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TÓTH FERENC 

ÓNVÉDELEM 

Kellesz magadnak. 
Mert mi lenne, ha suhanni hagynád, 
messze repülni a percek tanácstalanul 
rebegő  madarát, kinek tollazatába lapulsz, 
s hol egyre azon vagy: 
álljon a tétova szárnyas, 
jöjjön a kezdete-végesincs, titkos öröklét! 

Kellesz magadnak, emberiség, 
hisz csak így kerekedhetsz 
— magadba fogózva — a század 
meg az ezredek frontvonalába, 
csak így lehet puszta nevetség tárgya 
az önhitt vitézség, 
a komolykodó vákuum 
s a mélyével kérked ő  sok szakadék... 

Kellesz magadnak! S kell 
a szavad, a vörös és kék parazsú, 
a magadért vívó varázslat, 
hogy elkerüld immár végleg a kínt, 
a múlás faragta keresztet —  
s azt is: 
az okos fejedre szabott gyilkos füstkoronát! 

ALKU 

Én a világot adom, ha cserébe te 
visszahozod majd biztos er őmet, 
s a rút akadályok után — 
háborúba riasztók sárga haragját 
vagy aléltan ülők, heverők közönyét 
letapodván — újra erős fuvoláink 
hangja suhanhat végig e vészes 
csöndtalajon: újra miénk lesz, 
ami még róla hiányzik! 

Egyke hatalmam, gondolatom 
suhogó, kék angyala, szállj le a forrás 
páraadó talajára, ahonnan a nap kel, 
s mossa szeméb ől az álmot... 

Mert te hazudni nem tudsz, hozd el a hírt, 
van-e magva füleknek, éber figyel őknek, 
vagy csak az én tág képzeletem szülte meg őket! — 
Hol van a válasz? Inthet-e frissen a szó, 
lesz-e,ki hallja belőlünk, 
szemhéjunk ragyogása mögül a halál 
meg az életerő  szép riadóit?! 

151 



CSEPE IMRE 

A BÖJTÖLÖK 

Száll a szó, fogamzik az ige 
Dús konyháján a világnak, 
Papos nagypénteket tart 
A csontrágók serege, 

S várnak valamire. 

Várnak, mert nem telik 
Krumplira, sem kenyérre, 
Álmukban álom a zsír, 
S várnak várásba meredve, 

Valamire. 

Deres, fűtetlen a szobájuk,. 
Hamu helyett rongyokban ülnek, 
Gyomrukban konganak a harangok, 
Bűnbánatra intve, hogy élnek, 

S várnak valamire. 

Várják a nagy feltámadást, 
Hol koponyás torokat ülnek, 
S aranytokmányból isszák 
Vérét a legy őzött id őknek... 

1937 
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KOMÁROMI JÓZSEF SÁNDOR 

ELTÉKOZOLT KÖLTŐ  

A TESTVÉREK KÖZÖTT is elázottnak ítélhet ő  humorista bánatosan fel-
sóhajtott. 

A pohara és a zsebe egyaránt kiürült, ő  maga azonban hírül se fo-
gyott ki a szomjúságából. Alighanem így jutott eszébe az eltékozolt költ ő . 

Elmesélek neked egy olyan históriát, amelynek a megírásával ki-
csikarhatsz egy ezrest a sz őrös szívű  szerkesztőktől — ha te se sajnálsz 
tőlem egy pohár bort! 

Megvendégellek én téged örömest három pohárral is, minden zsa-
rolás nélkül — méltatlankodtam. 

Nagy ember vagy! — csapott vállamra elérzékenyülve a humorista. 
Előbb mégis megvárta, hogy elébe adják a teli poharat, csak azután 

kapott emlékeinek a húrjába. 
„VOLT NEKEM EGY szívbéli jó pajtásom a szülővárosomban, akit 

fiatal fejjel ihletett költőnek tartottam. A teljes igazság az, hogy költ őnek 
tartom én őt még most is, a haló porában is. 

Együtt jártunk elemibe, gyerekkorában is kevés szavú, jámbor szer-
zet. volt. 

Jámborságát meg a költ ői hajlamát az édesanyjától örökölhette. Apja, 
egy dologtalan kertész, pálinkás butykos volt. Ha reggelig se vet ődött haza, 
a felesége elindult az örökké készenlétben tartott tragaccsal. A malacok 
korpáját is azzal szokta hazaszállítani; azon tolta haza holtrészeg férjét 
is, amikor rátalált valamelyik árokban. Az apjától nem is örökölhetett 
semmi mást a költő , csak a csillapíthatatlan szomjúságot. 

Gimnáziumba már máshová jártunk mind a ketten. Túljutva életem-
nek ezen a kínos szakászán, a nyári szünid őben rózsás hangulatban bot-
lottam a költőbe. 

Mi az, Gézám, te már fényes nappal beittál? — mosolyogtam rá 
csaknem irigyen. 

Ördög és pokol! Most már jogosan ihatok, hiszen hivatalosan is 
érettnek nyilvánítottak — hunyorgott jámboran. 

Ilyen eredetien senki se tudta nekem megvilágítani az érettségi bi-
zonyítvanya mirevalóságát. Attól fogva ez lett a költ ő  szavajárása is; ami-
kor összetalálkoztunk, mindig evvel fogadott: 

Ördög és pokol! Hát te hol bujkálsz? 

đ  VOLT AZ EGYETLEN ember, akinél nemcsak megértettem, hanem 
éppenséggel helyeseltem, hogy horgászik. Máskülönben sehogy se érem 
föl ésszel, miképp lebzselhet óraszám mulyán bámészkodva valaki, ha 
még olyan kapa-kaszakerülő  is. A költő  azonban először türelmesen fel-
tűzte a gilisztákat, szépen a vízbe vetette a horgakat, gondosan a homokba 
fúrta a három horgászbotot valami eldugott helyen. Ezután, mint aki be-
csülettel eleget tett a kötelességének, jó lélekkel el őhúzta a pálinkás buty-
kosát és egész szívével átadta magát a szesz gyönyöreinek. A horgászbotok 
csak akkor jutottak megint az eszébe, amikor a butykosa kiürült. Ha tör-
ténetesen valami nagyobb hal került a horgára, azt se vette észre, hogy 
magával vitte a horgászbotot. 

Hogy sikerült a pecázás, Géza, — kérdeztem egy alkalommal, 
amikor kissé imbolyogva hazafelé ballagott az alkonyatban. 

Ördög és pokol! A pálinkát az utolsó cseppig megittam — mosoly-
gott jámboran. 

El kell ismernem, a részegeskedésben, nemhiába örökölte ezt a ké-
pességét, különbnek bizonyult az apjánál. Őérte soha nem kellett tra-
gaccsal mennie az anyjának, mindig a maga lábán tántorgott haza. 
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Eltartania azonban a korhely kertész sorsüldözött özvegyének kellett 
az érettségizett fiát is. A költ ő  ugyan beiratkozott távhallgatónak a jogi 
egyetemre, ügyvédbojtárkodással is szerencsét próbált. A vizsgáival azon-
ban nem nagyon haladt előre; az ügyvédek meg sorra kitették a sz űrét az 
örökös kapatossága miatt. 

NEKEM AZONBAN.SZÍVBÉLI jó pajtásom maradt a haláláig. Egyet-
lenegyszer haragítottam csak magamra: Visszagondolva röstellkedve is-
merem el, csakugyan komiszul viselkedtem, ' megérdemeltem a költ ő  
megvetését. Szerencsére, teljesen elfelejtette ezt a gyalázatosságomat, mivel 
jómaga akkor is részeg volt. 

Alig a harmadik hónapja újságíróinaskodtam az újvidéki napilapnál, 
amikor egy szombat déli órán betoppant a szerkeszt őségbe a költő . Persze, 
korántsem józanul. 

Ördög éš pokol! Hoztam neked egy verset, hátha kinyomtatod az 
újságodban — pislogott jámboran. 

Hát, Gézám, ez a lap sem éppen az enyim, a versek közlésének se 
én vagyok megmondhatója — csavartam meg kínomban a nyakamat. 

ördög és pokol! Én meg azt hittem, legalább a versek a te hatal-
madba tartoznak — ingatta fejét hitetlenkedve. 

No, várj egy csöppet, mégis szerencsét próbálunk... 
Beóvakodtam a főszerkesztőhöz és mély sóhajtással belefogtam a 

kérésembe. 
Itt van nálam egy szülővárosombeli ifjú költő , ezt a verset hozta 

— adtam eléje reménykedve a kéziratot. 
A főszerkesztő  felnézett a készülő  vezércikkéb ől, krákogott egyet 

és átfutotta barátom remekét. Azután nagyot bólintott. 
Maga csakugyan humorista, fiam, ha ezt a csapnivaló klapanciát 

versnek véli! 
Márpedig a becsületem forog kockán, f őszerkesztő  úr! Kinézne a 

világból a kenyeres pajtásom, ha versét el nem fogadnánk — rimánkodtam. 
Az a maga baja! — vette vissza ridegen. 
Pénze sincs neki, még hazautazni se! — szerettem volna a szívét 

meglágyítani. 
— Az meg az ő  baja! Különben is jól tudja, hogy mi még a jó verse-

kért se fizetünk. Örülhetnek a költ ők, ha közreadjuk a szamárságaikat — 
dobta papírkosárba a verset undorral. 

Nekem ilyesmi sose volt módomban, nem is vágyódtam utána; mégis 
azt hiszem, minden himihumi szerkeszt ő  valósággal beleszédül a mindenha-
tósága tudatába, amikor valamilyen kéziratot eldobhat. 

Mi mást tehettem, végső  kétségbeesésemben előkapartam a pénz- 
tárcámból egy ötvenest és a bankjegyet lobogtatva tértem vissza a köl-
tőhöz. 

Tessék, Gézám, ezt neked küldi a f őszerkesztő ! 
ördög és polkol! Még pénzt is adott érte? — pillogott ámulva. 

Azt hiszem, az volt az első  és az utolsó eset, hogy pénzt kapott a 
versért. 

No, hallod! Mire nézed te a mi lapunkat? Hogy kizsarolja a köl-
tőket?! — szavaltam önérzetesen. 

ördög és pokol! Akkor elviszlek ebédelni — mosolygott üdvözülten. 
Csak egy kis türelem, amíg végzek a vidéki hírekkel — kezdtem 

kopogtatni az írógépet. 
Azután csakugyan ráálltam, hogy mindkett őnk ebédjét meg a fél liter 

bort is ő  fizesse ki. Végtére az én zsebemb ől vendégelt meg, még maradt 
is egy húszasa. Te világlátott ember vagy, de ismerd el, teveled ilyesmi 
sose történt meg, hogy a saját pénzedb ől vendégeljenek meg! 

A baj akkor következett be, amikor a lakásomra is el akartam vezetni. 
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Látod, Gézám, ez az én szobám! — mutattam örvendezve egy nyi-
tott ablakra. 

Ördög és pokol! Hát akkor menjünk be mindjárt! — azzal elkez-
dett felkapaszkodni a nyitott ablakba. 

Alig bírtam visszaráncigálni. 
Ördög és pokol! Először meghívsz, azután meg be se akarsz a szo-

bádba engedni — pislogott háborogva. 
— Jaj, Gézám, nagyon szigorú a háziasszonyom! Még nekem is kiteszi 

a szűrömet — csitítottam ijedten. 
Ördög és pokol! Be se megyek hozzád, ha ilyen csúszómászó féreg 

vagy! 
Azzal, kezet se adva, sért ődötten elimbolygott. Én meg, hiába, nem 

nagyon tartóztattam. Inkább örültem, hogy megszabadulok t őle, mielőtt 
valami botrányt. kever. 

Hát szóval, akkor egyszer haragítottam a költ őt magamra. Szeren-
csére mindent elfelejtett, pedig sokáig szorongtam, hogy egyszer csak 
megkérdezi: mikor jelenik meg már az az ő  előre kifizetett verse? 

EGY KICSIT A SORS, egy kicsit jómaga, összecimborálva végképp 
eltékozolták a költő  minden tehetségét. 

Kisvárosi hetilapunk, a Tiszavidék ferde vállú, de egynes szív ű  szer-
kesztője jókedvében még csak közreadta egy-egy zöngeményét; a napilapok 
irodalmi rovatvezet ői azonban csak gúnyos szerkeszt ői üzenetekre méltat-
ták költeményeit. A vidéki folyóiratok felfuvalkodott potentátjai már elol-
vasás nélkül dobták papírkosárba a kéziratait. 

Mit tűröd, hogy holmi csiribiri szerzetek packázzanak veled, Gé-
zám! Miért nem küldöd el valamelyik rangos f ővárosi lapnak a verseidet? 
— kérdeztem jóhiszeműen. 

Máig is azt hiszem, a jóhiszeműségem miatt könyveltek el engem hu-
moristának. 

Ördög és pokol! Nem vagyok én olyan nagyralátó 	mosolygott 
j ámboran. 

ÁMDE, MINDEN JÁMBORSÁGA mellett, őbenne is bizsergett a becs-
vágy. Egy szép napon a saját szakállára, pontosabban a sváb nyomdász 
zsebére, kiadta a verseskönyvét. 

A költő  is tudta, a nyomdász se kétlette, annak a verseskönyvnek az 
árát soha senki nem fogja meglátni. Nagy ravaszul mégis becsületszavát 
vette és kitöltetlen váltót kért a költ őtől. Mindenki a hasát fogta a sváb 
nyomdász együgyűségén, csak a költő  arcán dermedt meg a jámbor mo-
solygás legvégül. 

Becsületszava fejében a nyomdász sánta lányát kellett feleségül ven-
nie, hozományként a váltóját nyomták a kezébe. 

MEGINT AZT GONDOLOD majd te is, nemhiába vagyok humorista 
-- nekem mégis tetszettek a versei. Máig is tudok idézni bel őlük. Ilyeneket 
írt: 

»Összejött az -égen két kis bárányfelh ő , 
összeölelkeztek, egy lett mind a kett ő.« 

Ha ez nem szép, akkor igazán nem tudom, mi az, amit mások szép-
nek tartanak. Vagy hallgasd meg az egyik legszebb versének a befejezé-
sét. Azt panaszolja benne a kedvesének, szó szerint nem emlékszem már, 
hogy »valahol van egy rozsdás vén lakat, amely az élet kirakatát zárja.« 
A kedvese pedig megjósolja, hogy azt a lakatot, »hiába minden er ő , tü-
relem, sose nyitod , fel, pedig velem együtt, minden kincs ott lesz, túl az 
üvegen.« A négy utolsó sorát azonban el-elmondogatom olykor magamban 
máig is: 
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»Hát elfáradtam, mint az őszi, lomha 
Tisza, kanyargó, ködl ő  útján és 
csak kék szemed emléke van velem meg 
az a beváló megjövendelés« 
Te talán azt gondolod, néhány sor, ha mégolyan szép is, senkit sem 

avathat költővé. Egy vérbeli költőnek remek egészeket kell alkotnia. Nem 
akarok vitatkozni, elismerem, hogy te jobban értesz hozzá; énbennem azon-
ban a legnagyobb költők legszebb verseinek sem az egésze, hanem néhány 
sora maradt meg. Például ... De hagyjuk a másféle példákat; nem akarom, 
hogy az én eltékozolt költőmnek remekírókkal kelljen tisztességtelen ver-
senyre kelnie. Inkább hallgasd meg még azt a két sorát, amely talán leg-
mélyebben megindít engem: 

»Visszagondolva keser ű  sorsomra, 
felsír vágyó szavam: Ilus, Ilus ... « 

Ugyan melyikünk nem érzi úgy, hogy egy • kicsit elrontotta az életét? 
A legkülönösebb mégis az, hogy bárha én soha semmilyen Ilusért nem bom-
lottam, sejtelmem sincs, ki lehetett az az Ilus, aki után ő  epekedett mind-
hiába — mégis olyan szívszorongatóan csendül fülembe a verséb ől ez a név, 
mintha valamennyi szerelmesemet Ilusnak hívták volna. 

VOLT, AHOGY VOLT, annyi bizonyos, hogy a költ ő  nem csinált rossz 
vásárt a sváb nyomdász lányával. A szelíd, sánta teremtés olyan jó hatással 
volt rá, annyira összeszedte minden maradék erejét, hogy a jogot is el-
végezte. 

Ebbe ugyan végképp belefáradt, múlhatatlanul vissza kellett térnie a 
pihentető  horgászáshoz. Már az ő  módján persze, a pálinkás butykos tár-
saságában. 

Akárhogy forgassuk, a rosszabb vásárt a sánta lány csinálta. A költ ő  
elhalt anyja után neki kellett iszákos férjét eltartania. Ő  azonban soha 
egyetlen zokszót se ejtett ki a száján ellene; mindig mosolyogva beszélt 
az ő  Gézájáról. Örült, hogy a testi hibájával iskolázott férjet kaphatott. 
Ki tudja, talán úgy gondolta, egy sánta asszonynak a kárja se lehet hiba 
nélküli. Az is 'igaz, máskülönben kedves ember volt az én jó pajtásom, én 
is szeretettel gondoltam rá mindig. 

A sánta asszony még a költ ő  halála után is féltő  gonddal őrizte a 
férje verseskönyvét. Mi tagadás, csakugyan annak köszönhette, hogy be-
kötötték a fejét. 

A HÁBORÚ BEFEJEZÉSE után az én költőmet se hagyták ki az újjá-
építésből. Elvonó kúrára fogták, azután megtették szabálysértési bíróvá. 
Befelé ugyan mindenki nevetett, csúfosan, kárörvend ően. Egyre lesték, mi-
kor ragadja megint nyakon a pálinkás butykost ez a megrögzött iszákos? 

A költő  azonban állta a sarat keményen. Az eléje  állított részege-
sekre viszont szép napok virradtak. Szigorúan lehordta őket vagy szépen 
a lelkükre beszélt — már aszerint, milyen kedvében volt —, ámde soha 
a legkisebb büntetéssel se sújtotta a legkomiszabb kocsmatölteléket se, 
a legrosszabb kedvében sem. 

Amikor a város elnöke felelősségre vonta túlzott engedékenységéért, 
a költő  jámboran ránézett. 

-- Ördög és pokol! Hogyan is lehetne ént őlem szigorúságot várni, 
főképp az italozókkal? 

Elnök vagy nem elnök, ezt bizony neki is be kellett látnia. Befelé 
azonban hiába somolygott mindenki, a költ ő  soha egy csöpp szeszt se vett 
a szájába. Elmagyarázták neki szépen az orvosok, maga is jól tudta: elég 
egyetlen korty pálinka, hogy soha többet Noé apánk se bírjon rajta se-
gíteni. 

VALAMI HATÉVI hőskora után bekövetkezett az, aminek be kellett 
következnie múlhatatlanul. Ennek se annyira a költ ő  akaratgyengesége, 
mint amennyire az oktalanságig jóhiszem ű  sánta asszony volt a f ő  bűnöse. 
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Karácsony ünnepének az el őestéjén egy üveg édespálinkát tett az asz-
talra a mákos csík mellé. De nemcsak a költ ő  orra alá nyomta, hanem még 
a szavával is rosszra csalogatta az élete párját. Az ő  példájából kész vagyok 
elhinni, a tiltott gyümölcsre is csakugyan Éva csábította Ádámot. 

Gyere, Géza, koccintsunk ennek a szép estének a megünneplésére 
— nyúlt az üveg után, amikor asztalhoz ültek. 

Ördög és pokol! Rosszra akarsz engem rávenni — hunyorgott a 
költő  jámboran. 

Ugyan, hisz ez csak édespálinka — töltötte meg a kupicákat a 
sánta asszony. 

A költő  felhörpintette, de nem nagyon ízlett neki. 
kiürített, azután ezt mondta rosszkedv űen: 

Ördög és pokol! Inkább egy kis bort adtál volna. 
Bort? Hisz azt nem szabad neked inni, Géza! — 

asszony. 
De bizony átmégy te mindjárt a sarki kocsmába egy üveg borért, 

ha már fölpiszkáltad bennem az ördögöt! — mordult rá a férje. 
Hiába is mennék, amikor szentestén a kocsmákat is bezárják — 

kísérelte meg furfanggal félrevezetni a felesége. 
Ördög és pokol! Bizony nyitva van az most is; alig álltam meg, 

hogy be ne forduljak, amikor elmentem el őtte. No, lódulj, mert mindjárt 
csúnya világ lesz! — csapott az asztalra a költ ő . 

ATTÓL FOGVA, világ csúfjára, a bels ő  zsebében egy kisebbfajta pá-
linkás üveggel járt be a hivatalába, déltájban már teljesen bekáfolt a sza-
bálysértési bíró. Most már jogosan foghatták a hasukat nevettükben a rossz-
májúak, a város vezet őinek mégse volt lelkük kitenni a sz űrét, még csak 
össze nem gyűlt a nyugdíjazásához szükséges, legkisebb szolgálati ideje. 

Akkor aztán végképp a sánta asszonynak kellett a vállát a mester-
gerenda alá vetnie; a nyugdíját az utolsó petákig elitta a költ ő . Igaz, gyö-
nyörű  csipketerítőket horgolt, mégse foghatom föl, miképp futotta abból 
még pálinkára is a hónap vége felé, amikorra a pénzéb ől is, a hiteléből is 
kifogyott a költő . 

EGYIK ESTE, a sánta asszony már ágyban feküdt, rózsás hangulatban 
tért haza az eltékozolt költ ő . Felgyújtotta a villanyt a másik szobában — 
mert külön aludtak - és félhangosan énekelgetett. Méghozzá mindig csak 
a nóta egyetlen sorát. 

»Ott, ahol zúg az a négy folyd ... « 

Azután végképp elhallgatott, nem hallatszott semmi neszezés se, csak 
a villanyfény keskeny sávja kukucskált be a szobájából az ajtó rése alatt. 

Géza, alszol? — szólt át az ágyából az asszony. 
Géza, hallod? — ült fel az ágyában. 

Mivel másodszorra se kapott választ, kibújt az ágyából, és az ajtóhoz 
sántikált, hogy eloltsa a villanyt a férje szobájában. Amikor belépett, bi-
zonytalanul megtorpant. A költő, félig kifűzött cipőben, féloldalra dőlve 
feküdt a pamlag szélén. 

Először mégis abban bizakodott, talán az álom nyomta el; de amikor 
mindhiába rázogatta, szólongatta, bele kellett tör ődnie, hogy meghalt a 
boldogtalan. 

Cipőfűzés közben pattant meg egy hajszálér a fejében. Énvelem ilyes-
mi nem történhet meg. Én bizony mindig egy székre emelem a lábomat, 
úgy húzom-vetem a cip őmet, hiába zúg az asszonyom. Önérzetesebb vagyok, 
semhogy földig hajoljak a cipőzsinórom előtt. 

A sánta asszony elterítette szépen a férjét a megvetett pamlagon. Ak-
kor látta meg, hogy az még holtában is mosolyog. Én is megbékéltem arra 
a gondolatra, hogy ha minden költői tehetségét és az egész életét eltéko-
zolta, legalább nótázva-mosolyogva hunyta le a szemét az én szívbéli jó 
pajtásom." 

Még két pohárkát 

ijedt meg a sánta 
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KÉZFOGÁ S OK  

JURE KAŠTELAN 

INVOKÁCIÓ 

Sugarak tündöklő  lányai, ti hegylakó fehérnép, 
kik etettetek földdel, álommal és t űzzel, 
amikor nem voltam még szikra az ég szikram űhelyében, 
amikor nem ittam még (sikoly, szó és test el ő tt) 
búvópatak forrásvizéb ől, 
ó, ti Szabadság és Béke hordozói, 
vonul ím kések közt a nyáj, itató nélkül ... 

késélek villogása övez — 
Merre vagytok? 

HOGYAN IS TÖRTÉNT? 

— Neked, aki els őnek emelt Hellászban 
vártorony-nagyszerű  szavakat — 

Senki sem látott sast, sem hollót, 
madarat semmilyet. 

Senki élő  a közelben nem látott semmit, 
csak a ködhomályt a magasban s az olajligetben 

zümmög ő  méheket 

Még a pásztor sem, 
aki hanyatt fekve furulyázgat naphosszat 
és rebbenetlenül mered az égbe, 

még ő  sem látott semmit. 

Huppanás hallatszott. Semmi más. 
A parton veszteglek, várlak, hisz jelezted jöttödet. 

Lovad, az árbochoz kötött, egy pillanat alatt 
átrepült a tenger, 
az Olimposz, 
a nap felett, 
a vad Scithiába. 

Hogy is eshetett meg veled, ki Dionüzosszal töltekeztél, s 
látod mind a jövendöléseket, istenek és emberek 
kezdetét és végzetét? Veled, 
eleuziai Kentaúr, ki kilencvenszer szárnyaltad túl a napot. 

Meghasadt a teknős, meghasadt a fő  érv. 

Vége a jelenetnek. Kék ég. És pokol. Csend. 

A tragikum mindig élettel íratik. 
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FÉNY 

Szemedben csilló kristályokra töredezik a szerelem 
Ámuló szembogaradban csillagok keringenek 
Láthatatlan fény az álom felh őközén 

Napsugártól feslő  rózsa 

PÁSZTORCSILLAG 

Látják; s nem látható. Álomban 
sötét szarvrengetegben jelenül 

Szemével észlelhet ő  a betemetett tüz ű  
delelőkön a nyáj világló gyapja 

Ló ha fölnyerít, kutyák ha körbefutkároznak 
mint megannyi meglepett pók 
0, az eredendő, a mindenütt jelenlev ő  örökmozgó 
Csillag 
megjelenik 

Ami csak él, álomban s nem-álomban él. És kett ős 
hármas lényébe olvad át minden 

Ha őt álmodod, ő  téged álmodik 
Ha látod, ő  is lát téged. Mindentlátó. Fűszál. 

FÖLDI A LÉTÖRÖM 

Felismerlek a könny ű  szalmaszálban, mit örvény serget 
s el is nyeli, és csak szeszélyes véletlenkor ragadja 
magával madár és felível vele a kékl ő  magasba. 
Mint elmerült harang visszhangja tengerszemek fölött 
mint megpattant húr rezgése, időtlen a te alakod, 
ha meztelenül villan félelmetes éjszakába, a sötétbe, 
melyb ől jánosbogarak zuhataga szikráz s azután még 
sötétebb az éj, sivatag, szemernyi fény remeg csak 
az éji szorongásban, az éjszakával telis-teli éjben. 
Fekete feledés loccsant szét a szirten engem, amint 
mozdulatlanul rohanok álmomban, lidérces álmomban 
valamilyen hegy felé, ha ugyan létezik az a hegy, 
és nem merül el. Hullám sodor, el is ragad, porló árján, 
Koponyám roncsait valószín ű tlen kéz rakja össze, 
• kezem és térdem zúzott csontjait összeillesztgeti —
Ném vár többé, aki várakozik. Nem takar ki téged az éj, 
nem hirdet meg a hajnal. 
Ahol folyó volt, többé nincs folyó, csak a csupasz és 
üres medre, eltűnt a zöld, a zöld mez ő, zöld víz, 
a sárga sárgába olvadt: nyárba és sárga őszbe, 
teljesen vörös k ő, az égi nap almája. 
Merül. Lebeg. Holt fatörzsön, aszott kéreg alól 
levélke ütközik vagy, fehérség burkában, az emlékezés 
újraéled (az álom) szilánkjain át. 

DUDÁS Kálmán fordításai 
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LAZAR FRANCIŠKOVI Ć  

PANNON ELÉGIÁK 

GYEREKKOR 

Idők határán 
Napnak hamuja 

Gyerekkorral lelt táncot 
Mint szárnya szegett vadkacsa 

PANNON ALFÖLD 

Kihalt táj 
Földfüggöny reszket 

Világűr polcaira 
Temetett farsangok fonók 

Hol valaha 
Síkságok szülötte 
Szomját enyhítette 

AZ ÖREG 

Homlokán az eke szarva 
Hajnali szellős égen 
Néhai gerendás tető  
Nyomát rajta hagyta 

Kiskapuban ülve 
Tértelen terek 
Fehérségén tűnődik 

Legyet legyint odébb 
Mielőtt tovább lép 

SZÁNTÓVETÓ 

Jéglepkék 
Sz őlővessz őt égették 

Tovaúszó hajók 
Érlelő  nyarak csobogása 

Matróz a szárazon 
Borostyánmagot vet 
Ekeszarv kormány mellett 

TÓ 

Susog a kalász 
Szomjas szalmája 

Érdes kezeket farag 
Verejtékb ől sarat 

Álló víz izzása 
Szétrugaszkodása 

Álomemlékek 
Volt tengerfenéken 

URBÁN F. Gábor fordításai 
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ÖRÖKSÉG  

JUHÁSZ GÉZA 

TANÚ ÉS VÁDLÓ EGY SZEMÉLYBEN 
HETVENÖT ÉVE SZÜLETETT JÓZSEF ATTILA 

Sajnos, József Attilának is a „szabályos" magyar költ ősors jutott osztály-
részül: senki nem akadt sem barátai, sem pályatársai közül, aki nyomába 
szegődött volna azon a végzetes kés ő  délutánon, amikor félretéve a „nagy 
kedvvel és hozzáért ő  bámulattal" olvasott Victor Hugo-verseket, elindult 
a balatonszárszói vasútállomásra, hogy „óvatosan, de döbbenetes elhatá-
rozással, előbb csak két kezét fektetve a sínekre ...," végleg elmerüljön a 
már egy ideje körülötte „ólálkodó semmiben." De hát éppígy nem akadt 
senki, aki kimentette volna az esztergomi várat véd ő  Balassič  az ágyútűzből, 
aki elparancsolta volna Pet őfit az orosz dzsidások rohama el ől, aki lefogta 
volna a felizgatott cs őcselék kezét, hogy ne dobálja kővel a himnusz köl-
tőjének koporsóját. S ki állott Csokonai halálos ágyánál? Három kollé-
giumi diák, akiknél a hajléktalan költő  menedékre lelt, miután a főúri teme-
tésen (ahol „mint a halotti pompára dolgozott egyéb kézm űvesek" ellátta 
a halottbúcsúztató poéta tisztét) tüd őgyulladást kapott, s abba bele is 
halt — harminckét évesen. Nem véletlen, hogy épp ő  mondta ki a keserű  
igazságot: „Az is bolond, ki poétává lesz Magyarországon." 

S ehhez a költősorshoz szorosan hozzátartozik a költ ők és életművük 
„változatos," hányatot utóélete is. Nem árt emlékeztetni rá, hogy noha 
Arany már a múlt század ötvenes éveiben leírta: „Pet őfi a világirodalom-
ban is számottevő  költő ," még századunk első  évtizedében vélekedtek róla 
így is: „Voltaképpen nem szubjektív költő  ... általában nem nagy művész 
.. kevés benne az alkotó, sokkal több a tükörszer ű ." S ezt nem más, mint 

Babits írta! De Gyulai nyomán már a múlt század második felét ől kezdve 
kialakult róla az a kép, hogy a magyar táj, a hazafiság, a szerelem és csa-
ládi idill költője, mintha a királyok felakasztását nem is követelte volna, 
mintha nem intette volna jobb belátásra és összefogásra az urakat a nép 
nevében, s nem ígért volna a dics őséges nagyuraknak újfajta,  de jó szo-
ros nyakravalót. Ugyanakkor szinte megdöbbent Mária Sándor Naplójának 
1948-ról szóló fejezetében a következ ő  kitétel: szomorúnak tartja, de meg-
csömörlött Petőfitől. „Bölcs, öreg Arany — írja --, a zseniális és őrült 
Vörösmarty a háttérben kucorognak, a kutya sem beszél róluk. Pet őfi 
mindenütt ágál, a pártgyűléseken illegeti magát, hordóról rikoltoz. Nagy 
stréber." Valóban, nemcsak támadással, agyonhallgatással lehet ártani egy-
egy költőnek s rontani a mű  hitelét, elriasztani tőle az utókort, hanem alak-
jának szoborrá merevítésével, eltorzításával, életm űvének megcsonkítá-
sával is. 

És József Attilának, illetve költői életművének bőven kijutott egyik 
és másik sorsból is. Életében bizony csak igen kevesen ismerték fel költé-
szetének valódi értékeit, halála után pedig — néhány kivételt ől eltekintve 
— „igazi nagyságát nem ért ő  rokonok és barátok fáradoztak a hagyaték 
összegyűjtése és rendezése körül," s igen hosszú és szívós küzdelemre volt 
szükség — a régi rendszerben elismertetéséért, a háború után pedig a tel-
jes életmű, a teljes költői személyiség megismeréséért és birtokbavételéért. 
Egyfelől arra történtek kísérletek, hogy az életm ű  némely kiragadott da-
rabjai alapján par excellence (kommunista) pártkölt ővé nyilvánítsák, más-
felől pedig a párttal való kapcsolatának misztifikálása következtében „prob- 
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lematikus" költőnek bélyegezzék, vagy amint egykori harcostársa, Vértes 
György fogalmaz: „a személyi kultusz légköre ... nem adott lehet őséget 
»tekintélyek« megnyilatkozásai megvitatására." 

A teljes életmű  feltárásáért és birtokbavételéért, illet őleg a különböző  
indítékú és célzatú torzítások elleni küzdelemb ől az adott — igen szerény 
és korlátozott — lehetőségekhez mérten a jugoszláviai magyar könyvki-
adás és a bontakozó irodalomtudomány is kivette a maga részét: 1952-ben 
megjelent a József Attila összes versei és m űfordításai című  kiadvány B. 
Szabó György gondozásában, bevezet ő  tanulmányával és jegyzeteivel, 
1953-ban pedig (az akkor már Párizsban él ő) Fejtő  Ferenc három tanul-
mánya József Attila az útmutató címmel. 

Mielőtt e kiadványok jelentőségéről erényeiről és szükségszerű  fo-
gyatékosságairól szólnánk, szólnunk kell keletkezésük körülményeir ől, a 
szükségletről, mely életre hívta őket, az irántuk támasztott igényr ől, amely 
jellegüket és jelentőségüket is magyarázza. 

Okkal feltételezhető , hogy a költő  életében, sőt halála után is a fel-
szabadulásig kevesen ismerték költészetét ezen a vidéken, még keveseb-
ben lehettek, akik értették és értékének is tudatában voltak. Elegend ő  en-
nek szemléltetésére az a tény, hogy a kommunista irányítású Híd életében 
egyetlen versét sem közölte a proletárkölt őnek mintha csak halálakor vet-
tek volna róla tudomást. Az 1937. decemberi számban nekrológot közöl 
róla a folyóirat, majd a következ ő  év januárjában egyetlen versét: a Vigaszt. 
1940 októberében József Jolán József Attila élete című  művét ismerteti, 
majd még ez év decemberében egy esszé is megjelenik róla. Valamennyi 
cikk szerzője Stein Emil. Valószínú, hogy a költő  életében megjelent kö-
teteiből is. alig jutott el néhány példány erre a vidékre. Ami József Attila-
kiadvány tehát Vajdaságban előfordult a felszabadulás utáni években, az 
az 1940-ben megjelent összes versei és m űfordításai (Cserépfalvy kiadása, 
sajtó elá rendezte: Bálint György), de még inkább ennek 1948-as (hat forra-
dalmi verssel) kib ővített kiadása és az 1945-ös Döntsd a tőkét (Cserépfalvy) 
József Attila forradalmi versei 56 oldalas kötete. A költ őről szóló irodalom 
hasonlóképpen igen szegényes volt. A legfontosabb munka Lukács György 
Pártköltészet című  tanulmánya volt, amely 1947-ben az Irodalom és de-
mokrácia című  kötetben is megjelent; emellett néhány újság- és folyóirat-
cikk állt még az itteni olvasó rendelkezésére. Meg kell még jegyezni, hogy 
az 1948-ig is meglehetősen szervezetlen és kialakulatlan könyvbehozatal a 
tájékoztatóirodás zárlat után teljesen megsz űnt, s így a további kiadványok 
már majd egy évtizedre szólóan hozzáférhetetlenek voltak. 

A 40-es évek végén és az 50-es évek elején tehát József Attila-kötet 
egyszerűen nem volt könyvforgalomban; nem volt persze Ady sem, Móricz 
sem, Krúdy sem, s ezért ki kellett adni lehet őleg a magyar klasszikuso-
kat is, a fentiek mellett Jókait, Aranyt, Fazekast, Mórát, Tömörkényt stb. 

Amilyen szükség volt József Attila költészetének hozzáférhet ővé té-
telére, ugyanolyan elengedhetetlen volt a magyarországi dogmatikus iroda-
lompolitikusok (Horváth Márton, Révai József) egyoldalú és torzító érté-
keléseivel szembeszegülni. Igaz, mint Szabolcsi Miklós az összes m űvek 
jegyzeteiben írja, „1948 végén gondoskodás történt az els ő  tudományos tel-
jes kiadás előkészítéséről is," folyt tehát a kutatás és, gy űjtés, 1952-ben 
meg is jelent az els ő  két kötet (I. Versek 1922-1928; II. Versek 1929-1937. 
Zsengék, töredékek, rögtönzések) els ő  kiadása, de az itteni kötet gondozója 
még erről is aligha tudhatott, nemhogy az anyag rendelkezésére állt volna. 
Ezért nemcsak vádnak, de az itteni kutató panaszának is érezzük a követ-
kező  szavakat: „A költemények eredeti szövegének helyreállítására, a költ ő  
kéziratban maradt hagyatékának rendezésére, a sajtóban elszórtan napvi-
lágot látott írásainak összegy űjtésére még ma sem akadt lelkiismeretes 
szöveggondozó, de kiadó sem." Érthető  hát, hogy a kötet „els ősorban a 
Cserépfalvy kiadásában megjelent" kötet szövegét követi, s hogy a szöveg-
gondozó anélkül kísérelte meg helyreállítani a Döntsd a tőkét c. elkobzott 
kötetet, hogy annak „egyetlen példánya is " a rendelkezésére állt volna. 

A megjelenés körülményei magyarázzák nagyrészt a bevezet ő  tanul-
mány polémikus hangját, s azt is, hogy épp a politikai-irodalompolitikai 
kérdésekre helyezi a hangsúlyt, nem pedig az életm ű  esztétikai elemzésére. 
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E politikai hangszerelésű  tanulmányban is sikerült azonban B. Szabó 
Györgynek néhány igen figyelemre méltó megállapítást megfogalmaznia a 
József Attila-i versképzés sajátságairól. Kiemeli például az egyszer űséget és 
könnyedséget, a virtuozitást, a költészet és a valóság, az érzelmi élet mély-
sége és az adott társadalmi lét bonyolultsága közötti ellentét kifejezését, 
legfőbb művészi eredményének pedig a „súlyos tartalom és a csillogóan 
áttetsző  költői kifejezés" közötti egység megteremtését tekinti. 

Hogy a párt életében vagy történetében „tekintélynek" számító sze-
mélyiségek sütötték rá József Attilára a „problematikus költ ő" bélyegét, 
s gátolták mind a költői életmű, mind a költői személyiség teljességének 
feltárását, azt B. Szabó György igen jól érezte meg már 1951-ben, s a vele 
kapcsolatos tétovázást, misztifikációt és kétértelm űséget annak tulajdoní-
totta, hogy „költészetében a harcos és forradalmi hang gyakran váltakozik 
a pesszimizmus, a kiábrándultság, a csüggedés és az egyéni fájdalom szub-
jektív kifejezésével." Vajon lehetne ez másként lírai költ ő  esetében? — kér-
dezhetnénk, hisz csak így, az élet teljességének kifejezésére törekedve vál-
hatott tanúvá és vádlóvá egy személyben, költészete pedig „egy népellenes 
és művészetellenes korszak tanúságtételévé és vádbeszédévé." És valóban 
itt valahol kell keresni a párttal, pontosabban egyes vezet ő  tagjaival való 
meghasonlásának a gyökereit is. Csak addig tudták maradéktalanul elfo-
gadni, amíg a harcos és forradalmi hang uralkodott költészetében, amíg 
tartott boldog násza a marxi teóriával és gyakorlattal, s amíg kész volt 
költészeten kívüli kívánalmaknak is eleget tenni. A els ő  támadás 1931-ben 
érte, mégpedig baloldalról, ahonnan legkevésbé várhatta, s ahonnan az a 
legfájdalmasabban érintette. Pákozdy Ferenc emlékezik rá, hogy épp ekko-
riban nemcsak hogy proletárkölt őnek tartotta magát, hanem úgy hitte ő  
a proletárköltő ! A moszkvai Sarló és Kalapács folyóiratban a Moszkvai 
Proletárírok Magyar Csoportja nevében ezt írták: „ ... a magyar írók má-
sik része a szociálfasizmus (Kassák) és a fasizmus (József Attila, Simon 
Andor) táborában keresi a kiutat." (!) S a Döntsd a tőkét költőjéről írták 
ezt, aki ebben az időben marxista szemináriumot vezetett, a lakásán illegá-
lis összejöveteleket tartottak, aki az illegális párt nevében szervezte a 
legjobb magyar értelmiségiek tiltakozását a letartóztatott Sallai Imre és 
Fürst Sándor fenyeget ő  halálbüntetése ellen, s aki ezt írta 1931 őszén 
Fábry Zoltánnak: „több mint egy esztendeje tevékeny tagja vagyok az il-
legális KMP-nek." Nem sokkal ezután a párt hazai elméleti folyóirata, a 
Társadalmi Szemle azt írta róla a Külvárosi éj (1932) megjelnése alkalmá-
ból, hogy „nem elsődlegesen lírikus természet... nem proletárkölt ő ," ille-
tőleg ahogy a cikk írója, Pákozdy Ferenc utólag fogalmaz: „egy ridegen 
balos, ledorongoló kritikát" írt róla, mégpedig a folyóirat szerkeszt őjének 
(szerkesztőinek?) határozott felszólítására, akik azt állították, hogy a párt 
álláspontja szerint a költ őnek nincs helye a mozgalomban, s el kell őt kü-
löníteni a párttól! Kés őbb ugyan kiderült, hogy a Sarló és Kalapács cikke 
nem a moszkvai magyar írocsonortnak, csak egyeseknek a véleményét fe-
jezte ki, a Társadalmi Szemle álláspontja sem a párt álláspontja volt, s őt 
a Sarló, és Kalapács 1932-ben valójában visszavonta és helyesbítette is ko-
rábbi véleményét, s ezt írta: „a proletárforradalom mellett néhány vele ro-
konszenvező  író is jelentkezett, ilyenek Illyés Gyula, József Attila ...," még-
is, amikor 1934-ben néhány magyar írót, Nagy Lajost, Kodolányi Jánost és 
Illyés Gyulát meghívták a Szovjetunióba tanulmányútra, József Attiláról 
„megfeledkeztek!" Hogy fájt ez a költ őnek, aki „oly maradéktalanul, oly 
nyíltan, minden kockázatot vállalva adta magát a forradalmi mozgalom-
nak" (Fejtő  Ferenc), az teljesen érthet ő , s nagyobb igazságtalanság aligha 
is érhette volna, mert ugye az ellenség támadását természetesnek veszi az 
ember... 

