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SÁFRÁNY IMRE  

ZÖLD GOLYÓSTOLLAL 

Párizsba teljesen normálisan érkeztünk. Fölvettem a futósz őnyegről a 
csomagot és elindultam az autóbuszok felé, amelyek ott állnak a bejárat-
nál. Föl is szálltam az els őre, amely az Olasz térre megy, mert akkor még 
úgy tudtam, hogy csak az Olasz térre érvényes a visszatérés a városba. 
Beszálltam az autóbuszba. Leszálltam az Olasz téren, de valahogy nem 
az első  állomáson, ahol az utasok nagy része kiszállt, hanem bent ültem 
még egy darabig. Közvetlenül a tér utáni állomáson kiszálltam és elindul-
tam a kofferkámmal. Az út, amelyikre értem, sehogyan sem hasonlított 
semmire, még Párizsra sem. Normális szálloda nem volt az egész úton, 
hanem mindenütt hatalmas üzletek, autókirakatok. Nem hasonlított arra 
a Párizsra, amelyet én ismertem. No és mi tagadás, a W. C. is kellett volna. 
Hősiesen gyalogoltam ezen az úton, a szép autókirakatos úton, és fájt, 
hogy ilyen Párizsba érkeztem. 

Szerencsére egy jó adag gyaloglás után odaértem egy váratlan met-
róállomáshoz. Tolbiasnak hívták. Nagyon 'örültem neki, mert tudtam, hogy 
most, ha én oda lejutok, akkor Párizs minden pontjára eljuthatok. Legya-
logoltam a lépcs őn, megtaláltam az illemhelyet is. Utána bementem a met-
róba és a Gare de Lyonon kiszálltam. Ismer ős terep volt. Le szerettem 
volna tenni a koffert' a ruhatárba, de nem tehettem, mivel ott klasszikus 
ruhatár nincs, hanem csodálatos szép szekrénykék vannak a várótermek 
előcsarnokaiban. Ahogy ott szemlélődtem a kofferommal, odajön egy szen-
zációs figura, előszed valami cédulát a zsebéb ől. A cédulára gyönyörű  szép 
fecskesorokat nyomtattak. Fecskecsapatokat, amelyek ott ülnek a villany-
drótokon. Az ember szándékosan mutatta azt a cédulát. Valamilyen szer-
vezetnek volt a tagja és az volt a feladata, hogy a bajba jutott utasokat 
segítse. Nem nagyon értettem, hogy mit mond, de megmagyarázta, hogy 
a szekrénykét igénybe lehet venni. Egy frank ellenértéket kell bedobni a 
pénzbedobás számára el őregyártott lyukacskán és utána rá lehet a kulcsot 
fordítani, ki lehet húzni és zsebre vágni, tehát a csomag biztos helyen van. 

Megtörtént ez a csomagelrakás, és most már megszabadulva a b ő -
röndtől, a szekrényke kulcsával a zsebemben, elindultam az ismer ős tere-
pen, hogy végre találjak szállást, hotelt, és nyugalomra hajtsam a fejemet. 
Mentem is egyenesen a Bastille felé. A második utca balra az Austerlitz. 
Tízenegynéhány évvel el őbb ebben az utcában laktam legel őször. Az utca 
vége felé találtam egy hotelt, ahol a Dáma szóba akart állni velem, és ki 
is adott egy szobát. Örültem ennek az üzletnek. Sarkon fordultam, vissza-
mentem a lyoni állomásra, előkerestem a zsebemb ő l azt a bizonyos kulcsot, 
kizártam a szekrénykét, kivettem a poggyászt, visszagyalogoltam az Auster-
litz utcába, hogy lefoglaljam a szobát. 

Újra egy boldog jó estét kevertem le, beléptem, a kutyák nem rohan-
tak rám. Balra valami italbolt volt, ahol fiatalok ittak és a lemezjátszón 
játszottak. Kifizettem három napra a szobát és fölmentem a legfels ő  
emeletre, ahol birtokba vettem a szobát. Gyorsan lepakoltam, levetk őz- 
tem, és nyugalomra szerettem volna hajtani a fejemet, de el őbb körül-
néztem, hogy hova is kerültem. Elég gyalázatos helyre. Igaz, szép hat-
szögletű  vörös kőkockák voltak a padlón, a vízvezeték rossz állapotban 
volt, de volt egy fél liter hazai alkoholom, hazai illatszerrel. Kicsit letisz-
tálkodtam, elnéztem a félhomályban a szobát, a bogarakat. A vízvezeték 
körül furcsán előkerültek a soklábú érdekes bogárkák. Az egyik, lehet, 
hogy alkoholista volt, fölmászott az alkoholos üvegre, mászott, és már 
majdnem a dugóhoz ért, amikor, valószín űleg részegen, hanyatt vágódott 
és leesett. Lábai a plafon felé néztek, mozogtak egy kicsit. Valószín ű, hogy 
bogárnyelven ilyen illuminált állapotban érdekes bogárnótákat is dalolha-
tott az utolsó percig, mert ezek voltak a végs ő  percei, ugyanis gyönyörű  
részeg halállal múlt ki. 
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A Gare de Lyon körül rengeteg földivel találkozhat az ember, sok 
hazai szót hallhat. Ez a hazai atmoszféra az Austerlitz utcában a legfels ő  
emeleten kezdődött. A szomszédok az egész emeleten jugoszlávok voltak. 
Ismerős szövegeket mondtak. Népszer ű  gramofonlemezeket pergettek. Es-
tétől elalvásig és hajnaltól reggelig, de napközben is állandóan. Ahogy az 
egyik útitársam definiálta: ócska kávéházi muzsika hallatszott. Egymáshoz 
mentek látogatóba, egymást okosították, egymásnak panaszkodtak. Ün-
nepnapokon arról ment a szöveg, hogy ki megy el sörért, ki ennivalóért. 
De nemcsak a hotelban lehetett hazai szót hallani, hanem az állomás körül, 
a kocsmákban is. Az egyik kis vendégl őben, ott az állomás melletti posta 
szomszédságában nagyon komoly szövegnek voltam a fültanúja. Hango-
san beszéltek, valószínű , hogy franciának néztek, ugyanis franciasapka volt 
a fejemre biggyesztve. Arról tárgyaltak, hogy az itt dolgozó jugoszlávok 
között akciót kellene indítani. Ők különböző  bankocskáknak voltak az 
emberei és verbuválni kellett a folyószámla-tulajdonosokat. Pénzt kellett 
tőlük összeszedni. Ennek a munkának a hasznosságát, az értékét tárgyal-
ták és vitatták. Két férfi ült és egy n ő . A nő  hazulról jött bankképvisel ő . 
A két férfi kint élt. Az lett volna a dolguk, hogy tömörítsék az embereket 
a köré a bank köré, amelyet a n ő  képviselt. Részletesen tárgyalták le ezt 
az akciót, beszéltek a haszonkulcsról, miközben b őségesen fogyasztottak. 

Nem mentem ma szándékosan kihasználni a szabad belép őt, hiszen 
ez az első  szép tavaszi nap. Az a tegnapi szél hozta volna a tavaszt? Már 
újra dél. Süt a nap. Lóritól újra kaptam levelet. Nemcsak •én, Ő  is vár-
ja a szombatot. 

Tegnap a kocsmában láttam két párizsi jugó fest őt. A hatalmasabb, 
a szakállas és keser ű  arcú, felöltőben, zsebre vágott kézzel magyarázott 
az alacsonyabb és hosszú hajú borotvált arcúnak. Az hadonászott, és mint-
ha magyarázkodott volna. A keser ű  arcú szavaiból annyit értettem meg, 
hogy engem már két éve hitegetnek. Az alacsonyabb és vénebb újra mara-
toni hadakozásba kezdett és mondta, mondta. Végül is abban állapodtak 
meg, hogy holnap, vagyis ma, újra találkoznak. Kezet fogtak. A Vinkler-
arcú elment, a hosszú hajú meg lement vizelni, hogy utána nyugodtan, 
egyedül fogyassza el feketéjét. 

Ugyancsak tegnap, már a szállómban hallottam, hogy egy férfihang 
megállapodott egy n ői hanggal, hogy a nő  ezután új munkahelyen fog 
dolgozni. És mint rendesen, most is szidta a rend őrséget. A férfihang szin-
te dicsekedő  hangsúllyal jelentette ki, hogy ő  már négyszer volt a rend-
őrségen. Azt hiszem, minden alkalommal a munkaengedéllyel kapcsolat-
ban került szóba a rend őrség. Ugyanis a tartózkodási engedély ett ől függ. 
A férfihang megnevettette a n ői hangot azzal a kijelentésével, hogy leke-
verek valakinek egy pofont, s máris a rendőrségen vagyok. 

Soká szóltak az este a hanglemezek. Lentr ől: már néhányszor rájuk 
csengettek, mire lecsendesedtek. Már jó ideje csend volt, amikor egy kacér 
női hang ajtót nyitott egy kopogtató férfihangnak. Kés őbb a férfiléptek a 
szemközti vécéig távoztak. A kacér n ői hang pedig beengedett egy másik 
legényt, de a vécéb ől jövőt is be kellett engednie. Nagy a forgalom. Csak 
azt nem tudom, honnan szerzik be ezeket a cukorvizes lemezeket? 

Délután. 
Azt hiszem, elkerülhetem Lóri megbarátkozását bogaraimmal, pedig 

már egy hősi halált is halt közülük. Felmászott az alkoholos üveg olda-
lán — mert néha az alkoholos vatta is helyettesíthet egy mosdást —, és 
teleszívta magát a h ős bogár az illatos, bódító nedűvel. Ugyanis Gréti, a 
legnagyobb illatínyenc egy pici finom fémbutykosának illatos olaja is ben-
ne van az alkoholban. Szép részeg halál lehetett. És csak reggel vettem 
észre a tetemét. Hat ízelt lábacskája a drapériát szel ő  plafon felé meredt, 
és most is ott fekszik a fogkefe áttetsz ő  műanyag dobozza. mellett, össze-
töpörödötten, már legalább három napja fehér ravatalán, a mosdó felet-
ti polcon. 

Évekkel ezelőtt, már nem is emlékszem rá, mikor és miért, bekari-
káztam a metróállomás vasúti hálózatának térképét. Valószín ű  azért tet-
tem ezt az egyetlen jelet a kis zsebtérképre, hogy oda még egyszer el kell 
jutnom. Hát elmegyek oda. 
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Az a tegnapi délután gyönyör ű  volt. Templomnál van a metró kijá-
rata. Ott ér véget a Rue Montmartre és ott kezd ődik a Mártírok útja, 
amelyik felvezet a Boulevard-ra, ahol a nemzetközi turizmus a gyönyör űsé-
gére még mindig forognak a Vörös Malom vitorlái és vetk őznek a nők 
estétől hajnalig, megállás nélkül. De ott lent, a templom környékén, az 
még a régi Párizs. Csak két szálloda van a közelben. Az egyik az angolok-
nak lehet ott, mert nagyon el őkelő , nagyon csillog és szép formája van. 
A nagytükrök a bejáratnál azt sugallják, hogy a H kategóriától nagyon 
messze áll az ábécében. 

A másikat néztem ki magamnak. A templom farától egy hajításra 
van, tehát a metró a vendég rendelkezésére áll. Ellépkedtem el őtte, s hogy 
lelkierő t gyűjtsek, bementem ott a közelben egy caféba. Szürcsöltem a 
kávét, jó kávét kaptam, a sarkon meg valami kéziruletten két legény ját-
szott, de már lehetett bennük egy kis italka, mert jó hangosan mondták 
a kiforgott eredményeket. Az illemhely és a mosdó itt nem az alagsorban 
van, mint legtöbbször az ilyen helyen lenni szokott, hanem az emeleten. 
Tehát a sank mellett kellett felvonulni oda a szépen kivilágított csigalép-
csőn. Tisztes párizsi polgárok, urak és dámák vonultak fel a csigalépcs őn, 
rendelve a sank mögött működő  madame-nál vagy csak úgy rendelés 
nélkül. Sok közülük ezt az utat pórázon vezetett kutyával tette meg. A' 
vérfagyasztó sikoly akkor hangzott fel, amikor az egyik hölgy két öklöm-
nyi ölebével lejött a csigalépcs őn és a sanknak a lépcs ő  melletti bejára-
tához ért. Ugyanis ott lesben ült a sankos hölgy ördögi vizslája és ráijesz-
tett a pöttöm ölebre. Még ma sem- tudom, hogy az öleb visította-e el 
magát vagy a dáma sivalkodott-e, aki a pórázt tartotta. 

A sikoly után elmentem a kiszemelt szállodába és sikerült szállást 
kapnom. Be van jelentve, hogy a dámám is megérkezik, így nagy nehezen 
május elsejétől átmehetünk a kétágyas szobába. Precízen bekönyveltek, a 
szobalány felvezetett, és megmutatta a szobát. Igaz, csak a kétszemélyeset, 
de az pompás. S őt cédulát is adtak, nem úgy, mint ott a lyoni állomás 
mellett, abban a délszláv alvilágban. Valójában én is csak szombaton érek 
Párizsba Lórival együtt, hiszen ez az eddigi koncsorgás itt csak olyan 
keszonügyféleség volt, hogy elbírja a búvár a hirtelen bekövetkezett nyo-
máskülönbséget. 

Délután ismét a kükládikus kultúrát keresem ott fenn, az els ő  eme-
leten,. ahol két évvel ezelő tt volt. Most végre megmondta egy poroszló, 
hogy a kükládikusokat átcipelték a földszintre. Az etruszkok m űvészetét 
böngészve megdöbbentem az egyik üvegvitrin el ő tt. Sarkában két kegyet-
lenül kinyújtott bronzfigura; a testek lelapított vonalának a mellek és tér-
dek helyére biggyesztett kis kidudorodásai jelölték a figurák architektú-
ráját. Az a megdöbbent ő , hogy ebben az életre-halálra men ő  játékban, amit 
művészetnek nevezünk, minden korban akad egy-két játékos, aki a min-
dent avagy semmit játsza. Így sikerült ennek a bolond etruszknak ma, 
húszegynéhány évszázad után találkozni a Giacomettival. Kés őbb pl. Bosch 
is ezt játszotta. 

Brueghel termében, szemben a róka-farkas nyomorultakkal, Redon 
kompozíciója függ. Minden kornak a mai emberi civilizációban meglesz a 
maga Salvadore Dalija, aki randevúzik a pontokkal. Ezek a párhuzamok 
szédületesek. Vannak pillanatok, amikor a Vermeer utcájának hátteré-
ben és Brueghel koldusainak hátterében álló boltív mintha azt jelképezné 
előttem, hogy ott valahol megakad a képz őművészet. Csak a tempó foko-
zódik, szerencsére, annyira, hogy a legnagyobbaknak közülünk már sike-
rült — Picasso mesterre gondolok — megközelíteni. 

Az Anya gyermekével című  kis égetett agyagidol, melyet valaki közü-
lünk 4000 évvel ezelőtt mintázott meg és égetett ki. 

A kükládikusok spirálisai mögé kellene eljutni. A butmiroknál meg-
volt ennek a nyoma még. Szarajevóban az volt a nap meglepetése. 

Itt voltam Lórival Párizsban, és azt hiszem, kiállításom megnyitójá-
ra készülődtünk, délután hatra. De nem ilyen kis odúban lakhattunk, mert 
Lóri a szomszéd szobából szólalt meg: „Ne haragudj, Tatikám, de neked 
most már készülnöd kell. Én nem megyek." Na erre most mit mondhatok, 
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gondoltam, és az órára akartam nézni. Kinyitottam a szemem, hát a H 
kategóriában találtam magam, az ágyban. Az órámra néztem. Csakugyan 
tíz perc múlva hat, de reggel hat. 

Tegnap este a szálloda madame-ja — elhízott, Neróra hasonlít — 
komoly tárgyalásba kezdett egyik alkalmazott n őjével a lépcsőházban. 
Megkérdeztem tőle, van-e telefon a számomra. Kurta nincs volt a válasz. 
Jóformán még meg sem kellett állnom a felvonulásban. 

Ma reggel nyolckor felkeltem, voltam a postán. Nem jött semmi. 
Ellenőriztem ott a dátumot is, valóban 28-a van, tehát holnap délel őtt ér 
véget a háromnapos hosszabbítás, ami azt jelenti, hogy holnap reggel 
szállítom a motyót a Notre Dame la Lorette-hez és megyek ki az Orlyra, 
hogy megvárjam a belgrádi gépet. Megvan a 14-i buszhegyem, mely oda-
vissza érvényes: Nekem 11-e volt az oda, holnap pedig lesz a vissza. 

Már ma választ írok Madame D. levelére is. 

Ma is úgy indultam neki a városnak, hogy gyümölcsnapot csinálok 
mágaznnak, ami egy kg banánnal kezdődött volna, ám behozott ide az 
éhetetlenségem a posta melletti vendégl őbe, és egy forrókutya meg egy 
pohár sör került elébem. Pontosan délben bújtam ki az Alma Marceau 
állomáson. Napsütés, zöldbe borult fák és a folyó jobb oldalán a fém-
tororiy; Bekanyarodtam az utcába és itt most, a Modern. M űvészetek Mú-
zeumának előcsarnokában, Miró nagy vörös foltjának és Pevsner tótágast 
álló diadalívének árnyékában, Cal.der, ingó fémformái alatt újra el őveszem 
feljegyzéseimet, ki tudja, már hanyadszor. 

Reggel nyolc órakor nyomta a szobalány a kezembe a levelet, amikor 
a szobám kulcsát felakasztottam az 55-ös számra. Az els ő  pillanatban el-
csodálkoztam. azon, hogy ki a szösz tudja a címemet, mikor mindenkinek 
csak a posta számát adtam meg, ahová a restantért járok. De az a rá-
csodálkozás a levélre csak egy másodpercig tartott, talán még addig sem, 
hiszen. tudtam, hogy csak Madame. D. tudja a pontos párizsi címemet. 
Megköszöntem a kislánynak és zsebre vágtam. a levelet, •de nem bontottam 
rögvest fel. Ekkora ínyenc csak vagyok, gondoltam. 

Bepattyogtam az állomáshoz, szendvicset és sört rendeltem az egyik 
vendéglőben, hátradőltem a. kényelmes székben,. és csak akkor vettem 
elő , a levelet rés a ceruzát is. Az ironnal a ragašztás vonalán felbontottam 
a borítékot és az azonos színű  (halványkék) levélpapíron vastagon író töl-
tőtollal élénk kéktintával gyönyörűen kiírt kézírással ez vala írva: 

„Kedves Sáfrány! 

Tegnap felhívtam telefonon, de sajnos, nagyon korán. Szerettem vol-
na, hogy még tegnap találkozzunk, ugyanis én vidékre megyek szerdán 
estig. Ha esetleg hamarább jönnék vissza, fel fogom hívni, és ha nem 
lenne a hotelban, meghagyom majd, hogy mikorra várom. 

Ma reggel megjött a könyv. Nincs most időm olvasni sem. 
Bravó! 
Köszönöm szépen. 
A viszontlátásra! 
Üdvözli E. Voisi" 

Egészen elérzékenyültem, mire a végére értem. Észre sem • vettem, 
hogy a hosszú párizsi szendvics, a hosszában végigvágott húsféleséggel 
megtöltött vékony félvekni és a pohár sör áll előttem. Visszatettem a leve-
let a borítékba, becsúsztattam a bels ő  zsebembe és nekiláttam a reggeli-
nek.. Azután. rágyújtottam,. Kávét rendeltem, és Újra el ővettem a levelet. 

Délután 

A kapuknál jöttem fel .: Néztem a helyet, ahol 1955-ben, amikor még 
az utcákat pingáltam;_ lefosott egy galamb. Az utcák most is olyanok, ga-
lambok is vannak. 
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Párizsi ikonokon dolgozom most. Egy ikonféleség volt a szabadkai 
tárlatomon. Egyet utólag gyártottam Beának, mert az, ami ki 'volt állítva, 
az újvidéki múzeum képtárába került, de mind a kett ő  inkább ihlet szü-
lötte ragasztmány. Úgy gondolom, hogy a tudatos, a céltudatos meló ezzel 
a témával kapcsolatban most van soron. Egyforma nagyok lesznek, és azt 
hiszem, egyforma jók. Kisautós is van ott a kapunál, meg kártyába néz ő  
jövendőbe látás is, meg sátor alatt biliárdozás. 

Most újra itt ülök, szemben a nagymozival, ahol tíz évvel ezel őtt a 
főszereplő  a szemüvegemben díszelgett három emeletnyi nagyításban. Most 
ugyanott, a Rexben kábítószeres történet. Arra feljebb pedig, a kapunál, 
szokványos erotikus sztori és vámpír stb. Most már délután 5 felé jár. A 
nap a felhőkbe bújik és le fog bukni rövidesen a Rex mögé, én meg 
tovább metrózom. 

Az író hagyatékából. 
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VIGH RUDOLF 

FÖNT KÉRDEZIK 

Elpusztult egy hal a vízben. 
Ádám a folyóba bámult: apró • fényekre ültette szemét, s elringatta 

a nappal a senki jelentéktelen halottját az órákon át aranykarikákat raj-
zoló felszínen. Lába mélyen lógott a vízre cölöpölt padkáról; ormótlan 
lábfeje eltorzulva látszott a vízben, s a játszó tarajok lent bontogatták 
lábujjait. Az ezüstös kis halott rég elutazott, és Ádám már. csak a lábát 
bámulta bambán. Úgy rémlett neki, ujjai fáradhatatlanul legyeznek a ta-
rajok alatt, bár nem mozgatta őket, s ez volt a legcsodálatosabb az egész-
ben. Nem indította őket senki, mégis mentek, araszoltak valami után, de 
nem haladtak, csak ott verg ődtek egy helyben, Ádámhoz bilincselve a 
felszíntől lefelé. Ha lejjebb hajtotta fejét, a cölöpök megimbolyogtak, s 
markolta a padkát, de a látszat ellenére a vízen túl semmi sem történt, 
csak azon innen. 

Máskor is szeretett volna messze hajózni önmagától, de erejéb ő l 
csak annyira futotta, hogy ezt megállapítsa. Otthon fényszóró kísérte min-
den léptét, s ő  keringett a fényben kábultan, mint pattogó éj jeli lepke, 
hogy végül lehulljon mindenki elé. Apja, anyja, a két cölöp állt rendít-
hetetlenül fölötte, mutatóujjal a felh őkbe piszkálva, hogy oda, egészen 
oda kell feltornásznia magát, mert az ő  fiuknak se kapa, se kasza, hanem 
bársonyos szék kell, trón. Ez az egy fiuk van, ennek a többi fölött a helye! 

Az utcára ki ne menj! — mondták neki szülei, amikor reggel a 
mezőre indultak. — Abból jó nem származik. 

De a képzelet az olyan, hogy _csak kézen fogja az embert, s elvezeti a 
folyóhoz, hogy ott tűnődjön a lebegő  végtelenen. Hogy dél lesz, meg este, 
az más gondja. Ádám eljött otthonról, még a kaput sem zárta be, csak 
elindult valahova. 

Sofőr, az nem leszel! — mutogatott orra el őtt naponta az apja. 
— Azt verd ki a fejedb ől. A te dolgod az, hogy alkalmazkodj. Én minden-
kit megveszek ... de sof őr, az nem leszel! 

Hajnali traktorberregés, nyikorgó pótkocsi a kapun ki, a felsza-
badulás pillanata, ami aztán annyira jelen van, hogy Ádám nem tud vele 
mit kezdeni. 

És iskolába elmenj. Csinálj amit akarsz, de ott legyél — mondta 
minden reggel az anyja. — Jaj, csak meg ne bukj .. . 

De jobb kinn a folyón. Még az is elképzelhet ő  ott, hogy valaki gép-
kocsivezet ő , s iszonyú nagy vontatót kormányoz át hegyeken, országokon. 
Ő t a tizedik osztályban már leírták, de azért még ott van a többi közt. 
Az iskola nem is erdekli, de ha szünetben társai megkérdezik, hogy két 
napig hol volt, akkor felragyog az ég, s megmarkolja a képzelet kormány-
kerekét, aztán mesél a nagy útról hévvel, s végül maga is hiszi, hogy 
mindez nem álom. Osztálytársai mosolyogva hallgatják, de senki sem 
bántja képzelt világában és ez mindent kárpótol. 

• -- Ádám, akarsz te egyáltalán valamit? 
Nem, tanárnő, az apám akar. Én esetleg csak sof őr lennék. Ha 

lehetne... 
Hát akkor küldd be az apádat. 
De neki ne mondja. 
Rendben van, Ádám. Dolgaidat legjobb ha magad rakod helyükre, 

de a sofőrséghez is kell a tíz osztály. 
De nem olyan vastagon. Ahhoz elég, ha éppen hogy csak megvan 

valahogy. 
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—• Valahogy? Nem jól saccolsz te, Ádám.  
A kis hal régen eltűnt Ádám szeme elől, s más-más lebegett a nagy  

vízen. Aztán kígyózó lábujj aira árnyék vet ődött. A háta mögött állt valaki.  
Egy pillanatra az futott át az agyán, hogy érte jöttek. Szülei ;  a tanár- 

nő  vagy valaki. Ett ől a gondolattól elnézett messze a vizen.  
Tied ez a part? — szólt egy vékony hang fölötte, ami most na-

gyon beleillett a sás zizegésébe. Tán az szólt?  

Á, nem — mondc~tta hasonló suttogással. — Hogy volna az enyém?  

Csak itt ülök. Ide szoktIm járni, itt jó. Hogy lenne az enyém? ...  
És mit csinálsz itt?  

A vízen puha pára fuvolázott.  

Csak úgy. Vagyok.  

Akkor nem kérdezem, hogy leülhetek-e — mondta a jövevény, és  

egy akkora hátizsákot eresztett a földre, mint ő  maga. Madzagos cipőjét  
két mozdulattal levetette, s Ádám. mellé ülve nadrágos, harisnyás lábát  
a vízbe engedte. Olyan volt, mint egy fakír: csont és b őr, vékony, mint  
a deszka. Amikor szürke vászonkabátját hátradobta a f űbe, meztelen fel-
ső testéről, madárcsontjáról, meg mellének nagy barna gombjáról lát-
szott, hogy nő .  

Ádám hirtelen azt sajnálta, hogy a kis halat már elvitte a víz, meg-
mutatta volna a jövevénynek. Így, jobb híján, csak a napot nézték a vízen,  

meg a hullámzó foszlányokat.  
Horgászol?  
Éri? Honnan veszed? Nincs is botom.  
Na jó, hogy most nem. De úgy, általában.  
Hát, általában igen, de nem azért, á, nem ...  

És mit fogsz?  
Mit? Én, hogy mit fogok? Hát semmit, ćsak itt ülök. Nem érde-

kelnek engem a halak. Egyáltalán nem érdekelnek...  

Sütötte bőrüket a nap. Hátrad őltek és hunyorogtak. Ádám nem né-
zett a nő  felé, csak a harisnyás lábat bámulta a•vízben.  

Honnan jössz?  
Törökországból.  
Gyalog?  
Autóstoppal.  

Ádám a könyökére engedte magát, fejét hátravetette, hosszú haja  

belelógott a fűbe. Képzeletben hányszor járt ő  már Törökországban, ajaj.  
Ahányszor valaki az úton árut szállított tehergépkocsiján, éjjel lehunyt  

szemmel, nappal pedig itt a parton mindig elkísérte. Sziklás hegyek,  

faggyúszagú falvak, ajaj, tudja ő . Még egy levonó is van a motorján, ere-
deti török. • 

Ott laktál?  
Úgy, mint máshol.  
És hova mész?  

A nő  is hátra engedte egyenes sz őke haját a zöld fűbe, s válla hegyes  
csontját a füléig húzta. Aztán egy percre hanyatt feküdt a h űs fűben, de  
végül megint csak felkönyökölt.  

Nézd, majdnem elaludtam  .. . 

Ádám kihúzta lábát a vízb ől, térdét összeszorította a mellén, és a  
nő  felé fordult. Az els ő, amit felfedezett, az volt, hogy a jövevénynek nincs  

arcjátéka. Nem komoly, nem mosolyog; nem küldi a szavakat, hanem  

csak kiengedi a száján. Ez nagy hatással volt rá, s megpróbált ő  is hason-
lóan viselkedni, kimérten, hűvösen, végtelenül nyugodtan. Igen, ez neki  
is megfelelne' mindenütt. Egy hálotti nyugodt pofa az életr ől szóló napi  
mese előtt.  
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—Nem hű t a nadrágszár? Csupa víz. 
Majd megszárad. Vagy levessem? 
Nem ... Ne vesd le, ha neked így jó. 
Nekem mindegy. 

Ádám azt is észrevette, hogy ebben a stílusban nagyon lehet tömö-
ren beszélni, azt is meg lehet érteni, amit nem mond ki az ember. Hogy 
hol volt ő  eddig. Pontosan ez a magatartás hiányzott neki. És milyen 
érdekesen lenyűgöző  ezzel a nővel beszélni. És milyen érdekes ő  maga: 
megmarta szél, nap; haja világítóan fakó. És nem függ senkit ől, az égvi-
lágon senkitől, és nem számít neki senki, semmi... 

Nem vagy éhes? 
Tessék? 
Ennél valamit? 	. 
Minek. • 	 . 
Itt lakunk fönt — mutatott Ádám a folyó fölötti dombon álló ház-

ra —, hö2liatok valamit. 
-- Ugyan-ugyán .. . 

Hát akkor gyere föl. Nincs otthon senki. 
— Itt . jobb. — mondta a n ő  és ismét hanyatt feküdt a f űben. Szemét 

liliünyta, csupasz karját .széttárta a napnak •Várt. 	. 

Nemsokára fönt a házban valami nagyot zörrent, a kutya veszettül 
ugatni kezdett, s valaki egyik szobából átment a másikba. De Ádámot. ez 
csöppet sem nyugtalanította. Egyszer űen nem érdekelte, hogy fönt mi 
történik, s minél tovább nézte. a n őt, annál jobban szeretett volna vele 
menni, végig a folyóparton, csak úgy menni mellette és vinni a nagy 
hátizsákot. 

Hogy hívnak? — kérdezte sokára Ádám. 
Karfa, De rövidén csak Kád.. 
Hát ez meg milyen név? 
Ilyen. Semleges. 
Emlékeztet valakire? 
Én találtam ki. Tetszik. 

A nő  még mindig nem nyitotta fel a szemét. 
És milyen volt Törökórszágban? 
Hogyhogy milyen? 

— .Jó, vagy ...? .. 
Ugyan. Mi az á jó? . 

.— Hát, hogy van. až ember. vagy valami ... 
• — Ugyan-ugyan — mondta a n ő  és ő  is kiemelte a vízből a lábát. 

Felállt a hátizsák mellé, magára öltötte a szürke vászonkabátot,. de nem 
gombolta be. Csak most nézte meg jobban a fiút. Szeme, a fehér lámpás, 
egy fekete óceánt világított be, ahol tehetetlen matróz er őlködött. 

Ádám egyszerre mindent el. akart mondani neki, de f őleg azt, hogy 
ő  is vele megy. Kiállnak az útra, s integetnek a gépkocsiknak, aztán. majd 
alakul. Fontos, hogy útón legyenek ;  mindig tovább és tovább. Aztán ami-
kor a lány a hátizsákjára ült, észrevett a zsákon egy levonót. 

Nekem is van egy ilyen — mondta. — Hát ném érdekes, ép-
pen ilyen. 

-- Az jó. 	 . 

