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PETAR VUKOV
JOSIP BROZ TITO
(1892-1980)

SZÜLETÉSE
a népnek vére
sz őtte az álmot
a földnek vére
mint len virágzott
tömörült a tér
megnyúlt az id ő
születésére
ért be a jöv ő
ÉLETE
Tito évei
misztikus varázs
forró képei
hősi szárnyalás
valótól mondáig
mélységb ől a csúcsra
anyától anyáig
apáról fiúra
HALÁLA
a fehér városban
virágok között
Tito és bolygónk
építik a jöv őt
míg halálát bánja
világnyi sereg
emberi rokkája
mind szebben pereg
KENYERES KOVÁCS Márta
fordítása
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MOLCER • MÁTYÁS

:

KAKAS ISKOLA
Mintha álmomban járkáltam volna
mostanáig, elt űntél naponta
a gondok közt észrevétlen,
mintha álmomban járkáltam volna
Régi iskola, galagonyafák,
ujjongó, közös bakancscsattogás,
célszer ű krétavonások
és buksi fej ű galagonyafák
Folyosóidon a világosság
futkos vidáman, megértem szavát:
ez már egy új és jobb világ,
folyosóidon a világosság

FEKETE - FÜRDŐ
Korhadt deszkáidon a nyár,
poros utcák közé szorult
Napozó. A Dombos utca
proletárüdül ője
A képzelet levetk őzik
kátrányos kabinjaidban
és a piszkos viz ű, födött
medencébe beugrik
Boldogan fürd ő ricsajban
átúszni a mindenséget,
miközben mögöttem már
úszni tanult a jöv ő

3S6

ZORAN M. MANDI Ć
A VÁROS
A várost
Kettéosztják éjjelek nappalok
Egyensúlytalan cellák
Túloldalt független fény ű
Hatalmas ablakok
Emberi részletek sokasága
Itt-ott
Könyvzuhatagos falak
Használt papiros
Éjjeli csendélet
Vásárlók
Frissen vasalt szövegek
Kiérdemelt magva körül
A piramis csúcsa felé haladva
Fáraólelkek emlékét kóstolgatják
A város a városoktól
Hol megbújva
Lényegre tapintó
Színek nyomok
Ajándékát kapod
MI EZ
Kérdeznek a kapuk
'Gyors felelet
Míg átadod helvedet
URBÁN F. Gábor fordítás a
-

ZDENKA FEDVER
CSAK NEVE MARADT MEG
Nyár.
Pálmák helyett fényl ő bogyósbokrok.
Városiak, zomboriak.
Szerettelek.
A fékevesztett paripákról
leoldották az őrök a kengyelvasat,
és a szenvedély fekete lovai
borostyánkövek tüzét szórták széjjel.
A bölcsesség megsemmisült.
Szerelmi játékban fürdettük
a nyár egyszerű szirmait.
Az ősz kergetett szét minket.
A gramofonon régi lemezek,
az emlékezés ,hamvadt parazsai.
KENYERES KOVÁCS Márta
fordítása
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BRANKO MAŠIREVIC
AZ UTOLSÓ HÍR

azon az éjszakán amikor a kutyák
bódult és zárt szemekkel aludtak
az önmegugatás végzetes ötlete idején
az eseménytelen kutyaélett ől aléltan
madárszárnycsapások kísérelték meg
a repülés irányának megváltoztatását
madarak magukra és röptükre hagyatva
kerestek más menedéket
más lomb alatt meleg fészket
megfeledkezve tollukról és cs őrükről
szomjasan a nagy vízen át
a túlsó parttól csábíttatva
a természet leshelyein és csapdáin keresztül
ahol mindent meghallanak
és semmit meg nem bocsátanak
ez a hálátlan madarak természetrajza
házi kalitka a morzsáért és csepp a szárazság ellen
keresve az ismeretlen megváltást
bejelentetlenül és fölkészületlenül
reszket ő röpttel reménykedést rejtve
a pompás part és fényes fészek felé
e tragikus szélt ől szított hideg éjben
sem a madarat sem a röptét nem ismerték fel
KENYERES KOVÁCS Márta

358

fordítása

DAVID KECMAN-DAKO

SEBHELY
Szívesen járt haza Légyfalvára, egy-két napot töltött ott, s mindig újjászületve tért meg Erkbe. Csak Légyfalván az az igazi Šestan. És a falu
téglajárdáján a lépése is határozottabb, mint Erk f őutcáján, itt még akkor
se olyan magabiztos a járása, amikor — tizennyolctól huszonkét óráig —
tilos a járműközlekedés. Mindig ebben az id őben sétál Mikával, majdnem
minden kirakatnál elid őzik. Megszokta, hogy sokan odamennek hozzá,
lekezelnek vele, egészsége felől érdeklődnek ... Odales az aszfaltút közepén
csemetéiket sétáltató, magukat kellet ő fiatalasszonyokra ... S csaknem
fennhangon mondja mindig ugyanazt a monológot. — Bárcsak fiatalabb
lehetnék néhány évtizeddel! Ma sokkal vonzóbbak a n ők és valahogy szabadabbak, mint ezel őtt voltak, s belőlem is egészen más ember válhatnék...
A városházától tíz méternyire van a sarok az Elektron boltjával. El őtte
a légyfalvi legények régi gyülekez őhelye. Már vagy százan vannak a városban. Legtöbbjüket apjuk vonásairól ismeri fel, az öregjeikkel érkezett abban a szomorú negyvenhatos évben az Illusion expresszel a sivár Bácskába,
gyermekkori álmainak fehér kenyerét megkóstolni. Néhanapján ő is kiállt
arra a sarokra, nézegette az úrilányokat, istenem, közülük hányan dörgölőztek tiszti egyenruhájához, ha csak eszébe jut ...
Közéjük lopakodik, örömmel tölti el, amikor kórusban jó estét köszönnek neki. Semmit sem változtak a bukovicaiak, így van ez rendjén,
gondolja, kell ez az állandóság. Nem élhetnek egymás nélkül, ez a sarok
helyettesíti a dombot, az Ostrovica fölötti Macskafejet.
Péntekenként kiugrik Légyfalvára, el őször az édesanyját látogatja
meg. Kávé és egy kiló kristálycukor, a fivérének füstsz űrős cigaretta. A
menyecskének néhány százas, vegyen rajta édességet a gyerkeknek és
válamit magának is. Fél óra beszélgetés untig elég, aztán hátrakulcsolt
kézzel a központba sétál, Salk cukrászdájába. Tudta, hogy Légyfalva népének kitűnő az emlékezete, hányszor hallotta: Ha nincs Šestan, új iskolát
se kapunk. És hányukat helyezte el Erkben ... Csak bementek hozzá, elmondták, hogy áll a dolog, pillanat alatt megoldást talált, menj ide és ide,
mondd, hogy én küldtelek. A községi elnök atyaisten.
A jónak hamar híre megy, a rossznak még inkább. Szép díványa volt
az irodában, puha, kényelmes és illatos, s nemcsak a légyfalvi, hanem a
többi környező faluból való nők is emlékeznek még rá. Amelyikük munkát
keresett vagy ösztöndíjért folyamodott és megtetszett Šestannak, annak
szerelmi ajánlatát egyetlenegyszer sem utasította el az elnök. Hosszú távra
rendezkedett be. Emeletes ház Erk legszebb negyedében, ahol a hasonsz őrűek építkeznek. Amerikai stílus, ötvenévi lefizetés kis kamattal. Sokan
Rablóvölgynek nevezik azt a városrészt. Egyeseknek teljesült a vágyuk s
ott laknak ők is, csakhogy szolidaritási lakásban és azokban a toronyházakban, amelyeket hamarosan munkásellen őrzési palotáknak becézett a nép.
Nyugodtan lépked Šestan. Salk cukrászdája el őtt sokan köszöntik, elsősorban kortársai, akiket jóval id ősebbnek mutat a barázdás arc, a
görnyedt hát, pedig vele egyívásúak. — Kuglizhatnánk holnap. — Minek
kuglizzunk minden szombaton. Inkább vadásszunk. — Mirkannak van a
legnemesebb bora. — Gyerünk zsugázni! — Ez mind nagyszer ű , de legjobb
lesz a vadászat! — dönti el Šestan.
A helyi hivatal előtt gyülekeznék, csapatba ver ődve mennek a Kisén
utolsó hídjáig. Ott , hármas csoportok alakulnak, végül ki-ki folytatja a
maga útját. A határban Schill szállása a gyülekez őhely.
Bármelyik ösvényt is választja, arcok jutnak eszébe, emlékezik. Valahányszor Máriás felé indul s a nagy hídnál jobbra, a nádas felé veszi
útját, mindig megáll a keresztútnál, annál a négy f űzfánál. Ahol még negyvenhatban elintézte Herceg Vidak ügyét.
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— Te kölyök, mondta neki, akár tetszik, akár nem, így áll a dolog.
Mostantól fogva ez a parcella a tiéd és punktum. Ezért a vizeny ős rétért
meg fél holdat kapsz egy másik helyen, majd még meglátjuk, hol.
Messze esik a falutól, Šestan bátyám! Egyik őtöké sincs ilyen meszsze. Másfél óra járásnyira.
Nézd a kis telhetetlent! Még válogat is! Pofa be! Egy szót se
többet.
De Vidak megmakacsolta magát.
Hisz van itt még föld Šestan! Kinek tartogatod? Tudom én, honnan fúj a szél: bosszút akarsz állni rajtam! De amilyen az adjonisten,.
olyan a fogadjisten. Én is ő rzök a számodra egyet-mást. Megvan az öregem
képe, rajta bizony te is jól látszol. Mint neki, úgy neked is több mint egy
évig nagyszerűen állt a fekete ing. Err ől, te is tudod, egyel őre csak susmognak a faluban, de megmutathatom azt a képet az illetékes elvtársaknak .. .
Herceg Vidak nyögéseit csak a szomorúf űz földre hajló ágai hallották.
Ezt most az egyszer a szádra vetted, de többé ne merészeld! A képet még ma este hozd el! A zsombékon kapsz földet, és kész!
A B. felé vezet ő út szélén, két-három kilométerre a hetes számú őrháztól, a nyári utak fő kereszteződésénél még ott a vén diófa. Törzsét ől
néhány méterre téglatörmelék, rozsdás bádog, edénymaradvány. Még most
is látni, hol állt a ház. Itt-ott kiütközik a f űből az alapja. Kétoldalt ben őtte
a kóró, hatalmas. Másutt is zöldell, de ez, az alapból kihajtott a legnagyobb
és legszívósabb.
Nem szeret ezen a határrészen, de oly mélyen elgondolkodik a kukoricásban, észre se veszi, a diófához ért, legszívesebben irányt változtatna,
messzire futna Jankovi ć haragja el ől. Amikor elfogja a félelem, s maga
előtt látja a szállást, a legszebbet és legkülönbet, mint annak idején valahányszor, most ismét makacsul hajtogatja: Ki az, aki nekem ajtót mer
mutatni? — Egykor dörögte, most suttogja, de évr ől évre mind konokabbul
ismételi a megboldogult Ilija: — Šestanom, az öregjeink nem szívelték
egymást, s lám, mi se! Én mindent leróttam, ne kötekedj folyton velem,
hagyj már békén! Ha többet dolgozom, több a termés, de ez mégse jelenti
azt, hogy nagyobbak a kötelezettségeim. Eztán majd én is csak két Qöbét
tartok az ólban, két ujjnyi mélyen szántok, s mást se teszek, csak hencegek naphosszat, aztán amit isten ád. Így tesznek egyesek, de én képtelen
vagyok rá, szégyellném magam isten földje el őtt, mert a föld elvárja, hogy
dolgos légy és az eszed is járjon. Azért jöttem Bácskába, hogy jobb sorom
legyen, ne szívd már a vérem! Istenemre mondom, megemlegetsz te még
engem!
És egy éj jel nyoma veszett a serény-kevély Ilijának. A felesége se tudta, ki volt az a hívatlan vendég, aki oly ügyesen osont be a tanyára, hogy
ínég a kutyák se vették észre; az urát elhurcolták, azóta se híre, se hamva.
Akiket azokban a napokban bekísértek, elmondták, hogy Šestant emlegette és fenyeget őzött. Volt ott két ember a szomszéd faluból, azokkal
együtt elvitték, azóta senki sem tud róluk.
Jött az árvíz, elmosta a szállást. Az asszony két kicsinyével és azzal a
kevés holmival, amit sikerült a faluba cipelnie az ár el ől, visszament Krajinába az övéihez. Egy év se telt bele, pozsgás arca hamuszürke lett s fekete
kendőt kötött.
Egyszer éppen a diófánál id őzött, amikor jó két percig állt el őtte
egy nyúl. Kifutott a kukoricásból, jobbra-balra fülelt, átugrált az úton,
megállt, a kiszáradt cseresznyefa irányába figyelt, visszafutott a kukoricásba, majd Vajas felé vette útját. Jól emlékszik, jócskán volt ideje féltérdre
ereszkedni, s biztos célzó volt, l őtávolban ritkán futott meg el őle a vad,
még ha a menekvőt célozta is. Sohase derült ki, valóban ott állt-e az a nyúl,
vagy csak látomás volt, s ha már célba vette, mért nem l őtt rá, hiszen meg
akarta ölni. -- Biztosan csak káprázott a szemem, gondolta. — Meg se
nézte az út porát, pedig az esteleges nyomok minden kétséget kizártak
volna. Azaz elindult az út felé, de közben eszébe jutott: — És ha valóban
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ott volt az a nyúl? Ilija rég halott, a kutyája jobban szerette a kolbászt,
mint a gazdáját, senki sem mondhat biztosat a dologról, csak mendemondáznak az emberek, az öregek szemrehányó pillantást vetnek rám. De
napról napra kevesebben vannak, állapítja meg csaknem mindig vadászatról hazatérőben, vagy Légyfalváról Erkbe utaztában.
Amikor utoljára járt arra és az egykori udvaron lépkedett, sohase
felejti el, szinte meghajoltak el őtte a fűszálak Ilija szállásán, és oly szorosan tekeredtek lába köré, hogy gyökerestül tép ődtek ki a földb ől és maradtak a csizma szárán. Elment a kedve a vadászattól, társai csodálkozására
sokáig eszébe se jutott ez a kedvtelés. Mintha mi se történt volna, Schill
szállására ment. Els ő nek ért oda. A házigazda kávéval kínálta, nyájasan
fogadta, ahogyan a ritka vendéget szokás.
Szabad kérdeznem, van-e valami a tarisznyában? — lépett hozzá
alázatos mosollyal az öreg Schill András. — Á, azért még nem kell lemondani a mai vadászszerencsér ől! Korán van, jut még idő a zsákmányszerzésre! Éppen csak megbolygatta a madarak és nyulak világát, a jó alkalom
ezután kínálkozik majd, dél tájban, amikor éhes a vad ...
Szűkszavú volt aznap, megitta a kávét és elment.
Ne várjanak rám, szólt oda a ház népének, korán kell visszatérnem a városba.
A gazda a kapuig kísérte, két nagy kutyája a fészerbe iszkolt el őle.
Ilyenkor, mint mindig, valahányszor haragosan tér vissza a vadászatról,
vagy Légyfalváról Erkbe, er ősen viszket bal keze kisujjának töve. Az ideges vakarástól megkékül, majd vörös lesz az egyébként alig észrevehet ő
forradás. Azon a helyen volt teljes huszonnyolc évig az a hatodik ujj. Még
ma is beszélnek róla Bukovicán, sokan a rendes nevét se tudják, csak
Latujjnak hívják arról a fölösleges hatodikról ...
Jól megvakarja, sokáig nyomkodja a forradást, minden rendben,
hajtogatja a rét parcelláin vagy a légyfalvi házakon végigtekintvén, nincs
semmi baj, mindent kivágtunk, ami nagyobb akadályt jelentett. Az effajta
nyugtalanság az évekkel jár, semmi az egész...
De minél erősebben nyomkodja a kékül ő, szürkülő , végül csaknem
megfeketedő sebhelyet, annál inkább úgy rémlik, hogy lassan, de biztosan
ismét feltör a b őr alól az a hatodik ujj s akkorára n ő, hogy mindenki
meglátja.
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DRAGO HEDL