Ha nem is fogadhatjuk el orvosának, Bak Róbertnek pszichoanali-
tikus magyarázatát József Attila és a mozgalom viszonyáról, aki szerint 
a költőt „lappangó agresszivitása és az egyénnel való szorosabb kapcso-
latba lépési képtelensége, elfojtott ösztöntendenciákkal együtt, mint lélek-
tani faktorok viszik — a szociális szükségszer űség mellett — a szélsőbal-
oldali mozgalmak felé, hogy az egyénhez fűző  érzések hiányát a kollektív-
val való kapcsolatban elfeledje" — annyi bizonyos, hogy a mindig szeretet- 
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re, társakra, a közösség melegére áhítozó költ ő  számára igen súlyos csapás 
volt ez a támadás és a közösségből való „kimarás." Ezért írja ebben az 
időben Bánat című  versében: 

Csak egy pillanatra martak ki, csak. 
Zúgj, erdő  elvtárs! Szinte csikorgok. 
Egy pillanatra se martak ki, csak 
az az elvaduló csahos rám támadt 
s kijöttem, hogy er őm összeszedje, 
mint néni a gallyat, a bánat. 

Hogy szüksége volt a mozgalomra mint emberi közösségre is, azt Vér-
tes György, a költő  munkatársa a Madzsar-szemináriumban is meger ősíti 
visszaemlékezésében. Elmondja, hogy miután Madzsar lakása veszélyesnek 
bizonyult az összejövetelek megtartására, három ízben József Attila és Szán-
tó Judit lakásán találkoztak. Attila vajas kenyérrel és pogácsával várta a 
megbeszélés részvevőit, s „mint házigazda boldogan, ragyogó arccal kínálta a 
konspirációs finom falatokat." Arra is kész volt ebben az id őben, hogy le-
hetőleg minden versébe, „ha másképp nem ment, er őszakkal" begyömö-
szöljön valami „proletárit." Jó példa erre a Nyár című  verse. Rendkívül 
finom, „áramló könnyűséget" fejez ki a vers: „Ezüst der űvel ráz a nyír / 
egy szellőcskét és leng az ég;" a nyár még virága és gyümölcse teljében 
van, „vörös, de karcsú még," s a költőt ez a saját nyara gyors múlására 
emlékezteti, hisz már „ördögszekéren jár a szél," 

csattan a menny és megvillan 
kék tünde fénnyel fönn a tél. 

Tartalmilag, hangulatilag, szerkezetileg páratlanul egységes így a vers, 
szinte el sem képzelhető  másképp: a gyorsan betel ő  nyár, ezüst der űvel, 
bóbiskoló, zizzenő  kalásszal, ördögszekéren járó széllel, a lombokon már 
ott gunnyasztó viharral s a tünde fénnyel felvillanó téllel. Az utolsó két sor 
azonban eredetileg így hangzott: 

csattan a menny és megvillan 
elvtársaim: a kaszaél. 

A Medvetánc című  gyűjteményes kötetben már az el őbbi, újabb va.-
tozat szerepel, de a háború utáni kiadványokban általában az utóbbi, az-
zal az indoklással, hogy a költő  a cenzúra szem előtt tartásával tüntette el 
belőle a politika értelmet. Ugyanezt az igyekezetét támasztja alá a már 
említett Pákozdy visszaemlékezése egy vitájukra. Nem lehet meghatottság 
nélkül magunk elé idézni a szocializmustól való eltávolodással vádolt költ ő  
„védekezését." Pákozdy ugyanis igyekezett elvitatni t őle a proletárkölt ő  
attributumát, mire ő  az akkor megjelent Külvárosi éj (1932) „ 4--5 versér ől 
elismerte ugyan (még látom, amint a hegyr ől lefelé jövet az ujján számolta 
ki, hogy melyik néhány vers), hogy önmagukban r= szocialisták, de a 
többi verssel való összefüggésben azok ..." 

A Külvárosi éj a Döntsd a tőkét harcos fouadalmisága után valóban 
bevezeti a fordulatot a pesszimizmus, a kiábrándultság, majd „a szoron-
gatott teremtmény sikolya," a Nagyon fáj irányába, miután megszakad kap-
csolata a marxista mozgalommal, de nem a marxi teóriával. „Annál sok-
kal alaposabb, sokkal gyökeresebb volt már akkor marxi tudása és szocia-
lista szenvedélye," írja Fejt ő  Ferenc. Ne feledjük, ez a fasizmus előretöré-
sének ideje, majd Hitler hatalomra jutásának, ami köztudottan igen ké-
születlenül érte az európai munkásmozgalmat. De József Attila ezúttal sem 
elégedett meg felületes magyarázatokkal, őt a végső  igazság izgatta. Már 
a szemináriumvezető  Madzsar arról panaszkodott, hogy József Attila „fe-
gyelmezetlen, komolytalan.... az általa vezetett szemináriumokon lejáratja 
ő t, szembeszáll vele, cáfolja az anyag egyes tételeit, minduntalan vitát pro-
vokál." Valóban, így töpreng 1933 elején: „Marx óta az ipar és technika 
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olyan fejlődésre tettek szert, amilyenre a termelési er ők filozófusai nem is 
gondolhattak. A munkások valóban hatalmas pártokban szervezték meg 
erőiket, s a közös gazdaság többé-kevésbé világos eszméjével magukhoz 
vonták a nem-munkások csapatait is. Ily körülmények között az a kérdés: 
miért nincs még szocialimzus? Nem azt akarom mondani, hogy nem kö-
vetkezik el, ha az emberek azt akarják, hogy elkövetkezzék. Csak azt kér-
dem, hol csúszott hiba a számításba, hogy lehet, hogy az ún. tárgyi feltéte-
lek megvannak, s az alanyiak hiányoznak?" 

Sándor Pál szerint „a szakszervezeti ellenzék sajtój ának, röpiratainak, 
valamint a Társadalmi Szemlének a munkásterjeszt ői a Külvárosi éj címadó 
versének a következ ő  sorait: 

Az éj komoly, az éj nehéz, 
Alszom hát én is, testvérek 

a kötet mottójaként s egyben a költ ő  elleni vádként idézték, és visszauta-
sították a terjesztését. Azt kérdezhetné a mai olvasó, hogy nem olvasták 
volna ez előbbi szakaszt: 

Szegények éje! Légy szenem, 
füstölögj itt a szívemen, 
olvaszd ki innen a vasat, 
álló üllőt, mely nem hasad, 
kalapácsot, mely cikkan pengve, 
— sikló pengét a gy őzelemre, 
óh éj! 

nem olvasták volna ugyenebben a versben, hogy az üzemek a komor föltá-
madás titkát őrzik, nem értették meg a külváros, a munkásság sötét, de 
virradatot ígér ő  éjének megrázó erejű, költői hitelű  és szépségű  rajzát? A 
költő  pedig épp ezzel, a becsületesen, de következetesen és bátran gondol-
kodó emberekben felmerülő  kételyeket, a megtorpanásokat is kifejezve 
válik igazán szocialista költ ővé, életműve pedig B. Szabó György szavaival 
„a magyar nép szabadságharcának egyik fázisát vetíti elénk a legszubjektí-
vebb művészi megnyilatkozás, a líra eszközével." 

Már az eddigiek során is többször hivatkoztunk Fejt ő  Ferenc említett 
József Attila-tanulmányainak egy-egy megállapítására. 1953-as itteni ki-
adása légfőbb jelentősége abban volt, hogy lévén meghitt barátja a költ ő-
nek és hosszú ideig munkatársa (együtt alapították és szerkesztették a 
Szép Szót), módjában állt a költ ő  személyiségét, emberi alakját, de költé-
szetét is közelebb hozni az itteni olvasóhoz. Hadd szemléltessük ez utóbbi 
megállapítást a Nincsen apám ... kezdetű  vers kitűnő  elemzésével. „A ha-
láltáncok bizarr bűbája kísért benne — írja. — Az ősi nyolcas csárdás-rit-
musban (kettőt jobbra, kettőt balra) táncol elénk a legnagyobb emberi nyo-
morúság és elhagyatottság, anyátlan, apátlan árvaság és nincsesség ... ez 
teszi igazán megrázóvá." A továbbiakban végighalad a versen, a nihiliz-
mus gyermeki fenyegetőzésén, a cinizmus és jókedv fitogtatásán, aminek 
viszont ellentmond a „tiszta" és „gyönyör űszép" szív és az „áldott" föld, 
majd megállítja a „halált hozó" fű : „Mindig éreztem — állapítja meg —, 
hogy ez a jelző  itt nem egészen önmaga jelentéséért áll a helyén ... Az »ál-
dott« és »halált hozó« jelző  ezt a kisiklást billenti helyre." Hasonlóképp 
érdekes az Ars poetica paradox kérdést megfogalmazó els ő  sorainak Fejtő-
féle értelmezése is: „Költ ő  vagyok — mit érdekelne / engem a költészet ma-
ga?" „Az igazi költő  számára — írja — nem a költészet maga a probléma, 
hanem az, ami miatt, aminek érdekében költő," amint „a tudóst nem a 
maga tudománya érdekli, hanem aminek megismerésére tudománya irá-
nyul." Ezzel kapcsolatban József Attila költészetének egy igen fontos saját-
ságára, olykor talányos, homályos jellegére mutat rá. A költ ő  ugyan töre-
kedett az egyszerűségre és világosságra, de nem a magától értet ődőre, 
amely elménket nem foglalkoztatja; ezért számos verse rejtvény, melynek 
„megfejtése izgat." 
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Részletesen foglalkozik József Attila marxista képzettségével is, és 
megállapítja, hogy ama kevesek közé tartozott, akik Magyarországon „jól 
olvasták Marxot," s őt azt is tudta, hogy „Marx kései m űvei érthetetlenek 
fiatalkori, fogalomtisztázó, bölcselked ő  műveinek ismerete nélkül." Meg 
volt győződve róla, hogy — Marx szavai szerint — „a szocializmus nem 
kenyérkérdés, hanem az emberi méltóság ügye." A Szép Szó folyóiratcím 
védelmében pedig ezt írta: „Célunk az a társadalmi és állami életforma, 
melyben a szép szó, a meggy őzés, az emberi érdekek kölcsönös elismerése, 
megvitatása, az egymásra utaltság eszmélete érvényesül." 

Sokszor leírták róla, hogy igazi poéta doctus, s Fejt ő  szerint „büszke 
is volt arra, hogy nem ihletett önkívületben, elragadtatottan, hanem józa-
nul, logikai képességének teljes latbavetésével írja verseit;" azt is mondta, 
hogy a vers tudomány, azaz megismerés. Amint a zenészek dallammal s 
ritmussal, a fest ők színekkel és vonalakkal, a költ ők a mondatok ütemezé-
sével igyekeznek felszínre hozni a valóság titkait, megfogalmazni a sötét 
rejtelmeket. Nem abban az értelemben volt persze tudatos, tanult költ ő , 
hogy a mesterségbeli tökéletesség lett volna a célja. Ezt magától értet ődő-
nek tekintette, mint az el őadóművész technikai tudását. A művész ezen túl 
következik. Igazat kell adnunk Lukács Györgynek, aki (Németh Andor sze-
rint) már 1925-ben azt mondta róla, hogy „az els ő  világirodalmi kvalitá-
sokkal rendelkez ő  proletárköltő ," de egyúttal B. Szabó Györggyel egyetért-
ve utasíthatjuk el azt a fogalmazását, hogy „József Attila a Magyar Kom-
munista Párté." A költő  valóban nem is csak a munkásosztályé, hanem az 
egész nemzeté. 

Könnyű  volna ma már, csaknem három évtized távolából kimutatni az 
1952-es és 1953-as itteni József Attila-könyvek fogyatkozásait is, melyeket 
az idő  és hely határozott meg. (Tizennégy évvel a költ ő  halála után írta 
B. Szabó György említett tanulmányát, s csekély kutatási anyagra támasz-
kodhatott.) Felróhatnánk például, hogy nagyobb hangsúlyt kapott benne 
a politikum, mint a költői életmű  esztétikai elemzése és min ősítése, Fejtő  
Ferencnek pedig, hogy a költ ő  jóhiszemű  védelmében igencsak mereven 
balos nézetek is felbukkannak írásában. Olyan írót nevez „zavaros, bár 
nem tehetségtelen"-nek s olyanokat „fasiszta szimpatizánsoknak," „imfámi-
soknak," hogy a jóízlés tiltja a nevek ideillesztését e jelz ők mellé. Mégis, 
nyugodt lelkiismerettel leírhatjuk, hogy alapvet ően jó, helyes irányban 
igyekeztek a költő  személyisége és költészete körüli ködöket oszlatni, s 
könyvkiadásunk és irodalomtudományunk az adott körülmények és lehe-
tőségek szerint kivette részét a teljes költ ői életmű  feltárásáért és méltó 
helyreállításáért folytatott küzdelemb ől. 
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DÉR ZOLTÁN 

A SZÉPSÉG KOLDUSA 

József Attila születésének hetvenötödik évfordulóját ünneplik a magyar 
irodalmak. Jogosan, mert aligha van ma a magyar nyelv ű  irodalmakban 
életképes irányzat, mely valamilyen szálon ne lenne folytatója, tehát adósa 
József Attilának. 

Az ünnepelt 1922-ben jelentette meg els ő  kötetét. Tizenhét éves volt 
akkor és hetedik gimnazista Makón. A városban már tudták, hogy költ őnek 
készül, nehezen fért el az iskola kereteiben, s ambícióit a makói értelmi-
ség fogékonyabb szellemei: Galamb đdön, Saitos Gyula, Diósszilágyi Sá 
muel, Tettamanti Béla, Espersit János támogatták is. Általuk került szo• 
ros kapcsolatba a szegedi irodalmárokkal, köztük Móra Ferenccel és Ju. 
hász Gyulával is. A gyámja támogatásából él ő , lelencemlékeivel és akut 
árvasága terhével küzd ő  ifjú költő  ebben a közegben érezhette el őször a 
testvéri figyelem és pártfogás melegét. Makón és Szegeden élete egyik 
elhatározó emléktömbje halmozódott föl. Itt jelent meg, Szegeden a már 
említett első  kötete is, a Szépség koldusa. 

Mindez eléggé ismeretes, immár irodalomtörténeti tény. Emlékeztet-
nünk rá azért érdemes, mert a szegedi Somogyi-könyvtár, híven korábbi 
kezdeményezéseihez, most — Péter László gondos szerkesztésében — a 
Szépség koldusát is közzétette hasonmás kiadásban. Aztán — a költészet 
napjára — a budapesti Szépirodalmi is miniat űr kiadványban. Mindkettő  
azzal a reménnyel, hogy a könyvritkaságok gyűjtőinek gyönyörűséget okoz. 
A remény indokolt, s ki is egészíthet ő  azzal a gyanúval, hogy nemcsak 
a bibliofileknek okozhat örömet ez a legendába távozott füzet. Érdekelheti 
mindazokat, akik kíváncsiak, mib ől lett, milyen szárnyakon szállt föl el ő-
ször a jelenség, akit József Attilának ismerünk. 

Az irodalomtörténet tudása e füzet verseir ől eléggé kimerítő . Sokáig 
tartotta magát az a vélemény, hogy rendkívüli fogékonysággal reprodu-
kált epigon versek gyűjteménye. Szabolcsi Miklós monográfiája az után-
érzések sűrűjében észreveszi az eredetiség jegyeit is. Mindehhez új fölis-
meréssel nemigen járulhatunk hozzá, de nem is ez a szándékunk. Szán-
dékunk csak annyi, hogy föler ősítsük a vonatkozó irodalom néhány olyan 
észrevételét, amelyek a füzet újraolvasása során visszhangot vertek ben-
nünk. 

Vannak, akik vizsgaversekr ől beszélnek, mintha a tizenhét éves sihe-
der költő  meg akarná mutatni: lám ezt is tudom, azt is, tudok Ady, Ju-
hász Gyula, Babits, Kosztolányi, Füst Milán vagy Kassák Lajos hangján 
is verset írni! Meggyőzőbbnek azt a magyarázatot vélem, amelyik az érzés-
típusok felől nézi az adaptáló tehetség mohóságát. Hogy József Attila 
nem szegődött egyetlen mester, például Ady nyomába, annak els őrendű  
oka bizonyára az, hogy üdén forrongó érzésvilágának változatosságát — 
nem lévén még eredeti nyelve — mindig olyan előd segítségével, hangján 
fejezte ki, akit az éppen versbe kívánkozó érzés révén leginkább rokon-
nak érzett. Ez a föltevés egyszersmind azt is megmagyarázza, hogy az 
utánzás közben néha megejt ően meleg és a költőre valló sorok bukkannak 
föl, s ezek zavartalanul illeszkednek a többi közé. Idézhetnénk például 
a Tél című  vers egészét, melyben a tónus, a rímek Kosztolányira emlé-
keztetnek, de a jóságvágy, a testvériség óhaja József Attiláé is. Vagy itt 
van A bánat: 
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A bánat szürke, néma postás, 
Sovány az arca, szeme kék, 
Keskeny válláról táska lóg le, 
Köntöse ócska, meg setét. 

Mellében olcsó tik-tak lüktet, 
Az utcán félénken suhan, 
Odasímul a házfalakhoz 
És eltűnik a kapuban. 

Aztán kopogtat. Levelet hoz. 

Semmi kétség, mint Szabolcsi Miklós észrevette, ez a vers Kosztolá-
nyi-utánzat: „a maga kissé leegyszer űsített szimbolizmusával, rafinált le-
fojtottságával s egész versszerkezetével ... " Értelme sincs eredeti jegye-
ket kutatni benne, de azt észre kell vennünk, hogy Kosztolányi módsze-
rével: színeivel, grammatikájával, poentírozó záradékával voltaképpen egy 
eredeti megfigyelést dolgoz föl. Kosztolányinál a postás nem kerül ilyen 
szerepbe. S maga a lényeg, vagyis a bánat a kés őbbi József Attilát is gyak-
ran meglátogatja, amíg végül állandó és gyötrelmes vendégévé hatalma-
sodik. A sokféle hang, tónus, gesztus és technika tehát egy rendkívül gaz-
dag tehetség sokirányú szomjúsága folytán került egymás szomszédságává 
ebben a kötetben. 

Van aztán ennek az epigonizmusnak egy másik igen jellemz ő  saját-
sága. Akiktől tanul, akiknek a hangján már hibátlanul tud beszélni, még 
maguk is fiatal költők. Ady ugyan már halott, de 1920-22-ben Babits, 
Kosztolányi, Juhász Gyula még épp hogy túl voltak a beérés évtizedén, 
korántsem élő  klasszikusok, hanem útkeres ő , vitatott tehetségek. József 
Attila tehát egy még alakuló, friss és életer ős nemzedék sodrásába kap-
csolódott. 

Természetesen túl kellett haladnia mesterein. De hogy az ő  nyomuk-
ban indult, a költői nyelvet tőlük tanulta, ennek jelent ősége irodalomtörté-
neti arányú, mert ennek köszönhet ő , hogy noha kés őbb az 'avantgarde 
vívmányait is asszimilálta, a József Attila-vers az arányosan rendezett, élet-
szerűen lüktető , szerves mű  példája lett. A törvény és a rend magasrend ű  
újjáteremtésének mintája. Az emberhez méltó „szép szabadság" mintája. 
S ehhez a készségeket, azt a beszédkultúrát, mely minden emberi árnyalat 
és súly kifejezésére képes, a megnevezés tudományát, mely minden költ ői 
szabadság alapföltétele, itt kezdte tanulni, a Nyugat nagy m űhelyében.. 
A Szépség koldusa és a Szép Szó, melynek értelmét kései írásában fölfedte, 
pályát átfogó rímekként csengnek össze. „»Szép szó« — írja Szerkeszt ői 
üzenetében — magyarul nem fölcicomázott kifejezést, hanem testet öltött 
érvet jelent. A szép szó nemcsak eszközünk, hanem célunk is. Célunk az 
a társadalmi és állami életforma, melyben a szép szó, a meggy őzés, az 
emberi érdekek kölcsönös elismerése, megvitatása, az egymásrautaltság 
eszmélete érvényesül. Fellépésünkkel, írásainkkal, gondolatainkkal, értel-
mességre hivatkozó hitünkkel az emberi egység igényét próbáljuk ismét 
életre hívni, a réginél fejlettebb egységre tartó haladottabb igényt, a mo-
dern, maga-magát fegyelmező , rendbe foglaló szabadságot." 

A Szegeden kiadott kis füzet ebb ől a szabadságigényb ől bizony még 
semmit sem mutat, de művészi megvalósításának előkészületeiből sokat. 
Öröm olvasni és bizonyosság: annak, aki a teljességre tör, mindenekel őtt 
a kor teljes költői nyelvét kell megtanulnia. 

168 



ÉGTÁJ  

GELLÉR JÓZSA MR. 

SZABADKA VÁROSKÖZPONTJÁNAK 
RÉSZLETES RENDEZÉSI TERVE 
ÉS MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK LEHET ŐSÉGEI 

A második világháború után társadalmi és gazdasági téren gyors fejl ődés 
kezdődik, amely megfelelő  területet igényel. A fellendülés megkövetelte egy 
olyan városrendezési terv kidolgozását, amely biztosítja Szabadka helyes 
irányú fejlődését. 1954-ben Vaj daság Autonóm Tartomány Városrendezési 
Intézete, amelynek székhelye akkor Szabadkán volt, elkészítette Szabadka 
városrendezési tervvázlatát (szerz ői: Baltazar Duli ć  és Hoffman Kálmán 
okl. építészmérnök). Kidolgozásában részt vett De Negri Ferenc okl. épí-
tészmérnök is. A népbizottság végrehajtó bizottságának 1960. május 17-i 
ülésén elfogadták. 

A törvényes rendelkezések alapján a népbizottság el őször a város-
rendezési programról és az általános városrendezési terv irányelveir ől, 
majd 1961. július 23-i ülésén az általános városrendezési terv kidolgozásáról 
hozott határozatot. A városrendezési tervvázlat szolgált alapul a város-
rendezési terv analitikai tanulmányához, ezt követ ően pedig 1962-ben az 
általános városrendezési tervvázlat kidolgozásához, melyet a belgrádi Ge-
neralni plan Tervezőiroda készített (szerz ői: Dragoljub Momčilović, Mario-
la Bogojević  és Ljiljana Ćorić  okl. építészmérnökök). A városfejlesztés köz-
gazdasági alapjait dr. Paja Ivandeki ć  készítette el. 

A népbizottság 1963. május 23-i ülésén meghozták a városrendezési 
terv elfogadásáról szóló határozatot. Szabadka, történetében el őször, 
olyan városrendezési okirattal rendelkezik, amely biztosítja további fej-
lődésének irányát. 

A terv végrehajtása és megvalósítása érdekében szükségessé vált a 
városközpont részletes rendezési tervének kidolgozása. A feladat minél 
sikeresebb megoldása érdekében, a Városrendezési Intézet indítványára, 
Szabadka község 1964-ben a városközpont rendezési vázlattervének kidol-
gozására véleménypályázatot hirdetett. A pályázat szervez ői ily módon 
számos ötlethez, elképzeléshez jutottak és meghatározták a legmegfele-
lőbb térszerkezetet és fejl ődési irányzatokat. Az említett pályázaton való 
részvételre meghívtak öt szabadkai, két újvidéki és két belgrádi építész-
csoportot. A díjnyertes mű  Milutin Glavički belgrádi műépítésznek és 
társainak a munkája volt. 

A városközpont részletes rendezési tervének alapját az 1963-ban elfo-
gadott általános 'városrendezési terv képezte, valamint azok a javaslatok, 
amelyeket a városközpont rendezési megoldására az 1964-ben kiírt pályá-
zatra beérkezett kilenc pályamű  tartalmazott. 

Szabadka városközpontját a vasútállomás, a Makszim Gorkij utca, 
a Fasizmus Áldozatainak tere, a Pet őfi Sándor utca, a November 29-e tér, 
a Zmaj Jovan Jovanović  és a Bosa Miličević  utcák által határolt terü-
let képezi. 

Az említett terület nagysága 637 595 mZ. 
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ÉPÍTÉSZETI-VÁROSRENDEZÉSI ÖRÖKSÉG 

A fejlődő  város időszerű  és egyre növekvő  szükségletei átgondolt, 
tervszerű  és átfogó városrendezési beavatkozást követelnek meg a köz-
pontban, különösen a történelmi városmagban. Mindenképpen szükséges 
megvizsgálni és elemezni az építészeti-városrendezési örökséget. 

A legrégibb szilárd épületnek a téglából és k őből épült vártornyot 
tartják. A vár háromemeletes volt és két toronnyal épült. A törökök 
kiűzése után a vártorony földszintjén kápolnát rendeztek be, majd 1730-ban 
az egész tornyot a ferencesek templomává alakították át. Ekkor rom-
bolták le az északi tornyot, a délit pedig hozzáépítéssel harangtoronnyá 
alakították át. Ez a vár, azaz templom és legsz űkebb környéke képezi Sza-
badka legrégibb építészeti-történelmi magját. Régi alakját a templom 
1910-ig, a kolostor pedig a mai napig meg őrizte. Abban az évben a temp-
lomot ismét átépítették és b ővítették: két tornyot és román stílusú hom-
lokzatot kapott. E körül a városmag körül épülnek az épületek különösebb 
átgondolt terv vagy rend nélkül, ösztönszer űen. 

A legrégibb műemlékek egyike, a pravoszláv templom (Sv. Spasa) 
1723-1726 között épült, majd 1766-ban felújítottak, végül 1804-ben b őví-
tettek és átalakítottak. Ma a város egyik szépen meg őrzött barokk épülete. 

A XVIII. században épült Szent Teréz-templom is jelent ős építmény. 
A monumentális, tiszta barokk stílusú épület a város számottev ő  építé-
szeti és kihangsúlyozott városrendezési eleme. A templom megszakítások-
kal 1773 és 1799 között épült. 

Az építkezések els ő  szabályozása 1779-ben kezdődik, amikor Szabad-
kát szabad királyi várossá nyilvánítják. Ett ől az időszaktól kezdve érezhet ő  
a település bizonyos városrendezési szempontok alapján való fejlesztése. 

Jelentős városrendezési vállalkozásnak számít a XIX. század kezde-
tén a régi városháza építése. Az egykori piactéren épült (itt ma a város-
háza előtti park van), a helybeliek pezsg ő  életének és az akkori történé-
seknek gócpontjában. Ez a városrész az üzleti és kereskedelmi élet köz-
pontja lesz, majd nemsokára kulturális központ is, amikor a városháza 
mellett felépül a régi gimnázium. A közvetlen közelben volt a disznópiac 
is, amely hamarosan átengedi helyét egy, az akkori id őkben valóban kor-
szerű  épületnek; ugyanis 1853-ban itt épül a színház épülete, amely alap-
vető  rendeltetését a mai napig megőrizte. 

Ez a környék már a XVIII. század végét ől és a XIX. század elejét ől 
Szabadka város közigazgatási, üzleti, kulturális és kereskedelmi központja. 

E központ körül alakul ki a XVIII. század végét ől és a XIX. század 
folyamán olyan építészeti tömörülés, amely városi jelleget hordoz, a nyu-
gati városok mintájára építkeznek, minden építészeti stílus felhasználá-
sával. Építészeti szempontból eredeti környezet alakul ki, amelyben az 
utcák mint kihangsúlyozott vezérvonalak e központ felé irányulnak. Ezek 
észak felől a Dimitrije Tucović  és az Október 10-e utcák, nyugat fel ől 
a Matko Vuković  utca, kelet felől a Boris Kidrič  utca, északnyugat fel ől 
a Partizán utca, a Jovan Nenad cár térrel, dél fel ől pedig a Strossmayer 
utca. Azok az épületek, amelyek lázas építkezéssel igen rövid id ő  alatt 
létesültek az említett irányvonalakon, képezik azt az építészeti-városren-
dezési képződményt, amely Szabadkának kimondott városi jelleget adott 
és biztosította fejl ődését. Hogy ez így van, bizonyítja az a történelmi tény 
is, hogy a XX. század elején itt, a régi városháza és gimnázium helyén 
szecessziós stílusban felépült a monumentális, új városháza. Eredetiségé-
vel és funkcionális megoldásával, valamint esztétikai jellegével és min ő-
ségi kivitelezésével olyan szintet képvisel, amely biztosítja helyét Európa 
kimagasló építészeti alkotásainak sorában. A környez ő  épületek összes-
sége, homlokzatainak építészeti megoldásaiban tükrözi a történelmi stí-
lusokat; míg a régebbi épületek a reneszánsz, barokk, újklasszicizmus, 
újgótika és eklektika harmonikus stílusjegyeit viselik, addig a kés őbbi, 
a XX. század elején emelt épületek a szecesszió jellegzetességeivel épül-
nek. Az itt álló épületek összessége kimagasló építészeti-városrendezési, 
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valamint történelmi és kulturális értéket képvisel; mint jelenséget igye-
keztek megőrizni az új városrendezési megoldásban, mi több, mint kör-
nyezeti egységet megvédeni. 

A történelmi városmag természetes szerkezetének jelent ős részét az 
építészeti örökség képezi. Az építészet jelent ős műemlékei mellett ide tar-
tozik egy sor történelmi jelent őségű  épület, olyanok is, amelyek stílus-
elemekben szegényebbek, olyanok is, amelyeknek csak környezeti értékük 
van és amelyek nagyobb részt — védelem nélkül — az enyészetnek vannak 
kitéve. De nemcsak az épületek elhasználtságában kell keresni a tönkre-
menést vagy a történelmi jelent őségű  épületek elértéktelenedésének okait. 
Sok esetben az ellen őrzés nélküli vagy hiányos ellenőrzés melletti bontás, 
átépítés vagy a terv nélküli átépítések eredménye az. A történelmi érték ű  
egységeket ezenkívül veszélyeztetik azok az új építkezések, amelyek a 
városmagon belül történnek, amikor az új épület elhelyezésével, méretei-
vel vagy anyagával nem illeszkedik be a meglev ő  környezetbe. Minden 
arra utal, hogy a történelmi érték ű  városmag rendezését tágabban kell 
elemezni, meg kell találni a mi feltételeinknek legjobban megfelel ő  meg-
oldásokat, amelyek visszaállítják a régi központ értékét és alkalmassá 
teszik a korszerű  igények kielégítésére. A történelmi városmagban, ahol 
az élet megszakítás nélkül folyt a régi id őktől napjainkig, nyilvánvaló, hogy 
a jelen is nyomokat hagy. Ezért megengedett, szükséges és indokolt bizo-
nyos esetekben a történelmi központban az alkotói változtatás. Az elhasz-
nálódott területek humanizálása és egészségesebbé tétele képezi az alap-
vető  beavatkozást a történelmi városmag él ő  szervezetébe. Az akciónak 
a helyreállításon keresztül magába kell foglalnia a tartalmak és rendel-
tetések tervszerű  elosztását, amelyeket a történelmi városközpont a jöv ő-
ben, új körülmények között is meg őriz majd. 

Az építészeti örökség értékének növelése érdekében a beavatkozást 
építészet és városrendezés, művelődéstörténeti, közgazdasági, egészségügyi 
és környezeti viszonyulás szempontjából kell meghatározni. 

VAROSRENDEZÉSI MEGOLDÁS 

Kiterjedés 

Szabadka központjának városrendezési terve azon az elképzelésen 
alapszik, amely szem el őtt tartja a központ összességének egységét, vala-
mint azt, hogy a központ egy rendeltetési-tartalmi és szerkezeti egység, 
melynek az egész város szolgálatában kell állnia, valamint irányt kell adnia 
a fejlődésnek is. A városközpont alapvető  jellege és szerepe megköveteli, 
hogy a haladást szolgálja. 

A részletes városrendezési terv megoldásánál különféle helyi és kör-
nyékbeli mutatószámok, közgazdasági tervek, el őzetes tanulmányok, átfo-
gó városrendezési és építészeti elemzések voltak segítségünkre, valamint az 
illetékes hatóságok mindenkori közreműködése, támogatása, eltökéltsége 
és határozottsága. 

Térbeli megoldás 

Minden városrendezési megoldás célja, úgy megszervezni a felölelt 
területet, hogy az a benne mutatkozó összes életformák legkedvez őbb 
működését biztosítsa. A város területén a tervezett gazdasági, kulturális 
és általános fejlődéssel összhangban kell tervezni a területek ésszer ű  elosz-
tását és a közlekedési vonalakat. Közben meg kell találni a legmegfelel őbb 
módot a meglevő  építészeti-városrendezési min őség és a korszerű  társa-
dalom és egyén által alapvet ően megkövetelt feltételek összefoglalására. 
Emellett nem szabad figyelmen kívül hagyni a város egészének fejlesztési 
irányvonalait sem. A kérdés megoldásakor ismerni kell a város legalap-
vetőbb történelmi adatait. A határozott, alapvelvek kihangsúlyozzák azt a 
törekvést, hogy a központ korszer ű  rendezésével egyidejűleg a legnagyobb 
mértékben megőrizzük, esetleg még jobban kiemeljük a meglev ő  építé-
szeti-városrendezési értékeket. Hangsúlyozni kell egy elfogadott elvet, amely 
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magába foglalja a megoldás gyakorlatiasságát: el őnyben részesíteni az 
építészeti egységek kialakítását az egyes épületek kiemelésével, a jelkép-
szerűséggel szemben. Ez a legjobb módja a régi és az új közötti szintézis 
keresésének, ahol mindkett őt átszövik az élet els ődleges követelményei. 
Másfelől, az élet megszervezése egy városias egységben megkövetel egy 
bizonyos rendet, a szükségletek rendszerezését és ennek megfelel ően a 
rendelkezésre álló terület funkcionális elosztását. A városrendezési meg-
oldás meghatározott közös jellegzetességgel rendelkez ő  övezetek megterem-
tésére törekszik. Igy megtaláljuk a művészeti és kulturális intézmények 
övezetét, a kereskedelmi és szórakozási övezetet, az ügyviteli övezetet és 
a felüdülési övezetet is. A terv alapján megvalósul a régi, meghatározott 
egységet alkotó épületek meg őrzésének és rendezésének elve is. Ilyenek: 
a Szabadság tér, ahol nem épülnek új létesítmények, és amelynek mint 
sétánynak Szabadka történelmi örökségének látványosságát kell nyújtania; 
a Köztársaság tér, a Boris Kidri č  utca, a Strossmayer utca, a Matko 
Vuković  utca, a Fasizmus Áldozatainak tere, az Október 10-e utca és a 
Dimitrije Tucović  utca is. , 

A városközpont funkcionális övezetekre való felosztása a következ ő : 
Kelet felől a Boris Kidrič  utca környékének jellemzője a szórakozás 

és a vendéglátás, kávéházak, cukrászdák, vendégl ők, büfék, alkalmi bol-
tok, miközben megtartja a korzó jellegét is. Ez a környék az északkeleti 
út mellett közvetlen kapcsolatban van az ügyviteli övezettel, amely az új 
sugárúttól a vasútállomás felé teljesen megfelel rendeltetésének. Ez a kap-
csolat ugyanakkor lehet ővé teszi az összeköttetést az új társadalmi-m űve-
lődési létesítmények övezetével (munkásotthon, hadseregotthon, az új szín-
házépület, hangversenyterem). A központnak ez a része az új sugárút meg-
építésével kedvező  megoldást nyert, tekintettel arra, hogy Szabadkának 
itt volt a legnagyobb lehet ősége egy egészen új útvonal és infrastruktúra 
kiépítésére. Az előbb felsoroltakon kívül ezen a vonalon egy áruházat, egy 
banképületet, egy ügyviteli épületet, új szállodát és egy lakóépületet kell 
felépíteni. Az új sugárút a Matko Vukovi ć  utca észszerű  folytatása lesz 
északkelet felé, társadalmi és ügyviteli épületekkel, végén az új vasút-
állomással, amely előtt széles kikövezett tér terül majd el. 

Az északról a városközpontot megközelít ő  út (Dimitrije Tucović  utca) 
enyhe átmenetet képez a korszer ű  környezet és a régi városközpont között. 
Gondolunk itt a Tito marsall sugárútra. Nem tartozik a gyors forgalmú 
utak közé, mivel közelében van az Október 10-e utca, amely ezt a feladatot 
teljes egészében átveszi. A Tito marsall sugárútról a Tucovi ć  utcán keresz-
tül áramlik a gyalogosforgalom a központ felé. Ez az egész gyalogosoknak 
szánt terület az új hangversenyterem megközelítését teszi lehet ővé, látó-
teret nyit a városházára és annak attraktív-dekoratív tornyára. A széles 
zöld szőnyeg ezen a területen egy pihenésre szolgáló terület funkcionális 
szükségességét mutatja. Itt olyan egyedülálló történelmi m űemlékek talál-
hatók, mint a Szent Mihály-templom, a ferencrendi kolostor és a szomszé-
dos földszintes épületek összessége. A másik északi irányú megközelít ő  út 
(az Október 10-e utca) a gépkocsiforgalom számára tervezett gyors forgal-
mú út, amely lehetővé teszi a központ megközelítését, a piaccsarnokra és 
az Október 10-e utca kereskedelmi jellegére támaszkodva. 

A nyugatról városba vezet ő  utat (a Matko Vuković  utca) a Fasizmus 
Áldozatainak tere jellemzi, amelyen a Tomo Rosandi ć  által alkotott emlék-
mű  szépen illeszkedik a környezetbe. A Vukovi ć  utca, a Strossmayer utca 
folytatásaként, kisebb kereskedelmi hálózatot képvisel. A Fasizmus Áldoza-
tainak tere északi oldalán elterül ő  zöld terület kelet felé a Pet őfi Sándor 
utcával találkozva kiszélesedik, feltárva a zsidó templom gyönyör ű  épületét. 

A déli megközelítő  út, a Strossmayer utca és környéke olyan komp-
lexumot képvisel, amelynek kimondott kereskedelmi lényege van. A meg-
növekedett igények nagyobb kereskedelmi kapacitások kialakítását köve-
telik meg, szükségessé válik a környezet b ővítése, új építmények (áruház, 
önkiszolgáló, szakosított boltok) létrehozása. Itt, a Matija Gubec utcában 
lesz majd a városközi és nemzetközi autóbuszállomás is. Ez a megoldás 
mutatkozott a legmegfelel őbbnek, mert a Zombor, Eszék, Újvidék, Belg-
rád—Szeged, Budapest irányba induló útvonalak gócpontja. 
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Jelentőségével mint közművelődési és turisztikai jellegű  komplexum 
kitűnik a városháza és kulturális-m űvelődési rendeltetésével a régi (a 
Szabadság) tér. A reprezentatív kisipari boltok, különféle tudományos és 
társadalmi intézmények hozzájárulnak majd a városháza és az egész tér 
aktivizálásához és életre keltéséhez. A Szabadság tér, a színház épülete, a 
leendő  ifjúsági otthon (a jelenlegi Városi Könyvtár), a Spartak vendégl ő  
és környéke a nyugodt, zavartalan gyalogosforgalmat biztosítja, szépség, 
összhang és kiegyensúlyozott rendeltetések élményét nyújtja majd. Az 
egységes megoldású tér, a városközpont legnagyobb környezeti értéke, 
ki van kövezve; déli részén lehetővé teszi különféle alkalmi szabadtéri 
előadások megtartását, miközben az Autooprema, a Városi Könyvtár és 
a Spartak épületének kiemelkedő  homlokzata természetes díszletként szol-
gálhatnak, ami a rendezvényeknek egyedülálló értéket biztosít. 

3. Kompozíció 

A részletes városrendezési terv arra törekszik, hogy megóvja Szabad-
ka régi központját. Négy olyan épületr ől van szó, melyek mint mezsgyekö-
vek határolják azt az egységet, amelynek központjából n őtt ki századunk 
elején a városháza tornya mint a város leglátványosabb építészeti értéke. 
Az említett épületek mindegyikétől — a D. Tucović  utca végén álló lakó-
háztól, a Lifka mozi épületét ő l (M. Vuković  utca, a Fasizmus Áldozatainak 
tere), a Sever igazgatósági épületét ől (Strossmayer utca), a B. Kidri č  utca 
végén álló lakóépülettől — megközelítő  utak vezetnek, a kor ízlésének meg-
felelő  homlokzatoktól díszítve, ennek az egyedülálló kompozíciónak köz-
ponti eleméhez, a városháza épületéhez. 

A belvárosba vezet ő  utak majdnem szabályos észak—dél, azaz kelet—
nyugat irányúak. Új részletként, új irányként jelentkezik a vasútállomástól 
induló új sugárút, amely szintén a városházához vezet. Ez a megközelít ő  
út a korszerűen kialakított széles zöld területekkel, tökéletes gépkocsifor-
galmi útvonalával és attraktív építészeti alkotásaival korunk hozzájárulása 
annak a XIV. században kialakult sajátságos városias tömörülésnek és 
építészeti környezetnek a fejl ődéséhez, amelynek a korszer ű  városközpont 
részévé kell kialakulnia. Az említett elképzelések megvalósításakor a követ-
kező  elvek szolgáltak kiindulópontul: 

Azok az új épületek, amelyek az egész város számára jelent ősek, 
olyan elhelyezést nyernek, hogy a régi objektumokkal ésszer ű  és funk-
cionális szerkezeti egységet alkossanak. Az építészeti elképzelés kiemeli a 
környezetet mint történelmi és építészeti hagyatékot, szerkezeti egységre 
törekszik, kiegészíti azt és szemlélhet ővé válik a lakosság számára. A város-
rendezési megoldásban a terjedelmes bels ő  szabad területek építkezési 
rendszere érvényesül. A lakosság teljes egészében átéli azokat az élménye-
ket, amelyeket a szabad építési rendszer nyújt, a megfelel ő  zöld területek-
kel, sportpályákkal. 

Bizonyos épületek lebontása azt a célt szolgálja, hogy megfelel ő  esz-
tétikai, vizuális és térbeli összhang jöjjön létre a létesítmények arányos 
kialakítása terén. 

A városrendezési terv megoldásában a következ ő  irányok érvénye-
sülnek: 

A városháza a városközpontban helyezkedik el. Az épület el őtti téren 
szőnyegszerű  zöld terület létesítését tervezik. A zöld területek kiterjednek 
észak felé, egyrészt a Tucovi ć  utcai történelmi homlokzatú épületekig, 
másrészt azokra a parkosított területekre, amelyeket a hangversenyterem, 
a munkásotthon és a Szent Mihály-templom épületei vesznek körül. A B. 
Kidrič  utca iránya, valamint a régi történelmi tér (a Szabadság tér) szer-
kezetileg érintetlen marad, de új tartalmakkal gazdagodva gyalogosterü-
letté válik és ily módon térbeli élményként hat. Létezik egy változat, mely 
szerint emlékművet állítanak fel a Szabadság téren a megközelít ő  utak 
kereszteződésénél. A városrész kialakításában kiemelked ő  szerepe van az 
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állomástól jövő  új sugárútnak. Szerkezetének elemei maguk az épületek, 
alakjukkal és funkciójukkal, valamint nyugodt térbeli arányaikkal ezt az 
irányzatot követik. A sugárút elején elhelyezett áruház az élénk gyalogos-
forgalom területén fekszik. 