-- `Ráragasztottam a motoromra. Zöld- motor, még új. Kiszereltem 
belőle a hangtompítót.• 

Az _jó: 

Oldalt rájtáa :á piroš -levonó. É ppen ilyen, hat nem érdekes'? 
A nő  hátára emelte a nagy batyut. 
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Rendes gyerek vagy — mondta, és Ádám forró arcára tette h űvös, 
keskeny tenyerét. 

Veled megyek! 
Ne akard. 
Tőlem azt nem kérdezik. 
Fönt kérdezik — mutatott a ház felé, aztán lassan megindult az 

útra, nesztelen, ahogy jött. 

Ádám megtámasztotta az. állát ültében és nagyokat nyelt. Érezte, 
hogy tehetetlen, jelentéktelen, mint egy földigiliszta. Házuk fel ől éktelen 
motorzúgás hallatszott, amit .azonnal

. 
 felismert, de nem mozdult. Az úton 

porolva megjelent a zöld motor, oldalán .a iros levonóval, nyergében egy 
szürke vászonruhás illet ővel, aki olyan . volt, mint egy fakír: csont, b őr 
és csupa szőr. Amikor a motorral megállt á n ő  mellett, valamit raktak a 
nagy zsákba. Ádám megismerte a holmit, de nem mozdult, csak az egyenes 
nő  kőarcát nézte. A végtelen fehér szemeket kereste, s feleletet arra, hogy 
miért kellett ellopni azt, amit ő  magától odaadott volna, hiszen még kér-
dezte is. Hirtelen szánalmassá vált az, aki a következ ő  városig akarja 
ropogtatni motorját. Olyan feleslegesen terveztek ki. mindent. E gyszerre 
úgy érezte, hatalmasabb a két idegennél, hadd lopjanak, mindig nagyobb 
az, akitől lopnak, mint aki lop. S nem mozdult. Látta, hogy a n ő  mögül 
még egyszer simításra nyújtja kezét, s arcának azt a felét puha karjára 
fektette. 

A motor nagy ropogással vitt • el egy szürke pontot a semmibe, s 
vele Ádámból egy délelőtti álmodozášát, ami majdnem elég volt ahhoz, 
hogy egyszer már feltegye a lábát .a valóság fedélzetére. 

„Az utcára ki ne menj!"... 

„Ádám, akarsz te egyáltalán valamit?" ... 

Megmarkolta a padkát, s hagyta, hogy könnyei kárikát vetve a vízben 
megbontsák tükörképét. 
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BARANOVSZKY EDIT 

LEVÉL 

szélkakas-reggeleken 
rügyek nő ttek 
szertelen szokásaimon 
lombod megbízhatósága 
hűségre kényszerít 

KIÁLTÓ 

felfogható hangtöredék 
fokozottabb formában 
nem jut vissza a kiáltóhoz: 
hegyi üregek őrzik. 

ELÉGIA 

tengernyi mez ő  
csapkodni látod szótlanságod 
hiába hívsz ámeneket 
csontként szorul a tudat 
tagadhatatlanságig 
záporoz a csönd 

MIRE 

mire kiperegnek 
szárból a szemek 

mire kifakulnak 
kékb ől az egek 

mire kibomlanak 
télből a hegyek 

mire kifeszülnek 
vágyból a szelek 

nálad leszek 
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SÁRVÁRI ZSU7.$A 

SZÓKÖVEK 

 

csodálom a kövek szilárdságát 
a megfontolt szavakkal szemben 
azok kemények és lényegük nem változik 
a szavak megfoghatatlanok 
nem furcsa mégis 
leginkább szavakkal 
és nem kövekkel verik be az ember fejét 

 
egyszer 
egyetlenegyszer 
öt percig 
csak az igazat mondani 
mindenhol 

 

üvöltve 
súlyos szavakká változom 
csoda 
hogy még nem öltem meg valakit 

 

Mérlegeljük szavaink súlyát 
ne azt hangsúlyozzuk 
ami szétválaszt hanem 
ami összef űz 
vagy engedd 
hogy megszokjam 
a magányt 

 

Kavicsként 
mi árnyékát is 
magába zárja 
ülök íróasztalom 
könyv-barikádja mögött 
végtagok és fej nélkül 
kőszívvel 
várom a törést 

MAGAMHOZ 

éjjel 
a sokadik cigaretta füstjénél 
szemüveg nélkül is 
jól látom 
ki lakatlan szigetről integet 
mindenem oda van 
s nincs miért 
megadjam magam 
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URBÁN F. GÁBOR 

GONDOLATOK 	 REGGEL 

Kezdetben volt a nap 	 Nyugodt kékség, 
Mit magasztaltak 	 Égtenger. 
Aztán felh ő 	 Tűzimádó ősök 
Végül k ő 	 Voltak tán a hősök? 
Majd a mennyk ő . 	 Gondatlan Prométheuszok hada 
Volt aki azt mondta 	 Romszínházból megy majd haza. 
Legszebb az erd ő 	 Üszkös emléket bújtat 
Ha a napot 	 Szégyenkez őn az Új nap.. 
Nem takarja felh ő . 

A FAL 

Nehéz a láthatatlan, 
Ismeretlen béklyó. 
A föld mélye kitörni vágyó, 
Hallgató fájdalom. 
Sosem pihent vándor, 
Batyuja egyre duzzad, 
Balján a seb benő, 
Vajból lett k ő . 
Hidegebb a hidegnél, 
Sosem fázó, 
Hatalmas 
Betonfátyol. 

CSEND 

Fakó, fehér fatörzs, 
Sovány, szürke füstcsík. 
A magas horizontot 
Acélgyárak róják, 
Cipőt a sámfák. 
Valahol titkos tüzek 
Takaréklángján 
Táncolnak a magok. 
Sohasem hallott 
Visszhang, 
Didergő  veréb 
Száll a ködben 
Halvány nyarak 
Villanása közben. 
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KÉZFOGÁ SOK  

IVAN PAN ČIĆ  

A TAVASZBA TÁVOZTÁL 

Tito árnyához, tisztelettel 

A tavaszba távoztál, 
az örökkévalóságba, 
mint az idők atyja, 
aki a szirmokat bontja 
a holnap számára. 

Amikor a regékb ől megjöttél, 
ahol vékony hártya mögött 
készül ődnek a nemzedékek, 
Nazor rád ismert, 
mint a hangra, 
amely a vihart harsogja túl, 
mint az örvény üt őerére, 
amely a jövőt hozza lendületbe .. . 

Szokásos szavak omlottak 
világok harcába, 
merész gondolkodók kétségeibe, 
és te az idő t 
az anyák kezéb ő l 
a történelembe ;vezetted, 
fiúk ezreinek gondolataiba, 
ezer meg ezer rab 
elfelejtett álmainak 
reményét vezetted — 
és halott hősök 
ezreinek árnyából 
a szabadságot... 

Úgy suhantál tájaink fölött, 
mint az üstökös, 
mint a világ új valójának 
születése, 
mert annak az anyagnak szerelméből születtél, 
amely a háborúkat semmisíti meg, 
és elűzi a sötétséget a munkások hajnalaiból, 
hogy fénymosollyal t űnjön fel 
a reggel... 
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A tavaszból jöttél, 
s a tavaszba távoztál, 
az emberiség csillagóráinak útjain, 
amelyek emlékezetesek, mint a tenger, 
mint Prométheusz hite, 
a végtelen felszíneken 
a még alvó 
horizont felé 
nyújtott kezekkel  kezekkel... 

A tavaszba távoztál, 
az örökkévalóságba, 
éš mindig újra és újra visszatérsz hozzánk, 
mint az évszakok... 

KENYERES KOVÁCS Márta fordítása 
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JOAN FLORA 

A VÖRÖS TÁBORNOK VÁROSA 

Az lehetetlen, 
hogy Petrovgradnak vagy Becskereknek hívták 
— vagy ki tudja, minek még — 
ezt a várost, mely félúton van 
Sztambul és Bécs között. 
A várost, 
mely sört és fehér bútort, 
kalapot, cukrot és kenyeret gyárt; 
a várost, 
melynek malmaiból 
gy űjtő tábort csináltak valamikor; 
a várost, 
ahová az apám őszid őben 
kukoricát meg répát fuvaroz, 
s ahonnan 
— nagy, hasas csuprokban— 
mézet hoz haza. 

Nézni és érni, — 
ez van nevének szógyökében, 
ahogyan az érés meg a jövendő  tettek fénye 
szikrázott Žarko Zrenjanin tanító, 
a vörös tábornok szemében is. 

Esténként a tengerről álmodozol 
hosszú és aszályos utcáin, 
az ablakod alatt rozs hullámzik, 
és a hidakon 
fehér lovak ágaskodnak. 

Zrenjanin piacán csak úgy nyüzsög ma 
a jó falusi nép és a napraforgó; 
a mez ő  és az ég üli itt 
ezüstlakodalmát. 

BORBÉLY János fordítása 

305 



1JAVI.Ia ALBAHARI 

A SZÉPSÉG KELYHE 

Az első  dolog, amit a barátom szobájába belépve észreveszel, az a kehely. 
Az első  pillanatkoban — a köszöntésekre válaszolva — talán azt gondolod, 
hogy valami nagy, régimódi tükör, de kés őbb, amikor már leültél és kénye-
lembe helyezted magad, a barátom pedig kiment a konyhába az italokért, 
rájösz (miközben szokásod szerint érdekl ődéssel nézegeted az ismeretlen 
szobát), hogy az valójában egy hatalmas kehely. Meglep ődsz, megbűvölten 
teszel néhány lépést feléje, de ekkor meghallod a barátomat, amint a kony-
hából jön vissza és a poharak rezegnek a tálcán a kezében, gyorsan 
visszahúzódsz a helyedre. Az elkövetkez ő  beszélgetés folyamán nem tudsz 
uralkodni magadon és tekinteted, gyakrabban, mint ahogyan szeretnéd, 
a kehely irányába vándorol, jobban mondva: szökik. Végül is, amikor 
már nem bírod tovább, újra felállsz, és most már kinyújtott kézzel 
kérdezed: 

Szabad? 
Hogyne, hogyne — mondja a barátom —, hogyne. 

És íme ott álltok együtt — azt mondanád: kristályfal el őtt —, álltok 
tehát a kehely el őtt és elragadtatva érinted meg a h űvös, fényes kristályt, 

Honnán? Hogyan? — nem is tudod, mit kérdezz el őbb, csaknem 
elállt a lélegzeted, felismerted a Szépséget. 

Ó — mosolyog a barátom. 
(Te ekkor már odanyomtad arcodat a csiszolt felülethez.) 

Látja — magyarázza a barátom — a háború el őtt egy csehszlová-
kiai kristálygyárban dolgoztam. Vázákat, csillárokat, gyertyatartókat, ha-
mutartókat készítettünk, és nekem eszembe jutott — barátom itt szégyen. 
lősen lesüti a szemét —, hogy a szabad id őmben, apránként ... 

És teljesen egyedül készítette? — nyögöd. (Közben átöleled a 
kelyhet, hozzásimulsz.) 

Barátom bólint. 
Tetszik önnek? 
Ó — mondod —, ó! 

Belülről még szebb — mondja a barátom és egyenesen a sze-
medbe néz. 

Gondolja? — kérdezed. 
Tudom — mondja ő  —, hiszen én csináltam. (Szünet.) Belemenne? 
Hogyan? — kérdezed zavartan. — Valóban belemehetnék? 
Hát persze — mondja a barátom —, hát persze. Tesség, vigye 

magával ezt a kisszéket. 
A kisszéket? 
Hát hogy odabenn leülhessen — veregeti meg a barátom a válladat. 

Teljesen átengedted magad a Szépség vonzásának, a közelsége csá-
bításának. 

Ó, köszönöm, köszönöm — mondod, és a melledhez szorítod a 
kisszéket. 

Azután, a barátom kis segítségével, átveted magad a kehely kris-
tályperemén. 

Jó szórakozást! — hallod a hangját, amíg lefelé csúszol. — Jó 
szórakozást! 
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És amikor leérsz, a csipkés félhomályban kisszékeken ül ő  emberek 
hosszú sorát pillantod meg, embereket, akik tekintetükkel, tapintásukkal, 
nyelvükkel vagy valamely más érzékszervükkel teljesen átadták 'magukat 
a Szépség élvezetének. Mert itt a Szépség, bár a kehely bels ő  térfogata 
sokkal nagyobb, mint képzelted, kéznyújtásnyira van. Találsz egy szabad 
helyet, leülsz, és a hűvös Szépség visszfénye megérinti el őbb homlokodat, 
majd ujjaidat, ajkaidat, egész testedet, görcsösödni kezdesz, rázkódol, 
végül sírva fakadsz, nyöszörögve és könyörögve, hogy az üdvösség soha 
véget ne érjen. 

Még egy italt? — kérdezi tőlem a barátom. 

A karosszékről fölemeli a kehelybe merült látogatója esőköpenyét 
és behelyezi a nagy faliszekrénybe. A szekrényajtó nyílásán keresztül 
kabátok hosszú sora sejlik fel. 

Mikor jössz megint? — kiáltja a barátom a konyhából. Majd ami-
kor a tálcával a kezében újra megjelenik, hozzáteszi: — Hozzál megint 
valakit! Tudod, hogy kínoz a magány! 

Tudom — feleltem. 

KENYERES KOVÁCS Márta fordítása 
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ÉGTÁ J  

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 9. 

Képeslapot kaptam Bécsb ől. Vidám társaság írta, a heuriger hangulatá-
ban, amelyet mi rámpásnak nevezünk, s amelyet a grinzingi kiskocsmák-
ban dirndliruhás szőke lányok szolgálnak fel. A zenekar, természetesen 
srammel, a harmonikás obszcén dalokat énekel, s csattanójukat „Ujjé" 
felkiáltással fejezik be a vendégek és a pincérlányok. Sehol a világon 
nincsenek olyan otthonosan meghitt és hangulatos vendégl ők, mint itt, 
ahol idegenek ülnek át egymás asztalához, s ahol az ungarischer gulasch 
nem hiányozhat az étlapról, éppen csak magyaroknak nem szabad aján-
lani, mert mindenhez hasonlít az íze, csak gulyáshoz nem. 

Gyermekkoromból ismerem Bécset apám meséib ől, s amikor felnő t-
tem, a műhelyt is megkerestem a Maria Hilferstrassen, ahol dolgozott, 
és csalódásomat nem mertem bevallani neki. A kárpitosm űhelyben, ahol 
az ő  fiatal korában selyemdamaszttal húzták át a vattával puhított karos-
székeket, gumivulkanizáló üzem árasztotta b űzét, s a pék se volt a sarkon, 
ahol korán reggel krumplis fánkot árultak a munkába induló iparosle-
gényeknek. A Burg előtt silbakoló két méternél magasabb őröket is hiába 
kerestem, akik néha piros fezzel a fejükön feszítettek, mivel a burg-
zsandári őrségváltás tisztsége a bosnyák ezredeket is megillette Bosz-
nia-Hercegovina annektálása után. 

Egész Bécs más volt, mint amilyennek elképzeltem, csak talán a 
hagyományos osztrák jó kedély, s a bécsi emberek kedves közvetlensége 
maradt meg. De az aztán alighanem romlatlanul. Úgy ma sem lehet meg-
szólítani senkit valami után érdekl ődve az utcán, hogy azonnal meg ne 
forduljon, s el ne kísérje az embert legalább a legközelebbi sarokig, ahol 
már könnyebb az útbaigazítás. 

Bécs nem világváros már, mint amikor az osztrák—magyar biroda-
lom székhelye volt, de utcái és épületei még a régi dics őségről regélnek. 
Fischer von Erlach barokk palotái mintaképei lettek a középületeknek 
az összes császári és királyi országokban és tartományokban az Alpest ől 
le az Al-Dunáig és Oroszországig. Régi házakban minálunk is még mindig 
látható egy-egy darab a Bécsb ől eredő  biedermeier s kés őbb a szecesszió 
bútoraiból. Schubert édeskés zenéje, Strauss kering őinek muzsikája ma 
is felhangzik még minálunk, majdnem olyan népszer űen, mint a népdal, 
annyira elterjedt és tartozéka lett a polgári világnak. 

Talán ez az oka, hogy ma is otthonosan érzem magam Bécsben. 
Nem a csodálat visz el újra meg újra, mint mondjuk Párizsba vagy 
Rómába, csak mintha egy kicsit hazamennék. A m űvészettörténet sosem 
tulajdonított nagyobb figyelmet Bécsnek, irodalma elválaszthatatlan volt 
a német irodalomtól, zenéje könnyed és olcsó. Csak talán hatalmi szerep-
lése emelte a 48-as szabadságharcig magasra, minthogy Metternich Bécs-
ből befolyásolta egész Európa politikáját. 
„A nyárspolgár paradicsoma!" —állapította meg róla Karl Kraus, de 
aki Bécsen kívül sehol sem tudott élni. Es valóban, mintha valamilyen 
általános elkényesedés mindennek elvenné az élét, mindent felhigítana, 
s az embereknek semmi más gondja nem lenne, csak hogy minél ked-
vesebbek, udvariasabbak legyenek egymáshoz. 
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És mégis annyi minden megcáfolja ezt a felületes megítélést. Az 
1934-es munkásfelkelés például, amikor a peremvárosban, Heiligenstadt 
munkásházaiban, a Marx-Hof és a Goethe-Hof lakói elbarikádozták magu-
kat és négy napon át véres harcot folytattak a fasiszta Heimwehr ellen. 
Dollfuss, a törpe diktátor, akit gúnyosan Millimetternichnek nevezett el a 
bécsi humor, kegyetlenül leverte a munkások lázadását, dehogy sejtve, 
hogy a nemzetiszocialisták még abban az évben, meghiúsított puccskí-
sérletük során meggyilkolják majd. 

A Kék-Duna keringő , a Bécsi erdő , s Grinzing kiskocsmáinak roman-
tikája mellett egy ilyen harcos Bécsre is fel kell figyelnie olykor a 
világnak. 

Ludwig Renn a nyáron feltűnés nélkül meghalt. Ősi junkercsaládból 
származott, s katonatiszti pályára lépett, mint Rilke, Musil és Krleža. 
Aztán ő  is otthagyta a hadsereget és megírta világsikert aratott regé-
nyét, a Háborút. 

Most úgy halt meg kilencvenéves korában, mint akit már réges-rég 
elfelejtettek. Kívülálló persze sosem tudhatja, hogy valakivel a hazájában 
mi történt. S Ludwig Rennek elég viharos múltja volt ahhoz, hogy abból 
hazájában, a német demokratikus köztársaságban egy és más homályban 
maradjon. Az elmúlt ötven év, bestselleré vált háborúellenes regényének 
megjelenése óta, a történelem apokaliptikus változásaitól volt terhes, és 
ebben a földrengésben nem volt mindegy, ki hol állt és mit csinált. Renn 
egy nemzetközi brigád parancsnoka volt Madrid alatt, aztán sikerült vala-
hogyan kijutnia Mexikóba, ahol egyetemi tanár lett. Közben még megírt 
egy önéletrajzi regényt. A nemesség alkonyát, amelyet úgyszálván észre 
se vettek sehol. Amikor 1947-ben hazajött, s a szovjet megszállás alatti 
Németországban letelepedett, t őle várták az új irodalom útjának egyen-
getését. Neki azonban az új világról mintha nem lett volna valami sok 
mondanivalója. Ehelyett a spanyol polgárbáborúról írt egy könyvet, majd 
az indiánokról ifjúsági regényt. Erre elküldték Romániába, riportkörútra, 
s aztán egyetemi tanár lett. A régi Rennb ől nem maradt semmi. 

De a régi Rennre, a Háború szerzőjére is másképpen nézett a világ. 
Az emberiség ugyanis közben annyi borzalmon ment keresztül, hogy ami-
ről. Renn írt, rózsaszín pásztorjátéknak t űnt a második világháború ször-
nyűségei mellett. És a háborús regények hulláma különben sem tartott 
sokáig. Nemcsak a németeknél, akik iskolát teremtettek ebben a m űfaj-
ban. Markovics Rodiont, a Szibériai garnizon ugyancsak nagy sikerű  szer-
zőjét is elfelejtette a. hálátlan olvasó és Munk Artur Nagy káderét. Mert 
már egy újabb háborúra készült a világ, s a dokumentumregények épp 
azzal váltak id őszerűtlenné, hogy a közelít ő  új borzalmak nagyon is id ő-
szerűek voltak. Akkor írta Karl Kraus, hogy a front helyet változtatott 
a háború után, átköltözött a hátországba. 

Az aktualitás az irodalomban mindig is rövid életű , hacsak nem 
remekmű , mint Solohov Csendes Donja, amely szintén a háborúról szól, 
de benne van az új világ ígérete is. A kolhozregények ugyanakkor fele-
désbe.merültek. 

Ez történt az 1914-es háborús regények hosszú sorával is. Až újabb 
háborúról szóló regények aktualitása közelebb van, s még élnek, akik 
átszenvedték. 

A német irodalomban, s nemcsak ott, Broch tört el őre, Franz Kafka 
és Musil. Talán azért, mert nem mindig nevezték • nevükön a dolgokat. 
A háborút sem, de közvetve sokkal több m űveikben a kort és társadal-
mat egyaránt érzékeltet ő  feszültség, amely a háborúkat is el őkészítette 
és kirobbantotta. Musilnak már • a hadapródiskolás Törlessr ől szóló regé-
nyében megjelenik a társadalmi terror modellje, s a fasizmus el őjátéka. 
Kafka jóval előbb élte át a zsidók kipusztítását, mint az a valóságban 
történt. Brochnál pedig epika és esszé szimbiózisában mindez együtt van. 
S ezen túl írásm űvészetük az, ami fölébe emeli őket Rennek. 
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Az én fiatalságomban, amikor a tett több volt, mint az irodalom, 
Ludwig Renn egyszerűségének agitatív ereje sodorta magával az olvasók 
millióit. Ebben talán annak is szerepe volt, hogy kommunistaként lépett 
fel ez az osztályból kiábrándult német nemes a háború barbársága ellen. 
Persze, most már ennek sem volt varázsereje, a párttagságának, s így 
történhetett, hogy kiszorult az irodalom perifériájára, és így érte el az 
öregség, majd a halál. 

Művei nem, ő  azonban túlélte korát. S amilyen szép ez emberi vi-
szonylatban, olyan elszomorító, ha egy elfelejtett író haláláról kell meg-
emlékezni. Talán ezért késett, s nem is volt túlságosan meghatott a meg-
emlékezés róla. 

Környezet és építészet. Erről folyik a vita, s lassan már rágalmazásba 
megy át. Az egyik lap kritikusa csodálatosnak találja az ausztráliai nagy-
követség új épületét Párizsban. az  Eiffel-torony mögött. A terv a ma él ő  
legnagyobb építészek hármasának munkája. Harry Seidler, Pierre Luigi 
Nervi és a magyar Breuer Marcell állt össze a nehéz és bonyolult feladat-
hoz. „A sivatagban könnyű  építeni — mondta Walter Gropius, az egykori 
Bauhaus alapítója —, a sivatagban minden szürke, s • a sivatag maga a 
végtelenség. De építs Berlinben, s megmondom, ki vagy"! 

Az Eiffel-torony közvetlen szomszédságában sem lehetett könny ű  össz-
hangot találni a környezettel korunkban, amikor az urbanizmus lágy-
szívű  művészek és józanul hideg tudósok zenekarának szimfóniája lett. 
A szabadon szárnyaló képzelet és a pontos mértani számítás harmóniájá-
val. A földön maradni, de mégis úgy, mintha a fellegekben járnánk! 

Ezt a harmóniát nem találja sehol a másik kritikus, csupán Nervi 
konstruktivizmusa el őtt hajtja meg az elismerés zászlaját. Két társáról 
egy jó szava sincs, holott .Seidler térbeosztása és Breuer bels ő  célszerű-
séget meghatározó munkája nélkül a konstrukt őr aligha tudott volna 
megmozdulni. 

De hát látatlanba beleszólni a vitába nem lehet, s nem is akarok. 
Amin elámulok, az a tromf, amellyel az ellentmondás szeretne dia-

dalmaskodni a vitában. Ljubica hercegn ő  nagyablakos, faburkolatú riza-
littal komponált piroti konakját hozza fel példának a múlt század elejér ől, 
ami egy névtelen pallér munkája volt. A háromablakos épület a maga 
egyszerűségében csakugyan szép és nyugodt, jóllehet a fotón a korabeli 
Pirotból nem látszik semmi. Hogy a zsindelyes tet ők és kiugró gerenda-
tornácok között, karcsú minaretek tornyaitól körülvéve hogyan festhetett 
csaknem kétszáz év el ő tt, nem lehet tudni. 

A konak a magyar udvarháznak felel meg, amir ől az embernek Gyulai 
Pál elégikus regénye jut óhatatlanul az eszébe, míg a közhasználatú szó 
mifelénk is a kúria volt. Pedig nálunk, Bácskában nem is voltak kúriák, 
a nemeseket is felvidéki szegény vármegyékb ől kellett a török kitakaro-
dása után behozni, hogy a közigazgatás megindulhasson. De azért, ha 
nagyon keresnénk, még itt is találnánk olyan udvarháznak nevezhet ő  
kastélyt, amely valamely régi birtok közepén, magas tölgyek és ala-
csony cselédlakások körében nyugalom és békés harmónia légkörét 
árasztja. 

Az Eiffel-torony környéke, a 300 méter magas, szétterpesztett lábú 
óriással persze nem nyújt ilyen könny ű  építkezési alkalmat még egy nagy-
követségnek sem. A sínekb ől és traverzekb ől emelt kolosszus vastömege 
szinte  minden kompromisszum lehetőségét kizárja. Mintha maga Eiffel 
sem gondolt volna a jövőre, csak a világkiállításra összecs ődült népet 
akarta volna elképeszteni. Ez azonban annyira sikerült neki, hógy .Buda-
pest főpolgárméstere a közlekedési miniszterrel egyetértve azonnal meg is 
terveztette vele a Nyugati pályaudvar üvegtet ős vasszerkezetű  csarnokát. 

De hát a kudarc a zseniket se kerüli ki. Ahogy most Breuer Marcel-
léket marasztalja el a belgrádi kritikus, úgy bukott meg. Eiffel Szegeden. 
Amikor áz 1879-es árvíz Szeged városát elpusztította, s I. Ferenc József 
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király és császár a még egészen fel sem száradt gáton állva kijelentette: 
Szeged szebb lesz, mint volt, s az egész világ közadakozásából befolyt pénz-
ből hozzáfogtak a város újjáépítéséhez. Akkor írták ki a pályázatot a Ti-
sza-híd megepítésére is, amelyet Eiffel el őtt bizonyos Feketeházy MÁV-
mérnök nyert el. Igaz, hogy Eiffel nevét azóta is emlegeti a világ, a sze-
gény vasúti mérnök híre viszont, aki tízezer forintot nyert a pályadíjjal, 
éppúgy eltűnt, ahogy az olajnyomatot sem igen látni már, homályosan és 
légypiszkosan, vidéki kocsmák söntésének falán, ahol Ferenc Jóska áll, 
még fiatalon és nyalkán, molnárkék zubbonyban, hetykén végigfutó tá-
bornagyi lampasszal a nadrágján a Tisza sárga habjai fölött, miután azt 
a bátorító kijelentést tette. Mert minden elmúlik egyszer, s nincs a világ-
nak az az épülete, amely id ővel bele ne simulna a maga környezetébe, 
bármennyit vitatkozzanak is addig róla. 

~ 

Az újév sé mindenütt egyforma. Már néhány éve elmegyek valahova, 
minthogy az utazási irodák a munkaszünetre számítva ilyenkor indítják 
a legtöbb ` repül őjáratot a távoli nagyvárosokba. Az idén történt el őször; 
hogy ágyban; párnák közt vártam be otthon - az újévet. A szokásos vidám 
musorokat se néztem meg, rádiót se hallgattam, s éjfél után eloltottam 
a lámpát. 

- 	A szilveszterezéshez társaság -  kell, s a nagyvárosokban nemcsak isme- 
rősök köszöntik kitörő  örömmel az új esztendőt, hanem vadidegenek ve-
rődnek össze és sodródnak egymásba karolva, ölelkezve és csókolózva 
az utcákon. 

Nálunk beül az ember egy lokálba, nagyokat eszik-iszik, s amikor 
eloltják .egy. percre a lámpát, megcsókolja a feleségét vagy a barátn őjét, s 
boldog új évet kíván az asztalánál ül őknek. Párizsban mindenki kinn van 
az-utcán. A Champs Elysées vakító fényárban úszik, s több az ember mint 
vasárnap délután' a legnagyobb forgalomban, amikor a párizsi kispolgár 
családostul megy el az Invalidusok templomába . megnézni Napóleon- sír-
ját. Nem egyszer. Minden vasárnap. Ez így van beütemezve náluk egy 
életre, mint a déli tyúkleves. 

Újév előestéjén -aztán fellazulnak a családi kötelmek. Ilyenkor min-
dent szabad, mintha ez is hagyomány lenne. Gyönyör ű  nők csókolják szá-
jon az embert, s mire..,körülnéz, már elt űntek a tömegben. Ilyenkor a 
clochard-ok is előbújnák a hidak álbl, -  š á P].áče Pigale-ról kijönnek a 
kokottok, mert ezen az éjszakán ők sem űzik az ipart, s ha .a reggeli rák-
leves után fel is mennek valakivel egy garniba, szívbéli szerelemb ől teszik. 

Bécs is hangos lesz ezen az éjszakán, Budapesten ugyancsak tele van-
nak az utcák, itt is tombolva ünneplik az újévet, de Párizs mindent felül-
múl. Ott mintha épp az idegenségnek lenne varázsa, az ismeretlen embe-
rek barátkozása kapna néhány órára szinte kötelez ő  aktualitást. 

- A legkülönösebb újévvárásban Krakkó részesített tavaly. Vezet őnk 
azt ígérte, ez lesz kirándulásunk fénypontja. Rumos, tejszínhabos 'geszte-
nyetortát tesznek majd elénk . ég ő  gyertyák között, miután. megettük a 
halpástétomot és a nyárson sült báránypecsennyét. Alig vártuk hát az 
estét. Előtte két napon át a várost jártuk, a soktornyú behavazott Wawelt 
Bátory István sírjával,- megnéztük a Capella Ungarorumot, amelynek kör-
nyékét magyar diákok éneke verte fel egykoron. Csak néha fordultunk be 
a Florjanova. bohém-kávéházába, kicsit megmelegedni és meginni a forró 
teát, .amelynek- almaíze volt. Csoportunktól elszakadva' csavarogtunk s csak 
este tízkor találkoztunk, hogy együtt menjünk el szilveszterezni. 

Szállodánk húsz kilométerre 'volt a várostól, az autóút mellett, szán- 
tóföldektől körülvéve, ahol bárna gerendaházak álltak szétszórva. Ele-
gáns, nagyvilágias szálloda volt, kizárólag idegenforgalomra számítva, 
nem -tudom, miért rendezték meg -  az újévvárást mégis tíz kilométerrel 
odább, egy falusi nagykocsmához hasonló hodályban, ahol istállólámpák 
égtek a falon és - hasábfák között piroslott a ' tűz a kandallóban. 
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Útitársnőm világoskék, hímzett selyemblúzt húzott fel erre az alka-
lomra, bokáig érő  fekete taftszoknyát, s még ki is festette magát, ahogy 
illik. Megettük a vacsorát, ami nem. volt csekély teljesítmény, minthogy 
sokat és sokfélét tettek elénk, s aztán vártuk az újévet. Zenegép szólt, ami 
nem éppen idevaló volt, harmonikát szívesebben hallgattunk volna, úgy-
hogy a szarajevói csoport függetlenítette magát a gépzenét ől és kórusban 
rázendített a Kad ja odoh na Bembašu elnyújtott énekére. Mi csak ültünk 
csendesen, kicsit magányosan. Mikor éjfél lett, és eloltották a lámpát, 
összecsókolóztunk és boldog új évet kívántunk, egymásnak, az asztalunk-
nál. ülő  belgrádi házaspárt se hagyva ki az udvarias aktusból. Er őltettük 
a beszélgetést, s közben nagyokat unatkoztunk. 