CÉT KARCOLAT
CICÁKRÓL, 1980 FEBRUÁRJÁBAN
Néha, a náthaláz erejével tör rám a vágy, hogy leüljek és könyvet írjak
az eszéki lányokról, a szlavón táj egzotikus gyümölcsér ől, amely tele van
nedvekkel, illattal, érett és élvezetes. Ez a bogár-ötlet májusban zúg a
fülemben, igencsak, melegben (valójában a rím a fontos, az id ő nem pontos), tehát a bolond májusban, amikor minden bimbózik, duzzad, mint
a leánymellek a vászoning alatt. Akkor írnám könyvemet a macskákról:
minden ismert el őttem, minden világos, fejemben már a fejezeteket is
feldolgoztam, de amikor tollal a kezemben, sz űz-fehér papírt teszek magam elé, kapcsolok, hogy még nem minden érett meg, még egy ideig
várnom kell. Talán ez is oka annak, hogy ezen a területen úgyszólván
nem is létezik irodalom, néhány jegyzett ől, melléklettől és 3. B. Macovich
rÍber Miidchen (Essek, 1886) cím ű füzetétől eltekintve. Vajon minden idők
eszéki lányai ezt érdemelték ki? Hogy tudtak beleszeretni mindenféle férfiba, hogy tudták nekik adni törékeny szívüket (kezdetben), rózsás leányálmaikat, ah! És vajon nem akadt egy férfi sem, hogy herbáriumot készítsen ezekb ől a virágokból, vajon valóban mindig csak azt az egyet
akarta-e mind? Sajnálom minden id ők eszéki leányait, ezért, mert ilyen
alakokra futottak, hálátlanokra, prózai lelk űekre, akik nem tudták megörökíteni és felfogni teljes szépségüket és fiatalságukat. Milyen szomorúak
az emberi sorsok és milyen igazságtalan tud lennni a történelem! Lehet-e
itt még valamit helyrehozni?
Tudok-e javítani a rossz benyomáson, jóvá tudóm-e tenni mások hibáját egy vidám írással, amelyet az észéki macskáknak, cicáknak, csajoknak, leányzóknak, a piros arcú, nagy szem ű kedves kis teremtéseknek,
édeskéknek szentelek? Azoknak, akik este kilenckor még a csókok melegével futnak a kapuban várakozó anyu karjaiba. Szíveknek, amelyek tavasszal ott dobognak a sugárúton, szerelmesek lesznek az els ő tavaszi
szellő fuvallatára, amikor a méhek döngicsélnek és a leveg ő illatos lesz.
A mozi utolsó soraiban ül ő lányoknak, a korzó, az IMK, a sétatér, a Kopakabana, az eszéki szállodák kerthelyiségei, az éttermek, villamosok,
és autóbuszok lányainak. Hogyan meghálálni nekik, vajon elég-e azt
mondani, hogy minden id őkben ők a legszebbek a világon? Hogy a leghűbbek és legokosabbak, bolondosak és kedvesek, szerelemre hajlók és
zavarba hozhatók, hogy elpirulnak és lehajtják fejüket, ha azt mondod
nekik: szeretlek, vagy egy italra, sétára vagy táncra hívod őket.
Néha, igencsak a meleg áprilisi délutánokon, amikor az eszéki lányok.,
mint a pitypang, ellepik az utcákat, azon t űnődöm, hogy hol bujkáltak
a tél folyamán. Talán anyukáik zárták őket a meleg szobákba, szépítették őket, fésülték hajukat, meséltek a királyfikról, palotáikról, gazdagságukról, ragyogó színekkel festették leányálmaikat? Mert különben, hogyan
is látszanának olyan üdéknek, érintetleneknek, ahogy a zsenge f űben ülnek,
csengő hangon gondtalanul nevetnek, nevetésük sokáig visszhangzik a
fülünkben? Az eszéki szépségek, a pillangókhoz hasonlóan, tarka ruháikban
gyakorolják első szerelmi röptüket, iparkodnak minél magasabbra szállni,
látókörüket tágítani.
Ki győzné vasárnap délel őttönként mindannyiukat köszönteni, észrevenni, meginni velük egy kávét, mosolyogva mondani nekik néhány szót.
Ha egyszer mind szép, nehéz közülük egyet kiválasztani. Így aztán a
legénykék is szenvednek bolondos méhecskék módjára, melyek a virágoskert nyíló virágai közül nem tudnak választani: csak zümmögnek és röpdösnek tétován. Túl kés őn értik meg, hogy tulajdonképpen mindegy, mit
választanak, mert választás nincs, minden csak a véletlen m űve. A választás valóban a véletlenen múlik, mint amikor dinnyét vagy tojást vásá362

rolsz a piacon és azt hiszed, tudod, mi rejlik belül. Mintha megvásároltad
volna azt a sorsjegyet, amelynek a számát megálmodtad. Éljen a véletlen!
És amikor az eszéki lányok hátat fordítva elhagynak, miel őtt otthagynak, nyugodtan mondják, hogy az, ami történt, er ősebb náluk, természetesen mosolyogsz, mert tudod, hogy valaki más a boldog és azt gondolja, hogy az igazit választotta. Ismered a véletlenr ől szóló mesét, mert
saját b őrödön tapasztaltál még egy igazságot.
Akkor eztán eljutsz addig a felismerésig, hogy nehéz olyan fontos
kérdésről, mint minden idők eszéki lányai, könyvet írni. Írás közben
más témára térsz át, amely kevésbé rózsaszín ű, sötétebb tónusokat ölt,
végül sajnálod beszennyezni a papír fehérségét. Elállsz szándékodtól, várod
az új májust, az új kikeletet, és reméled, hogy végül attól kapsz feleletet
(újra a rím miatt, természetesen). Hogy a februárt várod, azt csak rosszakaróid tudják állítani, mert a február valóban a cicák hónapja, de az
igazi cicáké. A különbséget, remélem, tudják.

LA VITA NUOVA
Az eszéki pályaudvar mellékvágányáról, minden külön bejelentés és figyelmeztetés nélkül, a rozsdás hangszórók bádoghangja nélkül, pontosan éjfélkor másodosztályú gyorsított személyvonat indul (helyjegyváltás nem
kötelez ő) Új Élet végállomás felé. „Ez az utolsó vonat", mondta fáradtan
és érdektelenül a borotválatlan és álmos vasutas a tudakozó tolóablakánál. A következő, ugyanilyen vonat, az Új Élet felé csak 1992-ben, tizenhárom teljes és minden bizonnyal hosszú év múlva indul, ennek a hihetetlenül izgalmas huszadik századnak majdnem a végén. Ki tudja megvárni azt a vonatot és mennyibe fog kerülni a jegy, nem lesz-e kés ő , tul
késő. A most elmulasztott alkalom ugyanolyan, mint a badarságból eldobott sorsjegy, amely megnyerte a f őnyereményt. Soká, nagyon soká kell
arra várni, hogy, mint az idén is, három gyönyör ű és izgalmas körülmény
egybeessen, ami még a legkételked őbbeket is gondolkodásra és bölcs
döntés meghozatalára készteti. Új élete a hónap els ő napján, a hét első
napján és az év els ő hónapjában kezd ődne.
Maradt elég id ő arra, hogy megrajzolja a grafikonokat, egész egyszerűeket és közönségeseket, nincsenek hálózatai, koordinátái, csak egyetlen pontja van, pici, fekete kezd őpont, ahonnan utak vezetnek az új életbe.
Dobálja el azokat a határid őnaplókat, amelyekkel ismer ősei vagy barátai,
(üzleti vagy szexuális) partnerei ajándékozták meg, dobálja el azokat a
könyveket, amelyekben b őrbe kötött napok vannak, a napokra bejegyezve
értekezletei, üzleti étkezései és hivatalos utai, a megtett kilométerek, az
olajcsere esedékes dátuma, a kerékköpenyek nyomásellen őrzése. Dobja
el ezeket az ijesztő könyveket, amelyeknek rovataiban pontosan feltüntette:
mikor kell a fogászhoz mennie, hogyan áll a bankszámlája, mik a bevételei és kiadásai.
Hajítsa el azokat a határid őnaplókat, csapjon be velük valakit, amíg
van még rá ideje, cserélje ki őket egy menetjegyre, akár egy állóhelyre
is, arra a vonatra, amely pontosan éjfélkor indul a kormos peronról az
Új Élet felé.
Elkészítette-e már szívének leltárát? Nem úgy, ahogy azt a kereskedők teszik, nekik ez könnyen megy (kivéve azoknak, akik apró hibákért
a hűvösön kapnak ideiglenes munkát), nem úgy, mint azt a politikusok
teszik pozitív tetteiket összegezve (két negatív ad egy pozitívot elv alapján), úgy sem, ahogy azt egyes tmasz-ok teszik, ujjongva osztanak többletet, mert a termelékenység a múlt év ugyanazon (vagy hasonló) id őszakához viszonyítva 0,2%-kal növekedett, nem úgy, ahogy azt egy bizonyos titkár teszi, aki pontosan kiszámította, hogy mely irányból milyen
szél fújhat.
Mi van azonban a szív leltárával, intim fiókok és polcok számbavételével, eldugott sarkokkal, ládikókkal, amelyekben a lélek aranyait,
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ezüstjét és drágaköveit őrzik? Mennyit nevettünk, mennyit örültünk, órákban és napokban kifejezve, százalékokban, ha mutatószámnak a 100-at
vesszük? Mennyit szerettünk és vágyakoztunk, mennyit remegtünk, álmodoztunk, hányszor futottunk ölelésbe, vettünk és vittünk virágot, hányszor írtunk édes szavakkal teli leveleket, mennyit szerettünk, mennyit
csókoltunk? Hányszor vallottunk valakinek szerelmet, hányszor küldtünk
dísztáviratot mézédes szöveggel, hányszor hívtuk fel éj közepén azt a másikat, hogy megvalljuk, mennyire szeretjük és milyen messze van a reggel,
mint a hegy, az erdő a folyó és ki tud ezeken átgázolni, ki tudja kivárni
az új találkát? Az év hány napján voltunk boldogok? El őfordult-e velünk,
hogy felszálltunk, mint a madár, hogy a magasból szemléljük a háztet őket,
éreztük-e, hogy lebegünk? Lettünk-e különcök, varázslók, ahogy a szívünk
varázslóvá válik, megmagyarázhatatlan módon, amikor megtalálja ritmusát, remegését, szerelmi dalát?
Tartunk az ilyen számadástól, mert hatalmas hiányra derülne fény.
Hogyan fogja igazolni, mivel magyarázni a lopást, azt a pofátlan tolvajlást, amelyet a szíve ellen követett el? És kit tud megajándékozni egy ilyen
üres szívvel, kinek kell és mennyit ér az?
Nem tudom, hogyan árusítják a jegyeket arra a gyorsított személyvonatra, nem tudom, van-e még a vonaton hely, nagy-e az érdekl ődés az
Új Élet végállomása felé való utazásra (ha érdekli, kérdezze a tudakozót
a 26-155-ös telefonszámon, azok, akik nem Eszékr ől hívják a számot, tárcsázzák még a 054-et is). De gondolja meg és legyen határozott. Új lehetőség csak tizenhárom hosszú, bizonyára túl hosszú év múlva kínálkozik.
És ne engedje, hogy ajándékokkal, tarka üdvözl őlapokkal, elcsépelt frázisokkal becsapják, amelyekkel sok szépet és jót kívánnak, ne hagyja,
hogy átejtsék határid őnaplókkal és naptárakkal, ezekkel a hiábavalóságokkal:, amelyekre a hiszékenyek ragadnak.
Szabaduljon fel, lazítson. Felejtse el, hogy a fürd őszobában csöpög
a vízcsap, hogy ki kellene cserélni kocsiján a gumiabroncsokat, hogy a
villanyszámla befizetésének határideje lejárt, hogy nem lehet kávét kapni,
hogy ismerősei megszólják, hogy minden olyan pokoli drága.
Ne késse le a vonatot! Ne gondolja, hogy a legfontosabb az, hogy
zsebben a jegy. És ha nem kap jegyet a vonatra, vigye el csak a szívét,
tekintet nélkül arra, hogy üres és hogy senkinek sem kell. Senkinek nem
lesz szíve otthagyni a peronon, hogy a végállomás felé induló vonat után
bámuljon az éjen és ködön át.
SZEBASZTIÁN URBÁN Katalin