A banképület és áruház a munkásotthonnal szemben kapott helyet. 
Szintén élénk gyalogosforgalmú terület az új sugárútat a B. Kidrič  utcá-
val összekötő  átjáró. 

A Fasizmus Áldozatainak emlékműve körüli tér kikövezésével és egy 
átmenő  forgalmi út kialakításával a Matko Vukovi ć  utca és az Október 
10-e tér közti terület újabb térbeli értéket kap. 

A Petőfi Sándor utca zöld övezetében kihangsúlyozottan érvényesül 
a gimnázium arányos épülete és a térség új szerkezeti eleme, a rendkívüli 
szépségű  zsidó templom. 

A Strossmayer utcai kereskedelmi komplexum példaképül szolgál-
hat a történelmi és a korszerű  környezet közötti átmeneti megoldásra. 
Az épületek bels ő, udvari részletei is érdekesek. A háztömbökön keresz-
tülvezető  harántirányú gyalogátjárók megnyitásával és az új épületekkel 
való összekötetésével, ez az építészeti hagyaték az építészeti részletek inti-
mitásával meghitt élményt nyújt. 

A térbeli szerkezetek kialakításánál a következ ő  szempontok érvé-
nyesülnek: a magasságot a régi épületek szintjében állapították meg; 
földszint, két, három vagy legfeljebb négy emelet; átlagosan két emelet, 
mert elég (régi és új) ilyen magas épület található a központban; jelleg-
zetes környezetek kialakítása, mint például: kereskedelmi-ügyviteli rész, 
kulturális és közművelődési rész; végül, nagy parkosított terület létesítése, 
a zöld övezetben szabadon elhelyezett középületekkel: hangversenyterem-
mel, az új színházzal, a JNH otthonával, a munkásotthonnal. Mindezek az 
elemek alkalmazkodnak és szerkezetileg beilleszkednek a már említett 
környezeti örökségbe. 

Az ilyen eljárás a szerkezet kialakításában azt eredményezte, hogy a 
városközpont arculatán nem történt számottev ő  változás; megőrizte tör-
ténelmi körvonalait, amelynek központi uralkodó eleme a városháza tornya. 

A sziluett megőrzését és annak alakítását a városközpont több pont-
járól és különböző  részeiről kell szemlélni, valamint a város távolabbi 
részeiről is: egyes lakótömbökb ől, a várost megközelít ő  közutakról, a 
vasútvonalakról és más jellegzetes pontokról. 

A Kidrič  utca, a Szabadság tér, a Köztársaság tér, a Tucovi ć  utca egy 
része, a Fasizmus Áldozatainak tere, a Pet őfi Sándor utca egy része, a 
Strossmayer utca kereskedelmi komplexumának átriumai az elgondolás 
szerint kizárólag a gyalogosforgalom számára szolgálnak és mint gyalo-
gosforgalmi terek, sétaterek, piazzetták lesznek megfelel ő  kövezettel és 
zöld díszítéssel. A gyalogosforgalom átirányítása a Tucovi ć  utcára, a Kid-
rič  utca természetes folytatásán keresztül a Tito marsall sugárút felé tör-
ténik, amely mint kimondottan gyalogosforgalmi sugárút a sétaerd őbe 
vezet. 

A város keleti részén a gyalogosforgalom lebonyolítását az új állo-
más alatti aluljáró kiépítésével lehet megoldani. A térbeli elemek kialakí-
tásának külön része a történelmi emlékművek, a kiemelkedő  építészeti 
alkotások és a városközpontban lev ő  egységes környezet megvilágítása. 

4. Társadalmi létesítmények 

A városközpont már elsődleges rendeltetésével eleve a társadalmi szol-
gálatok, ügyvitel, művelődés, kereskedelem, vendéglátás és turisztika ügyét 
szolgálja. A városközpont régi épületeiben elég sok lakás van, de a föld-
szinten többnyire üzlethelyiségek találhatók. A tervezett új épületek, a 
kizárólagos középületek, meghatározott rendeltetéssel, a központ sikeres 
felújítását szolgálják. Az utóbbi időben Szabadka történelmi városközpont-
jának életre keltése a cél. Ki kell emelni ennek kulturális jelent őségét. 
Ezen a téren komoly fejlődés várható, mert a városházát m űvelődési 
otthonná nyilvánították, úgyhogy jövend ő  arculatának jellege, valamint 
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meghatározott rendeltetése szavatolja a szélesebb kör ű  kapunyitást a kul-
túra, művészet, művelődés, turizmus, vendéglátás, iparm űvészet terén. Az 
előbbiekkel szerkezeti egységet képez az a különös figyelemmel átgondolt 
és kidolgozott terv, amely a városközpont minden üzlethelyiségének beren-
dezésére, a közvilágítás megoldására, továbbá a felhasználható anyagokra 
és színekre vonatkozik. Mindez az eredeti környezet megóvását szolgálja, 
amelyet a legnagyobb mértékben meg kell valósítani a térbeli egység érde-
kében. A tervek a meglev ő  épületek külön tanulmányozását és elemzését is 
felölelik majd, hogy az Új épületek minél jobban alkalmazkodjanak a 
régiekhez az egységesség minél sikeresebb megoldása érdekében. 

A társadalmi létesítmények rendeltetése és célja: 
Tanügy és közm űvelődés: 1. Alsófokú zeneiskola és zenei középiskola, 

2. Vegyes gimnázium; 3. Művelődési otthon; 4. Ifjúsági otthon; 5. Színház; 
6. Új színház; 7. Mozik; 8. Múzeumok és képtárak; 9. Városháza-kultúr-
otthon (műemlék); 10. Történelmi levéltár; 11. Kiállítási termek; 12. Városi 
Könyvtár, 13. Munkásotthon (Munkásegyetem); 14. Klubok és m űvelődési 
egyesületek; 15. Hangversenyterem; 16. Emlékművek. 

Egészségügy: 17. Egészségügyi intézet; 18. Anya- és gyermekvédelmi 
központ; 19. Tüdőgondozó intézet; 20. Egészségvédelmi otthon; 21. Gyógy-
szertárak; 22. Ment őszolgálat. 

Szociális védelem: 23. Társadalombiztosító intézet, 24. Munkaközvetít ő . 
Általános jellegű  intézmények: 25. Főposta; 26. Kettes számú posta; 

27. Nemzeti bank; 28. Hitelbank; 29. Hadseregotthon; 30. A belügyi titkár-
ság és a rendőrség épülete. 

Vendéglátás és turizmus: 31. Szállodák; 32. Kávéházak, vendégl ők; 
33. Cukrászdák; 34. Bárak; 35. Éttermek; 36. Idegenforgalmi irodák és 
képviseletek. 

Kereskedelem, ellátás, szolgáltatások: 37. Napi szükségleteket kielé-
gítő  boltok; 38. Szakosított boltok és egyéb üzletek; 39. önkiszolgálók; 
40. Áruházak; 41. Kereskedelmi képviseletek, ügyviteli épületek. 

Hitközségek épületei és területei: 42. Szent Mihály-templom és a 
Ferencrendi kolostor (műemlék); 43. Sv. Spas-templom; 44. Zsidó templom; 
45. Régi katolikus templom; 46. Szent Teréz-templom; 47. A bácskai egy-
házmegye épülete (püspökség); 48. Szent Rókus-kápolna (m űemlék). 

Lakások: 49. Lakóépületek; 50. Emeletes lakóházak; 51. Napközik; 
52. Bölcsődék; 53. Játszóterek. 

Közlekedési létesítmények: 54. Vasútállomás; 55. Új vasútállomás; 56. 
Városközi és nemzetközi autóbuszállomás; 57. Vámhivatal; 58. Gépkocsi-
veszteglőhelyek. 

Aktív pihenés és sport: 59. Sportpálya; 60. Parkok; 61. Sportcsarnok; 
62. Virágüzletek. 

A középületek és kísér ő  melléképületek számára kijelölt terület nagy-
sága a városközpontban 333 199 m 2, vagyis 33,32 ha. 

Ebbe a területbe nincs beszámítva a közutak területe, amely a vá-
rosközpontban 229 853 m2, azaz 22,98 ha kiterjedésű . 

5. Lakások 

A lakások városköpont területén, a meghagyott épületekben, zöm-
mel meg is maradtak. A régi épületekben lev ő  lakások korszerűtlenek és 
olyan mértékben elhasználódtak, hogy sok esetben a lakók életfeltételei a 
biológiai minimum alatt vannak. Ezzel kapcsolatosak a történelmi felté-
telek. A sűrün beépített városi övezetekben, az elégtelen szigetelés és a 
már említett épületállapot mellett, a lakások legtöbbször nedvesek. A 
régi lakásokat .a lakhatóság követelményei szerint fel kell újítani. Be kell 
építeni a szükséges egészségügyi berendezéseket, ki kell alakítani a helyi-
segek ésszerű  és funkcionális beosztását, hogy a lakások megfeleljenek a 
korszerű  lakásigényeknek. 
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A meglevő  lakóépületek (melyek földszintjeit üzlethelyiségek foglal-
ják el) mellett új lakóépületek építését is tartalmazza a terv, melyek föld-
szintjén szintén üzletek vannak tervezve. A lakóépületek 6,81 ha területet 
foglalnak el. 

A lakások száma 1641, ezek átlagos összterülete 80-85 négyzetméter. 
A lakosok száma megközelít őleg 6490. A lakosság sűrűsége a város-

központ területén: 
bruttó sűrűség 159 lakos/ha, 
nettó sűrűség 408 lakos/ha. 

A lakások mellett mint megszokott kísér ő  létesítmények a következ ő  
gyermekintézmények és a gyermekek szórakoztatását szolgáló területek 
jelennek meg: óvoda (napközi), bölcs őde, játszótér. 

Terveztek egy óvodát egy felszerelt bels ő  játszótérrel 113 gyermek 
számára, továbbá egy bölcs ődét, amelyben 21 csecsem ő  kaphat helyet. 

A terv szerint ki kell alakítani három játszóteret is 5153 m 2  +össz-
területtel. 

Az előbbiekből kitűnik, hogy a tartózkodás számára összesen 7,45 ha 
területet terveztek. 

6. Aktív pihenés és sport 

Az aktív pihenés és szórakozás, a szabadban való mozgás és a rend-
szeres testedzés a társadalmi élet fontos tényez ői, különösen a városköz-
pont lakosai számára. 

A fenti okokat figyelembe véve, a városközpont részletes rendezési 
terve megfelelő  arányban tartalmazza a sport és üdülés számára fenntar-
tott területek megoldását is. Ezért a tervezéskor a következ ő  alapelv került 
előtérbe: elegend ő  területet biztosítani a természetben való felüdüsésnek, 
sportnak és testedzésnek. 

A játék, az üdülés és sportrendezvények programelemei a következ ők: 
játszóterek, 
sportpályák és tornatermek az iskolákban, 
a felnőttek szükségleteit kielégítő  parkok. 

A versenysport és minőségi sport szükségleteit a következ ők szol-
gálják majd: 

sportpályák és sportfelszerelések, különféle berendezések egyes 
sportágak és szervezetek részére, 

a versenysport aktív részvev ői és nézőik számára készült létesít-
mény (kisstadion). 

A fejlődő  városközpont jelentős elemei a zöld területek — a város 
tüdejét képezik. Rendeltetésszer ű  kialakításuk a felfrissülés céljaira ,ösz-
szehangolt rendszert képez. Ezek a területek beilleszkednek a felüdülést 
szolgáló központon kívül elterül ő  zöld övezetek hálózatába, amelyek az 
egész város szükségleteit szolgálják. 

A városrendezési terv els ősorban az egy főre jutó zöld terület nagy-
ságát elégíti ki, azaz 13 m2  zöld területet biztosít lakosonként (az 1962-b ől 
származó szükséglet szerint). 

A terv nagy parkosított területek létesítését irányozza el ő . E terüle-
tek 5,19 ha kiterjedése valóban felt űnő . Ezekhez a területekhez hozzá kell 
adni a középületek zöld területeit, amelyeknek a nagysága 6,01 ha. 

A zöld területek igen fontos szerepet töltenek be a város egészségügyi 
értékének és mikroklímájának meg őrzésében, mert kellemes és egészséges 
szinten tartják a város levegőjét. 

A városközpontban levő  kisstadion jelenlegi befogadóképessége a 
sportszükségleteket kielégíti. A gimnázium mellett, a terv szerint, egy új 
sportcsarnok és sportpálya épül majd. 
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7. Szakaszos építés 

Jó megoldás a szakaszos építés, melyet összpontosítva és teljes egé-
szében kell elvégezni (építészeti létesítmények, városi bels ő  szerkezet, köz-
utak, zöld területek stb.). Az ilyen hozzáállás gazdaságos, a város és a pol-
gárok pedig kész egységeket vehetnek birtokukba. Az újjáépítés ilyen mód-
ja igen nagy kulturális és történelmi értékkel rendelkezik, mert lehet ővé 
teszi a környezeti egységek kiépítését és b ővítését annak a kornak a szelle-
mében, amelyben létrejöttek, ami azt jelenti, hogy lehet őséget nyújt a stí-
lusok megőrzésére, az akkori korok gondolkodásmódjának, felfogásának 
és életmódjának megértésére. 

A VÁROSRENDEZÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETáSÉGEI 

Az ismertetett tervb ől látható, hogy a városközpont térbeli megszerve-
zésének elgondolását két fontos városrendezési tényez ő  határozta meg: 

Először: Szabadka város általános városrendezési terve, amelyet 1963-
ban fogadtak el, és amely mindaddig érvényben lesz, amíg meghatározott 
feltételekkel el nem fogadják annak folyamatban lev ő  módosítását. 

Másodszor: az említett pályázat meghívásos és ankétpályázat volt, 
amely tervmegoldással rendelkez ő  első  díjas pályaművet eredményezett! 

Ezek szerint a legjobb megoldást kellett választani a városrendezési 
jelentőségű  tényezők figyelembevételével. Általános vélemény szerint, ab-
ban az időben, 1968-ban, amikor a városközpont részleges városrendezési 
tervét elfogadták, a legjobbat választották. A terv alapján már elkészült 
néhány jó megoldású létesítmény, mint például az egykori Vass Ádám-
vendéglő  helyén épült üzlet- és lakóház a Dušan cár utcában, vagy a vám-
hivatal épülete az állomásépületek keretében, a Standard Áruház a Matko 
Vuković  utcában, valamint a Pátria Szálloda kib ővítése, vagy kevésbé 
sikerült építmény, mint pl. a Moša Pijade Gimnázium tornaterme, a Nama-
teks áruháza a lakó- és üzlettömbbel stb. A közlekedési megoldások kivi-
telezése a villamosközlekedés beszüntetését eredményezte. A villamos —  
a közlekedési szakemberek véleménye szerint — nem volt gazdaságos és 
akadályozta a közlekedés helyes fejl ődését. Bevezették a buszközlekedést 
a Matko Vuković  utca, a Strossmayer utca és az Október 10-e utca keresz-
teződésétől a Köztársaság téren keresztül a Radi ć  fivérek utca felé és 
ezen az útvonalon nyolc villanyrend őrt állítottak fel. A közlekedés ilyen 
irányvétele a városközpont rendezési tervében nem szerepel. A tervvel 
ellentétben, ez az irány a Köztársaság és a Szabadság téren keresztül olyan 
területet szel ketté, amelyet a terv a legértékesebb gyalogosövezetként 
emel ki. A tervvel ellentétes a gépkocsi-vesztegl őhely a Namateks áruháza 
elé helyezése a Jovan Nenad cár téren, valamint a Szabadság téren léte-
sített autóparkoló is. A terv szerint ezeket a területeket kizárólag a gyalo-
gosok számára kell biztosítani. 

A városközpont részleges városrendezési tervének meghozatalától a 
mai napig megváltozott néhány általános elgondolás a társadalmi és térbeli 
viszonyok, sőt egyes városrendezési és urbanológiai ismeretek is. Kor-
osztályunk kialakította a folyamatos tervezés módszerét, azaz a tervek 
bizonyos időközönkénti módosítását, figyelembe véve az újításokat és az 
újabb vívmányokat, amelyeket az emberi tevékenység eredményezett a 
felölelt időszakban. Ám ugyanez a korosztály nem tudta ezt a tervezési 
módot következetesen végrehajtani. Elmúlt tíz-tizenkét esztend ő  és a vá-
rosközpont részleges városrendezési tervét nem módosították, nem újítot-
ták fel, hivatalosan nem változtatták meg. Ma már más nézetek vannak 
a terv egyes megoldásait tekintve, mint voltak 1966-ban és 1967-ben, ami-
kor mint tervez ő  a terv építészeti-városrendezési részén dolgoztam. 

Az ismertetett városrendezési megoldás átalakítása a részletes város-
rendezési terv módosításán keresztül lehetséges; olyan régi, értékes épü-
letek és építészeti egységek teljes meg őrzésében nyilvánul meg, amelyek 
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jellemzőek Szabadka fejl ődésének folyamatosságára. A terv igen célratö-
rően feláldozott néhány értékes épületet bizonyos új megoldások megvaló-
sításának érdekében, amelyek az elmúlt id őszakban nem bizonyították be 
teljes létjogosultságukat. Valószínű, hogy egyes, stílusokat képviselő  vagy 
jó építészeti megoldású épületek, továbbá bizonyos környezeti és építészeti 
egységek értékének visszaállításával, meg őrizhetnénk az épületeket is, az 
egységeket is, amivel nem csorbítanánk a városközpont m űvészeti, kultu-
rális és társadalmi értékét. Amikor a városközpont részeinek értéknöve-
léséről beszélek, mindenekel őtt a Köztársaság tér és a Jovan Nenad cár 
tér közötti épülettömbre gondolok. El kell gondolkozni az új sugárút jelen-
tőségéről, különösen akkor, ha az új vasútállomás építése bizonytalan. A 
Petőfi Sándor és a Žptrko Zrenjanin utcák közötti tömbr ől is szó van, 
mert jóllehet itt jelent ős közlekedési útvonalnak kell áthaladnia, az út 
átvezetését az épületek lebontása nélkül, azokon keresztül is meg lehet 
oldani. Hasonló módon lehetne elemezni a Dimitrije Tucovi ć  utca irányát 
is, amely a Tito marsall sugárútról rávezet bennünket a Köztársaság térre, 
ahonnan széles látókör nyílik a város építészeti remekére, a városházára. 
Fel lehetne vetni a Fellegi és az Október 10-e utcák közötti tömb meg őrzé-
sének lehetőségét, de nem szabad megfeledkezni az Engels, a Đuro Đako-
vić  és a Makszim Gorkij utcákról sem. 

A tervmegoldás ilyen megváltoztatásával változna egyes térségek ren-
deltetésének aránya bizonyos fizikai szerkezetek javára, némelyik közleke-
dési és gépkoćsiveszteglő  területek rovására. 

A városközpont határának a Zágrábi és Preradovi ć  utcáig való szélesí-
tésével lehetőség nyílna a városközi és nemzetközi autóbuszállomásnak a 
központból való kihelyezésére az említett utcák valamelyikére, habár vé-
leményem szerint a városközi autóbuszállomásnak nem kell szükségszer űen 
a városközpontban lennie. Az az ötlet, hogy az autóbuszállomást a Zágrábi 
utcára helyezzék már azért sem a legszerencsésebb, mert ilyen módon a 
városközpont szövetébe, a lakóházak közé egy olyan létesítményt helyez-
nénk, amely rendeltetése alapján nem egészíti ki sem a lakás-, sem a .köz-
ponti funkciókat. A városközi és nemzetközi autóbuszállomást sokkal job-
ban lehetne elhelyezni egy olyan közút szakaszán, amelyr ől a legmegfele-
lőbb módon lehet megközelíteni a városba és városból vezet ő  valamennyi 
utat. Egy ilyen körút különben a város rejtett szükséglete. 

Igaz, hogy a közlekedést soha nem lehet majd a városközpontból tel-
jesen kizárni, de az is igaz, hogy nem lehet határtalanul fokozni. Innen a 
gondolat, hogy a városközpontot nem lehet új rendeltetésekkel terhelni, 
amelyekből a korszerű  világban mind több van. A városközpont egyes ren-
deltetésektől és tevékenységekt ől való tehermentesítése elkerülhetetlen. 
Meg kell tartani a leglátványosabb tevékenységeket, amelyek a régi város-
mag építészeti és városrendezési jellegéhez f űződnek. Néhány feladatkört 
más városközpontokba kellene kihelyezni, ami több központ létesítését 
tenné szükségessé. Olyan város kiépítését, amelynek több központja van. 
Ez egy lépéssel közelebb vinné Szabadkát ahhoz, hogy modern várossá ala-
kuljon át. 

A meglevő  terv ilyen elgondolások alapján való megváltoztatása is 
jobb megoldásokat nyújtana az egész város térségének társadalmi, kultu-
rális és más értékek és jelent őségek korszerű  szellemben történ ő  szemlé-
letére. Itt mindenképpen a jól átgondolt irányelvek megvalósítását értjük, 
melyek alapja az előre elkészített többféle tudományágat felhasználó ta-
nulmány, mert csak ilyen, mindent átfogó hozzáállás mellett feltételezhet-
jük a városközpont térbeli megoldásának sikerét. A legrégibb, történelmi 
városmagot és a központ városias elemeit felölel ő  tanulmány azért is szük-
séges, mert az irányelvek csak szakmailag és társadalmilag jóváhagyva 
adhatnak megfelelő  segítséget Szabadka város általános városrendezési 
terve módosításának elkészítéséhez. Ennek a kényes feladatnak az elvég-
zése kifinomult tudományos viszonyulást igényel, csakis így lehet a város-. 
központ rendezési tervét megváltoztatni, jelent őségét megérteni, ezzel tar-
tozunk a városnak, de különösen a történelmi városmagnak és a város-
központnak. 

SZEBASZTIÁN URBÁN Katalin fordítása 

178 



o 

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 8. 

A Balogh Edgárhoz intézett nyílt levelemre a határokon túl is felfigyeltek. 
Egy magyarországi folyóirat azzal a megtisztel ő  kéréssel fordult hozzám, 
írnék hat-nyolc oldalt most már a könyvr ől, s nem a visszhangjáról. Azt 
mondtam: bármi másról bármikor szívesen, de a könyvr ől magáról, amely-
nek az oly kifejező  Szolgálatban a címe, nem. Három szempontot kellett 
volna összeegyeztetnem ugyanis a magyarországi folyóiratban a romániai 
író könyvéről szólva, s ilyen feladat túl nehéznek tűnt nekem. Mert jól-
lehet a nemzetiségi kérdés dolgában itt is, ott is, amott is a lenini irány-
elvekre történik hivatkozás, de azért árnyalatok mégiscsak vannak. És Ba-
logh Edgár izgalmas könyve elejétől végig a nemzetiségi helyzetek próba-
tétele. Még azt is hadd tegyem hozzá: mélyen emberi és szocialista maga-
tartás példaképe. Itthon kell hát elmondanom róla, párhuzamot vonva és 
vallomást téve, miért érzem a legfontosabb könyvnek a most már meg-
lehetősen kilombosodott nemzetiségi politikát tárgyaló irodalomban. 

Mindenekelőtt Balogh Edgár jóhiszeműsége és elfogulatlansága miatt, 
amit a több mint fél évszázados kisebbségi küzdelemben meg tudott 
őrizni. Azután is, hogy tragikus félreértések következtetéseit kellett levon-
nia, amire sovány vigasz volt a rehabilitálás. Mert Balogh Edgár hosszú 
közszereplése ellenére sem politikai alkat, aki minden helyzethez rugalma-
san alkalmazkodni tud. Változhatott körülötte a világ, elvi és világnézeti 
perturbációk, többségi és kisebbségi helyzetek teremthettek alkalmat jog-
talanságra, sőt véres visszavágásokra, ő, mint a hivő, megmaradt rendíthe-
tetlenül a tanítás igézetében. Ha egyszer valahol Utópia országa él ő  föld-
rajzi valóság lesz, ilyen ritka jellemek fogják benépesíteni! 

A párhuzam? Sírnivalóan kirívó különbséget mutat a háborús évek 
Erdélye és Vajdasága között. Mert míg itt egyrészt elég volt a kolozs-
vári Korunk néhány számát találni valakinél, Gaál Gábor, a Korunk f ő-
szerkesztője főhadnagyi egyenruhát öltött és büntetlenül átvészelte a há-
borút. Aligha azért csupán, mert akkor még nem történt meg a hadüzenet 
a Szovjetuniónak. Az erdélyi polgári politikusokban az önérzetes lokál-
patriotizmus több türelmet és megértést engedett meg, mint nálunk, ahol 
mindig fenntartás nélkül hódoltak be a legféktelenebb sovinizmusnak. 
Nálunk korábban sem volt egy Balcescu vagy Iancu, nálunk, e hagyo-
mányait elvesztett vidéken csak politikai parvenük sütögették a maguk 
pecsenyéjét a polgári politika porondján. S míg nálunk a háború alatt nem 
akadt képviselő, aki a razziák után, ha már nem tiltakozott, de legalább 
csendesen visszavonult volna, addig Erdélyben egy Mikó Imre vagy Teleky 
Béla a baloldallal keresett kapcsolatot. 

A kilenc év, 1935-től, Balogh Edgár felvidéki kiutasításától 1944-ig, 
Románia kiugrásáig Európa legviharosabb, minden addigi háborús bor-
zalmat meghaladó történelmi korszaka, amelyb ől a Szolgálatban szerzője, 
mint már mondtam, tiszta emberséggel került ki. De nem minden meg-
próbáltatás nélkül. A kenyértelenség is végigkísérte, a pártból való kizá-
rását is meg kellett érnie, hogy aztán megint boldog legyen, amikor visz-
szavették. És ezeket a sötét színeket nem minden romantika nélkül oldja 
derűsebbé a szerelem a húszéves Máthé Rebeka vargyasi cselédlánnyal, 
akivel a pártmunka lázában ismerkedett meg a harmincnégy éves Balogh 
Edgár, akinek apja cs. és kir. őrnagy volt, anyja pedig tanárn ő . 

Szóval nemcsak az életmű  szokatlan és minden műfaji keretet szét-
vető , Balogh Edgár egész élete polgári rendet és  szabályt cáfoló volt. S 
most, hogy ötven év után személyesen. is találkoztunk, amikor ő  a nyurga, 
piros sapkás diákot kereste bennem, én meg a cserkészkalapos Eötvös-
-kollégistát idéztem magam elé, aki már akkor mindannyiunknál bölcseb-
ben tudta megfogalmazni, mi a nemzetiségi ember dolga, még nehezebb 
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a könyvéről írnom. Harcunkat megharcoltuk, ki-ki a maga módja és lehe-
tősége szerint, s már ezért sem a mi dolgunk egymásról ítéletet mondani, 
miután túléltük a veszedelmeket és beléptünk az öregség árnyékos ud-
varába. 

~ 

Csodálatos kiállítást láttam. Egyházi tárgyakat és kegyszereket hord-
tak össze a pesti iparm űvészeti múzeumban a teljes vallási béke és egyet-
értés látszatával. Zsidók, evangélikusok, pravoszlávok, reformátusok és 
katolikusok templomi kellékeit, amelyek küllemükkel az iparművészet leg-
magasabb szintjét érik el. A mai Magyarország területén fellelhet ő  remek-
műveit fafaragásnak, textilszövésnek és ötvösmunkának, a XIII. századtól 
a Rákóczi-kort követ ő  pusztulásig. Ötszáz év műkincseiben gyönyörködhet 
az ember, a tárgyak rendeltetését ől függetlenül és persze minden vallásos 
érzéstől mentesen. 

Sajnos nem ringathatjuk magunkat abban az illúzióban, hogy ezek 
a leheletfinom műtárgyak a magyar iparművészet fejtettségét bizonyítják. 
Legtöbbször nem magyar műhelyekből kerültek ki az itt látható remek-
művek, amelyeknek nagy része a XVI. század utáni id őből való. A ma-
gyar reneszánsz azonban olyan szellemi import volt, amely er őteljes im-
pulzust adott az itteni kézm űvességnek, minthogy Mátyás király udvará-
ban a külföldi, főleg olasz mesterek mellett a bennszülötteknek is b őven 
jutott hely és alkalom a teremt ő  munkára. Hogy aztán csaknem két év-
század alatt minden veszend őbe ment, s csak a török hódoltságból kima-
radt Dunántúl nyugati része őrizhette meg a maga műkincseit, sokkal 
inkább nemzeti tragédia, mint a túlélés történelmi szerencséje. 

De hogy mindez hétszáz év el őtt is elkápráztatta a szegénységben él ő  
falusi népet és a puszták jobbágyságát, emez emberi kézt ől való tárgyak 
igézetét ugyancsak alaposan felhasználva az istenhit papi terjesztéséhez, 
mégiscsak ámulatba ejti az embert. Így lett a vallás igéje szemléltet ővé, 
s így kellene elfogadnunk a művészet isteni eredetének mítoszát ma is. 

Rám mégsem az hatott ezen a kiállításon, amit az ötvösmunka remek-
lésének mondhatunk, mint amilyenek a gyönggyel, zafírral, agáttal kira-
kott mitrák, zsidó szédertálak vagy pravoszláv ereklyetartók és katolikus 
áldozási kelyhek. Sokkal erőteljesebbek a darabosságukban, s primitív szög-
letességükben megrendítő , és ha szabad azt mondanom: meggy őző  festett 
fafaragások, amelyek leginkább Veszprémb ől valók s minden kétséget ki-
záróan egyszerű  kezek munkái. Ilyen korpuszokat és pietákat, madonnákat 
és töviskoronás Krisztusokat csak a nyáj őrzésében tűnődő  pásztoremberek 
lehettek képesek kifaragni. Nem mondanak témában semmi újat és ere-
detit ezek a faragott szobrok. A Piéta például Michelangelo közismert 
alkotásának utánzata, de az újjáteremtésnek olyan er őteljes jeleivel, hogy 
az eredetiség jelzőjét sem szabad megtagadnunk t őle. És a parasztma-
donnák a maguk vaskos hús-vér valóságukkal, minden átg71lemültséget 
nélkülözve, korántsem valami túlvilági, hanem nagyon is földi és emberi 
fájdalom kifejezői. Azt' hiszem, mégis ez a népm űvészet ad az egész ki-
állításnak térhez és időhöz kötött hitelt, legalábbis a katolikus egyház ke-
retein belül. A többi anyag a nemzetközi iparm űvészet korabeli terméke, 
népek vándorútját jelezve, ahogy a habánok hagyták itt a kerámiaégetés 
meg az agyagművesség titkát, s ahogy a szerbek jöttek fel, bizánci egyházi 
kultúrájukkal megtelepedve az erd ős budai hegyek aljában, Tabánnak ne-
vezve kisvárosukat a kanyargó utcákkal. Még az egyre er ősödő  és hódító 
protestánsok se tudták kivonni magukat a díszítés mágiája alól, s meg-
maradni az intelemnél: faragott képet ne imádj! Az egyház, mint minden 
hatalom, nem nélkülözhette a művészet agitatív segítségét. 

És ami a pásztorfaragásokhoz hasonlón nem behozott m űvészet, azt 
a textilszövésben kell megcsodálni. Ez a magyar asszonyok ízlését, kifino-
mult színérzékét dicséri a gazdagon megmunkált, f őleg kalocsai miseru-
hákon és pluviálékon, tűfestéssel, batikolással és a kézimunka megannyi 
szép változatával hirdetve minden művészet ezoterikus hazájának határ-
talanságát. 
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Miért is tagadnám: meglepett a párizsi Europe boszniai száma. Az, 
hogy a jugoszláv irodalmi és művelődési élethez ilyen parciálisan közele-
dik. Mert az ember megszokta, hogy a határokon túl szerbhorvát iroda-
lomról beszélnek, s eközben nem tesznek különbséget köztársaságok kö-
zött. De még mi magunk is, akik egy kicsit távolabb élünk, nem is any-
nyira földrajzilag, mint inkább a másféle nyelv közege által, mi is haj-
landók vagyunk szerb írónak tekinteni a Crna Gora-i Mihajlo Lali ćot pél-
dául. Nem is szólva Dučićról vagy Aleksa Šanti ćról, akik Hercegovinában 
születtek, és szerbül írtak. De hogy írtak volna, ha szerbek voltak? Bosz-
nia-hercegovinai szerbek persze. Ahogyan Tamási Áron erdélyi magyar író 
volt, s ha egyszer a regionális irodalmakat is számon tartó el őkelő  Europe 
véletlenül az erdélyi irodalmat is bemutatná olvasóinak, valószín űleg Ta-
másival kezdené a névsort. 

Az Europe Ivo Andri ćtyal kezdi, aki tudvalev őleg horvát anyanyelvű  
volt; de az Ex Ponto fiatalkori verseit ennek ellenére Belgrádban jelentette 
meg, s attól fogva a szerb irodalom modernjei közé tartozott, akárcsak 
Rastko Petrović  és Crnjanski, aki viszont Csongrádon született, s a temes-
vári piaristák diákja volt. Mégse jutna eszébe senkinek az utóbbit a vajda-
sági szerb irodalomban felvonultatni. Már csak azért sem, mert a má-
sodik világháború előtt nem létezett vajdasági szerb irodalom. Ezt a nem 
túl irigylésre méltó státust meghagyták — módjával persze — a nemzeti-
ségeknek, s még a Letopis is ragaszkodott az egyetemes szerb irodalmi 
folyóirat igényéhez. 

Csakhogy Kelet-Európában vagyunk, ahol az azonos nyelv határain 
belül is megengedhető, sőt olykor egyenesen kívánatos a földrajzi osztó-
dás. Különösen akkor, ha ezt a bels ő  osztódást politikai önállóság előzi 
meg, amit Bosznia-Hercegovina esetében a külön köztársaság állapota is 
kifejez. 

De Bosznia-Hercegovina különben is más, mint Erdély. Mindenekel ő tt. 
a nagyvilág érdeklődési körében kapott nagyobb helyet száz év el őtt, ami-
kor a nagyhatalmi ellentétek t űzfészke volt, s harminc éven át viselte az 
„Európa puskaporos hordója" nem túl szép, de annál izgalmasabb jelz őjét. 
Nyugaton azt se felejtették el, hogy ott robbant ki az els ő  világháború, s 
nemcsak a Nobel-díj miatt, de már ezért is olvasták hihet őleg nagy érdek-
lődéssel Andrić  bevezető  írását Szarajevóról. 

Én azonban nem véletlenül emlegetem folyton Erdélyt. Mert ha sor-
sában nem is, múltjában, népi összetételében, de els ősorban a hegyvidéki 
táj struktúrájával mutat sok hasonlóságot Boszniával. Andri ć  novelláiban 
elmerült magyar olvasónak óhatatlanul eszébe jut Tamási Áron. Tájnyelvet 
bőven helyettesítő  folklorisztikus elemeivel pedig mintha még fölébe is 
emelné a regionális zártság és különösség világának. Balkán, de európai 
távlatból nézve! 

Nekem a valóságban is hasonlított Erdélyhez. Mosztár a mediterrán 
kék égbolt alatt derűsen elterülő  város, a Neretva ezüst tajtékos csobo-
gásával a Rodoč  gránátalma ligetei alatt egy szelídebb Marosvásárhely, 
Szarajevó meg „kincses Kolozsvár" emlékét idézte vissza bennem, az itt-ott 
még fel-feltűnő  feredzsés nők láttán, ahogy a pakulárok jelentek meg ha-
risnyásan, kilógasztott ingükön a széles fekete b őrtüszővel a szelíd Szamos 
partján, mint egy letűnt világ jelmezében felvonuló statisztéria. 

Az irodalomban mégis mintha épp most kapna nagyobb és európaibb 
kihangzást ez a szerbhorvát irodalomban is érezhet ő  különállás. Skender 
Kulenović  és Mak Dizdar költészetében külön értelmet adva a boszniai 
néplélek egzotikumának, amelyet táj és történelem szinte egyforma er ővel 
formált. 
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Hogy mindebből mennyit kapott a francia olvasó az Europe lapjain, 
nem tudom, de a vállalkozás indokoltságát megértem s egy percig se vi-
tatom már. 

~ 

Velence nem süllyed el. Ez a legújabb szenzációja a világnak, ahol 
sok minden elsüllyed, veszend őbe megy, amit öröknek és megdönthetetlen-
nek hittek, Velence megmarad. Ötven éven át minduntalan megszólalt 
valahol az aggodalmas vészhír Velence pusztulásáról, minthogy a tengerre 
épült város 1920-tól 1970-ig lassan, de következetesen süllyedni látszott. 
A tudósok ki is számították, ha így megy tovább, a század végére ellepi 
a víz a Szent Márk teret, s a Florian-cukrászda árkádjai alá, ahol Heming-
way írta a dzsungelben játszódó történeteit, csak gondolán lehet majd 
eljutni. Az erőszakos, kövér galambok is elt űnnek, amelyek a fényképez ő-
gép láttára kötelességtudón vállára szálltak az embernek, s majd már csak 
sirályok köröznek hisztérikusan vijjogva a szennyes hullámok fölött. 

A sötét jóslat nem vált be. A csodálatos város 118 miniat űr szigete 
tovább dacol az idővel, s ha másfél ezer éven át kibírta a megszállásokat, 
az idegen uralmak igáját, akkor most már remélhet őleg az elemi szeren-
csétlenségnek is ellent tud állni, mivel az emberi erőszak pusztítása min-
dig nagyobb volt, mint a természeté. Igaz, hogy közben területeket hódí-
tott és vesztett el, Dalmáciát például, amelynek lemondására Nagy Lajos 
késztette, hogy végül száz év előtt minden politikai hatalmától és önálló-
ságától megfosztva Olaszország tartozéka legyen. 

A nagyvilág észre se vette ezt a változást. Kit érdekelt a dózsék sorsa, 
vagy a köztársasági nagytanács nemes urainak elt űnése?! Fő , hogy a város 
megmaradt templomaival és palotáival. Hogy kiék voltak ezek a paloták, 
amelyek a gótikától a reneszanszon át a barokkig őrizték meg stílusukkal 
Európa szellemi életének fejlődéstörténetét, nem látszott fontosnak. Mint 
ahogy lényegtelen volt, kik építették a templomokat, amelyek alázatra és 
engedelmességre szerették volna szorítani ezt a lázadásra kész népet, amely 
oly elszántan kelt fel az arisztokratikus köztársaság nemes urai ellen. 

És így lett Velence mindenkié. A szónak persze jelképes értelmében. 
Mert az egykori kiváltságosok helyét mai újgazdagok, amerikai pénzmág-
nások és arab sejkek foglalják el az el őkelő  palotákban és a méregdrága 
hotelekben saját stranddal és jachttal, míg az egyszer ű  turisták tömeg-
szállásokon és sátortáborokban húzzák meg magukat. De miért lenne épp 
Velence kivétel, hogy mint valami nagylelk ű  kokott azoknak is hozzáfér-
hetővé tegye kegyeit, akik nem tudják megfizetni. Elég, ha csodálhatják, 
ha kicsit távolabbról nézhetik, s megelégszenek annyival, amennyit Velence 
a szegényeknek is nyújt. 

És ez nem kevés. Sőt talán több, mint amire a parvenü egyáltalán 
igényt tart. A múzeumok és képtárak turistákkal vannak tele, akik olcsó 
társasutazással érkeztek, és világot járó fiatalokkal, akiket a túlzsúfoltság 
se képes kimozdítani áhítatukból egy Tintoretto vagy Giorgione vásznai 
előtt. Persze a drága trattoriák, mint amilyen a La Madonna például, nem 
ezzel a néppel vannak tele, de az igazi Velence, mintha mégis az övék lenne. 

Szóval, nyugodtan alhatunk, minden háborús fenyegetés ellenére, Ve-
lence élni fog. Mert mint megállapították, nemcsak nem süllyed tovább, 
de még valamennyire, néhány milliméternyire ki is emelkedett, minthogy 
a jelek szerint a tengerszint sem állandó és megbízható mér őegység már, 
amihez igazodni lehet. De hát mi az? 

És ne beszéljünk háborúról, ha Velencér ől van szó. Maradjon csak 
meg a lagunák mesebeli városa faragott köveivel, palotáinak csipkés pár-
kányaival, képeivel és szobraival álmainkban továbbra is, mint a szépség 
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mindenkit lenyűgöző  szigete, ahol ha egyszer járt az ember, folyton vissza-
kívánkozik. És ami ha nem lesz, ha egy esztelen háború eltüntetné a föld  

színéről, a világ se lesz többé, csak romok maradnak utána, melyek között  

sakálok üvöltenek.  

~ 

Európai nyelven beszél — mondtam B. kiállításán, és senki se cso-
dálkozott a nagyképű  közhelyen. A csöppnyi helyiségben karnyújtásnyira  
függött a falon Romeo és Juha teljes figurája, a selymek és brokátok  

súlyos redői között, amelyek időnként mintha mégis könnyeden kinyíltak  
volna, talán hogy a költészet magasabb régióiba röpítsék a klasszikus  
szerelmespárt. Odább Lear király hajtotta tenyerébe a szakállát, aztán egy  

helyi szerző  alakjai jelentek meg, most már igazán az önkényesen .stilizál-
ható történelem kosztümjeiben, miközben csikorogva nyílt és csukódott az  

ajtó, ahogy az udvarias látogatók jöttek, s az idegenek mint akik csak be-
tévedtek, udvariatlanul mentek el. Ilyenkor a szembeni kéváházból hallani  

lehetett a népdalnéekesnő  rekedt tremolóját.  
De miért is lett volna közhely itt az európai nyelvre felhívni a figyel-

met? Hiszen épp a környezet adott nyomatékos hangsúlyt ennek az állí-
tásnak, s a képeknek azzal, hogy kiríttak bel őle. Persze nem minden euró-
pai, amit annak mondanak, s az Ezra Pound nyomában poroszkáló vidéki  

versírók serege például ett ől a hiedelemtől még csak költő  sem igen lesz.  
Ahhoz, hogy igazán kiléphessünk anyanyelv és környezet krétaköréb ől,  
tudnunk kell más nyelven is megértetni magunkat. Fábry Zoltán humá-
num-többletnek nevezte a nemzetiségi ember kétnyelv űségét, de mondjuk,  
ez már csak azért is öncsalás volt és vigasztaló kegyes hazugság, mert  

akikhez intelemként szólt, nem vettek tudomást róla.  

Maradjunk hát a képletes beszédnél, amelyen jóval többet mondhat  

az ember, s az európai nyelv frázisával talán csakugyan egy integrális  

közösség létezésére utalhatunk, amelynek honpolgárai az els ő  szóra, jelen  
esetben az els ő  ecsetvonásra megértik egymást. Ez a közösség, természe-
tesen, hogy ne mondjam: szellemi elit nem azokból a milliós tömegekből  
állt össze, akik ma otthagyva otthont és családot esztend őkre ellepik a  
nyugati világot, hogy aztán a n ők térden felül érő  lakkcsizmában, a férfiak  
gézingben guruljanak látogatóba hatalmas kocsikon haza.  

