín-
házkultúrát az utóbbi hónapokban. Zrenjaninban stoppolták. Értékes nye-
reség egy-egy ősbemutató, tudjuk: Olyan ez, mint amikor a mesebeli ki-
rálykisaszonyt újabb és újabb kér ők ostromolják: A Madách Színházban 
általában azt hangoztatják, hogy a bemutatkozás úgy sikerül, ahogy si-
kerül. Most egy fiatal gárda idomítja a kultúrát; valahogy együtt gondol-
kodnak valóságunkkal, nem zavartalan körülménYek között dolgoznak, s 
most nevéttető  és meggondolkodtató vígjátékkal kérik még a királykis-
asszony és a művelődési érdekközösség kezét. A művek kiválasztásával 
már jelzik, hogy a törekvésük — a munkafegyelmen túl - hars -ányabb 
visszhangot érdemel. 

Most pedig menjünk Görögországba, hiszen:-Pintér Lajos .Antik ko-
média" című  darabjáról írunk. Pintér oda szánta.. darabját a reflektorok 
fényébe, s a görög istenek segítségével el is jutott a m ű  rendeltetési he-
lyére. Csupán arra vagyok ..kíváncsi, hogy színházi. szakembereink közül 
hányan kötöttek ismeretséget ezzel a szöveggel, ezzél,:az..el őadással, amely 
— ha vannak hibái is — mégis történés, esemény, mert — habár. err ől 
szó sincs — még az értelmetlen csatákat is. feljegyzi- a krónikás. 

Tehát: Bori • Imre Fejezetek- irodalmunk természetrajzából című  ta-
nulmánykötetében, önmagamnak mementóul; vastag vörös roštironnal ke-
reteztem be az alábbi bekezdést: 

„. miért is nem mernek nálunk. az  emberek, vígjátékot írni? Mert 
úgy látszik, manapság ez az id őszerű  kérdés. Nyilván nemcsak a ránk jel-
lemző  türelmetlenség kérdeztet,_ hanem a - tények. kényszerít ő  ereje is,, mint-
hogy vitathatatlanul az a benyomása támadhat a szemlél őnek, hogy mi 
halálosan komoly gondokkal foglalkozunk csupán, • hogy nem ismerjük . a 
nevetés felszabadító •és a tragikum árasztotta. megtisztulással egyenrangú 
erejét: Vagy talán nem vagyunk elég érettek a der űsebb színek .meglátá-
sára ..:" - 
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Mindezt Pintér Lajos vallja a főpróba szünetében. • 
— Ez a felszólítás lebegett lelki és testi szemeim el ő tt évek hosszú 

során. S amikor a zrenjanini Madách, pontosabban Ormai Mária és elszár-
mazott egykori kisszínészük, Fischer Károly felkért, nem haboztam. . 
Boldog lennék, ha -az Antik komédia bemutatója után a fent. kijelölt cél. 
felé tett els ő  tapogatódzásomat ingtörténtnek lehetne tekinteni. 

Pintér élesre fent késsel nyúlt valóságunk él ő  szövetébe? Nem. Ki 
meri állítani, hogy belenyúlt? Hiszen a cím arról árulkodik, hogy antik 
komédiáról van szó! Hát nem meglep ő? A ránk maradt hatalmas mennyi-
ségű  görög drámairodalomban csak istenekr ől, télistenekről, mitológiai 
hősökről, héroszokról van szó ... Holott 2500 régi- évvel ezel ő tt Athénben 
már demokrácia volt. Periklész eltörölte az adósrabságot, feloszlatta az 
uradalmi földeket, bevezette a demokrata közigazgatást ... És err ől eddig 
egyetlen darab nem szól. Nos, ezt a hézagot pótolta Pintér ..Lajos. 

. Négy színdarabot írt eddig, s ebb ől kettőt elfogadtak, műsorra tűztek. 
Egészen szép arány. O'Neill például húsz évig hevertette egyik legjobb 
drámáját, Örkény alig járt jobban például a Pistivel-... 

A mese, a történés, a görög mítosz? 
A világot járt Gilopterosz, -  aki germán rabszolgáságából szabadulva 

visszatér az időközben demokratikussá lett Athénbe, •  nem ismerve az új 
viszonyokat, a nagyvilágban tapasztalt skrupulusmentes, profithajhász 
módszerrel kalandos vállalkozásba, magánytalanító intézet alakításába, 
illetve a magányos lelkek vámszedésébe akár fogni. Ehhez kétszín ű  játék-
álarc kell: befurakodni egy athéni család hajlékába és - szívébe, nem egy-
szerű  tett. Nagyvonalú terve az új viszonyokkal és az abból következ ő  
újfajta emberi-erkölcsi értékrenddel kezdetben sikerrel kecsegtet, de 
aztán... 

—o— 

Az előadást — telt ház tapsolt a színészeknek _ Fischer Károly 
rendezte. A színész, a rendez ő  bármikor változtathatott a szövegen: ezért 
rugalmas a produkció. 'Színesen és merészen komédiáztak a zömmel fiatal 
színészek és az „öregek". A zrenjaniniak színházi kultúrája fokozatosan 
csiszolódik, formateremt ő  készségük megkapó, nem játšžanak egységes 
stílusban, de ez a tünet a jugószláv színházak mindegyikére jellemz ő . A 
néző  nem várt látványos kiállítást, . de igényekét mégis támaszt. joggal. 
Több követelménynek a Madách Színház az adott lehet őségek között 
--, a -társulat hellyel-közzel eleget tud tenni. üdít ő : šzíház á zrenjanini. Va-
lami más, mint a többi. Nem jobb, de valami Más. 

Pintér Lajosnak pedig ,innen merjük üzenni,, hogy `— sakkožóval be- . 	. 
szélgetünk, nem? — a mesterjelöltséget sem• adták olcsón. Tehát a ponto-
kért érdemes tovább - harcolni. A bekés remiket 'is lehet' fogadni, hiszen 
egy ökös komproinissžúm felér egy-egy lusta csatában kivívott -  győzelem-
n1e1. 

Az amatőrök a szívüket adták az el őadáshoz. Á profik talán másként 
fogalmazták volna meg a szöveget. Talán - ezüsttálárá kel-ülhetett volna 
az anyag, de egy 'érzékenyen dobogó szív, meleg, émberi - szív tüzeket gyújt 
a nézőtéren. 

Legyen mindez a fűzfapoéta szépelgése, de á fűzfapoétának sem 
könnyű  a dolga, hiszen a fűzfákat manapság a Bega partján kivagdossák. 
Nem találják szépnek. 
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LÉVAY ENDRE 

ALKOTÓI TERMÉKENYSÉG 
GONDOLATOK PETRIK PÁL RETROSPEKTÍV TÁRLATÁN 

Bizonyos, hogy az alkotás akkor válik m űvé, amidőn eleven, 
egész ember t űnik föl mögötte és felel érte. De ez az ember 
is a mű  által teremtődik. 

(Illyés Gyula) 

1. Közülünk kevesen kérdezték, hogy az alkotó mikor kel, és nappal és a 
késő  éjszakai órákban meddig dolgozik. A kimondott szó helyett ilyenkor 
a szemek beszélnek, de soha nem sért őn. Ilyenkor a feltett kérdés nélkül 
is halljuk a választ: „Én mindig dolgozom. A munka éltet. Reggelt ől estig 
ott ülök az asztalom mellett papírra hajolva; ott állok az állvány el őtt 
és ...; gyúrom az agyagot a műhelyben, embert formálok: teljes embert, 
vagy torzót ... Fáj az üresen elfutó id ő , melynek óráiról, napjairól semmi 
nyomot nem hagytam magam mögött. A literátoroknak könnyebb a dolguk, 
mint a képzőművészeknek, mert könnyebben találnak közlési teret ma-
guknak. De a fest ő , a szobrász, a grafikus csak akkor, ha egy kollektív 
tárlaton két-három mű  közé beszorul. (Az önálló tárlat sokszor csak távoli 
álom, ami pénzzel valósággá váltható.) Ha észreveszik, ha szólnak róla, 
akkor arcom felderül s újabb lendületet kapok a munkához, -- hogy megint 
reggeltől estig ... De lehet ez több is; ha az emberek számára egy-egy 
ilyen találkozás olyan élményt jelent, hogy megmozdít benne mindent, s 
akár egy igézet alatt a falon _függ ő  vagy a talapzaton álló mű  előhívja 
belőle a gondolatot: lám, mégiscsak igaz, hogy a szellemi élet több mint 
literátoroskodás." 

Ha ugyanez a gondolat él a magányos m űhelyében dolgozó képz ő-
művészben: szóval az, hogy egész szellemi életünknek ő  is egy alkotórésze, 
akkor ez alkotásában is megnyilatkozik. Szerepe együttható. Érzi, hogy 
ugyanúgy tükrözi a jelen életet, mint a dráma, amely mögé színfalat ter-
vezett; mint a lírai kötet, melynek nem egy gyöngyszemét illusztrálta; 
mint prózai művet kiegészít ő  fekete-fehér vagy kolor képei; mint a szín-
házi előcsarnokot ékesítő  festménye, vagy a tanácsterem csöndjében han-
gulatot teremt ő  domborműve. 

A képzőművész keveset beszél. Ritkábban szól, mint a literátor, aki 
egyben rétor is (ha kell!). A képz őművészt, ha megszólalásra is késztetik, 
ki nem mondott bels ő  vívódások után csupán ennyit hallunk tőle: 

„Én nem tudok beszélni. Amit kérdeztek, arra a választ elmondják 
helyettem műveim. Ők már szabadon, tőlem függetlenül élnek. És éppen 
ezért, válaszuk teljes érvény ű  lesz." 

2. Az ember olyan érzéssel lép be egy kiállítási csarnokba, melynek 
bejáratánál a művészi kivitelezesu plakát retrospektív kiállítást hirdet, 
hogy itt egy alkotóművész életútjával ismerkedik meg. Olyan ez a 'látvány, 
mint egy képekben elmondott életrajz, mely majdnem a kezd ő  lépésektől 
indul s elér a jelenben megtett léptekig. Épp ez az ünnepélyes pillanat a 
nézőtől tiszteletet követel; jóval többet és lélekben elmélyültebbet, mint 
egy másik önálló tárlaton, mert itt egy életm űvel állunk szemben, s örö-
münket csak fokozhatja az, hogy a teljes életm ű  még nem kész, és az 
alkotó még nem pihen. Még nem várja Lucifert. 

Kiállítási csarnokaink befogadóképességének sz űkössége sokszor meg-
foszt bennünket attól, hogy egy ilyen visszapillantó tárlaton a m űvésznek 
legalább az országhatárokon belül felkutatható m űvei a néző  elé kerüljenek. 
Tudjuk jól, hogy Petrik Pál egyik legtermékenyebb alkotóink közé tarto-
zik, s éppen ezért kár, hogy nem teljesebb a körkép, mint amilyennel a 
Szabadkai Városi Múzeum termeiben találkoztunk. A katalógus félszáz al-
kotásról ad hírt, de ezt, hogy átfogóbb legyen a kép és az alkotó minden 
műfajára kiterjedjen, meg kellett volna kétszerezni, vagy legalább kétszáz- 
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ra emelni a kiállított darabok számát, hogy azok a m űvek is elénk kerül- 
jenek, amelyek ugyancsak számottev őek festőnk alkotói tevékenységében. 