364

fordítása

ANTO GARDAS

LEVÉL VLADIMIRNAK
Kedves Vladimirom, ugye ismersz egy olyan- helyet, ahol régen, valamikor
már jártál? Tíz, húsz éve. Esetleg még régebben. Szereted azt a helyet,
sűrűn gondolsz rá, és reméled, hogy egyszer még meglátod. Lehet, hogy
soha többé nem jutsz el oda, de ha tudnád, hogy valóban nem jutsz el,
ez összetörne.
Az a hely valamilyen élményedhez f űződik, egy szép pillanathoz,
amelyet már talán el is felejtettél, de valahol mélyen eltemetve él még
benned, időről időre fellobban, felragyog. Ilyenkor ellenállhatatlan vágyat
érzel, hogy legalább egy pillanatra visszatérj oda, meg vagy gy őződve
arról, hogy ott minden olyan maradt, ahogy otthagytad. Lehet, hogy valamikor a fűben feküdtél és a pillangót nézted, ahogy csintalanul a fejed
fölött röpköd, vagy almafát láttál a gyümölcsösben elragadó virágzásban.
Lehet, hogy egy este pacsirtát hallottál édesen énekelni a fiatal erd őben,
vagy a folyó partján sétáltál egy n ővel, akit akkor szerettél.
Tehát el kívánsz menni arra a helyre, de amikor a lehet őség kínálkozik, ingadozni kezdesz, meghatározhatatlan kétely ébred benned, félelem lesz úrrá rajtad. Mégis, bátorságot gy űjtesz, és elmész oda. Ám,
megfeledkeztél az id őről! A rét, amelyen feküdtél, nincs többé -- ott
most korszerű toronyház van, vagy a városi dögtemet ő. Az almafa, melyet
húsz évvel ezelőtt virágozni láttál, kiszáradt, az erd őt már régen kiirtották, a folyót olaj és nafta szennyezi. Ezt látva sírhatnékod támad. Megesküszöl, hogy soha többé nem jössz el ide, ebben a pillanatban pattant
el az a szál, amely odakötött. Kés őbb, amikor újból arra az eseményre
gondolsz, a magad elé képzelt kép már megközelít őleg sem olyan szép,
mint legutóbbi látogatásod el őtt volt. Valójában mi is változott meg: te
vagy a téged körülvev ő tárgyak? Leülsz a földre, tenyeredbe hajtod a
homlokod, eltakarod a szemed és gondolkozol.
Egészen a közelmúltig én is magamban hordoztam egy ilyen esemény
emlékét, amely képzeletemben n őtt, terebélyesedett, alakot öltött, másfelől pedig minden év leszakította valamelyik részletét, úgyhogy tízegynéhány év elmúltával csak az esemény magja maradt, amely er őteljesen
élt tudatomban. Valahányszor elhatároztam, hogy meglátogatom azt a helyet, ahol az esemény lejátszódott, valami megzavart szándékom végrehajtásában, valami megakadályozott; már kezdtem reményt veszteni, hogy
még valaha viszontlátom. Mikor azt írom, hogy reményt veszteni, ezt ne
értsd szó szerint, hiszen mindenképpen érvényes a mondás, mely szerint
az ember élete végéig remél. Valóban! Szolgálatom negyedik évében megbetegedtem. Miután sok orvos megvizsgált és semmiféle testi megbetegedést nem talált, azt tanácsolták, hogy egy bizonyos id őre hagyjam ott
munkámat és keressek egy nyugodt helyet, ahol pihenhetek.
Ekkor elhatároztam, hogy miel őtt pihenőre utazom, meglátogatom
azt a helyet.
Utazás közben szüntelenül arra az eseményre gondoltam, amely pár
évvel ezelőtt zajlott le és amely most is foglalkoztatja gondolataimat.
Tudatomban, ki tudja hányadszor, megismételtem minden részletét, minden szót, minden mozdulatot.
.Leszálltam a vonatról és a keskeny gyalogúton elindultam a falucska
felé, amely talán három kilométerre volt a vasút állomástól. Alkonyodott.
Az út egy kukoricaföldön át vezetett. A kukorica már eléggé megn őtt,
augusztus első napjaiban tejes magok voltak. A kukoricaföld végén erd ő
húzódott, majd egy tisztás, végül lent egy katlanban néhány ház.
Ahogy az esemény színhelyéhez közeledtem, mind nagyobb izgalom
kerített hatalmába: Valami nyugtalanság vett er őt rajtam. Kezdetben ez
bizonyos féleiem é aggódás valami meghatározhatatlan bels ő szorongás volt,
-

.
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amelytől nem tudtam megszabadulni, nem tudtam úrrá lenni rajta. Igyekeztem meggyőzni magam, hogy ez a túl nagy izgalomnak a következménye, hogy hamarosan elmúlik. Minél közelebb értem azonban az esemény
színhelyehez, a szorongás annál elviselhetetlenebb volt. Egyik pillanatban
úgy gondoltam, talán legjobb lenne visszafordulni, de azonnal elvetettem
ezt a gondolatot. Kés őbb néhányszor visszatért ez a gondolat, de egyszerűen nem tudtam irányítani tetteimet. Valami ellenállhatatlanul vonzott, arra késztetett, hogy megtegyem a hátralev ő pár száz lépést, habár
sejtettem, hogy valami rossz történik velem.
Áthaladtam azon az erd ősávon és feltárult el őttem a tisztás, amely
fűvel és ritkás bokrokkal volt ben őve. A sötétség mind s űrűbb lett. Lentről, a faluból állathangokkal vegyült emberi hangok hallatszottak.
Megtettem még néhány lépést, majd hirtelen megálltam. Úgy t űnt,
hogy hangot hallok, amely minden eddig hallott hangtól különbözik. A
tisztáson, ahol éppen megálltam, már sötét volt, csak itt-ott fehérlettek
az es őtől tisztára mosott kövek. A gyenge szél az erd ő felől fújt, meghajlította a magas f űszálakat. Körülnéztem, kutattam a furcsa hang eredetét. Jobbról sötétlett titokzatosan az erd ő, amelyen az el őbb áthaladtam.
A völgykatlanban a falucska nem látszott, csak a házablakok meredeztek
a sötétbe a petróleumlámpa fényét ől sárgásvörösre festve.
Ekkor ismét hallottam a hangot. Kezdetben halkan, majdnem hízelgőn, majd sírón, kérőn hangzott, majd fokozatosan ingerültté, hevesebbé
erősödött. Hirtelen, mintha elvágták volna, egy jajjal szakadt meg. Fülemben éreztem vibrálását, fájdalmasan tudatomba hatolt, agyamba, idegeimbe, csontjaimba fészkelt. Ösztönöm el őször a falu felé, az emberek közé
vitt, de arrafelé az út olyan meredek, a látási viszonyok olyan rosszak
voltak, hogy pár lépés után biztosan lezuhantam volna a mélybe. Nem
volt más választásom, kénytelen voltam az erd ő felé fordulni, amerről
jöttem, de nem értem még el az els ő fákat sem, amikor ismét a borzalmas hangnak ütköztem.
A hang most közelebbről, elviselhetetlenebbül hallatszott. Balra rohantam, át a tisztáson, de belegabalyodtam a magas f űbe és elestem.
Néhány pillanatig a fűben fekve lihegtem. Esés közben fejem beleütöttem egy kiálló kőbe. Éreztem, hogy felrepedt halántékomból folyik
a vér, fájdalmat nem éreztem. Talpra ugrottam és kétségbeesve rohantam az erdő felé. Megközelítőleg sem tudtam meghatározni, hogy a hang
merről jön. Úgy tűnt, mintha minden irányból hallanám — az erd őből,
a faluból, a földb ől, a levegőből. A hangok égy hosszú jajveszékelésbe
olvadtak, egy sikollyá alakultak, melynek visszhangja a magasban veszett
el. A hang belém mart, marcangolta húsomat, fájt a véremben. Állati
félelem fogott el.
A hang hosszan elnyújtva, földöntúlian megismétlődött.
Mintha minden fa sikoltozott volna. A vér lüktetett a fejemben, szemem előtt karikák villogtak. Szinte vakon nekiütköztem a fáknak, elestem, felkeltem, futottam. Az ágak arcomba csaptak. Menekültem, vért ől
ragadósan, a félelemt ől megőrjítve.
... És újból.
Tántorogtam az erdőn keresztül, bukdácsoltam. Az erd ő szélére értem. A hang tovább kísért. Ruhám teljesen lerongyolódott. Az ágak csupasz b őrömet ostorozták. Egyik szemem bedagadt, alsó ajkam felrepedt,
megkeményedett.
Az erdő szélén a fák ritkultak. A hang tovább süvített, éreztem minden fából, bokorból. Magamban is éreztem. Mélyen, reménytelenül mélyen.
A kukorica nehéz csövei mellemet verték, a hosszú, éles, kardszer ű
levelek hasogatták b őrömet.
Némely pillanatban úgy éreztem, hogy a föld fölé emelkedem. Nem
éreztem az ütéseket, a vágásokat. Megsz űnt a villámlás is, amelyet eddig
a csontjaimban éreztem. Valamilyen édes ernyedtséggel, megnyugvással
tovább futottam ... A kukoricacsövek tompa ütéseit hallottam, de fáj-
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dalmat többé nem éreztem. Mintha az ütések idegen testet értek volna.
Magasra emelkedtem, minden érintésen kívül estem. Megszöktem a féieIemtől, megszöktem a fájdalomtól.
A hang fokozatosan gyengült. Távoli, elhaló vonítást hallottam még.
Másnap délután a parasztok találtak rám, eszméletlen voltam, félig
halott. Testem majdnem teljesen meztelen volt. 'Jobb térdem kibicsaklott, 'egyik, szemem bedagadt, arcom véraláfutásos, véres, mellem összeverve. Egy árokban feküdtem, állkapcsomat az iszapba vájtam. Megkíséreltek magamhoz téríteni, de miután ez nem sikerült nekik, a kórházba szállítottak.
Amikor magámhoz tértem, elmondtam az orvosnak, hogy mit éltem
át, de úgy tűnt, mesémet nem hitte el.
Te, kedves Vladimirom, te hiszel nekem. Hinned kell nekem! Azt
a hangot valóban hallottam. Hallottam! Még most is visszhangzik bennem:
Isten engem úgy segéljen.

SZEBASZTIÁN URBÁN Katalin

fordítása

MARIJA SEGINJ-DOŠEN
SZÉPSÉGEDBEN
Szül ővárosom,
Kövezett utcáidon
Egykoron a kis Marija
Lépkedett.
Virágzásodban
Virágzott ifjúságom.
Szenvedésem,
örömem és
Szerelmem
Benned él.
Te sugárzod ifjúságom
Múlt napjait.
Ezért szeretlek.
És amikor földúltak,
Földúlták gyermekkorom is.
Most növekedsz, lombosodsz,
Mint síkságunk büszke
Tölgye
A magasba, a kékl ő égbe.
Büszkén
Ejtem a neved:
Eszék, Eszék!
Szépségedben
Élem életemet,
Kedves szül ővárosom!
MOLCER Mátyás fordítása
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DANIJELA SOKOL
A VASÚTI HÍDON
kett ő tizenötkor
lendülő karokkal
vonnak be engem is
a cukorgyári munkások
gyors léptű menetükbe
mind-mind kettesével
hallom beszédüket
a normáról otthonukról
.az árakról gyermekeikről
a normáról
kett ő tizenötkor
gondjaik az enyémek is
és reggel is a híddal ébredek
munkakezdés idején
ki tudja milyen szín ű köpennyel

a kabát alatt szól a beszéd
a normáról
reggel ugyanerre a hangra ébredek
(és lehet hogy ökölcsapásokra
valakinek vagy a magam
konyhaasztalán)
a munka mellett
a jogokról is szó van
reggel amikor fölébredek
a piac felé veszem siet ős utam
s mert hörpintésre nincs idő
már a lakás ajtajában
kapom be az utolsó falatot
reggel...
KENYERES KOVÁCS Márta
fordítása

MILIVOJ POLIC
NYITOTT ABLAK
Nyitott ablak, alatta város,
emberekkel, tet őkkel
áttekinthetetlen rónaságban
az enyém
már évtizedek óta.
A város bennem és el őttem.
Sorsom és életem.

Minden reggel nézem és képzelem
magamat és a várost.
Milyen kicsi, habár növekszik.
Számomra változatlan
már évtizedek óta
embereivel és tet őivel
az áttekinthetetlen rónaságban.
Az én városom.
MOLCER Mátyás fordítása
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TÓTH BÉLA