Azt hiszem, az európai nyelv a sallangtalan egyszer űség és világosság  
kifejezési eszköze. Úgy írni magyarul, ahogy Gide írt franciául. Úgy festeni,  

ahogy Cézanne vitte a vászonra az almát és az asztal kockás abroszát.  

Nem az utánzás szolgai alázatával, hanem az önkifejezés szuverén fölé-
nyével. Ez az, amit mindenkinek meg kell értenie. A szalonnát pirító fa-
vágóknak az erdő  szélén éppúgy, mint a semmin se csodálkozó hippicsa-
ládoknak, akik mindenben csalódva járják egykedv űen a világot.  

Nem azt mondom, hogy ez a lány, aki ott állt mellettem képeivel kö-
rülvéve, rokonok és ismer ősök gyűrűjében kicsit megillet ődve, s az ön-
kéntes feltárulkozás izgalmával, nem azt mondom, hogy valami kivételes  

nagy tehetség, akire külön üzenetet bíztak rá az istenek. Hogy európai  

nyelven szól hozzánk, ez volt az egyetlen bók és elismerés, amit szeret-
tem volna elfogadtatni a megnyitó többnyire tanácstalanul lézeng ő  közön-
ségével, s ez nem kevés. Képzőművészeti kultúrája szólalt meg Európa  
nyelvén. ízlése, kifinomult látásmódja és közlési készsége az az európai  

nyelv, amelynek hallatára az ember valami jóles ő  révületben elfelejti, hogy  
hol is van. Hol volna? Európában! Abban a közös szellemi hazában, amely-
ből eltűnnek nyelv és illetőség válaszfalai.  

Déjá vu — mondtam még ebben a révületben, a fekete-fehér rajzok  

és egy eltűnt világot visszaidéző  kolázsok között a magam nosztalgiáját  
is kétségtelenül elárulva, s mintegy az álom id őtlenségében átélve az em-
lékek egész sorát ebben az Európában, amelynek vonzó, mindent bera-
gyogó fénye akkor se halványodik el egy pillanatra sem, ha a falusi utcá-
kat járom és társastermel ő  parasztokkal beszélgetek a magunk nyelvén.  

Mintha humánum-többlet lenne az igény is, az álom is, amely helyzete  

és sorsa fölé képes emelni az embert.  
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ALKOTÓM ŰHELY  

VAJDA GÁBOR 

PARÁZSHALLGATÁS -- LÁNGBESZÉD 
ZÁKÁNY ANTAL KÖLTÉSZETE 

Zákány Antal nem termékeny költő . 1978-ban ünnepelte 60. születésnapját, 
azonban mindössze öt önálló verseskötet el őzte meg összegyűjtött verseinek 
kiadását. Munkásságát alig követte kritikai visszhang, ami háború utáni 
kultúránk helyzetének sajátos következménye. Egy rövid ideig a szem-
ellenzős művelődési politika miatt csupán fenntartással fogadhatták ver-
seit a bennük rejt őző , anakronizmusnak tetsz ő  pesszimizmus miatt. Mikor 
ugyanis a költőknek akarva-akaratlan az élet új min őségeihez illett him-
nuszokat írniuk, Zákány Antal magára marad a kétségeivel, mivel érzé-
kenysége a közösségi akarásokban a látszatokat is érzékeli. Valójában örö-
kös lázadó ő , revoltja azonban mindvégig pszichológiai-esztétikai termé-
szetű , ezért állapíthatja meg Juhász Géza, hogy „társadalmi szerkezete 
nincs a zákányi világnak". A forradalom tehát Zákány Antal világában nem 
versben, csupán másodlagosan megörökítend ő , filozófiailag és politikailag 
(egyszóval: racionálisan letisztázott) feladat, hanem folyamatos lélekállapot, 
a hamleti dilemmának állandó feszültsége. Ebben a szociális indulat az 
erőforrás: Zákány Antal ugyanis, akit neveltetési körülményei és erkölcsi 
meggyőződése egyaránt gátoltak az életet irányító szerep meghódításában, 
a környezettel és a világgal való termékeny elvegyülésben, a társadalmi 
érvényesülésben kizárólag opportunizmust, törtetést és embertelenséget lát. 
Mivel belőle sem hiányzik a felemelkedés vágya, gy űlöli azt, ami számára 
elérhetetlen. Nála, mint általában a forradalmi költ őknél (Ady is betyárok-
nak nevezi az urakat) megfordulnak az arányok. Már 1943-ban így ír az 
öklérő l: 

Néha pattanna, úgy feszül. 
Máskor lágy, szinte árad. 
Végtelenül könyörög 
egy roppant vaspörölyt, 
hogy agyát zúzza a haramiáknak. 

(A mi öklünk) 

Az egyéni különlét, minden igazi költ őiség előfeltétele már azokban 
az években végérvényes lesz, mikor az ezzel kapcsolatos vallomástétel eret-
nekségnek számított, különutasságra adott gyanút. 1947-ben Zákány Antal 
arról mer verselni, hogy a külvilág kőként zuhan lelke vizébe; „a boldog 
holnap" viszont csupán remény — létezik ugyanis olyan történelmi id ő , 
amikor az örömre való képtelenség ellenforradalmat jelent: 

A tükörsima bú alig rezzen, 
de mint k ő  után a vízkarikák, 
úgy pillog a lelkem 
a belehulló világ nyomán könnyedén — 
ér7em, hogy vár a boldog, holnap, 
kihúzva, mint a part fövenyén 
a tele f ényű  csónak .. . 

(Remény) 
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Szeli István állapította meg Zákány Antal költészetér ől, hogy az nél-
külözi a fejlődésjelleget. Alapvető  értelemben kétségtelenül igaz ez: a költ ő  
hangnemében, etikájában és versformájában legfeljebb hangsúlyeltolódá-
sok mutathatók ki az elmúlt évtizedekben. Változása a költ ői kifejezés tö-
mörítésében, a magyarázkodó tudálékosság visszaszorulásában tapasztal-
ható. A Zákány-vers befogadásához mindenekel őtt a költő  értékfelfogását 
kell tisztáznunk. Az érték e költészetben nem egészen egyértelm ű  fogalom. 
Szerintem alapvető  versformáló erő  Zákány esetében a sztoicizmus vágya 
és annak képtelensége közötti feszültség. A teljesen sztoikus költ ő , ha nem 
akarna bölcsen moralizáló nyárspolgár lenni, természetmiszticizmusban ol-
dódna fel. Ez utóbbi ritkán sikerül Zákánynak: őt ugyanis az indulatai 
lázas moralistává teszik, a személyét ért valóságos vagy vélt sérelmek 
nem engedhetik egyensúlyt adó természetközelségbe. Harmadik versgy űj-
teményében, a Varázslatban találhatók az alábbi kulcsfontosságú sorok: 

Állok a tónál, amelyben apró kutyahalak, 
szívek, népek és korok élnek. 
Fordul, arányul, mint egy álom, 
bennem egy törött, sajátos messzelátón 
át kétféle világ, kétféle nézet. 

(Végtelen az ősz) 

Zákány Antal Szabadka környékének, vagyis egy olyan vidéknek a 
szülöttje, melynek (miként az eddigi feltárások tanúsítják) évezredekre visz-
szamenő  kultúrális hagyományai vannak. Ez azonban nem menedék, ha-
nem csupán ürügy a költő  számára, hogy az el őbbi idézetben megfogal-
mazott dilemmák újabb és újabb variációban alkossanak versszöveget. 
Eredeti szándéka szerint önmegtartóztatásra int — jeleztem az el őbb. 
Első  könyvében többször képzavarral és olykor tudálékosan, de nem min-
den meggyőző  erő  nélkül (Erő  — férfiasság) arról elmélkedik, hogy az 
erő  nem a mellvereget ő  férfiasságban, hanem a hangya módra tisztessé-
gesen elvégzett munkában — a tűrés állhatatosságában rejt őzik. Zákány 
Antal nyíltan hirdetett költ ői törekvése: az embernek, mint önvédelmi ösz-
tön által vezérelt lénynek a glorifikálása — szemben az alantasabb-állatia-
sabb életköröknek megfelel ő , nyíltan vagy alattomosan, manipulatív úton 
támadó magatartással. Aszkétizmus a világi hiúságok ellenében — ez az, 
amit a költő, függetlenül attól, hogy miféle eszményeket valló társadalmi 
rendszer biztosítja számára a szegénységet: kezdett ől fogva mind a mai 
napig fennen hirdet. Állapota és lehet ősége: „Egyedül — mindenkivel." Az 
ok: „Nem is magasság kell, de mélység". Viszonylagos megnyugvást pedig 
az nyújt, hogy „Bölcsek az egyszer űek, a máztalanok I a jöv ő  nekik van 
megírva". Zákány rendszerint elkerüli az öntömjénzést, mint giccset, még 
akkor is, ha ennek epikai körülményesség az ára: „Van bennem alatto-
mosság". 

Mikor ilyen sziklaszilárd etikai bástyával találjuk magunkat szemben, 
óhatatlanul rá kell kérdeznünk az épít őanyagra. A költő  szeplőtelen ahhoz, 
hogy tisztának hihesse magát: etikája nem közeg, hanem cél. Ő  is, mint oly 
sokan, gyermekkorából, az elveszített édenb ől meríti energiáját; e motí-
vum tudatosult, de viszonylag ritkán hangsúlyozott alapeleme költészeté-
nek. Igazi költői eszközökkel érzékelteti visszaemlékezését, mikor még „B ő  
volt a közel, anyai a távol" s nem tudta: „készülnek a tüskös fenék, I ame-
lyeket majd a világ rám szór ... " E letűnt világ nem tud többé konkréttá 
lenni, csupán nosztalgia révén erkölcsi abszolútumok formájában idézte-
tik meg: a visszatekintő  szeme átsiklik a valós ellentmondások fölött. 
Olyasfajta fájdalmas boldogság üzen az egykori nyomorból a költ ő  heroi-
kusan vállalt remetesorsának, mint amilyet Móricz Zsigmond fedezett fel 
az irodalomban ismert fiatalkori novellájában. Lépten-nyomon kiderül te-
hát, hogy az aszkétizmus lényege nem lelhet ő  fel a „gazdag" szegénységben, 
ilyen nincs is, következőleg azok a sorsok, melyek a nélkülözésb ől eredő  
erkölcsi többletet harsonázzák közvetve egy mély és a költ őnél feloldhatat-
lan ellentmondást fejeznek ki. Íme a vágyott végs ő  lélekállapot: 
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Jó lenne kényben, erős szigorral élni, élet, 
vad, de korhó kövületeid között, 
a tökéllyel, mely századokon át csöpög 
valamely barlang falán le, hosszan — 
aztán csak lenni, mint az érő-kévék, 
elhagyva a szokásnak ösvényét, 
mit kelletlen rabként kitapostam .. . 

(Fönt és alant) 

Szokásokon túli, időtlen nyugalmú önfegyelem — erre áhítozik a költ ő . 
Hiába „vágyik" a szegénységre, az önámítás nem megoldás: valójában 
kevés költő  gyűlöli oly nagy mértékben az elesettséget, mint éppen ő . Ezért 
nőhet gyűlölete mértéktelenül nagyra; ezért irigykedik többek között a 
történészre. Zákány Antal csupán az egyénnek (a költ ői énnek), valamint 
az emberiség általános fogalmának ad helyet világában; kizárólag a végs ő  
és legnagyobb feladatokat ismeri, az értelmi tapasztalatszerzést dogmati-
kusan elveti. Kár, hogy (nyilván több okból kifolyólag) nem alakulhatott 
ki szorosabb együttműködés a költő  és „a történész" között; így ugyanis 
az első  verseskötetek sajnálatosan magukon viselik az írás- és gondolko-
dás-kultúra bizonytalanságainak, egyszóval a provincializmusnak a nyo-
mait. 

Általában hajlamosak vagyunk arra, hogy amihez valaminél fogva nem 
értünk, azt eleve lekicsinyeljük. A fiatal Zákány Antalnak nem fordul meg 
a fejében: az általa elvetett „vers-irodalom" m űvelőinek erkölcsi érzékeny-
sége sem volt mindig kisebb az övénél, annak ellenére, hogy körülményeik 
kevésbé kedveztek az öntetszelg ő  vadzseni pózának kialakításához. Az 
efféle kitétel nem több hetykélked ő  odamondásnál: 

Babráltam én már jó néhány rongyot, 
mit lírának hívnak: vers-irodalomnak; 
kevés kivétellel, mint a szombat: 
gyűjtője volt a hétközi szemétnek — 
ha netán a forma címén látnák 
versnek egy lélek vallomását — 
éngem e vád talán nem érhet .. . 

(Fönt és alant) 

A magány olyan, mint a szegénység: vágyott cél és gy űlölt állapot. 
Zákány rezignáltan vállalja az eszményítés feladatát, s mi tagadás: nem 
ritkán önámító gondolatai ellenére is el kell ismernünk, képei vitathatat-
lanul kiemelkedő  tehetségére vallanak. A magányt ekképpen invokálja: 

Tudom, hogy a mindenség az olvasmányod, 
és hogy őskortól írod ama könyvet, 
amelyben világnyi oldal jut a könnynek, 
a fénylőnek, a szennymosónak — 

(Fönt és alant) 

A magány nem csupán a túlérzékeny ember véd őbástyája, hanem a 
végső  kérdések burjánzásának táptalaja is. Aki a viszonylagosságokba kép-
telen belenyugodni, az az ideák felé nyúl. 

Zákány szeret filozofálni, elmélkedni, ezért el őszeretettel személyesít 
meg elvont fogalmakat. Ilyenkor a hangvétele és magatartása az Adyéra 
emlékeztet. Kigondolt élőlényei társalgásra, vitára, vallomásra, indulatkitö-
résre, de mindenekel őtt a panaszos vallomásra nyújtanak lehet őséget. Ilyen-
kor is „Az egyéni bánat fekete színeit csöppenti a költészet kristályvizébe, 
a bensejében feszülő  ellenállások falát csak szándékaival tudja néha-néha 
áttörni, szárnyalni próbálna, de röptét lépten-nyomon megakasztják kis 
és nagy egyéni problémái ... " (Bori Imre). A költ ő  azokkal a problémák-
kal kerül képletesen is testközelbe, melyek a legnagyobb súllyal nehezed- 
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nek hétköznapjaira, magányára. Így hát nem lep ődhetünk meg, ha így 
kezdi mondanivalóját: „Az éjjel beszéltem a gonddal ... " (Gond). E viszony 
a költői én alárendeltségét fejezi ki, mely abban az esetben még szembe-
tűnőbb, amikor magához az istenhez fohászkodik vagy — dühöngve és 
kárörvendve — az „urak"-at leckézteti. Zákány Antal egészen sajátos mó-
don keresztény költő : az istenfélelem a viszonylag gyakori tagadás formá-
jában ad hírt magáról e költészetben. Az isten vagy a költ ői megszólalás 
ürügye, az ünnepélyes hatáskeltés módozata vagy pedig gúny tárgya. „Az 
út, uram, mindenkié ... " — e sorral indítja egyik versét (Az út). Az isten-
közelség tudata nagylelkűségre ösztönzi: mintha ugyanis egy pillanatra 
komolyan venné, amiben leginkább kételkedik — s így folytatja: 

Az út, amely a tiszta 
napba vezet és mit sem 
hederít rája, 
hogy van-e szíve annak, 
embersége, lelke, 
aki rálép, hogy 
van-e keze, lába? 

E költőiség alapvető  belső  ellentmondására, rapszodikus voltára vall, 
hogy a harmadik, befejez ő  szakasz homlokegyenest ellentmond az els őben 
kifejtett gondolatnak: 

Az út mindenkié, 
aki örök — csak az övék 
nem, akik fölszedik róla 
az ember öröklétkövét .. . 

Úgy látszik, a versszöveg Zákánynál többször is azonos a bels ő  be-
széd spontaneitásával, ellentétben a míves költ őkkel, akik, ha nem fojt-
ják is le indulatukat, legalább egy-egy versen belül ügyelnek a gondolat 
egyöntetűségére. Az ilyen verseknek ugyanis legföljebb pszichológiai hitele 
van — esztétikai kevésbé. Blaszfémiára már jóval több példát találhatunk: 

Az úrnál is tapasztaltabb az isten, 
az örökléthez járt iskolába, 
a korbácsnál, a pisztolynál 
is halálosabb kozmikus rögök 
között rohanvást már 
e trágyadombon járva 
egykor úri bűzt szagolt! 

(Az úrnak szent ostobasága) 

Zákány Antal világában az isten az emberi tulajdonságok legmagasabb 
mértékeként is megjelenik. Megszólítása, megidézése hiánylista összeállí-
tására alkalmas. De ilyen esetben sem könyörgésnek vagyunk tanúi; a 
hangném inkább felszólító, követel ő : „Taníts meg arra, isten ... " (Ima). 

Hasonló szellemben társalog a történelemmel is, látomásszer űen és 
elmélkedve jeleníti meg az emberiség sorsára vonatkozó tapasztalatait. 
A vallomások vallomása e szöveg (Vendégem, a történelem), mert a költő  
itt nem csupán az indulatait szabadítja fel, de azok mozgatórugóit is be-
mutatja: önnön kishitűségét leplezi le. E költeményében ugyanis a tör-
ténelem felől láttatja önmagát, a „tiszta gondolat igézetében", a szabadság 
nevében tör pálcát önmaga fölött. Lehet, e versben is akad némi b őbe-
szédűség, talán tudálékosság is, a dialógusba kivetített bels ő  drámát még-
is mélyen hitelesnek érezzük. Hiába tudja ugyanis a költ ő  elméletileg, mi-
szerint „Megszűnik a salak fogalma I a tiszta gondolat igézetében, I amit ől 
úgy félsz, mint Jehovától Jób", ha a megszemélyesített történelem azt 
veti szemére, hogy „Az vagy te, kir ől egy pillanatra hittem: I kínjai fájá-
ból ki szárnyakat ácsol ..." Egyéni terhek és történelmi lehet őségek dilem- 
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máját az érzelmekkel béklyózott egyén javára dönti el. Szerinte az itt és 
most fájdalma mellett eltörpül a történelem kínálta szabadság vigasza, a 
jövőtudat mint felemelő  útravaló. Zákány költeményének utolsó két sora 
szellemesen fejezi ki a költ ő  javíthatatlan szentimentalizmusát: „Nagyúr! 
— szóltam —, ki éngem mindenkinél I jobban szeretett, elment a ku-
tyám ..." Zákány Antal elvont fogalmainak megszemélyesítései olykor eny-
hén modorosak: „Miatyánk, id ő , dicsértessék a te neved ..."; máskor ke-
délyeskedőn humorosak: „Az isten jóbarátom, I de kölcsönt sohase ad I ne-
kem ..." E költői eszköz azonban az önmagához való közeledéshez is nyújt-
hat lehetőséget: ti. még a saját kínját is képes önálló létez őként tapasz-
talni: ami rendkívül mélyenszántó, lírailag-nyelvileg is hiteles önelemzést 
eredményez (Beszéd a jelek értelme is). 

A vágyott hiányzó emberi tulajdonság is szinte szellemi lényeg ű  élő-
lényként tűnik fel az egyik Zákány-versben (Jóság, hol vagy?). Itt nyoma 
sincs a giccsnek, mert a költ ő  tényleges életszükségletként éli át azt, ami-
nek hatósugara egyre rövidebb lesz a civilizáció mai feltételei közepette. 
Nem az önmaga jóságától való elteltség állapotának tükröz ője e vers, ha-
nem a mássá levés őszinte vágyáé. Igazi himnusz: a tárgy magassága 
irányába mélyről, szenvedések poklából tör föl a kiáltás: 

Ezerszer rúgva, szájon ütve 
e szent szóhoz újra visszatérek, 
tiporhatnak, mint útált férget, 
harapják érte át a torokom — 
én tudom, hogy miért született meg: 
azokért, akik b űnbe estek 
örök nyomorból és fájdalomból!... 

A hűség fogalma ugyancsak egyik alappillére Zákány költ ő iségének. 
Egyik verse (Álom-asszony) teljes egészében ehhez a múzsájához szól. A 
lényeg, mint a költő  legtöbb költeményében, már az els ő  két sorból kiol-
vasható: „A hűség csodás I országát kerestem én." Ez esetben a h űség a 
nemek kapcsolatára vonatkozik, s abszolútumként nyer bemutatást. Zá-
kány legalább annyira utálja az emberi viszonyoknak a civilizációbeli kor-
csosodását, mint Rimbaud és Rilke, kiknek — az említett motívumot tart-
va szem előtt — kései leszármazottja. A francia és az osztrák költ ő  finnyá-
san elhúzta az orrát a modern kor boldogtalan kéjhajhászatának láttán: 
az előbbi az antik természetességet eszményítette, az utóbbi pedig önfe-
gyelemre intett. Zákány is gyötrődve teszi fel a kérdést: „Jaj, mivé lettél 
bennünk, tiszta szépséges szerelem-lényeg! ?" A probléma az, hogy „Csúf 
ősállatok lettünk I mi, nem vagyunk I szépséggel érz ő  lények!" A megoldás 
a vers tanúsága szerint test és lélek viszonylagos harmóniája helyett a 
lélek diadala. Az álomban ugyanis egy asszony jelenik meg igazi vigasz-
ként — ám „a lelke jött csak I a testben", s még azt is hangsúlyozza: „nem 
tudom, hogy mi a kéj ..." A hűség a hitvány érzékiségen túli lehet őség — 
hirdeti a költő , aki, miként másutt is, a gúzsba köt ő  anyag princípiumá-
val szemben a tiszta szellemiben keresne vigaszt. Ennek viszont — s ezt 
saját maga is jól tudja — csakis az álom és a látomás lehetne a közege. 

Az évszakokhoz többször is mint él őlényekhez viszonyul: az ősz oly-
kor titokzatos szimbólum számára. A tél viszont — nyilván nem függet-
lenül attól, hogy a hideg örök ellensége —, Nazor ismert versének motí-
vumára emlékeztetve, vagy az embert béklyózó és megsemmisít ő  erőknek 
a jelképe vagy pedig rémíszt ő  látomás: 

A minap egy szörny ű , 
e1 f eledt tájon jártam, 
s egy ódon 
szent fejéhez hasonló dombról 
a tél fehér csontváza jött felém, 
s azután szétesett 
előttem, a volt úri telken .. . 

(Föld se mozdult) 
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Zákány Antalnál a sóvárgás az az állapot, melyb ől a jobb versek 
születnek. A szólás is azt tartja: a harag rossz tanácsadó. A költ ő  szava 
akkor hitelesebb, ha arról szól, ami a harag mögött, alatt van; mikor pél-
dául a csalódottságról tesz gyötr ődő  vallomást: „kínból lett eszményké-
pem, Te vagy a halott" (Gyászbeszéd). A kín oka persze az, hogy „Örökké 
néztelek, és I nem láttalak milliárdszor", hogy arról kell beszélnie, ami 
nincs — például az örömről. Az öröm a költő  számára az adottat, a szokáso-
sat teljességgel fölülmúló, tehát nem létez ő  valami: magasabb szférák 
igézete, az elképzelhetetlen emberi teljesség közérzete. Az öröm akkor vál-
hat realitássá — Zákány e magatartásával a múlt századi forradalmi ro-
mantikát idézi —, ha, majd 

a végtelen nagy örökb ől, 
a reménységb ől az ember isten nélkül 
s az isten embertelenül 
szinte egyszerre kilép 
a halálos jégpusztába — 
hogy fölgyújtson minden szenvedést .. . 

(Gond) 

Zákány Antal költészetében kimutatható a misztikus tájleírás, a ter-
mészeti jelenség látomásszerű  életre keltése is: a megszemélyesítés módja 
pedig a tájnak emberrel kapcsolatos vonatkozásaira utal. A délután tüzé-
ben című  versben például „a kicsi Köröst" „a gyenge lába I páka-koplyás 
Nádországba" hozta, „végig a sovány I zsugori senkiföldön ..." Egyfel ől a 
kiszolgáltatottság, gyöngeség; másfel ől a kíméletlen közöny — ez az emberi 
háttere ezeknek az önmagukban teljes képeknek, melyek freskóértéke vitat-
hatatlan: a múlt és a jelen pillanatai egyidej űségbe torkollnak rajta. Azon-
ban nem expresszionista vagy szürrealista megoldások az irányadók itt, 
hanem az említett patak folyásához hasonlítható módon kiegyensúlyozott 
epikum, mely a teljes szimultaneitás helyett a múltba is képes elkanyarodni: 
„hol egykor megrekedt a hun". A táj metafizikai állandó e költeményekben: 
önmagában s nem evilági jelentésre utaló szimbólum voltában rejtélyes. 
A tó például eszményi élőlény a költő  számára (Télen a tó), ám nem 
érzéki valóságában (hiszen a hó csupán „fehér penész" rajta), hanem hoz-
záférhetetlen bels ő  többletében. A tavaszi vagy a nyári tó érzékelhet ő  reali-
tása kiábrándítana (gondoljunk a dögre ereszked ő  sirályra!); a jelenség 
csak titok voltában lehet vonzó; ekkor és így közeledhet hozzá a költ ő : 
„miként kedvese I a szeretett hölgynek." De az őszben is a megfoghatat-
lanság, a megállapíthatatlanság vonzó. Zákány el őtt nem a jelenségek kül-
sejének és funkciójának folyamatos átalakulása jelzi az évszakot, hanem 
tovatűnő  pillanatok, impressziók. A fény egyensúlyt adó realitása (ez a 
tavasz-versekben figyelhet ő  meg) körülíró felsorolásra, prózai leltározásra 
indítja a költőt. Az Ősz című  versből sem hiányzik a felsorolás: ám ez a 
folyamat fájdalmasabb és bens őségesebb; egyszóval líraibb. Az ősz lénye-
ge is a részletekben van; ám mégis illékonyabb, kevésbé „fényképezhet ő " 
le, mivel az élmény a nem annyira tárgyszer ű  jelenségekben tükröződik. 
Zákány költői módszere az ilyen típusú versben szimbolikusnak min ősít-
hető ; méghozzá azért, mert az egymás mellé sorakoztatott képek és ter-
mészeti mozzanatok nem annyira összeségükben, mint inkább külön-külön 
tartalmazzák az évszaknak egyébként hozzáférhetetlen lényegét. Ez annál 
inkább így van, minthogy — a tavasz-versekkel ellentétben — az itt fel-
sorolt jelenségek nélkülözik a térbeli mellérendeltséget; sokkal inkább 
kivetítések, mint külső  megfigyelések: 
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Ne mondd meg, ki vagy, 
én kitalálom! 
Az ősz vagy, 
bágyadt fűszál, 
törékeny, elalvó ág, 
borongó szelíd felleg, 
panaszos dal az éjszakában — 
egy árnyék, 
fájdalmas, tűnő  suhanás vagy 
lehelet-hullám .. 

Az ősz Zákány versében a szorongás sajátos formája, a végs ő  kérdé-
seket kikényszerítő  erő : „A nagy miért vagy te, a magányos följajdulás-
ban ..." Az ősz folyamatszerűsége nyilvánvalóbb, mint a tavaszé, ezért az 
emberi kedélyt is mélyebben befolyásolja: „itt vagy j de fáj, j hogy nem 
állsz meg a szívem szintjén." Mi tehát végs ő  soron az ősz a költő  számá-
ra? Múlékony szépségélmény, egyszerre kellemes és kellemetlen borzon-
gás, magának az emberi sorsnak a jelképe: egyszóval az a végs ő  határ, 
ameddig még az elmúlásnak a látványa és tudata esztétikusan élvezhet ő . 
Csakis innen értelmezhet ők e sorok: „ ... lehullasz a lombbal, I amelyben 
ezerarcú, j végzetes fájdalom van, 1 s hogy ez a fájdalom mégis édes." Mon-
danom sem kell: ez a gyönyör űség Zákánynál sem teljesen irracionális, 
még ha e másik vonatkozásról (az őszről mint az érettség, a kiteljesedett-
ség időszakáról) nincs is szó. 

Számos Zákány-versben a természeti jelenség ürügy a költ ő  pana-
szának felszínre hozására (Őszül, Sirály, szép testvérem). A madár már a 
régi korok számára is a szabadság jelképe volt: megidézése pedig a leg-
mélyebbről fakadó emberi vággyal való szembenézést jelentette s jelkép 
voltában közvetlenül utalt a költ ői imaginációra, arra, ami mindig a költő  
testi létének ellenpólusa volt s ami rendszerint boldogtalanságra ítélte. Zá-
kány Antal sirálya azonban, egy pusztuló vidék madaraként, nem repülhet 
magasra: 

Sirály, sirály, 
én síró testvérem, 
forgó fehér szirom 
a délután tüzében, 
te hányódó, vak látnok — 
dögöt fogtál, bizony, 
két szép szemed rosszul látott. 

Zákány több költeményében a természeti jelenségek nem tárgyszer ű  reali-
tásukban, hanem mint tiszta absztrakciók szerepelnek. Az „id ő" nem mint 
egy pillanat vagy pillanatsorozat fontos számára; a „tél" nem úgy jelenik 
meg, mint a táj elemeinek konkrét hatása az emberre; a „táj" el őtte nem 
élő  és holt tárgyaknak dinamikus együttese; a napszakok is a legáltaláno-
sabb, legkevésbé megfogható lényegükben jelennek meg nála. Az ilyen-
fajta szituáció tagadhatatlanul bizonyos mértékig a modorosság benyo-
mását kelti, mivel hogy olyan tüneményhez fohászkodik retorikus hangon, 
melyben nem hisz: 

Miatyánk, idő, 
dicsértessék a te neved, 
s legyen minálunk 
a napod örökre honos —  
s legyen e télbe gebedt 
táj végre már virágporos! .. . 

(A másik arc) 

Az említett általános jelentésű  kifejezések e költészetben jelképes 
értékűek is. A tél számos összefüggésben szerepel, de mindig holtpontra, 
tehetetlenségre utal. Szöges ellentéteként a fény mutatható ki (a tavasz- 
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ban, a márciusban kevésbé bízik Zákány, nyilván azért, mert az újjászüle-
tés csupán látszat, azaz: a kikelet nem abszolútum). Költ őnknek tehát leg-
inkább az ősz és a tél az ihlet ője: nála az elutasítás indulata csupán a 
holtpontoktól rúghatja el magát: „Még most is várlak, szent napsugár, 
pedig már tél van ..." Világosabban: a fény szükséglete akkor fejez ődhet 
ki legintenzívebben, mikor legkevésbé érezhet ő  a jelentéte: Zákány Antal 
költészetének paradox módon nem a „van", hanem a „nincs" az ihlet ője. 
Könnyen meggyőződhetünk erről, ha két olyan verset veszünk szemügyre, 
melyben az újjászületés évszaka a címben szerepel. A Tavasz például a 
„meleget" az egyes szám második személyt ől várja és attól sem kapja meg. 
Zákány hasonlatában az ág, ahelyett, hogy rügyezne: törik: „Álltál az em-
berek között, I mint ág, mely I a törzsér ől törött le ..." Az Üzent nekem a 
tavasz ... indulatát éppen a tavasz közelsége szikráztatja: 

Üzent nekem a tavasz. 
Azt üzente, legyek nyugodt, 
meghalok úgyis, 
ne bajlódjak immár gazemberekkel, 
kenyérrel, pénzzel, 
gúnyával, igazsággal, 
békével és fegyverekkel .. . 

A tavasz élménye csupán a megfigyelés közvetlenségére, a leírás tár-
gyilagosságára buzdítja a költőt. A Tavaszi tájkép mintha Brasnyó István 
lírai szociográfiáj ának el őhírnöke lenne. Figyeljük meg: a tájkép része-
ként feltűnő  Nap nem rendelkezik olyan jelentéstöbblettel, mint a Nap, nap 
című  naphimnuszban. A fény időszakának tér- és időbeli beteljesedését a 
következőképpen ünnepli Zákány: 

Nem történt semmi, 
csak a nap sütött ki — 
születik egy évszak... 

A költő  tárgyilagosan, pontosan írja körül e látványt, a tárgyak és 
élőlények önmagukban, létüknél fogva jelentenek gyönyör űséget számára. 
Nem lelkesedés, hanem nyugalom itt a tapasztalás közérzete: a dolgok-
nak nincs nyugtalanító és lelkesít ő  mélységük s inkább a szem gyönyör-
ködik bennük, mint a lélek. A nap csupán fizikai-optikai funkcióját telje-
sítve van jelen, ezért marad alul a büszke és harcos háziállattal való 
összehasonlításban 

A kakas: 
a napnál is izzóbb, 
a napnál is égőbb, 
aranyosabb 

(Tavaszi tájkép) 

E sorokban a külsőnek és a belsőnek az egyensúlya annyira teljes, 
hogy itt költőietlen, prózai látásmódról kell beszélnünk, ez tudniillik Zá-
kány kifejezésmódjának egyik határa, lévén, hogy a szókapcsolatok ahe-
lyett, hogy új valóságot teremtenének, az általunk már ismertet másolják, 
tükrözik. A fény tehát csak hiányában éltet ője a költőnek; mint valóság 
elveszíti jelentésbeli többletét és a dekoráció szintjére süllyed. A tavaszt 
csupán sejteni lehet költ ői módon — tapasztalni már nem. Ezt egyébként 
a Tavasz is tanúsíthatja: 

A süket hallja, 
hogy dobban a tavasz, 
a vak látja, 
hogy közeleg .. . 
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Természetesen: „hallja" és „látja" a költ ő  is, csakhogy túl sokat rész-
letez ahhoz, hogy egységes és intenzív benyomást érhessen el. Jobb, ha 
nem is idézzük az elrettent ő  példákat annak bizonyítására: Zákány Antal-
nak mint költőnek a tapasztalható realitás legy őzhetetlen ellensége s töb-
bet lát, ha lelki szemeire hagyatkozik. Igazán ujjongani is csak ilyenkor 
tud: „Nap, nap, nap! I Te vagy egyetlen gondolatom ma" (Nap, nap). 

A Zákány-verseknek egy egészen nagy csoportja különös képz ődmény: 
zabolátlan indulatoknak az eredménye. Egyszer űen szólva: a szóban forgó 
versek tulajdonképpen szidások, szitkozódások. A költ ő  nem ritkán pózt 
választ s a kijelölt alapállásból alaposan elveri a port a boldogtalanságért 
felelősnek tartott világon. Ilyenkor a hetykélkedés, az odamondogatás, a 
gúnyos fölény, a megleckéztetés jelenti számára a szabadságot. Az argó-
kifejezések és szitokszavak is febukkannak nála, mondatai pedig, mivel 
mindent egy szuszra akar kimondani, hosszan kígyózóak s lendületükben 
közhelyszerű  ismereteket, elcsépelt fogalmakat is átforrósítanak. G őgösen 
költőietlen tud lenni: az anyagiakban dúskálókat például „uraim"-mal 
aposztrofálja s az étrendjér ől számol be nekik (Epilógus). Az is eszébe 
jut, hogy az isten egykor „melósként kezdte", s hogy ő  is nyomorgott (köl-
tő  számára a halhatatlanság az utolsó mentsvár), de volt annyi esze, hogy 
a gazdagok számára a jólét — „vérelmeszesedés" formájában — büntetés. 
„A proli" (akinek nevében Zákány beszél) a látszat ellenére is sokkal job-
ban járt — ő  ugyanis „livrés inas, cseléd I és intéz ő-gondnok I helyett har-
matot I meg áldásos koránkelést" kapott. Mondjuk, hogy naiv e gondo-
latmenet? Arra emlékeztessünk, hogy a pszichológia racionalizációnak mi-
nősíti az efféle önigazolásokat? Vagy netalán arra utaljunk, miszerint a 
gazdagok léte a szegények b űne is? S végeredményben: amennyiben tény-
legesen üdvözítő  a szegénység, vajon mi értelme van a gazdogokkal szem-
ben fölényeskedni? Nem önámítást rejt-e vajon az efféle versek háttere? 
Mindegy, törődjünk bele: Zákány Antal számos versében egy vidéknek a 
költője, akinek ihletköréb ől a történetiség tudata és az egyetemes kultúra 
hagyományai teljességgel hiányoznak. S e hátránya éppen olyankor dom-
borodik ki, mikor az el őnyére igyekszik átjátszani. 

Az indulat olykor tárgyiasult formában nyilatkozik meg: nem vélet-
lenül verseli meg ugyanis Zákány Antal éppen a földrengést (Földindu-
láskor). Mikor a vak és pusztító er őt misztifikálja, akkor öntudatlanul 
saját magáról is beszél, látomásában akaratlanul is önmagát objektiválja. 

A dühödt, vak óriás eltépte láncát. 
Kilépett a mélyb ől 
a város főterére, 
hol örök kiállítás nyílt meg 
kis gazságok m űvészi példányaiból — 
fölállt a holtakra, az élettörmelékre, 
de őt az emberi szem meg nem látta, 
mert leveg őszínű  a palástja, 
s az arca olyan szürke, 
mint a por ... 

A földrengés tehát nem emberi értékeket pusztít, hanem — ahogyan 
a kissé suta szintagmalánc állítja — a „kis gazságok m űvészi példányait". 
A pátosz nem azonosítható a költ ői erővel. „Érezzük a szenvedélyt, sejt-
jük az indulatot és a fájdalmat a sorok mögött, bizonyos módon hatni is 
tudnak az ilyen szóösszetételek, de a költészetet, nem az »irodalmi író« 
költészetét, hanem az életdokumentumokat felkínálóét hiányoljuk. A köl-
tészet hitelesítő  ereje hiányzik az ilyen sorokból." (Bányai János) 

A vallomásosság már önmagában árulkodó emberi tulajdonság, hi-
szen, lélektanilag tekintve, nyilvános gyónás. Aki vall, aki bels ő  kényszert 
érez, hogy másokkal ossza meg titkait, az vagy felmentést vár b űneinek 
elősorolása következtében vagy — ami gyakoribb eset -- a stilizált önarc-
képpel saját magát is meggyőzni igyekszik tettei jogosultságáról. Az iro-
dalomban rendszerint olyan emberek vallanak, akiknek gondolat- és érze-
lemvilága (esetleg: tette) eltér az adott id őszakban normaként elfogadott 
magatartástípusoktól. A fékeveszett indulatok olyan kisülések, melyek tar- 
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tós és kínos űrt hagynak maguk után: aki egyszer prófétának érzi magát, 
annak másszor a szentség pózához is alig van lelkiereje. A költészetben 
természetesen az indulatok nem önmagukban problematikusak (egyes köl-
tészettanok és ars poeticák éppen ebben az irracionális impulzusban jelö-
lik meg a lírai teremtés lényegét), hanem megnyilatkozásmódjukban, a 
szavak ruhájába öltöző  erkölcsiség és bölcsesség szintmagasságában, a 
tapasztalat mélységében, ahol egyén és világ találkozik egymással. A val-
lomásos költőnek legnehezebb a helyzete: ő  az, akinek fából vaskarikát 
kell alkotnia: szóvá tett vagy elhallgatott, tudott vagy öntudatlan sérel-
meire adott válaszait általános igazságként sugalmaznia; az egyedit törvény-
ként revelálnia. Ma már egyre inkább tudjuk: „az igazság" helyett érde-
mesebb egyéni igazságokról beszélni, s egyre gyanúsabb az az ember, aki 
mások igazsága nevében is beszél. Talán ez lehet egyféle magyarázata 
annak: miért irányul manapság a vizsgálódás figyelme mindjobban a mi-
kéntre, a meggyőző  erő  titkára, vagyis a nyelvre. 

A hiteles vallomás amellett, hogy elárulja az emberről, milyennek sze-
retne látszani, az indítóokokat is feltárja: annak is napvilágra kell jutnia, 
amit a költő  legszívesebben eltitkolna. Zákány, egyik ősére, Adyra emlé-
keztetve, nem csupán ösztönösen árulja el, de tudatosan be is vallja b űn-
tudatát. Ez, miként költ őknél általában lenni szokott, rendkívül bonyolult. 
Bűntudat először is azért kínozza, mert másokkal (az urakkal, az istennel) 
szemben maximalista igényekkel lép fel; mivel csillapodottabb perceit 
megszégyenítve meg-megszalad a nyelve. Így azután súlyos teher eshet 
le szívéről, mikor kijelenti: „Van bennem alattomosság." (Fönt és alant). E 
költészetet tanulmányozva az is kiderül, hogy alkotója m űveltségének főleg 
biblikus rétegei vannak, ezért a következ ő  kitétel nem lehet független az 
emberiség eredend ő  bűnétől: „ ... egy bizonyos vakság szerint látok, j mert 
kívánta már azt a romlottságot j előttem egy ős — amint én kívántam ..." 
(Fönt és alant). Zákány a rezignált dekadensek nyomain halad, mikor letisz-
tázza önmaga előtt: a rossz a rosszindulatban újjáteremti önmagát: 

Amit a mindenség falára róttunk, 
az ocsmány szók, sok trágár ábra, 
a gyermekélet szép arcába vágva 
rút fekéllyé, rondasággá fogan .. . 

(Fönt és alant) 

Szorongás és remény nála egybefonódik, hiszen 

.. gyermek- őzek készülnek 
ide, be a kővilágba, 
amíg durván, bosszúval alszunk, 
hogy emberül megcsókolják vén, 
állati orcánkat .. . 

(Ballada) 

De a következ ő  kijelentésben is kollektív bűntudat fejeződik ki: 
„Eszünk a leendő  bűneinkre gondol ..." (Jóság, hol vagy). 

Az idézett példákban a bűntudatnak világi motívumai vannak s tulaj-
donképpen az erkölcsi érzékenység gyakorol önbírálatot; egyes vershelyze-
tekben a költőből valóban az emberiség lelkiismerete üzen. A felfokozott 
felelősségérzetben kompenzálódó bűntudatnak azonban (igaz, iróniával 
visszaszorított) vallásos okai is vannak. 
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Valaki belenéz 
bűneim nagy lajstromába, 
és ítélet nélkül, 
mialatt már-már kékül 
az ártatlanok szemében az ég —
beküldi hozzám 
az égő, lángoló homályba 
a lelkiismeretet —  
a kín legnagyobb mesterét .. . 