De nemes volt a szándék. Az igazi m űvészbarátot ezekben a termek-
ben belső  melegség töltötte el, amikor itt a m űvek nyomán (egyesekből 
ízelítőül) minden korszakával találkozhattunk. Láttuk az útját, a bels ő  ví-
vódásokkal, a kínnal és daccal megtett utat, hogy a fejl ődés változatos 
időszakain át miként ért be 1946-tól — els ő  jelentkezésétől kezdve — 
1979-ig. A küzdelmes és a kételyekkel teli indulástól a kibontakozásig 
nagy idő  telt el. Ezt az id őt nem a művészettörténeti számítás szerint, ha-
nem az emberi életben sokszor kegyetlenül nehezen és keservesen perg ő  
napokkal számoljuk. Úgy, hogy a művésznek minden egyes útszakasznál 
meg kell állnia a helyet a m űve mellett úgy is mint művész, úgy is mint 
ember... 

Most, hogy a „függöny szétment", és beléptünk a csarnokba, sze-
retném, ha méltóak lennének ezek a sorok ahhoz a bels ő  és most igazában 
új átéléshez, amelyet a művész, és ezt a kiállítást megrendez ő  lelkes mun-
katársai ezzel a gondos ,összeállítasú gy űjteménnyel tettek számunkra 
lehetővé. Körültekintő  gondosságuk, mércéjük arról gy őztek meg bennün-
ket, hogy van, aki az adott id őben nagy súlyt helyez a kiemelésre, és figyel-
meztet arra, hogy tartsuk számon értékeinket. 

Jól tudjuk, nem új, nem els ő  ez a lépés nálunk, hiszen nem egy érté-
kes életmű-bemutatóval találkoztunk már szerte a tartományban, mégis 
ez a legújabb újvidéki és szabadkai bemutató után gyakoribb ilyen vállal-
kozások elkövetkezésének reményét keltik bennünk. 

Petrik Pál őstehetségként indult, mint m űvészéletünk — és a világ 
művészéletének — nem egy kiemelkedő  alkotója. Ebből a földből, ebből a 
talajból hajtott ki, s ahogy az őt föltápláló hajszálgyökerek izmosították, 
úgya adta vissza azoknak lelkében átformált termékenyít ő  erejét. Amikor 
első  kiállításain impresszionista képalkotásaiból megismertük, éreztük, 
hogy festészetében tájunk, emberünk, munkás hétköznapunk benne él. 
Már abban az időben — az indulás éveiben — a lelkes Hangya-tanítvány 
minden képében, rajzában, vázlatában benne volt a cselekvés. Az, ami az 
élet: ami a mi életünk. Az Aratás és a Munkaakció című  képe egy indulóban 
levő  nemzedék fiatalos lendületével err ől beszél. Aztán merészen lép to-
vább egyéni hangját keresve. Már izóbb a hangvétel a Körhinta című  ké-
pen, azután a Mellékutca, majd a Ruhaszárítás című  vásznán még jobban 
a személyes mondandóra helyezi a hangsúlyt. Tiszta szívvel éli azt, amit 
mond. Öt színének — a mélykéknek, a zöldnek, a narancssárgának, a na-
gyon kedvelt pasztellszerű  szürkéjének és barnájának a mélysége feszegeti 
a dimenziók határait, hogy még közelebb lépjen ahhoz, amit sejtetni akar 
az ecsetvonások erejével. 

Festők egyéni hangú portrétista. Olykor úgy tetszik, mintha a szí-
nek árnyalatait keresve spachtlival dolgozna. De nem. Megmarad az ecset-
nél. Vaskos ecsetvonásai különös hangulatteremt ő  erővel érvényesülnek 
képein. Nem a simán megmunkált arcot, hanem a lelkialkatot akarja 
ábrázolni petriki átéléssel, s ha nem is el őd nélkül, de új értéket ad hozzá 
ahhoz, amit elődjeitől tanult, s ez viszi — mint mindmegannyi portrétis-
tának — művészetét tovább. Err ől tanúskodik az ötvenes évek derekán 
festett đnarckép, a Művész felesége és a Művész fia című  portréja. Hogy 
úgy mondjam: mind a három a fest ő  ,;önéletrajzának" kiegészít ő  része. 

Ezen a tárlaton nem láttuk, de — ha már életútról van szó -- nem 
hallgathatjuk el azt az egyedülálló, majdnem galériának nevezhet ő  portré-
sorozatot, amelyben a kiemelked ő  jugoszláviai magyar írókat örökítette 
meg. Ez a magántulajdonban lev ő  örökbecsű  gyűjtemény (Dévavári Zoltán 
képtárát ékesíti) a mi irodalmunk fészekrakóinak és kiemelked ő  alkotói-
nak állít emléket olyan hív képzőművészeti megfogalmazásban, amely a 
kortárs hiteles hangján beszél arról, hogy a fest ő  is, a szobrász is, ter-
mészetesen a színész is szellemi életünkben minden id őben az író, a költő , 
a drámaíró útitársa: részese egy közös, Goethe nyelvén szólva egy egyete-
mes alkotásnak, mert mindahányan egyetlen hatalmas folyamban egye-
sülnek. 

Szép ez. A festő  azokat rajzolja, akiket olvas. Akik arról írnak, amit 
ő  fest. Az alkotói munka ezen a ponton találkozik. Van ebben valami, ami 
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úgy tetszik, mint amikor 	egy- gitárral :kísért versmondás nyomán - idé= 
zem 	a gordonka kíséri' a heged űszólót s a kett ő  összeölelkezéséb ől a 
zeneszerző  művének • mélysége tárul - ki előttünk. A feledéstől tehát nem-
csak a kötetben, a partitúrában hallgató, .oda beepített m ű , hanem az 
újra és újra elhangzó él ő  szó, a felcsendülő  játék, a kép, a szobor is meg-
menti ő t. 

5. Az 1956. esztend ő  volt az első  „signum dare", amikor Petrik Pál 
megfestette a Holdfény című  képét, mely látomásszerű. hatásával érzékei-
tette, hogy születőben van egy 'bels ő , önmarcangoló indítás: a régi én 
megtagadásával szakítania visszfénnyel. 

Négy .esztendővel később az alkotó művész új korszakába lépett. 
Merész nekivágás -  volt ez, amikor szakított az el őbbi ábrázolásmóddal. 
Nem kis erő  kellett ahhoz, hogy. átugorja impresszionista korát és meg-
kezdje a kombinált tecnikával készített els ő  kísérleteit. Voltaképpen innen 
kezdődik a fölfelé .ívelés. Igaz, még az út elején tart, a megsejtett vona-
lak útveszt őiből keresi a kivezető  utat, az új szabad formát, melynek kife-
jező  anyaga lesz a homok. 

Azokon az új művészi eseményt jelent ő  tárlatokon, amelyeken el ő -
ször állította ki az eddigiekt ől teljesen eltérő  új képeit, a visszhang nem 
maradt el. Amikor a kombinált technikával megalkotott képein megjelent 
a homok,. és t:.máit mesteri kézzel., egyik-másik nagyméret ű  képén relief-
szerűen dolgozta fel, a befogadó' a maga táj ának huszonhatezer hektáros 
futóhomokjára lelt. „Lám, a .homok is megjelent a vásznon, a lemezen — 
mondta — és számunkra többet mond, mint aki nem ismeri a perg ő  
homok szemcséinek képformáló erejét". Valóban ilyenformán, és ebb ő l. 
a nosztalgikus néz őszögből ez kötődést jelentett a táj múltjához és jele-
néhez is. Kétségtelen, hogy ezek között a m űvei között egyik legkiemelke-
dőbb műve az Árvíz. A megvadult elemek pusztító erejét érezzük kisugá-
rozni• ebből a nagyméretű  alkotásból. A tragikus sorsú kortárs emlékét 
idézi az Emlékezés V_inkler Imrére című  .képe, és ezt a képsort egészíti ki 
az ász, á Munkában, a Szélmalom és a Kompozíciók remek ciklusa. 

Petrik Pál kombinált technikájában nem állt meg a homoknál: Újabb 
és megint újabb anyágot keresett, amellyel még hívebben kifejezheti azt, 
ami lelkében él. Ekkor következett, el termésének újabb szakasza, hogy 
úgy mondjam, drámaibb szakasza, melynek vezérszólama a Szétrombolt 
illúziók. 

Előbbi korszakában a kombinált technikával készített képein, kom-
pozícióin még a homok volt az uralkodó elem, de a Szétrombolt illúziókkal 
egy újabb merész lépés következett, s alkotásai láttán úgy véljük, hogy 
a merész léptek között éppen ez volt a legmerészebb. A sötét tónusú ho- 
mokképei után vásznain és lezonitlemezein ennek helyét az üveg foglalta 
el. Előbb a festett üveg jelent meg vízióinak csillámló ábrázolására, 
azután még tovább lépett: a zúzott üveg, a ragasztó-üveg, és maga az üveg 
kombinált technikájával mondta el vallomásait a lelkében zajló szétrom-
bolt illúziókról. De még, itt sem állt meg, mert ennek a ciklusnak az epi-
lógusát már pasztellel mondja el, amely keze alatt lírai költeménnyé vál-
tozik. 

Ezek a jelen pillanatban az utolsó akkordok. 
Ki mondja. meg: a művész pályáján hol van a csúcs? Hol jutott fel 

Sziszüphosz sziklája a tet őre anélkül, hogy visszagördült volna? 
Petrik Pál sziklája a csúcsokat ostromolja. A kombinált technikában 

a homokkal, és a kombinált technikában az üveggel. Egyik művészettör - 

ténészünk az üvegre esküszik, a másikat a homokkal megalkotott reliefek 
tartják fogva. 

De ott vannak még a 'valóban megejt ően légies akvarelljei és a szinte 
csodálatos mélységeket feltáró pasztelljei és grafikái, hogy domborm űvei-
ről ne is beszéljünk. 

Amikor egy művész .az alkotó munkában ennyire termékeny, és ennyi 
befejezett műve van, akkor még a megkezdett vagy a félbemaradt munkáit 
is becsülni- kell, mert még töredékeivel is tovább viszi szül ővárosának hí-
rét ;  mert mindén megalkotott darab - ahogy Jean Paul Sartre mondja --
mindnyájunknak szól. 
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IVD POPIC 

SZILÁGYI LÁSZLÓ 
(1909-1980) 

1980. január 30-án távozott el közülünk • Szilágyi László fest ő . Azon az 
esős, téli napon örökre letette az ecsetet városunk egyik legtehetségesebb 
művésze, a két háború közötti képz őművészek egyik jelent ős képviselője. 
Realista alkotó művészt veszítettünk el benne, akinek képei híven őrzik 
a vajdasági táj emlékét. 

1909-ben Szabadkán született és tanulmányait is itt végezte. Rajztehet-
sége már. gyermekkorában felt űnt, s így hivatásul is a műszaki rajzolást 
választotta. Személyében kiválóan ötvöz ődött az élethivatás és a festészet. 
A középiskolában Ćsincs.ák Elemér volt a rajztanára, s t őle sajátította el 
később a festékkeverés alapismereteit, a festészet m űhelytitkaiba pedig 
Balázs G. Árpád avatta `be.,-.01áh Sándortól úgyszintén sokat tanult, s en-
nek szavait örökre az emlékezetébe. véste: „Aki rajzolni nem tud, az festeni 
sem tudhat." 