MÓRA FERENC BETŰ ÖSVÉNYEIN
RÉSZLET

A víz okozta kavarodásban kerültek városunkba az olaszokkal együtt még
százával a messzir ől érkezett népek, kiket szintén a cégtáblák szerint
ismerhettünk. Csak a szabómesterség űek ilyen tarkaságokban számolódtak
meg, ha esténként az inastanyákon összeadtuk az eszünket a furcsa nevek
fölsorolásában. Milivanek László, Dominusz Sándor, Friedmann Cecil, Herczog Franci, Pollák Fáni. De itt volt Hrazdil Ede ecetgyártó, Karabos
Mikulás mű kertész, Voin Mojsze virágárus, Popov Milivoj divatárus, Kolofon Pál bőrkereskedő , Türk Salamon molnár.
De hány Fili Modoll járt versélményeivel Móra nyakára. Rossz versekkel, megejt ően szép külső vel. Igaz, fogatlan vén cápák is odahordták
löttyedt testüket, hírnevet sóvárgó költeményeikkel együtt Móra elé.
Móra költő volt, a legismertebb az akkori városban. Szava, mint a
hordó hitelesít őjéé, hivatalos pecsétnek minősült. Ahová ő odaütötte keze
nyomát, annak foganatja kerekedett. Csak hát nem ütött olyan siet ő
kézzel. Jobban mondva, talán egyáltalán nem is ütött. Nem volt meg
benne a tehetségek fölfedezése iránti szenvedelem. Nem akarta vagy nem
is tudta? A nála négy évvel fiatalabb Juhász Gyula immár egy évtizede
költő . A kopasz fejjel járó, hajlott háttal sétáló Juhász Gyula ismert alakja
a városnak, az utcáknak, a kocsmáknak. A suszterinasok úgy süvegelik,
ahogy a polgármestert. De Móráék lapja nem közli verseit.
Hanem a Balassa Ármin szerkesztette Szeged és Vidéke!
Az a lap is ott ült minden reggel Móra asztalán Juhász Gyula verseivel.
Móra nem ütötte rá min ősítő pecsétjét ezekre a versekre. Irigységb ől?
Az irigység hiányzott — ismereteim szerint — Mórából. Juhászról mint
költőről nem nyilatkozott.
Ebben az időben Babits már itt tanít mint kezd ő középiskolai tanár.
Naponta bent ül a Somogyi-könyvtár olvasótermében, ami fölött Móráé
az impérium. Latin, német forrásokat tanulmányoz, kazalszám várják
a nevére kikészített könyvek kijelölt helyén. A bársonyos barnaságú, éles
szemű Mára nem ismerte föl Babitsot? Számára idegen zenét, világot
sugárzott a költészete? Nem ütötte rá költészetét hitelesít ő bélyegzőjét
sem szóban, sem írásban. És Kosztolányi, Juhász Gyula révén, itt közli
nagy tehetségr ől tanúskodó költeményeit, tárcáit Balassa Ármin lapjában.
Móra nem veszi észre. És ebben következetes marad. Bizonyosan
olvassa, firtatja a legmodernebb költ ő i kráterkilövéseket, de nem húrozza
át hozzá a lantját.
Vitáiban átkozott, nyugatimádó, magyar lélekt ől idegen kozmopolitizmusnak tartja az újak törekvéseit éppúgy, ahogy a szociáldemokrata
elveket. Születését ő l gyógyíthatatlan színvak? Vagy csak színtéveszt ő ?
Nagy írói karrierje talán ezen a korrigálható csekélységen megcsúszva
maradt alatta a saját lehet őségeinek.
Nagyon érzékeny költői mivoltára pedig egyre zuhognak a súlyosabbnál súlyosabb ütések. Ott zúg benne a haját megfehérít ő asszonyi botlás
tudata, a nyomdászok tiltakozása, s az utolsó, még fájóbb ütés Ady kezétől származik.
A Budapesti Naplóban a modern líra háttérbe szorulásáról szól a
költő, hogy a Mórák és a Pósák végleg elhatalmasodnak rajtuk.
Amikor a kívánt kefelevonatokkal Beck Pista népies pincemúzeumában utolértem a tisztelt szerkeszt őséget, már javában állt a muri.
Tömörkény novibazári történeteit id őnként pohárkoccintásokkal er ősítették meg, s arról jut eszembe katonanótákkal, hogy „Sej, de kedves
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édösanyám, ha mög akarsz keresni, de Novibazár közepibe gyere ki, de
mögtalálod siromat egy kőszikla alatt, de kedves lédösanyám, ott kiríhatod magadat."
Móra kuruc csalmiában a fején, török bársony kaftánnal a vállán,
rézfokossal a kezében ült egy fölfordított kárment őn, s arra csapta a
kefelevonatot, míg kezebeli kicsi ceruzájával kiplajbászolta bel őle a nyomda ördögi hibáit. A nóta ment tovább. Bolgár, Vikár egy percre el nem
hallgattak.
Móra is közéjük simogatta énekszavát, ami a beszédhangjához képest
tisztábban csendült. Beszédhangja az örökös szivarfüstt ől fátyolosan érkezett elő, a szordinóra fogott trombitához hasonlóan. Úgy t űnt, messziről
jön, pedig, csak halkan. Árnyaltság meg annyi volt benne, akár a színészekében. Tudott az érzelmekkel bánni, s ha olyan témán szaladt a szava,
muzsikáltak a mondatai. És a mondott képek úgy 'épültek föl három
dimenzióban, ahogy a vásári szemfényveszt ő képes szappanhabból egész
várakat, háborús lövöldözéssel elővarázsolni a szájtáti népeknek. De az
ő beszéde által fölépített képek nem pukkantak szét soha.
A pincebeli búfelejtés csak látszat. Nem mosta ki Mórából a három
oldalról is rászabaduló bajokat. Ilonka huzamos hazugságának vágásnyoma, a nyomdászok ellenérzéseinek szúró sebe, s Ady harapásának foga
helye ott égett a kuruc süveg alatt, talán jobban, mint az eleven parázs.
Magam sem hittem, hogy múlhatatlan vagy nem csihadó 'égedelmek ezek
Móra lelkében. Szabadulni akart t őle. Borral, gyakori kvaterkázások révén. Nem gyógyult sebe, tapasztalhattam hónapok múlva is.
Éppen a harapásokat követ ő augusztus 5-én, a Haviboldogasszony
búcsúján láttam, hogy próbál föloldózkodni Móra a huszezer emberes
tömegben. Tömörkénnyel látogatott ki, ugyan a gazda rózsafüzérrel a
kezében buzgón ballagott a processzióban, nyelve kiszáradt az Adától
Szőregig összesereglettek porától. •
Móra nem ment be a templomkapun. Az őrült hőséget kalaplevéve
állta, de az áhítatos zsolozsmánál jobban érdekelte az útszéleken és utcák
hűseiben ezres fürtökben szétbogárzó, vastag, igazi nép viselkedése. A
kapualjakban árusító mindenféle bazárosok, kikiáltók, pióca- és gyógyf űárusok rikoltozásai, az énekes koldusok, a ráolvasók, kuruzslók, kéregetők, mutatványos hadmozdulatai. Mintha ebben a vásári nyüzsgésben a
bajait szeretné szertehagyni.
Estig, karbidlámpa-gyújtásig elidőzik a céllövöldék, ringlispílek, medvetáncoltatók körül.
A dobra morogva táncoló medve látványán összefutó népek között egy
öreg zsíros nyakú paraszt változtatja meg a közhangulatot. Azt kívánja,
hogy a pénzéért dögönyözze meg a medve elpudvásodott csontjait. A
módszer hatásos, a medvegyógyításért sorban állnak az emberek. Egy
hatosért úgy megsimogatja az öreg morgó a csúzos fájdalmakban szenvedőket, hogy azok megfiatalodva ugrálnak talpra a medve mancsai közül. Az első kivasalt öreget Móra megfaggatja.
— Az üköregapám már medvével marcangoltatta magát, ha id őnként beleállt csontjaiba a fájás. Annak a kékjét kordta ugyan hetekig
is, de szaladni úgy elszaladt vele, akár az agár.
Vigaszát nem találta az ilyen félnapos elálmélkodásokban sem, ezért
kereste más irányokban is.
Az akkoriban Domokos Lászlónévá lett Löllbach Emmának fülem
hallatára mondta el, nagyon hárítékos széptevések között a Parnasszuson,
hogy biz' magára maradottnak érzi élete sajkáját, s a fekete vizek úgy
forgatják öntörvényeik szerint, hogy gyakran vágyat érez kiugrani bel őle.
Löllbach igen eleven szellem ű, mutatós, szép n ő volt, a kikeményítetten komoly gondolkodású Domokoshoz képest frivolnak t űnő jelenség.
Móra aranyszófolyamát úgy iszogatta, ahogy ötórai teáját.
Pár éves barátok voltak Móra és Domokos, noha sok mindenben
más színezet ű ladikokon járták életük vizeit. Domokos értette, értékelte
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Adyt, s az akkor új társadalomvizsgáló szociológiai eszmék b űvöletében,
gyakorlatában élt. Móra nem szerette Adyt, haragudott a szociológiára,
s kifigurázta m űvelőit.
Löllbach közvetített közöttük, védelmezte férjét, de lassan saját vonzáskörébe kerítette Mórát nagyon kedves, fiatalasszonyos modorában. Cselekedetét oroszlánszelídítésnek nevezte, s bármilyen nagy társaságban
sörényen simogatta a morgolódó Mórát. A közvetítés a kedves modorú
Emma asszonytól jól eshetett Ferkó bátyámnak, hiszen találkozásaik során
témáikat tíz percenként váltogatták, a modern pedagógiai ismérvek feszegetésétől a virágszirmok boncolásáig, szerkezetük fölrajzolásáig. Botanizáltak előbb csak a szerkeszt őségünk asztalainál, kés őbb a parkok fái
között, aztán a Tisza-parti tutajok mohaflóráit, faunáit firtatva.
Ahogyan figyelemmel kísérhettem Emma asszony Mórához való közelségét, mindannyiszor azt észleltem, nagyobb hatással van rá, mint akárhány pohár bor elfogyasztása. Jelenlétében fölvidámult, szemzugai nevet ő
ráncokra rendez ődtek, s szokása ellenére hangosan gurgulázó hahotákban
tört ki, még akkor is, ha sz űkebb családjuk tagjai vették őket körül.
Olyan mókákat megengedtek már, mint tavaszi rigók a fákon. A
belül vidám lelkület ű Móra kívül kicsit koravén zordságot láttatott, s
míg meg nem szólalt, a távoli néz ő azt hihette, zárkózott. Hanem amikor
kisegítő erő működött körülötte, amely kinyitotta a látszatajtókat, a benne
izzó humorláva és epe egy-egy pillanatra faélelmes kavargásban mutatkozott.
A nagyon tisztelt Tömörkényt is megcsipkedi jelenlétében Kis József
miatt, akit közös utálkozásuk ellenére a Dugonics Társaság felolvasó
asztalához invitáltak, napokig vendégeltek.
A kontyköt ő-versenyhez, Pistám, a karikás ustorral való durrogtatáshoz, a borok ízéhez, Pistám, és a prózához értesz, de a költészetet
úgy ugatod meg, mint fiatal kutya a holdat. Már megbocsájtasz!
Mögbocsájtottam, Förcsi, tisztölöm a véleményödet, de ha mögengedöd, ennek a fordítottja is vélemény.
Nagy viták kavarogtak föl közöttük, olykor a személyeskedésig kirámoltak egymás hibáiból mindent, de barátok maradtak.
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SIMAI MIH Á LY
KÉT-TORNYÚ
A két-tornyú megérkezés Szegedre .. .
Újra itthon vagyok.
A Tisza zúg, s én megkeresem benne
hazatérő folyóként a torkolatot.
Még egy sarok ... virágillat gyertyáit
érzem a szél monoton menetében,
s a csillagok, amelyeket idáig
görgettem, helyrezökkennek az égen.

TISZAI RÉZKARC
A k őkorláton ernyedt, hosszú hálók,
mint régi-régi ázott sodronyingek.
Egy vén halász — a csónakból vizet mert —
lerakja a lapátkát. Széttekinget.
— Néz, néz a hullám. Százezernyi szürke
pilláján mélység s föld árnyéka rezdül.
S csak áll a híd, föltartva hősi testét,
amelyen két part hullámzik keresztül.
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ANDRÁSSY LAJOS
ÚJ TARJ ÁN
születtem itt s ha vissza-visszajárok:
csak mint az emlék h ű kutyái hozzám,
megt űrsz-e? nem? — de átkot mégse szórj rám;
veled vagyok — míg bennem itt az álmok!

azt hitted: érted jöttem,
elnéztél hát fölöttem,
jöttem pedig: porosan fázva,
napi gondolat útszélre e1- s kirázva
találkozni magammal újra
szelíd szívvel köd űző lángot fújva
a csillagokra, hogy ne fázzanak .
— téged pedig tán meg se láttalak.
.

*
békák brekeknek ősi tó ölében:
beton-hegyek közt megrekedt a múlt
s a békalencsén reflektor-tüzekben
kék nylonszoknya árván meglapult...

*
telihold volt talán? vagy kormos éj?
egészséges mély álom ringatott?
hazafelé még dúdoltam kicsit
— nem olvastam aznap a hírlapot.
1976. május
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LENGYEL ANDRÁS

ILLYÉS, JÓZSEF ATTILA ÉS A DUNÁNÁL
Régóta közhely immár, hogy A Dunánál József Attila egyik legismertebb,
legszebb és legfontosabb költeménye, egész életm űvének is egyik nagy,
összefoglaló darabja. Nemcsak jelentése sokrét ű s gazdag, de genézisében
is több réteg különíthet ő el egymástól — természetesen, jó, s őt nagy versrő l lévén szó, e rétegek nem nyilvánvalóak; egymástól való elkülönítésük,
az „összetevők" kimutatása csak gondos filológiai elemzéssel lehetséges.
József Attila alkata szerint klasszikus költ ő ; ha valakiről, róla bátran
elmondható, hogy tudatosan törekedett el ődjei s kortársai költ ői kezdeményeinek összefogására, szintetizálására. Szabolcsi Miklós joggal mondhatta róla, hogy „költészetének történelmi dimenziója mélyebb, mint els ő
pillantásra látszik, — versei sorai mögött »mélységesen mély« történelmi
és kulturális rétegek húzódnak meg". (József Attila és a kortárs szocialista
líra. Bp. 1980. 8.) A Dunánál versrétegeinek genetikus szétválasztása, a
vers ízekre szedése is ezért éri meg a fáradságot. E munka révén ugyanis
— legalábbis teljes elemzés esetén— föltárul mindaz a hozadék, mindaz
a kultúraréteg, amely közvetve, áttételesen jelen van s hat a versben.
Azaz: a szokásos alkotáslélektana, hatástörténeti szempontok érvényesítése mellett egy ilyen elemzés a versben jelenlev ő eszmék társadalmi
„kihordási" folyamatát is láthatóvá teszi, megmutatja. Tisztázódik tehát
az a folyamat egy konkrét vers esetében, amelynek során egy-egy eszme,
gondolat, fölismerés „kiforr" s egy magas esztétikai érték ű műegész, egy
nagy vers részévé, integráns elemévé lesz.
A következőkben ehhez az elemzéshez szeretnék hozzájárulni egy-két
szemponttal, adattal.
A Dunánál egyik gondolati vonulatának „el őtörténete" eddig is viszonylag jól megfogható, illetve érzékelhet ő volt. Az Életünk 1978. évi 6.
számában — Brichta Cézár, József Attila és A Dunánál címen — úgy-ahogy
sikerült már tisztázni azt a szerepet, amelyet Brichta Cézár, e szinte teljesen elfelejtett költ ő Én őseim című verse játszhatott A Dunánál kialakulásában. A probléma azonban összetettebb, mint ahogy gondolni lehetett: József Attila versének genézisében nemcsak Brichta verse kapott
szerepet, de Illyés Gyula korai költészete is. Illyés 1931-ben megjelent
Három öreg című művében ugyanis ugyanaz az alapgondolat jelent meg
s nyert erőteljes lírai megfogalmazást, amely el őször — elvontan és tétován — Brichtánál, utóbb pedig — közismert alakjában — József Attilánál
is megvan: a múlt, a történelem továbbélése, „mozdulása" az utódban,
a teendőin meditáló költőben. E gondolat a Három öreg 1931-es kiadásában így jelenik meg:

Most ébredek reá
Mért kellett apámnak
fáradtsága, anyám könnye
s búcsúzáskor a te selymes
simogatásod fejemre
Azért kellett talán
dalolni száz holt parasztnak
és tűnő dni szántás közben,
hogy egykor én megszólaljak.
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Tán azért nyelte le
haragját régmúlt időben
egy jobbágy vad ura elő tt,
hogy még én se feledhessem.
Csattogott az ostor
a jobbágy ajkát harapta,
hogy az a jaj egykor fényes
hanggal szálljon a magasba.

Nyújtsd föl a grófi .
földb ől szétmállott markodat,
vén bátyám s ti többiek mind, .,.
ti mutasságtok az utat.

...... .....
Repüljetek szavak,
•
kiáltsátok, ti emlékek,
zúdulj föl nép, sustorogd szét,
a te nevedben beszélek.
(Három öreg. Bp. 1931. 38-41.)