(Hajnalban a fának nincsen árnya) 

Ezzel azonban még korántsem mondhatunk el mindent arról, melyek 
a bűntudat motívumának összetevői Zákány Antal költészetében. Kevés 
költő  alázza meg oly gyakran az istent, mint ő , mégis szünhetetlen a vele 
folytatott harca. Hajnalban a fának nincsen árnya című  versében vallató 
rendőrként idézi meg, aki felelősségre vonja, mert állítólag „egy »idegen 
hatalom«, az élet számára" kémkedik. A költ ő  vétke az emberi érdekeket 
szolgáló prófétálás, az erények hirdetése és számonkérése egy magasabb 
rendű  földi élet reményében. Zákány mintha nem is a végs ő  kérdéseket 
megszemélyesít ő  isten ellen viselne hadat, hanem saját magának, önnön 
kétségeinek szuggerálná: a halál titka lényegtelen az életéhez képest. E 
gondolatok belső  hiteléről azonban nem győznek meg Zákány sorai: „Fü-
tyülök én I az árnyékvilág impériumára ..." — élet és halál problematikája 
ugyanis különösképpen a mai emberek tudatában képez egységet s „az 
élet" nevében elhangzó beszéd tulajdonképpen a szorongás mesterkélt és 
erőszakos elleplezése. Ilyen esetekben az autentikus önfeltárás retorikába, 
ez viszont tudálékosságba csap át. Nem lehet tudni például, hogy vajon a 
szerves lét eleve elrendelt kínjaira gondol-e Zákány Antal versének követ-
kező  részletében: 

Mert előbb jártam 
én az árnyékvilágban, 
mint ádáz varázslója, a halál, 
mert ezelő tt billió évvel 
én már nyomorban éltem, 
értettem a lényeget: éheztem, fáztam 
küszöbén minden kívánságnak .. . 

A zákányi lét-mitológia biologisztikus jegyeket mutat, mivelhogy nem 
egy versében a kezdetekre utalva felt űnik a „mag", jelen esetben ekkép-
pen: „a végzet kezdetével az én lelkem egy kicsi maghoz I mindeneket ta-
nulni járt ..." A magnál még nagyobb szerepet játszik a hol szimbólum-
ként, hol pedig metaforaként, hasonlatként jelentkez ő : ág. Ez általában a 
törzshöz tartozik, s többször is rügyezést megel őző  állapotban van, arra 
utalva, hogy a költő  kultúrpesszimizmusát olykor fölülbírálja az elementá-
risabb léttapasztalás. A tárgyalt versben az ág külön létez ő  s az emberi 
lélek kiszolgáltatottságát jelképezi: „akkor indult el épp a leend ő  vadak-
hoz I a fényesség mérhetetlen I tárából egy kicsi ág ..." A misztikus azonos-
ság azonban az Ág és szikrában formailag is tetten érhet ő. Az ember a 
gallyat 

A kezébe veszi, 
és kölcsönadja neki 
a tudatát, 
és aztán azt kérdezi 
valahonnan 
a fa lényegéből: 
lehetséges, 
hogy én vagyok 
a korhadt ág 
néma 
őseszmélete .. . 
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Zákány Antal hangulatközpontú költ ő  (ami, persze, nem jelenti azt, 
hogy nem csupán időnként impresszionista); önellentmondásai olykor egy-
egy versén belül is megfigyelhetők. A hit valamilyen formája nélkül nincs 
emberi élet; s költ őnk is a lét folyamatosságának tudatába igyekszik me-
nekülni eszményeinek életbeli veresége láttán. A természet az ő  világában 
nem feledtet, hanem felold; azt ígéri, amit az emberek (többször mint 
nem) szavaikkal és tetteikkel cáfolnak. Mondanom sem kell: e természet-
élmény a táj realitásánál misztikusabb, s esetenként keresztény-mitologikus 
összefüggésekbe kerül. Így hát, amikor azt olvassuk, hogy „(nincs virágom, 
köröttem sok ékes-bozót) — de jó így,tudni, amelyb ől táplálkozok, hogy 
az a gyökér az enyém!" — akkor nem szabad megfeledkeznünk a gondola-
tok létbeágyazottságáról sem. Err ől „sem", minthogy Zákány a szegény-
öntudat talaján is költői egyensúlyt igyekszik építeni. Elemeztük már: 
ez kevésbé sikerül neki még az olyan versében is (Hányadán vagyunk?), 
melynek erkölcsi tartalmával fenntartás nélkül egyetérthetünk, minthogy 
megértőn-ironikusan emlékezve, a származását eláruló felkapaszkodottat 
leckézteti meg. 

Autentikus-e vajon a Zákány Antal költészete által revelált h űség? Csak 
akkor, ha a költ ői forma fölényes leckéztetés helyett az okozatot az okkal 
való egységben érzékelteti. Ilyenkor t űnik az ember nagynak, a költ ő  pedig 
figyelemre méltónak az ügyességhez (ügyeskedéshez) képest, mely elenged-
hetetlen ahhoz, hogy az ember (gyakran öntudatlanul túl nagy árat fizetve) 
könnyíthessen társadalmi létfeltételein, — mert hát ma a hiteles költészet 
inkább „parázshallgatás", mint „lángbeszéd". 
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FEHÉR MAGDA 

VISSZAPERGETETT GYERMEKKOR:' DEÁK FERENC 
JUGOSZLÁVIAI MAGYAR 1RÓK VALLOMÁSAI A GYERMEKKORRÓL 

1937 decemberében, valahol aprószentek körül, szánkóval a nagyrétb ől vit-
ték édesanyámat a Juhász-házba, szüleihez, ott szült meg engem: szilvesz-
terkor. 1938. január elsején írtak be az anyakönyvbe. A Bega utcai, vagy 
ahogyan az én falumban mondják, a Bige utcai házban születtem tehát. 
Nem sokra rá a gyermekágyas asszonyt a gyermekével, vagyis velem, 
visszavitték a tanyára; sok volt a teend ő, a két idősebb gyerek is ott 
volt, a két bátyám; gond volt körülöttük, hát ezért kellett aztán vissza-
menni mielőbb a hat kilométerre lev ő  tanyára. Ott nevelkedtem. 

Első  emlékeim tulajdonképpen az 1941-es árvíz emlékei. A nagy vízre 
emlékszem, amikor a régi tanya összeomlott, és rá két évre újat építettek 
a szüleim, de 44-ben ismét jött a talajvíz és ezt is megrongálta. Ez azt 
jelenti, hogy tanyán nevelkedtem, magányosan nevelkedtem, mert hát bá-
tyáim akkor már jócskán iskolások voltak, iskolába jártak. A legid ősebb 
bátyám főleg a Deák-házban, a nagy Deák-házban, a Zsebeng ő  utcában 
élt, apai nagyszüleimnél. Középső  bátyám, mint ahogyan aztán én is ké-
sőbb, a tanyáról járt be az iskolába, a falliba. 

Első  emlékeim, amint már mondtam is, a 41-es nagy árvízre vet ődnek 
vissza, és hát utána, az utána következ ő, 42-es tavasz, az valami nagy, 
gilgamesi mocsár emléke, rengeteg vízi madárral; gémek, kócsagok, gó-
lyák száza, ezre, partifecskék nagy csapata járta az eget, és hát én, mint 
kis emberke, ott tébláboltam azon a száraz területen, ami a tanya körül 
volt. Ladikon jártak egyik tanyáról a másikra az emberek, éjszakáig be-
szélgettek, tárgyaltak; tárgyalták a politikát, hisz akkor már nagyban folyt 
a háború, és magam is valahogy úgy éreztem, benne vagyok a háború-
ban. Nem értettem még a szó teljes jelentését és jelent őségét, és egy óvat-
lan pillanatban, egy ladiknak nevezett tákolmányon elrugaszkodtam a ta-
nyától. Csak jó hatórás keresés után találtak rám a nagy víz kell ős köze-
pén, éjnek éjszakáján, a fáklyás szomszédok. Ladikokban, fáklyákkal és 
viharlámpákkal jöttek utánam, erre nagyon jól emlékszem, mert az a 
magány, az a semmibe való utazás a mai napig kísért, velem van, ben-
nem van. A víz alatt levő  nagyrétet járó ladikok emléke most, ebben a 
pillanatban, felhoz még valamit a mélyb ől, a gondolatok, az emlékek mé-
lyéről. Emlékszem, nagyon jól emlékszem, pár évvel a nagyvizek után, 
amikor egy napon, kukoricahordás idején, azt mondja az édesapám: 

Kisfiam, neked már iskolába kellene járnod! 
Hát miért nem szóltak előbb? — kérdezem. 
Mert hát megfeledkeztünk róla — ez volt a válasz. 

Persze, abban az évben nem tudtak beíratni, úgyhogy egy kicsit kés-
tem is. Már egyszer fiatalítottak, azzal, hogy én szilveszterkor születtem 
és január elsején írtak be a nagykönyvbe, majd az iskolát is egy évvel 
később kezdtem, szüleim feledékenysége miatt, s mindez nekem rendkívül 
fájt, mert hát akkor már a Deák-ház mellett él ő  Budai család velem egy-
idős, egykorú gyereke, Józsi, táskával, tarisznyával a vállán — úgy neve-
zik, vászontariszna — iskolába járt. Ezt nagyon fájlaltam. Különben err ől 
a Budai családról — sokgyermekes, sokcsaládos Budai családról majd ké-
sőbb még beszélek, a legkedvesebb barátaim, tanítóim, cimboráim voltak 
ezek a Budaiak. Ma is nagyon szívesen járok el hozzájuk. 

Az iskolás évek tulajdonképpen úgy kezdődtek, hogy édesanyám a 
lakodalmukra kapott vászontörülköz őkből rövid nadrágot és ingecskét varrt 
nekem, mert nem tellett különb portékára, posztóra, kelmére, és hát így 
jártam a tanyáról, ebben a vászon öltönyöcskémben, iskolába. De már 
hazafelé annyira kikezdte a b őrömet ez a goromba vászon, hogy ahogy 
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az Ó-Bega hídján átléptem, elbújtam a kukoricásban, levetettem magam-
ról mindent, és úgy pőrén szaladtam haza. Azt a négy kilométernyi utat 
hazáig, a tanyáig anyaszült meztelenül tettem meg. 

Abban az időben sokat betegeskedtem; skarláthiml ő , aztán a kisebb 
vagy nagyobb meghűlések egymást követték. Ilyenkor a világtól teljesen 
elszigetelődtem, teljesen magányosan, kint a nagyréti tanya egyik szobá-
jában feküdtem; egyik legsúlyosabb és legnehezebb emlékem, nem szíve-
sen emlékezem ezekre a napokra, hetekre, és hát volt id ő , amikor hóna-
pokról volt szó. Hónapokig kötött betegségem az ágyhoz. 

Voltak azután időszakok, mikor hol egyik nagyszülőmnél, hol a másik 
nagyszülőmnél laktam, bent a faluban, Nagy-Ittabén, onnan jártam isko-
lába. Ezek az időszakok főleg télen voltak, vagy ősszel, amikor nagy sár 
volt, és nehezen lehetett megközelíteni a tanyát, illetve a tanyáról a falut. 
Nagyon szerettem ezeket a napokat, els ősorban azért, mert akkor egyszerre 
sok cimborám volt, naphosszat játszottunk együtt. Én valahol a beszél-
getés elején már említettem a Budai családot. Most valamit b ővebben 
mondanék róluk. 

Munkás ember volt Budai Józsi bácsi, a sokgyerekes család család-
fője, és ebben a Budai-házban — el őbb nádtetejű, azután cseréppel fedett 
házról van szó, a nagy és gazdag Deák-ház közvetlen közelében — az volt 
a csodálatos ebben a házban, hogy itt nagyon szerették az írott szót és 
a mondott szót. Itt tanultam meg tulajdonképpen a szó értékét, a zsíros 
kenyér és a könyv mellett. Háborús id őkben nehezen lehetett petróleumhoz 
jutni, akkor még a Zsebeng ő  utcában nem volt villany, és gyertya mellett 
vagy mécses mellett olvastuk a könyveket. Én odatartoztam a hallgató-
közönség körébe, ott voltam . a környez ő  házakból összesereglett gyerekek 
csoportjában, figyeltem minden szóra. Szép könyveket olvastak. 

A könyvvel való közvetlen barátkozás, olyan értelemben, hogy én 
olvastam már akkor a könyveket, apai nagybátyám, Deák Pista bátyám 
házához kötődik. 

Pista bátyám kereskedő  volt, az ő  házában bőven volt könyv, és va-
sárnap, a kötelez ő  istentisztelet után, templomlátogatás után, apai nagy-
apámmal én is elmentem a keresked őházba, Pista bátyámékhoz, és itt 
került a kezembe els őként Mark Twain egyik könyve. Azután innen hord-
tam, szinte kiloptam a házból a könyveket, persze úgy, hogy azután vissza 
is vittem. 

Legalább száz könyvet vittem el így a tanyára, és olyan körülmények 
között olvastam, amikor az olvasás eredend ő  bűnnek számított. A tanyán 
mindig volt és mindig van munka; aki olvas, az renyhe, az lusta. Én ezt 
a nagy bűnt is vállaltam, és ha máskor nem, hát tehén- és disznólegelte-
tés közben olvasgattam, ami azt jelentette, hogy a tehenek, aztán a disz-
nók is kárba mentek, és ezért nagyon megfenyítettek. 

~ 

Nagyobbacska diák voltam már, amikor megszerettem a muzsikát. 
De úgy szerettem meg, hogy nemcsak hallgatni, hanem magam is játszani 
szerettem volna. Azt hiszem, akkor 6-8 gyerek érezte ugyanazt, mint én 
a magyar-ittabéi iskolában, többé-kevésbé iskolatársaim voltak ezek. A 
nagyutcai Sajtos Matyi vagy S. Kovács Mátyás, aki jó muzsikus volt, 
azon kívül, hogy hegedülni tudott, nagyon jól harmonikázott és értette 
a kottát is. Olvasni tudta. Fölfogadott bennünket maga mellé bojtároknak. 
Nekem ő  adta a hegedűt, s hát bizony nagyon nehezen indult ez az én 
egész muzsikusi pályafutásom, mert már a második, ha nem az els ő  órán 
kitudódott, hogy botfülű  vagyok. Jócskán botfülű. Erről is írtam az egyik 
elbeszéléskötetemben; a Bagoly és csizmában jelent meg. 

~ 

Kinn a tanyán aránylag kevés játszótársam volt. Minden gyereket 
igyekeztek foglalkoztatni a szül ők; mint már említettem az imént, a ta-
nyán mindig akad bőven munka, feladat, nem lehet azt kikerülnie a leg- 
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kisebbnek sem. Igy aztán azokon a vasárnapokon, amikor nem engedtek  

be a faluba, mert b őven akadt munka — minden második vasárnap me-
hettem csak kivételesen a faluba, futballérk őzésre —, ilyenkor az egyik  
cimborámmal, főleg Budai Józsival és az idősebb unokatestvéremmel, Déák  

Bandival megvettünk egy üveg szódavizet, és ott valahol a futballpálya kör-
nyékén magunkba nyomtuk — nálunk így nevezik, nyomás —, ez volt  
akkor számunkra a legnagyobb élmény, a szóda!  

Kinn a tanyán, amikor egyedül voltam és vasárnap volt, szüleim ilyen-
kor délután megengedték maguknak azt a luxust, hogy pihentek, lefeküd-
tek, akkor összesereglett a környez ő  tanyákról a gyereknép, nagyokat ját-
szottunk, és ez volt tulajdonképpen a tanyán a társasélet; minden má-
sodik vagy harmadik héten egyszer, másfél vagy két órára. Az ártézi kút  

mellett, a kőrisfa alatt, a mályvapázsiton hemperegni, bolondozni, éne-
kelni ...  

Ez a gyereknép mindenféle fajta volt. Volt itt román, volt el őbb né-
met, szerb, jócskán magyar, a környez ő  majorságokról eljöttek a cseléd-
gyerekek. Nagyon jól megértettük egymást. Itt nem volt semmiféle-fajta  

kiközösítés, a cselédgyerek ugyanaz volt, mint a tanyai gyerek. Együtt  

éltük ezeket a napokat, illetve órákat, mert hát most így külön beszélek  

róla, együtt szerettük a párás délutánokat, a l őrinces dinnyét, a magára  
maradt kerepl őt, madárijesztőt.  

A csodálatosan szép vasárnap délutánok után azután jöttek megint 
magányos hétköznapok, amikor a tanyai gyermeknek nem maradt más 
hátra, minthogy ahogy tudja, találja fel magát. 

Én a játékszereimet magam készítettem. Agyagból csépl őgépet, lo-
vakat és házat, mindent, amit agyagból el lehet készíteni, azt megcsinál-
tam. Én voltam akkor ennek a kis birodalomnak az istene, az ura, és 
rövid szabad időmben ezekkel foglalkoztam. Itt éltem át azt, amit a na-
gyok talán soha nem éltek át, itt éltem át boldog perceimet. Mert az én 
kis agyagemberkéim, -állatkáim, ezek boldog életet éltek, gazdagok voltak, 
mindenük volt, nem úgy, mint mi. Nem úgy éltek, mint mi a tanyán: 
szegényesen, minden garasra vigyázva. 

~ 

A gyermekkor az, ahol egyre biztosabban érzem magam. Ez az egyet-
len komoly, kemény, szilárd támaszpont a mai napig az életemben, erre 
építem mai bizalmamat, és bizalmatlanságomat ezzel oldom fel. Krleža 
valahol, egyik írásában azt mondta, hogy az egyetlen dolog és igaz dolog 
az, amit gyermekszemmel látunk, amit a gyermekszem vetített belénk. 
Én ebben nagyon hiszek. Ahogy telnek az évek, 38-39 éves koromban 
nagy szükségem van nem az emlékekre, hanem arra a tisztaságra, amelyet 
ezek az emlékek példáznak, amelyet ezek az emlékek a mai körülmények 
között megkövetelnek az embert ől. Itt egy egészen meghatározott etikai 
magatartásról, egy etikai bels ő  konstrukcióról van szó, amit nem lehet 
kikerülni, amit egyre inkább figyelembe kell venni. 

Én soha nem leszek újvidéki, én soha nem leszek városi ember. Nem-
rég jártam szülőfalumban, és akkor döntöttem róla, hogy oda vissza kell 
mennem. Nem valamiféle romantikus nosztalgia vezényel engem oda vissza, 
hanem a gyökereim, az őseim. Az 1700-as évek végén települtek oda a 
Bega partjára, Békés megyéb ől jöttek, Békés környékéről, és száz esztend ő  
kellett, hogy fölépítsenek egy templomot. Aztán újabb száz esztend ő  kel-
lett, hogy a falu összefogjon és felépítsen egy csodálatosan szép m űvelődési 
otthont. A falu, az én szül őfalum ebben a pillanatban több mint ezerhat-
száz lelket számlál. Szükségük van minden jó szóra. Az én népem, az én 
falum népe kicsit tartózkodó, lassan melegedik bele a beszélgetésbe, de 
ha valakit és valamit megszeret, akkor örökké a szívébe zárja, és magam 
is olyan ember vagyok, hogy — ugyanis ott tanultam a tanyán és a falu-
ban — őrizni kell a szavak értékét, kevés beszéddel vagy hallgatással visz-
szaszerezni a szavak értékét. 

(Elhangzott az Újvidéki Rádióban Bánát keresés.e címen, 1977. február 22-én.)  
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CSORDÁS MIHÁLY 

KÜZDELEM EGY ÁLARCCAL 
A SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ MAGYAR TÁRSULATÁNAK ÚJ BEMUTA-
TóJARÓL 

Ken Kesey Száll a kakukk fészkére című  regénye, majd az ennek nyomán 
Dale Wassermann tollából megszület ő  dráma a mai ember számára rend-
kívül izgalmas kérdést boncolgat: az emberségét küls ő  erőktől megvédeni 
igyekvő  egyén végül mennyit tehet meg saját magáért, környezetéért, a 
világért? Vagy ha másképp fogalmazunk: humanitás és embertelenség szét-
választása megvalósítható-e minden körülmények között — egyetlen em-
ber erejével? Hiszen a darab elpusztíthatatlan f őhőse, a világjárta csavargó, 
mindig öklével harcolta ki a maga igazságait. Most egy közösség érdekében 
kísérli meg a lázadást, hogy azután a könyörületesség és emberszeretet 
álarcában megjelen ő  gonoszság áldozatául essék. A megkülönböztetés itt is 
nehéz: az őt és társait megalázó és még inkább tönkretev ő  ápolónő  nem-
csak saját viszonylataiban embertelen és gonosz, hanem a kipusztított in-
diántörzs utolsó sarját er őszakkal elmegyógyintézetbe záró társadalom 
kiszolgálójaként is. Nincsenek hát el őre kész gondolati-érzelmi sémák a 
néző  számára, aki megtekinti a Kakukkfészek előadását. Mindvégig gon-
dolkoznia kell, figyelnie a jellemző  árnyalatokra, elválasztania egymástól 
igaz és hamis dolgokat. A hétköznapok dialektikája új és új igazságokat 
hoz felszínre a szeme el őtt. 

Ezen a szálon haladva jutunk el a dráma eszmeiségének mélyrétegei-
be: a humanitás és életszeretet, amelyet a csavargó Mc' Murphy képvisel, 
összeütközik a képmutatással, a brutalitással. Hiszen Ratched n ővér, aki 
rafinált lélekkínzó módszerekkel ápolja az intézet lakóit, maga a megtes-
tesült szadizmus — megbújva a jóság álarca mögött. Ilyenformán leg-
alább annyira lelki beteg, mint a kényének és kedvének kiszolgáltatott ápol-
tak. De az egészségügyi n ővér és a hozzá beosztott betegek viszonyát a 
pszichológus elemezhetné meggy őzőbben. 

Ken Kesey alakjai jelképes figurák, és sorsuk tiltakozás az emberek 
közötti bármiféle, többek között faji megkülönböztetés ellen. Az író maga 
is félvér indián, mint hőse, a néma „főnök." Életrajzi vonatkozásai lehet-
nek így a történetnek, amely egy elmegyógyintézetben játszódik le. 

A szabadkaiak előadása lényegében ezeket a viszonylatokat tárja fel; 
humanitás és embertelenség ellentétét bonjta jelenetr ől jelenetre. Olyannyi-
ra kedvvel és alkotói lendülettel játszanak a színészek, hogy velük nem ne-
héz most már a részletekben differenciálnia a darab f ő  gondolatait a ren-
dezőnek. Ha a produkció monumentalitásából engedett volna, és helyette 
még finomabban árnyalja a cselekmény pszichikai hátterét, akár a látvá-
nyosság rovására is, sikere egyértelműbb lenne. Hiszen a negatív és pozi-
tív pólusok szembeállítása csöppet sem egyszer ű  feladat, lévén Mc' Murphy 
bírósági ítéletekkel hitelesített csavargó, akit nem az élet nagy igazsá-
gainak felismerése, hanem ösztönei fordítanak szembe a társadalommal 
(és Ratched nővérrel). Harcának Bromden, az indián a folytatója, megértve 
lázadásának okait. 

A darabnak ezekre a pszichikai történéseire figyelt Virág Mihály ren-
dező . Elvesznénk talán a lázadásba torkolló ösztönök, vágyak, gondolatok 
kavalkádjában, ha nem fognánk egybe őket az emberibb életért folyó küz-
delmek síkján. A nembeli lényegét valósítja meg a maga módján itt Mc' 
Murphy, és ugyanazt a szabad és szép életr ől, nagy hegyekről és folyókról 
álmodó, hatalmas testi erej ű  indián. 

A rendező, e súlyponti kérdéseket helyezve az el őadás előterébe, sza-
bad teret adott a színészek alkotókedvének. Végül egységes és színvonalas 
előadást láttunk a bemutatón, amelynek értékeit a tömörítés növelhetné 
tovább. Ken Kesey fájdalmas üzenetét, tiszta, mély emberi, mondandójá-
val, összefogottabban közvetíthetnénk a nez ő  felé. 
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A legnehezebb szerepet Kovács Frigyes, az indián megszemélyesít ője 
kapta. Nem tulajdonságait sorra bemutatva, hanem játékának egészével 
jellemezte a „főnököt." A lehetőségei neki és Földi Lászlónak a legnagyob-
bak: játszhatnak a játékon belül. A figurának a jelképes nagyság felé for-
dulását jól érzékelteti. Mozdulatai egységben állnak hatalmas termetével, 
amikor nem a megfélemlített embert alakítja. Ám az ijedezve a rácsokra 
kapaszkodó ápolt mintha a testi arányait is megváltoztatná. Ezen apró egye-
netlenség kiküszöbölésével igazán emlékezetes alakítás lehet. 

Földi Lászlót tehetséges színészként ismerjük meg ebb ől az előadás-
ból — életszerű  történetek hús-vér figurájaként. Mc' Murphy szerepét 
mintha rá szabták volna. A sorsot maga ellen kihívó, a lelki betegek em-
beribb életéért harcoló fenegyereket az ösztönök és emóciók gyökeréig 
hatolva alakítja. Szerepéb ől csak pillanatokra esik ki, de akkor is találé-
konyan rutinmozdulatokkal helyettesíti be az eredetieket. 

Hozzájuk képest lényegesen leegyszer űsödik a darab többi figurájá-
nak szerepe. Valamennyien egy-egy típust képviselnek. Tulajdonságaira 
Árok Ferenc bontja Billy Bibbit alakját, és meggy őző  erővel játssza a gyer-
mek érzelmi szintjén megragadt fiatalember szerepét. 

Albert Mária Ratched n ővére mindvégig a gyűlölet maga teremtette 
atmoszférájában mozog; következetesen felépített világában uralkodik. Az 
élvezhető  és hibák nélküli játék lehetőségei azonban — humanitás és em-
bertelenség, kötelesség és túlbuzgóság, fegyelemtartás és pszichikai er őszak 
távlatai között mozogva — szinte beláthatatlanok. 

Salamon Sándor a nemi impotenciája miatt depresszióban szenved ő  
értelmiségit alakítja, igen hitelesen. Kísérletet tesz arra, hogy Dale Har-
dingból a folyton gondolkodó és dilemmái jegyében percr ől percre változó 
embert formálja. Törekvései nyomán a regény összetettebb világát láttuk 
életre kelni. 

Albert János, Medve Sándor, Szabó Ferenc, Bada Irén és Süveges 
Eta is kiegyensúlyozottan játszott, egy-egy emberi tulajdonságot, fogyaté-
kosságot, furcsaságot személyesítve meg. 

Petrik Pál díszletei jól illeszkednek a rendez ői koncepcióba, rácsaik-
kal a zártságot, a vijjogó id őgéppel az emberi agyat a szó szoros értelmé-
ben tönkretevő  erőket szimbolizálják. Ana Atanackovi ć  jelmezei más, egy-
szerűbb darabértelmezést jeleznek; jobban illenek a szabadkai színpadra, 
bár ugyanannyira funkcionálisak. 

A társulat vállalkozó kedvéről és igényességéről tanúskodik ez az 
előadás, amely — az emberi tartás szép himnuszaként — a közönség szé-
les rétegeinek nyújt maradandó élményt. 
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FEKETE ELVIRA 

A FILMM ŰVÉSZET HULLÁMAIN 
A FEST '80 ÖSSZEFOGLALÓJA 

A FEST, vagyis a világ legjobb filmalkotásainak belgrádi fesztiválja ez év 
februárjában jubilált. Tíz éve ugyanis annak, hogy a filmvilág díjazott 
produkciói első  ízben adtak találkát egymásnak f ővárosunkban, ezt kö-
vetően pedig az egész ország moziközönsége el őtt. Megemlékezni err ől a 
jubileumról talán elsősorban is a napi- és hetilapok dolga volt, hiszen a 
FEST-ről ez alkalomból készült kimutatások mindenekel őtt a belgrádi 
nemzetközi filmtalálkozó „hétköznapi" eredményeire: a mozilátogatók szá-
mának általános növekedésére, a hetedik m űvészet újbóli felfedezésére, 
a külföldi művész-vendégek és hírességek névjegyzékével pedig a FEST 
érdeme szerinti széles kör ű  elismerésére kellett, hogy felhívják a figyelmet. 

Hogy az évforduló ünnepe a folyóiratok filmrovatait is tiszteletadásra 
kötelezi, annak mélyebb okai vannak. A FEST egy évtizedes munkájának 
tényleges értéke ugyanis néhány merev számadattal aligha összegezhet ő , 
amit a FEST a filművészet népszerűsítéséért tett, számokban aligha mér-
hető . Hiszen általa nemcsak hogy nagyobb lett a moziel őadások látogatott-
sága, ebből kifolyólag pedig a filmszínházak létfenntartásához szükséges 
bevétel, hanem ami még ennél is fontosabb: nálunk a FEST a filmnek, vagy 
is a művészi megnyilatkozás e sajátos eszközének visszaadta igazi méltó-
ságát és lényegét, ami alatt — mint Lina Wertmüller neves olasz rendezőnő  
mondta egyik interjújában — a tömegességet kell érteni, a film abbéli 
képességét, hogy a széles néptömegek — a nép művészete legyen. 

Megint más a jelentősége a FEST-nek a kritikusok és az esztéták 
szemszögéből, mert amíg ez a belgrádi kulturális rendezvény nem volt, 
addig nálunk a filmalkotások, a világ filmm űvészetében megnyilvánuló 
különféle „mozgások," irányzatokká terebélyesed ő  alkotói törekvések vé-
leményezése (különösen a napi kritikákban) többnyire a véletlen ismeret-
szerzés gyakran igen hiányos kiértékelései szerint alakult. Ennek követ-
keztében azután nem egy esetben a tárgyilagosság mércéi is eltolódtak. És 
mert a látóhatár meglehet ősen leszűkült, a kritika tolla nagyon sokszor a 
világtalanok tapogatózására, óvatos, bizonytalan lépéseire kényszerült 

Amíg nem volt a FEST, összegezett támpontjaink sem voltak, és az 
értékelő  viszonyítások is rendszerint csak három-négy filmalkotás ismereté-
ben, illetve figyelembevétele mellett történtek. Tehát az igyekezet elle-
nére sem volt nehéz véteni, hiszen híján voltunk a lehet őségnek, hogy 
egy-egy év valamennyi jó filmjét, nemzetközi fesztiválokon díjazott alkotá-
sát egymás viszonylatában helyezzük az értékmér ő  mérleg serpenyőjébe. 
És ez a probléma annál súlyosabb lett, minél inkább kikristályosodott a 
vélemény, miszerint egy film tulajdonképpeni min őségét nem csupán 
önértéke, saját tartalmi és formanyelvi sajátosságai alapján, hanem a 
többi filmmel összevetve, az egész hetedik m űvészet megnyilvánulásainak 
viszonylataiban lehet és kell meghatározni. A FEST éppen ezért els ősor-
ban is összehasonlítást és értékmérést jelent — a lehet ő  legmagasabb szin-
ten, hiszen a műsorán bemutatásra kerül ő  alkotások rangos nemzetközi 
díjai mindenkor szavatolják a kritikának azt, hogy a valós m űvészi értékek 
magaslatáról tekintse be a filmvilág útjait és innen próbáljon következtet-
ni arra is, mere tart a hetedik m űvészet esetleg filmtörténeti szempontból 
sem kevésbé jelentős hulláma mostanság. És mert a FEST-en minden év-
ben hatvan-hetven filmm űvészeti alkotás kerül szorosan egymás mellé a 
világ minden tájáról, pontos és találó a megállapítás, miszerint a FEST-tel 
sarkig tárult előttünk a művészet kapuja, amelyen átlépve új horizontokkal 
gazdagodhatott a jugoszláv filmkritika látóköre, s őt — a modern filmű-
vészeti alkotások fokozott társadalmi angazsáltságának, valóságfeltáró tö-
rekvésének és merész nemzeti önvizsgálatának jóvoltából — a moziközön-
ség világlátása is. 

201 



KÖZELEBB A MŰVÉSZI TÖKÉLYHEZ 

Az idei, jubiláló FEST összefoglaló véleményezését talán nem a leg-
szerencsésebb azzal kezdeni, hogy hasonlóságokat és eltéréseket keressünk 
közte és a korábbi FEST-ek között. Mi mégis emellett a megoldás mellett 
döntöttünk, legfőképpen azért, mert a film űvészetet az ez évi FEST kap-
csán is folyamatként, a művészi megnyilatkozás állandóan változó, alakuló 
és a mind tökéletesebb technikai megoldásokból megannyiszor újjászület ő  
eszközeként szeretnénk fesztiváli beszámolónk tárgyává tenni. 

Az elmúlt tíz év legsikerültebb filmalkotásainak ismeretében írásunk 
legelejére az az észrevételünk (ez egyébként általános vélemény is volt) kí-
vánkozik, hogy az idei FEST légyegesen jobb volt és sokkal több mara-
dandó filmélménnyel szolgált, mint a tavalyi vagy a két-három, s őt négy 
évvel ezelőtti. De nézzük, mit jelent ez! A filmek témaválasztása és alkotói 
üzenete szempontjából — kétségkívül — annak az útnak a folytatását, amely-
re a hetedik művészet éppen a FEST indulásának éveiben, tehát úgy nyolc-
tíz évvel ezelőtt lépett. Ekkor indult el az amerikai filmvilág partjaitól az 
a hullám, amely éles társadalombírálatával, jól megalapozott politikusságá-
val az európai, mindenekelőtt pedig a nyugat-európai filmm űvészetet is a 
társadalmi problémákkal való merész szembesülésre serkentette. Ma már 
nem vitás, hogy éppen ennek a hullámnak a hatására kezdtek gy űrűzni az 
olasz filművészet állóvizei is, néhány évvel később felszínre hozva azokat 
a remekbe szabott alkotásokat, amelyek ugyanazon az éles, bíráló hangon 
az olasz proletariátus nehéz jelenére, a gyakori munkássztrájkokat kiváltó 
okokra hívták fel a világ közvéleményének figyelmét. 

De, persze, az olasz filművészeten túlmenően is lehetségesek még az 
efféle asszociációk, hiszen nagyon valószínű, hogy — akár közvetlenül, akár 
közvetve, az olaszok hatására — a franciák is éppen ennek a hullámnak 
engedtek, amikor Yves Boisset révén — látszólag (de csak látszólag, ahogy 
az később kiderült) szakítva a Godard, Lelouch stb. képviselte irányzattal 
— a nemzeti lelkiismeret-vizsgálat, mindenekel őtt pedig a Franciaország-
ban dolgozó vendégmunkások faji megkülönböztetéséb ől eredő  problémák 
felé fordultak. Hogy a nyugatnémet filmgyártás ebben a hullámban milyen 
mértékben talált megújhódásra, nehéz lenne megmondani, annyi azonban 
bizonyos, hogy egy meglehetősen hosszú meddő  korszak után a nyugatné-
metek is ebben a témakörben, vagyis a kíméletlen önleleplezés területén 
tették meg az els ő  figyelemre méltó lépéseket. Nincs szándékunkban kor-
látlan kisugárzó erőt tulajdonítani az amerikai angazsált filmnek, hiszen 
az sincs kizárva, hogy az európai filmgyártásban nélküle, illetve hatása 
nélkül is előbb-utóbb bekövetkezett volna a hetedik m űvészet társadalmi 
szerepkörének átminősülése, mint ahogy erre már korábban is volt példa. 
Nem vitás azonban, hogy az amerikai rendez ők (különösen a fiatalabbak) 
jelentős mértékben segíttették hozzá európai kollegáikat ahhoz, hogy itt 
is mielőbb felszakadjanak a feszélyezettség érzésének gátjai. Nem történt 
ez tudatosan, de abból, ahogyan az újvilág filmesei szembeszegültek az 
amerikai társadalom manipulációival, abból a társadalmi élet alapjait is 
megrengető  alkotói merészségb ől, ami — nem túlzás — az egész világot 
meglepte, sokat tanulhattak. 

Mint már mondtuk, ez a törekvés úgy nyolc-tíz évvel ezel őtt vette kez-
detét, és miután egy ideig, pontosabban három-négy évvel ezel őtt lany-
hult valamelyest, most, az idei belgrádi nemzetközi filmfesztiválon ismét 
teljes egészében jelen volt, s őt némely alkotás és filmnemzet esetében még 
fokozódott is a társadalmi témákhoz való merész és politikus hozzáállás. 
Ilyen értelemben tehát a FEST '80 feltétlenül többet nyújtott a korábbi 
FEST-eknél, mint ahogy többet nyújtott a filmezési technika, azaz a fény-
képezés, az operat őri teljesítmény szempontjából is. A gyors műszaki fej-
lődés eredményeként ugyanis még tökéletesebb lett a láttatás lehet ősége, 
a valóságot vagy a rendezői képzelet, fantázia termékét megjeleníteni hi-
vatott képi erő , úgyhogy egynémely produkció megtekintését követ ően 
valóban aktuálisnak bizonyult a kérdés: vajon mi másra lehet még képes 
a film ezek után? Az idei FEST tehát ismételten felhívta a figyelmet arra, 
hogy a filmtechnika rohamos előrehaladása milyen gazdag — és végs ő  so- 
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ron kiapadhatatlan — forrását kínálja az alkotások m űvészi értéke foko-
zásának. A technika szerves része a filmm űvészetnek, és nem kétséges, 
hogy a láttatás, a látvány értékének növelésében mind nagyobb szerep jut 
neki. Fejlődésének állomásait természetesen minden FEST jegyezte eddig, 
és ahogy néhány évvel ezelőtt Akira Kurosawa Dersu Uzala című  alkotása 
a hangeffektusok, Stanley Kubrick Barry Lyndon című  filmje pedig a kü-
lönleges, főleg az űrkutatásban használatos lencsék alkalmazásával a bels ő  
képszerkesztés és a finom hangulatváltozások érzékeltetése szempotjából 
hozott újat, tovább fejleszthet ő, tovább tökéletesíthet ő  megoldást, úgy az 
idén, az idei FEST-en Francis Ford Coppola juttatta közelebb a m űvészi 
tökélyhez a háborús filmek vizualitását, vagyis a pirotechnikát az Apokalip-
szis most című  filmjében. Tudjuk, a műszaki felkészültséget nem lehet és 
nem szabad minden másnál fontosabb tényez őként emlegetni, de annyi bi-
zonyos, hogy ha az imént megnevezett filmekben (így a legfrissebb Coppo-
la-filmben is) egyedül csak a technika érne valamit, azokról akkor is — 
főleg szakmai körökben — elismerően kellene nyilatkozni, hiszen új csa-
pást vágtak, helyesebben mondva: új utakat tettek szabaddá, a jöv őben 
is mindenkor bizton járhatóvá a filmi kifejezésmód művészete elő tt. 

A GYÁRAKBÓL A HÁLÓSZOBÁKBA 

De a FEST tanulságai alapján minden esztendőben egyéb következte-
tésekig is el lehet jutni. Következtetni lehet például arra, hogy mikor me-
lyik filmnemzet hol tart, mely műfajban nyújtja a legtöbbet és a leginkább 
eredetit, milyen témákkal foglalkozik a legszívesebben és persze nem utol-
sósorban arra, hogy a siker hullámhegye, illetve hullámvölgye melyik év-
ben, években kiket lepett meg. A belgrádi nemzetközi filmfesztivál az idén 
immár tizedszer adott alkalmat, lehet őséget az ilyen következtetésekre, 
és a mögöttünk hagyott tíz kerek esztend ő  bőséges FEST-anyagának is-
meretében nem is volt nehéz tájékozódni ebb ől a szempontból. 

Amit már korábban is tapasztaltunk, az az, hogy nagyon kevés az 
olyan filmnemzet, amely hosszabb id őn át egyfolytában, pihenők és lazítá-
sok nélkül képes figyelemre méltó alkotásokkal gazdagítani, maradandó 
értékekkel szolgálni a hetedik művészetet. A siker öröme szeszélyes aján-
dék, és kapni belőle folytonos garancia kíséretében csak keveseknek lehet. 
Valamikor például a franciák voltak a csúcson, majd az olaszok kerültek 
oda, őket pedig a spanyolok követték, de mind ez ideig — gondolunk itt 
ismét csak a FEST tíz évére — tartósan az élvonalban csak az amerikai, 
a magyar és még egy-két filmnemzet volt. Ennél azonban fontosabb az, 
hogy a belgrádi nemzetközi filmfesztivál szinte minden évben új filmnem-
zeteket is köszönthet. Ahogy néhány esztend ővel ezelőtt új filmeseket 
avathatott például az algériai, a tunéziai, a kínai, az elefántcsontparti stb. 
rendezők, operatőrök és alakítóművészek személyében, úgy köszönthette 
az idén a kubai, a szenegáli vagy például az Antillákat képvisel ő  alkotások-
ban a kubai, a szenegáli és az Amerikai-középtenger szigetvilágának szü-
letőben levő , de máris ígéretesnek bizonyuló filmgyártását. 

De most térjünk vissza Európába! És els ő  állomásunk legyen az olasz 
film, amely — mint mondtuk — néhány évvel ezelőtt sok szép és felejthe-
tetlen élménnyel ajándékozta meg a világ mozikedvel ő  közönségét. A múlt 
idő  használata ez esetben nem volt véletlen, az idei FEST-en ugyanis már 
a halvány nyomát sem találhattuk az olasz filmm űvészet e korábbi ragyo-
gásának. Mi több, ezzel az egykori tündökléssel együtt elt űntek szomszéd-
jaink merész politikai célzattal készített szociális filmjei is, mintha ez a 
kettő : a siker és az olasz temperamentumnak oly megfelel ő  munkástémák, 
munkássztrájkok képi megjelenítése náluk elválaszthatatlan lenne egymás-
tól. És ha ez nincs is egészen így, az ez évi FEST-en bemutatott, mer őben 
más jellegű  olasz produkciók hideg fogadtatása feltétlenül arra enged kö-
vetkezteni, hogy új témáikban az olasz rendez ők már nem találtak igazi 
otthonra. Bertolucci részér ől is — most utólag úgy tetszik — inkább csak 
amolyan mentegetőzésféle volt az az önigazolási szándékkal adott nyilat-
kozat, amit legfrissebb filmjének, a Hold címűnek a bemutatása alkalmá-
ból kértek tőle a hazai újságírók. Hiszen nagyon valószín ű, hogy maga 
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Bertolucci is tisztában van azzal: a Hold semmilyen szempontból sem kel-
het versenyre A XX. századdal és hogy egy tárgyilagos alapállásból semmi-
képpen sem kereshet ő  motívumbeli párhuzam a két filmalkotás között. 
Hogy a FEST nyilvánossága előtt Bertolucci mégis megpróbálkozott ezzel, 
az bizonyára a Hold című  produkciót ért szenvedélyes kritikusi korbács-
ütéseknek tudható be. Tény azonban, hogy utólagos magyarázkodásával sem 
sikerült változtatnia a lényegen, pontosabban azon, hogy a Hold nem több 
egy silány melodrámánál, amit még egy id őszerű  problémakörbe helyezve 
sem lehetett megmenteni a maradandóság számára. A film legf őbb hibája 
talán mégis az, hogy mondanivalóját illetően nem lépett ki az apa—anya-
gyermek háromszögének önmagában véve még korántsem közérdek ű  prob-
lémakeretéb ől, vagyis a családi harmónia felbomlásának okozati összefüg-
géseit kutatva, a film olyannyira megrekedt a három ember intim kapcso-
latának vizsgálásánál, hogy a m űvészi általánosítás teljesen elmaradt, kö-
vetkezésképp általánosítható vonatkozásokat a történetben a néz ő  sem ta-
lálhat. Így a Hold az olyan néző  szemével, aki többet keres egy filmalko-
tásban a puszta családi pletykáknál és annál, amit a családok életéb ől egy 
kulcslyukon át látni lehet, az érdektelenség szféráit képviseli. Jevtusenko, 
a nagy szovjet költő , aki éppen Bertoluccival egy napon volt az idei FEST 
vendége, nem élcelődve, hanem nagyon is a lényegre tapintva mondta az 
olasz rendező  legfrissebb filmjével kapcsolatban, hogy abba — szerinte — 
nem a mondanivaló követelményének szükségéb ől, hanem a közönség meg-
tévesztésének céljából kerültek bele az anya és fia között lejátszódó be-
teges hajlamú szerelmi jelenetek. Ezek a képsorok azonban legfeljebb csak 
pillanatokra terelhetik el a néz ő  figyelmét arról, hogy a filmben tulaj-
donképpen semmi komolyabbról sincs szó. Manapság ugyanis a néz ők több-
sége már birtokolja azt az alapvet ő  kritikai érzéket, amellyel az ilyen és 
ehhez hasonló rendez ői ravaszkodások könnyűszerrel leleplezhet ők. A XX. 
század gyönyörű  olasz szenvedélyessége alapján nehéz megbékélni azzal a 
ténnyel, hogy Bertolucci, akiben az egész világ a történelmi-forradalmi film 
nagy költőjét szerette volna a továbbiakban is ünnepelni, a melodráma 
műfajának útjára tért. 