Szilágyi László 1936-ban megismerkedett Farkas Bélával, s valósággal 
megbűvölte színkezelése. Gyermeki ragaszkodással csüggött a fest őkön, 
s képeiről őszinte örömmel. beszélt, aprólékosan elmagyarázta őket az 
érdeklődőnek. Nekem egy alkalommal a következ őket mondta: „Ha újra-
születnék, ismét csak a festészetét választanám". Ilyen lelkesedéssel és 
odaadással festett és alkotott Csaknem ötven éven át, még az utóbbi id ő= 
ben, bénult kézzel is. 

. A szabadkai munkásegyetem fest ő- és szobrászklubjában az expresz-
szionista csoportnak is tagja 'volt: Festményeit nemcsak hazánkban érté-
kelik éš szeretik ;  de az országhatárorr túlra: Olaszországba, Magyarország-
ra, Izraelbe is eljútottak. Kiállításai közül a következ őket említjük meg: 
1936-ban Csapó Sándorral, Almási Gáborral, Bednyaginnal és Nikola Ba-
bićtyal a zeneiskolában rendezték meg tárlatukat. 1938-ban a Népkörben, 
a vajdasági magyar fest ők tárlatán Wanyek Tivadar, Hangya András, Al-
mási Gábor, Gottesmann Tibor, Bosch.án György, Nagy Sándor, Erdey 
Sándor alkotásaival együtt tekinthették meg az érdekl ődők Szilágyi László 
képeit. 1945-ben, els ő  felszabadulás utáni kiállításán Željko Kujundži ćtyal 
társult. đnálló kiállítást csak 1974-ben rendezett a szabadkai Veljko V1a-
hović  Murikásegyeter7i előcsarnokábán. Ekkor 38 alkotását (olajfestményét, 
akvarelljét és temperáját) láthatta a közönség. 

Ihletet -  legszívesebben abból a bácskai tájból merített, amelyet föld: 
mérő  .munkája közben naponta rótt. A tájképmotívumot kiválóan idézte 
emlékezetből is. Különösen a pusztulásra ítélt és bontásra szánt épületek 
ragadták meg alkotó képzeletét, a vidék • és táj, ahol élt és dolgozott. 
Szélmalmokát, magányos házakat, tanyákat, füzeseket és szántóföldeket 
örökített meg festményein. A bácskai táj igazi krónikásaként. 

TUMBÁSZ Erzsébet fordítása 
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OL VA S ÓNA PL, Ó 

AZ ÖNIGAZGATÁS KÖNYVE 

Szocialista önigazgatás Jugoszláviában. 
Forum, Újvidék, 1979. 

Jelentős magyar könyv látott napvilágot magyar nyelven a Forum kiadá-
sában. Dr. Najdan Paši ć , dr. Stanislav Grozdani ć  és Milorad M. Radević  
összeállításában magyarul is megjelent az a kiadvány, amelynek az els ő  
elképzelések szerint az lett volna a feladata, hogy átfogó monográfiát ad-
jon a jugoszláviai 'önigazgatási rendszer lényegér ől és funkcionálásáról a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, az ILO számára. Tekintettel azonban a 
téma fontosságára és az iránta megnyilvánuló nagy érdekl ődésre, már 
menet közben módosult az els ő  terv, s az elsődlegesen kínálkozó anyagból 
megfelelő  bővítéssel és kiegészítéssel külön jugoszláviai kiadás is készült, 
amely dolgozóink számára lehet ővé teszi, hogy alaposabban megismer-
kedhessenek szocialista önigazgatási rendszerünk fejl ődésével és az ezzel 
kapcsolatban felmerülő  kérdésekkel. Egyszóval ez a külön jugoszláviai 
kiadás azzal a céllal készült, hogy eredményesen használhassák a kérdés 
tanulmányozása során a középiskolai tanulók, az egyetemi hallgatók és az 
eszmei és politikai nevel őmunkában felkészülők is. 

A könyvnek az adja meg az igazi jelent őségét, hogy hazánk önigaz-
gatási rendszere világszerte az érdekl ődés központjában áll, hiszen a Ju-
goszláv példa már mindennapi gyakorlattá vált, s ebb ől a szempontból 
tanulmányozható a marxista eszmék valóra válásával kapcsolatban. Maga 
az önigazgatás azonban nem valami örök érvény ű  dogma, hanem a változó 
életnek, a változó körülményeknek megfelel ő  kivetülése, s éppen ezért szük-
séges, hogy az elméleti tételeket a gyakorlati megvalósulás közben is ellen-
őrizni és a körülményekhez alkalmazni lehessen. Ebb ől a szempontból kü-
lönösen értékes tanulságok szűrhetők le a jugoszláv gyakorlatból, š ebb ől 
a szempontból kínálja fel a tényekben gyökerez ő  ismereteket , ez a könyv. 

Másrészt az önigazgatás akkor válhat igazán valósággá a gyakorlat-
ban is, ha maguk a rendszer részesei, a dolgozó emberek kell őképpen 
megértik és átérzik azokat a társadalmi folyamatokat, azoknak a módsze-
reknek a lényegét, amelyekben benne élnek, s amelyneknek naponta tanúi 
lehetnek a felmerül ő  problémákkal kapcsolatban: Ennek a folyamatnak a 
figyelemmel kísérése, tanulmányozása és felmérése els őrendű  követelmé-
nye annak, hogy bárki eredményesen bekapcsolódhassék az önigazgatás 
folyamatába, hogy élhessen vele, s hogy ugyanakkor képes legyen állandó, 
megtorpanás nélküli fejlesztésére, további b ővítésére és elmélyítésére. 
Éppen ezeket a szempontokat tartja szem el őtt a könyv, amikor egyrészt 
részletesen ismerteti az önigazgatás elméleti és történelmi alapjait, más-
részt pedig magyarázatot is ad a legfontosabb fogalmakról és intézmények-
rő l . 

Jugoszláviában már több mint három évtizedes múltra tekinthet 
vissza az önigazgatási rendszer, és — mint tapasztalható -- egyre inkább 
meghatározó szerepe van a dolgozók munkakörülményeinek és életmódjá-
nak kialakítása tekintetében. Ez a több mint három évtized már olyan 
tapasztalatok felhalmozódását jelenti, amelyek nem dogmaként ugyan, de 
mindenesetre bizonyos példaként szolgálhatnak azokban a fejl ődő  orszá-
gokban is, amelyek közül az utóbbi id őben egyre több és több vezeti be 
fokozatosan belső  rendszerébe a dolgozók igazgatásban való részvételének 
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különféle formáit. Jugoszlávia ugyan nem kínál fel semmiféle modellt az 
önigazgatási rendszerr ől, annál kevésbé; mert hiszen ilyen modell nem is 
létezhet, hiszen až önigazgatás nem el őre megszerkesztett rendszer, hanem 
olyan történelmi- folyamat, amely a korikrét körülményekb ől, a váltožó 
életből bontakozik ki. A Tito vezette ország érdeme. tehát nem egyszer űen • 
egy elméleti tétel kaptafaszerű  'megvalósítása a . gyakorlatbán,' hanem až. _ 
elméletről a gyakorlatra való áttérés egyúttal á körülmények alapos meg 
vizsgálását és a megindult folyamat állandó figyelemmel kísérését, s ha 
kellett, módosítások alkalmazását is megkövetelte, s éppen ez teszi küíö 
nösen értékessé a jugoszláv gyakorlatot. Ezért tekint a fejl ődő  világ olyan 
nagy figyelemmel a jugoszláv példára, ezért találja értékesnek a gyakorlati 
megvalósítás során szerzett pozitív és negatív tapasztalatait. Jügoszlávia. 
sohasem terjesztett olyan felületes illúziókat, hogy máról holnapra meg le-
het teremteni az eszményi társadalmat; vagyis hogy valami el őre megfor-
mált modellt rá lehet húzni a társadalomra, azzal, hogy ez megold minden 
problémát, hanem mindig is a folyamatos fejl ődést tartottuk szem el őtt, 
és ez vonatkozik a szocialista önigazgatási rendszer fokozatos kialakulá- 
sára és gyakorlati megvalósulására is. Mert hát az önigazgatásnak a ki-
bontakozása során olyan objektív. ellentmondások is jelentkeztek, amelye 
ket nem 'lehetett figyelmen kívül hagyni, hanem a fejl ődés folyamatában 
fel kellett oldani, és megtalálni rájuk a megfelel ő  megoldást. 

Ez a szempont vezérelte a könyv összeállítóit és szerkeszt őit, amikor 
nagy figyelmet fordítottak a jugoszláviai önigazgatási rendszer fejl ődése 
jellemző  vonásainak ismertetésére, valamint arra, hogy megfelel ő  történel-
mi visszapillantást nyújtsanak a fejl ődési folyamat kibontakozásának egyes 
szakaszaira; - kezdve az etatizmussal való szakítástól a mai negyedik, még 
folyamatban levő  szakaszig, amelynek alapvet ő  jellegét az 1974-ben meg-
hozott alkotmány, valamint a társult munkáról szóló, 1976-ban meghozott 
törvény határozza meg. Ezeknek el őrebocsátásával ismertetik a könyv 
írói az önigazgatás gyakorlatában elért alapvet ő  eredményeket is. 

A könyv második részében a szocialista önigazgatás alapvet ő  intéz-
ményeivel, viszonyaival és kategóriáival ismertet meg, a harmadik rész 
pedig a társult munka önigazgatási viszonyainak rendszerér ől és intémé-
nyes formáiról nyújt áttekintést, beleértve a társult munkában dolgozók 
alapvető  társadalmi és gazdasági jogait, a munkaviszony kérdéseit, az 
egészségügyi szolgáltatásokra és egyéb anyagi • juttatásokra, valamint a 
rokkantsági és nyugdíjbiztosításra való jogokat is. Megtaláljuk a tanul-
mányokban a jövedelemelosztásra, valamint a tervezési rendszerre vonat-
kozó. tudnivalókat is, továbbá részletesen. megismerkedhetünk a munka 
és az eszközök _társításának lérivegével, formáival és a társult munka szer-
vezeteivel, az ezekb ől a keretekb ől kilombosodó önigazgatási rendszerrel, 
a döntéshozatal különböző  formáival, .az igazgatás szerveivel és a mun-
kásellenőrzéssel. A fejlődés folyamatából természetesen nem maradhat ki 
a küldöttrendszer lényegének részletes ismertetése sem, hiszen a fejlődés, 
során a -küldöttrendszer az üzemekben és gyárakban, de az egész politikai 
életben is önigazgatási rendszerünk egyik alapjává lett. A politikai életben 
megnyilvánuló. önigazgatásról, a képviseleti testületek küldöttalapon való 
megszervezésér ől, amire egész társadalmi és politikai rendszerünk felépül, 
egészen külön rész. szól. Ennek °.megfelel ően külön fejezet ismerteti a tár 
sadalmi és politikai szervezeteknek, a Kommunista Szövetségnek, a. Szo-. 
čialista Szövetségnek, >a szakszervezeteknek a részvételét • és szerepét az 
önigazgatás. rendszerében. .. . 