Nem mennénk még? — kérdezte súgva útitársn őm. 
S ekkor következett a nagykocsma attrakciója. Mikor megkértem 

a pincért, telefonáljon taxiért, azt mondta, minek, hiszen itt vannak a 
szánok. Kivezetett az udvarra, egyet füttyentett a kocsisnak, mire vala-
honnan megjelent el őttünk a sötétben a csengety űs szán. Egyetlen hatal-
mas, birkaszagú suba volt a hátsó ülésen, abba beburkolóztunk. 

— Nem fázik? kérdeztem, mert csontig hatoló hideg volt, s azzal 
elindult velünk a sötét lengyel éjszakába a szán, mint valami orosz regény-
ben. Itt-ot• tűnt fel egy-egy gerendaház a hosszú úton, s néha • egész hal-
ványan bújt elő  a hold. 

Nem — mondta útitársn őm. — Most már nem. 
A húsz fokos hideg mintha mégis alábbhagyott volna az új esztend ő  

tiszteletére, mért lassan, kövér pelyhekben esni kezdett a hó. 

Galileit az egyház rehabilitálja. II. János Pál pápa ugyan, mint aki 
nem óhajt prejudikálni, még nem mondta ki a. felment ő  ítéletet, amely 
háromszázötven éve nehezedik katolikus körökben a tudós nevére. Csupán 
revízióról beszélt, de ez is óriási eredmény. Nem kevésbé jellemz ő , hogy 
a pápák csalatkozhatatlanságát Megkérd őjelező  bejelentés az Einstein szü-
letésének századik évfordulójára rendezett vatikáni akadémián hangzott 
el az szentatya szájából. Einstein tudvalev őleg zsidó volt, s 1933-ban Hitler 
elől menekült Amerikába. A pápai megemlékezés tehát félreérthetetlenül 
mai politikai értelmet is kapott, s csak meger ősítette a feltevést, hogy a 
bibliai „szent Péter sziklája" körül új szelek fújdogálnak. 

A természettudomány rég eldöntötte a három és fél évszázad ős vitát ;  
s minden. középiskolás gyerek tudja, hogy a föld forog á nap körül és nem 
fordítva, ahogy a biblia állította. Csak az egyház nem volt hajlandó nyil-
vánosan bevallani, hogy az inkvizíció tévedett, amikor testi kínzással fe-
nyegetve arra kényszerítette az olasz tudást, hogy állítását visszavonja, s 
térden állva tagadja meg a Kopernikusz feltevését igazoló Párbeszéd című  
munkáját. Háromszázötven éven át kitartott hallgatólagosan az egyház a 
dogma mellett, s most hogy II. János. Pál bejelentette a revíziót, véget 
ér a per vallás és tudomány között. 

- • De közben Gálileo Galilei pere és elmarasztalása szimbolikus jelent ő-
séget kapott. Sötétség és világosság küzdelmének jelképe lett. Az állítás és 
tagadás párbeszédében kés őbbi korok hősei és áldozatai ismerhettek ma-
gukra. A gondolat •szabadságát is 'ellen őrző  hatalmak • hurcolták megannyi 
regényben és drámában a vádlottak padjára mindazokat, akik - — mint 
annak •idején Galilei — az igazat mondták ki a dogmával szemben. Ber-
tolt Brechttől kezdve Németh Lászlóig az önkény és elnyomatás szelleme 
jelent meg a Galileit üldöző  dominikánusok színpadi csuhájában. És ez 
az átvitt. értelem természetesen akkor is megmarad, ha a revíziót .végrehaj-
tó atyák-megállapítják majd, hogy az írást még a bibliában sem kell szó 
sierint- venni. 

• Mert az inkvizíció sem tűnt el teljesen a világból, csak másképpen 
hívják. A gondolat- és szólásszabadság ,e három és fél évszázad alatt sok-
szor és sok helyen volt kénytelen elnémulni, miközben az ember megal.- 

312 



kudott, mert csak ember volt és élni akart, s evégb ől nem egyszer meg-
tagadta önmagát. 

A legendák ugyan nem akarták tudomásul venni, hogy Galilei meg-
tört bírái előtt, mert hetvenéves korában az ember már fél a testi tortú 
ráktól és távői áll tőle mipden hősködés. Azt • állították róla, hogy miután 
dorgálásra és házi fogsága ítélték, amit ő  térden állva vett tudomásul. 
egyszer csak felkiáltott: És mégis mozog a föld! A tárgyilagos történet-
írók ezt a mondát még múlt század végén megcáfolták. Ugyanakkor 
idézték azt az intelmét, helyet szavahihet ő  tanúk előtt tett, mondván: 
„Megengedni, hogy teljesen tudatlan személyek ítéletet mondhassanak 
tudásról vagy hozzáértésr ől, olyan eljárás, ami tönkretehet egy országot." 

Ami a legcsodálatosabb Galilei életében, az hogy csakhamar túlette 
magát a megaláztatáson, s az sem zavarta, hogy internálták. Minthá az 
erőszakot is meg lehetne szokni. Mert az inkvizíció ítélete után öt évvel 
írta meg élete főművét, a Discorzi e dimostrazionit, amelyben fizikai fel-
fedezéseit foglalta össze. Ezzel válaszolt a kornak, amely eretneknek kiál-
totta ki,. s munkájában, amelyet elvesztett szeme világa után leányának 
mondott tollba, aki apáca volt, s egyetlen vigasztalója, mintha tudatosan 
vállalta volna az eretnekség vádját. 

Nem -érdekelte korának véleménye? Vagy annyira biztos volt a dol-
gában, hogy fütyülni mert a maga korára, -s kés őbbi időkre bízta felfede-
zéseinek elfogadását? Talán ez is hidegen hagyta: a halála utáni elismerés. 

Csak az igazság csalhatatlanságában hitt, a maga igazában, és semmi 
mással nem törődött. 
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ALKOTÓM ŰI-IEL Y 

JUHÁSZ GÉZA 

ÁLLANDÓAN AZ IGAZAT ÍRNI 
NÉMETH ISTVÁN, AZ ÍRÓ ÉS ÚJSÁGÍRÓ 

„Szeretem a riporteri munkámat — vallja Németh István, az újságíró —, 
mert állandóan az igazat kell megírnom, hisz szoros kapcsolatban vagyok 
az olvasóval." Ebben a nyilatkozatban két mozzanatra kell hangsúlyosan 
felhívni a figyelmet. Először is, az iazatírás önként, s őt szívesen vállalt 
követelményére, másrészt az igazatnras és az újságíró-olvasó kapcsolat. 
összefüggésének magától. értet ődéségére. Minthogy pedig mind a feltétlen 
valóságtisztelet, mind pedig az olvasóval fenntartott szoros kapcsolat egy-
aránt vonatkozik az újságíróra és a szépíróra, a novellistára és az ifjúság 
írójára, talán nem túl merész a feltételezés, hogy ez az írói alapállás és 
ars poetica jórészt meghatározta Németh István eddigi pályájának sajá 7  
tos alakulását is. 

E sajátosságon természetesen nem az újságíró és író személy szerinti 
azonosságát, nem a két tevékenység egymasmellettiségét értjük, s eset 
leges kölcsönhatását, hisz ez a mi íróink esetében inkább szabály, mint ki- .  
vétel, hanem a két tevékenység közötti súlyponteltolódást, aminek a pálya 
újabb szakaszában tanúi vagyunk. A „szabály" ugyanis az volt az eddigiek-
ben, hogy amilyen mértékben valaki mint szépíró érvényesült, könyvei je- 
lentek meg sorjában, olyan mértékben szorult életm űvében háttérbe az 
újságírás és vált az írói alkotó tevékenység puszta anyagi bázisává, bizto-
sítékává. Németh István viszont bizonyos tekintetben ezzel ellentétes 
irányban látszik haladni. Emlékezzünk rá, hogy pályáját (újságban, majd 
önálló kötetben) novellistaként kezdte, s tegyük hozzá: igen igéretes novel-
listaként! Tíz év alatt (1954-1964 között) három novellás könyve látott nap-
világot — és azóta egy sem! Az utóbbi hat-hét év alatt ugyanakkor három 
kötetnyi riportot, vagy — amint maga nevezte — „kéthasábos" és „egyha-
sábos" színes írást adott közre, tehát egy-egy hosszabb-rövidebb id őszak 
újságírói termésének válogatását. Persze, nem arról van szó, hogy a szép 
író elhallgatott, s tollát végérvényesen és kizárólag az újságíró vette át. 
Már a második novellás könyv után közreadta az ifjúságnak szánt .  elbe-
széléseit a Lepkeláncban (amely eddig három kiadást ért meg eredetiben 
s egyet szerbhorvát fordításban, és meghozta az írónak az els ő  társadalmi 
elismerést (Neven-díj); ezt két nagy siker ű  ifjúsági regény követte (Vadal-
ma, Sebestyén), s közülük a második újabb elismerést is eredményezett: 
a Híd-díjat, amelyet ebben az egyetlen esetben ítéltek oda ifjúsági regé-
nyért; a Lepkeláncot is még két további novellás kötet követte a gyermekek 
számára (Ki látta azt a kisfiút?; Hajnali utazás). Sőt, a novellista sem hall-
gatott el teljesen, nagy ritkán meg-megszólal újságban vagy folyóiratban, 
de --- legalábbis ha könyvei eddigi során végigtekintünk — indokoltnak 
látszik a kérdés ilyen felvetése: hová lett az ötvenes évek nagy-nagy no-
vellista ígérete, akit ől a móriczi parasztnovella továbbfejlesztését, a mi ta-
lajunkon való kiteljesítését várta irodalmi közvéleményünk? 

A továbbiakban ezt az alakulást kíséreljük meg áttekinteni legújabb 
riportkönyvének, a Barangolások alcímet visel ő  Egy múzeum tárgyai meg-
jelenése alkalmából. A vizsgálódás célja ugyan nem az ilyen a pályakép 
alakulás okainak felkutatása, de maga az áttekintés talán. önkéntelenül. 
is sugall. bizonyos következtetéseket erre vonatkozólag. 
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A vizsgálódást termeszetesen az els ő  novellás könyvvel, a Parasztki-
rálysággal kell kezdenünk, de nemcsak a puszta id őrend okából, hanem 
inkább azért, mert úgy tetszik, hogy benne adva vannak az író számára a 
továbbhaladás útjai — melyeken majd a nyomába is szeg ődünk — és a 
zsákutcák, melyeket maga is csakhamar felismer. 

Közhelyszámba megy, de le kell írnunk, hogy parasztíróként indult, 
nagy lélegzet ű, erőteljes drámaiságot hordozó elbeszélésekkel lépett fel 
irodalmunkban, s a majdani vajdasági Móricz Zsigmondot látták benne 
kritikusai. Mintái között továbbá számba kell vennünk a két világháború 
közötti kisparaszti létnek, a falusi szegény földmunkások, napszámosok 
nyomorának, kizsákmányolásának feltáróit, a népi írókat is, s őt egy köze-
lebbi példát is, az ugyancsak kishegyesi Csépe Imréét. A parasztnovellák 
készen talált kereteit azonban Németh István kitágítja egyrészt a nyersen 
és részletez ően naturalisztikus nyomorrajzok irányába, másrészt gyakran 
megtoldja korszerű , osztályharcos tanulsággal is. A Gyilkosok című  írás 
sokgyermekes családjának nyomorát már a bevezet őben azzal érzékelteti, 
hogy az anya csak az egyik gyermekének tud vastag-téli harisnyát kötni az 
ajándékba kaput gyapjúból. A kisfiú kiszökik benne a nagy hóba, a gazdag 
gyerekek szánkózni hívják, majd belefordítják a hóba, s ott hagyják. A 
belázasodott kisfiút apja orvoshoz szeretné vinni, fogatot kér a gazdájától, 
s mikor az elutasítja, megfenyegeti. A kisfiú e gazdag gyilkös áldozata lesz, 
meghal, apját pedig fenyeget ődzése miatt - elviteti a gazda a csend őrökkel. 
Ha nem volna világos e szegénység és halál oka, illet őleg Alajos úr gazdag-
ságának eredete, az író err ől is felvilágosít. A. hóból kikecmergő  kisfiú be-
néz Alajos úrék ablakán, ahol. az  éppen fedíszített karáncsonyfa ragyog, 
mire így elmélkedik az író: ha tudta volna, hogy „azok a hófehér szalon-
cukrok, a hullámos angyalhaj az. övé, csak Alajos úr elrabolta az apjától, 
ha tudta volna, hogy ez a sokszín ű  csillogás édesapja kínos verejtéke, ta-
lán bemenne és elkérné a karácsonyfát". 

A Parasztkirályság azonban .1954-ben. jelent meg,- tehát írója nem elé-
gedhetett meg a háború el őtti nyomor leírásával, hisz közben megtörtént 
a felszabadulás. Ennek. megfelel ően -  az elbeszéléskötet két - -ciklusra tago-
zódik, s míg az els ő  az Ebek harmincadján címet viseli, a második A ma-
gunk földjén  címmel hirdeti, hogy a fálu' nin ćsteleri parasztsága immár 
saját földhöz jutott. Van persze: nyomor 'rés nincstelenség e második rész-
ben is, . de ennek rendszerint vége .:szakad vagy. a sorstársak összefogásával 
(Kiss Pálék esete) vagy .a szövetkezet segítségével (Parasztkirályšág). . 

Mi sem természetesebb, mint hogy e kötet igen -.láthatóan magán viseli 
a keletkezés idejének, az ötvenes évek elejének; .illet őleg ekkori prózairo-
dalmunknak ismert jegyeit, s a fiatal, húsz-hüszonn.égy éves induló elbe-
szélő  lelkesedését és buzgalmát. Ha azonban csak ez volna benne, aligha 
volna érdemes az ötvenéves író gazdag és sokoldalú életm űvében egész 
eddig visszatekinteni, hisz az itteni fekete-fehér ábrázolásnak már minden 
elemét levetk őzte az öt évvel kés őbb megjelent következ ő  kötetében (Egy 
ember ül az udvaron, 1959). 

A parasztság, pontosabban a vajdasági magyar kisparaszt, parasztnap-
számos, kubikos, részesarató és kapás melletti írói elkötelezettsége és szen-
vedélyes érdeklődése sorsa, sorsának háború utáni fordulata iránt szintén. 
innen kezdve követhet ő  nyomon mindmáig. E sors legfontosabb fordulói 
pedig köztudottan a - földosztás, a beszolgáltatás, a szövetkezeti mozgalom, 
majd az önkéntesség-elvének maradéktalan helyreállítása ezen a területen. 
A Parasztkirályság második ciklusában (A magunk földjén) több elbeszélés 
szói a szövetkezés kezdeti nehézségeir ől, a szegényparasztok hozzá f űzött , 
reményeiről, a zsírosgazdák idegenkedésér ől stb. Van azonban itt egy elég 
különös. írás: Egy furcsa agitátor a címe: -A mágukban pusmogó nagygaz-
dákat szinte villámcsapásként éri a hír, hogy Nagy János, az -  egyik legte-
kintélyesebb gazda. is belépett a szövetkezetbe. Ha ugyanis a volt béresek 
léptek be, az senkit sem lepett meg, de -egy tekintélyes, -jóállású gazda be-
lépésének óriási agitációs hatása volt, -hisz sok' ingadozó követte példáját, 
s a keményebb tartásúak .is meginogtak.. Németh.. István azonban kiválóan 
ismeri ezt a paraszttípust, s..az igazatír.ás elvéhez ragaszkodva így magya-
rázza földimádatukat: ,;A határban .i-s_ ezeknek az .emberéknek terem. a ,lég= 
zsírosabb föld. 'Azok .  a jó .  aljföldek .ott a -  kaszálóban.. De értik m űvelni, 'van 

315 



igájuk hozzá. Szeretik a földet. Ragaszkodnak hozzá er ősen, mint a ta-
rack. A földért élnek, az az istenük, álmuk, életük. A föld a kedvük, bol-
dogságuk. Ebbe csorgassák életük minden csepp verejtékét. Ezért házasod-
nak, a földnek szülnek; küzdenek a földért, meghalnak a földért. Minden 
gondolatuk csak a föld. Igazi parasztok. Erősek, szívósak és fáradhatatla-
nok, mint maga a föld." Tehát nem éppen tipikus kulákok, akik a más 
verejtékét isszák, hanem a magukét csorgatják a földbe! Ahogyan aztán 
ennek a Nagy Jánosnak, e furcsa agitátornak a belépését megindokolja 
az író, az a maga nemében legalább olyan furcsa „agitáció", mint a gazda-
paraszté. Íme: „Azt hiszik, ugye, ketek, hogy én mit tudom én, milyen 
nagy örömmel megyek oda? Mintha én nem szeretnék a sajátomon gazdál-
kodni? ... De érclék meg, hogy errű  lejárt má, mint Gecse Marcsárú. Ne-
kem ugyan mindegy, ha ketek az órukka túrják is a f ődet. Énnekem elég 
vót! Dógozok, mint a többi ember. Aztán nem köll, hogy pironkodjak. Ku-
lák! Kulák az isten, mikó tizenhat lánc mellett olyan szegíny az ember, 
mint a zecet. Ketek nem veszik ezt észre? ... Kinevetik az embert azok, 
akik eddig béreskedtek. Azoknak több van, mint kennek ... mert ezen 
mink úgyse tudunk változtatni, az biztos. Én még akarok nyugodtabb na-
pokat is élni." Mi ez, ha nem józan belátása annak, hogy az eddigi élet- és 
gazdálkodási formát nem lehet folytatni, s alig burkolt érzékeltetése a 
kényszerű  helyzetnek, amely ilyen elhatározásra bírja a gazdát? 

Az Egy ember ül az udvaron kötetben, mondhatnánk, messze ívben 
kerüli el nemcsak az els ő  kötetre jellemz ő  sematikus árbázolásokat, hanem 
általában a közéleti témákat is. Jórészt falusiakról, parasztokról ír tovább-
ra is — bár nem kizárólag —, de inkább az egyéni sorsok érdeklik, s 
alakjukat belülről rajzolja. A derék emberben, mintha csak a csupaszív, 
csupa jóság szegényember és a gonosz, gyilkos gazdag sematikus rajzát 
akarná korrigálni, olyan földmunkást mutat be, aki testi és jellembeli 
gyengesége folytán gyakran cserélte a gazdákat, csak más községben ka-
pott munkát, olyan gazdánál, aki keveset fizetett, s helyben nem kapott 
munkást. Egy virrasztás alkalmával aztán, amikor falun az emberek legin-
kább ereszkedhetnek beszélgetésbe olyanokkal is, akik máskor szóba sem 
állnak velük, ez a „madárkoponyájú" nagy titokzatosan súgja a fülébe a 
„Hitler-bajszú" volt gazdának: „Azért akkor jobb volt." 

A szövetkezetesítés, a beszolgálatás vagy kényszer ű  felvásárlás idősza-
ka és esményei, egyesek ekkori túlbuzgósága, illet őleg a falu felszabadulás 
utáni átalakulásának viharos eseményei, s mindenekel őtt az emberekben 
végbement változások olyan élményei az írónak, melyekt ől évtizedek múl-
va sem tud szabadulni. Áldozatok pedig mindkét oldalon voltak. A Lent a 
gödörben írás (Hű tlen este, 1964) hősét, az egykori napszámost a téli tét-
lenség idején, a kereset nélküli napokban tuskószedésre hívja a szomszéd-
ja, akivel valamikor jól összeszoktak a munkában. Az utóbbi id őben azon-
ban elváltak útjaik, mert emberünknek „hosszú éveken át egészen más 
munkát szemeltek ki", mint amihez gyermekkora óta hozzászokot. Akti-
vista volt, de újabban kiesett „abból a bizonyos szekérb ől, amelyre talán 
fel sem kellett volna kapaszkodnia". Íme, hogyan emlékezik most vissza 
egy másik gödörben, tuskóásás közben, de ugyananak Birgésnek a ta-
nyáján a régi kora tavaszi délutánra, miközben minden pillanatban várható 
a gazda megjelenése: „Birgés András ott állt a gödör szélén sápadtan és 
letörten, összehúzott szemében gy űlölet égett, én meg álltam a nagy gö-
dörben a penészes, megrohadt kukoricacsövek tetején, és kiszáradt torok-
kal, kavargó lélekkel, undorodva, fáradtan néztem Birgés Andrást ... Én 
is torkig voltam akkor már az egésszel..." Hiába volt azonban torkig az 
egésszel, most mégis neki magának kell szembenéznie Birgéssel, aki lám, 
megint csak gazdag, ő  meg örülhet, hogy tűzrevalóhoz jut a tanyáján kiá-
sandó tuskó révén. 

Nemrég (Üzenet, 1979/11.) újrá visszatért ehhez a kérdéshez. A Sziget 
című  novella egy annak idején meghurcolt ember további sorsáról szól, s 
szembesüléséről a szóban forgó események egyik cselekv ő  részesével. Mivel 
annak idején többet írtak fel a papírosra, mint amennyit a földje termett, 
a szövetkezetbe meg nem volt hajlandó belépni, Požarevacra került. Innen 
szinte regényes körülmények között hazaszökött bácskai falujába, s a fa-
lu közelében egy nádasban épített magának menedéket. Évekig titokban 
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élt itt, majd miután elévült a „b űne", s híre ment, hogy hol van, deputáció 
jött hozzá a faluból, s hazatérésre igyekezett rábírni. Emberünk azonban 
annyira megszokta itteni életét, annyira elszokott az emberekt ől, hogy esze 
ágában sem volt beköltözni a faluba. Végleg a nádasban maradt. Hanem a 
deputációt épp az az ember vezette, aki annak idején a börtönbe juttatta. 
Az immár fásult, megnyugodott ember, aki a múltját magába temette, így 
vág vissza akaratlanul is egykori ellenfelének: „De ha nekem így jó, és 
nem akarok többé visszamenni a faluba, rend őrökkel fogsz oda visszavi-
tetni?" 

Ha e rokon témákról szóló novellákat id őrendben újraolvassuk nem-
csak a tárgy megközelítésében, az id őbeli távlat növekedésével párhuzamo-
san egyre jobban elmélyülő  és kritikusabb szemléletében tapasztalunk je-
lentős eltéréseket, hanem a novellaforma alakulását is nyomon követhet-
jük. A fejlődés a keretül szolgáló küls ő  körülmények rajzának állandó 
leszűkülésében, illet őleg az egyéni sors, az egyén bels ő  élete, lelki- és ér-
zelemvilága ábrázolásának elmélyülése irányában halad. A furcsa agitátor-
ban például még ott láttuk szinte az egész falut a negyvenes évek végefelé, 
megosztva a szövetkezetben való belépés vagy kívülmaradás kérdésében. 
Láttuk s hallottuk megnyilatkozni a sarkon bandázó gazdag parasztokat 
és Nagy Jánost is, amint épp „a Nagyutcáról kanyarodott be. Nyugodtan 
lépkedett, egyenesen átvágott hozzájuk a kocsiúton". Itt még az egész falu 
előtt s szinte az egész lakosság részvételével zajlanak a drámai események, 
és Nagy János elhatározásának is a falu társadalmának egésze szempont-
jából van súlya, jelent ősége. 

A Lent a gödörben hősének drámája még szintén a falu színe el őtt 
játszódik, de ezt a falut mi már szinte nem is lájtuk, csak emberünk érzi, 
látja maga körül, amint újra kézbe kell vennie a csákányt, ásót, fejszét, 
miután „kiesett abból a bizonyos szekérb ől". Problémájával lényegében 
magára marad, a szomszédja, majd Eirgés gazda is úgy tesz, mintha mi 
sem történt volna, sőt a felesége sem érti, miért vonakodik a tuskószedés-
től, mikor annyira ráér, a meleg szobát szereti, a szén pedig elég drága. 
Seres szomszédnak is ő  siet a felelettel tétovázó ura helyett: „Persze hogy 
mén ... Ugorj, kapd össze magad, mit nézed a gerendákat?" 

A Szigetben már térben is eltávolítja h ősét a külső  körülményektől, 
évekig a falutól távol, a nádasban él, ahol csak a juhászokkal érintkezik, 
s még a feleségével is csak általuk tart kapcsolatot. A korábbi események, 
amikor még a faluban élt, továbbá a požarevaci börtön, a hazaszökés ka-
landja, a nádasban való megtelepedés csak egy-egy villanásnyira bukkan fel 
a múltból, hogy mostani állapotát, magatartását, magányos természetét, a 
falutól s az emberekt ől való végleges elidegenülését magyarázza, indokolja. 
Az író itt már teljesen az emberre, annak lelkivilágára koncentrálta fi-
gyelmét, redukálta mondanivalóját, s maga meg sem szólal, csak h ősét 
beszélteti. Külső  formáját tekintve, így dokumentumnovella születik, az 
író csak lejegyzi hőse monológját. , 

S vajon nem ez a formája Németh István számos egy- és kéthasábos 
írásának, melyek az újságban, újabban pedig könyveiben jelennek meg? 
Hadd említsük itt legújabb kötetéb ől (Egy múzeum tárgyai, 1979) a Varga 
Fedorovics Gregor, vengerac című  írást, amelyből megtudjuk erről a ma-
gyarnak tartott orahovói ruszin emberr ől — alig két és fél oldalnyi szöveg 
alapján —, hogyan került az els ő  világháború idején Oroszországba, ho-
gyan harcolt, hányszor sebesült meg a forradalomban, s hogyan került 
végül haza 1921-ben. De említhetnénk a Milyen volt az a város? Németor-
szágból hazatért munkását is, aki a Sziget hőséhez hasonlóan, maga mond-
ja el a riporter egyetlen kérdése, magyarázó közbevetése nélkül, hogyan 
dolgozott öt évet vendégmunkásként anélkül, hogy a városból egyetlen 
szántóföld és a gyár kivételével bármit is látott volna. Aztán hazajött, s 
most „csak mereng a múltja fölött". Az emberábrázolás mélysége és teljes-
sége tekintetében ugyan nem lehet ezeket a rövid írásokat a novellákhoz 
hasonlítani, de az írástechnika alakulása mindkét esetben azonos irányú. 

Első  novellás könyveink megjelenése kapcsán hol erénynek, hol fo-
gyatékosságnak minősítették, hogy „a valóság mágneses vonzásában van", 
hogy nagy jelentőséget tulajdonít a történetnek, s alakjaitól nem határolja 
el magát eléggé, hanem érzelmileg azonosul velük. Ezek nem annyira 
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módszer, mint inkább írói alkat kérdései, melyekt ől Németh. István nem 
tudott, s nyilván nem is akart megválni. Talán ösztönösen megérezte, 
talán tudatósan felismerte, hogy mindezek a sajátságok, melyeket néme-
lyek kárhoztattak írásművészetében, az ifjúsági írónak kétségtelen erényei. 
Ha megjelenése idején nem is figyelt fel rá a kritika, Németh István 
már a Parasztkirályságban ifjúsági íróként is debütált, s felmutatta írói 
perspektívája egyik lehet őségét, amelyet tudvalev őleg azóta ki is teljesített. 
A már említett Lepkelánc egyik legjobb s egyúttal címadó elbeszélése itt 
jelent meg először — Másfél dinár címen! (Ugyanitt jelent meg el őször 
A mi rongyosgárdánk is.) 

Mind a Másfél dinár, mind A mi rongyosgárdánk tárgyát a saját 
gyermekkori élményeiből vette, s lényegében további ilyen tárgyú írások-
kal kiegészülve jött létre a sikeres ifjúsági elbeszéléskötet. Közben azon-
ban városba költözött, fiai már itt születtek, itt n őttek fel, s az ő , illetőleg 
a pajtásaik és más városi gyerekek megfigyelésével tovább gazdagította, 
mintegy kiegészítette a maga gyermekkori élményeit, emlékeit. Els ő  ifjú-
sági regényében, a Vadalmában egy ilyen városi gyermeket küld falura, 
a nagyszülőkhöz, s azt figyeli, írja le, hogyan zajlik le találkozása a saját 
gyermekkora körülményeivel annak színterén, amely iránt távolodásával 
egyenes arányban n ő  a nosztalgiája. A Sebestyén viszont már a városi 
kamasz és a szülei közti elidegenülésr ől szól, a mindig rohanó, a gyerek 
esetleges kérdéseit frázisokkal, a saját nehéz gyermekkoruk felidézésé-
vel elintéző  felnő ttekről, s az ezért természetszer űleg el- és bezárkózó 
kamaszgyerekrő l. 

Nemcsak a városi szül ők rohanása, örökös elfoglaltsága miatt érzi 
sivárabbnak a városi gyermek életét a saját falusi gyermekkoránál, ha-
nem elsősorban azért, mert azt látja, hogy kiszakadtak a természetb ől, 
eltávolodtak tőle. A Ki látta azt a kisfiút? egyik írásában (A kisfiú dolgo-
zatfüzetéb ő l) például ezt olvashatjuk: „A mi macskánk a falon lóg. Mama 
gobelin-cicának hívja ... A gobelin-cicát nem szabad megsimogatni, •mert 
üveg alatt van, és bepiszkolódik az üveg." A nagymamánál viszont van 
„egy rossz kosárban két kiscica. Igaziak", s míg a városon a konyhakert 
a terasz, a falun vendégesked ő  kisfiú els ő  és hátsó udvart talál, eleven 
baromfival, Pentyusz barátjával pedig még a templomtornyot is meg-
másszák. 

Legutóbbi gyermekkönyvében, a Hajnali utazásban egyaránt merít 
a saját gyermekkorából s a mai gyermekek világából. Az írásokat egy 
prózavershez hasonló, egyetlen mondatban megfogalmazott lírai emléke-
zéssel vezeti be, amelyben ehhez a hajdan volt világhoz való szoros ér-
zelmi kötődését fejezi ki: „a vastag puha hótól még a csend is tisztább 
lesz, és élesebb a szánkók elé fogott lovak nyakán a csengety űszó, me-
legebb a kemence, nehezebb az öregek sóhaja a kemencepadkán, és me-
leg kalácsillat lesz és korán ér ő  este, lámpagyújtás el őtti puha félho-
mály ... " De már ezt a vallomást is egy elégikus sorral zárja, hisz „Régen 
elmúlt már ez a varázs, elkopott minden ... Lassan észrevétlenül", és 
visszavonhatatlanul, tehetjük hozzá, mint a gyermekkor. E varázs elt ű-
nését, a mese valós anyagának hiányát olykor szinte döbbenten tapasz-
talja. „Nem pipálnak a kémények!" — állapítja meg a falusi házsoron 
végigtekintve egy téli reggelen, pedig „az égett szalma és égett kukorica-
szár illata ... elvegyülve a pörkölt disznó illátával ... valahogy a biztonság 
és otthonosság elmondhatatlan érzésével töltött el mindig". Olyankor is 
erre eszmél rá, amikor a mai gyermek mit sem érzékel a számára varázs-
latos jelenségekb ől, nem hiányzik neki a kémények pipálása, s nem hatja 
meg azok hallgatása. Ír tehát nekik az úszó sziget kínálta kalandokról, 
adriai élményekről s nyaralási tervekről, nagy Volkswagen kocsiról, amely-
ről ugyan később kiderül, hogy semmi sem igaz belőle. De azért ez a 
kisgyermek nem hazudott, csak kitalálta magának azt, amire olyannyira 
vágyakozott, s amiben a pajtásai részesülhetnek. Így érti a mai gyermeket 
is Németh István, s így érez vele együtt, s kis olvasói ezért is szeretik 
nagyon a könyveit. 