Illyés e sorai önmagukban is fotnosak; a Három öregben kulcsszerepük van. A Három öreg, ez az alapjellegét tekintve epikus vers, ahogy
Babits írta, e ponton emelkedett a „líra tiszta magasságaiba" s nem véletlen, hogy a sorokban még a nem túlzottan harcos Babits is „a lázadás
és a népszabadság himnuszát" hallotta meg. (Babits Mihály: Esszék, tanulmányok. Bp. 1978. 2. köt. 331.)
E gondolat azonban nem csupán egyetlen Illyés-vers lírai tet őpontja
— sokkal több annál Illyés korai költészetének egyik vissza-visszatér ő
alapgondolata ez, majdhogynem hitvallása. Korábbi megfogalmazásban
már Illyés els ő, Nehéz föld című kötetében is ott van. Méghozzá, tudjuk,
nem is hangsúlytalanul.
Zsellérek fia vagyok én, az vagyok sose szégyenlettem
bennem forr örökre mit emiatt nyeltem.
A visszafojtott hang erjed ő melege nyílt abban a csókban
mely életem adta, az ég a szívemben,
Igen! Ez a félszeg mosoly az arcomon a vázáttör ő cselédleány
kezének ijedt rebbenése
S e pillantás a szolga rossz leselkedése, ki hátulról vágja
urába a kést.
Egy költ ő szól itten népének nevében! kérdezetlenül bár
De ő tudja, szava a szél alatt hajló kalászok élő
zsinatjából szakadt
Egy elnyugvó zsellér falu lepébe nyujtja kezét és úgy
esküszik halálodra undok
Elnyomatás! — tüze, úgy érzi, a földb ől futott fel ifjú
szárnyasult szivébe.
(Nehéz föld. Bp. 1928. 26.)
A Dunánál ismerői elő tt persze nyilvánvaló: József Attila nem egyszerű en átvette az illyési gondolatot s. magatartást. Mint érett korszakában
mindig, A Dunánál-t írva is inkább magához hasonította, saját szemléletébe
integrálta a mondanivalója szempontjából lényeges versel őzményeket. Versériek. vonatkozó rétege az illyési gondolatnak (s képnek) csak allúziója. Alkotáslélektani szempontból pedig,, úgy tetszik, Illyés költ ői kezdeménye
lobbantotta be benne mindazt a gondolkodástörténeti lehet őséget, amely
Brichta Cézár meglehet ősen elvont s ezért kevéssé szemléletes, de határozottan izgalmas versében, az Én őséimben volt. (Persze, e vonatkozásban
nem feledkezhetünk meg József Attila atyai barátjának, Ignotusnak Tallózás Freudhoz című , a Magyar Hírlap 1936. május 10-i számában megjelent
cikkéről sem. Nemcsak A Dunánál „ős-sejt"-motívuma indult innen, de e
cikk mondta ki axiomatikus tömörséggel azt is, hogy: „A lélek felrakódott
emlék, a test megtestesült lélek,' a jelen tovább cselekv ő múlt ...")
Ellenem vethet ő természetesen: az alkotáslélektani rekonstrukció mindig kockázatos s esetünkben semmi konkrét bizonyíték, filológiai adat arra,
hagy József Attila olvasta volna Illyés idézett verseit. A gondolati-versmagatarásbeli rokonság azonban, úgy hiszem, ez esetben oly nyilvánvaló s
József Attila Illyéshez való viszonya érzelmileg mindenégig oly telített volt,
hogy nem lehet kétséges: Illyés szóban forgó verseit József Attila ismerte,
az idézett sorok versbeli funkcióját világosan látta. Egyébként is: kizártnak tekinthető, hogy a Nehéz föld, illetve a Három öreg ne lett volna József
Attila kezében. Mindkét kötet megjelenésekor ugyanis szoros kapcsolatban
voltak. A Nehéz föld úgynevezet ügyészségi kötelespéldánya 1929. január
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7-én került be a budapesti királyi ügyészségre, azaz: a kötet aznap vagy
egy nappal korábban jelent meg. Tudjuk továbbá, Illyés és József Attila
bő hónappal később, 1929. február 27-én együtt szerepelt a Vigadóban a
Bartha Miklós Társaság Magyar Föld-estjén. Az esten minden valószín űség
Szerint éppen a Nehéz föld-b ől hangzottak el versek Bergmann Teréz el őadásában. A Három öreg 1931. december 17 én jelent meg. S épp a közelmúltban derítette ki Tasi József (József Attila a Bartha Miklós Társaságban — másodszor), hogy József Attila és Illyés 1932 februárjától aktív, s őt
vezető szerepet játszott a Bartha Miklós Társaságban. Az irodalmi f őosztály
vezetője Illyés volt, József Attila a közgazdasági alosztályt vezette. Alkalom s indok tehát Illyés „népies" verseinek megismerésére b őven adódott.
Az igazi, a lényegi feladat azonban úgy hiszem, nem az ún. közvetlen
Babás valószín űsítése; nem az a kérdés, vajon mikor., milyen úton-módon
kerültek A Dunánál-t író költő kezébe Illyés Gyula szóban forgó versei.
Bizonyos ugyanis, akár ismerte Illyés verseit József Attila, akár nem (bár
ez utóbbi szinte elképzelhetetlen) : A Dunánál egyik, ősöket megidéz ő vonulata ugyanabban a problémakörben mozog, mint Illyés versei. Pontosabban szólva: ugyanaz a probléma hasonló költ ői képekben jelenik meg
mindkettőjüknél, azonos a problémaérzékelésük. Közös bennük a jelennek
történeti kontinuitásként, folyamatos meghatározottsági láncolatként való
fölfogása. E meghatározottság „leírásában", megérzékítésében azonban
már vannak — az egyszer ű motívumkülönbségnél lényegesebb — különbözéseik. Illyés szociológiailag jól körülhatárolt népet jelenít meg. Paraszt
ősei 'érdekében akar szót emelni, velük egybeforrani — idézett versei kohéziós erejét éppen ez az egybeforrni vágyás adja. Népe nevében beszél
tehát, az ősök ebben segítik őt. Neki, jól láthatólag az a hiány az alapélménye e versekben, ami később a népi írók paraszti ágának is, s amit
Zab Mihályról írott versében Sinka István így fogalmazott meg: „Neki —
tudniillik Zab Mihálynak — is az a végzete, / / hogy szélbe száll el az
élete". (Zab Mihály varnyudi szélben.) Ezért ahogy Sinka (s más módon
Erdei, Veres Péter s mások), Illyés is történelmet akar teremteni, népe
(osztálya) hiányzó történelmét akarja megjeleníteni — önmagát téve a folyamat csúcsára. Önérzet f űti, s kötelességtudás fegyelmezi tehát; „beáll
a sorba". Babits jól látta, verse „a lázadás és a népszabadság himnusza".
József Attila ugyancsak a történeti kontinuitásba állítja be magát s a paraszti ősök, mint meghatározók, mint benne jelenlev ők nála is megjelennek. Egyezik ebben Illyéssel s ez lényegi egyezés. De az ősök körét kitágítja: a szociológiai körvonalazottságot nem adja föl ő sem, de vele — jól
tudjuk — nemcsak „a honfoglalók gy őznek", őt a „meghódoltak kínja" is
„meggyötri". S ő a „sok nemzetség" is „amely egymásra tör". Azaz: ellentét tendenciák egységét képviseli, benne nem egyik vagy másik őse van
jelen, hanem a történelem egésze. Nyilvánvalóan ezért újítja föl Brichta
gondolatát s ezért veszi át szinte szó szerint a „minden, ami volt, van"
kifejezést is. Nagy filozófiai élménye,. a Marxon átsz űrt Hegel munkál itt,
de — tudva vagy sem — Illyéssel is polemizál. Ám e vitája nem egyszer ű
tagadás, nem ellenpontozás. Inkább túlhalad rajta; úgy, hogy egyben magába is foglalja azt. Nem véletlen, hogy költeménye címe a Dunát idézi
meg, s a vers részleteinek egységét, összetartozását éppen a költ őileg megjelenített Duna biztosítja.
A Dunánál sokrétű szövetének egyik vonulatáról szóltam. Annak is
egyes vonatkozásairól csupán. Ne feledjük azonban, A Dunánál ennél is több
s az elmondottak is csak az egész vers összefüggéseiben nyerik el értelmüket.
-
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Látogatónk Freisingb ől érkezett, az Isar mell ől, s panasz és dicsekvés
egyforma arányban váltakozik a meséiben. Hogy tavaly készen lett a
házuk, kétemeletes, és minden megvan benne, ami ma egy modern házban kell. Még úszómedencét is építettek, hogy a gyerekeknek legyen hol
fürdeni, mert a folyó messze van és különben is szennyezett. Ő azonban
sehogy se képes elfelejteni a régi otthont, Staniši ćot, ahol született és
élete nagy részét leélte. Különösen azóta vágyódik haza, hogy az ura
odakinn meghalt, s ezt senki sem érti, ő maga sem. Két lánya jól ment
férjhez az új hazában, az egyiknek autószerel ő az ura, otthagyta a gyárat,
önálló lett, s annyi a munkája, hogy már alig gy őzi. A másik egy fodrász
felesége, ő maga is kitanulta a mesterséget, lenn a földszinten van az
üzletük. Az unokái szépek, okosak és szeretik őt.
— Mit akar .a mama folyton otthon — szólt rá néha a lánya, az autószerel ő felesége —, hisz nincs ott nekünk már senkink.
Ez igaz. De ő mégis, ha csak teheti, minden évben hazalátogat. Kimegy a temetőbe, végigjárja a régi utcákat, meglátogatja a régi ismer ősöket, még a városba is bejön, s felkeresi azokat, akik még élnek. Pedig
Freising szép hely, nem túl lármás és alig valamivel nagyobb Staniši ćnál.
Csak hát mégis város.
Én is jártam Freisingben. Münchenb ől rándultunk ki barátommal
jó régen, tizenhárom év el őtt. Tisztán kegyeletb ől, Freisingi Ottó püspök
emlékének áldozva, aki a tizenkettedik század magyar történetét írta meg.
Megnéztük a régi, román stílusban épült dómot, az Isar partján sétáltunk
fél órát, s több látnivaló már nem is igen volt a városkában. Az Isar
csendesen folydogáló vize maradt még meg bennem, a partjain vonuló
nyírfákkal, amelyek hófehér kérgük ellenére fekete árnyékkal feküdtek
el a lassan gyűrűző hullámokon.
Egy cukrászdába mentünk a város f őterén és frissít őt kértünk, mert
nyár volt, vasárnap délel őtt. És almáslepényt ettünk, amely barna volt
a fahéjtól, viszont vastagon reszketett rajta a fehér zselé.
Aztán egyszerre zeneszó hallatszott valahonnan, mire a cukrászdában
mindenki felugrott, a kirakathoz rohant, vagy kiment a térre, amely
pillanatok alatt megtelt emberekkel. De a zenekart még nem lehetett látni,
csak a közeledését sejtettük az er ősödő hangokból. A puzon sikoltása, a
vadászkürt harsogása már egészen betöltötte a teret, s a bombardon halk,
méltatlankodó brummogással követte az el őretörő éles hangokat.
Aztán megjelent a zenekar is. Fekete nadrágos, fehér inges férfiak
fújták a kürtöket és verték a dobokat, széles karimájú fekete kalappal
a fejükön. Ez volt az egyenruhájuk. Civilek voltak, de katonásan meneteltek a harsány induló hangjaira. Kétszer körüljárták a teret, aztán megálltak és úgy muzsikáltak tovább. Nem kering őket vagy más andalító
muzsikát, mint a t űzoltó-zenekarok vasárnap délel őtt a világ megannyi
falujában. Ezek kitartottak a pattogó indulók mellett.
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A cukrászda teljesen kiürült, a kék szem ű , szőke kiszolgáló lány is
kiállt az utcára, mint aki nemcsak a zenét akarja élvezni, hanem a látványt is. A fekete nadrágos, fehér inges férfiakat, akik ahelyett, hogy
kuglizni mentek volna valami kiskocsma árnyékos udvarába, vagy leültek volna valahova egy pohár bor mellett beszélgetni kicsit, mint mifelénk
a férfiak vasárnap délel őtt, kemény léptekkel menetelnek végig a városon
és fújják a kürtöket.
Kinek fújják és miért? — kérdeztem csak úgy magamtól egészen
értelmetlenül persze. S miért menetelnek vasárnap délel őtt, egész heti
munka után, amikor mindenütt a világon pihennek az emberek?
Választ természetesen nem tudtam adni magamnak az együgy ű kérdésekre, csak mint amikor valaki homályosan megsejt valamit, egyszerre
megértettem látogatónk honvágyát annyi év után, . amikor pedig már alig
van itthon valaki a régiek közül, csupán az emlékek élnek felejthetetlenül.
~