:Beletartozik ebbe a-  kiterebélyesedett, témakörbe az . általános honé 
delem és a. társadalmi önvédelem kérdéscsoportja is. Az általános hon-
védelmi.. rendszer ugyanis tulajdonképpen .az önigazgatási rendszer kie-. 
gészítője, és felöleli .a Jugoszláv Hadsereg mellett a területi védelem, az, 
össznépi ellenállás különböző  formáit is. Az önigazgatás. ugyanis nem ma-
radhat meg kizárólag :a termel őmunka, valamint a társadalmi és politikai 
tevékenység szűkebb formái között, hanem forradalmi természeténél fogva :  
ki kell terjednie az ellenséges tevékenységt ől való együttes védekezésre is,: 

A jugoszláv példáig az a-jellemz ő ,  hogy-  az önigazgatás alapelvei .és 
követelményei á .foTyainata5 éš . dinamikus társadalmi gyakorlatban kerül 
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tek felülvizsgálásra, állták ki a próbát és nyertek ezzel meger ősítést. Nem 
szabad szem elől tévesztenünk, hogy az egész elmúlt időszakot a gyakorlat 
által felszínre vetett követelményeknek megfelel ő  fokozatos és állandó 
átalakulás jellemezte. S éppen ennek az állandóan alakuló gyakorlatnak 
a tapasztalatai és újabbnál újabb eredményei tették szükségessé az alkot-
mányos és törvényes elvek időnkénti megfelelő  továbbfejlesztését és töké-
letesítését is. Az ilyen fokozatokban megvalósuló rendszer tanulmányozá-
sa lehetővé teszi tanulóifjúságunk és a politikai képesítésben résztvev ők 
számára, hogy ne bet űkbe zárt, holt elméletet szívjanak magukba, hanem 
a tanultakból mindig le tudják vonni a szükséges következtetéseket is, és 
ezáltal ne csupán egy könyvlapokból áradó tudomány birtokosaivá válja-
nak, hanem ők maguk is képesek legyenek az ismeretek gyakorlati alkal-
mazására. 

A kötet egyébként a végén bemutat néhány gyakorlati példát is, ez-
zel is hozzájárulva az önigazgatás felj ődési folyamatára jellemz ő  új mód-
szerek és munkastílusok kellő  ismertetéséhez. Ezek az ismertetett példák 
a Jesenicei Vasművek, a zágrábi TOZ Ceruzagyár, a szarajevói FAMOS, 
a rakovicai motorgyár és a becsei FADIP dolgozói közösségében kibonta-
kozó önigazgatási gyakorlat mindennapjaiból adódtak. 

A könyv bevezet őjét dr. Najdan Pašić  írta, s mellette felsorakoznak 
még a szerzők között Ruža Banjac, Drago Gorupić, dr. Stanislav Grozdani ć , 
Milorad Radević  M., dr. Branislav Šoški ć, dr. Mijat Šuković , Miloš Sindić , 
Peter Toš, Albina Tušar és dr. Aleksandar Vaci ć . A fordítás munkáját 
Ita.nger Ferenc, Kartag Nándor és Keck Balázs végezték el. 

KOLOZSI TIBOR 

MEGMUTATNI A MOZGÁS ÉRTELMÉT 

ILLÉS ENDRE: Mestereim, barátaim, szerelmeim. 
Magvető , Budapest, 1979. 

Az irodalmi környezet. Illés Endre a „Nyugat második nemzedéke" elneve-
zésű  írói csoportosulás egyik kiemelked ő  képviselője. Pályáját elbeszél ő-
ként kezdte, majd hirtelen elhatározással megsemmisítette addigi elbeszé-
léseit, s ettől kezdve egyre-másra jelentek meg irodalomtörténeti tárgyú 
írásai és kritikái. Nemzedékét kissé pontatlan szóhasználattal „esszé-
író"-nak is nevezik, mert egyik legjellemz őbb műfaja ez. Szerb Antal vagy 
Halász Gábor éppúgy mestere volt az esszéírásnak, mint Keresztury 
Dezső, Illés Endre, Hevesy András vagy Kardos László. Mégsem volna 
egészen helyes, ha ezt az elnevezést ennek a laza szálakon összetartozó, 
jórészt csak születési évei szerint egységes csoportosulásnak tartanánk 
fenn, hiszen a nyomukban induló fiatalok nem kevésbé kit űnő  mesterei 
az esszének: gondoljunk csak Kolozsvári Grandpierre Emilre, Szentkuthy 
Miklósra, Sőbér Istvánra, Vas Istvánra és Rónay Györgyre. Illés Endre ge-
nerációjának közös jellegzetessége rendkívül megalapozott világirodalmi 
műveltsége, -franciás és angol. tájékozódása. Az esszét szépirodalmi m űveik-
be is magától értet ődő  természetességgel emelték be: Szerb Antal regényei-
ben a eššžéisztikuš -betétéknek éppoly - jelentős funkciója van; mint a le-
írásoknak- vagy jellemzéseknek; de Illés - Endre novelláiban is tetten érthet-
jük az -  esszé jelenlétét, olykor csak egy. felvillanó ..kép, máskor egy hason-
lat, ismét egyébkor hosszabb; de szerves betét formájában. Nála figyelhet-
jük még legpregnánsabban <a .:művelődéstörténeti elemek beleépülését . a pró-
zába. Elóbb talán a korízlés és az- irodalmi - környeet::hatására. születtek 
e szeszélyesnek lát-szó, valójában nagyon is tudatos prózaírói fogá-
sok, később azonban programjává vált. Babitscsal beszélgetve vetette föl; 
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hogy kedve szerint olyan irodalmi tanulmányokat írna, melyekben a m ű  
mögött az embert is ábrázolná, egy-egy jellemz ő  gesztusával, szavával 
idézné föl azt a lelki hátteret, mely a mű  születésének egyik legfontosabb 
magyarázó elve. Babits eleinte idegenkedett a gondolattól, de az a tény, 
hogy a Nyugatban rendszeresen helyet adott Illés Endre ilyen módszerrel 
készült portréinak, annak a bizonysága, hogy őt is meghódította, megra-
gadta ez az újszer ű, átvilágító módszertani próbálkozás. 

A módszer. Mint minden író világa, Illés Endréé is bels ő  változás, 
alakulás korszakait élte. A Nyugat ifjú esszéírója és kritikusa szókimondó 
bátorsága, keménysége, kérlelhetetlen ízlése miatt volt félelmetes, mégis 
tiszteletet parancsoló ellenfél. Mindenekel őtt racionalizmusa lehetett le-
fegyverző . Az a fajta költ ő , aki az illatozó rózsa mögött pontosan érzékeli 
a tény dologi összetevőit. S anélkül, hogy hűtlen volna poétikus ideáljai-
hoz, ha e költőiséget olyannak érzi, hogy a valóság szentesíti, könyör-
telenül leleplezi üres, talmi, értéktelen voltát. Sosem enged az impressziók-
nak, a gondolatilag meg nem alapozott ráérzéseknek, a vaj ákosságnak. A 
kor, amelyikben indult, nem szűkölködött ilyenekben sem. S talán éppen 
velük szemben hangsúlyozta Illés Endre a józan ész szentesítette ideálokat. 
Nem kedveli a legendákat, ködoszlató szenvedéllyel igyekszik mindig fel-
mutatni a lényegtelen mögül a lényegest, a véletlenek láncolatában jelen 
levő  törvényszerűt. Ugyanakkor azonban könyörületes és ellágyuló, ha iga-
zi tehetséget lát, melynek kibontakoztatását hite szerint segítenie, támogat-
nia kell a jó kritikának. Sosem pillanatnyi érdekek, kimondott vagy ki 
nem mondott csoportérdekek vezetik, hanem egy olyan irodalmi folyto-
nosság igézete, melyben az értéknek van igazi súlya és ereje. 

„Izgalmas és félelmetes kísérleti telep volt akkoriban a Nyugat — 
írja egyik tanulmányában Osvát Ern ővel való első  nagy összecsapására 
emlékezve. — Nagy egyéniségeket tenyésztettek itt, nagy szigorral. De a 
kísérletekben néha mintha egy-egy írói-emberi alkat is megváltozott volna. 
Egyszer már megírtam, Osvátra emlékezve: az ő  Nyugatjában írók mű-
kezet, művégtagokat is kaptak, és így éltek tovább, jó ideig." Nos, Illés 
Endre nem vállalta ezt a fajta életet. Talán ezért is keresett magának 
olyan esszéírói módszert, mely csalhatatlanul egyénivé tette hangját. Vol-
taképp visszájára ferdította azt a folyamatot, melyet nemzedéktársai kez-
déményeztek irodalmunkban: amazoknál az esszé vált az elbeszél ő  próza 
egyik tartópillérévé, nála éppen fordítva: az elbeszélés, a novellisztikus 
elem épült bele az esszébe. Előbb csak egy-egy villanás, gesztus erejéig. 
Ahogy múltak az évek és sokasodtak emlékei, úgy váltak ezek egyre in-
kább az írás kiindulópontjából annak magyarázó elveivé. S ha Osváttal vi-
tája volt is, Babits példája annál ösztönz őbb lehetett számára. A kritikus 
Babits. Aki „nem élvezi a költészet területenkívüliségét". Aki kett ős port-
rét rajzol, „a megidézett költ őét s a magáét". 

Mert Illés Endre újabb esszéinek mindig két szerepl ője van. A másik: 
ő  maga. Rezonőrszerepet vállal, mintegy megszűrve, értelmezve a művet, 
az alkotást, a saját emberségének jelenlétével szembesítve a megidézett 
arcot. Van ebben egyfajta természetes szubjektivitás is, de épp ez teszi 
írásait oly izgalmassá, érdekessé, sodró lendület űvé. Olyan korban, olyan 
tudományos légkörben, amikor az irodalomtörténetírás gyakran válik 
gumiemberek gyakorló terepévé, felszabadító és ösztönz ő  erő  is e tudato-
san vállalt közvetlenség, emberi jelenlét. Illés Endrét ől mi sem áll távolabb, 
mint az uniformizáltság, nehézkesség. Könnyedén vonzó világossággal 
építi föl esszéit, melyeknek áttetsz ő  kecsessége, arányossága nem a súlyta-
lanságot leplezi, hanem az irodalom emberi tartományainak fontos voltát 
hangsúlyozza. 

E módszernek ugyanis ez a legfontosabb jellemz ője: az emberség, an-
nak nyomatékosítása, hogy az irodalom, a jó m ű  nem öncél, hanem ren-
deltetései vannak. S ezeket csak akkor tudatosíthatjuk, ha legalábbis ha-
sonló emberi igénnyel, nyitott lélekkel közelítünk felé, s megnyitni akarjuk 
zárait, nem pedig elreteszelni, olyan titkos kilincsekkel, melyeket csak a 
beavatottak kicsiny csapata tud megnyitni. 

A stílus. Közismert, a „stílus" eredetileg hegyes íróvessz őt jelentett. 
Illés Endre esszéiben visszatér ez az erendend ő  jelentése. Érzékletes, pon-
tos, kidolgozott portrékat rajzol, s minden költ őiségével, finomságával 
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alapjában véve az analitikus prózát műveli. Az előtte járó nagy esszéisták 
szívesen hagyatkoztak impresszióikra, könnyed, a saját ötleteik által szen-
tesített megérzéseikre (melyek között természetesen se szeri, se száma az 
igazi, máig termékenyit ő  telitalálatoknak). Illés Endre indulása pillanatától 
elutasítja a „révületet" és a „mániát" (ezek még Szerb Antalnak is kulcssza-
vai). Esszéiben napfény sugárzik, mely megvilágítja a jelenségeket, de pon-
tosan érzékelteti árnyképeiket is. 