A gyermekek mellett még az öregek iránt tanúsít megkülönböztetett 
figyelmet és érdekl ődő , tiszteletteljes szeretetet. Egy helyzetképben már 
a Parasztkirályságban elénk állított egy elöregedett, elmagányosodott há- 
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zaspárt, akik a macska miatt év ődnek egymással.. Az öregasszony el. 
akarja pusztítani (végül meg is teszi), 'mert mar nem egerész, csak mu-
zsikál, férje viszont úgy vélte, hogy méltatlan dolog elpusztítani; végül 
beletörődik, hogy olyan a sorsa, mint aki szegény asztalhoz tartozik, 
csak addig jó, amíg valami hasznot hajt (Sorsok). Második novellás köny-
vét már egy öregasszonyról szóló írással indítja (Szüle), aki egy hosszú, 
küzdelmes élet után, nyolcvannégy évesen úgy találja, hogy „végre min-
den rendben van", igénye úgyszólván nincsen, csak várja a halált. Hány 
ilyen szülével és öregemberrel fogunk még találkozni Németh István 
későbbi írásaiban! 

A későbbi írásokban oly gyakran el őforduló remek parasztportrék 
közül az. egyik legsikerültebbet még a Hű tlen estében megalkotta. Orvosi 
váróteremben találkozunk az idős parasztházaspárral, s szinte kizárólag 
viselkedésüket, magatartásukat írja le az író; nem is beszélteti, csak 
megfigyeli őket, mégis teljes, hiteles rajzot ad kettejük patriárkális viszo-
nyáról. Az alázatban megöregedett parasztasszony szólni sem mer „a 
beteg istenhez", még rápillantani se, „mert akkor szikrát szórna harag-
jában, az biztos". S épp az asszonynak ez a hallgatása, alázatos tartása 
„mutatja meg igazán, milyen ember lehet a férje". Mikor a férj kilép 
a rendelőből, „a néma árnyék kis öregasszony" akkor sem mer megszó-
lalni, nem -  kérdi, mi a baj, a férj pedig „inkább magának, mint amannak, 
szűkre húzott szemekkel, csöpp panasszal a hangjában, ennyit mond: — 
Nagy baj van". Természetes, hogy ezek az öregek, akárcsak a falu s a 
falusi öregek általában, az emlékeit hozzák eléje, s épp ez a találkozás 
melegíti át, teszi líraivá az ilyen írásokat. Itt egyenesen meg is vallja 
ezt: „Már azt gondoltam, hogy nagyanyámmal és nagyapámmal mind 
elmúltak az ilyenek, s most itt ül velem szemben ez az emberpár" (Élet-
társak). 

Valóságos édeshúga ennek az „alázatban megöregedett parasztasz-
szonynak" a Szomszédok vagyunk egyik írásának szerepl ője, az a másik 
parasztasszony, aki „úgy ül a zsúfolt vonaton, mintha templomban ülne,. 
tömött padsorban, mégis egyedül", akinek szava sohasem számított, talán 
még akkor sem hallgatták meg, amikor párválasztásról volt szó" (Egy 
asszony a vonaton); hasonló hozzá az a virágmagot áruló öregasszony 
is, aki virággal akarja behinteni „ezt a meggyötört, véres arcú, de szere-
tetre sóvárgó földet" (Március 8.), s az a harmadik, aki mindenkit meg-
állít, gyereket és feln őttet, „akiket másodszor, azoknak már az arcukat 
is megsimogatja", a fiatalasszonyok kézimunkáját rendre megdicséri, s 
még „feketére fonnyadt, összesült, bütykös-inas kezefejéb ől is" derű  áram-
lik (A kisszék). Ezek azok, akik „ott vannak mindenütt, mégis annyira 
észrevétlenek. Igénytelenségük megható. Hálásak még a leveg őért is, amit 
dulakodó embertársaik között szívhatnak". 

Folytathatnánk még e sort, de vessünk inkább egy pillantást azokra 
az öregemberekre, akik valamilyen okból — leginkább az elmagányosodás, 
megözvegyülés következtében — arra kényszerülnek, hogy feladják addigi 
életformájukat, falusi házukat, s új közösségben, más körülmények között 
éljenek, városon. Aki, ha fiatalon is, de maga is átélte ezt, s őt közvetlen 
hozzátartozóin volt alkalma megfigyelni az ilyen kényszer ű  alkalmazko-
dást, aki ma is úgy érzi, hogy például a nyár megérésének sajátos han-
gulatát teljességében csakis a saját falujának utcái kelthetik fel benne 
újra és újra, „ahol a dönt ő  élmény sok évvel ezel őtt öntudatlanul" belé-
ivódott (A szül őföld rabsága), annál ez az a megértés és együttérzés ma-
gától értetődő . Első  ízben az Idegenek című  elbeszélésben (Hű tlen este) 
írt a városba elhozott öregemberr ől, aki idegennek érzi magát menye 
és unokája között, szinte értetlenül hallgatja gépies, minden érzést nél-
külöző  udvariaskodásukat. A köztük folyó beszélgetés süketek párbeszé-
dére emlékeztet. A menye és unokája minden reggel szertartásosan kö-
szönti a nagyapát, „de ő  sosem mondta azt, hogy jó reggelt. Minek az, 
mikor egy családban él az ember! De hogy mégis mondjon valamit, állan-
dóan ilyesmivel állt elő : úgy veszem észre, máma ugyancsak bef ű tenek, 
vagy: végre alighanem lesz már egy kis es ő, vagy: még mindig eszi a 
fene azt a szelet. A család erre sohasem szólt semmit". Mintha ugyan-
ezt az öregembert látnánk viszont kés őbb (öregember az ablakban) egy 
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„egyhasábos” írásban (Szomszédok vagyunk), amint a harmadik emeleti 
ablakból kikönyököl, s bár ezúttal csak messzir ől, bizonyára egy másik 
emeleti ablakból látja és mutatja meg az író, egyetlen metaforával meg-
világítja sorsát, helyzetét és lelki állapotát: „Lecsüng ő  bajusza kőbe vé-
sett szomorúság." Míg az el őbbivel vele lehettünk a lakásban, betekint-
hettünk mindennapi életébe, itt kitalálni igyekszik mindezt az író, de 
biztosak lehetünk benne, hogy nem téved: „Könny ű  kitalálnom a sorsát: 
elhalt mellőle mindenki, és a fia vagy a lánya idevette magához a városba". 

A kórházban is szinte csak az öregembereket figyeli meg közelebb-
ről, például a likai nagyapót váratlanul felbukkant „unokájával", a 83 
éves hercegovinai aggastyánt, akit 1941-ben Sárvárra hurcoltak, visszatér-
tekor pedig egy ideig csángó családot hagy a házában lakni, továbbá azt 
a 84 éves Szarajevó környéki aggastyánt, aki esetleges felgyógyulása után 
sem kíván még egyszer szül őföldjére látogatni, mert rossz a szeme! „Va-
jon mit keresne azokon a kis ösvényeken, arra messze a hegyekben — 
kédezi az író —, ahol annyi évvel ezel őtt járni tanult?" Ő t már éppúgy 
ide kötik a gyökerek, mint azokat az öreged ő  embereket, akik elindulnak 
ugyan nevelt lányuk után Ausztráliába, de alighogy kiérnek, gy űjteni is 
kezdik a hazautazás költségeit, s amint ez megvan, jönnek is vissza. 

Nyelvezetében és kifejez ő  eszközeiben szintén egyaránt megtalálhatók 
a változások és az állandó jegyek. A Parasztkirályság parasztjai még így 
társalogtak a háború és béke kérdéseir ől (Mécsvilágnál): „Deja, Matyi. 
Hogy ne mondjak mást, gondój j csak harmincnyóc-harminckilencre, mi-
kor az a nagy veressíg vót az égen, keletr ű  húzódott arra f őfelé. Mintha 
egísz Topolya tűzbe át vóna. Kiát az egísz falu a csudájára. No, ez nem 
jósóta meg el őre a háborút? Mi vót ez?" Más helyen meg ilyen népieskedés 
is olvasható: „Akkor még tanya volt, egy gatyaülepnyi földecskével". De 
találunk itt számos ízes népi szólást, érzékletes népi kifejezést és tájszót 
is. A szegényember cájgnadrágja például „ide-odás", ami annyit jelent, 
hogy nem ünneplő  ugyan, de „dolgozni vétkeli felvenni" az ember; az 
öregember viszont így csitítja a macskát üldöz ő  feleségét: „Mi m űveled 
az istent azoké a macskáké?"; János, ha beiszik, vilinciót csap", Kiss 
Pálék „gaggancs levest" esznek, a gyerekek „csevejdék" vagy „csimaszok", 
a gazda miután meggondolta magát „kitürűközik" a szövetkezetb ől, Krasa 
Jóskáról meg azt mondja egyik ismer őse, hogy „hürküle vót az világ-
életibe, meg az is marad". (Aláhúzta J. G.) 

Ezek a nyelvi-stiláris sajátságok már a második novellás könyvt ől 
kezdve teljesen és végérvényesen elt űnnek írásaiból. E sorok írója annak 
idején le is írta, hogy a parlagiasságnak még a látszatát is igyekszik 
elkerülni, de eközben nyelvezete nemcsak letisztult, hanem valamivel 
színtelenebbé is vált. Ezzel szemben a képi látásmód, a tárgyak gyakori 
megszemélyesítése s általában a képes beszéd kezdett ől mindmáig fontos 
eszköze Németh Istvánnak az ábrázolás és stílus élénkítésében, érzék-
letessé tételében. Már els ő  kötetében ilyen leírásokat olvashatunk: a sze-
gényemberek faluvégi házikói „olyan egyformák, mintha ikergyermekei 
volnának annak a bizonyos szapora nyomorúságnak"; a falusi napszámo-
sok „avas, izzadságtól kivirágzott kalapot viselnek"; a földbe süppedt, 
szegényes kis ház tűzfala „el őrebukva, s a nádsüveg mélyen szemébe 
húzva, akár az öregasszonyok fejkend ője". Ugyanígy személyesíti meg a 
tárgyakat legújabb írásaiban is. Az Ötvenéves házat például így állítja 
elénk: „Nyugat felé tekint, kerek ötven esztendeje mereng a leszálló al-
konyaton. Szemei gyulladásosak. Port, havat, apró szem ű  esőt, záporok 
nagy cseppjeit suhintja beléjük a szél. Csoda, hogy még meg nem vakultak 
ezek az ablakok." S hogy az ilyen hasonlatok, metaforák, megszemélye-
sítések mennyire jellemzők Németh István írásművészetére, mennyire szol-
gálják a stílus élénkítése mellett a hangulati-érzelmi aláfestést is, meny-
nyire kifejezik az író érzelmi azonosulását is az írásban szerepl ő  emberrel, 
adnak valamely jelenség leírásának lírai töltést, arra a legújabb könyvei-
ben bőven találunk példát. Üssük fel találomra az Egy múzeum tárgyait, 
s vegyük szemügyre az Egyöltöny ű  bácsikát. Egy boldognak látszó öreg-
embert látunk tenni-venni egy földszintes ház udvarán, aki esténként kiáll 
az utcára, s talán a hatalmas gépkocsi-forgalmon t űnődik, meg azon, 
hogy hamarosan el kell költöznie, mert lebontják a házát. A másik . oldalon 
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már emeletes házsor húzódik, ezek egyikéb ől szemléli .s szemlélteti ve-
lünk az író is a bácsikát. A bontás meg is történik, a bácsika hosszú 
időre el is tűnik szemünk elől. Nem ritka, sőt szinte mindennapos jelen-
ség ez épülő  városainkban. Csakhogy: egy id ő  múlva a bácsika újra 
megjelenik, mégpedig fekete ünnepl őben, holott azel őtt mindig ugyanazt 
a kopott szürke ruhát viselte. S innen kezdve közelít az író az öreg-
ember érzelemvilágába, lelkiállapota felé, s közeledünk vele mi is, majd 
pedig azonosulunk. A bontás után a földszintes házak helyét természe 
tesen elsimították, a földdel tették egyenl ővé, s a terep készen áll az új 
lakótömbök építésére. De ekkor az író így folytatja: „A terület most 
olyan, mint egy újonnan megnyitott temet ő , ahová még senkit sem han-
toltak el." Tehát nem azokra a majdani boldog lakókra gondol, akik itt 
majd lakást kapnak (hol vannak még azok, s kik azok?!), hanem az 
öregemberre, aki számára ez valóban temet ő , s ehhez hangulatilag a fekete 
ünneplős illik, s ezt a hangulati egységet teszi teljessé az író záró meg-
jegyzése: „Le kellett volna kiáltani innen az emeleti ablakból: kinek a 
sírját keresi, bácsi?" 

Korántsem mutattuk fel mindazokat az elemeket, amelyek Németh 
István írásművészetét id őlegesen jellemezték, vagy tartósan jellemzik. Kü-
lön kellene szólni például remek emberi figuráiról, melyeket már els ő  
köteteiben is nagyszer űen, néhány vonással képes volt egyéníteni, s ami-
nek az utóbbi évtizedben kifejlesztett kisprózai m űfajában vette nagy 
hasznát. Hangsúlyozva, hogy pályájának eddigi három évtizedes szakaszát 
egy adott pontról, a tizenkettedik önálló kötete megjelenése alkalmából 
próbáltuk áttekinteni (eközben az ifjúsági m űveire is csak futólagos pil-
lantást vetve, minthogy a Parasztkirályságtól a Hajnali utazásig megtett 
út egy külön vizsgálódás tárgya lehetne), azt a tényt tartottuk szem el őtt, 
hogy az 1954-ben indult novellista úgyszólván teljesen elhallgatott, s a 
szót az egy- és kéthasábos írások, riportok, tárcák írójának adta át. 

Ha azonban a novellista elhallgatásáról beszélünk, semmiképpen sem 
a szépíró elhallgatását értjük ezen — nem is beszélve az ifjúsági regé-
nyekről és elbeszélésekr ől, melyek szépírói értékét a Híd-díj mindennél 
beszédesebben tanúsítja. Mert nem arról van szó, hogy az újság elhó-
dította volna írónkat az irodalomtól, hanem ellenkez őleg: az író hódította 
meg az újságot a szépirodalomnak a maga sajátos irodalmi műfajával, 
amely nemcsak hogy megfelel az újságnak, hanem abban immár szívesen 
látott, nagyon is szükséges színt, hangulatot jelent. M űfajilag — mint 
a terminusok váltogatásából is látható — nehéz volna ezeket az írásokat 
meghatározni, a meglev ő  kategóriák valamelyikébe valamennyit besorolni. 
Ha elfogadjuk, hogy a tárca pillanatfelvétel az életr ől, akkor Németh 
István szóban forgó írásainak nagy része tárca. De ezek a pillanatfelvételek 
olykor képsorokká sokasodnak, b ővülnek, s egy-egy ember pillanatnyi vi-
selkedésének, magatartásának alakulásrajzát, alakulástörténetét is felvá-
zolják, akárcsak a novellák. Hadd hivatkozzunk a legutóbbi kötet Halott 
sirály című  írására, amely az Auchschwitzról szóló riportsorozatba illesz-
kedik, de ha apró mozaikok révén is, benne kirajzolódik el őttünk a 
haláltábor egykori foglyának szinte egész életútja, mostani kissé különös 
viselkedésének el őzménye és magyarázata, igen hasonlatosan ahhoz, aho-
gyan a már ismertetett Sziget című  novella hősének elidegenülése a falu-
tól, az emberekt ől. A legtöbb írás azonban valóban pillanatfelvétel az 
életről, de mindig emberközpontú, s mindig a lírikus újságíró érzelmi 
hozzáállásával dúsítva, emberiesítve, akár a vaskapui vízer őmű  építéséről, 
akár kedves városáról, Dubrovnikról vagy szül őfalujáról, Kishegyesről ír. 

Az a körülmény tehát, hogy az utóbbi másfél évtizedben csak el-
vétve olvashatunk tőle novellát, egyáltalán nem jelenti, hogy írói tolla 
pihen, legfeljebb azt, hogy az igazatírás szándékának, valóságtiszteletének, 
sajátos realizmusának érvényesítésére az eddigiek során, pontosabban ez 
idő  szerint az ifjúsági m űfajokat s az általa kidolgozott újságműfajt tar-
totta, tartja legmegfelel őbbnek. Az írói toll pedig ennek során egyre 
fényesebbre csiszolódik, egyre érettebb írásokat bocsát ki magából to-
vábbi jelentős-művek ígéreteként. 

A fenti írás közlésével köszöntjük tisztelettel és megbecsüléssel Németh Istvánt, lapunk 
régi barátját és munkatársát ötvenedik születésnapja alkalmából. 
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HORVÁTH MÁTYÁS 

IRODALMI ÉRDEKLŐDÉS A 8. OSZTÁLYBAN 

A hetvenes évek elején, az iskolareform új tanterveinek el őkészítése figyel-
memet a vajdasági magyar általános iskolások irodalmi érdekl ődésére te-
relte. Az irodalmi nevelés tartalmi elemeit kellett meghatároznunk, és a 
kisiskolások viszonylatában arra a megállapításra kellett jutnom, hogy 
egyáltalán nem állnak rendelkezésünkre adatok arról, hogy a 7-11 éves 
gyerekek mit is olvasnak, ösztönös irodalmi érdekl ődésük milyen irodal-
mi anyag felé fordul. 

A magyar irodalomszociológia ugyan évtizedek óta figyelemmel kísé-
ri, hogy a tanulóifjúság egy-egy iskolafokozaton mit olvas, milyen hatással 
van rá a házi olvasmányok személyiségformáló ereje, s őt még az olvaso- • 
könyvek szemelvényeinek befogadhatóságáról is született monografikus 
igényű  munka. Saját környezetünk e kérdésnek nem szentelt figyelmet. 

1974-ben 499 főből álló mintán vizsgáltam azt a kérdést, hogy az alsó 
tagozatos tanulók mit olvasnak, melyek azok a m űvek, amelyek a legna-
gyobb gyakorisággal szerepelnek olvasmányaik között, hogyan alakul, gya-
rapszik „magánkönyvtáruk" állománya. 

A körkérdésre kapott válaszok rendkívül érdekesek voltak, és jelen-
tős mértékben befolyásolták javaslatainkat a házi olvasmányokra és aján-
lott irodalomra vonatkozóan az új tantervben. 

Mindenekelőtt nyilvánvalóvá vált, hogy gyermekeink számára az olva-
sás természetes életszükséglet — ha egészséges családi szubkultúrában 
nőnek fel, illetve ha a társadalmi környezet számunkra hozzáférhet ővé teszi 
az irodalmat. Szándékosan kerülöm a gyermekirodalom terminust, mert 
az adatokból az is nyilvánvalóvá vált, hogy a 3-4. osztályos tanulók egyre 
nagyobb számban olvassák azt az irodalmat is, amelyet semmilyen beso-
rolással nem tudunk gyermekirodalomnak tekinteni. 

A pedagógiai kutatások nyomán ismeretessé vált az akceleráció fo-
galma a kisiskolás korban. A környezeti hatásra fellép ő  érési gyorsulás 
megnyilvánulási formájának tekintem azt a jelenséget, hogy a vizsgált 
korosztályoknál a hagyományos gyermekirodalom iránti érdekl ődés visz-
szaszorulóban van, és helyette egyre nagyobb számban jelentkezik ösztö-
nös olvasmányaikban az ún. feln őttirodalom. 

Nem titkolom, hogy bizonyos szorongással vártam, milyen hatással 
van gyermekeinkre a ponyvairodalom. Nyomai jelen voltak a kérd ő ívek-
ben, de elhanyagolható százalékban. A kisiskolások szellemiségét és erköl-
csi arculatát tehát olyan irodalom befolyásolja, amely mindenképpen pozi-
tív hatással lehet a személyiségformálás folyamatában. 

Az alsó tagozat irodalmi érdekl ődéséről kapott lelkesítő  adatok arra 
sarkalltak, hogy a kutatást tovább folytassam a fels ő  tagozatos tanulók 
körében. Szerettem volna adatokat kapni arról, hogy a fels ő  tagozaton 
folyó irodalmi nevelés vajon hozzájárul-e az ösztönös olvasási igény fejlesz-
téséhez, vagy pedig a fokozódó lekt űrszerű  kötelező  jelleg elidegeníti, hal-
ványítja a tanulókban ható érdekl ődést. 

A felső  tagozatos tanulók körében tervezett adatgy űjtésemhez módo-
sítottam a kérdőívet. Részben újabb szempont is felmerült az irodalmi 
érdeklődés vizsgálatakor (szociális eredet és irodalmi érdekl ődés), részben 
pedig a sokoldalúbb irodalmi neveléshez kellett igazodnom. 

1978. 	februárjában a magyar tanszék IV. éves hallgatóival végeztet- 
tem el a felmérést, illetve az adatgy űjtést. Minden hallgató illet őségi he-
lyén,  tehát ismerős környezetben, ismerős iskolában és gyerekek között 
töltette ki a kérdőíveket. 

A következő  iskolák felső  tagozatos tanulói válaszoltak a körkér-
désre: 
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Ivan. Goran Kova č i ć  Általános Iskola, Szabadka 
Sonja Marinkovi ć  Általános Iskola, Begaszentmihály 
J. J. Zmaj Általános Iskola, Kanizsa 
Petőfi brigád Általános Iskola, Bácssz ő lős 
Néphősök Általános Iskola, Csantavér 
Kókai Imre Általános Iskola, Temerin 
Kiss Ernő  Általános Iskola, Vörösmart 
Csáki Lajos Általános Iskola, Topolya 
Nikola Djurkovi ć  Általános Iskola, Feketi ćs 
Djuro Salaj Általános Iskola, Szabadka 
Samu Mihály Általános Iskola, Péterréve 
Petőfi Sándor Általános Iskola, Becse • 
J. J. Zmaj Általános Iskola, Szenttamás 

Évfolyamkénti megoszlás: 

5. 6. 7. 8. 
44 148 128 160 

azaz a minta összesen 480 tanulót ölelt fel. Tehát megközelít ően azonos 
számú tanulótól gyűjtöttem adatokat, mint amennyi az alsó tagozatos min-
tában szerepelt. Ha nem is azonos arányban, de Vajdaság és Baranya is 
szerepel a mintában a magyar tanítási nyelv ű  iskolák megoszlásának meg-
felelően. 

Aránytalanul kevesebb tanulót ölel fel a minta az 5. osztályosok kö-
zül. Itt nem a véletlen játszott közre, hanem az a tudat, hogy ez az az év-
folyam, ahol sem a pszichés érés, sem a tananyag nem képez lényeges 
eltérést az alsó tagozatos gyermekekt ől. 

Mint jeleztem, az el őzetes tapasztalatok alapján szerettem volna 
választ kapni arra a kérdésre is, hogy vajon a környezeti hatás, a szül ők 
műveltsége és anyagi lehet őségei milyen befolyással vannak a tanulók 
irodalmi érdeklődésére. Tíz elemből álló skálán kellett a tanulóknak jelez-
niük a szülők (apa vagy anya) foglalkozását. A skálát Ferge Zsuzsa nevelés-
szociológiai besorolása alapján készítettem, s a módosítások hazai társa-
dalmi sajátosságainkat tükrözik. Egyben a szül ők iskolai végzettségét is 
vizsgálhattam a módosításokkal. 

Durva besorolással a tanulók szociális eredet szerint a következ őkép-
pen oszlanak meg: 

értelmiségi családból származik 	 8,333% 
fizikai dolgozó családjából 	 90,833% 
nem határozta meg a szül ő  foglalkozását 	 0,833% 

A körkérdés teljes anyagának feldolgozását még nem végeztem el. A 
tanulók szociális eredete és irodalmi érdekl ődése viszonylatát a teljes 
felső  tagozat szempontjából szeretném vizsgálni. A téma és az adatok olyan 
terjedelműek, hogy külön tanulmányt érdemelnek. Ezért a jelen esetben 
eltekintek ismertetését ől. 

A jelenségek minden elemét reprezentálhatja egy évfolyam anyagá-
nak ismertetése is. Ezért a továbbiakban fejtegetéseimben csak a 8. osz-
tályban tapasztalható jelenségekre szorítkozom. Az adatok ismertetését a 
kérdőív egyes elemeinek sorrendjében végzem. 

I. Szeretsz -e olvasni? 

A 160 tanulóból a kérdésre 10 tanuló (6,25%) határozott nemmel vá-
laszolt. 25-30 tanulós osztálylétszámot véve alapul a 8. osztályban ez azt 
jelenti, hogy a magyartanárok optimális törekvése ellenére is minden tanu-
lócsoportban akad 2-2 tanuló, aki idegenkedik az irodalomtól. 
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Jó vagy rossz-e ez az arány? Nézetem szerint ezek azok az ún. „egy-
könyves" tanulók az alsó tagozatról, akik az olvasókönyvön kívül más 
könyvet esetleg csak kényszerb ől vesznek a kezükbe. Objektív adatunk 
nincs arról, honnan származik idegenkedésük az irodalomtól. Szubjektíve 
az a véleményem, hogy az ingerszegény környezetben felnöv ő  gyermek kis-
korától nem kedvelte meg a könyvet. Inkább társadalmi és szociális fogya-
tékosságok következményének, mint nevelési mulasztásnak kell tekinte-
nünk ezt a jelenséget. 

Ha ugyanis a szülő  anyagi helyzete nem teszi hozzáférhet ővé a köny-
vet, az irodalmat a gyermek számára, közkönyvtárak és iskolakönyvtárak 
fejlettebb hálózata és állománya biztosítsa a személyiségformálás szempot-
jából oly szükséges irodalmat a gyermekeknek. 

II. Milyen könyvet (könyveket) olvastál 1977-ben? 

A válasz: 579 könyvcímb ől álló jegyzék! Itt nem lehet számunkra ér-
dekes az egy főre jutó címek száma. Azonos korú, tehát megközelít ően 
azonos érdeklődésű  tanulókról van szó. A címek sokszoros ismétl ődésével 
talákozunk. 

Vessük össze jegyzékünket Keps Ágnes—Szász Eta. Új beszél ő  könyv 
tár című  ajánló bibliográfiájával! A jegyzékükben szerepl ő  2151 bibliográ 
fiai adat a 6-14 éves korú gyermekek számára ajánl irodalmat. Ennek 
26,91 %-a szerepel a vizsgált egykorosztály címjegyzékében! 

A 10-14 évesek olvasmányainak jegyzéke 1656 bibliográfiai adatot 
tartalmaz. Ehhez viszonyítva a mi korosztályunk címjegyzéke 34,96%-át 
teszi ki. S most már könnyebb véleményt akotnunk: azok, akikt ől nem ide,  
gen az olvasás és az irodalom, hatalmas olvasókedvvel igen változatos iro 
dalmi érdeklődéssel állandóan olvasnak. 

Persze ne áltassuk magunkat: nem biztos, hogy a tanulók minden fel-
sorolt könyvet a felmérést megel őző  évben olvastak. Erre emlékeznek, 
emlékezetükben őrzik a könyvészeti adatokat, bár lehet, hogy el őbbi olvas-
mányélményeik anyagát képezik. De ez megint szubjektív nézet, amelyre 
egy esetleges ellenőrző  interjú deríthetett volna fényt. A találgatások he-
lyett vizsgáljuk inkább magát a jegyzéket! 

A legolvasottabb m űvek: 

Rangszám 	Az író neve, könyvcím Olvasók száma 

 Fekete István: Tüskevár 80 
 Fekete István: Téli berek 71 
 Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 70 
 Beecher—Stowe, H.: Tamás bátya kunyhója 48 
 Gárdonyi Géza: Egri csillagok 46 
 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 22 
 May, Karl: Winnetou 19 
 Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember 17 
Ćopić , Branko: Nikola Bursać  kalandjai 
Ćopić , Branko: A sasok korán fölrepülnek 

 Jókai Mór: A kőszívű  ember fiai 15 
L. Welskopf-Heinrich: A Nagy Medve fiai 

 May, Karl: Az Ezüst-tó kincse 14 
Cooper; J.F.: Az utolsó mohikán 
Szabó Magda: Abigél 

A népszerűségi jegyzék kétségtelenül tükrözi az iskola hatását: a 16 
felsorolt irodalmi mű  közül a régi tanterv szerint 7 valamelyik osztályban 
kötelező  olvasmány volt. Három a 8. osztályban, három a 7.-ben, egy a 6. 
osztályban. 
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A jelzések azt látszanak igazolni, hogy valóban a jegyzékbe vételkor 
a tanulók igénybe vették az emlékezetüket, és felsoroltak régebben olvasott: 
alkotásokat is. De az Egri csillagokkal kapcsolatban inkább az ismételt 
olvasásra esküdnék, mert az alsó tagozaton már a 3-4. osztályosok is 
nagy számban olvassák. 

A házi olvasmányok kötelez ő  jellege vagy a vele járó didaktikai tortú-
ra nyilván a tanulók egy részét elidegeníti a könyvt ő l. Még a legnépszerűbb 
szerző  munkáját, a Tüskevárat is csak a populáció fele olvasta el! Ez a 
tény igen tanulságos lehet irodalmi nevelésük továbbfejlesztése szempont-
jából. Meg kell szabadítanunk a szokványos merev megoldásoktól, és va-
lóban az olvasóvá nevelés szolgálatába kell állítanunk. 

Ugyanakkor azt is tükrözi a teljes jegyzék, milyen hatása van akkor 
a pedagógiai tevékenységnek, ha korszer ű  nézettel közelítjük meg a kijelölt 
műveket. Ha a házi olvasmány feldolgozása valóban a jó irodalom népsze-
rűsítője, akkor a tanuló kedvet kap a sezrz ő  más műveinek megismerésé-
re, elolvasására is, mint azt a következ ő  adatok tükrözik: 

Fekete István: Hu, Kele; Bogáncs; Csí; Tarka rét; A koppányi aga 
testamentuma; Lutra; Vuk; Hajnal Badányban 

Móricz Zsigmond: Az isten háta mögött; Tündérkert; A nagy feje-
delem; A nap árnyéka; Rokonok; Árvácska; Pillangó; Pipacsok a 
tengeren; Forró mez ők; A betyár 

Gárdonyi Géza: Hosszú hajú veszedelem; Aggyisten, Biri! Ida regénye 
éš — Göre Gábor! 

Tehát a népszerűségi listát ilyen szempontból is érdemes vizsgálni. 
Mert pl. Móricz esetében szinte az egész életm ű  igényével találkozunk a 
tanulóknál. Ismerve az iskolakönyvtárak összetételét, azt kell mondanunk, 
hogy a gyerekek a házi olvasmány hatására — Móriczcal való találkozásuk 
hatására — mindent elolvastak, amihez hozzájutottak! 

A továbbiakban vizsgáljuk meg azokat a jelenségeket, ahol nem szá-
molhatunk az iskola hatásával! Nem kötelezte senki a tanulókat, mégis 
nagy számban olvassák Mikszáth, Jókai, Szabó Magda m űveit, de ott sze-
repel a jegyzéken Krúdy, Tamási Áron, Tersánszky J. Jen ő , Déry, Karinthy 
Frigyes, Kovai Lőric, Tatay Sándor, Illés Béla és Kosztolányi prózája is. 
Persze a családi könyvtárak hatására nem maradhat el Berkesi, Szilvasi 
Lajos és Zilahy sem. De nem ez a ,jellemz ő ! Inkább azt mondhatnánk, hogy 
ezt az irodalmat is olvassák tanulóink. 