A német diákvezér, Rudi Dutschke halálának okáról semmit sem tud
a világ. Egy ideig azt hitték, merénylet áldozata lett. Mert el őször próbálták erő szakos eszközökkel félreállítani. A holland rend őrség nyomozása
azonban semmi jelét nem találta ilyesminek. El kellett fogadni a tényt,
hogy ágyban, párnák közt halt meg negyvenegy éves korában, olyan polgári módon, mint más egyszer ű halandó. A betegséget sem ismerjük,
amely ilyen fiatalon végzett vele.
Én azonban azt hiszem, egészen kis fantáziával elképzelhet ő , hogy
kóros elnémulás okozta halálát. Több mint tíz éven át hallgatásra volt
ítélve, sőt hazátlanságra is. Ebbe pusztult bele. Mert éltet ő eleme, miután a falon átjött, és a nyugatnémet fiatalság vezére lett, a beszéd volt,
a gyújtó szónoklat, amely százezreket tudott megmozgatni. Nem volt pártja,
az optimális ellenzék vezére volt azokban az években, amikor a t őkés
rendszerek a német gazdasági csodában látták az ideális viszonyokat.
Ám ez az ő parlamenten kívüli ellenzéke szocialista programjával, amelyben gyakran hangzott el Lenin neve, túl széls őségesnek t űnt a német
polgár szemében. Enyhébb változatát választották és egyszer csak Wily
Brandt alakított kormányt.
Rudi Dutschke megértette, hogy elkövetkezett a szavak alkonya. Hogy
szónoklatokkal többé semmit sem lehet elérni. Legkevésbé tömegeket toborozni. Az ő mozgalma kikövezte az utat a német szociáldemokráciának
a hatalom felé, s ezzel egyidej űleg eljátszotta a maga szerepét. Rudi
Dutschke egy ideig még összehívta a fiatalságot, de tábora egyre kisebb
lett, szónoklataival már nem tudta kivinni a diákokat az utcára. Többé
nem hallgattak rá. Tetteket vártak és nem szavakat. A hívek nélkül maradt diákvezér sehol sem kaphatott állást Németországban. Egy dániai
egyetem hívta meg vendégel őadónak, majd Groningenben telepedett le,
ahol a filozófiai intézetben tartott el őadásokat. Néha még visszament kis
időre Frankfurtba, Bonnban is megfordult, de kih űlt körülötte a levegő,
fölösleges idegen lett.
A retorikának alighanem ő volt utolsó h őse Európában. Mert másutt
már korábban rájöttek, hogy az id ő nem felel meg a szónoklatoknak. Ha
valamikor harsogó tirádák és ékes körmondatok királyokat voltak képesek megbuktatni, a szavak devalvációja idején már csak a cselekvés számított. Nem mintha a század második felében nem beszéltek volna eleget.
Soha ennyit nem beszéltek, csak éppen nem azzal a hévvel és gyújtó
hatással, ami a politikai szónoklatnak Cicero óta Kossuth Lajoson át
mondjuk, csak Leninig a lényege volt.
Addig világok épültek szavakra és a szónoklás m űvészetét a gimnáziumban tanították, hatodikban tananyagunk volt a retorika. Meg lehetett bukni belőle, és stilisztika, poétika, retorika volt az a szellemi hármas. egység,. amellyel ki merték engedni a diákembert az életbe. Az ékesszólás a fels őbb társadalmi osztályokba biztosított belépést, mikor még
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a pohárköszönt ők divatban : voltak és egy testhezálló szónoklattal karriert
lehetett csinálni.
Igen, ma is beszélnek, többet, mint valaha. De egyszer űen, konkrét
tényeket közölve, hatásos idézetek nélkül, szorosan a tárgynál maradva,
minden költői szárnyalást mellőzve. A szívnek többé nincsen szerepe szónok és hallgatók között. Hangnak sem, érzelmes modulációnak sem. Csak
az érv a fontos. És a szám. A szavak annyit érnek, amennyi a tartalom
bennnük. Semmi dísz, semmi cikornya nem röpíti magasba őket, s talán
nem is divat többé a hallgatóságnak vállára emelni a szónokot, mint
ahogy Kossuthtal tették a londoni dokkmunkások, amikor a szigetországban partra szállva órákon át beszélt született angol politikusokat megszégyenít ő ékesszólással. A lovakat se fogják ki a szónok kocsija el őtt,
amint azt Táncsics Mihállyal tette a márciusi ifjúság. A szavak önmagukban semmit sem érnek. Olyanok, mint a végs őkig felhígított pénz, amely
elvesztette aranyfedezetét, s nem adnak érte többé semmit.
~

Meghatódva nézem újra a franciaországi magyar újságot. Tartózkodó
igénytelensége a megrendít ő. Az, hogy az emigránslapokkal ellentétben nem
akar politizálni. De ez a huszonegyedik évfolyamába lép ő, tizenhat oldalas
újság nem is emigránsoknak íródik. Akik Párizsban és a francia vidéken
megtelepedtek, nem emigránsok már. Többségükben rég megszerezték az
állampolárságot, s ha gyerekeik még tudják is, unokáik már nem értik
anyáik nyelvét. Ez az, amit el őször támad meg könyörtelenül az idegen környezet. Hát akkor mit akar ez az Újság, amely havonta vagy talán csak negyedévenként jelenik meg, ebben a rohanó világban, ahol a történelminek
mondható események csaknem naponta döbbentik meg az öt kontinensen
élő négymilliárd embert, nem egyszer a sorsukba is alaposan beleszólva; a
tájékoztató szervek percénként árasztják négy égtáj felé legújabb híreiket.
Ez a kis párizsi újság hónapokat késve kullog az események után.
Igaz, hogy amiről tájékoztat, nem sürg ős. A minden év szeptemberében
megtartott Rákóczi-ünnepségr ől a francia főváros közelében, ahol a Nagyságos Fejedelem szívét temették el, amikor meghalt, elég hetek múlva
beszámolni. A Csárdás nev ű népi tánccsoport fellépésér ől tudomást szerezni két hónap múlva sem kés ő . Többi cikke még kevésbé id őhöz kötött. Egy
riport Radnóti párizsi tartózkodásáról, egy visszaemlékezés a nálunk, Kiskéren született Gruby Dávidról, Heine, Daudet, Chopin és George Sand
orvosáról, aki a Montmartre temet őjében alussza örök álmát, nagyjából
ez az újság anyaga. A többi hír és hirdetés. És mintha ez lenne a fontosabb. A szilveszteri vacsora kecsegtetése töltött káposztával, mákos és diós
bejglivel, amit egri bikavérrel, debr ői hárslevelűvel lehet majd leöblíténi.
És a Párizsban él ő magyar társadalom halottairól szóló híradás. Minden
egyebet más lapokból is megtudhat az olvasó.
Hát akkor mégis miért van már huszonegy éve ez a kis újság? Ezekért a látszólag jelentéktelen híradásokért, amelyeket kívülálló, illetve
kívül élő meg sem ért. A halottakért, akikkel itt az idegenben az elvesztett
haza szálai fűzték össze az olvasókat. Mert számon tartották egymást.
Negyven, ötven, hatvan éven át, amint az egy-egy nekrológból kiderül.
Néha évekig nem találkoztak, közelebbr ől talán nem is ismerték egymást.
De az egyesület, amely lapjukat is fenntartja, a meglazult kapcsolatokat
egy-egy összejövetellel mindig meg tudta er ősíteni.
Vannak dolgok, amelyek a fölöslegességükkel döbbentik meg az embert. Ilyen egy magyarázó szöveg -- amit persze csak mi érzünk fölöslegesnek —, amely elmondja a Pál utcai fiúk tartalmát. Abból az alkalomból,
hogy most jelent meg olcsó kiadásban franciául Molnár Ferencnek ez a
bűbájos ifjúsági regénye, miután 1937-ben már megjelent. Ez nem hirdetés,
hanem örömhír. Karácsonyra megveszik a gyerekeknek a Pál utcai fiúkat
franciául, hiszen magyarul már nem tudnak, s akkor egy kicsit körüllengi
őket az őshaza hangulata.
Különben az otthon is kihasználja a még el nem altatott honvágyát.
Pesti . külkereskedelmi vállalat csabai kolbászt, székelygulyást és Újházi
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tyúklevest kínál mérsékelt áron. S őt egy székesfehérvári hangszerkészít ő
tárogatót ajánl, többféle változatban, ahogy a megrendel ő parancsolja.
Amennyiben valakinek kedve lenne tárogatózni Párizsban.
A honvágynak mindig megvoltak a maga vámszed ői. De ezen is talán
csak mi ütközünk meg. Akik idegenben élnek, már megszokhatták. És mert
a hirdetések minden számban visszatérnek, feltehet ő, hogy hatásukat az
üzleti élet nagyon is érzi. Mert a párizsi magyar felkeresi a boltot, ahol
szilvalekvárt és barackpálinkát lehet kapni, s egyszer még megtörténhet
csakugyan, hogy a Csínom Palkó dallama is felhangzik az otthonról hozatott tárogatón valamelyik párizsi bérház emeletén.
~

„Láttam egy nagy magyar fest ő képeit, talán a legnagyobbét, aki él"
— írtam négy év el őtt Tóth Menyhért emlékkönyvébe a M űcsarnok termeiben megrendezett hatalmas kiállításán. Most, hogy meghalt, az id őnek
kell majd igazolnia állításomat. Az id őnek, amely oly kegyetlen volt Tóth
Menyhérthez, amíg élt! Nemcsak azzal, hogy hagyta tizenöt éven át paprikatermel ő tsz-tagként kínlódni, mert a személyi kultusz rendszere alatt
nem volt hajlandó nyilvánosan megjelenni, de egész keserves életével,
amelyet magányosan, féllábbal, koplaló szegényként szenvedett át, és saját
bevallása szerint csak este volt boldog, ha rajzolhatott és festhetett. Magának persze, miután behúzta ablakán a függönyt, másfél évtizeden át.
Miskén — Baja és Kalocsa között —, egy isten háta mögötti falu utolsó utcájában. Az ősszel, amikor meglátogattam, ott is négy-öt embert kellett
megszólítani, míg végre valaki tudta, hol van a Tóth Menyhért háza.
Jó tíz éve lehet, hogy a közönség el őtt rajzaival megjelent. A kecskeméti Forrás című folyóirat el ődje, a Kiskunság kezdte közölgetni egyetlen
tollvonással megrajzolt grafikáit. Nonfiguratív és mégis alakokat sejtet ő ,
egyenletesen futó vonalában a rajznak oly határozott ritmusa volt, hogy az
ember szinte látni vélte egy képzeletbeli balett figuráit. Még a dallam is
ott bujkált valahol a rajz hullámvonalának neandervölgyében. Záródíszek
és fejlécek voltak ezek a rajzok, hogy a vidéki folyóirat mégse legyen olyan
szegényes.
S így lassan, túl élete hatvanadik évén, végre felfedezték. El őször
ő stehetségként, mert mi más is lehetne egy festeget ő szövetkezeti paraszt!
Aztán kiderült, hogy még a háború el őtt akadémiát végzett, Vaszary tanítványa volt. Most már kiállításokat is rendezgettek neki. El őször csak a vidéki városokban meghívott kritikusok el őtt, akik lelkes beszámolókat írtak
róla, majd képzőművészeti folyóiratok közöltek tanulmányokat képeinek
reprodukcióival, hogy végül sor kerüljön az életm űvét érzékeltet ő nagy
pesti kiállítására.
Ott aztán teljes terjedelmében megmutatkozhatott nagyszabású fest ői
egyénisége. És tökéletes egyedülvalósága a mai magyar piktúrában. A valóság ezoterikussá lett markáns transzpozíciójában, valamiféle botanikai
eredőként, indák és gyökerek szövevényeb ől bontakozott ki a forma, fehér
fények villózásában, vastagon és zamatosan, er ős, széles ecsetvonással,
mintha fékevesztett vad paraszti bacchanáliák öröme és indulata lett volna
belefojtva.
Formát mondtam, pedig alakos képei ugyancsak az említett fények
amorf játékából t űntek elő sejtelmesen, emberek és állatok egyaránt, mitológiai őslények jegyeib ől is jócskán magukon hagyva valamit. Csendélet
alig egy-kett ő volt látható, interieurb ől semmi, csak ember és állat modelljének végtelen változatai vonultak Tóth Menyhért hatalmas vásznain, még
a tájképet is csaknem teljesen kiszorítva. De mindez a fest ői konvenció
legcsekélyebb jele nélkül, mint amikor magának fedezi fel valaki . a világot.
És a legtöbbször fehérrel festett fehérre, de mégis oly színesen, hogy a
szemlélőnek semmi hiányérzete nem volt.
Nem vagyok műkritikus, csak lelkesedéssel tudom pótolni a szakszerűség szavakban kifejezhet ő hiányát. De pesti tárlatától kezdve nem szakadt meg a kapcsolat közöttünk. Mert Tóth Menyhért még aznap este fel-
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hívott szállodámban, amikor elragadtatott soraimat megmutatták neki,
aztán üzeneteket váltottunk, meghívókat küldött és végre az ősszel' személyesen is találkozhattam vele.
Házat épített magának a miskei faluszélen. Malterosládákon léptünk
át, cementzsákok között bukdácsoltunk, míg beértünk a tágas m űterembe,
ahol nem volt más, csak egy ágy kék csíkos dunyhacihával, meg egy óriás
tuskóból faragott karosszék és rengeteg kép.
— Ideje már — mondta —, hogy rendes hajlékban várjam az öregséget. A régi szülői házat nagyobbítottam, hogy képeimnek is otthona
legyen.
Egy itteni kiállítást beszéltünk meg vele, amit majd Zombor és Kecskemét hivatalos vonalán szerveznek az illetékesek. Nem nagy anyaggal
mindössze huszonöt-harminc képpel, és Konjovi ćtyal együtt mindent elkövetünk, hogy sikere legyen. Örült. És bizonyára várta a megbeszélt kocsit,
amely érte megy. De a bürokrácia lassúbb volt, mint a halál, és ha meg
is rendezzük még azt a kiállítást, Tóth Menyhért már nem lesz velünk a
képei között.
~

Szeretem Moszkvát. Az olvasmányokból őrzött ködbe vesz ő régi várost éppúgy, mint azt, amellyel egy hatnapos turistakiránduláson igyekeztem ismerkedni. Akkor aranyozták a templomok hagymakupoláit, s mintha
minden festékszagú lett volna, a Kreml tornyai és bástyafokai pedig
olyanok voltak, mint egy perzsa mese díszletei. Mondom, szeretem Moszkvát, de azért nem bánnám, ha az . olimpiai játékokat valóban Athénben rendeznék. Nem politikai meggondolásból persze, hanem a klasszikus szellemnek kijáró tisztelethez visszatérve. És az id őtlenség illúzióját keltve
ebben a fenyeget ően gyors rohanásban az elmúlás felé.
A mai Athénnek semmi köze a régihez. Ha nem volna az Akropolisz
a Parthenónnal és az Erechtheionnal, amelyek kétezer-ötszáz éven át uralták a világ épít őművészetét, olyan lenne, mint a többi kelet-európai nagyváros, mint mondjuk, Bukarest vagy Szófia. Nem, még olyan sem, mert
azok is modernebbek, tisztábbák és szebbek, mint ez a halszagú metropolis,
amelynek utcáin minduntalan komoran ödöng ő pópákba ütközik az ember, akiknek hosszú hajfonata a hátukat verdesi, s tán ezért köszöntik őket
mély meghajlással a boltjuk ajtajában ácsorgó cukrászok. Szegénység és
maradiság, ezt hagyta hátra a régi dics őség. Ami új és nemcsak az utca
népét ragadja magával a mindenütt hallható hangszórókból, az Theodorakisz zenéjének izgalmas staccatója, s a görög labdarúgás. Puszkasz, Puszkasz, ünnepli a rádióriporter a magyar edz őt, akinek csapata épp akkor
aratott üdvrivalgásra érdemes gy őzelmet, amikor gépünk leszállt a repülétéren, közvetlenül a NATO terepszín űre festett hangárai mellett.
Az étteremben édes, gyömbért ől illatos birkapacalt tettek elénk. Zöld
levélvagdalék úszott a gyanús lében, s még gombóc is volt hozzá. Valaki
azt mondta, kukoricalisztb ől, de ahhoz túl fehér volt. Viszont a puding dióval és mézzel, lángoló rummal meglocsolva megvigasztalt bennünket .a szokatlan ebédért.
Másnap aztán felkapaszkodtunk az Akropoliszra. A kapaszkodást szó
szerint kell érteni, mert az út nagy bazaltkockáit domború macskakövekké
változtatta a két és fél ezredév, meg az emberi érdekl ődés. Most is csordákban mennek fel öt kontinens zarándokai, elöl a vezet ők, akiknek bábeli
nyelvzavarát felkapja és tovább fújja a hegyek fel ől száguldó fűszeres illatú,
orkánszerű szél. S amikor felérve megállunk és lenézünk, nemcsak Athén
marad alattunk, hanem az egész huszadik század technikai civilizációja,
amelynek l őrései mögött farkasszemet néz két ellenséges világ.
Ez az ősforrás, mondja magában az ember. Minden innen ered, ami
a szépség birodalmába tartozik. Itt még tökéletes harmóniában volt ember és környezet, k ő és virág. Az Akropolisz múzeumának szobormásolatai
az emberi testet ünneplik, a klasszikus jelmondat szellemében: ép testben
381