Külön stílustanulmányt érdemelnének tömör, megragadó jellemzései. 
Csak találomra hadd ragadjam ki a Nagy Lajosról írt néhány sort: „Nem 
volt kávéházi író, soha nem zárkózott be semmiféle kicsi körbe. Ő  a kávé-
ház ablakából ellátott az álcázott egyiptomi tájakig és az álcázatlan ma-
gyar Kiskunhalomig." Ebben a két mondatban sikerült megragadnia az 
ember habitusát, s ugyanakkor az író jellemzőit is. Pedig nem „elemző  
tanulmányt" ír — melynek manapság tapasztalható aggasztó jellemz ői 
amúgy sem lelkesítik. Esszéiben maga a stílus is jellemz ővé válik, ábrá-
zoló funkciót nyer. A saját stílusa is, de az a mód is, ahogy beleéli magát 
az ábrázolt íróéba, s azt egy-két jellemz ő  gesztussal, szóval, mondattal 
megragadja. Anélkül, hogy lebecsülnénk az elmélet jelent őségét, Illés End-
rének kell igazat adnunk, aki a maga módszerét, de az igazi, szerinte ide-
ális irodalomtörténeti portré jellemzőit e szavakkal fogalmazza meg: „ .. . 
az elvi tanulmány írója nem a Toricelli- űrben dolgozik. Neki is levegőre, 
oxigénre van szüksége: a valóságra, sok-sok adatra, tényre, s még arra a 
továbbhullámzásra is, amit a kortársak élményének nevezhetünk, csak így. 
juthat el egy-egy jelenség lényegéhez, ahhoz az igazhoz, amit . József Attila 
kívánt." Ezt a leveg őt, annyira áhított oxigént pumpálja Illés Endre esszéi-
be választott stílusa, szemléletessége, elevensége,, ;áramlása", mely nem a 
tudós által mozgósított adatok csoportosításának feszültségéb ől táplálko- . 
zik, hanem az író legjobb tehetségének eredménye. 

Az ideál. „Ő  menekült a változhatatlantól, a megmerevedett ítélett ől." 
Ezt a jellemző  mondatot Illés Endre Kosztolányiról írt esszéjéb ől jegyez-
tem ki annak idején. Nemcsak Kosztolányira jellemző  a megállapítás, ha-
nem írójára is. Ő  sem hisz megkövesedett dogmákban, épp az az egyik 
legrokonszenvesebb vonása, hogy tekintélyekkel, kikezdhetetlennek hitt 
nagyságokkal is harcba szállt. 

A higgadt, józanul ítélkező  Illés Endre ugyanis lángoló máglyán írja 
esszéit. Ezt a farakást a szenvedély lángja hevíti leginkább. A végletekb ől 
szőtt emberek, írók állnak szívéhez legközelebb. A mindig száguldó, türel-
metlen mohósággal tájékozódó Kosztolányi, a sokszor bizonytalankodó, a 
küzdésben oly tétován mozgó, azt mégis vállaló Babits. „Örvények fölé ha-
joltam — írja —, és a kinyíló világ novellatémákkal nézett vissza rám. 
Ezt a látszólag alaktalanul kavargó anyagot rendbe fogni, megmutatni a 
mozgás értelmét, a szabálytalanság szabályosságát — ez Illés Endre vilá-
gának egyik legizgalmasabb kísérlete. 

És nem feledkezhetünk meg természetesen Stendhalról! „Fáradt vol 
tam, ma ismét Stendhalt olvastam. Az ő  bonyolult rendje, hanyag világos-
sága, hőseit leleplező  kérlelhetetlensége tudja legjobban elfeledtetni velem 
a fáradtságot." Stendhal jelképezi számára azt az embert, azt az írót, aki 
tud és mer álmodozni az örömről, „aki úgy érzi, egész életében úgy érezte: 
az örömök nehezen elérhetők, és hamar elhagyják a halandót". Ez az igazi 
művészet nagy kockázata! Az elmúlás és a végesség . biztos tudatában rá-
találni az öröm pillanatára, azt megragadni, kifejezni és a- bölcs belenyug-
vásával ugyan, de hagyományozni morzsalékait. Van, akit a végesség tu-
data az elmúlás borzongásával tölt el, és m űveit tragikus árnyakkal telíti. 
S van, aki a tragédiában is kiküzdi magának a fény igézetét. Ez az írói 
tartás, magatartás Illés Endre legf őbb ideálja, s ez hatja át írói munkás-
ságát is. Újraélni, amit a világ irodalmának és a magyar irodalomnak leg-
nagyobbjai egyszer már megéltek, s mindig: „a régi h őfokon". 

Az indulat, az azonosulni tudás föl-föllobanó fényében állnak el őttünk 
Filés Endre hősei. Mögöttük tragikus életek és tragikus korok sejlenek föl. 
De a mű  érintetlen fényben ragyog, s' az írópult fölött álló idéz ő  e fény 
káprázatát igyekszik továbbadni a felfedez ő  örömével és felelősségével. 

RÓNAY LASZLÓ 

140 



AZ ÍRÓ BARANGOLÁSAIT KÖVETVE 

Németh István: Egy múzeum tárgyai. 
Forum, Újvidék, 1979. 

Soha annyi útikalauzzal és érdekfeszít ő  útleírással nem találkoztunk könyv-
kirakatainkban, mint éppen napjainkban. Talán soha nem örvendtek ilyen 
nagy népszerűségnek ezek a könyvek, hiszen korunkban úgyszólván meg-
szűntek a távolságok; az utak szabadon kinyíltak a szélrózsa minden 
irányába, és a közeli és a távoli országok kapui is kinyíltak a tanulmány-
utakra vagy egyszerűen csak a turistautazásokra vágyók el őtt. Valami 
belső  tűz fűti és űzi a mai siető  embert, hogy most már a valóságban 
meglássa azt, amit eddig csak anzikszkártyáról ismert, az illusztrált la-
pokban fedezett fel, vagy a képerny őkön látott fekete-fehér vagy színes 
közvetítések nyomán. Egyszerre csak megszületik benne az indítás: sze-
retné, ha az ő  cipője is végigkopogna Dubrovnik fehér kövein, a Stradunon, 
ha őt is megejtené a Pelikán-tintakék víz varázsa az Adrián ... És milyen 
lenyűgöző  látvány lenne, ha ő  is látná a vaskapui óriást, az annyi sok régi 
regét rejtő  Kosovót, a dantei víziókat idéz ő  bori rézbányát, az ősi emléke-
ket és misztikus keleti hagyományokat őrző  Boszniát, a Vajdaság síkságai-
nak ismeretlen zugait, embereinek csodálatos életét ... Ez valóban olyan 
lenne mind, mint egy országjárás, melynek nyomán megjelennének el őtte 
Jugoszlávia világhírű  természeti szépségei ... Azután az ilyen vándorlások 
elviszik az embert a külvilágba; megismerkedik a szovjet falvakkal, nagy-
városokkal, a novgorodi legendákkal, Románia vonzó tájaival, Erdély 
szépségeivel és ... meglátja annak a múzeumnak a tárgyait, amelyek a 
második világháború legszörnyűbb emberpusztításaira emlékeztetnek a ha-
lott sirály szárnyai alatt. 

Ezekről mesél nekünk Németh István Egy múzeum tárgyai című  
könyve, amely olyan sodró erej ű , hogy nem lehet letenni. 

Talán ez a legnagyobb elismerés, amit m űvéről mondunk. 

De ennyivel nem érhetjük be, mert egy izgalmasan egyéni hangú ki-
forrott írónkról van szó, aki már nem egy m űvével felkeltette figyelmünket 
s felfokozta bennünk azt az érdekl ődést, amit egy vérbeli olvasó akkor 
érez, amikor a már megkedvelt írójának újabb és újabb munkájára vár. 

A maradandó novellás kötetei után Németh István életképeket fel-
villantó kis riportjaival, naplójegyzeteivel, színes írásaival több mint egy 
évtizeddel ezelőtt találkoztunk lapjaink hasábjain. Hét közben egy-egy 
ilyen találkozás mindig különös, olykor „vadalmaízű" élményt jelentett az 
olvasó számára, mert — itt meg kell mondanunk — a szerz ő  azok közé 
az írók közé tartozik, akik ilyen pillanatfelvételekkel is olyan képet tudnak 
alkotni, amely csupa élet: nem mosódik el. És hálás is a kism űfaj, ha alko-
tója igazában a tömör kifejezés mestere, mindig csak annyit mond, ameny-
nyit jártában-keltében lelkébe befogadott, s ha a téma történetesen szé-
lesebb medrek felé sodorja is, akkor is azt, ami a látottak, hallottak nyo-
mán benne él, minden fölösleges szószaporítás nélkül mondja el. Még ha 
olykor csábító ís, nem esik bele a refrén megejt ő  kelepcéjébe, melyből 
kikecmeregni — különösen a prózában -- jaj de- nehéz! Természetesen 
ez a ritka adottság, a remek tömörség az olvasónak is kedvez ebben a 
mai rohanó világban, amikor parányira zsugorodott szabad idejében, vagy 
amikor a buszban, a vonaton vagy az orvosi rendel ő  előtti váróteremben 
idejéből és türelméből csupán ennyire futja. Nyilvánvaló, hogy a kis m űfa 
nak innen származik jelent ős részben a népszerűsége, s ennek dicsérend ő  
következményeként az . is, hogy az olvasó az általa kiolvasott könyvet szí-
ves ajánlással adja tovább a figyelmet leköt ő  olvasmányok után vágyó 
olvasó. barátjának, ismerősének vagy éppen útitársának. 
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Én nem egy ilyen ajánlással kapott könyvet ma 
könyvtáramban, és ugyancsak szívesen adom tovább. 

Németh István valóban eredeti színekben játszó 
elolvasása után ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy 
azok közé az alkotásai közé tartozik, amelyek „.... írói 
lemzőbb eredményeit foglalják össze". 

is szívesen. őrzök 

„képeslap"-jainak 
ez a mű  valóban 
pályájának legjel- 

VÖLGYI ENDRE 

KÖZELI JÁTÉKTÉR 

GOBBY FEHÉR GYULA: Másokat hívó hang. 
Forum, Újvidék, 1979. 

Gobby Fehér Gyula tizenöt év el őtt, huszonkét évesen debütált. Oly maga-
biztosan, hogy rögtön egy regényt tett le a jugoszláviai magyar irodalom 
asztalára. A regény inkább a terjedelmével hatott, s a merész teljesítmény 
impulzusának olyan erős volt a kisugárzása, hogy a kortárs prózaírók 
közül alig akarta már valaki alább adni a regénynél. 

Kenyér volt a címe Gobby Fehér Gyula korai művének, s Franz Kaf-
ka szelleme járt láthatóan az ifjú szerz ő  előtt. Ha azonban az olvasó kis 
időre elfelejtette az eszményképet, egy, az anyagával biztos kézzel bánni 
tudó elbeszélő  jelent meg előtte. Folyamatosan, a mesélés érezhet ő  örö-
mével alakult tolla alatt a történet, olyasféle sejtelmet is sugallva, hogy 
aki ezt a regényt írta, annak még b őven lesz mondanivalója. 