Elszomorító, hogy még ebben, a korban is idegenkednek a verst ől 
a gyerekek. Csupán Arany, Pet őfi, Ady neve szerepel, nyilván az iskola ha-
tására. Amit egyéni felfedezésnek tekinthetünk, az Nemes Nagy Ágnes. 

De vessünk egy pillantást arra a jegyzékre, amely a hazai irodalmat 
tartalmazza. Szembet űnően szegényes a névsor. A jugoszláviai magyar 
irodalmat a következő  szerzők képviselik: 

Bori Imre: Irodalmunk kiskönyve 
Burkus Valéria: Irány a tenger! 
Csépe Imre: Tarisznyás emberek 
Fehér Ferenc: A kőkecske titka 
Gion Nándor: Postarablók 
Németh István: Ki látta azt a kisfiút? 
Pintér Lajos: Mélyvíz; Bolondkocsi 

A jugoszláv nemzetek irodalmából Andri ć , Ćopić , Diklić , Seliškar, 
Bevk, Matošec, Milorad Jankovi ć  és Radanović  nevével és műveivel ta-
lálkozunk. 

Ha összességében vizsgáljuk a hazai irodalom jelenlétét a tanulók 
olvasmányai között, semmiképpen sem lehetünk elégedettek a helyzettel. 
Az iskola és a társadalmi közösség állandó er őfeszítéseinek tárgyát képezi 
éppen a hazai irodalom népszer űsítése mind az iskolában, mind az iskolán 
kívül. Az eredmény alapján arra a megállapításra kell jutnunk, hogy er ő-
feszítéseink nem hozták meg a kell ő  sikert. Itt nem csupán arról van szó, 
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hogy kevés hazai irodalmat olvas az általános iskolás, hanem azt is meg 
kell állapítanunk, hogy nem is igen népszer ű  a tanulók körében. Okait 
kutatnunk kell, és nem nyugodhatunk bele az eredménytelenségbe. 

Társadalmi szempontból éppen ez az az irodalom, amely a legtöbbet 
mondhat gyermekeinknek társadalmi valóságunkról, tehát a legközvetle-
nebb hatással lehet nézeteik formálására, személyiségjegyeik alakulására. 
Másrészt pl. a jugoszláviai magyar irodalom képvisel őivel közvetlen kap-
csolatot is létesíthet a tanuló a különböz ő  művelődési rendezvényeken, 
író-olvasó találkozókon, az irodalmi szakkör rendezvényein. A rádió, tévé 
sajtó népszerűsíti az újonnan megjelent könyveket és szerz őiket. Ifjúsági 
vetélkedőinknek meg éppen nem titkolt szándéka, hogy eljuttassa a vaj-
dasági magyar könyvet az ovlasóhoz. Mindezek ellenére mégis azt kell 
mondanunk, hogy az általános iskoláztatás végére nem népszer űsítettük 
kellőképpen a. hazai irodalmat gyermekeink körében. 

Ezzel ellentétben azt tapasztaljuk, hogy ez a korosztály már élénk 
érdeklődést mutat a világirodalom alkotásai iránt: 

Balzac: Kurtizánok tündöklése és nyomorúsága 
Bronte: A lowoodi árva; Üvölt ő  szelek; Jane Eyre 
Dumas: Monte Christo grófja; A három test őr, Húsz év múlva; Bra-
gelone vicomte; A világ ura 
Gorkij: Az anya, Gyermekéveim 
Hemingway: Az öreg halász és a tenger; Akiért a harang szól 
Tolsztoj, L.: Háború és béke 
Tolsztoj. A.: I. Péter 
Rejmond: Parasztok 
Shakespeare: Romeo és Julia 
Stendhal: Vörös és fekete 
Dickens: Twist Oliver; Copperfield David 
Hugo, V.: A párizsi Notre Dame; A nevet ő  ember 
Scott, • W.: Ivanhoe 
Hašek: Švejk 
Moravia: A római lány 

Melville: Moby Dick 
Steinbeck; Az édent ől keletre 
Mitchel, M.: Elfújta a szél 
Baum, Vicki: Helén doktorkisaszony 
Rosny: A tűz meghódítása 

(Nem teljes jegyzék ebb ől az érdeklődési körbő l.) 

Nem állítom, hogy a felsorolt művek a népszerűbbek a tanulók. olvas-
mányai között. Azonban azt igen, hogy a gyermekek ebben a korban már 
gyakran és igen szívesen olvassák a legkomolyabb és legtartalmasabb iro-
dalmi alkotásokat is. Vajon túlzás-e, ha azt mondom, hogy egy ilyen olvas-
mányjegyzékkel akármelyik általános m űveltségű  fenl őtt olvasó sem val-
lana szégyent? Nem hiszem. 

Tovább elemezve a jelenséget, indokolatlannak kell tartanunk azt a 
gyakran elhangzó kételyt, hogy középiskolásaink nem tudnak megbirkózni 
az .irodalmi tananyagot képez ő  művekkel. Ha ez a korosztály minden is-
kolai kényszer nélkül, csupán irodalmi érdekl ődéstől vezérelve megta-
lálja ezt az irodalmat, akkor a középiskolai irodalomtanítás — ha korsze-
rűen gondolkodik — csak egyengetheti az útját, hogy jobban megértsék és 
'megszeressék a világirodalom legértékesebb remekm űveit. • 

Azt. mondottam fentebb, hogy .nem minden tanulónál tapasztalható 
áttérés a. feln őtt irodalomra. Nem,. mert ebben a korban tanúi vagyunk 

.a fiatalság .. érdekl ődéše nagyfokú differenciálódásának. Egyszer űen nem 
lehet merev. határvonalat vonni, mely szerint megsz űnnek gyermek és 
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ifjúsági irodalmat olvasni és áttérnek a felnt őtteknek szánt irodalomra. 
A differenciálódás több irányú: 

Egyrészt jelentheti az áttérést a gyermekirodalomról a feln őtt iró. 
dalomra. 

Jelentheti azt is, hogy szakít ugyan a gyermekirodalommal, de fi-
gyelme a cselekményben gazdag kalandregény vagy regényes életrajzok 
felé fordul. Ebben a csoportban még mindig igen népszer űek a Bőrharis-
nya-történetek s lesznek feltehet ően még a későbbi évkeben is. De mellet-
tük hódítanak Verne, Dékány András, Rejt ő  Jenő , a detektívtörténetek,.útleí-
rások. 

Nagy érdeklődéssel fordulnak a népszerű-tudományos kiadványok 
felé. Sokan olvassák a Képes földrajz és Képes történelem sorozat köte-
teit. A sokoldalú érdekl ődésről azonban legékesebben maguk a címek val-
lanak: 

Madárvédelem 
Erdő-mező  madarai 
Madarak mindenkinek 
Fényképezés 
Villantó 
Tanuló fotoamatőrök könyve 
Fotobarkács 
Barátunk, az atóm . 
A felébresztett atommag 
Az atomvilág szerepl ői 
Ilyen egyszerű  a rádió! 
Ez a tranzisztor! 
Technikai érdekességek a világ minden tájáról 
Egyszerű  rádióalkatrészek készítése 
Az atom az ember szolgálatában 
Autótípusok stb. 

A jelenség érdekes és tanulságos. Ebben a korban lehet, hogy elfór-
dul a tanuló a szépirodalomtól, de ugyanakkor felfedezi a szakirodalmat. 
Egyre gyakrabban keres olyan könyvéket, amelyek kielégítik formálódó 
érdeklődését. Itt kell megjegyeznem, hogy .tarthatatlan az a helyzet, hogy 
az iskolakönyvtárak úgyszólván csak a kötelez ő  olvasmányok köteteit tar-
talmazzák. Nézetem szerint 'ilgyanis `áz ismertetett könyvjegyzékek csak 
részben adnak ,arra választ, hogy, mit. olvasna u tanuló.. Inkább azt vá-
laszolják meg, Mit -olvdshat, mi áll a - rendelkezésére. AZ iskölakönyvtárak-
nak fejlesztési terveikben gondolniuk kell a tanulók sokirányú érdekl ődé-
sére. Biztosítaniuk kellene mind a nagyválasztékú szépirodalmat, mind pe-
dig a különböző  tudományágak területét felölel ő  népszerű-tudományos ki-
adványokat. 

Végső  soron a kis túlzással szakirodalomnak nevezhet ő  irodalom 
döntően befolyásolhatja a tanulót a pályaválasztásban is. Hiányuk káros 
következményekkel jár, és nem véletlen, hogy annyi bizonyatlan, helyét 
nem találó gyerekkel találkozunk, ha a pályaválasztás kérdése merül fel. 

Igen kifejezett formában tanúja vagyunk az érdekl ődés differenciá-
lódásakor a nemek közötti megoszlásnak is. Ahogy a fiúk egyre nagyobb 
számb:an fordulnak a természettudományok és a m űszaki újdonságok felé, 
úgy fokozódik a lányok érdeklődése az ún. leányregények iránt. 

A fejlődéslélektan erről a korról a következ őket vallja: „A kamasz-
kor vége felé már az els ő  szerelem nem ártó élményeit is átélheti a serdü-
lő . A lányoknál a kedélyes kacérkodásnak. is tanúi lehetünk s az ezzel járó 
nyílt flört sokkal kevésbé árt, mint a zugban bonyolódó, szenvelg ő  egymás-
hoz közelítés ... A serdülő  leány gyakran egy-egy  nála id ősebb lányhoz, 
asszonyhoz kötődik. Ezt utánozza, ett ől fogad el legszívesebben irányí-
tást.'" 

1.. Dr. Duró Lajos—Dr. Kelemen: Lásáló—Dr. Radnaí Béla: Fejl ődés és neveléslélektan. Tan 
könyvkiadó, Budapest, 1:966. 
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A leányregény megjelenése a lekt űrök között tehát életkori sajátosság. 
A serdülőkorban is még észlelhet ő  azonosulási hajlam tereli a figyelmet 
azok felé az irodalmi alkotások felé, amelyekben a lányok gyengéd szere-
lemmel, lángoló szenvedélyekkel vagy sokoldalúan ábrázolt n őalakokkal 
találkoznak. A valóságban át nem élt szerelmi kaland egyik pótlója ez az 
olvasmány. Másrészt a női példakép keresése. -Ha a környezetében nem 
fedezheti fel a példaképül választható n őalakot, az irodalomban keresi a 
számára legvonzóbbat. 

A teljesség igénye nélkül az alábbi jegyzék érzékelteti a jelenség ter-
mészetes voltát: 

Szabó Magda, Halasi Mária, Szalay Lenke, Gergely Márta, Flaubert, 
Fehér Klára, Travers, Lányi Piroska, Thury Zsuzsa, Ignácz Rózsa, Kertész 
Erzsébet és még tucatnyi szerz ő  jelentkezik műveikkel nagy gyakorisággal 
a gyermekek könyvjegyzékében. 

Ha ez a valóság, és ez természetesen következik az életkori sajátossá 
gokból, vajon miért nem vesszük figyelembe akkor is, amikor a házi ol-
vasmányokat javasoljuk tanterveinkben? Jelenleg ugyanis az a helyzet, 
hogy a házi olvasmányok szinte kizárólag férfih ősöket kínálnak példaké-
pül a tanulóknak. Ne feledjük: tanítványaink fele lány. A házi olvasmá-
nyok példaképalakító hatásának megtervezésekor rájuk is kell gondolnunk. 

e) Az olvasmányok között megjelennek az idegen nyelvű  könyvek. 
Egyrészt a szerbhorvát irodalom jelenlétér ől beszélhetünk, másrészt felen 
van a vendégmukás-gyerekek idegen nyelvi közegben szerzett olvasási szo-
kása- is. 

Elgondolkodtató, hogy azok a gyerekek, akik 'évekig idegen nyelvte• 
rületen éltek, még azután is megtartják ott szerzett m űvelődési szokásai-
kat, amikor visszatérnek hazájukba. 

Ugyanakkor a szerbhorvát nyelv ű  irodalom közel sem olyan gyakori 
olvasmány, mint ahogy azt nyolcévi nyelvtanulás után elvárhatnánk. Szép-
irodalmi mű  egyetlen sem szerepel jegyzékünkön. Ellenben a mind nép-
szerűbb fantit elolvassák. Pl. 

Misionari iz svemira 
Sve misterije sveta 
Dan kada su u čenjaci umirali 	. 

az, ami olvasóra talált a magyar gyerekek körében is. 

III: Milyen könyvet olvasol most? 

A kérdéssel az volt a célom, hogy tetten érjem a tanulót: vajon tény-
leges olvasmányélményeir ől számol-e be, vagy csupán az emlékezete m ű  
ködik. A népszerűségi lista a következ ők-éppen alakult: 

Rangszám 	A szerző  és könyvcím Az olvasók száma 

 Ćopić, Branko: Nikola Bursa ć  kalandja 20 
 May, Karl: Winnetou 11 
 Móricz: Légy  jó mindhalálig 9 
 Fekete István: Hajnal Badányban 2 
 Bakó Ágnes: Fekete szivárvány 2 

 Cooper: Nagy indiánkönyv 2 
 Verne: Utazás a Holdba 2 
 Verne: 80 nap alatt a Föld körül 2 

A kérdésre adott válaszok mindenben er ősítik az első  kérdés adatait. 
Itt is a legnagyobb olvasottsággal a kötelez ő  olvasmányok jelentkeznek. 
Ezt el kell olvasni! Eleget is tesz a tanuló a követelménynek. De ugyanak- 
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kor az életkori sajátosságok diktálta árdelel ődés is megnyilvánul, mégpedig.  
mind a fiúk, mind a lányok részér ől. A teljes jegyzék csupán ismétli a vi-
lágirodalom és a szórakoztató irodalom jelenlétét állandó olvasmányaik 
között. 

IV. Ki a legkedvesebb íród? 

A válaszok alapjár a  38 névből álló jegyzék alakult ki, melyen csupán 
három vajdasági író neve szerepel. A rangsor a következ ő : 

Rangszám 	Az író neve 	 Szavazatszám 

Fekete István 	 33 
May, Karl 	 25 
Verne, Jules 	 16 
Gárdonyi Géza 	 11 
Mikszáth Kálmán 	 10 
Móricz Zsigmond 	 10 
Kertész Erzsébet 	 8 
Rejtő  Jenő 	 8 
Móra Ferenc 	 7 
Szabó Magda 	 7 
Berkesi András 	 6 
Cooper, J. F. 	 6 
Dumas, Alexandre 	 6 
Jókai Mór 	 6 
Ćopić , Branko 	 4 
Gion Nándor 	 4 
Molnár Gábor 	 4 
Petőfi Sándor 	 4 
Dékány András 	 3 

Meglepően kevés név szerepel a kortárs irodalomból. Külön elemzést 
érdemelne, vajon hogyan képviselik ezek a szerz ők a mai magyar irodal-
mat. Milyen kép alakult ki a tanulókban a kórtárs irodalomról? 

Sok változás történt olvasókönyveinkben a tantervreform után. Egy 
későbbi kutatás választ adhatna, hogy törekvéseink nyomán milyen irány-
ban változott a helyzet. 

Döbbenetes, hogy a hazai irodalomból csak két szerz ő  vált népszerű-
vé a tanulók körében. Ćopićot a házi olvasmány népszer űsítette. Az el őző  
adatok szerint lényegében feltáratlan marad az általános iskoláztatás vé-
gére a tanulók előtt a jugoszláv irodalom. 

Gion nem kötelező  tananyag. Ő t valóban a tanulók felfedezésének 
tekinthetjük. 

V. Mi a legkedvesebb olvasmányod? 

Rangszám 	A szerző  és a mű  címe 	Szavazatszám 

Gárdonyi: Egri csillagok 	 16 
May, Karl: Winnetou 	 12 
Fekete István: Tüskevár 	 10 
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 	6 
Beecher—Stowe: 
Tamás bátya kunyhója 	 4 
Dumas: A három test őr 	 3 
Thury Zsuzsa: A tűzpiros üveggömb 3 
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Csekély másfél dinár 
A. köbméter ára, 
Szegény kubikásnak 
Kevés pálinkára .. . 

Ezzel a dallammal más változat-
ban Kispiacon is találkozunk. 

Mén a magmosó mán 
A hasító felé, 
Kilötyög a gatya 
A nadrágja szárán. 

Büszke hasítólány 
Mosolyogva mondja, 
Te szegény magmosó 
Mért vagy olyan rongyos? 

Büszke hasítólány 
Aztat'nem csodálja, 
Mer' ami pénzünk van. 
A rontó használja. 

A csaknem húszíves kötet ezeken 
az oldalakon nem kevesebb mint 152 
dalt közöl a felvételekhez és a föl-
jegyzésekhez híven. Bodor Anikó ta-
nulmánynak is beill ő  előszava iga-
zán kedvet ad az olvasónak, hogy 
e gyűjtemény által. kínált kanyargós 
utakon bolyongjon. És hogy ottho-
nosan mozogjon az útján, azt a meg-
lelt dallamok kapcsán közölt érde-
kes lábjegyzetek biztosítják; ezek 
a dallamváltozatokról és a kottaké-
pekről nem csupán útmutató adato-
kat közölnek velünk, hanem lehet ő -
séget nyújtanak arra is, hogy a lel ő -
helyekről adott „térképen" a népi 
melosz útját biztosabban kísérjük 
a folyók mentén, a pusztákon át egé-
szen addig az ismert vagy ismeret-
len zugig, ameddig ezek a dalok száj-
ról szájra eljutottak. 

VÖLGYI ENDRE  

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR HELYESÍRÁSI KÉZIKÖNYV  

ÁGOSTON MIHALY: Mai magyar írás.  
Tankönyvkiadó Intézet, Újvidék;. 1979.  

A helyesírás kérdéseivel való kap-
csolata az embernek már akkor el-
kezdődött, amikor megtanult • írni.  
Az írás a nyelvhasználatnak olyan  

megnyilvánulási formája, amelyet  
az azonos nyelvet használók megha-
tározott szabályok szerint végeznek.  

Ezek a szabályok egységes elveken  

alapulnak, betartásuk kötelez ő  mind-
azok számára, akik az illet ő  nyelven  
írnak.  

A jugoszláviai magyar nyelv re-
gionális változata az egyetemes ma-
gyar nyelvnek. Helyesírására ugyan-
azok a • szabályok érvényesek, ame-
lyeket az MTA helyesírási szabály-
zata tartalmaz. Abból ered ően, hogy  
a Jugoszláviában élő  magyarok nyel-
vének sajátos a helyzete, ennek a  
nyelvváltozatnak bizonyos helyesírá-
si sajátosságai is vannak. Ezt tükrö-  

zi A magyar helyesírás szabályainak  
(1954, tizedik kiadás) Jugoszláviai  
Függeléke. Nem arról van szó, hogy  
a jugoszláviai magyar nyelvhaszná-
latnak külön szabálypontokra van  
szüksége, hanem arról, hogy ~,a he-
lyesírási szabályzat egyes rendelke-
zéseit, pontjait b ővebben ki. kell .fej- 

tenünk, hogy meg tudjuk oldani 
nyelvünk különleges helyzetéb ől adó-
dó helyesírási problémáinkat. 

Ágoston Mihály könyve elsősor-
ban a jugoszláviai magyar írás sa-
játságai folytán született meg. Mi-
vel a könyv az általános iskolák fel-
ső  osztályai és a középiskolák szá-
mára készült, nem ölelhette fel írá-
sunk sajátosságainak minden réte-
gét, ehelyett mérsékelten kinacyítia 
néhány terület problematikáját. A 
szerző  kézikönyvn^k szánta a Mai  
magyar írást a Helyesírásunk (1978)  
című  hasonló jellegű  kiadvány mel-
lé, hogy általános ortográfiai anya-  

gát kiegészítse a iugoszláviai ma-
gyar írás tudnivalóival. A kézikönyv  
tehát nem is annyira az általános  
helyesírási kérdésékkel foglalkozik,  
mint inkább a sajátosakkal. A szer-

' ző  bizonyos mértékű  nyelvművelő  
szerepet is szánt könyvének. E,2 -,v-
részt a helyesíráson keresztül fel-
hívja a figyelmet a helyes köznyelvi 
kiejtésre, másrészt viszont utal a 
magyaros szóhasználatra is. 

Az önigazgatású szocialista tár-
sadalorn.nak egyik fontos alapelve a 
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Bütyök 	 6 
Natty Bumpo 	 5 
Vitay Georgina 	 4 
Nikola Bursa ć 	 4 
Cecei Éva 	 4 
Nyilas Misi 	 4 
Tarzan. 	 4 
Nemo kapitány 	 3 
Poirot 	 3 
Matula 	 3 

Sajnos még ebben a korban is akad tanuló, aki hadilábon áll a m ű-
fajelmélettel. Ui. jegyzékünkön szerepel János vitéz, s ő t Fekete István ne-
ve is. Pedig ebben a korban már elvárjuk, hogy .irodalomelméletb ől le-
tisztázzák a legelemibb fogalmakat. 

Vegyük tüzetesebb vizsgálat alá_ a népszerűségi listát. Kik is alakítják 
a 8. osztályos tanulók jellemét? Els ősorban az indián regények h ősei. Csak 
másodsorban vannak jelen a házi olvasmányok szerepl ő i. 

Az indiánregények hatásáról igen gazdag irodalom szól. Az adatok 
szerint környezetünkben is éppen úgy hatnak, mint • máshol. Milan Crnko-
vić  a következőket állítja: 

„Az a pedagógus jár el leghelyé ebben és legsikéresebben e munkák 
negatív hatása elleni küzdelemben, aki számol azzal, :hogy ezek bizonyos 
biztonsági szelepet jelentenek bizonyos törekvések levezetésére. Tudni kell 
megfelelő  módon magyarázni ezeket a munkákat, korlátozni hatásukat; il-
letve a bennük található kevés pozitív hatást felhasználni, és az  általuk 
felkeltett érdekl ődést átirányítani az értékes irodalmi olvasmányokra."? 

Kívánatos tehát egy magas m űveltségű  pedagógiai.. ráhatás. Kívána-
tos, mert Nyilas Misi is Nikola Bursa ć  mellett azonos rangban nem ne-
velheti gyerekeinket Tarzan! 

Egészen friss kutatási eredmények leszögezik: 

„Az iskola az irodalom jellemformáló hatásait nem aknázza ki kell ő -
képpen ... A pszichológia arra tanít, hogy ami kötelez ő  előírás, rendszerint 
belső  ellenállást, tiltakozást, az ellenkez ő  cselekvést sugallja. Magában 
rejti a kényszert a hozzátapadó negatív érzelmi megnyilvánulásokkal 
együtt. A házi olvasmány esetében a negatív szembehelyezkedés manifeszt 
formát ölt, ami annál feltűnőbb, mivel a szocialista pedagógiai a pozitív 
motiváció elsőbbségét hangsúlyozza ... Nehezen feloldható ellentmondás 
alakul ki a kötelez ő  olvasás és az öntevékeny szabad elhatározáson ala-
puló olvasás között. A pszichikus elhárító mechanizmus megnehezíti, de 
meg is gátolja, hogy kialakuljon a pozitív beállítódás és érzelmi viszonyu-
lás az irodalomhoz. '' 

A kényszerből végzett munka, számos terjeng ős írásbeli feladattal 
tetézve, a tanulók nagy részének vonzalmát inkább olyan irodalom és iro-
dalmi hősök felé tereli, ahol csak az izgalmas cselekményre kell figyel-
niük. 

VIII. Hány saját könyved van? 

A kérdés nyomán választ szerettem volna kapni arra a kérdésre, hogy 
az irodalom megszerettetésével párhuzamosan kialakul-e a tanulókban a 
könyvvásárlási igény, azaz fokozatosan a kultúrjavak fogyasztóivá válnak-e? 

Az egyéni könyvtár állománya 0 és 400 kötetnyi könyv között mozog. 
A határétékek bizonyára éppen a most nem elemzett szociális háttér vizs-
gálatával kapnak majd bels ő  tartalmat. 

Milan Crnkovi ć : Dječja književnost. Školska knjiga, Zagreb, 1977. 
Tóth Béla: A házi olvasmányok példaalakító szerepe. Tankönyvkiadó, Budapest, 1978. 
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A tanulói magánkönyvtárak átlagállománya 42 könyv. Arra nem kap-
tam választ, hogy milyen összetétel ű  anyagról van szó. Egyetlen tanuló 
jelezte csak zárójelben, hogy a szépirodalom mellett még 150 képregényt 
is birtokol. Hogy a többinél a feltüntetett mennyiségbe ezt a fajta „iro-
dalmat" is beleszámították-e, azt nem tudjuk megállapítani. 

Jellemző  azonban ez a jelzés. A tanulók egy része már érzi, hogy ez 
nem irodalom. Erről éppúgy nem beszélnek, mint ahogy jobb társaságban 
nem illik mosdatlan kifejezéseket használni. 

IX. Általános tanulmányi el őmeneteled az el őző  tanévben 

A minta összetétele pedagógiai szempontból pontosan megfelel a ta-
nulók általános tanulmányi megoszlásának: 

kitűnő  44 27,5 % 
jeles 47 29,4 % 
jó 48 30 	% 
elégséges 16 10 	07, 

elégtelen 5 3,1 % 

A lemorzsolódás kis százalékaránya jellemz ő  a 8. osztályokra. Telje-
sen reális kép alakult ki a vizsgált gyermekcsoport szellemi összetételér ől, 
— ha az iskolai osztályzatok tárgyilagosak. Az adatokat sem nem válogatott, 
sem nem hátrányos helyzetű  tanulók adták: a minta a jugoszláviai magyar 
tanítási nyelvű  iskolák összetételét reprezentálja. 

Általános következtetéseket nem vonok le. Szándékomban áll a teljes 
populáció anyagának feldolgozása után megállapítani a tanulságokat, meg-
tenni a javaslatokat. Most csak rámutattam egy-egy felmerült kérdésnél 
az esetleges okokra, a jelenségek eredetére a témán belül. 
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KOPECZKY CSABA 

KIH Ű LT NEHÉZFÉMKOHÓ 
SZAVAK A TÚLRA SAFRÁNY IMRÉNEK • 

Töredelmesen bevallom, Mestró, hogy kutyaszorítóba kerültem e két gépelt 
oldal írása közben. Sehogyan sem merek emléked el őtt tisztelegve nagy, 
tragikus zöngéjű  szavakat harsonázni. Már látom is csúfondáros moso-
lyodat — valamelyik felhőről lógatod alá a menetelésektől megkérgesedett 
talpadat —, még jégesőt is zúdítasz rőt szakáladból nyakamba, s dárdás 
kóróidat utamba vezérled. Életm űveddel szembesülve sokan felsóhajtanak: 
ha máshol éltél volna ... ha lett volna kifutási tered.... ! Mestró, én nem 
hiszek nekik. Az önfert őző  modernizmus bugyuta kis játékai, az európai 
művészeti szalonok csipeszes, birizgáló esztétikusai, akik a színek és for-
mák epidermiszén matatnak csupán, vajon mit kezdtek volna a te vés ős-
baltás-izzadt nagy faragásaiddal? 

Súlyos az, amit te mondtál nekünk, láttattál velünk. Bizonyosság 
az, egészséges férfier ő . Olyan mélyre nyúltál magadba, hogy játékosságod 
a nehézfémek dörömbölése lett. Ne csodálkozz hát, hogy a polgári nyesz- 
lett kis ízlés ijedten rebbent el kövületcsontú sámánjaid el ől. Ezt a termé-
keny földet és ezt a nem túl magas eget gyúrtad te, gyúrtad megszállot-
tan formává. Hályogtalan szemmel tudtad` nézni ezt a „fest ői" motívu-
mokban szegény tájat. Tán a népvándorláskori sírok mélyér ől, vagy a 
Pannon-tenger iszapja alól, az id ő  mélyrétegeib ől csákányoztad elő  azt a 
nagy, ősi mítoszt, amely művészeted volt. Nem „mély nyomot" hagytál 
te Vajdaság művészetében, hanem szakadékot csaptál a mesterkélt, a pe-
riferikus, a póz és az elemi, önlét ű, a hiteles közé. Hát hogyne rogyadoz-
nánk hagyatékod roppant terhe alatt? 

Veregesd hát hátba az apostolokat Magellán id őtlen hajójáról lelépve, 
mesélj nekik Párizsról, a kaldeusokról, a merev szirmokról, és kérd ke-
gyetlenül számon a színorgia-máglyát: háromszáz elégett képed lángjait 
hova tették? Aztán fesd meg bölcs morfondírozások közepette azt a túli 
világot, melyről annyit álmodtál. Hadd legyenek ők is gazdagabbak. 

Terebélyes fák, varsák, hangtalanul pörg ő  balerinák csöndjében vagy 
már. A sakktábládról az utolsó figurát is lenyerte a halál. Tudom, sza-
márság veled ilyen földön túli párbeszédet folytatni, mégis valakinek szán-
ni kell ezeket a szavakat, csak így csordogálhatnak némileg rendezetten. 
Könnybe lábadt szemem sírod előtt. Jól éltél, s még jobban dolgoztál: 
nekigyürekezve, er őteljes mozdulatokkal, boldogan. Az élet annyira sajátod 
volt, annyira bő  vérrel élted, hogy a megrendülés, az életigenlés behó-
dolása előtt facsarta meg szívemet a fájdalóm. A borúlátás, a mindunta-
lani lehervadások idején olyan szép volt nézni a remény lobogóját, melyet 
nagybetegen is magasra tartottál. 

Azt írtad valahol, hogy szerettél a kádban feküdni, és hallgatni a 
levendulaillatú habfürd ő  sercegését. A nesz a képek égésének hangját idéz-
te. Most orgonahabok örvénylenek, és susogásuk egy életre emlékeztet, 
mely a létezés és alkotás máglyáján porladt el. 

Bölcs, bolondozó manó képében jártál közöttünk, hogy meg ne ijed-
jünk tőled, s most a vásznaidról egy óriás kézvonásai álmélkodtatnak el 
bennünket. Nincs még mérőeszközünk, amellyel bemérnénk a művek di-
menzióit, s iránytűnk is összevissza vacillál: a sarkpont delejét jelzi. 
Alkotásaidtól már nem vezet tovább az út, csak visszafelé — önmagunkhoz. 

Az, ami számodra élet volt, kedély, munkakedv, az ecset szeszélyes 
futása, számunkra már művészet, történelem, művészettörténet. 

A sámán elsuhant, de varázslatait vásznakra bájolta, szavakba dú-
dolta, hogy tovább mesélhessük az élet és a m űvészet végtelen mondáját, 
hogy éljük és áldjuk a teremt ő  létet. 
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BIACSI ANTAL  

BODROGVÁRI FERENC 1935-1980. 

Együtt küzdöttünk érte, világra hoztuk, beindítottuk, nyolc éven át együtt 
szerkesztettük — az Üzenetet. A rád jellemz ő  hűséggel munkatársként, 
barátként, de jelképként is mindig mellettem álltál. Megingásaimban önzet-
lenül kisegítettél a hullámvölgyekb ől, támogattál, világítottad az utat. 
Elém tártad az összefogás, a maradéktalan kiállás, a folyóirat szerepének 
és rendeltetésének jelent őségét. De volt fordítva is. 

Mindig azokat az írásokat szerettem a legjobban, amelyek alatt a Te 
neved állt. Magamat találtam bennük, az elgondolásaim megvalósulásának 
jelentős részét jelentették számomra a folyóiratban. A neved a hasáb élére 
került. Még nem akarunk tudatában lenni e változás végzetes valóságának, 
de már tudjuk, hogy eggyel kevesebben vagyunk, a munka, a feladatok, a 
tennivalók pedig nem apadnak. Pedig se szerkeszteni, se vitatkozni, se 
tanácskozni, se tanítani nem fogunk többet, Feri! 