Az ez évi FEST-en egyébként még az is feltűnt, hogy míg korábban 
az amerikai film mögött mindjárt az olasz következett produkcióinak, a 
belgrádi fesztivál műsorára tűzött filmalkotásainak számát tekintve, ad-
dig az idén, az idei filmtalálkozón alig szerepelt két-három olasz filmalko-
tás. Nem kétséges, hogy többek között ez is az olasz filmer ők elerőtlene-
désére utal. Mert mi mással magyarázhatnánk azt, hogy legutóbbi filmjé-
vel már maga Fellini sem a régi. Fellini sajátos stílusát ezúttal a soványka 
téma apasztotta el, így hát filmjének mondanivalóját is csak ehhez arányít-
hajtuk. Ami korábbi alkotóegyéniségét a Zenekari próbában még idézni 
tudta, az a film záró jelenete volt, amelyben a fordított hatáskeltés eszkö-
zét hívta segítségül. A karmester ellen fellázadt zenészek éppen kezdik egy 
kissé fegyelmezni magukat, amikor mind er ősebben meg-megremegnek a 
próbaterem falai. Táncolni kezdenek a székek, a kottatartók, hullani kezd 
a vakolat, egy váratlan pillanatban pedig kettéhasad a mennyezet és sérül-
ten egymásra zuhan zenész, hangszer. A néz ő  a szuggesztív látvány alap-
ján földrengést sejt, egy következő  kép azonban feltárja a valóságot, ismer-
teti a tényállást: bontják az épületet, a próbatermet, és a természeti er ők 
helyett a romboló nagy vasgolyó képében emberi er ők léptek közbe. A vi-
lágpusztulás sejtetésére méretezett vizuális és hangeffektusok tehát egy-
szeriben visszanyerik a valós helyzetnek megfelel ő  dimenzióikat, mosoly-
ban kiteljesedő , tipikus fellinis lelki megkönnyebbülést idézve el ő  a né-
zőben, aki ennek ellenére is, tehát mosolyogva is már magában hordozza 
a végpusztulás, a katasztrófa megrendít ő  vizuális élményét. 

A Krisztus megállt Ebolinál rendezője: Francesco Rosi. A film 1979-ben 
a moszkvai filmfesztiválon, ezt követ ően pedig San Sebastianban része-
sült magas elismerésben. Az olasz kinematográfiát az idei FEST-en ez az 
alkotás képviselte a legnagyobb sikerrel, bár a rendez őnek sokan a szemére 
vetették, hogy — mint a tavalyi belgrádi filmfesztiválon Ermanno Olmi 
A facip ő  fája című  filmje — hűtlen lett az olasz szenvedélyességhez és az 
olaszok megnyilatkozására oly jellemz ő  érzelmi túlfűtöttséghez. A meg- 
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jegyzés részben helytálló, de talán mi sem vagyunk egészen hibátlanok, 
amikor minden olasz produkcióban azoknak a korábbi olasz alkotásoknak 
a sodró erej ű  temperamentumát keressük, amelyek más formában nem is 
készülhettek. A Krisztus megállt Ebolinál higgadt hangnemben, A facipő  
fájára emlékeztető  érzelmi mértéktartással, igaz történet, valós személy 
(orvos, festő, haladó gondolkodású író) vallomása, a fasizmus születésének 
éveibe visszanyúló emlékezései alapján beszéli el egy magányos, mélyen a 
délolasz hegyek közé ékelt falucska nehéz életét, megpróbáltatásos hétköz-
napjait az állandó gyanúsítgatások és politikai letartóztatások árnyékában. 

Mi tagadás, mint már mondtuk, az olasz filmművészet hírnevét már 
csak ez az alkotás tudta valamelyest menteni az ez évi FEST-en. A ter-
mékeny és oly sikeres időszak után most mintha a szűk esztendők eljöve-
telének rohamos közeledtét lehetne kiérezni olasz szomszédaink legfrissebb 
alkotásaiból, így mindenekel őtt Franco Brusati Felejtsük el Velencét című  
filmjéből, amely — Bertolucci morbid, sokszor valóban ízléstelen jelene-
teire emlékeztetve — ugyancsak beteges szerelmi kapcsolatokról, két n ő  
és két férfi egymás iránt érzett szeNuális vonzódásáról szól, és semmi 
egyébről. Hova fog jutni az olasz filmművészet ezzel az irányvétellel, ezek-
nek az érdektelen, a művészetben feldolgozásra csak kivételes mondaniva-
lók, mély, pszichológiai-filozófiai tanulságokat közl ő  alkotói üzenetek ese-
tében érdemesült témák szaporításával, amelyek a legtöbbször nem mu-
tatnak túl, sajnos, nem jutnak túl saját kicsinyességükön, az ilyen témák-
kal ezen a szinten foglalkozó rendez őknek pedig azon az elferdült felfogá-
sán, miszerint a film, a filmezés nem más, mint néhány ember (rendez ő , 
színész, operatőr) személyes ügye, önnön szórakoztatását szolgáló játék-
szer? Mivel Franco Brusati is néhány évvel ezelőtt még igényes szociális 
témákat vitt filmszalagra — gondoljunk csak a Kenyér és csokoládé című-
re, amely olasz vendégmunkásokról szól nagyon meleg, emberi közelség-
ből —, nem tudni foglalkoznak-e már szomszédjaink ezeknek az új irányba 
terelt alkotói törekvéseknek az esetleges hátrahúzó, ne mondjuk, káros 
hatásával. 

Hasonló, helyesebben: még ennél is komolyabb válságba jutott a francia 
filmművészet. Az idei FEST fő  műsorán eredetileg nem is kellett szerepel-
jen, csak utólag, bizonyára korábbi hírnevére, érdemeire való tekintettel 
került be a válogatásba Pierre Barou Válás című  alkotása. Ha ez története-
sen nem érkezik meg idejében a FEST-re, a belgrádi közönség francia pro-
dukció nélkül nézi végig a fesztivál m űsorát. Pierre Barou egyébként sze-
mélyes megjelenésével is élesztgetni próbálta a francia filmm űvészet iránt 
több évvel ezel őtt tanúsított őszinte lelkesedést. Hogy eredményetelenül, 
az elsősorban saját alkotásának, a Válásnak tudható be. Ugyanakkor hiá-
bavalónak bizonyult hivatkoznia arra az együttm űködésre, kapcsolatra is, 
amely közte és a francia „újhullámosok" között kialakult. Azt mindenki 
elismerte a FEST újságírói, kritikusai közül, hogy Barou valamikor cso-
dálatos zenével ajándékozta meg Lelouch Egy férfi és egy n ő  című  film-
jét, de ezzel a bókkal egyidej űleg mindjárt azt is elmondták a fesztiváli 
vendégek, hogy a francia hetedik művészetet a válság mélységeibe, az 
elértéktelenedés útjaira éppen az „újhullámosok", Lelouchék, Godard-ék 
taszították: Most, Pierre Barou filmjében is a családábrázolás mondott 
csődöt. Úgy látszik, a hetedik művészetnek nem otthona ez a terület, 
vagy legalábbis nem az olyanok kezében, mint Bertolucci, Brusati, Barou, 
mert amíg Bertoluccinál a családi hármas problémája tényleges alko-
tói mondanivaló híján a melodrámában keresett menedéket, addig Bru-
satinál az újatmondás reményében a pornográfiában, Barounál pedig a 
franciákra mostanság oly jellemz ő  üres csevegésben, vendégl ői, hálószobai, 
konyhai beszélgetésekben. Sajnos, Bergman is ennek esett áldozatul, és 
bár a korai filmjei alapján iránta táplált tiszlelet még ott él a legtöbb 
ember szívében, Franciországban (és érdekes, éppen ott) már újraértéke-
lés alá került a bergmani életm ű . 
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A NYÁJ 

Említettük már, hogy nálunk a FEST érzékelteti a leghívebben, mi-
ként söpörnek végig a siker kiszámíthatatlan id őben és ismeretlen inten-
zitással feltörő  hullámai a filmvilágon. Az idén azt bizonyította, hogy a 
francia és az olasz partoktól messze elrugaszkodott, de annál magasabbra 
csapott ott, ahol érkezésére talán még nem is számítottak. Igaz, aki egy 
cseppet odafigyelt a kisebb filmnemzetek produkcióra is, az Bay Okan pár 
évvel ezelőtt bemutatott Autóbusz című  nagyon értékes filmje által köny-
nyen megsejthette, hogy a siker hullámai egyre határozottabban a török 
szárazföld felé tartanak. 

És valóban, az ez évi FEST-en a török filmművészet már remekelt 
is, mindenekelőtt azzal, hogy nem filmutánzatot készített, mint sokan má-
sok, hanem egyedi darabot, er ős folklorisztikus vonatkozásokkal és id ő-
szerű  témával, vagyis: amolyan igazi török, a helyi színek esztétikáját tisz-
telő  és érvényesítő  alkotást, melynek mondanivalója minden részletében 
bármikor általánosítható, noha szavát els ősorban is a Törökországban 
még mindig meglevő  patriarchális családstruktúra ellen emeli fel. Széle-
sebb körben azonban tiltakozik a hagyománytisztelet azon merev szokása 
ellen is, amely a modern kor megváltozott és mer őben másmilyen világ-
látást követelő  életkörülményei között olykor végzetes csapással is súlyt-
hatja az egyént és a családi közösséget egyaránt. Zeki Ökten A nyáj című  
filmjéről van szó, amely alkotás 1979-ben a berlini és a locarnói fesztiválon 
Gran prixrt, e fesztiválok nagydíját kapta. A film keletkezésének történe-
téhez tartozik érdekességként, hogy szövegkönyvét a híres török rendez ő , 
Yilmaz Güney írta, éspedig a börtönben, mivel emberölés vádjával a honi 
bíróság tizenkilenc évig tartó fegyházbüntetésre ítélte, bár Yilmaz Güney 
váltig tagadja, hogy bűnös. Személyében Zeki Ökten mindenesetre kiváló 
munkatársra talált. 

A nyáj — mint a film párizsi kritikusai írják — egy gyönyör ű  gaz-
dag színarnyalatokban pompázó freskó. Mi hozzátennénk: olyan freskó, 
amelyen elsősorban a sötét színek dominálnak, kiváltképp a hideg mélykék 
és az acélszürke árnyalatai. A freskó közepén parányi rózsaszín, a film 
egyetlen nőalakja és az egyetlen személy, akinek még köze van a szeretet-
hez. Körötte csupasz hegyek, rideg k ősivatag, holt vidék, ahol a perzsel ő  
nap, a nagy hőség ellenére is örök hideg uralkodik és ahol a perzsel ő  nap, 
a nagy hőség sem tudja emberi melegségűvé hevíteni a szíveket. Itt ván-
dorol egyik helyről a másikra a nomád pásztorcsalád, a nagycsalád, amely-
nek életében mindig csak egy akarat: az apa, a családf ő  akarata érvénye-
sül. Zeki Ökten, a film rendez ője ennek az emberi közösségnek a bels ő  
viszonyait, az apa és fia, az apa és menye kölcsönös gy űlöletét árbázolja. 
Az apa és fia érzelmi relációján a hangos szóváltássá, tettlegességgé fajuló 
meg nem értést, az apa és a törékeny fiatalasszony, a meny érzelmi relá-
cióján pedig a néma bels ő  súrlódást. 

A család életét a nyáj jelenti. Ez az egyedüli pénzforrás, az egyedüli 
remény arra is, hogy a fiatalasszonyt megmentse férje attól az alattomos 
betegségtől, ami napról napra bágyadtabbá, érzékenyebbé és mind lever-
tebbé teszi a beteget. Ekkor érkezik a levél, hogy a nyájat Ankarába, a f ő-
városba kell szállítani. A családi összefogásra tehát újból szükség van. A 
nyáj tehát ismét összehozza a családot, de a városba menet ahogy pusztul, 
ahogy fogy a juhállomány, úgy fogy a reménye is annak, hogy a családi 
összetartásból még lehet valami. Ugyanígy emészti lassan a betegség nem-
csak a családi együvé tartozás érzését, de magát a fiatalasszonyt is, aki 
számára — mint a városban kiderül — nincs mentség. Halálával a férj, 
azaz az idősebb fiú is szakít korábbi életével, és mert a másik gyermek, a 
városi környezetet gyorsan megkedvel ő  legényke sem gondolkodik más-
ként, Ankarában a család, a kemény kezek vezette család, mint a beton-
lapra ejtett porcelán tárgy, millió darabra törik. Egyébként ez a fordulat 
hívta életre a nyáj átadásának jelképes értelmezéséb ől az idei FEST-en 
látott filmek egyik legszebb, legmarkánsabb jelenetét, azt, amelyben az 
öreget, a csatát vesztett családf őt, vele együtt pedig egy letűnt kor tartha-
tatlan életformáját Ankara f őterén porszemként nyeli el a korszer ű  világ 
nagy emberáradata. 
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És Zeki Ökten filmjével kapcsolatban még valamit! Lehet, hogy a 
különös történet — mert mindenképpen annak kell mondanunk — meg-
jelenítésének szuggesztív erej ű  képiségét élvezve, sokan erre nem is figyel-
tek fel, de mint a filmművészet szaktekintélyei is megállapították, A nyáj 
az utóbbi évek egyik legszebb női alakját teremtette meg, a meny szere-
pével. Beteg, lelkileg és testileg egyaránt megtört asszonyról lévén szó, 
teljes befelé fordulását érzékeltetve, ez a szerep néma szerep. Az asszony-
ka olyan, mint egy árnykép. És ő  tulajdonképpen az is. Férjének árnyképe. 
Ő t követi mindenhová kitartó hűséggel, érte fosztja meg önmagát is önnön 
akaratától. Mindenkor és mindenben a férje szerint cselekszik, és az iránta 
érzett mérhetetlen szeretetet önti küls ő, láhtató formába akkor is, amikor 
az orvos unszolása ellenére sem hajlandó testét idegen férfiszemek (szá-
mára az orvos is csak ezt jelenti) el őtt felfedni. Nem kétséges, hogy az ő  
halálát éppúgy, mint a juhnyáj vissza-visszatér ő  jeleneteit, szimbolikusan 
kell értelmeznünk. Bár az er ősebbik nem — bizonyára a világ minden tá-
ján — az ilyenné formált nőben látja az eszményi házastárs tükörképét, 
ennek a nőtípusnak — a film tanulsága szerint és a férfiak titkos álmai 
ellenére — mondjuk leegyszerűsítve: el kell tűnnie. Az asszonyi ragaszko-
dást és a női hűség fogalmát is átminősítette a jelenkor, amelyben a n ők 
emancipálódása nem csupán a hiúság, az egyenragúság utáni puszta vágy 
és az asszonyi önakarat érvényesítésének kérdése, hanem — a darwiniz-
mus terminológiájával élve — néhol a létért való küzdelem eszköze is. 
A nyáj fiatalasszonya ugyanis feltétlenül életben marad, ha az er ősebbik 
nem példáját (és a már felszabadultan gondolkodó n ők magatartásformá-
ját) követve és az életével való rendelkezés jogát saját kezébe véve jár 
el önnön sorsának rendezését illetően is. 

EGY EMANCIPALT Nő , EGY KISDOBOS ÉS EGY VÁMPÍR 

Míg a svédek és a spanyolok, a görögök és a már említett franciák 
teljesen levonultak a világ legjobb filmalkotásainak névjegyzékér ől, addig 
a nyugatnémetek még jobban megerősítették a helyüket ezen a listán. Az 
érdekessége ennek az, hogy úgy nyolc-tíz esztend ővel ezelőtt a nyugatné-
met filmgyártásról jóformán semmit sem lehetett hallani. Senki sem tud-
ta, mi a helyzet a stúdióikban, van-e kilátás a megújhódásra, vannak-e 
születőben nagy művészegyéniségek. De azután 1974-ben, egészen váratla-
nul, feltűnt egy név, majd mellette még egy, és ezekhez 1975-ben egy újabb 
csatlakozott. Így jött létre az a „trojka," amely — mint kés őbb bebizonyo-
sodott — igen ügyesen ki tudta fogni a filmvilág szelét ahhoz, hogy minden 
akadályon játszi könnyedséggel átröpülve, betörjön a film űvészet maga-
sabb szféráiba. Ez az együttes jelenti ma is a nyugatnémet kinematográ-
fia „lelkét,', éltet ő  forrását. Ha ők — Volker Schlöndorf, Rainer Werner 
Fassbinder és Werner Herzog — nem lennének, ki tudja, merre sodródott 
volna a nyugatnémet filmgyártás hírneve. 

Fassbinder, aki a honi hetedik művészet újjászületése idején a Min-
denki mást Alinak hívnak című  filmmel lepte meg a világ mozilátogató 
közönségét, ezen a FEST-en a Maria Braun házassága című  alkotással sze-
repelt. Amíg az előbbi mű  szorosan a jelenhez, pontosabban a nyugatné-
meteknek a vendégmunkásokkal szemben tanúsított elítélend ő  és végső  
soron nagyon is primitív magatartásához köt ődik, addig Fassbindernek ez 
a 78-ban készült alkotása a miásodik világháborúhoz, illetve az azt követ ő  
évekhez. A Maria Braun házasságának témája már csak azért sem minden-
napi, mert általa nem a nagyhatalmi er ők világégést okozó harca részesül 
elbírálásban a történelmi igazságok platformjáról, hanem az kerül be-
mutatásra, hogy a háború pusztító vihara az egyszer ű  kisembert miként 
kényszerítette lelki átváltozásra, önmagával való meghasonulásra, egy kü-
lönös, háború szülte viselkedési forma kialakítására. Maria Braun, a film 
főhőse — ellentétben a török A nyáj fiatalasszonyának még szunnyadó ön-
tudatával — helyzete teljes ismeretében, férfias határozottsággal vállalja 
korának minden kihívását. Co már világosan látja: emancipálódása a túl-
élés, a megmaradás eszköze, amit két kézzel kell megragadni, hogy a hábo-
rú és az azt követ ő  évek kavargásában a felszínen maradjon. Marfa Braun 
olyan nő, aki semmitől sem riad vissza. Életútja ezért mindig egyenes és 
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határozottan felfelé ível ő . Nőiségének köszönve, még a legnehezebb id ők-
ben is. Míg férje emberölés vádjával börtönben ül, Maria Braun, a vonzó 
külsejű  szőkeség testével, lelkével, eszével, bölcs rafináltságával, nagy üz-
leti érzékével, találékonyságával, tehát: egész n ői lényével beleveti magát " 
a pénzszerzés különféle módozatainak áradatába. És ő  győz! Amikor férje 
szabadul, évekkel a háború befejezése után, gyönyör ű  villa, gazdag otthon, 
sok pénz, földi paradicsom, igazi mennyország fogadja a valamikori nyo-
mor és megélhetési gondok helyett. És ott van a még mindig szép és még 
mindig fiatal feleség is, akivel most már a szerelemben is szabadon ismer-
kedhet, kárpótlásul a nászéjszakájukon kitört háborúban elvesztett együ-
vé tartozásuk érzéseiért. De Maria Braun mégsem lehet boldog. Abban a 
percben, amikor a lélek gazdagságát is magához •ölelhetné, amikor a rég 
várt pillanatnak, igazi önmagának és végre, férjének is átadhatná magát 
— egyszerre mindent: házat, férjet, jöv őt, életet elveszt. Egy apró gondat-
lanságból felrobban a villa, amelyben régi önmagát várta találkára. 

Volker Schlöndorf Günter Grass neves német író Bádogdob című  
regénye alapján készített filmet, azonos címmel. Mint a lapok annak ide-
jén hírül adták, a Bádogdob filmváltozata kapta 1979-ben a cannes-i fesz-
tivál nagydíját, a Gran prix-t. Csupán a helyes döntéshozatal meger ősítése 
végett tesszük hozzá, hogy megérdemelten. Mert mi mással is lehetne kez-
deni a beszámolónkat egy ilyen nagyszer ű  és felettébb különös alkotásról?! 

A Schlöndorf-film cselekménye már a regényb ől, a szövegkönyv alap-
jául felhasznált irodalmi műből ismert. A hároméves kis Oscar, miután 
leleplezi, hogy neki tulajdonképpen két apja van: egy igazi és anyja 
szeretőjének személyében egy időleges, és miután a feln őttek világából 
néhány tisztességtelen dolgot megismer, elhatározza, hogy örökre kicsi 
marad. És elhatározását, ami valójában nem más, mint tiltakozás a „na-
gyok", a felnőttek, az idősebbek sokszor érthetetlen magatartása, sajátos 
erkölcsű  világa ellen, valóra is váltja. Ebb ől azután a képtelen helyzetek 
egész sora adódik, melyek groteszk jellegét a második világháború kitö-
résének ténye csak még inkább fokozza. A kis Oscart törpesége a fasizmus 
torzszülötteivel, azokkal az apró, testben, lélekben deformálódott emberi 
lényekkel hozza össze, akik törpeségük igazolását a Wermacht egyenruha 
felöltésével a fasizmus szellemének, a „többiek", a „másmilyen", a t őlük 
eltérő  emberek elpusztításának hirdetésében keresik. 

Ha termetét tekintve Oscar kicsi is, érzelmi világát, gondolkodását 
illetően — évek múltán — már igazi felnőtt. Vagy legalábbis azzá teszik 
őt az élethelyzetek, amelyekbe akarva-akaratlan belekerül. És ezek az élet-
helyzetek egyszer szánalmasak, ártatlanok, másszor viszont erkölcstelenek, 
visszataszítók, perverzek. Közöttük hánykódik a kis Oscar, akit küls ősé-
geinek konzerválása ellenére is magával ragad a feln őttek világa, a szex, 
a háborús romlás ... 

A Le Monde kritikusa találóan jegyezte fel a filmr ől a következőket: 
„A Bádogdob politikai metafórának is tekinthet ő  (Oscar tulajdonképpen 
lehetne a náci Németország megromlott lelkiismerete is, annak a Német-
országnak a lelkiismerete, amelyet a húszas évek mintha befagyasztottak 
volna). Van ebben a filmben kegyetlenség és báj, keserűség és gúny, gro-
teszk és irracionális. Egyes jelenetek elb űvölőek (például az, amikor a 
kis Oscar dobolásával megzavarja a hitleri ünnepségen felvonulók díszlé-
pését), vannak olyanok is, amelyek Fellinire emlékeztetnek (amikor pél-
dául Oscar részt vesz a liliputiak által szervezett rendezvényen az Atlanti-
-óceán partján). Ezek némelykor csatajelenetekkel keverednek vagy olyan 
lírai betétekkel, amelyek segítségével Volker Schlöndorfnak sikerült át-
vinnie a filmszálagra Günter Grass regényének epikus és lírai dimenziót." 

Werner Herzog két filmmel szerepelt az ez évi FEST-en. Az egyik a 
Woyzeck, a másik pedig a Nosferatu, avagy az éj fantomja címet viseli. 
A Caspar Hauser rendezője ezúttal sem okozott csalódást, noha sokan 
látatlanból is tudni vélték, hogy a Nosferatu, avagy az éj fantomja című  
— mivel Murnau 1921-ben készült vámpírfilmje nyomán került filmsza-
lagra — nem több egy hatásvadász produkciónál. Tudni kell azonban azt, 
hogy Werner Herzogról van szó, aki a világon ez id ő  szerint mindenki 
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másnál jobban ismeri a misztikus m űvészfilm formanyelvi lehetőségeit, 
vagyis azt, hogy miként lehet az eredetileg hatásvadász témákat is az 
igényes alkotói megnyilatkozás tárgyává tenni. 

EGY AMATŐRRŐL — PROFI SZEMMEL 

A kelet-európai filmgyártás fénypontja már hosszú évek óta a ma-
gyar filmgyártás. Nincs olyan év, hogy valamelyik alkotásuk valamelyik 
nemzetközi fesztiválon ne kapna valamilyen díjat, elismerést. Így azután 
eddig még FEST sem volt magyar film nélkül, és bár a más temperamen-
tumú produkciókhoz szokott fővárosi közönség nem mindenkor tud ma-
gára találni a magyar filmalkotásokban, azt azért mégis mindenkor elis-
meri a hazai kritika, hogy északi szomszédjaink bámulatos rendez őtehet-
ségekkel és komoly esztétikai értékeket képvisel ő  alkotásokkal rendelkez-
nek. Ilyen fogadtatásban volt része néhány évvel ezel őtt Huszarik Zoltán 
Szindbád-filmjének, Jancsónak, Makk Károlynak, Mészáros Márta n ő-film-
jeinek, a Fotográfia rendezőjének, Bacsó Péter Harmadik nekifutásának 
és most az idén, az idei FEST-en ilyen fogadtatásban részesült Kovács 
András Ménesgazda című  alkotása is, ami művészi értékeit tekintve, egy 
külön tanulmányt érdemelne. 

A lengyel filmművészetet eddig majdnem minden FEST-en, vagyis 
akkor, amikor ilyen nemzetiség ű  produkció is szerepelt a belgrádi rendez-
vény műsorán, Andrzej Wajda képviselte. Ő  ebben az esztendőben sem 
maradt el a FEST-ről, noha az Érzéstelenítés nélkül című  legfrissebb alko-
tása messze elmarad a tavalyi Márványember, a Párizsban oly nagy siker-
rel szerepelt ugyancsak Wajda-film mögött. Az Érzéstelenítés nélkül téma-
választását tekintve rokon a múlt évi pulai fesztiválon rendez ői nagydíjjal 
jutalmazott Újságíró című  Fadil Hadžić-filmmel. A lengyel „változat" meg-
tekintése után sokakban az a vélemény fogalmazódott meg, hogy Hadži ćnak 
ezúttal jobban kedvezett az alkotói szerencse. Ennek bizonyítására elég 
csak egyetlen dolgot említeni, nevezetesen azt, hogy amíg Wajda, f őhősén 
keresztül, az újságírói sorsot a családi harmónia felbomlásának okozati 
összefüggéseiben vizsgálja és hősének tragédiáját a férj--feleség viszony-
megromlására vezeti vissza, addig a mi Újságírónk — az angazsált filmek 
mintájára — társadalmi okokat lát f őhőse lelki depressziója, összeroppa-
nása mögött. Wajdánál az újságíró saját, személyes ügyei miatt áldozat, 
Fadil Hadžićnál a szakma áldozata. A kett ő  között igen jelentős a különb-
ség annak a rendez ői látószögnek a különbözősége miatt, ami az egyiket 
közönséges „pletyka-filmmé" degradálta, a másikat pedig értékes, társa-
dalmilag angazsált alkotássá emelte. Már csak ebb ől kiindulva is, jogos-
nak bizonyult a fesztivál hazai vendégei részér ől a hangoskodás amiatt, 
hogy az idei FEST műsorára — ebben az évben el őször és mindmáig 
érthetetlen, tisztázatlan okokból — nem t űztek egyetlen jugoszláv filmet 
sem a fesztiváli szervezők. Pedig tapasztalhattuk, hogy közülük néhány 
több FEST-filmmel is bármikor felvehetné a versenyt. 

A Wajda-film okozta keser ű  csalódásokért azonban mindent kárpótolt 
egy másik lengyel produkció, amelynek rendez ő jéről — a televízió embe-
réről lévén szó — mind ez ideig nemigen hallhattunk. Így azután Krzysztof 
Kieslowski Az amat őrfilmes című  alkotásával a teljes ismeretlenségb ől 
lépett a belgrádi nagyközönség, nem sokkal kés őbb pedig az egész ország 
tévénézői elé, mivel filmjét a Jugoszláv Televízió a FEST-et követ ő  hetek-
ben azonnal a műsorára tűzte. 

Az amatőrfilmes című  új lengyel produkció azonban más szempont-
ból is igazi meglepetése volt az idei FEST-nek. A látszólag ártatlan, naiv 
történet nagyon komoly és nagyon mély társadalombírálatot takar. Mint 
Wajdánál, itt is a családi keret szolgál a cselekmény keretéül, csakhogy 
Kieslowski ennek a keretnek társadalmi mélységet tudott adni. Vagyis: 
Az amatőrfilmes című  filmben a rendező  a családi élet hétköznapjainak 
pozíciójáról ki felé tekint és a világ dolgait szemléli. Ezzel szemben 
Wajda, főhősének társadalmi pozíciójáról, be f elé néz, és lesz űkült szem-
határral a családi idill felbomlását vizsgálja. És ebben olyan messze el-
megy, hogy filmje belevesz egy családi élet intim érdektelenségébe. Krzysz- 
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tof Kieslowski egy egyszerű  emberről, egy munkásról készített filmet, aki 
egy szép napon kamerát vesz, és elkezdi megörökíteni környezetét, a vilá-
got, amelyben él. Közben kezdi másként látni a dolgokat, a kis kamera 
átformálja világszembéletét, olyannyira, hogy mind ő  jómaga, mind kis-
filmjei felkavarják feletteseinek kedélyét. Legjobb barátja pedig kellemet-
len ügyekbe bonyolódik, amiért szerepelni, mi több: nyilatkozni merészelt 
(a gyári élet egyébként ártatlan dolgairól) . amat őrünk egyik, a fesztiválokon 
nagy sikerrel szereplő  kisfilmjében. Krzysztof Kieslowski komoly dilemma 
elé állítja főhősét: Mit tenni? Felhagyni-e a filmezéssel vagy vállalni a 
boldogság, a családi béke, a nyugodt hétköznapok elvesztését? Hallgatni 
vagy kimondani, amit a lelkiismeret diktál? és végül is hogyan embernek 
maradni ebben az összetett, erkölcsi színvallást követel ő  szituációban? 

A kelet-európai filmnemzetek közül a szovjet szinte minden esztend ő-
ben már csak a FEST-en bemutatott alkotások alapján is részletes eszté-
tikai elemzést érdemelne. Amikor ugyanis nem Csehov-m űvet visznek film-
szalagra a szovjet rendezők, tehetségüket, tudásukat, szakmai felkészült-
ségüket ezerféle formában tudják kamatoztatni. Ennek köszönhettük a 
korábbi FEST-ek valamelyikén például Szergej Mikaeljan Prémium, Iosif 
Hejfic Egyetlenem, az Emilj Lotjanu rendezte A cigánytábor a mennybe 
tart, mindenekelőtt pedig a nemrég elhunyt nagy szovjet író, színész és 
rendező , Vaszilij Suksin remekműveit, így A vörös kányafa címűt is. Az 
ez évi belgrádi fesztiválon Andrej Mihalkov-Koncsalovszki Szibériáda című  
alkotása képviselte nem kevesebb sikerrel a szovjet filmm űvészetet. A 
204 perces alkotás a modern, korszerű  szocialista Szibéria születését örö-
kíti meg, egyéni sorsok, a történelmi koronként változó egyéni és közös-
ségi problémák tükrében. Nem véletlenül állították párhuzamba ezt a 
filmet igen sokan Bertolucci A XX. század című  remekművével, mert ahogy 
ebben az utóbbiban, úgy a Szibériádában is nemzedékek életén áthaladva 
bontakozik ki a néző  előtt egy új világ sajátos képe. A Szibériáda egy 
gyönyörűen fényképezett alkotás, melynek cselekménye a történelmi korok 
széles medrében méltóságteljesen hömpölyögve, egy valóságos filmi h ős-
költeménnyel ajándékozta meg nem csupán a szovjet, de az egész világ 
hetedik művészetét. 

TESTKÖZELBEN AZ AMERIKAI MUNKÁS 

A Filmograf című  Belgrádban megjelen ő  folyóirat — foglalkozva a 
Iegjobb, vagyis a nemzetközi fesztiválokon az elmúlt év folyamán díiazott 
alkotásokkal — már a FEST idején érdemében elemezte azt az új alkotói 
törekvést az amerikai filmm űvészetben, amelynek el őfutára -- mint a 
folyóiratban is olvashatjuk — az 1978-ban készült és a tavalyi FEST-en 
bemutatott Paul Schrader rendezte A kék gallér című  produkció volt. De 
nézzük, milyen új alkotói törekvésr ől is van szó tulajdonképpen?! 

Az amerikai filmművészet éles társadalombírálata, politizáló kedve, 
komoly társadalmi elkötelezettsége -- mint azt fesztiváli összegezésünk 
legelején említettük — már régt ől fogva ismert. A területe, a célpontja 
azonban ennek a társadalombírálatnak mind ez ideig többnyire az az ame-
rikai hivatali gépezet volt, amely mindig csak a pénzszerzés és a businnes 
eredményességét tartva szem el őtt, nagy veszélybe hozta az ártatlan 
amerikai kisemberek életét, mindennapi biztonságát. Az üzleti érdekek 
tűzön-vízen át történ ő  hajszolása, illetve az ebből eredő  sajátos nemzeti 
problémák részesültek tehát els ősorban is elbírálásban az újvilág filmesei 
részéről. A szigorú lelkiismeret-vizsgálat és a nemzeti önelemzés olyan 
filmalkotások révén próbált meg hatni az amerikai társadalomra, mint 
amilyen Steven Spielberg Duel, Texas-express és A cápa, Robert Altman 
Nashville, Sidney Lumet Kutya egy délután, Miloš Forman Vetk őzés, Száll 
a kakukk fészkére, John Guillermin Pokoltorony, John Avildsen Rocky, 
Jeremy Paul Kagan Hősök vagy Martin Ritt Paraván című  alkotása volt 
-- hogy csak néhányat említsünk a legfrissebbek közül. Ilyen célzattal ké-
szült alkotások az idei FEST-en is szerepeltek, hiszen ezt a társadalmi, 
közéleti problémákkal való merész szembesülést képviselte Sidney Lumet 
legújabb filmje, a Tv-hálózat, James Bridges Kínai szindroma című  alko-
tása és a Norman Jawison rendezte Igazság mindenkinek című  is. 
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Az amerikai munkás azonban nem volt filmtéma. Vele legfeljebb csak 
egyéb alkotói mondanivalók háttereként, dekorációjaként foglalkoztak — 
ha ugyan ezt foglalkozásnak lehet nevezni — az amerikai filmesek. Ilyen 
szempontból hozott újat a már említett Schrader-alkotás, amelynek nyo-
mán az idei FEST-en már két munkástémát boncolgató produkció is a 
nézők elé kerülhetett. Gondolunk Norman Jewison F.I.S.T. (rövidítése az 
amerikai szállítómunkások szakszervezetének) és Martin Ritt Norma Rae 
című  alkotására. A Norma Rae is az amerikai szakszervezeti mozgalomról 
szól. Főhőse egy többszörösen elvált, háromgyerekes fiatalasszony, aki 
textilgyári munkásként saját osztályöntudatára ébredve, kezdi egészen más-
ként látni a világot és benne az emberi viszonyokat. A Norma Rae-t játszó 
Sally Field ragyogó alakításáért Arany Pálmát kapott a múlt évi cannes-i 
fesztiválon, és az idén, ugyancsak ezért az alakításáért, elnyerte az Oscar-
díjat. Nem véletlenül mondta err ől a szerepről Martin Ritt, a rendez ő , 
belgrádi látogatásakor, hogy megteremtve ezt a filmh őst, szerelmes lett 
Norma Rae-be. 

Mindent összevetve: a munkások életével, hétköznapjaival foglalkozó 
olasz filmművészetnek a helyébe az amerikai munkásfilmek léptek, ame-
lyek így pótolni tudták a szomszédjaink miatt elvesztett ilyen élményeket. 

AZ ÖLDÖKLÉS FOLYTONOSSÁGÁRÓL 

Francis Ford Coppola esetében úgy rémlik, ő  az az amerikai rendez ő , 
aki a nagyközönségnek dolgozik. Bizonyíték erre az, hogy a Keresztapa I. 
és a Keresztapa II. című  filmjeinek óriási sikere volt éppen annál a közön-
ségnél, amelyről általában azt szoktuk mondani, hogy ízlése elkommercia-
lizálódott. Ez azonban csak látszat. Coppolának a filmr ől alkotott elkép-
zelései egészen más utakon járnak, jóllehet, szerencsés körülménynek te-
kinthető , hogy ábrázolásmódja, filmjeinek sajátos formanyelve tetszet ős is. 

Coppola egyfajta filmesszét művel, amelyben a küls ő  látvány ugyan 
igyekszik magával ragadni a közönséget, de alkotásai minden részletében, 
minden jelenetében ott él a befelé sugárzó szenvedély is. 

Mindenesetre Coppola esszéje nem analizál, az alkotás mindenkori 
átélése mellett egyszerűen csak bemutat. Bemutat valamit, de nézzük, ho-
gyan! A téma mint totális követelmény jelentkezik Coppola m űveiben, a 
bemutatás pedig ennek a teljességre törekvésnek van alárendelve. A 
Keresztapa című  filmről csak a másodszori vagy a harmadszori nézés után 
derítheti ki a figyelmes néz ő , aki ugyanakkor szeret a színek és jelenetek 
mögé is bepillantani, hogy ez a mű  tulajdonképpen a bemutatás esszéje. 
Még inkább ez mondható el a maffiakrónikát követ ő  másik nagy művé-
ről, a Lehallgatás címűről. Itt még inkább kiteljesedik a törekvés, misze-
rint minden jelenségnek, legyen az a legbonyolultabb társadalmi vagy er-
kölcsi szövevény, bizonyos rendszere van, amely minden esetben elural-
kodik azok felett, akik létrehozták. A Lehallgatásban például a telefonra 
szerelt lehallgatókészülék válik végzetes szerepl őjévé egy kornak, amely 
-- Coppola filmjében mintegy látnoki jelzésként — a Watergate-botrány-
ban csúcsosodott ki. 

Coppola a képek monumentális rendszerében gondolkodik — ehhez 
nem fér kétség. Amennyiben a Keresztapa után ilyen látvány-zuhatagban 
nem volt részünk a Lehallgatás nézése közben, az semmi mással, csupán 
azzal a körülménnyel magyarázható, hogy maga a rend őri megfélemlítés 
pszichológiai nyomása, tehát maga a lehallgatás sem annyira látványos 
jelenség, mint inkább egy, a polgáraiban cseppet sem bízó társadalom 
szöveteiben, rejtekeiben megbúvó kór. 

Az idei FEST-en bemutatott új Coppola-film, az Apokalipszis most 
című  furcsa reminiszcenciája a Watergate utáni korszaknak. Az amerikaiak 
saigoni kivonulásával, végre, hátat fordított a nemzet egy háborúnak, amely 
legfeljebb csak a tábornokoknak jelentett els ő  számú presztizskérdést. 
Az amerikai kisember azonban minden jel szerint — át sem gondol-
hatta a maga táplálta háborút. A nemzet fiai „hazafiúi" kötelességb ől 
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elmentek a messze Távol-Keletre, ahonnan egészen más emberekként tértek 
vissza, és jó volt, ha akadt közöttük hírmondó, aki a békés amerikai 
kisvárosokban elmesélhette, mi is történt tulajdonképpen zászlajuk alatt 
egy idegen nép hazájában. Voltak ugyan, akik élve térhettek haza, de 
többé sohasem léphették át otthonuk küszöbét. Végtagok nélkül a kór-
házak rabjaivá váltak. De aztán kerültek olyanok is az amerikai katonák 
között, akik a háborúban üzletre, jól jövedelmez ő  pénzforrásra leltek, 
éspedig a halántékukhoz emelt forgóspisztoly formájában. Az élesre töl-
tött fegyver ravaszának meghúzása ugyanis vagy a szerencsét, vagy a — 
halált hozta. De a szerencse is minden egyes esetben az öngyilkossági 
játék e szörnyű  szertartásának csak a következ ő  fordulatáig tarthatott. 
A nagy sikerű  Szarvasvadász című  Cimino-film a gyilkos és végül a saját 
maga ellen forduló gyiloktól megválni nem tudó amerikai katonáról szólt. 
Coppola Apokalipszis most című  műve ennek a felismerésnek a tovább-
gondolása. A vietnami háború elkerülhetetlenül egy egész rendszerét fej-
lesztette ki a gyilkolásnak. A stratégiát — mint ismeretes — a táborno-
kok dolgozták ki, és mindvégig gondjuk volt arra, hogy ez a rendszer 
hibátlanul működjék. Az emberirtásnak, a szinte már sorozatban történ ő  
gyilkolásnak ebben a gépezetében hiba nem lehetett, az azonban kiderült, 
hogy az abszurdum túlfejlesztett esetei igenis el őadhatják magukat. A 
modernkori apokalipszis esete tehát máris adva van. A Kurtz név (az 
Apokalipszis most egyik főhősének neve) németes hangzású, de Vietnam-
ban egy amerikai ezredes pályáját fémjelezte. Ő  az a filmben, akinek gyil-
kolási szenvedélyét, emberölési hajlamát már maguk a felettesei is meg-
sokallják. Egyik tiszttársát küldik el az őserdőbe azzal a megbízatással, 
hogy likvidálja a katonai erkölcs szerint is közönséges banditává züllött 
ezredest. Csakhogy a kiküldött tiszttárs feladata teljesítése után nem tér 
vissza a bázisba, hanem ő  is elindul a gyilkolás sötét útjain. 

Coppola látszólag nem kéri számon a nemzettől, meddig ásott le 
a lelkiismeretében a vietnami fegyvertény gyökereit keresve. Őt mintha 
csak a gyilkos egyed pszichológiája érdekelné, és ez többé-kevésbé így 
is van, mint Joseph Conrad A sötétség mélyén című  könyvében, amely 
alkotás ihletésül szolgált az Apokalipszis most című  filmhez. 

A vietnami gyilkolási rendszerben Coppola felfedezte a gyilkolási vágy 
osztódását, és felhívja a figyelmet az öldöklés folytonosságára, illetve en-
nek veszélyeire. Eszerint elég volt egyszer, az emberiség hajnalán elkezdeni 
a háborúskodást, az ember újra és újra a vadság szintjére süllyedhet, 
különösen akkor, ha katonai fölénye ellenére is eleve vesztésre áll, mint 
ahogy ez az amerikai katonákkal volt Vietnamban. Coppola filmje a leg-
csalókább tükör, amit valaha az amerikaiak elé tartottak. Légi lovasok 
szájában vonagló rágógumi, háborús hippidíszlet, géppuskák kelepelése 
és néger katona vad táncai közepette rajzolódnak ki a vadság állapotának, 
ezen belül pedig az amerikai katonának a körvonalai. Azé az amerikai 
katonáé, aki a napalm szagát olyan élvezettel szívja magába, mintha az 
bódító virágillat lenne. 