S ezt igazolták a kés őbbi évek. 
Kafka kísértetjárása közben régen megsz űnt, Gobby Fehér meg 

bő  vénáját illetőleg szó szerint beváltotta a hozzá f űzött reményeket. Most 
azonban már termékenységén kívül kísérletez ő  kedvét is megmutatva; egye-
bek között egy történelmi dráma erejéig, megint csak annak jeléül, hogy 
nem ijed meg a nagy vállalkozásoktól. S egyáltalán egyszerűbb lett, reá-
lisabb, az élet közvetlen közelében maradt. Még olyan vaskos naturalista 
betétekkel aláfestett történetben is, mint amilyen a vallási őrületbe esett 
kupuszinai szűcslegényről szóló regényének hőse, aki nem éppen szenthez 
illő  módszerrel gyógyította a vastag, férfiínségben szenved ő  alispánnét. 
Hogy most eközben történelmi utalásra bukkant triviális jelenetéhez a 
szerző, vagy csak a képzeletét követte, nem tudható. A hitelességnek nin ćs 
szüksége az élet igazságára, viszont ha collage-nak tekintjük a közbeszúrt 
pajzánságot, mért ne lenne elfogaható. Ha másért nem, hát Gobby Fehér 
igazán színes korfest ő  készségét és epikus hajlamait méltányolva. 

Regényen és drámán kívül azonban a kisprózának is szorgalmas m ű-
velője maradt. Elbeszélései egyre-másra jelentek meg, változatos, gyakran 
frappáns környezetb ől hozva témáját, az aktualitást legalább annyira el ő-
térbe helyezve, mint a társadalmi ellentmondások apróbb pillanatfelvéte-
leit. Szóval a „mai" témát. 

Ha emlékezetünk nem csal, ezeket gyűjtötte most kötetbe Gobby 
Fehér Gyula mint néhány év novellatermését. 

Az ötszázötven oldalas kötet mindenekel őtt a volumenjével lepi meg 
az ólvásót, de most már igazán önmaga lényegét mutatva meg a mesélés 
bőségében. Nyugodtan, lehiggadva, egy, a mondandóját fölényesen el őadó 
elbeszélő  valóban „másokat hívó hang"-jával. Elvet, szempontot,  emberi 
magatartást érzékeltetve - - .minit mondottuk -- a nagyon is közeli játék- 
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téren, amely fölött egy pillanatra sem oszlik el az id őszerűség csípősen friss 
levegője. Történeteiben, ha mindjárt csak kesztyűs kézzel is, kissé már 
megszokott, nagyon látható problémákat feszeget az író. _ S megint csak 
az itt és most jegyében állít elénk mai embereket a maguk egyszer ű-
ségében, olykor a riport éles kontúrjai között, amikor az olvasó egy kicsit 
sajnálkozva idézi fel az els őkötetes szerző  egykori orfeuszi alászállásait. 

Mindamellett kísérletez ő  kedve itt sem hagyta el. A mondandó for-
mába öntésénél Gobby Fehér minduntalan elfordul a maupassant-i novel-
la klasszikus képletétől, hogy hol harmadik személyben, hol összefolyó 
párbeszédekben fokozzon izgalmat és eredetiséget, mint az Alkudozásban. 

És eközben egyetlen írása sem unalmas vagy egyhangú, ha mégoly 
egyhangú maga az élet, amelyről szól. Szavainak sodra van, mondataiban 
indulat feszül, annak bizonyságául, hogy az író nem h űvös szemlélőként 
van jelen, úgyhogy az ember már ezért is érdekl ődéssel kapja fel időn-
ként a fejét. 

Nekem személy szerint, ha szabad szubjektívnek lenni, éppen ezért 
azok a novellák tetszenek, amelyekben nem a téma kér szót, hanem emlék 
és líra kerül előtérbe, mint a Rózsákban. Ezek emelik Gobby Fehér Gyula 
írásművészetét önmaga legjobb kvalitásainak er ős és megbízható szint-
jére. 

HERCEG JÁNOS 

MÚLTIDÉZŐ  

MUHI JÁNOS: Mesélő  múlt. 
Életjel Könyvek 18. Szabadka, 1979.. 

Muhi János a két háború közti vaj-
dasági újságírás veteránja volt. Maj-
tényival, Gál Lászlóval képviselte 
a publicisztikában azt az igényessé-
get a nyelvhasználatban, melyre 
méltán büszkén emlékezünk, és a-
mely példaként szolgálhat a fiata-
labb generációknak. 

A mai vajdasági tárcaírásban 
Herceg János az, aki élvezetesen, 
áradó mesélőkedvvel idézi a szem-
tanú, a résztvev ő  közvetlenségével 
a letűnt évtizedeket, a valamikori 
Bácska közismert, hírhedett vagy 
különc alakjait. Persze ő  sem ide-
genkedik a kútfők vagy levéltári 
anyagok felhasználásától. Nála azon-
ban csak a hitelesség fokozását szol-
gálja mindez. Az olvasó azonban 
szinte feloldódik á próza szépségé-
ben; a • szerkezet arányaiban, .a gör-
dülékeny, ragyogó stílusbán. 

Muhi János poštumusz kötete is 
bizonyíték, a publicisztikai nyelvi 
igényességre. De arra is, hogy az 
adatgyűjtés szenvedellyé '_ válhat:  

szinte belemerült, elveszett a levél-
tárak kimeríthetetlen anyagában, ha 
múltunk feltárásáról volt szó. Min-
den (érdekelte, amikor a vajdasági 
múltról volt szó: a régészeti ásatá-
sok eredményeitől a műlelődestör-
tenetig minden adat, jelzés, kurió-
zum. 

A kötet anyagát kisebb részben 
archeológiai és történelmi tárgyú 
írások képezik. Zömmel helytörténe-
ti vonatkozásúak. 

Szabadka nyújtott neki otthont 
utolsó éveiben. Érthető  tehát, hogy 
annyi figyelmet szentelt a városnak. 
Izgatta ,a képzeletét, hogy jöhetett 
létre az a furcsa városképz ődmény 
a múlt század második felében, a-
inely Bácska . ` lakosságának egytí-
iedét mondhatta magáénak. 

Hiteles képet fest a múlt száza-
di parasztmetropolis hatalmas pusz-
táiról és az ott tízezer számra lege-
lő  nyájakról. Szinte a nomádkor 
gazdagsága sejlik fél el őttünk az írá- 
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sok és adatok alapján a száz évvel 
ezelőtti Szabadkáról! 

A rideg vagy félrideg állattartás 
természetesen megkövetelte a kísé-
rő  kézművesség kialakulását is. 
Gyertyaöntők, szappanfőzők, szí-
jártók, szűrszabók, gombkötők, szű -
csök, kádárok, bognárok légiójának 
adott munkát és nyersanyagot a tö-
méntelen lábasjószág. A kézműves-
ség fejlettebb fokán bontakozni kez-
denek a manufaktúrák, majd a nagy-
ipar csírái is. Fokról fókra vezetnek 
bennünket Muhi írásai a századvé-
gen erősen polgárosuló városba, 
ahol láttatni engedi a gyors fellen-
dülés összes ellentmondásait is: 
a pártharcokat, viszálykodást és a 
kicsinyességet. 

A derékba tört kezdeményezése-
ket olvasva néha az jut eszünkbe, 
hogy semmi sem új a nap alatt! 
Mintha a dolgok periodikusan is-
métlődnének. Máskor pedig növeli 
önbizalmunkat azzal, hogy ha rámu-
tat is a múlt hibáira, azt sem hall-
gatja el, hogy tudott a város népe 
összefogni, nagyot alkotni, mara-
dandót létrehozni! 

A múltidézésen kívül más szem-
pontból is figyelemre méltók ezek 
az lírások. Csírájában egy urbánus 
folklórkutatás programját tartal-
mazzák. A felsorolt (és kihalt) kéz-
műves foglalkozások közül egyedül  

a gyertyaöntők szókincsét gyűjtötte 
össze és publikálta az Üzenet hasáb-
jain egy lelkes pedagógus. A többiek-
kel együtt kihalt szókincsük is: a 
készítmények, szerszámok, munka-
mozdulatok, folyamatok neve. Sze-
gényebb lett tehát szókincsünk, szel-
lemi öröksegünk valamivel, amit 
már végérvényesen elfeledtünk. 
Vagy mégsem? Meg kellene kísérel-
niük á tudomány iránt érdekl ődő , 
értelmes, képzett pedagógusoknak, 
néprajzosoknak, hátha valami még 
megőrizhető  ebből az anyagból... 

A nagy parasztváros gazdasági iz-
mosodasát nyomon követte a m űve-
lődési igény megjelenése. Az írások-
ban olvashatunk az első  iskolák 
megalakulásáról, a művelődési in-
tézmények létrejöttér ől. A fokozódó 
anyagi jólét tehát létrehozott egy 
elég határozott igényt, hogy a sza-
porodó lakosság szakítson az elma-
radottsággal. 

A végzetes levél című  írás egy 
kalandregény témáját tartalmazza 
-- az életb ől ellesve. Magyar László 
kalandos életútját mutatja be Sza-
badkától — az afrikai fejedelemsé-
gig. Nem csoda, hogy ákadt szerző , 
aki vállalkozott arra, hogy Jelky 
András vagy Benyovszky Móric éle-
téhez hasonlóan megregényesítse 
a Stanley és Livingstone felfedezé-
seivel egyenértékű  szabadkai Afri-
ka-kutató életútját. 

HORVÁTH MÁTYÁS 

A ,,VASAS SZERZŐ " LEGÚJABB KÖNYVE 

LACZKÓ ANTAL: Acélszívvel. 
Forum, Újvidék, 1979.. 

A magát „vasas szerző"-nek nevező  
költő  a múlt év végén újabb verses-
kötettel jelentkezett, s ez a Forum 
kiadásában megjelent, Acélszívvel 
című  gyűjtemény a Vasasrapszódia 
(Életjel, 1976) és a Vasasok—Metal-
ci (Osvit, 1978) után immár a har-
madik könyve. 

A kötetet a Föld, beton, vas, em-
ber című  hosszabb, háromoldalas 
költemény vezeti be, ezt követik a  

négy csoportba osztott, Vasaslét, 
Acélindák, T űzvirágok és Mi marad 
nekem? gyű jtőcímekkel ellátott rö-
vid versek. Ezek közül a Vasaslét ver-
seinek zöme, a Tűzvirágoknak pedig 
némelyike már a költő  előző  köny-
vében, a Vasasok—Metalci című  két-
nyelvű  kiadványban is megjelent, 
noha ezúttal valamelyest átdolgozott 
formában látjuk őket viszont. Az 
Acélindák ugyancsak a vasaslét mo- 
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menturnáit tárják elénk, s ezek kö-
zött található a kötet egyik legsike-
rültebb verse is, a Vaspántlika: 

„Végtelen fémszalag 
süvítő  futama 
csontodig sikamlik. 
Sikoly, 
könny, 
piros folyadék 
ölelkezik a cselekvés felett. 
Kezed sajog, 
ereje lassan elmarad, 
csak a pántlika futama 
süvít tovább vadul". 