ép lélek, amit a sport versenyszelleme rég elfelejtetett. Izmos, nagy combú
telt keblű nők, vállas férfiak, diszkoszvet ők és dárdaviv ők, akik oly szépek,
erősek és egészségesek, hogy nem is csoda, ha a n ők lecsókolták azt a
testrészüket, úgyhogy csak egy csonk maradt a helyén, amelyet a kereszténység hódítása után fügefalevéllel illett eltakarni. Innen indult a testkultusz, s az olimpiai játékok mozgalma a múlt század végét ől ugyancsak
innen vitte a fáklyát öt kontinens felé, mint az „isteni béke" jelképét, amely
az ókorban nem engedte meg a háborúskodást mindaddig, amíg a szent
láng ki nem hunyt.
Az akropolisz szó fellegvárat jelent. Ez volt a szépség fellegvára is.
Innen sugárzott ki a hagyományok szerint az az említett „isteni béke,"
amelynek tüzét a Peloponnészoszon és Olümpián túl vitték szét egész Görögországban, s talán ha újra idejönnének, megint az er ős, testben és lélekben egészséges n ők és férfiak, az „isteni béke" fényét is magukkal
hoznák.
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ALKOTÓM ŰHEL Y

I BODROGVÁRI FERENCI
L ÉT ÉS TUDAT
A tudat a lét önvizsgálata, önreflexiója. Sohasem áll a léten kívül. A létben

ered, azzal meghatározott és a létet fejezi ki. Ez a meghatározottság azonban nem egyszerű. Az emberek olyan módon gondolkodnak, amely azt
fejezi ki, amit és ahogyan termelnek — mondja Karl Marx. Ez az igazság
nem egyszerűsíthető le arra a tételre, hogy a tudat a lét után kullog és
csupán kifejezi a létben történteket.
A lét és a tudat vizsgálata azért szükséges, mert a pedagógia is, de
az elidegenedés is nemcsak tapasztalati jelenség, hanem egyszersmind
tudatos objektiváció is. Az elidegenedés és a pedagógia viszonyáról csak
akkor beszélhetünk értelmesen, ha magát az elidegenedett tudatot is ontológiailag helyesen értelmezzük. Ezért tehát a lét és tudat ontológiai viszonyát mint történelmi viszonyt kell elemeznünk.
Ha elvonatkoztatunk a történelmi, a konkrét jelenségekt ől, akkor
egy általános — sub specie aeternitatis — ontológiai vizsgálat azt eredményezi, hogy a tudat mindig szekundáris, másodlagos a lét totalitásához
viszonyítva. De azt, hogy nem az emberek tudata határozza meg létüket
— ahogy Marx mondja —, csak a történelmi-társadalmi emberi gyakorlattal bizonyíthatjuk be.*
A tudat a munkában, a természettel folytatott örök és szükségszer ű
anyagcserében keletkezik. Nincs munka el őtti emberi értelemben vett tudat, nem létezhet tudat anyagi alap nélkül. A tudat a munka eszköze,
de eredménye és így feltétele is. Nincs tudat nélküli munka; a rutinmunka
kezdetben mindig erős tudati indíttatású (gondoljunk arra, hogyan tanultunk meg kerékpározni). Fordítva — általánosítva viszont lehetséges: létezik anyag tudat nélkül. Erre éppen a tudattal jöttünk rá. Ontológiailag,
tehát a lét els ődlegessége vitathatatlan: a tudat nem ontológiai értelemben vett „külön lét", hanem csak „máslét, külön-lét, tételezett lét: nem —
lét" (de nem kell azt feltételezni, hogy „nemlét"). Itt tehát genetikai szukcesszióval állunk szemben.
Történelmi-társadalmi konkrét megnyilvánulásában azonban a lét mindig tudatos lét. Itt nincs genetikai szukcesszió. A lét és a tudat egymást
feltételezik. Például szó sincs arról, hogy az ember el őbb tudat nélkül
végez valamilyen munkát, majd kés őbb emiatt a tudattalan munka miatt
jön létre tudata. A társadalmi lét és a társadalmi tudat — noha ontológiailag különböznek — ugyanakkor elválaszthatatlan egységben is vannak
egymással (Marx).
A tudat nemcsak passzív, nemcsak tükröz ő — kifejező, hanem aktív
— tervező is. Már kezdetben, miel őtt még valamit anyagi tevékenységgel
megvalósítanánk, a tudat megragadja a befejezettet, az eszményit, és azt
általános vezérelvként adja a gyakorlatnak. Természeténél fogva a tudat
nemcsak a múlt és a jelen oksági összefüggéseit hivatott felfedezni, hanem lényegileg teleológiai: a gyakorlat el őtt kell járnia, noha abból fakad
Utalunk Lukács György: A társadalmi lét ontológiájáról c. munkájának II. kötetére. Ezen a
helyen csak körvonalazzuk a problémát.
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és azzal meghatározott. A tudatnak ez az el őnye egyben a gyengéje is,.
mert csak elvont általánosságban képes tételezni. A kezdetben már a
befejezést projektáló tudat el őnye, hogy kivetít ődve abból, ami „van",
távolságot teremtve maga és a vizsgálandó jelenség között, a jelenségeket
elemezve a lényeget tárhatja fel. Így minden az ismeretszerz ő tudat objektuma lehet: a föld, a víz, a biológiai ember, a társadalom egésze, egyes
jelenségek, ső t maga a tudat is a vizsgálódó tudat tárgya lehet. Ez a
képesség teszi, hogy az ismeretszerz ő ember „kidolgozza magát" a természet oksági meghatározottságának láncaiból. Így használhatja fel az ember a természeti oksági folyamatokat saját céljaira, így uralkodhat a
teleológia a kauzalitás felett. Gondoljunk a technika — technológia vívmányaira.
De a teleológia okság feletti uralma látszólagos. Az általánosító, levonatkoztatva el őrelátó teleológiai tudat gyengéje, hogy az ismeretszerzésben magát aktív szubjektumnak, minden mást megismerend ő — manipulálható — objektumnak tételezve azt képzeli magáról, hogy teljesen
független az anyagi létt ől, sőt hogy az anyagi lét teremt ője. Ez a jelenség
az elidegenedés megnyilvánulása, annak az anyagi-szellemi társadalmi-történelmi folyamatnak a vetülete, amely létrehozta a szellemi és a fizikai
munka elválását, a végrehajtó és az irányító munka elkülönülését, egyszóval a társadalom osztályokra tagozódását.
Természetes, hogy az elidegenedett létben a tudat — a lét öntudata — is elidegenülten fejl ődik. Ilyen értelemben minden tudat hamis
tudat: ideológia. Minden osztálynak vannak eszmerendszerei, amelyek az
illető osztály érdekeit fejezik ki, s amelyekkel az osztály érdekeit kívánja.
érvényesíteni. Csak azt az ideológiát tarthatjuk a szabadság kivívása legmegfelelőbb eszközének, amely egy osztály részérdekeit kifejezve egyúttal.
kifejezi az egész emberi nem létérdekeit is. Karl Marx bizonyította be,.
hogy ez az osztály a munkásosztály. Az egyetemesen uralkodó, elidegenedett-kizsákmányoló t őkés termelési mód minden embert, minden osztályt
rabbá tesz (még a t ő késeket is, noha azok kellemesen érzik magukat az
elidegenedett létezésben, ám egzisztenciájuk feltétele, létük lényege a t őke.
érdeke). Ez a termelési mód az egész emberi nem elsorvadásával fenyeget. Emiatt a proletariátus forradalmi tudata — ideológiailag szervez ődött.
tudata — a legkevésbé „hamis tudat". Ez a tudat is az elidegenedett
létezés terméke, de annak kritikai tudata, a szabadság tételezése. Az igazságról tehát csak akkor van értelme beszélni, ha nem képzeljük el az
emberi társadalmi-történelmi gyakorlattól, az ember szabadságának mint
legfőbb értéknek létezését ől teljesen függetlenül, metafizikai merevségben'
létező időtlen örökkévalóság gyanánt.
A magát teremt ő szubjektumnak képzel ő tudat a világot manipulálható objektumnak tekinti, az uralom puszta eszközeként kezeli. Az uralkodás, a hatalom az ember nembeli szükséglete. Elidegenedett formájában.
azonban kizsákmányoló: az objektumra vonatkozik. Kizsákmányolni a természetet, a másik embert vagy nem létezni — ez az elidegenedett hatalom.
jelszava. Ennek a hatalomnak, azaz mások birtoklásának f ő eszköze az ismeretszerz ő tudat. Nincs tehát érdekmentes tudás. A tudás eszközzéa fizikai hatalom révén válik, aztán már maga is az elnyomás eszköze'
lehet: másokat és önmagát is ámító hamis tudat.
A hamis tudat forradalomellenessége alapjában véve kétféle lehet
(sok-sok bels ő változattal és egymásba szöv ődéssel).
A lét és a tudat merev szembeállításának egyik változata a materialista címzetű, de lényegében idealista dogmatizmus. Alapját a visszatükrözés elmélete képezi. Mi a következménye, ha a tudatot csupán „az objektív valóság szubjektív visszatükrözésének" tartjuk?
A visszatükröződésre redukált tudat nem lehet alkotó. Lehet magyarázó értelem, de nem lehet a jöv őt projektáló ész. Csak ideológiai apológia_
Lehet. Passzív, szemlél ődő jellegének hibáit Marx az 1. Feuerbach-tézisben
fedte fel.
Az ilyen tudat a vizsgálat tárgyát, csak a „pozitív tények halmazának'"
tekintheti és a fejl ő dést csak extrapolációként értelmezheti, azaz csak
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azt teheti, hogy egy már meglev ő, egy „adott" min őség mennyiségi elterjedését és funkcionális tökéletesedését szorgalmazza. Igen ám, de ez az
adott minő ség mindeddig az az elidegenedett létezés, amelyben vagyunk:
Ennek terjedelmi és m ű ködési tökéletesedése az elidegenedés lényegét
csak elmélyíti, ahelyett, hogy megszüntetné. A szabadság így csupán a
felismert szükségszerűség lesz. A fejlő dés folyamatában a „hol felismer ő
ember" a „katalizátor" szerepét kapja, amíg a „rosszul felismer ő" a bűnbak lesz. A pedagógia a jól felismer ők műhelye.
A szubjektív „visszatükröz ő désre" redukált tudat miatt az „objektív
folyamatok" emberfelettiek lesznek. Hiába nevezzük ezt az , ;objektív folyamatot" anyagi, természeti stb. törvénynek, lényege szerint ugyanaz
a szerepe, mint az istennek.
A lényegében isteni akarattól vezérelt történelem (ez a kozmológiai
teleológia tételének lényege) eschatologikus. Pedagógiája az inkorporáció
perfekcionizmusa. „Mi végre vagyunk a világon?" -- „Hogy istent (a természeti szükségszerű séget, a történelem örök törvényeit, az objektív valóságot stb. stb.) megismerjük, neki szolgáljunk és azáltal üdvözüljünk (a
mennybe, a kommunizmusba, a jóléti társadalomba stb. jussunk)."
Ennek a pedagógiának perfekcionista beállítottsága azért álszent,
mert megvalósíthatatlan az a perfekt, az a tökéletes személyiség - az a
„sokoldalúan fejlett ember" —, amelyet (nem mondhatjuk, hogy akit,
mert ilyen ember nem létezhet) vakító világítótorony-eszmény formájában vetít elénk. A •szivárványt nem lehet megfogni. Másrészt az elérhetetlen ideálok mindig jó kifogást jelentenek; hibáink igazolására is
jók, de arra is valók, hogy a manipulált embereket még nagyobb munkateljesítményre, még nagyobb fegyelemre stb. ösztönözzék.
Marx érvekkel bizonyította, hogy az ideálok csak ösztönz ők, „energikus elvek" lehetnek, de nem teljes-tökéletes végcélok. Az eszmény sohasem az „út végén leledz ő tejjel-mézzel folyó Kánaán". Másrészt, mai körülményeink között egyszer űen lehetetlen, hogy sokoldalúan kifejlett személyiségről beszéljünk. Éppen azok a körülmények, amelyeket a „nagy pedagógusnak" tart a „visszatükröz ő" tudat, éppen ez a „nagy pedagógus"
hiúsítja meg a sokoldalúan fejlett személyiséget. A t őkés termelési módból következ ő elidegenedés egysíkúsít. Csupán egyetemesen eszközként
használható embereket termel. Ez a megállapítás a szocialista társadalomra is vonatkozik, mert ez a társadalom is csak átmeneti; az elidegenedés megszüntetését kívánja megvalósítani.
A visszatükröz ődés elméletét igen gyakran arra is felhasználják, hogy
a lét és tudat viszonyát nemcsak ontológiai, hanem konkrét történelmi
vonatkozásban is id őbeli egymásutániságként magyarázzák meg. Ekkor
rendszerint azt a tételt kapjuk, hogy a „társadalmi lét azonos a gazdasági
infrastruktúrával", a társadalmi tudat pedig a „szuperstruktúrával" azonosul. (Ilyen azonosítást Marx sohasem végzett.) A gondolatmenet most
a következ ő lesz: Előbb változik a gazdasági alap, aztán a felépítmény.
Ez a tétel alapjában véve Marxtól ered, csak nem ilyen — az el őbb vá=
zolt — előfeltételezésekb ől származik. A gazdasági változások mindenképpen döntőek, mert a létérdekekb ől erednek, de — ahogy Lukács György
mondja — a társadalmi létszféra komplexusokból álló komplexus, melyben az egyes létszférák bels ő meghatározottsága különböz ő, sokszor kollíziós. Így nem lehet a „post hoc ergo propter hoc" elvét alkalmazni.
A gazdasági — iniciális — változások igen áttételesen érvényesülnek egyikmásik létszférában és a kölcsönhatások sokszor elfedik egymást. Maga
az a tétel, hogy a „lét" a „bázissal", a „tudat" a „felépítménnyel" azonos,
azt a képtelenséget eredményezheti, hogy el őbb a „tudat nélküli bázis"
fejlődik. Ilyen „bázis" nincs és nem is lehet, mert az emberek léte tudatos
lét. Viszont a vulgarizált „bázis—felépítmény viszony" lehet ővé teszi, hogy
a pedagógiát teljességgel a „bázis" nevében fellép ő irracionális voluntarizmus eszközévé tegyük. Ez a beállítódás azért veszélyes, mert a tudat szférájának objektivációit szembehelyezi az anyagi objektivációkkal.
Ha idegenkedünk attól. a gondolattól, hogy az embert ől független
létnek valamilyen emberi tulajdonságot — teleológiai tudatot -- tételez385