A búcsú tőled a legfájdalmasabbak közül való. Megrendít ő  volt a 
rólad szóló végs ő  híradás. Vigaszunk nincs. Munkásságod, tudásod, ügy-
szereteted, kitartásod példája sem állíthat másokat a helyedbe. Dr. Bod-
rogvári Ferenc egy volt. 

Gyötrő  érzéssel és öntisztító tudatvizsgálattal veszünk búcsút t őled 
és az örök tartozás érzésével gondolunk rád és saját életünkre. Milyen jó 
volna visszakérni az élett ől egy kicsit ebből az életből. De ez lehetetlen. 
S ez azt jelenti, hogy mérhetetlen tudásod, kiapadhatatlan gondolataid. 
számomra minden hasznos élményed, tapasztalatod, tehetséged önként és 
kérkedés nélkül nekünk átadni már nem tudod. Ebben most már végér-
vényesen megakadályozott a tragédiával terhes valóság, a váratlan, kegyet-
len halál. 

Eltávoztál, nincs jóvátétel, a búcsú több, mint megsiratni, könnyet 
ejteni érted. Vitacikkeid, tanulmányaid, könyveid újbóli olvasásával, tanul-
mányozásával adózhatunk immár, s a munkatárs, a barát, a szerkeszt ő  és 
a diák csupán óvó féltéssel ápolja ezt a hagyatékot. 

A megnyugvás nélkül munkáló, alkotó kézből kihullt a toll éppen 
akkor, amikor értünk és nekünk dolgozott. A biztató életm űből — a korai 
halál kérlelhetetlen akaratából — nincs teljes életm ű , mely helyetted foly-
tatná az alkotó szolgálatát. Csupán négy könyvben, jó néhány tanulmány-
ban meg egynéhány, eddig még meg nem jelent kéziratban hallhatjuk 
továbbra is embert gazdagító soraid. Ez maradt, hogy hirdesse gondolata-
id, tovább adja tudásod, benttartson abban a nagy szellemi áramkörben, 
amelyet a Bezdánból indult kisdiák tehetsége a szabadkai tanítóképz őben, 
a munkásegyetemen, az újvidéki Bölcsészettudományi Karon, a Tartományi 
Pártbizottság Politikai Tanulmányi és Marxista Képzési Központjában, az 
Oktatás és Nevelésben és az Üzenetben kibontakozott. Ez a tudás az eszmél-
kedés, az emberért való alkotás átfogó áramköre. 

Tíz éve követjük és csodáljuk nagy és alapos tudású, végtelen mun-
kabírású, dolgos tehetséged és a kitartó hasznosítást. Köszönjük neked, 
hogy mindig hozzánk szóltál és rólunk beszéltél. Akkor is, amikor életünk 
föllendítő  és letörő  feszültségéről szóltál, de akkor is, amikor önmagad 
feltáró vallomásaidban a humánumról, létünk gyönyör űséges kínjairól 
beszéltél. 

Ez a búcsú a maradandóság tudatosításának megrázó pillanata, kevés 
vigasz a mély gyászban. 
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OL VASÓNAPLÓ  

TÖRTÉNELEM DIÓHÉJBAN 

EDVARD KARDELJ: Sećanja. Borba za priznanje i nezavisnost nove Ju- 
goslavije 1944-1957. 
NIRO Radnička štampa, Beograd — Državna založba Slovenije, Ljubljana, 
1980. 

A kötet tulajdonképpen Edvard Kardelj visszaemlékezéseit tartalmazza, ez 
azonban nem valami önéletrajzot jelent, hanem új történelmünk egy dió-
héjban megírt szakaszát, amelynek különleges hitelességet ad az esemé-
nyekben való személyes részvétel s a .történések egyéni szemlélete. Elmond-
hatjuk tehát, hogy a könyv lapjairól egy egész szület ő  ország mindennap-
ai bontakoznak ki, a jugoszláv népek és a JKP h ősi harcát idézve a nép-

felszabadító háború napjaiból és az újjászület ő  ország újjáépítéséért és 
továbbfejlesztéséért tett er őfeszítések időszakából, beleértve a szövetsége-
sek körében az elismerésért folytatott harcot, valamint a Tájékoztató Iro-
da kíméletlen hajszájának esztendeit is egészen 1957-ig. Maga Kardelj úgy 
értékeli munkáját, hogy ez az emlékezés egyúttal „bizonyos problémák és 
események kritikai elemzése is". Ennek az elemzésnek a segítségével olyan 
történelmi tényekre mutat rá, amelyekr ől semmiképpen sem feledkezhe-
tünk meg további épít őmunkánk során. 

Meg kell jegyezni, hogy magának Kardeljnek már nem jutott ideje 
arra, hogy maga redigálja és hitelesen feldolgozza a könyv mellékleteként 
közölt, kívánságainak megfelel ően előkészített kiegészít ő  dokumentumo-
kat. Ezért a szerkeszt ő  bizottság ezeket külön mellékletként vette fel a 
könyvbe, így szervesen kiegészítik Edvard Kardeljnek b őséges lábjegyze-
tekkel ellátott szövegét. Ilyenformán a könyv tulajdonképpen két részre 
oszlik. Az első  részt maga Edvard Kardelj diktálta magnetofonszalagra, a 
második rész pedig az ő  megjegyzései és kívánságai alapján előkészített 
mellékletekből áll. Hozzá kell ehhez tenni még azt is, hogy ő  maga nem 
is fejezhette be egészen emlékezéseit, ahogyan eltervezte, mert megakadá-
lyozta ebben korai halála, így munkáját voltaképpen a szemléltet ő  mellék-
letek teszik teljessé. 

A könyv anyaga, az emlékezések fonala abból a közismert tényb ől in-
dul ki, hogy a JKP vezette felszabadító mozgalomnak nagy harcot kellett 
vívnia azért, hogy elismertesse magát a szövetséges hatalmakkal. Egyrészt 
ugyanis a szövetségesek arra törekedtek, hogy bizonyos függ őségi kapcso-
latot hozzanak létre az új jugoszláv kormány és a Londonban székel ő  
emigráns királyi kormány között, másrészt pedig a Szovjetunió semmiféle 
nyilatkozatot sem tett az új jugoszláv kormány elismerésével kapcsolat-
ban. Így történt meg, hogy Sztálin maga is arra törekedett, hogy valami-
féle megegyezést teremtsen a harcoló partizáner ők és Draža Mihajlovi ć  
csetnikei között. Hosszú időnek kellett eltelnie, amíg a szövetséges hatal-
mak is kezdték belátni, hogy ez a politika nem reális, s csupán akkor 
kezdtek közelebbi kapcsolatot teremteni a népi mogzalom vezet őivel, de 
persze még mindig azzal a hátsó gondolattal, hogy majd a háború befeje-
zése után igyekeznek megfelel ő  befolyást biztosítani az uralkodó osztály-
nak, azaz Péter király emigráns kormányának is a kialakuló új jugoszláv 
életben. Közben persze Churchill állandóan megpróbált ebben az irány-
ban nyomást gyakorolni a forradalmi kormányra, s ebben nagy segítségére 
volt Sztálin megalkuvó álláspontja is. Mindezek mögött a törekvések mö-
gött pedig Edvard Kardelj visszaemlékezésében kibontakozik az az állandó 
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harc, amelyet vezet őségünk folytatott a szövetségesek körében azért, hogy 
a külfölddel is elismertesse Jugoszlávia népfelszabadító mozgalmát. Ezt a 
küzdelmet illusztrálják Kardeljnek Sztálinnal folytatott megbeszélései is, 
akikhez Šubašićtyal együtt utazott Moszkvába; az 1944 végén Rómában .To-
gliattival lezajlott találkozásának leírása is, akit tájékoztatott a valóságos 
jugoszláviai helyzetről, no meg arról a nyomásról, amelyet nyugatról is, 
keletről is gyakorolnak a népfelszabadító harc vezet őire abból a célból, 
hogy kössenek megegyezést a londoni királyi kormánnyal. 

A szövetségesekkel folytatott hosszú alkudozások után ez a megnyi-
latkozó nyomás nem csökkent az ideiglenes kormány megalakulása után 
sem. A tárgyalásokban egyébként maga Edvard Kardelj is részt vett, te-
hát személyes élményeit eleveníti fel például a Visen Šubaši ćtyal és a 
szövetségesek egyes vezet őivel folytatott megbeszélésekkel kapcsolatban 
is. Ez a visszaemlékezés annál elevenebb és hitelesebb, mert hiszen Kar-
delj harmadmagával maga is tagja volt annak a munkacsoportnak, amely 
előkészítette az egyezmény újabb javaslatát, miután Šubaši ćék javaslata. 
elfogadhatatlannak bizonyult. Mindezeken a tárgyalásokon Péter király jö-
vendő  helyzetének megvitatása állt a központban, bár a nyugati hatalmak 
tisztában voltak azzal, hogy semmiféle reményük sem lehet Péter visszaté-
résére, tekintettel arra, hogy a nép hatalmas többsége ellenezte ezt. A Vi-
sen kezdett tárgyalások végül is Belgrádban fejez ődtek be 1944. novem-
ber 1-én, s ekkor megtörtént a közös kormány megalakítására vonatkozó 
egyezmény aláírása, miután ebben a kérdésben — legalábbis elvben — 
könnyebb volt megegyezésre jutni. 

Részletesen megemlékezik Kardelj a béketárgyalásokról is, hiszen ő  
maga a jugoszláv küldöttség vezet ője volt ezeken a tárgyalásokon. Igen 
érdekes a könyvnek az a része, amelyben rámutat arra, hogy a nagyhatal-
mak lényegében arra törekedtek, hogy minden lényeges kérdést maguk 
között döntsenek el, s a kisebb országok képvisel őinek legfeljebb azt tet-
ték lehetővé, hogy előterjeszthessék véleményüket, amit aztán „köszönet-
tel" nyugtáztak. 

Hasonlóképpen nagy figyelmet érdemel a Tájékoztató Iroda határo-
zatát megelőző  időszak felidézése is, például a Sztálinnal 1947-ben a vegyes 
társaságokkal, no meg a Jugoszláviában tartózkodó szovjet szakért ők hely-
zetével és viselkedésével kapcsolatban folytatott megbeszélések. Ebben az 
időben hosszabb id őn át elő térbe kerültek a Sztálin által tervezett bol-
gár—jugoszláv föderáció tervei is.: Kardelj ezzel kapcsolatban is rámutat 
Sztálin álláspontjának meglep ő  és gyors változásaira, hiszen a föderáció-
val kapcsolatos saját tervét is ő  maga rúgta fel egy távirattal. A könyvb ő l 
egyébként újabb részleteket tudhatunk meg a Tájékoztató Iroda emléke-
zetes értekezletér ől és a Sztálinnal lezajlott legnehezebb találkozásról is. 
A Tájékoztató Iroda határozata nyomán hazánk ellen indult hajsza rész-
letei nagyon is emlékezetesek nemzedékünk el őtt, s Kardelj e könyvében 
még újabb részleteket tár elénk a Jugoszlávia önállóságának és független-
ségének megtörésére irányuló kíméletlen harcról. Sztálin úgy vélte eleinte, 
hogy már nevének puszta említésére is behódolnak a Tito vezetése alatt álló 
jugoszláv népek, s amikor ez nem következett be, akkor kezdetét vette az 
élethalálharc. A többi kommunista párt — sajnos — egymás után behódolt 
Sztálinnak, s Rákosi Mátyás például így nyilatkozott Kardelj visszaemlé-
kezése szerint a jugoszláv függetlenségi törekvésekr ől: „Nem lehet minden 
kakas úr a maga szemétdombján." Rákosi példázata persze könny ű  bubo-
rékként foszlot szerte a jugoszláv forradalmi valóság kiterebélyesedése so-
rán, de nem vált be a nyugati világnak az a vélekedése sem, hogy végül 
is Titónak is fejet kell hajtania a gazdasági térre is átterel ődött harc és a 
kialakított valóságos blokád nyomán. 

Mint Kardelj rámutat könyvében, ennek a hatékony ellenállásnak min-
denekelőtt és elsősorban a. még a népfelszabadító harc során kialakulni 
kezdő  önigazgatási rendszer volt a legf őbb magyarázata és er őssége. Akkor-
jában még viszonylag gyenge alapokon nyugodott a nyugati országokkal 
kialakult kereskedelmi együttm űködés, ami feltétlenül megnehezítette a 
függetlenségért és önállóságért folytatott harcot, de az a tény, hogy az 
önigazgatási rendszer mindinkább szilárdult, lehet ővé tette egyúttal az el- 
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lenállás szilárdságát is. A jugoszláv példa nemcsak azt tanúsította, hogy 
igenis lehetséges; hogy minden nép és minden ország a saját útjain járjon, 
saját körülményeinek megfelel ően, hanem egyre világosabban kidomboro-
dott az az igazság is., hogy a pártnak vezetnie kell a munkásosztályt, nem 
pedig uralkodnia kell felette. A sztálini nyomás elleni küzdelem során ala-
kult ki a népek és országok közötti békés egymás mellett élés gondolata 
is, azzal, hogy minden nép függetlenül építhesse ki a maga politikai és 
gazdasági életét is, s tulajdonképpen ez volt a kés őbbi elkötelezetlen poli-
tika kiinduló alapja is. 

Sztálin halála után, amikor a nyugati fokozott együttm űködési haj-
landóság nyomán egyre inkább megszilárdult nemzetközi helyzetünk, a 
szovjet vezet őség is elismerte hibáját, mindenért Sztálinra hárítva a fele-
lősséget. Így született meg végül is Belgrádban az úgynevezett Belgrádi 
Deklaráció, amelynek megszövegezésén szintén sokat dolgozott Edvard 
Kardel j , Vel j ko Vlahovićtyal és Moša Pi j adéval együtt; így ebben a kér-
désben is hivatottan tárhatja elénk a személyes emlékekkel kib ővített va 
lóságot. 
• 	Edvard Kardelj most megjelent könyve tehát, ha korai halála miatt 
nem 'fejezhette is be teljesen el őkészített és tervezett munkáját, minden-
képpen újjászület ő  hazánk egy korszának dióhéjba zárt története, szemé-
lyes élményekkel és megfigyelésekkel téve még hitelesebbé, még él őbbé. 
És ezt a célt szolgálja a Függelékben közölt dokumentumok sora is — a 
csetnikeknek a megszállókkal való együttm űködéséről, az alkotmányozó 
nemzetgyűlési választásokról, a szocialista országépítés körülményeir ől a 
háború utáni els ő  időszakban, a békeszerz ődésekről, a Tájékoztató Irodá-
val kapcsolatos levélváltásokról és természetesen az önigazgatás fokozatos 
kialakulásáról is. A Függelékben kapott helyet egyébként Edvard Kar-
deljnek az ENSZ 1949. évi, IV. ülésszakán elmondott beszéde is. • 

A kötet szerkeszt ő  bizottságának tagjai egyébként dr. Vladimir Baka-
rić , Stane Dolanc, Stevan Doronjski, Fadil Hoxha, Lazar Kolisevszki, 'Ser-
gej Kraigher, Cvijetin Mijatovi ć , France Popit, Petar Stamboli ć  és Vidoje 
Žarković . A kötetet részletes névjegyzék egészíti ki. 

KOLOZSI TIBOR 

TÉRKÉP ÉS ÖNARCKÉP 

DÉR ZOLTÁN: Szembesülések. 
Életjel Könyvek 19. Szabadka, 1979. 

Mindenekelőtt talán e gazdag anyagot egybefoglaló, rokonszenves nyílt-
sággal és eleganciával megírt munkának címér ől illenék néhány szót szól-
nunk. Aki „szembesül" egy művel, íróval, irányzattal vagy irodalmi jelen-
séggel, szükségszer űen fel kell hogy adjon valamit önmagából. (Mint 
ahogy aki a kritikusi, tanulmányírói hivatást választja, talán a költ őt, 
talán a regényírót temeti el magában végérvényesen, de az azért ott léleg-
zik az írások mélyrétegeiben, s kend őzve vagy nyíltan a felszínre bukkan 
néha-néha.) A „szembesül ő" szolgálatra is vállalkozik egyben, s minél hí-
vebbén szolgálja a jó ügyet, annál tisztábban tudja nekünk is felmutatni 
vizsgálódása eredményeit. Ám harcra és küzdelemre indul minden új 
cserkészése során. Önmagával, ízlésével is meg kell vívnia, hiszen nem 
ritkán alkatától és érdekl ődésétől idegen területeket kell hitelesen feltér-
képeznie, de az íróval is, az íróért is küzd, hogy ami az egyik m űben 
esetleg gyengeség volt, a következ őben már hibátlanná válhassék. 
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Dér Zoltánt az egyetemes magyar irodalmi köztudat mint Koszto-
lányi és Csáth Géza életm űvének egyik leghivatottabb kutatóját tartja 
számon ilyen irányú művei, szövegkiadásai alapján. Az, hogy maga is 
költőként kezdte pályáját, csak segítheti a szembesülés érzékeny mun-
kájában, mint ahogy irodalomtörténetírói vonzalmai is sugallják a nyílt-
ságot, megértést és türelmet. (Ilyen vonatkozásban Kosztolányinál aligha 
lehet jobb példaképet keresni és találni. Nála tapintatosabb kritikus kevés 
akadt irodalmunkban!) Ami nehézsége volt, az csupán a terjedelem kor-
látaival magyarázható némely esetben. Érezni, hogy mindössze két-három 
lap állt rendelkezésére, s abba kellett s űrítve, mégis érzékletes világos-
sággal elmondania azt, ami talán egy tanulmány kereteit is szétfeszítette 
volna. Ám az újságcikk, a tárca és a folyóiratok recenziója másrészt 
mégis jó iskola: megtanít a koncentrációra, a m ű  leglényegesebb elemei-
nek kiemelésére, s paradox módon a világos, szell ős fogalmazásra. Dér 
Zoltán a szakma legmagasabb fokán ismeri és gyakorolja ezeket az erénye-
ket, s így szinte minden esetben pozitívra fordítja írásaiban az adottságok 
negatívumait. 

Ha a szorosabban vett magyarországi irodalom fel ől nézzük kötetét, 
annak még egy igen jelent ős érdeme van, ami számunkra olykor reveláló: 
a cikkek és tanulmányok egymásutánjából voltaképpen a jugoszláviai 
magyar irodalom történetének körvonalai is kibontakoznak. A könyv ösz-
szeállítása is sugallhatja e meggy őződésünket, hiszen a bevezet ő  két is-
mertetés két antológia méltatását tartalmazza, az egyik, Bori Imréé, a 
jugoszláviai magyar irodalom hagyományainak gazdag példatára, a másik 

Gyökér és szárny, Bori Imre, Szeli István és Tornán László válogatása 
a felszabadulás utáni líra kistükre, mely már címével is egyfajta szer-

vességet, kontinuitást hangsúlyozott, ám ugyanakkor azt is jelezte, hogy 
a jugoszláviai magyar irodalom egyik rétegének a gyökér sorvadása ju-
tott, s tán épp ez tehette igazán b őségessé és gazdaggá az újabb termést. A 
kötet befejező  két írása, Pató Imrének a Híd repertóriumát (1934-1941) 
tartalmazó munkáját és Csáky Sörös Piroska Jugoszláviai magyár könyvét 
méltatja, s egyben azt a folyamatot igyekszik 'árnyalni, ahogy ez az iroda-
lom fokról fokra kiheverve „gyermekbetegségeit", eljutott a nagykorúság 
vonzó és felelős állapotába. S e két pillér, a bevezet ő  két írás és a záró két 
méltatás között feszül az irodalom hídja, melynek egyik részét már-már 
elnyeli a köd, a másik pedig, ki tudja, hová is nyúlik végül. Dér Zoltán 
könyvének nagy része természetesen magával az „irodalom"-mal foglalko-
zik, azon belül is művek, kötetek egymásutánjából, kisebb-nagyobb kriti-
kákból és tanulmányokból próbálja megrajzolni egy-egy pálya folyamatát. 
Kötetéből szinte egyetlen, a felszabadulás el őtt született jelentékeny író 
portréja sem hiányzik, s ez magában véve is elismerésre méltó tény, s 
jól jelzi 1a válogatás nagyvonalúságát. 

Nem kevésbé izgalmas nyomon követni azt a folyamatot, ahogy Dér 
Zoltán igyekszik értékéhez méltó elismertséget szerezni a jugoszláviai ma-
gyar irodalomnak. Az ilyesfajta tevékenység etikai következetességet kí-
ván a szerzőtől, akinek vonzó sajátsága, hogy nem hajol meg „tabuk" el őtt, 
hanem mindenkor legjobb tudása szerint ítél; nemcsak a bíró szigorával, 
hanem a védelem összes mentő  szempontjait is bölcsen mérlegelve. Hadd 
idézzük ennek a magatartásnak és szellemi nyitottságnak bizonyságául a 
kötet első  nagy egységének, a Szirmai Károllyal foglalkozó kritikáknak és 
tanulmányoknak java részét. Ha van a hagyományoknak izgalmas, megol-
datlan kérdésköre, akkor ez az. Hiszen Szirmai Károlyra a jugoszláviai 
magyar irodalom úgy tekinthet, mint legjobb adottságait szintetizálni, ki-
fejteni igyekvő  organizátorára, mint jelentékeny írójára és nagyvonalú 
szerkesztőjére. A vele kapcsolatos kutatások alapvet őék a vajdasági iroda-
lom önismeretének viszonylatában, s nem nevezhet ők megnyugtatóan le-
zártnak ma sem (gondolok olyan nyitott kérdésekre, mint egyes elbeszélé-
seinek erősen epresszionista megihletettsége, mely működését egy euró-
pai áramlathoz hozhatná közelebb). Bár m űvei, hagyatékának darabjai egy-
re-másra jelennek meg, végs ő  soron alakját bizonyos pontokon még homa-
lyosabbnak, izgalmasabbnak látjuk ma, mint néhány évvel ezel őtt. Dér 
Zoltán Egy magatartás rangja című  tanulmánya (a Szavak estéje című  
posztumusz kötet kapcsán) mindenesetre sok vonatkozásban tisztázhatja a 

338 



vele kapcsolatos vitákat, mindenekel őtt szerkeszt ői „mértékét", „a súlyos 
és tiszta emberség követelményét". Ugyanakkor pontosan érzékeli, hogy 
Szirmai Károly világirodalmi érdeklődésének forrásai, az avantgarde új 
hullámával kapcsolatos fenntartásainak gyökerei az örvendetesen szapo-
rodó szövegkiadások után is további elmélyült kutató munkával válhat-
nak csak értelmezhet ővé és magyarázhatóvá. Amit Herceg János m űvében 
a legfőbb értéknek tart, „a helyzettudat és a hang pontos megfelelését", 
azt nem érzi mindenben megvalósultnak Szirmai Károlynál és a vele fog-
lalkozó, életművét megőrző  munkálatokban sem. 

Anélkül, hogy ciklusról ciklusra vagy generációról generációra követ-
nénk Dér Zoltán fejtegetéseit, emeljük ki kötetének néhány — érzésünk 
szerint a legjellemzőbb — vonását. Mindenekel őtt alapos, körültekint ő  és 
az esetek többségében meggy őző  műelemző  készségét. Kitűnő  és alighanem 
mindenben találó az a néhány sor, amit Herceg János prózájának változá-
sáról ír (Októberi virágzás). Kitűnő  megfigyeléseket tartalmaz a Major 
Nándor Hullámok című  regényéről szóló rész, melyb ől az is kiviláglik, hogy 
Dér Zoltán megbecsüli ugyan a formai bravúrokat, a m űvészet legvonzóbb 
sajátjának mégis a kifejezésre koncentráló, széleseb hullámverést kelt ő  
adottságát tartja. Egészen mélyen szántó az a pár lap, melynek során Var-
ga Zoltán Nátán című  elbeszélésébe hatol bele, s a m ű  mélyrétegeit is fel-
tárva az egész életmű  vonatkozásában is érvényesnek látszó következtetésre 
jut. Kitűnő  a Gulyás József képalkotását vizsgáló részlet, s általában is 
elmondhatjuk: Dér Zoltánt igazi költ ői érzékenysége segíti a líra jelensé-
geinek értelmezésében, mélyrétegeinek föltárásában. 

Ez a szemérmesen rejtegetett, de az elemzések során felszínre tör ő  
költőiség általában is jellemzi Dér Zoltán tanulmányait, kritikáit. Különö-
sen Herceg János alkotásait elemzi mély beleérzéssel, megértéssel és af- 
finitással. Ez a „katartikus" formálás és szemlélet iránt megmutatkozó 
érzékenysége meghatározza egész irodalomszemléletét, melyet az Utasi 
Csaba tanulmányait elemz ő  fejezetben így foglal össze: „Kétség és hit nem 
zárják ki egymást, s hány a példa, hogy a remény világába hatoló, fölfe-
dező , katartikus hatású munka forrása is lehet! Hit és illúzió nem azonos 
fogalmak, s az elkötelezettség is pontosabban fedné a jelenséget, például 
Herceg Jánosról szólva, mint a »szolgálat«." 

Térjünk vissza egy pillanatra a már idézett mondathoz, melyben a 
„helyzettudat és hang pontos megfelelésé"-t idézi mint a vajdasági magyar 
irodalom egyik legjellemz őbb és legfontosabb kritériumát. Ennek a gondo-
latnak kulcsfontosságú szerepe van Dér Zoltán kötetében, de egész iroda-
lomtörténetírói és kritikusi munkásságában is. „Érzékenységünk nehezen 
bírja a rólunk szóló látleleteket" — írja egy helyütt, ám ugyanakkor érez-
hető  megbecsüléssel fordul minden olyan alkotás irányába, melyben a jó 
értelemben vett „látlelet" őszinteségét érzékeli. 

Ha jól értelmezem, a sorok között nem egyszer polemizál ellenkez ő  
nézetekkel, amelyek végs ő  soron kivétel nélkül a vajdasági magyar iroda-
lom önszemléletének, „modernségének" kérdései körül csomósodnak. Aki 
annyira elkötelezett az irodalom társadalmi kihatásának ügye mellett, 
mint ő , elhitet ő  erővel tud szólni a hasonló eszményt valló és megvalósító 
műalkotások, életművek mellett, s olykor megsemmisítő  iróniával veszi 
célba ellenfeleinek gyöngébb pontjait. Ízlése, értéktudata jelent ősen külön-
bözik például az Új Symposion körének fiatal kritikusaiétól — ez a különb-
ség hatja át az Utasi Csabáról írt fejezetet —, de a Híd körül tömörült 
irodalomtudósokétól is. Ez utóbbiakkal f őként a művészeti modernség 
kérdésében folytat megújuló vitákat. Jó alkalmat ad erre Bányai János 
egyik kötete (melyr ől a teljes igazság kedvéért el kell mondanunk, hogy a 
magyar irodalomtudományt számos jelent ős felismeréssel gyarapította, s 
különösen Füst Milánnal kapcsolatos gondolatai hatottak termékenyít ően). 
Dér Zoltánt érezhet ően nyugtalanítja, irritálja a szakma újabban mindin-
kább kötelező  érvényűvé váló metanyelvi hajlandósága. A másik visszatér ő  
vitája az avantgarde korlátlan és parttalan magasztalásának szimptomái-
val van. E sorok írója mindkét vonatkozásban hajlandó elfogadni Dér Zol-
tán érvelését, hiszen a hazai irodalomtudományban is kísértett mindkét 
probléma. A poétika új jelenségeivel és eredményeivel azonban mindenféle- 
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képpen szembe kell néznie a kutatásnak és szempontjaitól meg is kell ter-
mékenyülnie. Fel kell figyelnünk arra, hogy a hazai költészet egy vonulatat 
erősen befolyásolták a poétikai felismerések: Nemes Nagy Ágnes, Somlyó 
György, Rába György, Rákos Sándor neve és életművének jelentékeny ré-
sze jut eszünkbe példaképpen. Ugyanakkor Juhász Ferenc líráját sem le-
het megnyugtatóan elemezni a benne mindjobban összefonódó poétikai 
és filozófiai anyag teljes ismerete nélkül. Arról nem is szólva, hogy az 
írók irodalomról szóló publikációiban magától értet ődő  természetességgel 
jelentkeznek e felismerések, fel kell tehát készülnünk arra, hogy egyes ka-
tegóriákat hovatovább anyanyelvi fokon kell ismernünk és még inkább 
alkalmaznunk. 

A kritikát kétségtelenül fenyegetheti az a veszély, hogy a m űvelt ol-
vasók is elveszítik benne való bizalmukat (err ől érdekes, megszívlelendő  
megjegyzéseket olvashatunk Dér Zoltán könyvének 139. lapján). Ki kell 
tehát alakítania a maga új nyelvét és új eszköztárát, de úgyhogy a maga 
módján integrálja, felhasználja az irodalomtudomány legfontosabb ered-
ményeit. Nyilván igaza van a szerz őnek, amikor vitázik azzal a megközelí-
téssel, mely a műalkotást egyedi megjelenési formaként — csak így! — 
elemzi, s joggal figyelmeztet annak társadalmi és alkotáslélektani hátteré-
re, melyet ugyancsak figyelembe kell vennünk a m űelemzés gyakorlatá-
ban. De a csak a műre magára koncentráló vizsgálati módok kétségtelenül 
felmutatnak jelentős esztétikai eredményeket, melyeket egy más irányú 
vizsgálatban ugyancsak gyümölcsöztetnünk lehet és kell is. (Egyébként 
Dér Zoltán maga is sokszor él ezekkel a felismerésekkel elemzései során.) 

Dér Zoltán kritikai gyakorlatának egy másik fontos és rokonszenves 
sajátja a szigorú önismeretre való törekvés. Tanulságos és szép példája 
ennek A számok jelentése című  írása, melyben Juhász Géza Könyvek or-
szágútján címmel írt összefoglalását veszi vallatóra és joggal állapítja meg: 
„ ... magunkat áltatni még nagyobb hiba lenne. Áltatni azzal, hogy való-
ban hetvenre tehet ő  azoknak száma, akik igazi írók. De ha még így volna 
is, én akkor sem tartanám föltétlenül hátránynak azt, hogy íróink több-
ségének állást kell vállalnia." S az érvelés is egyértelm ű : a sine cura al-
kotók egy része valóban könnyen elszakadhat az élet eleven áramától, és 
elszakíthatja azokat a szálakat, melyek a folyvást alakuló, gazdagodó, mind-
untalan új arcát mutató valósághoz, m űvei alapanyagához kötik. (Vagy: 
a hagyományokhoz, melyekből a mű  sarjadt, s melyeknek közegében igazán 
kivirágzott. A hazai irodalomtudomány is őelgondolkodhatik azon a tanul-
mányon, mely Dudás Kálmán lírájával, ennek szikárabbá, gyökértelenebbé 
válásával foglalkozik.) 