Laczkó Antalnak a vasasszakma 
mozzanatait leíró verseir ől már elő-
ző  kötete, a Vasasok—Metalci meg-
jelenése alkalmából is beszámoltunk 
(Üzenet, 1979. 12. 767.). Ezúttal szól-
nánk még legújabb kötetének Mi 
marad nekem? gyűjtőcím alá helye-
zett részéről, amely általános lírai 
motívumokat feldolgozó, főként sze-
relmes verseket tartalmaz. Ezek a 
versek alacsonyabb költői szinten 
állnak, mint a vasasversek. A zenei 
elemek, a rímek és a ritmus, a tar-
talmi és a formai hullámzás hiánya 
ezeknél a verseknél jóval szembet ű-
nőbb;  mert itt nagyobb szükség len-
ne rájuk. S míg mindezeket a hiány-
zó költészeti elemeket a vasasver-
seknél pótolja az eredeti téma, a  

sajátos leírás, 'a mondottak átéltsé-
ge és hű  kifejezése, Laczkó általános 
tematikájú költeményeinél nem ta-
lálunk hatástkeltő  mozzanatot. A 
költőnek e két különböző  típusú ver-
seit összehasonlítva er ősen igazolt-
nak érezzük a „vasas szerz ő" elneve-
zést. Laczkó Antal — versei után 
ítélve ---- szakmáját mélyebben és 
költőibben éli át, mint az élet egyéb 
eseményeit. A kávéslány című  verse 
például egyszerű , mindennapi, egy-
síkú beszéd: 

„ ...csak begyakorolt 
mozdulata jutott nekem, 
ahogy felém nyújtotta 
tálcán a meleg nedű t, 
hogy igyak egy csészével." 

Jobb lenne talán, .ha Laczkó ezek-
ben a verseiben is sajátos vasasstí-
lusának szavait, képeit használná, . 

hiszen gyönyörű  példa szolgál erre 
a lehetőségre a modern magyar köl-
tészetbő l: 

„Elmémbe, mint fémbe á savak, 
ösztöneimmel belemartalak" 

(József Attila: Óda) 

És talán nem ártana, ha Laczkó 
Antal legalább a szerelmes verseinél 
némi rímre és ritmusra, zeneiségre 
is törekedne. 

KENYERES KOVÁCS MÁRTA 

SZEREPLŐK „ÖNRENDELKEZÉSI JOG" NÉLKÜL 

PAVLE UGRINOV: Zadat život. 
Nolit, Beograd, 1979. 

Pavle Ugrinov Nin-díjjal kitüntetett 
regénye, a Zadat život (Bori Imre 
fordításában Feladott élet) egy re-
génytrilógia második kötetét képe-
zi. A szerző  korábban publikált 
Fascinacije (Igézetek) című  regényé-
nek szerves folytatása, s hazánk fel-
szabadulás utáni valóságát boncol-
gatja bátor, szókimondó módon. 
Narrátor hőse és számos lényeges 
alakja új valóságkeretek köžé kerül-
ve . jelenik meg önálló . epikai életet 
élve, azonban korántsem mentesülve 

a trilógia első  könyvében feltárt 
múltjától. A visszautalások ellené-
re a Feladott élet élvezetes, érthet ő  
olvasmány azok számára is, akik 
nem olvasták az Igézeteket. 

Korántsem mentes Ugrinov díja-
zott regénye az ellentmondásoktól. 
Sokkal meggyőzőbben és hiteleseb-
ben festi a kort, a színtereket, mint 
egyéniesíti szereplőit. Az író esszéi-
záló, intellektuális nyelvezete mind-
addig élvezetes és gördülékeny pró- 
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zát. eredményez, míg a narrátor 
hős tudatán át értesülünk a történ-
tekről. Azonban groteszkül hat 
ugyanannak a gondolkodás-mecha-
nizmusnak, retorikai mozgékonyság-
nak, fogalmi éleslátásnak szüntelen 
megjelenése tiszteknél és tisztvise-
lőlányoknál, egyetemi tanároknál 
és részeg köteked őknél, intézetbeli 
lányoknál és leleményes csirkefo-
góknál, franciatanárn őknél és egye-
temistáknál, hogy tovább ne sorol-
juk ... Azzal, hogy Ugrinov stilizál-
ta, tehát jelképszerűvé tette alakjait, 
azok elveszítették életszer űségüket,. 
emberi melegségüket, úgynevezett 
művön belüli ,;önrendelkezési jogu-
kat". Mindez nem is hatna olyan 
bántóan, ha a stilizáció teljes lenne, 
vagyis következetesen érvényesülne 
a hely- és korrajzban, a• történet szö-
vésében, a szereplők . mintázásában, 
a narráció hangszerelésében. Így 
azonban minduntalan szemet szúr 
a játékszín és a szerepl ők nem egy-
máshoz illése. 

Azt, hogy a regény stílusában 
felismerhető  kettősség eredménye-. 
zi-e a figurák lélektani sarkítottsá-
gát, vagy inkább a regény intim vo-
nulatának és a  vele párhuzamosan 
futó társadalmi forrás ábrázolásá-
nak kétszólamúsága, nehéz volna 
egyértelműen meghatározni. Valószí-
nűleg is-is, a próza adott helyzetei-
től függően. Amennyiben a szerző  
hősének szellemi-érzelmi kibontako- 
zását, finomodását szándékozta a 
regény mozgató motorjának megten-
ni, akkor sokkal nagyobb figyelmet 
kellett volna fordítania a bonyolódó 
események következtében felkava-
rodó dilemmák, indulatok megkom- 
ponálására is. A narrátor h ős csak 
szemlélője, tanúja, értelmezője az 
eseményeknek, de drámai szituációk 
sohasem ingatják meg higgadt elem-
ző  kedélyének egyensúlyát. Magától  

adódik a következtetés: a hős nem 
a húszegynéhány éves fiatalember 
ismereteit birtokolja — ami logikus 
lenne pontosan adott helyzetéb ől 
és tapasztalataiból —, hanem a há-
rom évtized távlatából visszaemlé-
kező  író tudatát. Ez a szituáció vi-
szont nem felel meg az egyes szám 
első  személyű, jelen idejű  monológ 
epika formának. A distanciaterem-
tés következetlenségeire bukkanunk 
a tudat-jelenség elemző  síkján, va-
lamint a valóságábrázolásban. A-
mennyiben Ugrinov az esszéregény 
értekezőpróza-nyelvét választotta 
hőse számára mint életének irodal-
mi-értelmezési módozatát, akkor 
a közvetlenül árbázolt nagy horde-
rejű  beszélgetések és helyzetek (é-
szültsége sem csaphatott volna át 
az egységes stílus követelményeinek 
értelmében a distancionáltság szige-
telőrétegein. 

A Feladott élet legnagyobb érté-
keit abban a rengeteg lehet őségben 
Látom, melyet a szerz ő  értelmezé-
sünk számára hagy figuráival kap-
csolatban. Nem, nem estem ellent-
mondásba önmagammal, alakjai va-
lóban legtöbbször nem meggyőzőek,. 
nélkülözik az élő  egyéniség indulat-
rengetegét, s valahogy úgy viselik 
magukon sorsukat, mint egy idegen 
ruhadarabot, ez azonban nem jelen-
ti azt, hogy amit a narrátor, illetve 
más szereplők emlékeinek felidézé-
séből megtudunk múltjukról, nem 
késztet bennünket elmélkedésre, vi-
tára még a szerzővel is. Nagy ennek 
a regénynek a valóságháttere, él-
mény- és ismeretfedezete, de megí-
rásának módszertani bizonytalansá-
gai, valamint a szerz ő  idegenkedése 
a dramatikus előadásmódtól azt 
eredményezte, hogy a szöveg nem 
izzott fel lehetséges hőfökán, s nem 
perzselte belénk információit, csak 
ismertette velünk. 

KOPECZKY CSABA 

A TÖRTÉNELEM HULLÁMHOSSZÁN 

IVAN IVANJI: Divcletianus. 
Gondolat, Budapest, 1978. 

Az önpusztító ember korát éljük. A 
„Pax aeterna" — örök béke — egy 
tudat alatti vágyálom a fennálló 

élet során. Még ironikusabb színe- 
zést kap e mondat, ha megtudjuk, 
hogy ezzel a felirattal forgott közké- 
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zen egy ókori római pénz. Tudvale-
vő, hogy a leghátborzongatóbb kri-
`minek is beillett az a sok ármányko-
dás, alattomos vérengzés, a kény-
szerhalálok válogatott módozata, 
amely végigkísérte az ókori császári 
korszakot. 

Ivan Ivanji Diocletianus című  
történelmi regénye a császári ural-
kodás fénykorát mutatja be, sok hi-
telességgel és írói fantáziával. 

Diocles, a későbbi Diocletianus 
császár a regény elején, mintegy 
külső  megfigyelő , egyszerű  illyr ka-
tona, dolgát alapossággal, ügyesség-
gel végző , de csírájában hatalomra 
vágyó és készülő , központi figura. A 
császárok jönnek-mennek, tiszavi-
rág életűek. A természetes halál el-
vétve fordul elő , luxusszámba megy. 
Az idő  Dioclesnak dolgozik. Aurelia-
nus, Claudius, Tacitus, Probus, Ca-
rus, Numerianus császárok alig tesz-
nek néhány „lépést" a csúcs legma-
gasabbján, már eltűnnek a történe-
lem süllyesztőjében. 

Megérik a gyümölcs, negyvenedik 
életévében Diocles magára öltheti a 
még vértől foltos császári köntöst. 
Diocletianus ugyanúgy beillene egy 
mai elnök szerepébe, praktikus em-
ber, de nem tipikus uralkodó. A ha-
talom tudatos fegyver kezében, nem 
él vissza vele, nem sütkérezik ben-
ne. Teljesen újjászervezi az államot, 
Kelet minden gazdagsága kezében 
összpontosul. Hiába az új gazdasá-
gi reform, az infláció, mint minden 
társadalmi formában, elkerülhetet-
len. A történelem azonosul a mával. 
A korrupció ördögei nem veszélyte-
lenek, de nem is meghatározói en-
nek a bekövetkezett törvényszer ű-
ségnek. 

A,.meder", akármilyen mély is, 
megtelítődik, a felesleg kicsordul, 
elfolyik, majd újratelít ődik, bár 
teljesen makulátlan, tiszta sohasem 
lesz. A folyamat mégis megvan, az 
élet dialektikus mogzása feltartóz-
tathatatlan. 

A gesztus, ahogy Diocletianus 
császár 44 évi uralkodás után ön-
ként átadja helyét az általa válasz-
tott császárnak — ritka történelmi 
példa, lenyűgöző  emberi magatar-
tás. Különben is az egész regény 
folyamán Diocletianus személye 
nemcsak szimpatikus, hanem olyan 
uralkodói és emberi tulajdonságok-
kal van megáldva, hogy nagysága 
minden tekintetben vitathatatlan. A 
„csepp" filozófiája, a „tenger" filo-
zófiája: a kett ő  között az fátlagszerű-
ség! 

De, mint minden halandó eseté-
ben, így Diocletianuséban is: cselek-
vésen innen, cselekvésen túl, fő  do-
mináns a lét törvényszerűsége, szi-
gorú, hnegszabott rendje, aminek 
túllépettségi állapota az elmúlás, az 
az erőszak, amely ' kiragadja létsík-
jából az embert. A mag funkcionál, 
majd elveszti eredetiségét, a létak-
ció maximálisan megszűnik. 

Itt felsóhajt az olvasó, mivel a 
regény is befejeződik. 

Az író bevallása szerint a regény 
szerbhorvát nyelven még játéko-
sabb, a mondanivaló ízesebb, töké-
letesebb. Ne próbáljuk ezt megcá-
folni, Higgyünk neki. 

Az írói érték mégis megtalálható, 
a regény így is nagyon élvezhet ő , 
kishitűségre sem írónak, sem olva-
sónak nincs oka. 

BARANOVSZKY EDIT 

AZ EMBERI VÉGLETEK HATÁRÁN 

BRANIMIR ŠĆEPANOVIĆ : Földbe némult száj. 
Európa Könyvkiadó, 1978. 