Ennek kritikai bemutatásában volt nagy az idei FEST-en Coppola és 
filmje, az Apokalipszis most. 
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OLVASÓNAPLÓ  

A MÁSODIK KÖTET 

JOSIP BROZ TITO összegy űjtött m űvei II. 
Forum, Újvidék, 1979. 

A belgrádi legújabb kori történettudományi intézet gondozásában — mint 
már beszámoltunk róla legutóbb — folytatólagosan megjelennek Josip 
Broz Tito eddig könyvalakban meg nem jelent összegy űjtött művei. Ma-
gyar nyelven az újvidéki Forum adja ki a sorozatot. A már régebben meg-
jelent első  kötet a felölelt három időszak első  két esztendejében, 1926 má-
jusától 1928 augusztusáig született írásokat tartalmazza, a legutóbb megje-
lent második kötet pedig, amelyet Dragica Lazarevi ć  rendezett sajtó alá, 
az 1928 augusztusától 1935 márciusáig terjed ő  időközt öleli fel. Ez a mint-
egy hét esztend ő  a nagy gazdasági válság időszaka, amelyre jellemző  a 
fasizmus németországi győzelme és előretörése is. A fasizmus térhódítása 
nyomán Jugoszláviában is egyre kifejezettebbé vált a nép elnyomása, s a 
népellenes rendszer kíméletlen intézkedéseket tett a munkásmozgalom el-
fojtása érdekében, elnyomva minden megmozdulást, börtönbe zárva a mun-
kásmozgalom legjobb fiait. Maga Tito is belekóstolt a fogházak és bör-
tönök életébe, hiszen több mint öt esztend őt töltött falaik közé zárva. Ép-
pen ezzel magyarázható, hogy ezek az esztend ők a legszegényebbek a Tito 
régi írásaiból fellelhet ő, de a megírt művek tekintetében is. Ez a börtön-
ben töltött időszak azonban ennek ellenére is rányomja bélyegét ennek a 
kötetnek a jellegére, mégpedig nem is csupán azért, mert a közzétett írá-
sok részletesen beszámolnak a börtönökben raboskodó kommunisták éle-
téről, bemutatván, hogyan váltak ezek a börtönök a marxista tanok és 
eszmék iskoláivá, de a Függelékben közölt dokumentumok is képet adnak 
az akkori idők bíróságainak népellenes tevékenységér ől, mindenekelőtt az 
úgynevezett kézigránátper felidézése kapcsán. 

Egy másik jellemző  része ennek a kötetnek az a hét hónap, amelynek 
során Tito a JKP Központi Bizottságának és Politikai Irodájának tagjaként 
Bécsben, Horvátországban és Szlovéniában tevékenykedett a pártmunka 
fejlesztésén, a szervezkedés el őmozdításán. Az ebben az id őben megjelent 
írások és fogalmazványok tartalmuk és határozottságuk révén is h ű  képet 
adnak Tito megalkuvást nem ismerő  jelleméről, egészséges világszemléle-
téről, elvszerűségéről, következetességér ől és állhatatosságáról, amellyel az 
őt vád alá helyező  bíróságnak nyíltan a szemébe vágta, hogy nem ismeri 
el illetékességét ügyében, mert azt a törvényt, amelynek az alapján ítélke-
zik felette, nem a nép hozta meg, hanem a nép osztályellensége. 

A kötetben felölelt írások közül különösen jelent ős és jellemző  az 
időszakra az az 1934. augusztus 2-án írt jelentés, amelyet a zágrábi szer-
vezet képviselőjeként fogalmazott meg. Ez hű  képet adott a horvát fal-
vakban uralkodó körülményekről, valamint a pártszervezetek megalakítása 
érdekében tett er őfeszítésekről. Ezek egyébként az els ő  iratok, amelyeket 
Josip Broz Tito álnévvel írt alá. 

Az itt olvasható írások és fogalmazványok túlnyomó többsége az 1934 
július és 1935 március közötti időszakból való, amikor Tito a Politikai Iro-
da tagjaként tevékenykedett. Mindezek az írások a tömegekkel való szoros 
kapcsolat létrehozásának szükségességét hirdetik, és félreérthetetlenül ki-
világlik belőlük az is, hogy Tito minden lehetőséget megragadott arra, 
hogy mindenekelőtt itthon fejthesse ki munkásságát, a tömegek körében, 
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és csak akkor tartózkodott külföldön, els ősorban Bécsben, ha elkerülhe-
tetlenül szükségessé vált ottani jelenléte. Abban látta igazi feladatát és iga-
zi hivatását, hogy maguk a tömegek körében dolgozzék, és körükben tevé-
kenykedve, velük együtt részt vegyen a sztrájkok irányításában is. A Tito 
néven kívül egyébként ebben az időszakban a Georgijević, a Rudi és a Val-
ter álneveket is használta. 

Levelek, a törvényszékhez írt folyamodvány, jegyz őkönyvek, nyilatko-
zatok, szakszervezeti és egyéb jelentések sorakoznak egymás után, s ezek 
közé tartozik a zágrábi szervezet képvisel őjének már említett jelentése is. 
Ebben az utóbbiban ismerteti a szervezet helyzetét, kifejti, hogy milyen 
munkát végez a Vörös Segély, beszámol a szociális irodalmárok közötti 
nézeteltérésr ől, továbbá részletesen szól a parasztkérdésr ől, a parasztok 
magukra hagyatottságáról, a körükben kifejtett egyházi propagandáról, a 
krizsár mozgalom mesterkedéseir ől, amely a zavarosban halászva, igyek-
szik minél jobban kihasználni a maga számára a Belgrád iránt tapasztal-
ható gyűlöletet, s mindezzel kapcsolatban rámutat arra, hogy a pártnak 
össze kellene fognia a magára hagyatott parasztságot. Ennek a jelentésnek 
a kiegészítése pedig a politikai foglyok helyzetér ől ad beszédes képet. 

Az összegyűjtött írásokból megelevenedik a szakszervezet munkája, 
főleg a sztrájkok előkészítésével kapcsolatban, valamint az 1934. évi tarto-
mányi értekezlet el őkészítése is. Részletesen beszámol Tito a JKP szlovéniai 
tartományi értekezletér ől, s a jelentés e mellett magában foglalja szlové-
niai tartózkodásának tapasztalatait is. Megállapítja, hogy szépen fejl ődik 
a szervezet, bár vannak hibák a pártba való felvétellel kapcsolatban. Meg-
találjuk továbbá a kötetben azt az 1934. november 26-án Bécsben kelt kör-
levelet is, amelyet a Politikai Irodának a határozata alapján írt meg Tito 
a JKP és a JKISZ Tartományi Bizottságaihoz címezve, s mely a proletár 
véderő  megalakítására vonatkozó utasításokat tartalmazza. Ez a körlevél a 
szerzett tapasztalatok alapján leszögezi, hogy feltétlenül szükség van a 
védelmi egységek létrehozására a terror és a nagyszerb burzsoázia dikta-
túrája elleni harcban, és egyúttal útmutatásokat nyújt a védelmi csapatok 
állományával és összetételével kapcsolatban, megemlékezvén a szervezeti 
formákról, az akciótaktikáról, valamint a fegyverzet és a fegyelem kér-
déseiről is. 

Hadd említsük meg még a kötet anyagából a Srp i čekić  1935. ja-
nuári, 1. számában megjelent írást, amely a JKP IV. országos értekezleté-
ről ad számot, ismertetve röviden a fontos kérdésekben elfoglalt álláspon-
tokat, amelyeket — a történelemben ezúttal el őször — egyhangúan hozott 
meg az értekezlet, tanúsítva, hogy a párt felgyógyult a frakciós széthú-
zásból. És végül megtalálhatjuk a kötetben Titónak Valter álnéven, való-
színűleg 1935. február közepén Moszkvában írt önéletrajzát is. 

Magának Titónak az írásai azonban csupán egy részét képezik a 400 
oldalas kötetnek. A Függelékben ugyanis értékes dokumentumokat talá-
lunk Tito életével és munkásságával kapcsolatban. Jegyz őkönyvek, rendő r-
ségi és egyéb jelentések, a rend őrkapitányság bűnvádi feljelentése Josip 
Broz és társai ellen 1928. augusztus 12-én, a Josip Broz és társai ellen ké-
szült államügyészségi vádirat, a bírósági jegyz őkönyvek és a meghozott 
ítélet szövege élő  tanúja a kornak és Tito megalkuvás nélküli munkásságá-
nak egyaránt. Olvashatjuk ezenkívül a Novosti és a Borba tudósításait 
a nevezetes kézigránátperr ől, különféle végzéseket és jelentéseket, amelyek-
ből tapinthatóan kibontakozik a háttér, továbbá Rodoljub Čolaković  és 
más kommunista vezet ők leveleit, jelentéseit a börtönben raboskodó fog-
lyok életéről, no meg a Központi Bizottság jegyzőkönyveit, amelyek egy-
értelműen vetítik ki Josip Broz tevékenységét stb. 

A könyvben külön időmutató ismerteti az események egymásutánját 
1928. augusztus 4-étől 1935. március végéig. A névmutató pedig rövid ismer-
tetést nyújt a kötetben szerepl ő  személyekről. Számos illusztráció, levelek, 
igazolványok fakszimiléje, fénykepek és földrajzi mutató egészíti ki a kötet 
gazdag tartalmát. Az összegyűjtött írásokat Bálint István, Fehér István, 
Fischer Jenő , Junger Ferenc és Nagy József ültették át magyar nyelvre. A 
kéziratokat Bogdánfi Sándor nézte át. 

KOLOZSI TIBOR 
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TÖRTÉNELMÜNK ÉRTÉKES FEJEZETE 

MILENKO BELJANSKI: A Zombor könyéki magyarok a fasizmus elleni 
Harcban. 
A VKSZ Zombori Községi Választmányának kiadása, Zombor, 1979. 

Esztendők óta figyelemmel kísérem a 7 Nap hasábjain Milenko Beljanski 
leveleit, naplójegyzeteit. Zombor és vidéke az ő  világa: azt a tájat járja, 
ahol majd minden talpalatnyi rögöt ismer. Ismeri az utakat, az innen el-
hajló dűlőutakat, hogy merre vezetnek; ismeri az embereket, azt is tudja, 
honnan jöttek, s azt is, hogy merre tartanak. Egy-egy levelének, naplójegy-
zetének olvasása közben úgy rémlik, hogy az emberek nyomába szeg ődött 
s azt keresi bennük, ami a szóra bírás pillanatában nem úszik a felszínen: 
nem egykönnyen fellelhet ő . Mint mondottam, Zombor és környéke ez a 
vidék: Északnyugat-Bácska és egy darab Baranya. Ahány helységbe belép, 
alanyai majd annyi nyelven szólnak. Mégis szót értenek. A jelenben éppúgy, 
mint a múltban: a legnagyobb küzdelmek idején, melyek lángja felforró-
sította e tájnak a népét és a szabadságharc zászlaja alá tömörítette legjobb 
fiait. 

Ez a könyv a szerz ő  eddig megjelent tizennégy m űvének egyike. Mél-
tán elmondhatjuk most, hogy a szerbhorvát nyelv ű  kiadása után bővített, 
újabb adatokkal gazdagított formában magyar nyelven is megjelent, hogy 
kötete azok közé a munkák közé tartozik, amelyek a bácskai viharsarkot 
és Baranya történelmi szerepét mutatják be a népfelszabadító háború ide-
jén. Oly nagy vállalkozásról szól, mely nem egy fejezetében — merészen 
feszegetve, tágítva — túllépi ennek a kis kötetnek a terjedelmét s majd 
hogy nem kéri a szerző től a részletek terjedelmesebb leírását, emberi tra-
gédiák megjelenítését abban a térben és id őben, amikor a történések nem-
csak órák, hanem percek marasztaló parancsára végtelennek tetszenek 
úgy, ahogy a nagy történelmi összecsapások idején az id ő  egyszerűen 
megáll, mintha a vértócsából nem is akarna tovább mozdulni. Apokalip-
tikussá válik. 

Ebben a pillanatban az epikának a nagy lélegzetvételére gondoltunk, 
valahogy úgy, ahogy a mi vérzivatarunk nem egy ilyen igény ű  könyvben 
él ma szerte az országban. Igen, erre gondoltunk, de szerz őnk nem erre 
gondolt. Öt az a nemes szándék vezette — mint egy kutatót —, hogy a tö-
mörítés világos eszközeivel adatszerűen pontosan feldolgozott képet adjon 
arról, hogy a Zombor környéki magyarok milyen széles összefogással ké-
szültek fel a fasizmus elleni harcra. Fejezeteib ől a kor. élő  tanúja szól, mert 
ő  is velük együtt küzdött a megszállók ellen. 

A gondosan megírt bevezet ő  után nyolc körültekintően, hitelesen meg-
rajzolt portrét ad kiindulópontul ahhoz, hogyan alakult meg és hogyan 
indult el a Magyar Önkéntes Vörös Pet őfi Brigád, merre járt, hol voltak 
legnagyobb ütközetei, közülük ki hol halt hősi halált, ki maradt életben a 
nagy idők tanújának, aki ma is — mint Jontovics Rudolf, Börszt Henrik — 
olyan részleteket mondhat el, amelyeket sem Kis Ferenc, a h ősi halált halt 
brigádparancsnok, sem elesett harcostársai nem mondhattak el: magukkal 
vitték minden emléküket. 

Minden kis adat örökbecsű  értéket jelent. Sokkal többet, mint ameny-
nyit első  olvasásra a röpke mondatokból kivehetünk, mert — a szöveg 
visszafog. Meg kell állnunk és újra olvasnunk a Kis Ern ő , Balla István, Floss-
berger József, Speidl Vilmos és felesége, Benya Antal, s ki tudja még hány 
bácskai és baranyai h ős brigadistáról szóló életrajzi adatokat — akárha 
töredékekben is —, mert mindezek terebélyesebbé teszik azt a képet, amely 
bennünk és majd az utánunk következő  nemzedékben a Pet őfi brigádról 
és a bolmúni csatáról az idő  távolodásával, ha kissé elmosódva is, de a nagy 
nevek említésekor kirajzolódik. 
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Az így megalkotott kép kiegészítéséhez idekívánkoznak azok a sorok, 
amelyek a népfelszabadító mozgalom bels ő  erejének egyik gyújtópontjára 
mutatnak rá, amelyb ől — mint népek és nemzetiségek oszthatatlan össze-
fogásából — a történelem színpadán őt megillető  magas helyen szocialista 
hazánk áll. 

„A népfelszabadító háborúban részt vett magyar harcosok elszántsá-
gának forrását a magyar proletárforradalomban kell keresni, melynek ré-
szese volt több bácskai és baranyai elvtárs és amelynek hatvanadik évfor-
dulóját tavaly ünnepeltük. 

A második világháború hozta nehéz helyzetben, amikor egész Európa 
behódolt a kegyetlen fasiszta uralomnak, a JKP egybe tudta fogni a 
nemzeti érzelmeket, a szabadságszeretetet és a forradalmi célokat. A népi 
forradalomba bekapcsolódtak szerbek, horvátok, szlovének, macedónok, cr-
nagoracok, muzulmánok, magyarok, ruszinok, szlovákok, cigányok, ro-
mánok, albánok, csehek, olaszok és más nemzetiség űek. Magukévá tették 
a népi forradalom politikai célját és gy őzelemre vitték a szabadságért folyó 
harcot. 

Erről szól A Zombor könyéki magyarok harca a fasizmus ellen című  
könyvem, amelyet a magyar és más nemzetiseg ű  olvasónak ajánlok" — írja 
a szerző , aki ezekben a fejezetekben arról vallott, amit ő  maga is megélt. 

LÉVAY ENDRE 

A KÖNYV 'SOHA NEM KÉSHET EL 

B. Szabó György. 
Forum, Újvidék, 1978. 

1. Az ötvenes években képzőművésze-
ti életünk s általában szellemi éle-
tünk egyik kiemelkedő  alakja B. Sza-
bó György volt, aki cselekvéseinek 
legtöbb területén úttör őként jelent-
kezett. Ám keveset mond, ha csak 
úgy jelöljük meg: „jelentkezett", 
mert nyugtalan lelke örökké hajtot-
ta, kezdeményezéseihez mindig meg-
teremtette a táptalajt, és mint jó m ű-
velő , hitt is abban, hogy amit meg-
kezdett — művészettörténetünk fel-
mérése, a jugoszláviai magyar iroda-
lom bibliográfiája, a Hungarológiai 
Intézet megalapítása —, nem csu-
pán egy elillanó terv, egy amolyan 
kezdés a száz közül, hanem igenis: 
az' első , a keservesen megtett léptek 
után valóra is válik ... Mi minden 
élt az ő  lobogó intellektusában, azt 
nemcsak sejtettük, de tudtuk is, ami-
kor vele együtt dolgoztunk, kiállítást 
rendeztünk, ,a Szerbhorvát—Magyar 
Nagvszótár évtizedekre szóló mun-
kájába belevágtunk, amikor Golnik-
ról írt levelei nyomán átgondoltab-
ban fogtunk hozzá a legfiatalabbak 

között a tehetségkutatáshoz, amit ő  
üdvözölt legmelegebben, s amikor 
Szlovéniából való hazatérte után 
órák hosszat töltöttünk el rajzlapjai 
felett, s ő  megkérdezte csodálatos 
mély zengésű  hangján: 

Tudod-e, hány ezer vonal van 
ezen az egy lapon? 

Ki számolhatná meg? — tűnőd-
tem magamban. 

Egy másik lapot mutatva megint 
rám emelte tekintetét: 

Nézd! Ez az erdő  a vonalak 
millióit hordozza magában ... 

Hány kiállításán mentek el szó 
nélkül ezek mellett: akkor is, ami-
kor Belgrádban önálló tárlattal lé-
pett a közönség elé a Majestickel 
szembeni piciny kiállítási teremben, 
vagy amikor Ács Józseffel Szabad-
kán közösen kiállított? Amikor a 
Prokesch-ház sarkán levő  ideiglenes 
kiállítási teremben hárman aranzsál-
tuk az Úividékről idehozott anya-
got, megállt egyik képe el őtt s szinte 
dörögte: 
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— Nézzétek! Ez is megmondja... 
Én nem akarom ostromolni az eget 
... Itt a fák között, a földön akarok 
maradni ... 

Amikor oly váratlanul meghalt, 
Sinkó Ervinnek elcsuklott a hang-
ja: 

„Micsoda óriás maradt számunk-
ra torzón?" 

Ez a mondat (így, szándékosan 
lerövidítve) még ma is a fülemben 
cseng, mintha egy óriási űr végtelen 
falaitól verődne vissza, és most eb-
ből a kis könyvből hatodszor olva-
som hozzá válaszként Bányai János 
sorait: 

„ ... Amíg a művész élt, állandó 
érdeklődés és megbecsülés övezte, 
amióta meghalt, csak a megbecsülés 
maradt meg, az érdeklődés mást ke-
resett, és másoknál kötött ki ..." 

2. Jól tudjuk, ez a kissé megké-
sett könyv nem azzal a céllal ké-
szült, hogy B. Szabó György életmű-
vét feltárja, s azzal sem, hogy géniu-
szának gazdag emléket állítson so-
kaknak okulására, de ha már itt 
van a kezemben, s ki tudja hányad-
szor olvasom a két bevezető  tanul-
mányt, és a mellékletek nyomán 
újra meg újra nézem a képtáram-
ban a Husini bányászok című  B. 
Szabó-képet, melyet hasonló cím ű  
útinaplómhoz készített (ebben a kö-
tetben mint a tizenhatodik mellék-
let Illusztráció címmel szerepel, 
mert a legenda utólagos megszöve-
gezője nem tudta, hogy milyen feled-
hetetlen látogatást örökít meg), nem 
állhatom meg, hogy ne mondjam el 
mindazt, ami most az olvasottak és 
— jóval előbb — az erdei látomások 
lenyűgöző  hatására, az elmondottak, 
a vallomások nyomán keletkeztek a 
száz és ezer vonalas rajzok láttán 
bennem mint kortársában és egyko-
ri közvétlen munkatársában. 

Különös és nem könnyen meg-
fogható lélek volt. Több volt benne 
a rejtett vonás, mint az egykönnyen 
meglelhető . Lépteit kellett követned, 
ha a vízióiból napvilágra jött műveit 
látni akartad, mert csak így lehetett 
kicsiny, imbolygó alakja mögé sze-
gődni, hogy közvetlen a mű  kerüljön 
a szemed elé ... 

Igaz az, amit xlaplójegyzeteiben 
nem egyszer kivételes egyéniségére 
vonatkoztatva is vallott: valóban, 
bartóki szellem izzott benne. Ha úgy 
tudott volna muzsikálni, mint rajzol- 

ni és írni, az a kicsi ember (a mi vi-
lágunkban is) „egy fejjel nagyobb 
lett volna a többinél" ... 

3. Ezerszálú érdekl ődése mellett 
mégis a legszorosabban a képz őmű-
vészet tartotta fogva. Az indulás éve-
iben előbb a vásznon, és még egy 
darabig a vásznon fejezte ki azt, ami 
lelkében zajlott; azután következett 
a papír, a rajzlap, melyek méretei 
a témák egyre lendületesebb kibon-
takozásával növekedtek a grafikák 
legnagyobb formátumáig. Ahogy mű-
vészi gyakorlatának tökéletesedését 
kísérjük a vázlatoktól, a párbeszédet 
folytató illusztrációktól kezdve a 
nagy kompozíciókig, a Hungária-cik-
lusig, itt, úgy, ahogy ő  maga mondja: 
a vonalak „diszharmonikus harmó-
niájával" találkozunk, amelynek mé-
lyén az örökké kutató, nyugtalanul 
mindig valami új mozzanatot kere-
ső, kísérletező  lélek valahol a szürke, 
a mélyszürke, a fátyolszerűen elve-
sző  vonalak vagy a legmélyebb bo-
gárfekete vonalak meglelhetetlen 
örökmély pontján talán majd meg-
találja egyszer azt, amit keresett. 
Egyszer, tán egy előre nem látott ta-
lálkozás pillanatában. 

Amikor B. Szabó György művészi 
törekvéseinek útjáit kutatjuk, nem 
egy művénél megtorpanunk. Ezt vár-
tuk vagy nem ezt vártuk? Ha figyel-
mesebben belenézünk a reproduk-
ciókba s az általunk régebbr ől is-
mert bszgy-i művekbe, érezni véljük: 
minden eszközével arról akar meg-
győzni bennünket, hogy voltaképpen 
az adott, az ihletettség legforróbb 
pillanatában a nagyvilághoz akart 
szólni; fölemelkedni oda, mely ma-
gaslatról kitárulnak a horizontok és 
elérhetőnek érzékeltetik azt is, ami 
az élmény befogadásának és a még 
át nem formáltságának pillanatá-
ban majdnem elérhetetlennek lát-
szik: vonalakkal, pici szürke, sápadt 
vagy fekete vonalakkal kifejezhetet-
lennek tűnik az, ami amikor egység-
be áll, megtalálja a kifejezhet ő  meg-
oldáshoz vezető  utat. Valahonnan 
innen származtathatjuk grafikáinak 
ritmusát. Ha teljes beleéléssel so-
káig nézzük őket, ezek a vékony vo-
nalak, akár a kifeszített húrok, meg-
pendítik bennünk az együttrezgést: 
a rezonanciát. Vonalainak játékára 
figyelve velük együtt követjük a kép-
zeletünkben támadt melódiát; lehet 
az erdőzsongás, lombok susogása, a 
múlás nem is hallható, csupán sejt- 
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hető  percegése a fatörzsek, korhadó 
tönkök évgyűrűinek mélyén. 

4. A B. Szabó György című, két 
tanulmányt és negyvenkét műmel-
lékletet tartalmazó kötet, amennyi-
ben tehette, lecsökkentette az id őben 
fellépő  távolságokat, de nem töröl-
hette el. És hogy mennyire jelen van-
nak, azt Bela Duranci bevezet ő  írá-
sában így fogalmazta meg: 

„Alig több mint egy évtizeddel a 
halála után kortársai és barátai 
csaknem új névként »fedezik fel« a 
nagy nyilvánosság számára. Néme-
lyeknek ő  csak illusztrátor és iro-
dalmár, mások szemében az itteni 
képzőművészet kiváló értéke." 

Melyiket szeressem (?), amikor B. 
Szabó Györgynek nem voltak a mű-
vészettől független kísérletezési te-
rületei. Amit alkotott a cselekvés 
bármely területén, azt akár tollal, 
akár pasztellel, akár ecsettel formál-
ta meg, soha nem került a művészet 
határán kívülre, hogy annak csupán 
a látszatát keltse. Nála az űr is al-
kotó része a műnek: és a teljes egész 
műalkotás. Esszéiben is az, napló-
jegyzetei pedig mesterien kiegészí-
tik alkotói egyéniségét. Nincsen ná- 

la fölösleges vonal, fölösleges szín-
árnyalat, fölösleges szó vagy mondat. 
Olyan volt, mint sokan azok az iga-
zi mesterek, akikről egyenként is 
mindig elmondjuk: nemcsak fest ő  
volt, hanem író is, matematikus is, 
szobrász, építész, anatómus ... 

Életműve befejezetlenül is ezt ér-
zékelteti. 

Ezért még hatványozottabban ér-
tékes ez a könyv, és majd a folyta-
tása az elkövetkezend ő  nemzedé-
künk számára minden tekintetben 
-- egyetemes vonatkozásban is — 
rendkívül értékes forrásmunka lesz, 
hiszen szellemi fejlődésünk előtt je-
lentős részben ő  nyitotta ki a kaput. 

Éppen ebből a kötetből a fennebb 
körvonalazott képnek a maradékta-
lan megalkotásához hozzásegítenek 
a festő  naplójegyzeteiből vett idé-
zetek is, melyek a bevezet ő  tanul-
mányba ágyazva harmincöt év után 
is úgy hatnak, mintha ma írta volna 
őket: 

„Az élmény művészt faragott be-
lőlem... A művészet gondolkodót és 
kritikust nevelt belőlem, hogy eljus-
sak hivatásom felismeréséig, és né-
pem, tájam szolgálatába álljak." 

LÉVAY ENDRE 

EGY TÉMA TÖBBHANGÚ VÁLTOZATA 

MIRNICS ZSUZSA: Órásköz 12. 
Forum, Újvidék, 1979. 

Mirnics Zsuzsa vagy hétéves hallga-
tás után jelentkezett újabb könyv-
vel. 1973-ban jelent meg az Ellopott 
csilagok, amelyet az akkori kritika 
nálunk aránylag jól fogadott. Jung 
Károly volt, ki elsőnek szögezte le, 
hogy a regény központjában egy 
család bomlásának ábrázolása áll, 
a kiváltó okot pedig a hírnév haj-
szolásában látja. S mikor kimondja: 
„Szándékában inkább nyugtázhatjuk 
elismerően ezt a könyvet, mint nyel-
vi, regénnyé szervez ő  megvalósulá-
sában", ez azt jelenti, hogy szerinte 
értéke elsősorban a problémafelve-
tésben jut kifejezésre. Varga Zoltán 
is épp a merész problémafelvetés- 

ben látja az Ellopott csillagok érté-
két. Számára romantikamentes, in-
tim, elmélyült könyv ez egy fiatal 
lányról, ki elhagyatottságával bir-
kózik, a képmutatás ellen lázad és 
illúzióit elveszti. Kiemeli a regény 
néhány fogyatékosságát is (egyes h ő-
sök lelkileg motiválatlan viselkedé-
se, a főhős magányának „csináltsá-
ga" stb.), de érezhet ő : alapjában vé-
ve jónak tartja. Almási Tibort az el-
idegenedés tragédiája ragadta meg 
e művet olvasva. A szülő  és gyermek 
idegenedik el egymástól. „Elmélke-
désre, sőt ellenállásra, saját állás-
foglalásra készteti az ifjú olvasót", 
írja, a főszereplő  számára „példa- 
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mutató hős", maga a regény pedig 
„vádbeszéd a szül ői felelő tlenség, 
szűklátókörűség és a társadalmi kö-
zöny ellen". 

Most, amikor kezünkben tartjuk 
Mirnics Zsuzsa új könyvét és fel-
idézzük az Ellopott csillagokról el-
hangzott véleményeket, mindenek-
előtt azt a megállapítást tehetjük, 
hogy a szerzőnő  hű  maradt az előbbi 
könyvében felvetett témához. újra 
egy közösségen, a családon belüli 
bomlási folyamatokat mutatja, s 
mindez sokban hasonlít, de ugyan-
akkor el is tér korábbi alkotásaitól. 
Az Ellopott csillagokhoz viszonyít-
va az Órásköz 12 árnyaltabb regény. 
Míg az előbbiben a hangsúly szinte 
teljesen a főhős, a 16 éves diáklány 
sorsának alakulásán volt, addig az 
utóbbiban ebből a szempontból né-
mi eltolódás tapasztalható. Igaz, a 
központban most is egy lány, a 12 
éves Kovács Julika tudatfejlődése 
áll, de sokat megtudunk szüleiről is, 
úgyhogy a regény egyes szakaszai-
ban Kovács János és Erzsi élete ke-
rül előtérbe, az ő  történetük bonta-
kozik ki az olvasó előtt. Mert Julika 
sorsának alakulását, emberi fejl ődé-
sét tulajdonképpen f őleg szülei élet-
útjának alakulása határozza meg. S 
még egy lényeges különbség a már 
többször említett két regény között: 
az Ellopott csillagok a család fel-
bomlását ábrázolja jelenünkben, az 
Órásköz 12 csak egy házasság fel-
bomlását jeleníti meg a negyvenes 
évek második felében. Mert bár a 
szülők útjai elválnak, a család Erzsi 
és két gyermeke továbbra is egy, ta-
lán még szorosabban összefont kis 
közösség marad. 

Arra a megállapításra jutottam, 
hogy a három főszereplő  közül talán 
éppen a kis Julika, egyébként rend-
kívül rokonszenves alakjának bemu-
tatása sikerült legkevésbé Mirnics 
Zsuzsának. Julika mintatanuló az is-
kolában, minden tantárgyból majd-
nem ő  a legjobb. Ez még rendjén 
volna, de a szerzőnő  ezen túl min-
tagyereket is faragott bel őle, ki 
mentes minden hibától. :Minden 
adott helyzetben „okosan" viselke-
dik, szerény, segít őkész, türelmes, 
megértő , rendszeret ő , dolgos, hogy 
ne is soroljam tovább erényeit. ön-
zetlensége és szeretete határtalan. 
Egyedül apja idegen számára. Min-
taképe anyja. Julika alakjának „túl-
pozitivizálása" sokat levon a regény 
értékéből. Gyakran úgy érezzük, nem  

élő  személy, hanem eszménykép él a 
regény oldalain. Néha az volt a be-
nyomásom, hogy Julika nagyon is 
koraérett, azaz cselekedeteit túlsá-
gosan is az elme, a felnőttekre ál-
talában jellemző , tudatos gondolko-
dás irányítja, mintsem a még félig-
meddig gyermeki ösztönszer űség. 
Vegyük például a regény befejezé-
sekor megtett látogatást Soós Kar-
csiéknál. Az elviselhetetlenségig el-
torzult otthoni viszonyoktól megvi-
selt kislány megdöbbenve tapasztal 
harmonikus családi életet Soósék há-
zában. Mirnics Zsuzsa azonban egyet 
tovább lép és — teljesen feleslege-
sen — Julika elméjében úgy tudato-
sítja ezt a képet, mint életre szóló 
élményt, amelyet soha nem szabad 
majd elfelejtenie, amelyre egyszerű-
en majd mindig emlékeznie - kell, 
mely minta. Mert a mintagyerek 
mintákban, eszményekben gondol-
kodik. 

Az anya, Kovács Erzsi alakja már 
árnyaltabban bontakozik ki el őt-
tünk, bár ő  sem mentes némi esz-
ményítést ől. Családjának él, min-
dent e célnak rendel alá. Hajlamos 
a kiegyezésre, lényegében der űs lény, 
a fény, a jobb élet felé igyekvő . Tü-
relme végtelennek tűnik, de aztán 
mégis bekövetkezik a szakítás. Akár-
csak lánya, ő  is fejlődésen esik át: 
rájön arra, hogy lehetséges az önál-
ló élet, nincs örökre különös férfié-
hez kötve, az elhibázott házasságért 
kárpótolnak majd a gyerekek. Erzsi 
emancipálódási folyamata, bár a re-
gény zenekarában a másodhegedűs 
szerepét tölti be, a könyv legfénye-
sebb fonala. előttünk sziiletik meg 
korunk önálló nő je, ki elébb poklot 
jár, s csak akkor merészel szabadon 
élni. Erzsi tettei és magaviselete 
minden esetben motiváltak. Sokban 
hasonlít Németh László tűrő  és min-
dent magukra vállaló n ői hőseire, 
de az új társadalmi valóság neki 
már megadja a lehet őséget a kitö-
résre a boldogtalan házasságból. 

A legkevesebb teret Mirnics Zsu-
zsa Kovács János alakjának bemu-
tatására áldoz. Részben e körülmény 
miatt az ő  alakja nem sikerült tel-
jesen, bőven maradtak „fehér fol-
tok" lélekrajzán. Ugyanakkor azon-
ban, ha vázlatosan is, sikerült egy 
ellentmondásokkal teli élő  embert 
megismertetnie az olvasókkal. Ellen-
tétben Julikával és Erzsivel, kik ele-
ve elnyerik a naiv olvasók rokon-
szenvét, de kik — s vonatkozik ez 
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főleg Julikára — jellemrajzuk egy-
szeri áttekinthetősége miatt nem szá-
míthatnak az olvasó tartós érdek-
lődésére, Kovács János alakja végig 
vonzásában tart bennünket. Tulaj-
donképpen talán ő  az egyedüli igazán 
hús-vér figurája a regénynek, pozi-
tív és negatív vonások egyidej ű  hor-
dozója. Mennyire gazdagabban jel-
lemzett hős ő , mint Julika, a min-
tagyerek, kinek pályája előre belát-
ható! Apja azonban mély ellentmon-
dásokat magában hordozó, a súlyos 
múltat és a kialakulóban levő  jövőt 
viseli vállán, egyszerre szigorú ön-
magához és környezetéhez, merev 
hivatalnok •és megértő, érző  lény. 
Vergődő , kiegyensúlyozatlan, helyét 
nem lelő  magányos ember. Mirnics 
Zsuzsa nagy érdeme az, hogy épp a 
teljes emberábrázolástól vezérelve, 
érthetővé tudja tenni számunkra 
Kovács János viselkedéseinek oka-
it, még ha cselekedetei emberileg el-
fogadhatatlanok is. Mondhatnánk 
talán azt, hogy egy változó, szület ő-
ben levő  kor tragikus terméke ő , 
aki nem leli meg a helyét. 

A regény felépítése a tömörítés-
re törekvő  szándékra utal. A kilenc 
fejezet közül az els ő  hét öt nap tör-
ténetét mondja el, majd némi űr 
következik és az utolsó két fejezet az 
iskolai oktatás befejező  napján, il-
letve egy szünidei napon játszódik 
le. A színtér: Vajdaság, időpont: 
mint már mondtam, a negyvenes 
évek második fele . A tömörítésre 
utal az a szándék is, hogy egy-egy 
fejezeten belül — s ez alól csak a 
két utolsó képez némi kivételt — 
egyszerre, de ugyanakkor egymástól 
világosan elhatárolva van jelen a 
múlt és a jelen, azaz a jelen valami-
lyen módon mindig okozati kapcso-
latban áll a múlttal. Mirnics Zsuzsa 
a tér- és idősíkokat merészen válto-
gatja, de ezt olyan egyértelműen te-
szi, hogy az olvasó minden nehézség 
nélkül követni tudja, még az is, aki-
nek ez a könyv tulajdonképpen író-
dott. Végeredményben ennek kö-
szönhető  az, hogy csak a végkifejlet-
nek lehetünk tanúi, a hosszabb id őn 
át felgyülemlett feszültség, ellensé-
geskedés, ellentmondás a bemuta-
tott öt napon éleződik ki a végleges 
tisztulási folyamatban és oldódik fel. 
Ami pedig a belső  formát illeti, a  

szerző  nem alkalmaz egységes mód-
szert. A regény egyes szakaszaiban 
tárgyilagos kívülállóként igyekszik 
beszámolni, de legtöbbször a három 
főszereplő  gondolatait vetíti elénk. 
Főleg Julika érzéseiről tudósít, de 
igen gyakran változtat néz őpontot 
egy-egy fejezeten belül és ilyenkor 
tanúi lehetünk, hogyan éreznek, ho-
gyan gondolkoznak szülei. Így pél-
dául a nyitófejezetben Julika és ap-
ja „beszél", de mondjuk, a hatodik 
szinte teljes egészében Julika mo-
nológja. A sorsdöntő  hetedik feje-
zetben a szerző  Kovács Erzsin ke-
resztül „láttat". 

Mindkét említett ifjúsági regény 
megírását, úgy tetszik, a szerz őnő  
rendkívül felelős feladatnak tekin-
tette. Erre utal a téma megválasztá-
sa és tárgyalása. Túl komor és ko-
moly az Órásköz 12, hiányzik belőle 
az élet teljessége, a der ű, a valóság 
felszabadultabb megközelítése. A sú-
lyos téma tárgyalása nem zárja ki 
a vidám mozzanatokat. Így aztán a 
rettegés, a sírás, a bels ő  önmarcan-
golás, önzés stb. uralkodott el. Fo-
gyatékossága a könyvnek az is, hogy 
a szereplők fehér-fekete ábrázolása 
levon hitelességéből. A felvetett 
probléma rendkívül összetett, és 
Mirnics Zsuzsa csak egyes jellemző-
it kidomborítva, a többieket nagyjá-
ból hanyagolva, az egyszerűsítés tá-
jaira tévedt. Nem mondhatjuk azt, 
hogy az órásköz 12 sok szempont-
ból ismétlése az Ellopott csillagok-
nak, de a fennálló külső  és belső  
hasonlatosságok tagadhatatlanok. Az 
Ellopott csillagok időszerűsége von-
zóbb, kérdés, hogy a mai fiatalok 
mennyire értik meg az órásköz 12 
számukra ismeretlen, a regényben 
csak vázlatszerűen kibontakoztatott 
társadalmi hátterét. Ugyanakkor azt 
is leszögezhetjük, hogy az Órásköz 
12 megrekedt valahol az ifjúsági re-
gény és a felnőtteknek írt regény kö-
zött. Említett fogyatékosságai miatt 
„csak" ifjúsági regény, de a téma 
súlyossága és sokoldalú megvilágítá-
sa már a felnő tteknek írt regény irá-
nyába mozdítja el. Egyelőre megvá-
laszolatlan a kérdés, hogyan tudna 
Mirnics Zsuzsa megbirkózni a „nagy-
regény" buktatóival. 

VARGA ISTVÁN 
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A MUNKA ÉRZÉKENYSÉGE 

BENEDEK MÁRIA: A képernyőn havazik. 
Gemma Könyvek 12. Forum, Újvidék, 1979. 

Benedek Mária könyve a Gemma-so-
rozatban jelent meg Bognár Antal 
utószavával. 

A benne szereplő  rövid írások 
formáját nehéz meghatározni. Nevez-
hetjük őket vallomásoknak, napló-
jegyzeteknek, melyekben egyes szám 
második személyben saját magához 
intézi szavait. Ahogy járja a falut 
és betegápolói feladatát végzi, úgy 
születnek gondolatai. Könyvét olvas-
va az az érzésünk, mintha most ját-
szódnának le az események: tehát 
realitásélményt 'nyújt. Vehetjük 
azonban úgy is, hogy egy pillanatfel-
vételek sorozatából álló filmet per-
getnek le előttünk. 

Benedek Mária figyelmét semmi 
sem kerüli el: éberen figyeli a való-
ságot, környezetét, amelybe fenntar-
tásokkal és kétkedésekkel beillesz-
kedni igyekszik. Tárgyilagos beszá-
molóin keresztül objektív képet pró-
bál adni vidékünk emberéről. Ebben 
nyilvánul meg a mű  szociográfiai je-
lentősége. Ezt a célját körülbelül 
hatvan család bemutatásával éri el. 
Tolla alól élő  embertípusok kerül-
nek ki, akiknek néhány rövid, de tö-
mör mondatban ecseteli helyzetét, 
életmódját, viselkedését, lelkivilá-
gát, miközben saját gyermekkorából 
is felszínre kerül néhány kép. Ily 
módon egymás mellé állítja a múl-
tat és a jelent. Nem akar példaképe-
ket vetíteni az olvasó elé, ehelyett 
főleg az átlagember gyengeségeit 
mutatja be, azokat a hibákat, rossz 
szokásokat, amelyek társadalmunk-
ban megfigyelhetők, és nemcsak a 
terepet járó orvosn ő , hanem az ol-
vasó arcára is szégyenpírt csalnak: 
„Azt is megszoktad már, hogy az or-
vosok télen szívesebben írnak ki 
jobb módú családoknak terepet. Er-
re különösen érzékeny vagy: otthon 
hatan forognak a gyerek körül (au-
tójuk is van). Szerintük: mennyire 
egyszerűbb, ha te kimégy hozzájuk 
és beoltod a »szemük fényét.« Ezek 
az emberek azt hiszik, hogy pénzzel 
mindent meg lehet fizetni. 50-100 
dinárt csúsztatnak a zsebedbe." 

Írásaiban tehát erre és az eh-
hez hasonló „betegségekre" keres 
gyógyszert Benedek Mária. Igyek-
szik megfigyelni, milyen életforma 
az, amelyik egy kis általánosítással 
ráillik egész Vajdaságra. Bognár An-
tal a könyv utószavában arról ír, 
hogy ami a mai emberek tudatában. 
lerakódott, az nemcsak a mai élet-
formájukat határozza meg, hanem 
a távolabbi jövőt is. Feltehetjük a 
kérdést: milyen ember válhat a 
rossz környezetben, rossz irányban 
fejlődött gyerekb ől? A válasz egyér-
telmű . 