A kötet egyik legérdekesebb — legmesszebbre mutató — írása Ács 
Károlyról, a jugoszláviai magyar irodalom talán legtöbbet és legszenvedé-
lyesebben vitatott alakjáról szól. Dér Zoltán polemikus hajlandósága, ér-
ték- és ténytisztelete ebben a tanulmányban mutatkozik meg a legnyilván-
valóbban. Sorra veszi a kritikai irodalom Áccsal kapcsolatban ' közhellyé 
merevedett sztereotipiáit: hogy a költ ő  urbánus, hiányzik bel őle a művet 
éltető  és létrehozó szenvedély, s mestersége iránt táplált ironikus kétsége 
egyik oka elhallgatásainak. Kommentár nélkül sorakoztatja fel az egymás-
nak is gyakran ellentmondó, sokféleségükben is tanulságos megközelítési 
próbálkozásokat, hogy aztán egyre elmélyültebb m űhelymunkával szembe-
süljön velük. Szellemes megállapítása szerint a jugoszláviai magyar iroda-
lomnak 1950 táján Babits-típusú költ őre volt szüksége, s Ács Károlyban 
ezt vélte fiölismerni. A kritikusok és a róla szóló tanulmányok szerz ői ezért 
magyarázták verseit és költ ői elveit a babitsiakkal szembesítve, annak pa-
ralell-jelenségeiként. Az irodalom tehát a saját helyzettudatának szellemé-
ben értelmezte — és értette részben félre — Ács Károlyt. Mindezek után 
Dér Zoltán sorra veszi az Ének füstje, füst éneke című  kötet reprezenta-
tívnak szánt versválogatását, s ezeknek tükrében mutatja ki a költ ő  „sze-
mélyességét", „közvetlen líraiságát". 

Ács Károly hosszú hallgatásai nem szokatlanok, nem párjuk nélkül 
álló jelenségek. Az egyetemes mai magyar irodalom is ismer hasonló pél-
dákat: hadd hivatkozzunk akár Pilinszky János, akár Nemes Nagy Ágnes 
lírájára. Már csak azért is izgalmas kérdés volna eldönteni, hogy ennek 
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magyarázatát az irónia, a szkepszis vagy az élményhiány övezeteiben kell-e 
keresnünk. Nemcsak Ács Károly hite ingott meg a költ ői szó erejében és 
kisugárzási terét illet ően, hanem egy egész nemzedéké! Teljes értékű  ma-
gyarázatra nyilván csak maga a költ ő  vállalkozhatnék, ennek hiányában 
azonban nagyszerű  alkalmat kínál a kritikának, hogy a maga oly különböz ő  
vélekedéseinek igazolását lássa a tényben. Dér Zoltán „alkat és közeg vi-
szonyának" elemzésében véli megtalálni a lehetséges megoldást. Tény, hogy 
a világirodalom nagy alakjai is gyakran választották a csöndet a szó he-
lyett: Rimbaud és Tolsztoj hátat fórdított az irodalomnak, gyakran hosszú 
periódusokra elhallgatott Rilke és Valéry. „A nagy dezertálások és robban-
tások okai között az a legállandóbb, hogy a vers nem változtatja meg a 
világot — írja a szerz ő . — A megváltás álmának és a teljesség vágyának 
kudarcai és a nagy elhallgatások valamiként összefüggnek." Dér Zoltán 
hajlik arra a vélekedésre, hogy a költ ő  személyes élményei sokkal b ősé-
gesebbek, forróbbak, semhogy elférnének a vers gyenge keretei között, 
„az adottnál még finomabb, bens őségesebb, alázatosabb, személyesebb 
beszéd hiányában hallgat el a költő . S nem az élmény hiánya miatt, hanem 
annak érdekében: hogy különös szépsége és varázsa el ne romoljon a vers-
ben. — a »rekedt« és »hangos hahók«-ban". 

Hadd idézzem minden kommentár helyett Pilinszky János rendkívül 
szép, s ebben a kérdéskörben bizonyára autentikus sorait (A „teremtő  kép-
zelet" sorsa korunkban című  előadásából), melyek részben igazolni látsza-
nak Dér Zoltán szavait: „Valójában: a képzelet drámája egy és oszthatat-
lan. S miközben a felszínen — az üdvösség elodázásával. — a tévedések és 
tévelygések legkülönbözőbb variánsai és rögtönzései zajlanak a tükör és a 
hétköznapok kölcsönhatásaiban, a mélyben töretlen az egység, a teherválla-
lás, az igazság szeretete, a megrendültség és engedelmesség folyamatossá-
ga. Igaz, ennek az egységnek és folyamatosságnak csak id őnként művészet, 
csak időnként irodalom a neve. Mit számít? A képzelet valódi történetében 
a hallgatás olykor fontosabb minden leírt mondatnál." 

Az Ács Károlyról írt sorok azért is izgalmasak, mert Dér Zoltán mód-
szerét reprezentálják. Mihelyt nagyobb igény ű  tanulmánnyal jelentkezik 
— a kisebb, kritikai eszmefuttatásokban a problémákat emeli ki, azok 
megoldását keresi néhány szellemes ötlettel, a leírás költ őiségére ügyelve 
—, szembesül a szerzőről szóló addigi kritikai irodalommal. Nem mintha 
„előzményekre" volna szüksége, hanem inkább beleágyazza az írót, a je-
lenséget a kor irodalmába, s a róla szóló értékítéletekkel vitázva fejti ki 
a maga álláspontját. Szemléletére kétségtelenül hatott. valamelyest Koszto-
lányi kritikai gyakorlata is, nem iiiipresszionizmusával, olykor taktikus 
könnyedségével, hanem eleganciájával és megértésével. 

Az olvasó számára vonzó sajátja Dér Zoltánnak, hogy ha értékkel ta-
lálkozik, hajlandó korrigálni korábbi álláspontját, hagyja magát „meg-
győzni", szívesen átadja magát a jó m ű  sugallatának. (Legjellemz őbbe• s 
egyfajta bels ő  fejlődést is példáznak ebben a vontkozásban a Gion Nán-
dorról írtak.) Néhol kifejezetten érdekes, további kutatásra érdemes gon-
dolatokat mond el, melyek b ővebben kifejtve, dokumentálva akár hagyo-
mányos irodalomtörténeti képünk korrekciójára is alkalmasak volnának. 
Nagyon meggondolkodtatóak például a szociográfia maradandóságáról 
írt sorai, midőn arról beszél, miért érezzük mars frissnek, korszer űnek 
Illyés Puszták népét, s miért avultabbnak például Féja Géza Viharsarok-
ját. „A szociográfiák jelentékeny része mára azért vált érdektelenné — 
írja (131.) —, mert a szerz ők tudták a megoldást." A Viharsarok és a Néma 
forradalom — folytatja fejtegetéseit — jelent ős történelmi küldetést tel-
jesített, mégsem tudnak ellenállni az id ő  múlásának. (Persze e fejtegetést 
azzal is érdemes kiegészítenünk, hogy az igazi nagy — európai m űveltségű  
— író akkor is író marad, amikor szociográfiát is. Alighanem ez is a ma-
radandóság egyik kulcsa.) Hasonlóképpen érdekes következtetésekre adnak 
alkalmat a Németh István ifjúsági regényeir ől. írt bírálatok. Itt olyan meg-
állapításokat tesz, melyeket érdemes volna kissé kiszélesítenie az európai 
irodalom vonatkozásában (Alain-Fournier iskolát teremt ő  Az ismeretlen 
birtoka, de akár az Iskola a határon is beleilleszthető  volna ebbe a folya-
matba, melynek kezdetei nálunk éppen Karinthyig és Kosztolányiig nyúl- 

341 



nak vissza), s máris egy izgalmas, korjelenségeket feldolgozó monográfia 
képe sejlenék föl az olvasó tudatában. 

„Sokan még ma is úgy képzelik — Szeli István Utak egymás felé című  
könyvét méltatja így a többi között —, hogy a kisebbségi irodalmaknak a 
közvetítés az egyetlen funkciójuk, holott a szuverén író akkor van igazán 
elemében, ha saját személyiségét is ki tudja bontakoztatni munkájában, 
amit vállal." S hadd idézzem egy másik, ugyancsak nagyon jellemz ő , ön-
vallomásértékű  mondatát a Szembesüléseknek: „Nemzetiségi író gyakran 
válik a kultúra mindenesévé." Nos, Dér Zoltán működésének épp az az 
egyik legizgalmasabb és pozitív jellemvonása, hogy vállalja ugyan a minde-
nes szerepét, de megmarad egyéniségnek, szuverén ítélet ű  kritikusnak, aki 
írásaiban kibontakoztatja a maga személyiségét is. Ezért nevezhetjük ta-
nulmányait és kritikáit önjellemzéseknek is a szó nemes értelmében. S 
midőn arról beszél, hogy az igazi eszmény a m űvészet és a kritikaírás, az 
irodalomtörténészi munka és az újságírás közelítése: voltaképp személyes 
és a gyakorlat által igazolt ars poeticáját fogalmazza meg. 

Bízvást mondhatjuk: a Szembesülések — néhány fájó sajtóhibától el-
tekintve — nemcsak a szerz ő  szembesüléseinek, korrekcióinak és önkorrek-
cióinak dokumentuma, hanem szembesülésre biztat és kötelez bennünket, 
olvasóit is. Kritikai jelleg ű  műről pedig ennél nagyobb pozitívumot alig 
ha lehet elmondani. 

RÓNAY LÁSZLÓ 

MÓDSZERES LEHETŐSÉGKERESÉS 

BALÁZS ATTILA: Cuniculus. 
Forum; Újvidék, 1979: - 

Minden kétséget kizáróan Balázs At-
tila személyében ez évben olyan Sin-
kó-díjast üdvözölhetünk, aki Cuni-
culus című  regényével méltán érde-
melte ki ezt a megtisztelést. Tájain-
kon Újszerű  és formabontó regény-
ről van szó. Maga a szerz ő  villám-
interjújában azt állítja; hogy „a dol-
gok ma már csak mint paródiák áll-
hatnak össze ... teljes komolyság-
gal regényt sem lehet írni". Így az-
tán a regényvalóság számára nem 
más, „mint a külső  világ paródiája". 
Mifelénk e felismeréshez más író 
még nem jutott el, ebből a szem-
pontból Balázs Attila észrevétele és 
látásmódja valóban eredeti. Ugyan-
akkor a .polgári nagyepika korából 
örökölt regényforma felbomlásának 
folyamata világirodalmi szinten már 
több mint fél évszázada folyik. S 
_.most, amikor korunk legnagyobb í-
rói .újra felfedezik a regényt és ab-
, ban . újra • felbukkannak már több-
ször elsiratott elemei, mint pl. a 

cselekmény, a drámai feszültség, a 
történet gazdagsága és színessége 
stb., igazi, újakkal bővülve, mint pl. 
a fantasztikum és a mitikus, akkor 
nálunk Sinkó-díjas fiatal szerz őnk 
egyszerűen lehetetlennek tartja, 
hogy valaki komolyan írjon regényt. 

Ez a viszonyulás a valósághoz és 
a belőle fakadó irodalmi alkotáshoz 
már Thomas Mann-nál 'is tapasztal-
ható volt. De ebben az összefügPés 
ben nemcsak örök értékű . parodisz-
tikus elemeket tartalmazó m űveire 
.kell gondolni, hanem egyes h őseire 
is, kik eljutnak a végs ő  felismerés-
hez: az örökölt formák immár nem 
alkalmasak .a valósághoz való viszo-
nyuk kifejezéséhez. Adrian Lever-
külin műveiben az örökölt zenei for-
mák széthullanak, annak a folya-
matnak a végén áll. ő , melyet még 
• Mahler indított meg, a modern ze-
ne első  igazi nagyja. A befejezetlen 
Felix Krull pedig nem egyéb, mint 
játék az örökölt formával. 
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Balázs Attila rövid id őn belül 
nagy utat tett meg, de csak félutat. 
Mert a felismerést, hogy nem lehet 
komolyan regényt írni, követnie kell 
a rádöbbenésnek, hogy regényt le-
het írni, de nemcsak örökölt eszkö-
zökkel. Az ábrázoló eszközöket az 
új valóság alakítja, minden nemzet 
és sorsa formálja meg legjobb írói-
nak „fegyvertárát", amelyet aztán 
nemzetközileg „védj egyeznek". Kivé-
telt egyedül talán csak Malamud je-
lent, ki jól bevált és ismert eszk őj-
zökkel alkot rendkívül értékes m ű-
veket. Balázs Attila lehet, hogy meg-
tette az els ő  lépést saját regénye 
irányába épp azzal, hogy elvetette 
a táj ainkon régóta elfogadott re-
génytechnikát. Példa lehet ő  arra is, 
hogy alkotóinknak követniök kelle-
ne a modern világirodalmi mozgáso-
kat, jobban mondva: rendszeresen 
kellene olvasniok a legismertebb 
modern prózai műveket. Mert az 
újszerű  regénytechnikák csak úgy 
ismerhetők meg. Természetesen óri-
ási hiba lenne kritikátlan átvételük, 
másolásuk, de ösztönző  erejük az 
új írásmód kutatásának irányában 
nagyon is termékeny lehet. Úgy tet-
szik, Balázs Attilánál kifejezett kész-
ség tapasztalható az ilyenfajta kül-
ső  serkentés befogadására. ő  talán  

az első  alkotónk, ki valójában pár-
beszédet folytat a maga módján a 
modern nagy áramlatokkal. 

Le kell szögezni: a Cuniculus 
művészi értéke erő sen kétséges. Egy 
kísérleti út els ő  mérföldköve, ame-
lyet helytelen lenne örömmámorral 
üdvözölni, de ugyanolyan igazságta-
lanság volna elvetni mint afféle kü-
löncködő  alkotást. Fogadjuk el o-
lyannak, mint amilyen: kísérleti re-
génynek, mely tájainkon eredeti han-
gon igyekszik megszólalni. De a szer-
ző  és a műve mellett feltétlenül ki-
állók számára világosnak kell lenni, 
hogy csak az eredetiséget nem le-
het alapvető  értékmérő  kategóriává 
emelni. A Cunicuiusban az ötlet 
ugyan kimagasló szerephez jutott, 
de csupán a belső  forma szintjén. 
Ahhoz, hogy az eredetiség értékmé-
rő  lehessen, tartalommá kell válnia. 

Éppen ezért várhatjuk jogos ér-
deklődéssel Balázs Attila újabb mű -
veit. Érdeklődésünk központjában 
az áll, vajon sikerül-e neki az emlí-
tett minőséget megvalósítani. Csak 
üdvözölhetnénk, ha tudatós fejl ő -
dési terve hosszú távra szólna, mert, 
mint épp az. említett Malamud írói 
pályája bizonyítja, a módszeres és 
türelmes lehetőségkeresés vezet a 
valóban művészi alkotásokig. 

VARGA ISTVÁN 

GAZDAG ALKOTÓI ÉLETÚT 

Balázs G. Árpád. 
Forum, Újvidék, 1980. 

1. Az utóbbi években egyre többször 
melegség jár át, amikor látom, hogy 
képzőművészeti életünk kiemelkedő  
alkotóinak újabb és újabb albuma 
hagyja el a sajtót. Könyvtárainkban 
és a magánkönyvtárak polcain szé-
pen sorakoznak már ezek a színes 
kötetek, és a magángyűjtemények-
ben nem egyet közülük olyan kitün-
tetés ér, hogy a kötetbe belekerülnek 
a húszas vagy a harmincas évekb ől 
megőrzött katalógusok ,kissé meg-
sárgult, megkopott, de eredeti lap-
jai is. Így értékük még csak fokozó- 

dik, hiszen a kortárs emléke is hoz-
zákapcsolódik a műhöz, tán éppen 
az, melyet a bevezet ő  tanulmány 
említ, vagy az a lap •iš ;  melynek el-
tüntéről az utószó beszél, s őt olva-
sás közben olyan mű  is akad vagy 
előkerül, melyet mint illusztrációt 
meg sem említenek. Még a Szabad-
ka környéki szőlőkben meghúzódó 
régi villákban is, vagy a Tisza menti 
városokban, vagy Bánát szenvedé-
lyes műgyűjtőinek képtárában. Csak 
így tudatosul bennünk az — amit 
Bela Duránci említett már egyik ta- 
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nulmányában —, hogy a mi vidé-
künk már a századfordulón, s azt 
megelőzőleg is a képzőművészeti 
élet termékeny talaja volt. 

Most, hogy megjelent Balázs 
G. Árpád albuma, talán éppen azért, 
mert 'tartományunk képz őművészeti 
életének doyenje, temérdek hasonló 
gondolat merül fel az olvasóban, 
amikor ezt a komoly műgonddal 
összeállított kis kötetet — mely több 
mint félszáz többszínnyomatú és 
fekete-fehér m űmellékletet tartal-
maz — újra meg újra a kezébe veszi. 
És a paralellák is benne rejlenek, 
a sorok mögött is, mert itt, nálunk, 
az irodalom, az újságírás, a képz ő -
művészet minden id őben szoros 
együttműködésben élt. Egyik termé-
kenyítette a másikat: egyik megje-
lenési lehetőséget nyújtott, a másik 
színesítette lapjainkat, kissé nehezen. 
szárnyra kapó könyvkiadásunkat, a 
sajtó és a szellemi •él.et más terüle-
tein tevékenykedők pedig megterem-
tették a lehet őséget arra, hogy az 
induló — még nem eléggé ismert 
képzőművész — önálló kiállításon. 
mutassa be alkotásait a m űvészet 
iránt érdeklődő  közönségnek. Tehát 
nemcsak a jó bánkúti búzának, a 
hízott sertésnek és a zsíros fekete 
föld bőséges jövedelméből rendezett 
dáridóknak volt itt egyedüli vissz-
hangjuk, hanem a művészetnek is, 
még akkor is, amikor egy fiatal fest ő  
lépett munkáival a közönség elé. 

2. Bori Imre minden apró s ed-
dig kevesek előtt ismert mozzanatra 
kiterjedő  bevezető  tanulmánya o-
lyan átfogó képet ad Balázs G. Ár-
pád alkotói életútjáról, amilyennel 
eddig még nem találkoztunk. Ha ír-
tak is, a retrospektív tárlat vagy 
egy-egy mappa újrakiadása alkalmá-
ból írtak. Igaz, igényes, lelkiismere-
tes beszámolók, kritikák voltak e-
zek, de csupán egy tömör képet ad-
tak arról, amit fest őnk és kiemel-
kedő  grafikusművészünk jelentett 
nem csupán képzőművészeti életünk 
számára, hanem sokkal szélesebben: 
szellemi életünk számára is. 

Sokan megemlítették már — ma-
ga a művész önéletrajzában is —, 
hogy fiatalkora óta a témakeresés-
ben iránytű je, megtermékenyít ője 
volt a proletár élet. Nem kívülr ő l 
nézte a proletárok életét, hiszen éve-
ken át ott bolyongott közöttük, ha-
nem belülről: velük együtt élte azo-
kat a nehéz napokat, amelyelv izmu-
kat, idegszálaikat, szívüket tépte, 
rom.bol.ta, emésztette. 

Balázs G. Árpád művészetének 
voltaképpen ez volt az éltet ő  ereje. 
Témáiban valóban gazdag alkotó 
igazi modelljei a munkásosztály mé-
lyébő l bukkantak el ő . Bármerre járt, 
mindig velük találkozott. Még a Pá-
rizsi utca sarkán is áll egy lélek, 
aki kihullott az élet tenyeréb ől. Mi-
ért érezte mindig ezt? És miért • áb-
rázolta úgy a Muskátlis ablakot, 
hogy egy éhes asszony kívülről néz 
be rajta, karján az éhes gyerme-
kével ... ? 

Erre a leghitelesebb választ élet 
műve adja. 

Fiatalkoromban belgrádi tartóz-
kodásaim idején magam is jártam. 
a Jatagan mala sikátoraiban a Híd-
mozgalomban velem együtt dolgozó 
student kollégáimmal.; Hangya Ban-
dival együtt éltem át ezt a „f őváros 
alatti" világot, de a Belgrádban él ő  
Balázs G. Árpád, akit kés őbb a Nap-
ló szerkesztőségében ismertem meg, 
már esztendőkkel előbb megfestette 
a Jatagan mala sorozatát, s majd 
egy évtizeddel el őbb kapcsolatot tar-
tott fenn Cseh Károllyal. A Szerve-
zett Munkás is fölfigyelt szociális 
tartalmú festészetére, s majdnem 
olyan hangon írt róla, mint „els ő  
fecskéről", aki állványa előtt a ka-
pásokról, a kubikosokról, a sóhor-
dó munkásokról, a szántóvet ő  pa-
rasztokról álmodik. Ha most — en-
nek az értékes könyvnek a nyomán 

felsorakoztatjuk műveit, akkor 
azok között sokkal több a proletár 
életből merített téma: az ember, a 
szerszáma, izomszakasztó munkája, 
a kuckóban kuporgó családja, mint 
a csendélet, az akt vagy a tájkén, 
pedig a kitűnő  rajzoló — és remek 
karikaturista — ez utóbbi témákkal 
is együtt élt. A nagyszerű  grafikust 
mindig vonzotta a festészet, téma-
választásakor az architektúra, a 
csendélet, az akt 	nem egyben 
örökbecsű  darabot adott —, de nem 
vált meg soha attól a témakört ől, 
melyhez mint fiatal expresszionista 
elszegődött, s ezen az úton sokszor 
egyedül járt. 

Festőnk kora ifjúságától kezdve 
az irodalom szerelmese volt. Kés őbb 

érettebb éveiben — együtt élt az 
írókkal, költőkkel, újságírókkal: el 
sem tudta képzelni életét nélkülük. 
Itt — a mappa újrakiadása után is 

szólnunk kell Balázs G. Árpád 
Ady-mappájáról, amely a maga ne-
mében kiemelkedő  mű , és a sok-sok 
Ady-mappák közül az els ők között 
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foglal helyet. Bori Imre így jelöli 
ki Balázs Árpád Ady -mappájának 
helyét a többiek között: 

„Jaschi.k Álmos 1920-as illusztrá-
ciói kezdték a mappák sorát, 1924-
ben Vér és arany címen készít Baja 
Benedek tizenkét kőrajzot, 1928-ban. 
pedig Nagy Sándor készít rajzokat 
az Ady-versekre. A Balázs-rajzokkal 
egyidőben, 1929-ben jelenik meg a 
budapesti Lite atura fedő lapján Ma-
kovsky Stefi illusztrációja a Várás 
tavaszkunyhóban című  Ady-vershez 
— összehasonlításokra is alkalmat 
kínálva, s jelezve, hogy a korai sze-
cessziós illusztrációk után (az Új 
versekben ilyen p1. Nagy Sándoré) 
mindinkább az expresszionista ér-
telmezések válnak uralkodóvá. Ezek 
körében Balázs Árpádé a legrango-
sabbak között van. Az életdráma 
felfogása, amely az Ady-versek il-
lusztrációjában oly szembet űn ő , to-
vább munkál, és az 1934-es belgrádi 
tavaszi tárlaton bemutatott két szí-
nes monotípiában s az ezt kiegé-
szítő  harmadik, vallásos tárgyú ké-
pén ad hírt magáról." 

A jugoszláviai magyar írók mun-
káihoz is készített rajzokat. Szirmai 
Károly Vesztegl ő  vonatok a sötét-
ben című  elbeszélését és más novel-
láit, valamint Csuka Zoltán Sóhordó 
munkások a Duna-parton című  ver-
sét illusztrálta. Ezeken kívül. ma 
már nem is tudom, hogy az újság-
írásban tevékenyked ők közül há-
nyunknak írását illusztrálta, olyan 
balázsi műgonddal, hogy az erede-
tieket még ma is őrizzük gyűjtemé- 
nyünkben .. . 

3. Balázs G. Árpád művészete — 
több mint két emberöltőt átívelve 
— ma is él bennünk. És jó, hogy ez 
a sok melegséget árasztó kötet újra 
visszahozza a let űnt évek emlékeit, 
elénk idézi eredetiben látott alkotá-
sait akkor, amikor — most arra 
visszagondolva — valami kimond-
hatatlan izgalmat keltettek bennünk, 
és sokáig nem tudtunk szabadulni 
azoktól a minden érzékszervünket 
átjáró élményekt ől, amelyek élénk 
színű  vásznai, dinamikus monotípiái, 
remek rajzai láttán leny űgöztek ben-
nünket. 

L.VAY ENDRE 

EGYOLDALÚ KÉP 

PÉNOVÁTZ ANTAL: Vajdasági magyar néprajzi kalauz. 
Forum, Újvidék, 1979. 

Van a Gondolat Könyvkiadónak egy 
lassan csordogáló sorozata, amely 
egy-egy magyar táj néprajzát mutat-
ja be. Vajkai Aurél a Balatonmellék, 
Erdész Sándor a Nyírség, Katona 
Imre a Sárköz, Bálint Sándor Sze-
ged, Tálasi István a Kiskunság, Bel-
lon Tibor a Nagykunság történeti 
néprajzát foglalta bennük össze, 
hogy csak találomra utaljak a leg-
sikerültebb kötetekre. Elvártuk vol-. 
na, hogy aki hasonló tömörséggel a 
vajdasági magyarság életének és 
műveltségének összefoglalására vál-
lalkozik, ennek a sorozatnak a jelle-
gét tekintse mérvadónak, legjele-
sebb köteteit példának, és a maga 
munkájával mintegy kiegészítse a 
sorozatot. 

Pénovátz Antal erre a föladatra 
kiválóan alkalmas is lett volna. Van 
érzéke a néprajzi jelenségek fölis-
meréséhez, sajátosságuk fölmutatá-
sához, és nem utolsósorban kit űnő  
stílusa van, amely az ilyen ismeret-
terjesztő  munkában éppolyan fon-
tos, mint a biztos tudásanyag. 

A föltételes módból már kit űnhet, 
hogy magam is — akár Bori Imre 
a 7 Napban, Vajda Zsuzsa a Híd-
ban — kételyekkel fogadom az előt-
tem levő  csinos kiállítású könyvecs-
két: volt-e értelme ilyen formában 
megjelentetésének? Vajon elégséges 
ok-e a kiadáshoz, hogy „a Kiadó mi-
hamarabb szeretett volna a néprajzi 
érdeklődésű  hazai olvasók szolgála-
tára lenni egy olyan ismeretterjeszt ő  
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kiadvánnyal, amelyb ől szélesebb táv-
lataiban is elősejlik, hogy vajdasági 
viszonylatban mi a tárgya annak a 
tudománynak, amely az utóbbi id ő-
ben egyre örvendetesebben gyara-
pítja mifelénk is az iránta érdekl ő-
dők széles táborát" (5.). Még ha tud-
juk is, hogy a kiadó kívánsága meg-
felelt a vajdasági — és a magyar-
országi — olvasók igényének is, a 
sürgősség nem mentheti az elsietett-
séget. Várhatott volna még egy évet 
a kiadvány, ha ez színvonalához 
jobb fölkészülést, tágabb áttekintést 
és kevésbé engedékeny szakmai el-
lenőrzést tett volna lehet ővé. Mert 
nem fogadhatjuk el a szerz ő  magya-
rázatát, magamentségét, mely sze-
rint a kiadó „nem tudományos igé-
nyek kielégítésére, csak az érdekl ődő  
nagyközönség, az olvasók számára 
szándékozott tudományos megalapo-
zottságú könyvet íratni". A csak in-
dokolatlan itt, mert a „tudományos 
megalapozottságú" és (nem de!) a 
széles olvasóközönségnek szánt is-
meretterjesztő  mű  nagyobb követel-
ményeket támaszt a tudós íróval 
szemben, mint a szűken szakmai m ű . 
A tudományos dolgozatban elnézzük 
a fogalmazás lazaságait, a részletez ő , 
a kevésbé jelent őst a lényegessel ve-
gyítő  előadásmódot, a szerkezet eset-
leges bakugrásait, ám a népszer űsítő  
könyvnek a tudományos hitelessé-
gen túl szépen megírtnak is kell len-
nie. Ez tehát nem kevesebb, hanem 
több követelményt támaszt írójával 
szemben. 

Ismétlem, nem is ebben van a 
hiba. A stílust illetően alig van ki-
fogásolni való. Legföljebb furának, 
fölöslegesnek az ilyen mondatokat 
tartom: „A bocskor készít ői a bocs-
korosok voltak." „A papucsok készí-
tői a papucsosok" (63.). Ha ezeket 
mint műszókat — azért szedette d ő l-
ten — hangsúlyozni akarja a szerző , 
és érzékeltetni jelentéstani különb-
ségüket a bocskort, papucsot viselő  
bocskorostól, papucsostól, akkor is 
tehette volna ügyesebben, nem ilyen 
suta külön mondatban, hanem bele-
szőve egy másikba. Pl. „Az erre felé 
viselt bocškort készít ője, a bocsko-
ros, leginkább két darab bőrből varr-
ta; ezt hívták fedeles bocskornak." 
Vagy: „Ezeket a papucsokat a papu-
csosok gyakran gazdagon díszítet-
ték." Két legyet egy csapásra. 

Még mindig csak szeplő , bár za-
varó, hogy az előadásmódban egybe-
mosódik a múlt idő  a jelennel. Az 
aratást pl. úgy írja le a szerz ő , mint-
ha ma is kaszával aratnának, s a 
nap kötélfonással kezd ődnék, holott 
mihelyt megszólaltatja adatközl őjét, 
máris kiderül, hogy mindez múlt 
időben értendő  (39.). Összekeveredik 
a történeti folyamat, amikor arról 
szól, hogy a hatvanas évekig csépl ő-
gépek csépeltek. Most ugrik vissza 
— amikor a kombájn említését vár-
nánk — a nyomtatásra (46.). Holott 
előbb ezt kellett volna ugyanolyan 
részletességgel ismertetnie, mint a 
kaszás aratást, s ezután térni át a 
cséplőgép munkájára. Sőt: a cséplő - 
gép föltűnéséről, virágkoráról még 
csak mindezek után, az 50. lapon ol-
vasunk. 

Az alapvet ő  hiba azonban, hogy 
a könyvecske nem nyújtja azt, amit 
címe szerint ígér. Sem földrajzi, 
sem tárgyi értelemben. Nagyon váz-
latos az a kép, amelyet a Vajdaság 
török utáni újratelepítésről fölraj-
zol, s magában a műben nyoma 
sincs annak, hogy a sokszín ű , nyel-
vében, szokásvilágában különböz ő  
kistájakat egyenként is jellemezné, 
megpróbálná fölvázolni mindazt, 
ami közös és ami sajátos e kisebb 
etnikai közösségek életében. Jórészt 
saját szűkebb kutatásterületének, 
Pacsérnak néprajzát írja meg vaj-
dasági gyanánt. 

S ugyanígy: tartalmában is egy-
oldalú a kép. Kálmány Lajos vagy 
Bálint Sándor művei hiányoznak az 
irodalom jegyzékébő l is, de az 'érde-
mi tárgyalásból is. Ezért és meg-
bocsáthatatlanul hiányos a szájha-
gyományról szóló vérszegény feje-
zet. 

Az igény változatlan: a szaktudo-
mány, a hungarológia és öt világ-
rész magyar olvasóközönsége egy-
aránt várja a vajdasági magyar vén-
rajz eredményeinek történeti és le-
író összefoglalását. Tekintsük Pénn-
vátz Antal könyvecskéjét kísérletnek, 
előkészületnek. Vitassák meg szak-
mai körök, vonják le a tanulsága-

' it, utána — akár ő , akár egy néhány 
tagú munkaközösség — lásson neki 
a magasabb szinten való megišmét-
lésnek. Ha így lesz, ennek a köny-
vecskének az lesz a szerepe, hogy 
utat tört a jobbnak. 

PÉTER LÁSZLÓ 
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EGY NÉPDALVETÉLKEDŐ  ÉRDEMES EREDMÉNYEI 

Tiszából a Dunába folyik a víz. 
Zentai Füzetek 8/g, Zenta, 1978. 