Az emberi erőszak minden ösvényt szedi ádlozatait. A jog semmivé vá- 
megjár. A legelhatároltabb, a legfél- lik, a jog öntörvény ű  és pusztító 
tettebb zugokba is betőr, jogtalanul alakot ölt. Az ember üdvdiadalt ül 
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a másik emberen, olyan ez, min  

a barbár népek. rituáléja —. szem-
rebbenés nélkül . skalpolja és eszi 
meg társát . egy ünnepi vacsorán. 
Persze ez csak durva hasonlat, de 
Branimir Š ćepanović  Földbe némult 
száj című  novellás kötete valami 
ősi, primitív dühöngést, európai rí-
tust érzékeltet, a legnemesebb lény, 
az ember teljes visszáját, érzelmileg 
eltorzult alakját mutatja. Az olvasó: 
lelki szemei előtt állandóan ott kell 
hogy csüngjön az emberi irgalom, 
a kipusztíthatatlan emberi jóság, 
hogy legyen mibe kapaszkodnia, hin-
ni tudjon abban, hogy ezek a törté-
netek igazak, mert igazak, nem ál-
talánosak. 

A kötet címadó. elbeszélése két 
hangon fut, két táborra oszlik — 
üldözőkre és üldözöttre. Az egyik 
luciferi hang, a másik ádámi, ha 
nem is madáchi megfogalmazásban. 
Az Úr hangja most valahogy elkerüli 
a színteret, pedig a nap melegebben 
süt, mint bármikor. 

Egy ember a sok közül, aki meg-
tudván gyógyíthatatlan betégségét, 
önmaga elől is menekülve, valahol 
á szülőhely közelében — minden 
részvét és látványosság nélkül —
akar meghalni. 'A menekülő  üldözöt-
té válik. Pontosan a menekülési for-
ma miatt — az az igaztalan állapot, 
hogy ebben a kényszeréletben - még 
egyedül sem .maradhatsz, hogy gya-
nússá ne válj — alakul az . elején 
még jó szándékú két :emberb ől egy 
egész, vérszagot érz ő , üldöző  falka.  
A vég elkerülhetetlen. Az emberi jo-
gon — hogy önszándéka szerint •bú 
csúzzon el a már értelmetlenné vált 
élettől — felülkerekedik az emberi 
túlerő  és az erőszak jóga. A halál a 
legnaturálisabb alkotórésze az élet-
nek, de a -két minőšítéš nem lehet 
azonos --- önmaga által választott,  

vagy mások kényszerítése által kö-
vetkezik-e be? 

A mondanivaló az elkezdett ve=  
térmotívumon folytatódik tovább, a 
szituáció végig ugyanaz: az emberi 
kiszolgáltatottság egyre jobban úrrá" 
lesz világunkban, mi, emberek irá- 
nyitjuk azt, lassan kirekesztve, meg-
gátolva a legmélyebb gyökér.._— a 
szeretet — fejl ődését, terebélyesedé-
s é t.  

A többi elbeszélés Simonja, a fo-
lyóparti öreg, . Goluža úr, mind, 
mind szeretetért könyörög ebben a 
sarkáig kifordult világban. Nincs 
kegyelem, hacsak az erőszakos halál 
— ami egyúttal az örök megnyug-
vást hozza számukra — nem az. 

Az a „szolidaritás" megvan ben-
nünk, hogy mások tragédiáját köny-
nyebben vesszük, mint sajátunkét. 
A rádöbbenés, hogy mások tragédiá-
ja ugyanolyan erej ű , mint a miénk, 
ne múljon el egy percre sem. A. 
legszebb szándek, 'a szeretet vezérel-
je cselekedeteinket. 

Branimir Šćepanović  nemcsak 
megdöbbenteni, nemcsak szánako-
zást akart kiváltani az olvasóból, ha-
nem rá akar döbbenteni bennünket 
a régi igazságra: nem elég csak til-
takozni az er őszak, a visszásságok 
ellen, bármilyen kicsit is, de tenni. 
kell annak-érdekében, hogy a jó jó; ~a 
a szép szép, a szeretet szeretet ma-
radjon. 

A kötet méltán aratott nagy elis-
merést nemcsak a hazai, hanem szá-
mos más ország könyvpiacán is. 

A kitűnő  fordítók, Dudás Kálmán 
és Szűcs Imre, nem mindennapi stí-
lusa, a nyelvterület, a fordítás leg-
szebb tájait tárja fel az olvasó el őtt, 
a mondanivaló teljes értékét visz-
szaadva. 

BARAN4VSZKY EDIT  
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL MINIATORÖK 32. KÖTETE 

SOMOGYI PÁL' 

Kiderült az  
(emigrációs évek a Szovjetunióban) 

Szociális irodalmunk kiemelkedő  egyénisége a jelen-
leg Kaposváron élő  Somogyi Pál. A Tanácsköztársaság 
bukása után szökött át Jugoszláviába, s itt élt égészen 
1933 tavaszáig, amíg el nem kellett hagynia az_ országot. 
Ez alatt a tizenhárom év alatt a vajdasági magyar mozgal-
mi költészet és drámairodalom egyik vezet ő  alakja lett. 
Agitatív versei éppúgy, mint ugyanilyen jellegű  életképei, 
mozgósító erej űek voltak, akárcsak valamivel kés őbb La-
ták István művei. Miután a hatóságok mint kommunista-
gyanús idegent kiutasítĐtták; Bécsen és Prágán át. — a 
Vörös Segély révén a Szovjetunióba mént,. s ott ugyan-
csak tizenhárom évet töltött emigrációban. - 

A Kiderült az ég életének err ől a szakáról szól. Visz-
szaemlékezésében csupán legmaradandóbb élményeit ele-
veníti fel, mert ilyen kis terjedelmű  írásban nemigen jut 
hely a történelmi háttér részletesebb felvázolására, de 
így is megdöbbentő  események elevenednek meg el ő ttünk: 
Kun Béla és társai letartóztatásának és elhurcolásának 
napjai, a világháború borzalmai, . az éhezés, szenvedés, 
megpróbáltatás és helytállás évei, a szeretett feleség és 
harcostárs elvesztése ... 

Nemcsak izgalmas olvasmány tehát Somogyi Pál élet- 
rajzának ez ..a fejezete — amely az Életjel Miniat űrök 14.: 
köteteként megjelent Máglya szerves- folytatása --, hanem 
ugyanakkor kordokumentum is. Egy olyan. "író munkája, 
akinek mély gyökerei vannak ..irodalmunkban és munkás-
mozgalmunk húszas évekbeli id őszakában,. s akt', . ép-
pen ezért — szoros szálak fűznek hozzánk. Ezért is adta 
ki az Életjel ezt a megkülönböztetett érdékl ődésté sžárnot 
tartó könyvét születésének nyolcvanötödik .évJórduló j a .al-
kalmából. 

A 108 oldalas, tizenkét, köztük több - doktirnéntüinér- 
tékű . fényképet tartalmazó kötet el őfizetési-  .ára 25 .," bolti 
ára pediig 32 dinár. Nlegrendelhe.tő

.
a Veljko Vláhovié 1VIun-

kásegyetemen (24000 Subotica, Trg cara. Jovana _ Nenada 
15) ;  vagy pedig a Forum szabadkai könyvesboltjában (Bo- 
riš: Kidrič  u. 8.) vásárolható még. 



MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 18. ÉS 19. KÖTETE 

MUHI JÁNOS 
MESÉLÖ MÚLT 

(helytörténeti írások) 
Az Életjel szerkesztősége — Csépe Imre és Laták István 

posztumuszkötetei után — most az 1913-ban Moholon született és 
1969-ben Szegeden elhunyt Muhi János helytörténeti írásaiból je-
lentetett meg válogatást az író halálának tizedik, évfordulója al-
kalmából. 

Fiatalon kezdett publikálni. A zombori Új Hírek szerkesz-
tőségében dolgozott. Szerepelt a Jugoszláviai Magyar Könyvtár 
Városok ... falvak ... c. kétkötetes gyűjteményében. 1938-ban a 
Kisebbségi Könyvtár kiadta A jugoszláviai magyarság gazdasági 
megszervezése c. értekezését, a Kalangya pedig néhány évvel 
később Zombor története c. monográfiáját. 

A háború után egy ideig tisztvisel ő  volt, majd ismét visszatért 
az újságíráshoz. A Magyar Szó szabadhad munkatársaként dol-
gozott haláláig. Egy szarajevói könyvkiadó vállalat az ő  fordításá-
ban jelentette meg Karinthy Ferenc Budapesti tavasz c. regényét. 

Muhi János a táj szerelmese volt. Értékes helyzetrajzokat 
adott ennek a vidéknek a városairól, falvairól, madárvilágáról, 
az itt élő  emberekről. A szülőföld fogalma, szeretete eleven való-
sággá vált a Mesélő  múlt c. sorozatában. 

Ezek közül gyűjtötte össze a legjobbakat ebben a 120 oldalas 
könyvben Urbán János. Valamennyi érdekes, hasznos olvasmány 
fiatalnak, idősnek egyaránt. 

DÉR ZOLTÁN 
SZEMBESOLÉSEK 

(kritikák, tanulmányok) 
A cím — Szembesülések — ezúttal lényegre utal, Dér Zoltán 

írásainak természetére. Mint nemzedéke más alkotói, ő  is akkor 
járta ki az esztétika alapiskoláit, mikor beszíikiilt és szimpla 
sá ra kapató elméletek és példák alkották a vizsgaanyagot. Szor-
galmai diákként ezeket jól megtanulta, hogy aztán, gyarlóságuk 
lelepleződése után, annál nagyobb legyen a zavara. A zavar akko-
ra lett, hogy a költőként indult Dér Zoltán a versek publikálá-
sát abba is hagyta. Sokéves újságírói munkálkodása során azon-
ban csöndben és szívósan készült az újrakezdés alkalmára. Köz-
ben színre lépett egy új nemzedék, s a vihar, amelyet kavart, Dér 
Zoltánt mégalaposabb számvetésre késztette. Voltak értékek, 
amelyekről nem tudott lemondani: a hagyomány iránti vonzalom, 
a közösségi érdekű  és szerves mű  eszménye. Ezeket azonban az 
új fejlemények értékeivel is összhangba szerette volna hozni. Id ő  
kellett ehhez: befelé szigorú önvizsgálat, kifelé nyitottság és szu-
verén értéktudat. Az új jelenségek áttörésének termékeny izgal-
maiból így szükségképpen kimaradt, de részt vehetett az igazi 
értékek — régiek és újak — eh-endez ődésének folyamatában. ig\ 
lettek bírálatai és tanulmányai szembesülések, melyekben egy 
idősebb nemzedék mérlegeli önmaga és a megújuló irodalom 
viszonyát. Rendszeresen és az irodalomtudomány jó iskoláiban, 
klasszikusaink közelében, elmélyült hozzáértéssel. 

Mindkét könyv megrendelhető  a Veljko Vlahović  Munkásegyetemen (24000 
Subotica, Trg tara Jovana Nenada 15), vagy pedig a Forum szabadkai könyvesbolt-
jában (Boris Kidrič  u. 8.) vásárolható meg. A Mesélő  múlt előfizetési ára 50, bolti 
ára pedig 65 a harminc jugoszláviai magyar író csaknem félszáz alkotásáról szóló, 
248 oldalas  Szembesüléseké viszont 100, illetve 130 dinár. 