A könyv íróját hivatása a gye-
rekhez köti. Nagy jelentőséget tu-
lajdonít a gyermeknevelésnek, a szü-
lő  és a gyermek közti barátságnak. 
Kivételesen érzékenyen reagál a szü-
lők hibáira, nagyon sokan ugyanis 
végletekbe esnek: vagy mindent 
megengednek , és elkényeztetik 
„egyetlenüket," vagy pedig túlságo-
san szigorúak hozzá és veréssel, 
rossz szóval akarnak embert farag-
ni belőle. A szülők viselkedésükkel 
a gyerekben gyakran félelmet, bi-
zonytalanságot vagy agresszivitást 
váltanak ki: elidegenítik környe-
zetük tagjaitól. Pedig a gyerekek 
érzékenysége legtöbb esetben más-
féle bánásmódot igényelne. Az író-
nőnek megkönnyebbülés, megnyug-
vás velük lenni: „Arra gondolsz, 
hogy mennyire tiszták a gyerekek." 
Érdeklődéssel figyeli tehát a kis 
emberek furcsa valóságát, képzelet-
világát. Bennük már egy kis fantá-
zia is elűzi a félelmet: elég hozzá 
egy bekapcsolt tévékészülék, ame-
lyen „havazik." Figyelmüket ez is le-
köti, eltereli arról, amitől félni kell: 
a sötétségtől és a magánytól. Meg- 
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próbál azonosulni velük, az ő  sze-
mükkel nézni a világba: 

„Amikor bepólyázod a sebet, 
kötsz egy nagy masnit a lábfejére, 
nyuszifülnek, hogy szemet, szájat 
rajzolhass alá. A kislány abbahagyja 
a sírást, megmozdítja lábát. 

— Tisnyuszi — mondja, elmoso-
lyodsz." 

írásainak hitelességét csak fokoz-
za a dialógusok beleszövésével és az 
itt-ott felbukkanó ízes tájnyelv al-
kalmazásával, például: ápótam, vó-
tam, helt táni, mikó, oszt, ű, píz .. . 
Az ilyen elemek az életszerűséget 
szolgálják, melynek mélysége azon-
ban messze túlmutat tartományunk 
határain. 

KRNÁCS ERIKA 

KÉT ERDÉLYI KLASSZIKUS 

SZEMLÉR FERENC: Harc szélmalmokkal. 
Eminescu, Bukarest, 1979. 
BENKó SAMU beszélgetései Kós Károllyal. 
Kriterion, Bukarest, 1979. 

A romániai magyar irodalom jelen-
kori terméséhez szervesen hozzátor-
tozik a mindjobban terebélyesed ő  
esszé- és tanulmányirodalom. Ver-
sek mellett esszékkel búcsúzott az 
élettől az 1978-ban váratlanul eltá-
vozott Szemlér Ferenc is. Több ta-
nulmány- és kritikagyűjteménye 
után értekező  prózájának utolsó fe-
jezetét Harc szélmalmokkal című  kö-
tete mutatja be. Szemlér Ferencet 
különben erős szálak fűzték a vaj-
dasági magyar irodalomhoz is: a két 
világháború között a Kalangya mun-
katársa volt, Szenteleky Kornéllal és 
Szirmai Károllyal tartott fönn kap-
csolatot. A felszabadulás után pedig 
több ízben is felkereste a vajdasági 
magyar irodalom műhelyeit, így 
Szabadkán is vendégeskedett, s ta-
pasztalatairól érdekes útibeszámoló-
kat közölt. 

A költő  legszívesebben arcképváz-
latokon dolgozott, a többi között Pe-
tőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, 
Babits Mihály, Kosztolányi Dezső , 
Krúdy Gyula, továbbá Áprily Lajos 
Olosz Lajos, Dsida Jenő , Méliusz Jó-
zsef és Bánffy Miklós portréját raj-
zolta meg. A román írók közül Va-
sile Alecsandrival, George Cosbuc-
kal, Alexandru Macedonskival, Tu-
dor Arghezivel foglalkozott, s igen ér-
dekesek Ezra Pound-ról és T. S. Eliot-
ról készített vázlatai is. A kötetben 
kapott helyet az az Erdélyi Helikon  

költőiről szóló összefoglaló tanul-
mány is, amellyel Szemlér Ferenc 
1973-ban a helikoni költészet antoló-
giáját vezette be. E kései, visszate-
kintő  tanulmányokban a „második" 
erdélyi magyar írónemzedék iroda-
lomszemlélete ölt alakot. Ez a nem-
zedék szakított az el őtte járó gene-
ráció romantikus „transzilvánizmu-
sával," s az irodalom nagyobb szo-
ciális meghatározottságát hirdetve 
kereste helyét a kisebbségi küzdel-
mekben, majd az antifasiszta har-
cokban. A modern költészeten isko-
lázva nézett szembe a nemzetiségi 
irodalom feladataival: korszer űséget 
kívánt nemcsak eszmeileg, hanem 
poétikailag is. 

Szemlér Ferenc is ezzel a kor-
szerűségigénnyel mérte az els ő  he-
likoni nemzedék eredményeit. Nem 
véletlenül hívta fel a figyelmet Olosz 
Laios modern életérzéseket kifejez ő  
költészetére. Értéktudata azonban 
mindig jól működött, elismeréssel és 
megbecsüléssel tudott szólni . az 
egyéniségétől talán idegen költői 
életművekről is. Tárgyilagos igény-
nyel dolgozott, egyszersmind élő  kö-
zelségből szólott az erdélyi „hőskor" 
nagy képviselőiről. Személyesen is 
jól ismerte azokat, akikről mint ta-
nulmányíró nyilatkozott. Ez a. sze-
mélyesség ad esszészerű  jelleget kri-
tikai műveinek. Egyik írásában — 
még a hatvanas években -- maga is 
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az esszé-műfaj újjászületését sür-
gette, Péterfy Jenőre, Kosztolányira,  
Szerb Antalra, Halász Gáborra hivat-
kozott, úgy látta, hogy a romániai  
magyar irodalom önismeretét nagy-
ban segítheti a visszatérés a magyar  
esszé hagyományaihoz. Élete végén  
— személyes és közügyi gondokkal  
küszködve — megpróbálta ezt a ha-
gyományt ő  ,.maga feltámasztani.  

~ 

A Szemtér Ferenc által is ábrá-
zolt „hőskorszak" kiváló képviselője  
volt az 1977-ben kilencvennégy esz-
tendős korában elhunyt Kós Károly  
is, akinek interjúiból Benk ő  Samu,  
a jól ismert művelődéstörténész ál-
lított össze egy kötetre valót. A kötet  

címe az író egyik vallomásából való:  
A legszebb élet, amit magamnak el  

tudtam képzelni. Hat beszélgetést  
foglal magába Kós Károly életének  
utolsó esztendeiből (1972-1977). A  
kolozsvári író a nemzetiségi iroda-
lom reneszánsz' módon sokoldalú  
egyéniségei közé tartozott: eredeti-
leg építésznek készült, s hosszú élete  
során valóban értékes épületeket ho-
zott tető  alá, közöttük a budapesti  
Állatkert több pavilonját, a város-
majori iskolát, •a székelyudvarhelyi  
Székely Nemzeti Múzeumot, a ko-
lozsvári Monostori úti református  
templomot. A század els ő  évtizedé-
ben kezdett grafikával foglalkozni,  

1908-ban állította össze Erdélyország  
népének építészete című  grafikai so-
rozatát, 1909 -ben az Attila királyról  
ének, 1911 -ben a Régi Kalotaszeg,  
1922-ben az Erdély kövei és 1925-bén  
a Kaláka Kalendárium című  köny-
veit, amelyeknek szövegét és grafikai  
anyagát egyaránt ő  készítette, s őt  
sztánai kézisajtóján maga nyomtat-
ta. (E bibliofil kötetek megérdemel-
nék a hasonmás kiadást!)  

Mint az angol preraffaelita moz-
galom követője dolgozott ki önálló  
művészeti ideált és programot. Ez  
a program a régi erdélyi művésze-
tet, illetve népművészetet vette ala-
pul, ezek nyomán alakította ki a ha-
zai szecesszió egyéni változatát. Az  

erdélyi uralomváltozás után írói és  

közéleti tevékenységgel egészült ki  

Kós Károly munkássága. Regényei,  
elbeszélései és Budai Nagy Antal  

forradalmi mozgalmáról írott drá-
mája a nemzetiségi irodalom id őál- 

ló értékei közé tartoznak. Politikai  
tevékenysége során a népi radikáli-
sokat próbálta pártba szervezni,  
mozgalmának a húszas évek elején  
volt igen nagy szerepe. Mint a nem-
zetiségi irodalom szervez ő  egyénisé-
ge, az Erdélyi Szépmíves Céh veze-
tője és az Erdélyi Helikon szerkesz-
tője is beírta nevét irodalmunk törté-
netébe.  

E sokoldalúan gazdag alkotó egyé-
niség működésének kevésbé ismert  
területeit világítják meg Benk ő  Sa-
munak az idős Kós Károllyal foly-
tatott beszélgetései. Grafikáról és  

könyvművészetről, a régi erdélyi épí-
tészet emlékeiről, az idős író mező-
gazdasági tapasztalatairól, s őt fafa-
ragó művészetéről esik szó, s feltá-
rul elő ttünk Kós Károly felszabadu-
lás utáni közéleti tevékenysége is,  
amidőn mint a Magyar Népi Szö-
vetség vezető  testületének tagja, a  
bukaresti nemzetgyűlés képviselője  
és a kolozsvári mezőgazdasági fő is-
kola tanára, majd dékánja dolgo-
zott. A rendkívül sokoldalú és tevé-
keny író-művész-politikus mindig a  
népi felemelkedésért küzdött, a de-
mokratikus törekvések híve volt.  
Sokirányú munkásságát a nemzeti-
ségi író hivatástudata vezérelte:  
azon munkálkodott mindig, hogy  
népe fennmaradjon s gazdagodjék  
műveltségben, öntudatban. „ ... so-
ha egy pillanatig sem kívántam más  
lenni, mint dolgozó tagja az erdélyi  
magyarságnak" — hirdette ő  maga  
is. Kós Károly áldozatos, gazdag éle-
tét, hosszú évtizedeken át meg őrzött  
hivatástudatát méltóképpen mutat-
ják be a Benkő  Samuval folytatott  
beszélgetések, amelyeknek így nem-
csak irodalomtörténeti értékük van,  

hanem etikai mondanivalójuk is. A  
tudós szerző  és a kiváló nemzetiségi  
kiadó érdeme, hogy a kötet illuszt-
rációs anyaga mintegy bevezetést je-
lent Kós Károly grafikai munkássá-
gába.  

POMOGÁTS BÉLA  
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FORMAFEGYELEM ÉS GONDOLATISÁG 

KORMOS ISTVÁN versei. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979. 

Kevés olyan költő  van a magyar lí-
rában, akiről el lehet mondani, hogy 
csupán a válogatott verseit írta meg. 
A két és fél évvel ezelőtt elhunyt 
Kormos Istvánról igen. A múlt év 
végén megjelent 'Versei úgy gyűjte-
ményes kötet, hogy nincs benne 
egyetlen fölösleges sor sem. Százti-
zenöt költemény és egy lírai han-
goltságú önéletrajz, A vasmozsár tö-
rője alatt bizonyítja, hogy látszólag 
kis számú vers is hordozhat nagy 
életművekre jellemző  esztétikai ér-
téket, sőt: súlyuk vetekedhet ama-
zokéval. Kormos István, a huszadik 
századi magyar irodalom csokonais 
kópéságú garabonciása, az örök sze-
génylegény posztjáról ostromolta 
meg a halhatatlanságot. Minden tet-
tével, minden sorával partravetett-
ségét hangsúlyozta, noha tudtuk, ha-
talmas gazdagság birtoklója ő . Ver-
se azért lehet tiszta, mert tiszta a 
költő  lelke is. Szinte tékozlóan bőke-
zű  világvándor álmodott magának 
lényéhez — és etikájához! — megfe-
lelő  terepet a versekben: az ébrenlét 
és álom határai közt lebegő  Nakon-
xipánt. Szemérmes menekülése lírai 
álarc volt: szinte kibeszélhetetlen 
fájdalmak, csalódások, megvertségek 
eltakarója. Ugyanakkor, szinte az 
élettényeket is keser ű-bölcs humor-
ral elésorolva, van-e nyíltabb vers, 
mint a Nakonxipánban hull a hó? 
Van-e, önmagát siratván is lázadóbb, 
mint a Szegény Yorick? 

Kormos Harlekin-arca mögött 
mindig, bár a kesernyés mosoly ezt 
elfeledtetni igyekszik, az évezredek 
óta meglopott ember sír. Ennek a 
gondolkodó lénynek, szépen beszél 
erről a Korniss Dezső  festményére 
írott Pásztorok, egyetemes, szinte 
Mindenséget megmozgató a fájdal-
ma. Küzd szegénysége, rabsága el-
len, s ha „Utat mutatni csillag nem 
ragyog," saját, most már országnyi 
dühét teszi meg irányt űnek. A Kor-
mos István-i költészet legszebb pil-
lanatai • sűrűsödtek össze ebben a 
versben. Az, amit ráhangoltságnak, 
beleérzőképességnek mondunk. Az 
önmaga igazát bátran vállaló ember 
nyíltsága, erős metszetű  biblikus ké- 

peinek számon kérő  hangja. A for-
mafegyelem rés gondolatiság József 
Attilát idézi, a nagy halhatatlan el ő-
döt, kit Kormos mindenkinél na-
gyobbra tartott és mindenkinél job-
ban szeretett. Hogy miképp, arra 
egyik interjújában válaszol: „József 
Attila legigazabb közéleti sorai sze-
rintem az ilyenek: »Mért görbül kicsi-
kém a szád, / új inget gondolok re-
ád.«" És folytatja: „A költ ő  csak gon-
dolja a kedvesére az inget, nincs 
pénze megvenni, olyan a világ ..." 
Az iménti példából látható: a költ ő  
igaza, hazaszeretete és — egy újabb 
Kormos-interjú példájával — ma-
gyarságélménye, nem kibeszélend ő , 
főképp nem az egyszer így, másik 
alkalommal úgy fogalmazó hazug-
száj mellveregető  példájával. Amely-
ből jobbik esetben csak didaktikus 
vers lehet, s van úgy, hogy még az 
sem. Kormos István művészetesz-
ménye, a kerek, lezárt életm ű  bizo-
nyítja: csak olyan „politikus" verset 
ismer, mely egyben — és els ősorban 
— művészet. Amely mögött a költ ő  
tartása — tisztán látása és etikai ko-
molysága —.áll. 

Költői fejlődésének nincsenek 
látványos szakaszai, nagy ugrásai. 
Noha a költő  első  verseskönyvének, 
helyesebben füzetének, a DüZön'é-
lünknek sok versét átírta, legutolsó 
költeményeiben is megtalálható a 
daléhség, a szürrealitásra fogékony 
képzelőerő , a szavakat és sorokat 
opálos fényben láttató kormosi b ű-
báj. Maidnem azt írtam, vállalva 
Szabédi László kötetcímének eloro-
zását, hogy Ész és bűbáj, ha nem 
tudnám, hogy Kormos az erőfitogta-
tást megvetette. Sokkal gyakorla-
tibb, természetesebb, megérzéseire 
és ösztöneire rendszeresen támasz-
kodó költő  volt ő . Egyetemeinek sú-
lyát nem az elvégzett és papírokkal 
igazolható iskolák, stúdiumok adták 
— törődött is ő  ezekkel! De a világ-
irodalomban való jártassága igen. 
És kevesen ismerték nála jobban az 
egyetemes magyar irodalmat, ezen 
belül is a költészet századokra visz-
szanyúló gazdag folyamát. Könyvtá-
rakat, versantológiákat hordott a fe- 
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jében, s nagyon gyakran olyan fia-
tal költőktől is idézett, akik ő t nyu-
godtan apjuknak vallhatták volna. 
Versei minden erőszakoltság nélkül 
modernek, mintha alkotójuknak 
nem is okoztak volna gyötrelmet, 
akárha a természeti rend, fű, fa, vi-
rág egyszerűségével születtek volna. 

A pályaképet pontosan fölmér ő  
tanulmányoknak és monográfiáknak 
lesz a feladata kikutatni, hogy a 
Kormos István-i líra mit örökölt a 
magyar népi líra olyan neves egyé-
niségeitől, mint Erdélyi József és 
Sinka István, s József Attila világké-
pe miképp volt rá hatással. És nem 
kevésbé az is földerítésre vár, hogy 
a francia klasszikus és modern iro-
dalom, példáival és ellenpéldáival, 
hogyan lett a látszólag kalandként 
ható Franciaországi utazáson belül 
a költő  örök élménye. A fölszabadult 
vers és képzelet kiindulópontjául 
választhatta a gall földet, a szerel-
mek „egzotikus" helyét, mondjuk 
Pontoise-t, de a legrejtettebb zugból, 
a gyermekkorból, a szül őföldön ko-
rán megtapasztalt árvaságból min-
dig előlépett egy kép, egy sor, egy 
metafora, hogy természetes helyet 
követeljen magának a frissen szer-
zett élmény mellett. „Egyremegy Me-
csér és Párizs és Pest: egyformán 
világítanak életem fölött" olvas-
hatjuk a költő  életrajzában. „hát 
isten veled Pontoise / számon már 
ki nem ejtelek / Mosonszentmiklós 
nem vagy híres / születni tehozzád 
megyek." 

Az Egy keresztlevél hátára című , 
befejezetlenül maradt versb ől idéz-
tünk. Kormos, nem tudván a vég 
hamari közeledtét, hatalmas, össze-
foglaló munkára készült. Amolyan 
rejtett önéletrajzszer ű  verses re-
gényre, amely — szándékai szerint 

az életmű  betetőzése lehetett vol-
na. Gyötrődve dolgozott, papíron 
csak keveset, inkább fejben. Élete 

születése — titkát szerette volna 
megfejteni, a törvénytelen gyerek-
nek követelt volna apát, hogy — leg-
alább a versben — helyreálljon lel-
ke békéje? Még egyszer végig akart 
menni a Párizst sohasem hallott ki-
csiny falukkal, szülőföldjével össze- 

kötő  országúton? Bizonyosan val-
lott volna „irodalmi" élményeir ől is: 
Weöres Sándorról, Jékely Zoltánról, 
Dsida Jenőről, Nadányi Zoltánról. 
Noha orfeuszi versében mindőknek 
ott a kisebb-nagyobb nyoma, egy-
szer csak egy képben, egy rímátvé-
telben, máskor a tökéletes hasonu-
lás (örömszerz ő  játék) módozatai-
ban, a meg nem írt nagy poéma újó-
lag megmutathatta volna: sok hatást 
magába oltó, szinte minden értéket 
„kizsigerelő" költészete mily egyedi, 
senkihez sem hasonlítható. 

Kormos István verseit olvasva 
mindenekelőtt eredetiségét kell 
hangsúlyoznunk. A magyar versben 
volt a formának, a gondolatnak, a 
rímnek, sőt még a lemeztelenítésnek 
is nagyobb mestere, mint ő . Kormos 
összhatásában nagy. Lírája egyszer-
re hagyományos és modern, népi és 
urbánus, oltalmat keres ő  és támadó, 
játékos és komoly. :Letagadhatatla-
nul, úgy magyar, hogy — ha akad a 
költő  kvalitásait megközelít ő  műfor-
dító — a külföld is a kedvét lelheti 
benne. Bár Kormos István sohasem 
pályázott ilyen babérokra. ó a ma-
gyar történelem, a magyar vers, a 
magyar élet dolgaival volt elfoglalva. 
Létében, világérzékelésében volt 
költő . Természetes állapota volt a 
versbeni megnyilatkozás. Ritka szép-
ségű  pillanatainak terméke a dal. 
Talán nem túlzunk, ha azt mondjuk, 
ebben a műfajban csak egyetlen al-
kalmazható rá: a József Attila-i 
mérték. „Három napja szívemen / 
hintázik a szerelem, / hintázik a sze-
relem / három napja szívemen." 
Kormos összegyűjtött verseinek ki-
adását most már a műfordítások-
nak és a kisprózáknak kell követnie. 
Bár a költő  markáns arcát ezek 
csak árnyalatokban gazdagíthatják, 
szükséges megjelentetésük. Igy lesz 
csak teljes Kormosról való tudá-
sunk, így válhat még szemléleteseb-
bé a modern magyar líra gazdagsá-
gát mutató összkép. 

SZAKOLCZAY LAJOS 
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VARÁZSIGÉK, LEGENDÁK 

NYELVROKONAINK NÉPKÖLTÉSZETÉBŐL 

Hozott isten, holdacska! Finnugor varázsigék, imádságok, siratók. 
Európa, Budapest, 1979. 

Bereczki Gábor válogatásában nyelv- 
rokonaink — a finnek, karjalaiak, 
izsorok, vepszék, vótok, észtek, 
mordvinok — népköltészetéből ka-
punk ízelítőt, az ősi hit- és szokásvi-
lághoz kapcsolódó ráolvasásokból, 
varázsigékből, pogány imádságokból, 
halott- és menyasszonysiratókból. 
Nyelvrokonaink — az Ural hegyei-
től nyugatra a Baltikumig élő  finn-
ugor népek — költészetének említett I 
műfajai kevés kivétellel fordításban 
itt jelennek meg el őször, noha vala-
mennyiük népköltészetében értékes 
gyűjtéseket végeztek, különösen a 
múlt század elején gazdag anyagot 
jegyeztek le Kelet-Finnországban, 
Karjalában és az izsoroknál ( a Ka-
levala is e három terület népkölté-
szeti anyagából állt össze) és a szö-
vegeket meg is jelentették. A Hozott 
isten, holdacska! műfordításai az 
eredeti szövegek nyersfordításai 
alapján készültek, esetleg az eredeti-
ből. A nyersfordítást Dugátsy Mária, 
Korenchy Éva, Rédei Károly (aki sa-
saját gyűjtésű  anyagát fordította ma-
gyarra), Bereczki Gábor és Berecz-
kiné Mai Kiisk végezte; a költ ői át-
ültetés pedig jeles műfordítóink, köl-
tőink, Ágh István, Bella István, 
Illyés Gyula, Képes Géza, Rab Zsu-
zsa és Tandori Dezs ő  munkája. 

Bereczki a kötet jegyzetanyagá-
ban röviden ismerteti a finnugor né-
pek történelmi-társadalmi helyzetét, 
a legfontosabb tudnivalókat közli 
ahhoz, hogy közelebb kerüljünk nép-
költészetük érintett területéhez. Va-
lamennyi népnél megemlíti a jele-
sebb gyűjteményeket és megjegyzé-
seket fűz a közölt műfajokhoz. Így 
tudjuk meg, hogy akötet egyetlen 
név szerint.. említett .adatközl ő je az 
izsor . népénekesnő  Larin Paraske 
(1833-1904), akit ől harminckétezer 
sornyi verses népköltészeti anyagot 
jegyeztek le. Halottsiratója, Larin 
Paraske elsiratia férjét megrá7óan 
fájdalmas élményt közvetít: „Mért 
hagytál itt a reggel gondjaival eb-
be a világtalan világba? 1 Mért dob-
tál oda a kegyetlen kínoknak, en-
gem gyenge gyámoltalant, I támasz 
nélkül tántorognom? I Kicsoda tá- 

mogat engem ezentúl, szegény sze-
rencsétlent, I éjek évadján, hajna-
lok hasadtán?" A magára maradt 
özvegy végtelen fájdalma örvénylik 
az énekből, a panaszok áradata, 
amit nincs ki meghallgasson, mert 
„Most a fekete földbe dugtak, gö-
röngyök röngyök hullnak dörömbölve rád, 
Eltemettek, term őföld terhe nyom-
ja tetemed". A sirató számos rokon 
népünknél (kivéve a cseremiszeket 
és a votjákokat, ahol nyoma sincs) 
napjainkban is eleven műfaj. Külö-
nösen a halottsiratók gazdagsága 
szembeötlő, a férj — feleség, gyer-
mek, édesanya — édesapa elsiratá-
sának megrázó, ugyanakkor csodá-
latosan szép darabjaival találkozunk 
a gyűjteményben. Lehet-e megha-
tóbb és költőibb megfogalmazása az 
anya mérhetetlen fájdalmának, ami-
kor kisfia holtteste fölött ekképp 
bizonygatja soha nem múló szerete-
tét: „Mikor a menny és a föld I  ta-
lálkozik egymással, I szívem akkor 
felejt el, mikor völgyek hegyek-
kel I síksággá simulnak, I akkor 
szűnlek siratni." A halottsiratók 
őszinte emberi hangjukkal és vers-
formájukkal (betűrímek, szótagszá-
mok) az ómagyar Mária-siralommal 
hozhatók rokonságba. 

A menyasszonysiratók is ismer-
tek még a középkorúak körében. Va-
lamikor két héttel a lakodalom el őtt, 
éjjel, első  kakasszó után kezdte el 
a menyasszony lányságát siratni s 
aztán estéről estére folytatta. A férj-
hez menendő  lányoknak egész könyv-
re való siratót kellett tudniuk, ezért 
már korán kezdték tanulni a szöve-
geket, hét-nyolcéves koruktól pe-
dig már részt vettek a menyasszo-
nvok esti sirtóin. Nem csoda hát, 
hogy a gyűjteményben szereplő  
számos menyasszonysirató között 
néhány valóságos drámaciklussá 
kerekedik, mint pl. a Mordvin lako-
dalmas, melyben Az ősök és véd ő-
szellemek felidézésével kezdi a meny-
asszony siratóját, kéri az ősapákat 
és ősanyákat, „ ... hozzátok el, ős-
apák, hozzátok, I hozzátok el, ős-
anyák, hozzátok, I görg ő  borsó kön-
nyeteket ... Hozzátok el, ősapák, 
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hozzátok ( mogyoróját bölcs szavai-
toknak ..."; ezután a siratók sora 
(összesen huszonhat) következik. A 
menyasszony elbúcsúzik a falu vé-
neitől, apjától, anyjától, testvérei-
től, barátnőjétől. A kompozíció min-
den darabja a lány életének megvál-
tozását, a lakodalomra való el őké-
születet és a lakodalmi ceremónia 
valamennyi mozzanatát felöleli. 

A varázsigék a pogánykor termé-
kei, a szó erejével akarnak hatni, te-
hát jóval régebbiek, mint az istenek-
hez intézett imák. Nagyon színes 
anyag igazolja gazdaságukat: a 
szemverésre, a fagyűzésre, a gabona, 
jószág megvédésére, szerelemkeltés-
re, a rontás elűzésére, átok és beteg-
ségek elleni stb. varázsigék, ráolva-
sók egész sorával találkozunk. A 
gyűjteményből kitűnik, hogy rokon 
népeink milyen sok pogány kori hie-
delmet őriztek meg szájhagyomá-
nyukban. A történelmi háttér azon-
ban igazolja ezt a hagyomány őrzést, 
hiszen valamennyiüknél nagy szere-
pet játszott a földrajzi elszigeteltség 
és a pogány hit meg őrzése, ami el-
len még a XVII. és XVIII. század-
ban is komoly harcot kellett vívni a 
kereszténységet terjeszt ő  papoknak. 
Noha a szent berkeket fels őbb ren-
deletre kivágták, az áldozóoltárként 
használt sziklatömböket széttörték, 
még ina is mintegy félezret nyilván 
tartanak belőlük. Kivételt csak a 
zürjéneknél találunk, ahol a XIV. 
században már erősen terjedt a ke-
reszténység, ezzel .magyarázható, 
hogy náluk legkevesebb a pogány 
kori emlék. Meg kell azonban jegyez-
ni, hogy az ősi finnugor hitvilág vál-
tozatlan formában még azoknál a  

rokon népeknél sem őrződött meg, 
melyeknél a pogányság napjainkig 
él; a cseremisz imákban, a finn és 
észt varázsigékben felfedezhetjük a 
keresztény hatás nyomait, ;megjele-
nik Mária, Krisztus, Szent Péter 
alakja. Ilyen például a finn szerel-
met keltő  varázsige néhány sora: 
„Szűz Mária, anyácskám, szeplőte-
len szent asszony, örökös anyja 
földünknek, I jótevője lelkünk-
nek ..." A bőségért való cseremisz 
imában pedig a „Jóságos, Nagy Is-
ten"-hez fohászkodva kéri az imát 
mondó az áldást és irgalmat. Sajá-
tos a mordvin Átok ellen használt 
varázsige, ahol az átok urát, Ertyajt 
űzi a ráolvasó, miközben kihúz egy-
egy szálat egy vászondarabból, a 
földre ejti és Krisztus, valamint az 
Atyaisten segítségét is kéri. Szép 
példája ez a pogány hitvilág és a 
keresztény hatás ötvöz ődésének. 

A Hozott isten, holdacska! című  
gyűjteményben szerepl ő  népkölté-
szeti műfajoknak els ődleges szere-
pe nem a gyönyörködtetés, de mivel 
a szó erejével akarnak hatni, önkén-
telenül is a költészet eszközeivel hat-
nak ránk, még akkor is, ha nem va-
gyunk közvetlen részesei az alkal-
maknak és a szükségleteknek, ame-
lyek ezeket a varázsigéket, sirató-
kat, imádságokat létrehozzák. En-
nek ellenére megcsortálhatjuk azt a 
gondos költői leleményt, amellyel az 
érzelmüket, mondanivalójukat meg-
formálják. Találóan jegyzi meg Be-
reczki Gábor szerkeszt ő  az utószó-
ban, hogy „a szépség iránti vágynak 
valami olyan megnyilvánulása ez, 
mint a használati eszközökön a fa-
ragás". 

A TIZENEGY ÉVES HŐS ÉS TÁRSAI 
r•.k 	 . 

A halhátatlan Kukul. Latin-amerikai mesék és legendák. 
Móra Ferenc • Könyvkiadó, Budapest, 1979. 

A könyv a nemzetközi gyermekév 
alkalmából jelent meg kilenc éven 
felüli gyerekek részére. Halász Tün-
de, a fordító két kubai kötetb ől vá-
logatott hősi történeteket (2), bát-
rakról•'szóló meséket (5) és legendá-
kat (4). A csodálatosan kedves és 
nem utolsósorban erkölcsi célzatú 
meséket, történeteket a Magyaror-
szágom élő  chilei grafikusnő , Elsa 
Urzua illusztrálta, nagyban hozzájá-
rulva a gyűjtemény szövegeinek 

szépségéhez. A kísér ő  képek elénk 
varázsolják azt az egzotikus világot, 
melyben a szereplők élnek és igazi 
hősökké válnak. 

A kötetcímet adó guatemalai le-
genda, A halhatatlan Kukul egyik 
legszebb darabja a könyvnek. A 
quiché törzs hatalmas f őnökének 
gyermeke Kukul, kinek születésekor 
számos jel mutatta, hogy az istenek-
nek tervei vannak vele. Világrajötte 
pillanatában egy szépséges kolibri 
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szállt a törzsfőnök kunyhójával 
szembeni fára. A jósok a korallfa 
alatt „korallszínű  magvakat" vetet-
tek és egyikük „döbbent csodálat-
tal nézte a jeleket és olvasott bel ő-
lük: „A jövőd ki van vetve, Kukul. 
Sohasem fogsz meghalni. Élni fogsz 
örökké, nemzedékr ől nemzedékre, 
amíg a quichék fennmaradnak." De 
a gonosz Chirumá, a Főnök öccse 
megirigyelte Kukul boldogságát és 
dicsőségét, ellopta tőle bűvös amu-
lettjét, a kolibritollat, amit Kukul a 
feje alatt őrzött. Ezután elkezdett 
áskálódni ellene a törzs tanácsának 
véneinél és „elérkezett az id ő , ami-
kor Kukult nem a törzs biztonsá-
gos életét szavatoló törzsf őnöknek 
tartották, hanem baljós jelnek vél-
ték, és bár a nép lelkesedése töret-
len volt iránta, a hatalmi szó a vé-
nek tanácsát illette ... a törzs meg-
mentésének egyedüli módja Kukul 
elpusztítása". Kukult erd őbeli sétá-
ja alkalmával figyelmezteti a kolibri 
a veszélyre, de ő  továbbmegy és ez 
lesz a veszte; egy nyílvesszővel halál-
ra sebzik ellenségei. Kukul „lero-
gyott a zöld, nedves fűre, szemét be-
hunyta, és felkészült a halálra. Az 
istenek azonban annak idején eldön-
tötték halhatatlanságát, így szép ma-
dárrá változtatták. A teste felöltötte 
a fű  zöld színét, ahová lehanyatlott. 
Csak a mellén viselt lassan csörge-
dező  vére emlékeképpen néhány sely-
mes, piros tollat, az aranyos dél-
utáni nap pedig hosszú farkára a szi-
várvány minden színét ráfestette. 
Mikor az ifjú törzsfőnök üldözői a 
helyszínre érkeztek, nem láttak ott 
egyebet, csak egy szép madarat: 
Kukult. Felszállt a madár, amely 
azóta az ősrégi időtől fogva — Gua-
temala költői jelképe". E szép, lírai 
történethez hasonló az Ogaraiti éne-
ke című  argentin legenda h ősének 
sorsa. Ogaraiti az er ős és ügyes fiú, 
a férfikor küszöbén a nagykorúsítás-
hoz szükséges hármaspróbához ké-
szül, miközben megismerkedik a 
csodálatos hangú és szép Eiretével. 
Megszeretik egymást és elhatároz-
zák, hogy a próbák után Ogaraiti 
megkéri ahány kezét. A törzs f őnö-
ke azonban a győztes fiúnak felajánl-
ja a lányát, hisz Ogaraiti lesz a leg-
méltóbb törzsfőnök az ő  halála után. 
A fiú elkeseredésében Tupa istenhez 
fohászkodik: „Tupa isten, aki a nap-
ban lakozol, és minden gondolatun-
kat ismered, te látod a bajom okát 

is, tudod, hogy nem akarom megszeg-
ni az eskümet, és azt is, hogy szerel-
memért a föld minden hatalmáról 
szíves örömest lemondanék." Az 
őszinte szavak annyira megindítják 
Tupa istent, hogy leszáll a törzs tag-
jai közé és így szól: „Egybekelhetsz 
Eiretével, a szép hangú lánnyal, és 
utódaidat tisztelni fogják ezen a föl-
dön, de mindennek az ára az, hogy 
le kell mondanod emberi alakodról." 
Ogaraiti habozás nélkül vállalta sor-
sát és „ ... máris tapasztalta, hogy 
lénye átalakul, erős, izmos teste ösz-
szezsugorodik; a föld kicsúszik lába 
alól. Kitárta karját, az hegyes 
szárnnyá változott, és érezte, hogy 
könnyedén lebeg a levegőben". Ma-
dár képében rázendített els ő  dalára, 
a szerelmi csalogatóra. Eireté meg-
hallotta Ogaraiti csodálatos énekét 
és szíve megtelt szerelemmel; oda-
szaladt a fához és Tupa isten őt is 
madárrá változtatta; „akkor kedves 
hangját kieresztette és röpült arra 
az ágra, ahol szerelmese, Ogaraiti 
várta." 

A hősi történetek közül különö-
sen megkapó A tizenegy éves h ős cí-
mű  kubai történet a függetlenségi 
háború idejéből. Nicaiso Martinez 
kubai parasztnak hat gyereke közül 
a legkisebb fiúnak bátor, hazafias 
kiállásáról tanúskodik a történet, 
1895-ben a „Szabad Kubáért" moz-
galomhoz csatlakoztak Cucho apja 
és bátyjai. Anyja és nővérei őrzője-
ként maradt otthon a tizenegy éves 
fiú. Amikor a spanyol kapitány val-
latóra fogta a gyereket, hogy kiszed-
je belőle a felkelők rejtekhelyét, a 
kis hős összeszorította száját és hall-
gatott, arcán halálmegvet ő  bátorság 
tükröződött. A gyerek vakmerősége 
végképp kihozta a spanyolt a sodrá-
ból, de mielőtt elsütötte fegyverét, 
Cucho elkiáltotta magát; „Mondja 
meg valaki az apámnak, hogy Chu-
cho forradalmárként lelte halálát! 
Éljen a szabad Ku ... ! Könyörtelen 
lövés harsogja túl a hősi kiáltást." 
De a kiáltás „a sziget legapróbb zu-
gában is visszhangzik és soha többé 
nem halkul el a kubaiak szívében"! 

Mély erkölcsi üzenete van vala-
mennyi mesének és történetnek; no-
ha jelképesen, de rámutatnak hibá-
inkra és erényeinkre. Halász Tünde 
költői nyelve mellett dicséret illeti 
válogatását is, hiszen a kötetb ől sok 
hasznos tanulságot vonhatunk le. 

VAJDA ZSUZSA 
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Szellemi életünk dokumentumai 

ÉLETJEL MINIATŰRÖK 

I. LÉVAY ENDRE: 01 LÉLEKINDULÁS 	 elfogyott 
(Tanulmány) 

SÁFRÁNY IMRE: 	 elfogyott 
(Vallomás Vinkler Imre művészetéről) 

DÉSI ÁBEL: KORTÁRSAIM 	 elfogyott 
(Versciklus) 

KOLOZSI TIBOR: ORTUZ FÉNYÉBEN 	 elfogyott 
(Szabadkai folyóiratok és könyvek) 

BALÁZS G. ÁRPÁD: BOLYONGÓ PALETTA 	 elfogyott 
(önéletrajz) 

DÉR ZOLTÁN: AZ ÁRNY ZARÁNDOKA 	 elfogyott 
(Csáth Géza emléke) 

LÉVAY ENDRE: FÉLÁLOM UTÁN 	 elfogyott 
(Monodráma) 

BURKUS VALÉRIA: IBOLYA 	 elfogyott 
(Ferenczi Ibi rivaldafényben) 

GAJDOS TIBOR: A CSILLAGOS HOMLOKÚ 	 elfogyott 
(Hangya András életútja) 

GARAY BÉLA: A KULISSZÁK VILÁGÁBAN 	 elfogyott 
(Önéletrajz) 

BARANYI KÁROLY: IKAROSZ SZÁRNYÁN 	 elfogyott 
(önéletrajz) 

DÉR ZOLTÁN: AZ ELSÓ MUHELY 	 elfogyott 
(Kosztolányi Dezs ő  önképzőköri évei) 

PETKOVICS KÁLMÁN: A TIZENNYOLC NYÁRFA 	 6 dinár 
(Dokumentumriport) 

SOMOGYI PÁL: MÁGLYA 	 6 dinár 
(Egy életrajz vajdasági fejezetei) 

BARANYINÉ MARKOV ZLATA: VERGÖDÉS 	 elfogyott 
(Farkas Béla napjai) 

SCHWALB MIKLÓS: A SZEN 	 6 dinár 
(A mártír költő  versei) 

FEKETE LAJOS: A BUJDOSÓ VISSZANÉZ 	 elfogyott 
(Önéletrajzi jegyzetek) 

CSUKA ZOLTÁN: „MERT VÉN SZABADKA, ALDALAK ..." 	7 dinár 
(Emlékezés két életkorszakra) 

FEHÉR FERENC: SZABADKAI DIÁKÉVEIM 	 elfogyott 
(A költő  kibontakozásának els ő  szakasza) 

LÁNG ÁRPÁD: IDŐ  ES MUVÉSZET 	 6 dinár 
(Aktivista írások) 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ : NEGYVENNÉGY LEVÉL 	 elfogyott 
(Költő  családon belül) 

DÉR ZOLTÁN: A TUDÓS TANÁR 	 elfogyott 
(Toncs Gusztáv élete és munkássága) 

KOLOZSI TIBOR: ERZSEBETLAKTÓL A MAGLAJIG 	 22 dinár 
(Kizur István forradalmi életútja) 

PETKOVICS KÁLMÁN: ÁPRILISTÓL NOVEMBERIG 	 15 dinár 
(Dokumentumriport) 

URBÁN JÁNOS: HALÁLTÉPETT ÉLET 	 elfogyott 
(Bakos Kálmán, a forradalmár) 



LÉVAY ENDRE: EGY NEMZEDÉK ELINDUL 	 10  dinár 
(A szabadkai fiatalok harcos évei  —  1931-1940) 

IVÁNYI ISTVÁN: VISSZAEMLÉKEZÉSEIM ÉLETEM FOLYÁSÁRA elfogyott 
(önéletrajz) 

GAJDOS TIBOR:  A SZIKLAEMBER 	 10 dinár 
(Matko Vuković  életútja) 

KÁZMÉR ERNŐ : LEVELEK SZIRMAI KÁROLYHOZ 	 8 dinár 

PATÓ IMRE: AZ OSZTÁLYHARCOS 	 12 dinár 
(Simokovich Rókus élete és naplója) 

KENYERES KOVÁCS MÁRTA: REGI NÓTA, HÍRES NÓTA ... 	15 dinár 
(Arnold György, Gaál Ferenc és Lányi Ernő  munkássága) 

SOMOGYI PÁL: KIDERÜLT AZ ÉG 	 25 dinár 
(Emigrációs évek a Szovjetunióban) 

ÉLETJEL KÖNYVEK 

CSÉPE IMRE: HATÁRDOMB 	 elfogyott 
(Vallomások) 

KOLOZSI TIBOR: SZABADKAI SAJTÓ (1848-1919) 	 elfogyott 

PÁLINKÁS JÓZSEF: SZABADKA NÉPOKTATÁSA (1678-1918) 	elfogyott 

LATÁK ISTVÁN: VASKOSZORO 	 15 dinár 
(Lírai emlékezések) 

CSÁTH GÉZA: ÍRÁSOK AZ ÉLET JÓ ÉS ROSSZ DOLGAIRÓL 	elfogyott 
(Kritikák, cikkek, karcolatok) 

SZEKERES LÁSZLÓ: SZABADKAI HELYNEVEK 	 elfogyott 
(Helytörténeti kézikönyv) 

GAJDOS TIBOR:  EMLÉKVÁR 	 15 dinár 
(Regény) 

VIRÁG ÁGNES:  SKARLÁT  VIRÁG 	 8 dinár 
(Versek) 

PETKOVICS KÁLMÁN:  A KÉRDÓJELES EMBER 	 elfogyott 
(Dokumentumriport) 

LACZKÓ ANTAL: VASASRAPSZÓDIA 	 elfogyott 
(Versek) 

LŐRINC PÉTER:  BÁCSKAI POLGÁRI POLITIKAI ELMÉLET 	40 dinár 
(1880-1920) 

Dr. GYORE KORNÉL: SZABADKA TELEPÜLÉSKÉPE 	 elfogyott 
(Városmorfológiai tanulmány) 

NAPPALOK HORGONYA 	 40 dinár 
(Válogatás a Rukovet munkatársainak írásaiból) 

GARAY BÉLA: FESTETT VILÁG 	 80 dinár 
(Színészek és szerepek) 

JÁVORFÁCSKA 	 60 dinár 
(Félszáz szajáni népmese) 

CSÁTH GÉZA—HAVAS EMIL—MUKK ARTÚR: A REPÜL Ő  VUCSIDOL  elfogyott 
(Regény) 

URBÁN JÁNOS:  SZIROMFÉSZEK 	 elfogyott 
(Gyermeknovellák) 

MUHI JÁNOS:  MESÉL Ő  MÚLT 	 50 diná1 
(Helytörténeti írások) 

DÉR ZOLTÁN:  SZEMBESÜLÉSEK 	 elfogyott 
(Kritikák, tanulmányok) 

E kiadványok a fönti áron a szabadkai Veljko Vlahović  Munkásegyetemezi 
(24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15) rendelhetők meg személyesen 
vagy utánvéttel, bolti áron viszont a Forum szabadkai könyvkereskedésében 
(Boris Kidrič  u. 8.) kaphatók. 