A zentai népdalgyűjtők immár csak-
nem harminc' esztendeje olyan 
értékes munkát végeznek a népi ha-
gyományok ápolása terén, amellyel 
a szakkörök legmagasabb szintjén 
felhívták magukra a figyelmet. Ha 
már három évtized van mögöttük, 
nem könnyű  felmérni azt a munkát, 
melyet kifejtenek- nemcsak a Tisza 
mentén, hanem Közép-Bácskában és 
a dun.atáji, falvakban. Amerre jár-
tak, sorra fölkeresték azokat - a lelő-
helyeket, . amelyek népdalkincsünk 
gyöngyszemeit őrzik. Ebben a nagy 
időt átívelő  hangyaszorgalmú ínun-
kában különösen érdemes tevékeny-
séget fejtettek ki azok a gy űjtők, 
akik kutatásaik során sok, eddig 
ismeretlen dalszöveget, dallamválto-
zatot vettek fel magnóra vagy je-
gyeztek fel a régi emlékeket még ma 
is őrző  énekesektő l. 

Ilyen buzdító előzmények után 
rendezte meg az Ifjúsági Szövetség 
zentai népdalvetélked őjét 1971-ben 
és 1972-ben. A vetélkedőre való ké 
szülődés olyan örvendetes eredmé-
nyeket hozott, hogy a gyűjtők körül-
belül ezer dalt jegyeztek fel nem-
csak Zentán és környékén, hanem 
felkeresték - Gombost, Doroszlót, 
Bácskertest és Szilágyit is, ahonnan 
ugyancsak értékes anyaggal :tértek 
haza. A följegyzett vagy magnóra 
vett dalok között van b őven magyar 
nótás és nótacsárdásos anyag is, de 
ha arra gondolunk, hogy a gazdag 
gyűjtemény anyagában olyan „lele-
tekre" is bukkanunk, melyeket ed-
dig még nem ismertünk, nem hal-
lottunk, szépségükbe nem tudtunk 
belefeledkezni, akkor a feledés lát-
hatatlan kérge alól megint el őkerül-
tek olyan darabok, ' amelyek ismere-
teinkben gazdagítanak bennünket. 

Ebbő l az örökbecsű  halmazból 
született meg a Tiszából a Dunába 
folyik a víz című  gyűjtemény.. A kö-
tet összeállítója, Bodor Anikó nagy 
gondot fordított arra, hogy a Bodor 
Géza, dr. Burány Béla és Tripolsky 
Géza segítségével sajtó alá rendezett 
gyűjteményét Járdányi Pál népdal-
tipológiai rendjében csoportosítsa s 
adja át a népdalkedvelő  közönség-
nek: 'útmutatót adjon ahhoz,. hogy 
az olvasó a gyűjtők nyomát követve  

megtalálja azokat a dallamokat, me-
lyekről eddig csupán sejtése vagy 
még az sem volt, a népdalszövege-
ket, amelyek a lírai népdalok igazi 
szépségét villantják fel el ő tte. 

Ez a kötet (kár, hogy k őnyoma-
tos kiadásban és csupán 800 példány-
ban jelent meg) emberölt őkkel ne-
hezen mérhet ő  régmúltba visz el 
bennünket, megörökítve azokat az 
életmegnyilvánulásokat, amelyek a 
születéstől, a gyermekkortól, a há-
zasságtól a halálig végigkísérik az 
embert, úgy, ahogy a Moholyon föl-
jegyzett népdal mondja kőbe véshe-
tő  szépségében, tisztaságában, a népi 
lélek legőszintébb hangján: 

Lefelé  folyik a Tisza, 
Nem folyik az soha vissza, .. 

A Tisza úgy kísér itt bennünket, 
mint ennek a kötetnek — s az emlí-
tett zentai találkozónak — a f ősze-
replője. Az imént idézett kis népdalt 
Zentától kezdve Fels őhegyen, Orom-
hegyesen át Telecskáig ki tudja hány 
énekesnél megtalálhatjuk. De ugyan-
így a szintén sok helyen följegyzett 
lírai szövegű  dallamot az annyi költ ő  
által megénekelt szőke folyóról: 

Tisza felöl, Duna fel ő l 
jön egy fekete felh ő . 

• Mess kislány, siess kislány, 
Mer' megver a nagyesső . 

Aztán öt helységben öt változat-
ban meglelt dal visz bennünket to-
vább az ősi folyó partján, melyből 
„ ... a Dunába folyik a víz" — 

Túl a Tiszán van egy karó leásva, 
Oda van a kispej lovam pányváz- 

- 	[va 
... de ebben remény is él — 

Elszakadt a • kispej lovam pány- 
[valcötele. 

Régi babám jutok-e még eszedbe? 

A föld emberének küzdelmes volt 
az élete. A népdalok híven tükrözik 
ezt a nehéz emberi sorsot. Err ől. egy 
egészen ismeretlennek tetsz ő  dallam 
így vall nekünk: 

Sétál a kubikás 
A töltés oldalán. 
Kilityeg a fityeg 
A gatyája szárán. 
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Csekély másfél dinár 
A köbméter ára, 
Szegény kubikásnak 
Kevés pálinkára .. . 

Ezzel a dallammal más változat-
ban Kispiacon is találkozunk. 

Mén a magmosó mán 
A hasító felé, 
Kilötyög a gatya 
A nadrágja szárán. 

Büszke hasítólány 
Mosolyogva mondja, 
Te szegény magmosó 
Mért vagy olyan rongyos? 

Büszke hasítólány 
Aztat' nem csodálja, 
Mer' ami pénzünk van 
A. rontó használja. 

A csaknem húszíves kötet ezeken 
az oldalakon nem kevesebb mint 152 
dalt közöl a felvételekhez és a föl-
jegyzésekhez híven. Bodor Anikó ta- • 
nulmánynak is beill ő  előszava iga-
zán kedvet ad az olvasónak, hogy 
e gyűjtemény által kínált kanyargós 
utakon bolyongjon. És hogy ottho-
nosan mozogjon az útján, azt a meg-
lelt dallamok kapcsán közölt érde-
kes lábjegyzetek biztosítják; ezek 
a dallamváltozatokról és a kottaké-
pekről nem csupán útmutató adato-
kat közölnek velünk, hanem lehet ő -
séget nyújtanak arra is, hogy a lel ő -
helyekről. adott „térképen" a népi 
melosz útját biztosabban kísérjük 
a folyók mentén, a pusztákon át egé-
szen addig az ismert vagy ismeret-
len zugig, ameddig ezek a dalok száj-
ról szájra eljutottak. 

VÖLGYI ENDRE 

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR HELYESÍRÁSI KÉZIKÖNYV 

ÁGOSTON MIHÁLY: Mai magyar írás. 
Tankönyvkiadó Intézet, Újvidék; .1979. 

A helyesírás kérdéseivel való kap-
csolata az embernek már akkor el-
kezdődött, amikor megtanult írni. 
Az írás a nyelvhasználatnak olyan 
megnyilvánulási formája, amelyet 
az azonos nyelvet -  használók megha-
tározott szabályok szerint végeznek. 
Ezek a szabályok egységes elveken 
alapulnak, betartásuk kötelez ő  mind-
azok számára, akik az illet ő  nyelven 
írnak. 

A jugoszláviai magyar nyelv re-
gionális változata az egyetemes ma-
gyar nyelvnek. Helyesírására ugyan-
azok a 'szabályok érvényesek, ame-
lyeket az MTA helyesírási szabály-
zata tartalmaz. Abból ered ően, hogy 
a Jugoszláviában él ő  magyarok nyel-
vének sajátos a helyzete, ennek a 
nyelvváltozatnak bizonyos helyesírá-
si sajátosságai is vannak. Ezt tükrö - 

zi A magyar helyesírás szabályainak 
(1954, tizedik kiadás) Jugoszláviai 
Függeléke. Nem arról van szó, hogy 
a jugoszláviai magyar nyelvhaszná-
latnak külön szabálypontokra van 
szüksége, hanem arról, hogy `ta he-
lyesírási szabályzat egyes rendelke-
zéseit, pontjait b ővebben ki kell. fej- 

tenünk, hogy meg tudjuk oldani 
nyelvünk különleges helyzetéb ől adó-
dó helyesírási problémáinkat. 

Ágoston Mihály könyve els ősor-
ban a jugoszláviai magyar írás sa-
játságai folytán született meg. Mi-
vel a könyv az általános iskolák fel-
ső  osztályai és a középiskolák szá-
mára készült, nem ölelhette fel írá-
sunk sajátosságainak minden réte-
gét, ehelyett mérsékelten kinagyítja 
néhány terület problematikáját. A 
szerző  kézikönyve-k szánta a Mni 
magyar írást a Helyesírásunk (1978) 
című  hasonló' jellegű  kiadvány mel-
lé, hogy általános ortográfiai anya-
gát kiegészítse a jugoszláviai ma-
gyar írás tudnivalóival. A kézikönyv 
tehát nem is annyira az általános 
helyesírási kérdésekkel foglalkozik, 
mint inkább a sajátosakkal. A szer-
ző  bizonyos mértékű  nyelvművelő  
szerepet Is szánt könyvének. Epv-
részt a helyesíráson keresztül feI-
hívja a figyelmet a helyes köznyelvi 
kiejtésre, másrészt viszont utal a 
magyaros szóhasználatra is. 

Az önigazgatású szocialista tár-
sadalolnn.ak. egyik fontos alapelve a 
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nemzeti és a nemzetiségi. nyelvek 
és írások egyenrangúsága. Ennek ér-
telmében a magyar írásnak is foko-
zott jelent ősége van. A szerbhorvát 
írás mellett egyre szélesebb körben 
jelenik meg ez az írás, ma már a 
nyelvhasználatnak nemcsak a hagyo-
mányos közegeiben (iskola, sajtó, 
művelődés stb.) található meg, ha-
nem fokozatosan elterjed a közélet 
egyéb területein is (önigazgatás, igaz-
ságszolgáltatás, közigazgatás , stb.). 

A magyar íráskészség a magyar-
nyelvűség tartozéka, része, ezért nél-
külözhetetlen az anyanyelvi és az 
általános műveltség növeléséhez, fo-
kozásához, az egyetemes és a jugo-
szláv kultúra terjesztéséhez és ápolá-
sához, valamint általában a több-
nyelvű  társadalomban való élethez. 
Az írásrendszer a nyelvhez tartozik, 
vele együtt van értelme, tehát a 
nyelvvel foglalkozva egyúttal az 
írást is meg kell ismerni, el kell sa-
játítani. 

A jugoszláviai magyar írás — sa-
játos helyzetéb ől adódóan — több 
olyan problémával találja szemben 
magát, amely A magyar helyesírás 
szabályai alapján nehezen oldható 
meg vagy megoldhatatlan. Ebb ől a 
szükségletből jött létre 1961-ben a 
Jugoszláviai Függelék is, és fő leg-
ezért jelent meg ez a helyesírási.. 
kézikönyv -is. 

Anyanyelvi íráskészségünkre ha-
tással van a környezetünkben lev ő  
nyelvek írásának szabályrendszere. 
A leírandó szöveget gyakran más 
nyelvből kapjuk, és megtörténik, 
hogy a tartalommal együtt a formát, 
az írásmódot 

tartalommal 
 átvesszük. Továbbá 

nincs mindig alkalmunk a helyes 
írásmód spontán megfigyelésére. ,Fo-
kozottan szükség van tehát a ma-
gyar írás j használatában való tuda-
tosságra, a magyar nyelv és írás 
sajátságainak alapos ismeretére. 
Egyaránt le kell tudnunk írni he-
lyesen magyarul a szerbhorvátul ki- 
írt utcanevet és a szerbhorvát for-
rásban olvasott ókori (történelmi 
vagy mitológiai) személy nevét is. 
Például a Teslina ulica magyarul 
Tesla utca, a Majeva čka ulica pedig 
Majevica utca. Szerbhorvátul Eshil, 
magyarul Aiszkhülosz. Mi nem úsr 
írjuk, hogy Diogen, Artemida, Odi-
sej, hanem Diogenész, Artemisz, 
Odüsszeusz. 

A könyvben az idegen tulajdon-
nevek és az idegen közszavak tár-
gyalása kapta a legnagyobb teret. 

Részletesen foglalkozik a szerz ő  a 
szerbhorvát tulajdonneveknek ma-
gyar szövegben való használatával, 
a világföldrajzi, világirodalmi, ókori, 
újkori történelmi és tudománytör-
téneti nevek alakeltéréseivel, vala-
mint a nemzetközi közszavak ma-
gyaros és szerbhorvátos alakjaival, 
az elméleti részben és a szójegyzék-
ben egyaránt. Erre a részletes-
ségre azért van szükség, mert a ta-
nulók az általános iskola fels ő  osz-
tályaiban és a középiskola els ő  két 
osztályában rengeteg idegen nevet 
és közszót ismernek meg és sajátí-
tanak el, és tudniuk kell, hogyan 
írják le őket helyesen, a magyar 
ortográfiának megfelelő  módon. 

Az idegen közszavak, amikor be-
kerülnek egy-egy nyelvbe, rendsze-
rint idomulnak az illető  nyelvhez, 
alakjukkal, írásmódjukkal, kiejté-
sükkel hozzáilleszkednek. Eszerint 
egy-egy idegen közszónak lehet ma-
gyaros, szerbhorvátos, németes, an-
golos, franciás, olaszos stb. alakja. 
Amikor tehát valaki él őszóban vagy 
írásban rögtönözve fordít szerbhor-
vátból és a szöveg idegen közszava-
it egyszerűen átveszi, nem jár el he-
lyesen. Az idegen közszavakat is le 
kell fordítania, meg kell, hogy talál-
ja a magyar nyelvben szokásos alak-
jukat. Például a seminar magyarul 
szeminárium, az agronom agronó-
mus, .a centar centrum (vagy köz-
pont), a žirant kezes (esetleg zsi-
ráns), a servis szerviz, a frizer fod-
rász (vagy friseur — friz őr) stb. 

A tulajdonnevek használatának, 
írásának sokrétű  a problematikája. 
Hogyan kell írni a személyneveket: 
a nem azonos anyanyelv ű  szülők 
gyermekének nevét, a vegyes házas-
ságban levő  asszonyok nevét, az 
egyetemes történelemben található 
személyneveket, mitológiai neveket, 
a különféle délszláv személyneveket, 
a latin betűs és a nem latin betűs 
írású nyelvekből származó neveket? 
Hogyan írjuk az intézménynévfélé-
ket: .a szerbhorvátból átvett név-
alakulatokat, az egyedít ő  részt, sze-
mélynevet, dátumot, közszót tartal-
mazó megnevezéseket? Mit kell tud-
nunk a földrajzi nevek írásáról: a 
jugoszláviai, különösen pedig a vaj-
dasági földrajzi ,nevekéről, azokéról, 
amelyeknek magyar névalakjuk is 
van, az idegen földrajzi neveknek a 
szerbhorváttól eltérő  magyar név-
alakjáról? Milyen módon írjuk az 
utcanévféléket: a szerbhorváttól el-
térő  szórendű  és grammatikai szer- 
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kezetű  utcaneveket, a különféle 
egyedítő  részt tartalmazó névalako-
kat, a magyar hagyományú személy-
nevet vagy földrajzi nevet szerepel-
tető  utcaneveket? Ezekre a kérdé-
sekre rendre választ kapunk Ágos-
ton Mihály könyvébő l. 

Igen hasznos és tanulságos a he-
lyesírási .segédkönyvnek az a része, 
amelyik regionális köznyelvünk 
hangeltéréseivel foglalkozik. A- ma-
gyar helyesírás többé-kevésbé h űen 
tükrözi a magánhangzók és a más-
salhangzók idő tartam-át, hosszúsá-
gát vagy rövidségét. Ugyanakkor vi-
szont a mi regionális (vajdasági) 
köznyelvünk egy sor szóban eltér az 
egyetemes magyar köznyelvi kiejtés-
től. Nem volna célszerű , hogy eze-
ket az eltéréseket írásban is köves-
sük, mivel ezzel csökkenne írásunk 
érthetősége, hatékonysága. Ne úgy 
írjuk, hogy ovoda, itél, szíves, meg-
hülés, álomás, kelemetlen, álandó, 
hanem: óvoda, ítél, szíves, megh űlés, 
állomás, kellemetlen, állandó. Ellen-
ben rövid magánhangzót, illetve 
mássalhangzót kell írnunk az olyan 
szavakban, mint pl. a lakosság (nem: 
lakósság), az irigy (nem: írígy), a 
dicsér (nem: dícsér), az iratkozik 
(nem: íratkozik), a szalag (nem: 
szarlag), a köpeny (nem: köppeny), 
a minél (nem: minnél), . a hegeszt ő  
(nem: heggeszt ő ). 

Visszonylag terjedelmes a kézi-
könyvnek a toldalékolásról szóló fe-
jezete, de nem véletlenül. Iskolai és 
publicisztikai helyesírásunk prob-
lémái éppen a toldalékolásban csú-
csosodnak, ezen a téren a legna-
gyobb a zűrzavar. A szerz ő  főleg 
földrajzi neveken szemlélteti a ma-
gyar szavak alaktani rugalmasságát, 
az idegen és a magyar szóelemek 
összeilleszthetőségét, és nagy ala-
possággal tárgyalja a különféle alak-
tani felépítés ű, egy- és többelemű  
magyar és idegen nevek, a közsza-
vak, a .rövidítések stb. toldalékolá-
sának szabályait. 

A magyar helyesírásról való álta-
lános jellegű  ismeretek közül a 
könyv foglalkozik a mai magyar 
hangjelöléssel, a magyar szövegben 
előforduló idegen bet űkkel, a betű -
rend kérdéseivel, helyesírásunk alap-
elveivel, a változatlan és a változó 
szóelemű  alakulatok írásával, az el-
vek alkalmazásával, a szavak több-
alakúságával, rokonalakúságával és  

azonos alakúságával, a szókapcsola-
tok és összetételek írásával, a rövidí-
tésekkel, az elválasztással stb. 

Külön kell szólnunk a helyesírási 
kézikönyv második' részér ől, a szó-
jegyzékről. A szójegyzék nem is any-
nyira az általános helyesírási tudni-
valókat van hivatva szemléltetni, 
mint inkább azokat az alakpárokat, 
írásmódbeli (és részben ejtésbeli) 
eltéréseket, amelyek a magyar—
szerbhorvát nyelvtalálkozásból ered-
nek. Az egyes alakpárok bemu-
tatása, összevetése céljából rend-
szerint mindkét változatcímszóként 
is szerepel. Ezzel lehet ővé válik 
azoknak az alakpároknak a kikere-
sése is, amelyeknek valaki csak az 
egyik változatát ismeri. A szójegy-
zék anyagába els ősorban az elmé-
leti rész példái kerültek, bet űrendbe 
sorolva és némileg bokrosítva. A szó-
jegyzék tartalmazza a nálunk gyak-
rabban használt idegen közszavakat, 
a magyar közszavaknak regionális 
ejtésváltozatait, az ismertebb világ-
földrajzi nevek alakpárjait és mai 
magyar kiejtését, bizonyos jugo-
szláviai (főleg vajdasági) helységne-
vek kétnyelvű  változatait, vannak 
benne továbbá személynevek, utca-
nevek, intézménynevek, rövidítések 
stb. A szójegyzék példái szemléltetik 
a toldalékolás fontosabb eseteit, a 
melléknévvé válás ortográfiai megol-
dásait, az elválasztási módokat, a 
szókapcsolatok, összetételét írásmód-
ját stb. Az általános helyesírás vo-
natkozásában csak olyan jelens-égtí-
pusok találhatók meg a szójegyzék-
ben, amelyek többnyire tévesen él-
nek a köztudatban. 

A jugoszláviai magyar.. írás kér-
désköre jóval sokrétűbb annál, hogy 
teljesen fel lehessen dolgozni egy 
kézikönyvben. A legfontosabb (el-
sősorban a sajátosan jugoszláviai) 
kérdéseket helyezi górcs ő  alá a szer-
ző , hogy felhívja rájuk tanulóifjúsá-
gunk figyelmét, hogy ismertesse ve-
lük a magyar helyesírás rendszerét 
és logikáját, és hogy példák során 
mutassa be alkalmazásának módját. 
Ahhoz, hogy a könyvben feldolgo-
zótt helyesírási ismeretanyagot elsa-
játítsák a tanulók, hogy magyar 
íráskészségük a kellő  mértékben tö-
kéletesedjen, a kézikönyv mellett és 
vele együtt a pedagógusok hivatás-
érzésére, többéves módszeres és tü-
relmes munkájára van szükség. 

MOLNÁR CSIKÓS LÁSZLÓ rr. 
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A NYELVROMLÁS TÜNETEINEK PÉ LDATÁRA 

MATIJEVICS LAJOS: Az utca nyelve. 
Forum, Újvidék, 1979. 

Matijevics Lajos könyve vidékünk 
magyar nyelvének utcanyelvi rétegét 
mutatja be. Módszeres nyelvészeti 
szakmunka, 38 kis fejezete a nyelv-
alakulás 38 lehetőségét mutatja be, 
figyelme kiterjed a szóalkotás ugyan-
ennyi típusára, megérdemelné tehát, 
hogy nyelvészek nyugtázzák eredmé-
nyeit. Figyelni rá azonban mindenki-
nek érdemes, akit az anyanyelv ál-
lapota érdekel. Kivált olyan közös-
ség tollforgatóinak, akik mestersé-
gük gondjai között naponta észlel-
hetik a nyelv kifejez ő  erejének gya-
rapodását vagy sorvadását. 

Ismeretes, hogy a nyelv élete há-
rom társadalmi területen zajlik: a 
családban, a termelés és igazgatás 
műhelyeiben és az irodalom és mű-
vészet fórumain. A nyelv megújulása 
és gazdagodása szempontjából az a 
legtermékenyebb szféra, amelyikben 
a javak termelésének és a társada-
lom életének eseményei mennek vég-
be. Ebben jelennek meg az új áru-
cikkek; itt kell nevet adni az új 
munkaeszközöknek; az igazgatás, a 
politikai, hivatali és üzemi élet mód-
szerei, tényei naponta új fogalmakat 
szülnek. A család erős és bensőséges 
bölcsője az anyanyelvnek, az iroda-
lom magasrendű  művelője, bizonyos 
mértékig gazdagítója is, de a folyto-
nos újulás és gyarapodás fő  forrá-
sai a középső  rétegből erednek. Egy 
közösség számára, amely a középs ő  
rétegben nem vagy csak hellyel-köz-
zel kommunikál anyanyelvén, a 
nyelvfejlődés gondja fokozottan je-
lentkezik. Ezért jut kivételes szerep-
hez az irodalom is, és válhatnak je-
lentős tényezőkké a különben peri-
ferikus argók is, például az utca 
nyelve. 

Az utca ugyanis sokkal fesztele-
nebb fórum, mint a hivatal vagy az 
iskola. A nyelvalkotásra rá is kény-
szerül. Matijevics Lajos szóban for-
gó munkája nem bonyolódik nyelv-
lélektani okfejtésekbe, de a jelensé-
gekhez fűzött tömör magyarázatai-
ból eléggé tisztán összeállnak e kü-
lön nyelv kialakításának indítékai. 

Ha az utcanyelv beszél ő je amor-
tizált csajnak nevezi az idősebb nő -
ket, a maxiszoknyát porszívónak, 
estikének az utcalányt, dutyiházi-
nak a börtöntölteléket, kéménysep- 

rőnek a nőgyógyászt, dilibogyónak 
a nyugtatót, bizonyos, hogy nem a 
nyelvgyarapítás céljából teszi. Azért 
beszél másként, mert a maga köze-
gében ez a beszélt nyelv, s akik ki-
találják ezeket a szavakat, nyelvi 
formulákat, nem is a vagány öntu-
datával, de a peremre szorult em-
ber ösztönös önérzetével nyelvükben 
is vállalni akarják létük jellegét. 
Egyfajta dac és fölényérzet is kife-
jeződik tehát ebben a külön nyelv-
ben. Dac a konszolidált fels ő  világ 
választékos és merev modorával, az 
ilyen modor mögött rejl ő  álsággal 
szemben. Ezért a vagányok nyelve 
mindig nyers, sokszor durva, frivol 
és gunyoros is. Ha pacalgyurinak 
nevezik a kövér embert, guritovics-
nak a hazudóst, doktorovicsnak az 
orvost, a nyelvi éle határozottan 
egyfajta fölényérzést óhajt kifejezni. 
És szuverenitást. A szuverenitáshoz 
azonban fedezet, vagyis tehetség is 
kell, ami jelen összefüggésben nyelvi 
találékonyságot, érzékletességet, szel-
lemességet jelent. Példáink ilyen ké-
pességekről vallanak, s Matijevics 
könyve még sok hasonlóval szolgál. 

Okkal gondolhatunk hát arra, 
hogy az utcanyelv gyarapítói között 
elvetélt tehetségek is lehetnek, akik 
helyzetük és tehetségük konfliktusát 
ilyen nyelvi leleményekben reagál-
ják le. S ebben — kétségkívül — a 
szépíróval rokonok, amit másfel ő l 
a szépirodalom vagányok iránti von-
zódása, ennek sok nyelvi tünete is 
igazolhat. Az utca nyelvét ezért akár 
a nyelvfejlődés értékes forrásaként 
is tisztelhetnénk. Kivált mikor ilyen 
színes és eredeti beszéd összefüggé-
seiből emelhetők ki a szóalkotás pél-
dái: „Van elég baja a Beskének az-
zal a cafkáva. Nem hallgat az any-
jára, csak mén, mén, mindig a disz-
nó-klubba lóg, hiába madzsarázza 
neki a Beske, hogy eccő  még rá-
fázik." (78.) 

Ez a példa egyszersmind azt is 
jól szemlélteti, hogy az utcanyelv 
nem válogatós a forrásait illet ően. 
Onnan merít, ahol talál: a magyar 
népnyelv, az argó régi szóállománya, 
vagy a szerbhorvát eredet ű  gy—dzs 
hangváltás fesztelen könnyedséggel 
vesznek részt alakulásában. S itt ér-
hető  tetten a nyelvalkotás tisztul- 
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tabb és tudatosabb módszereit ől el-
ütő  mivoltának negatív jellege is. 
Az utca nyelve nemcsak fesztele-
nebb, hanem felelőtlenebb és primi-
tívebb is. A szellemességét, érzékle-
tességét, marconaságát szemléltet ő  
példák mellett számtalan olyan fej-
leménye is van, amely a párialét szel-
lemi fejletlenségének minden egzo-
tikuma ellenére is lehangoló bizonyí-
téka. Két hölgy például így társalog: 

„Hétre mentem randeszra. Nem 
gondoltam, hogy ez a krapek eljön, 
de mégis megvárt. Aztán kiderült, 
hogy van egy jó kis kéglije ott a 
Piac utcában. El is mentünk mind-
járt. 

Aha, te csak kéglovicsokkal 
jársz randeszra, mióta a muterod 
kiverte a balhét? 

Nemcsak azokkal, de minek 
szedjek fel mindenféle csóringere-
ket. Ez a tag még csinya is, azér 
nem is gondoltam arra, hogy sike-
rül, hogy eljön a randeszra. Német-
ben melózott sokáig, mutatta, meny-
nyi mindent hozott haza. Az a fan-
tasztikus színes tévé, a nagy gram-
csi meg a sok lemez! Nagyon faja 
volt. Látom van manija is ... " (44.) 

Látható, a nyelv útszéli morzsái-
ból él ez a szegény „csaj", hiszen 
a csinya semmivel sem kifejez őbb, 
mint a csinos, csak torzabb, a faja 
igen régi, elkopott szava a diáknyelv-
nek, a randesz mesterkéltebb, mint 
a randi volt. Igaz, a szavak önma-
gukban aligha minősíthetők, de ez-
úttal a mondat egésze is sivár. S 
ha jól megnézzük Matijevics szótá-
rait — a fejezetek zöme tartalmaz 
egy-egy kis szótárt —, sok olyan szót 
láthatunk, amelyről nehéz elhin-
nünk, hogy a nyelvgyarapodás eleme 
lehetne. Kivált a rövidítés és a ki-
csinyítés infantilis szüleményei el-
lenszenvesek számomra. Már a sze-
vaszban is volt valami gyermeteg 
nyegleség, ez most vaszra rövidült, 
a köszönöm Njszre, ami bizonyos 
helyzetekben igen gazdaságos for-
mája lehet a hálának, de ha ezt a 
tömörséget ugyanaz a beszél ő  köszi-
re édesíti, ízetlen kedveskedésnek ér-
zem. 

Matijevics -- helyesen — tartóz-
kodik attól, hogy az utcanyelv sza-
vait negatív vagy pozitív lehet ősé-
geik szerint értékelje. Ő  a természet-
tudós tárgyilagosságával veszi sžám-
ba témaköre jelenségeit, a nyelvron-
tás olyan tüneteit is például, mint 
a magánhangzó beiktatásával vagy 
kihagyásával képzett szavak: hen(ö)-  

tes, tej(ö)csarnok, vagy olyan, a racs-
csolás által ihletett alkotások, mint 
a bahát (barát helyett), bahom (ba-
rom), káhtya (kártya). Mi azonban 
nem hallgathatjuk el, hogy a szó-
alkotásnak ezt a módját a szórakoz-
tató ipar iskoláiban leste el az utca 
embere. Ahol az idióta grófokat és 
más urakat a nyelvi imitáció olyan 
tökélyével szokás alakítani, hogy a 
nyelvi szűkölködőnek étvágya tá-
mad. A pech, technika stb. szavak 
betű  szerinti ejtésében rejl ő  jópofa-
ság is a tudálékos kisember kirö-
högtetése során honosodott meg. 

Matijevics Lajos mindezt igen jól 
s nálunknál alaposabban tudja. S 
hiába tartózkodik a nyelv őrködés 
kényszereit ő l, el nem hallgatja, hogy 
az előbbi példák vagy a suksük né-
ven ismeretes jelenségek (lássa látja 
helyett) a nyelvromrás tünetei. S mi-
kor könyve végén idézi Beretka Pál 
levelét, egész munkájának elgondol-
kodtató távlatot ad. Ez a levél a 
buszon utazó egyetemi hallgatók be-
szédét rögzíti. Ilyen mondatokat: 
„Tudod (...), szóltam a kévának, 
hogy okvetlenül menjen be a szoci-
jálba, s szúrja le annak a górénak 
a potvrdát, amit vittem neki a fakul-
tétról, mert különben ode a decsji 
dodáták. Mondta is a fater, hogy 
kell is az a kis lóvé, ha másra nem, 
hát dzsepárácnak." (115.) Ismétlem: 
nem csavargók, hanem egyetemisták 
beszédéb ől való ez a néhány sor. 
Lehet, szándékosan lett ilyen példa-
társzerű , de hogy a köznyelvben is 
ilyen tendenciák hatnak, kivált diák-
és értelmiségi körökben, azt bárki 
tapasztalhatja, aki odafigyel. S ta-
pasztalhatjuk azt is, hogy a perifé-
riák, az utcanyelv szerepe sokkal na-
gyobb ebben a folyamatban, mint a 
nyelvalakulás optimális eseteiben. 
Az utcanyelv szavai nem baktériu-
mok, még az alvilág szavai sem, ha-
tásuk lehet frissítő , termékenyítő  is, 
ha asszimilálásukhoz a nyelv elég 
erős és gazdag. 

De hogy az egyetemi hallgatók 
nyelveszménye az utca nyelve le-
gyen, nem óhajtjuk. Erre a külön 
nyelv esélyének jósai sem gondol-
hattak, s a társadalmi nivellálódás 
irányát is fordítottnak képzeljük. 
Aki Matijevics gondos munkáját el-
olvassa, belátja, sok olyan szóval 
találkozhat, amely éppen úton van, 
hogy benyomuljon a köznyelvbe. Va-
jon örülhetünk-e valamennyinek? 

DÉR ZOLTÁN 
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