zünk, akkor az „objektív, embert ől független fejl ődést" céltalannak kell
tartanunk. A nagy pedagógus — a környezet — ekkor nem is pedagógus,
mert milyen pedagógus az, aki nem tudja, mit akar, mit tesz. Ebben az
értelemben mondta Friedrich Nietzsche, hogy ha a világnak valamilyen
célja lett volna, akkor már régen meg is valósította volna. A céltalannak
tételezett létben a pedagógia csupán a fennmaradás ügyeskedésére taníthat bennünket. A cél így szükségszer űen egoista és csak a másik ember
eszközzé silányításával valósítható meg. Az áltudományos értékmentesség
tétele mögött ez az értékelés rejlik. Ilyen szellemben magyaráz a logikai
empirizmus, logikai pozitivizmus stb., amikor azt állítja, hogy a tudomány
csakis kijelentő, de sohasem értékelő kijelentéseket hivatott megfogalmazni. Ilyen alapra csak egy pragmatista pedagógia épülhet, az „igaz
az, ami hasznos" elvével operáló pedagógia. Világos, hogy a hasznosságot
mindig az emberfeletti társadalmi er ő — végső soron a t őke — határozza meg.
A visszatükrözés elmélete mindig azt tételezi, hogy a társadalmi lét
az ember megismerő tudatától teljesen független. Ebben a viszonyban
az „objektív lét" valahogyan „megengedi", hogy tévedjünk is. Nem minden visszatükrözés helyes. De hogy miként „engedi meg az objektív lét"
a helytelen visszatükrözést, azt még eddig senki sem bizonyította be.
Úgy tűnik, hogy ez az „engedelem" jelenti az ember „szabad" akaratát.
Ám mire való a szabad akarat, ha csak egyetlen helyes módon cselekedhetünk, ha könyörtelenül megbüntet bennünket az objektív lét minden
olyan esetben, amikor élünk az engedéllyel és szabad akaratunkból próbálunk választani? Milyen pedagógus az, aki tanulóinak megengedi, hogy
a háromszög területét öt-hat helytelen képlettel próbálják kiszámítani,
de aztán könyörtelenül megbünteti őket, mert rossz képletet használtak?
Egyébként a „felismert szükségszer űség" tétele akkor is megkérd őjelező dik, ha két egymással ellentétes, de gyakorlatilag eredményesen
használható ismeretszerzési modellre bukkanunk (pl. az euklidészi és a
Bolyai-féle geometria, a newtoni és az einsteini fizika stb.). Ilyenkor nem
marad más hátra, azt kell hinnünk, hogy az objektív lét struktúrája ősidők óta többféle modellel is kifejezhet ő. Ekkór elesik az „egyetlen igaz
visszatükrözés" elve. Társadalmi viszonylatban ez a „toleranciatétel" azt
a veszélyes eredményt szüli, hogy minden az ízlést ől függ. Választhatok
kapitalizmust, fasizmust, kommunizmust stb. Marx forradalmi elmélete
ideológiai ködképződménynek minősül, az „igazi" tudomány pedig az
„adott' struktúrák látszólag értékmentes leírása lesz. Az „objektív" leírás
semmit sem mondhat arról, ami „kell". Csupán azt mondja meg, ami
„van" (ezt extrapolálhatja, de nem haladhatja meg). A többféle helyes
ismeretszerz ő modell feltételezése esetében a szabadság nem „felismert",
hanem „megengedett" szükségszer űség. Megengedett az X, az Y és a Z
modell használata. A megengedett szükségszer űség tétele képtelenséghez
vezet. Ekkor ugyanis léteznie kellene egy „nem megengedett" szükségszerűségmPk, egy tiltott szükségszer űségnek, amelyről — logikusan következtetve — egy emberfeletti er ő döntene. A pedagógia ismét képtelen
az alkotó ember nevelésére; nem nevelés, hanem idomítás.
A hamis tudat forradalomellenességének másik változatát a tudat
„tiszta teremt ő tevékenységének" tételezése jelenti. Ez éppen az ellenkezője a visszatükröző tudat koncepciójának. Itt a tudat az egyedüli aktív
szubjektum, a világ törvényhozója. A lét nem lesz más, mint a szubjektív
tudat objektivációja, pontosabban a szubjektív akarat terméke. Mell őzzük most azt az ellenérvet, hogy mindez a szolipszizmushoz vezet, ahhoz
az abszurd tételhez, hogy rajtam — az én szubjektív tudatomon — kívül
senki más nem létezik, mert minden más az én szubjektív tudatom terméke. Maradjunk csak annál a megállapításnál, hogy a létezést megalkotó
tudat (tehát az igazi lét, az igazi lényeg) korlátlan szabadsága lehetetlen
(egyáltalán lehetetlen valamilyen korlátlan szabadság). Ha a lét a tudat
objektivációja, akkor a tudat csakis akkor tudhat önmagáról, ha objektiválódik, tehát így tulajdon objektiválódásával — befejezett mozdulatlanságától való elidegenedésével — feltételezett. Ebb ől viszont egész sor
probléma származik. Például, a szubjektív tudat nem lehet korlátlanul

386

szabad, mert saját tiszta szubjektivitását csak önmaga termékében —. elidegenült objektivitásában — ismerheti fel, de ezzel ezt meg is szüntette.
Másrészt azért nem szabad, mert csupán azt ismerheti fel, azt tudhatja,
amit saját maga létezésének egyetlen lehet ősége gyanánt már előre feltételezett. Ez pedig nem más, mint a tudat által létrehozott objektivitás.
Ha a „teljesen szabadon alkotó" tudat megengedné, hogy más lehet őség
is létezzen, ne csak az, hogy a tudat teremti meg az objektivitást, akkor
nem olyannak ismerné fel önmagát, amilyen, hanem fennállna az a lehetőség is, hogy másmilyennek ismerje meg saját magát, nem olyannak,
amilyen. Egy szóval mondva ez csak hamis ismeret lehetne. Egyszóval
még: ekkor a tudat fel sem ismerhetné magát, mert elvben mindenfélének ismerhetné meg önmagát. Ám azért sem lehetséges valamilyen másféle lehet ő séget megengednie, mert akkor léteznie kellene valamilyen
más létnek is. A tudat létezése tehát csakis objektiválódás lehet, amit
azért nevezünk reflexiónak (visszavonatkozás és nem visszatükrözés értelmében), mert a tudat az anyagi létb ől fakad, és ha objektiválódik, akkor
csakis az anyagi létre vonatkoztat. Ez az anyagi lét determinálja létezését
és nem fordítva. Nincs tehát abszolúte szabad tudat, mert a szabad tudat
feltételezése azt is maga után vonná, hogy a szabad tudat szabadon objektiválódjék, amib ől aztán paradoxális következtetéseket vonhatunk le;
akkor egy X tudat materializálódhatna x,, x 2 ... xn végtelenben.
Az imént körvonalazott probléma az ún. egzisztenciális ontológia buktatója. Már maga az „egzisztenciális ontológia" kifejezés is fából vaskarika, mert a jelenséget tételezi önmaga lényegét vizsgáló struktúrának,
de a lényeget mindig önmagán kívülre helyezve nem is tudja azt megragadni. Emiatt nem is létezhet valamilyen egzisztencialista pedagógia.
Abban a pillanatban, amikor a szubjektivista eszméket bele akarjuk nevelni valakibe, azokból objektivista eszmék lesznek, fel kell tételezni egy
emberen kívüli (felüli) erő t, amelynek akaratát a pedagógia véghez viszi.
A sokféle, teljesen egyedi és teljesen sajátos akarat káosza nem képezhet
nevelő célzatot (gyakorlatot még kevésbé).

Részlet a május végén tragikus hirtelenséggel elhunyt kiváló filozófus Pedagógia és elidegenülés című posztumusz művéből, amely hamarosan megjelenik az Életjel gondozásában.
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MÉSZÁROS PIROSKA

SZABADKA VÁROSRENDEZÉSE A XVIII. SZÁZADBAN
A Szerbiai Városrendez ő Szövetség elnöksége az elmúlt év november hó
folyamán megtartott közgy űlésén határozatot hozott, amely szerint az
1979-1980. évi urbanisztikai világnap között eltelt id őszakot a szerbiai
városrendezés évének nyilvánította. Egyben ez az év jelenti a Szerbiai
Városrendez ő Szövetség megalapításának 25 éves évfordulóját is. Ez alatt
az idő alatt Szerbia, valamint Vaj daság és Kosovo-Metohija területén számos tanácskozás, kiállítás lesz, nyomtatvány jelenik meg és egyéb, a városrendez ők munkájával kapcsolatos tevékenység folyik.
Ez alkalommal a szabadkai városrendez ők még egy, úgyszólván egyedülálló jubileumot ünnepelhetnek: a szabadkai városrendezés kétszázéves
évfordulóját.
A szabadkai városrendezés kezdete szorosan összefügg a város szabad királyi rangjának elnyerésével. Igaz, már 1746-ban a városi tanács
egyik rendelete kimondja: „Senki sem merészeljen a tanács tudta és engedélye nélkül házat építeni." Ez a rendelet azonban nem városrendezési
óhajból fogamzott, csupán csak egyik módja volt a kamarai díjak lefizetési
lehetőségeinek. Iványi István Szabadka szabad királyi város története című
munkájából rekonstruálhatjuk az els ő városközpont kialakítását az újratelepülés korszakából.
A vár 1724-ben került a ferencrendiek birtokába. 1730-tól 1736-ig a
várat templommá építették át. Lebontották az er ődítmény körüli falat
és kiképezték a templom el őtti teret. A tér kialakítása a kapitányházak
lebontását követelte, mivel ezek az épületek közvetlen a templomtorony,
vagyis az egykori vártorony közelében álltak.
1743-ban, amikor Szabadka Szent Mária néven szabadalmazott mez őváros lett, a katonait polgári hatóság váltotta fel. A magisztrátus tagjai
kötelesek voltak a város belterén szép házat építeni. Egyrészt, hogy a közügyek miatt mindig kéznél legyenek, másrészt, hogy el őremozdítsák a
várossá válás folyamatát. Az idegen betelepül ők számára a polgári díj
megváltása mellett a házépítés követelmény volt. Ezek a házak leginkább
minden rendszabályozást mell őzve épültek.
A szabadalmazott mez őváros korszakára jellemz ő Szabadka kvantitatív irányú fejlesztése. Városrendezésre a szabadkaiak csak akkor kezdtek
gondolni, amikor a királyi kamara részér ől erős bírálat érte a várost
rendezetlensége miatt. Szabadka 1779-ben Maria-Theresiepolis néven szabad királyi város lett. Hivatalosan a szabad királyi városok sorába csak
az 1790-91-i országgy űlésen vették fel. Ezek az események voltak a városrendezés mozgalmas két évszázadának kezdete.
Milyen is volt tulajdonképpen a kétszáz év el őtti városkép? Mindenekelőtt lesújtó. Az utcák a sártól járhatatlanok voltak. Közvilágítás
nem létezett. A lakosság a szemetet, hamut és egyéb hulladékot az utcára
vagy az utcára vájt gödrökbe dobta. Az állatok az utcán jártak. A város
mai belterületén, majd ett ől északra és délre húzódó rész üres volt. Ez
Szabadka földrajzi adottságából eredt.
A Kelebiai-tó és a Nagyrét folytatásaként a Jaszibara három kisebb
állóvízből tevődött össze. Innen indult egy vízfolyás, amely a mai Petar
Drapšin (Gombkötő) utcán áthaladva a jelenlegi f őpostánál beleömlött a
Fűzfás patakba. A zombori kapu alatt egy vízgy űjtő tóból egy újabb ér
haladt és az ún. Gáti laposon érte el az északról dél felé haladó patakot.
A ma is létez ő Gabrić-hídon és a városi sáncon áthaladva a Palicsi-tóig
mocsaras területet képezett. A gáti közlegel ői lapályban a gáti töltés
torkolatánál, kés őbb patakmalom is épült. A patakmalomra nagy szükség
volt, amint az egykori iratokból kit űnik: „A legszegényebbek kisebb társaságba verődve leginkább asszonyaik önerejéb ől a száraz malmokat haj388
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tani kényszerültek, hogy mindennapi kenyerükre szükséges búzát megQröljék." Bár a patakok sokszor szárazak voltak, es ős években árterületet
is képezhettek. A lakosság megkerülte az alacsony területeket és a történelmi városmagtól távolabbi városrészeken építettek. Igy el őbb épült
ki a Zombori út városközponttól távolabbi, mint a közelebb es ő része.
A Rókus kápolna a két patakvölgy közötti magasabb részen épül ki. Mögötte a szabadkaiak egykori és els ő temetője a XVIII. század végén még
üres terület volt. E század legnagyobb építkezése Szabadkán a nagytemplom, szintén az addig üres területen épült ki.
A Rogina bara a város keleti határát közvetlen a városközpont közelében szabta meg. A mai Vuk Karadži ć utca (Bárányköz) az egykori Rogina bara partvonalát tükrözi.
A földrajzi adottság mellett a városon áthaladó katonai útvonalak
hagytak máig megmaradó nyomokat. A város testét valósággal felszabdalták a katonai utak. Bár minden út a központba is vezetett, Szegedr ől
Zomborig vagy Majsáról a halasi, almási, mélykúti útra a központ megkerülésével lehetett eljutni. A központon keresztül az észak—déli irányba
közleked ő út vezetett, vagy ha kelet—nyugat irányból északra szándékozott
az utas haladni.
A XVIII. század utolsó negyedéig az építkezés úgyszólván minden
rendszabályozás nélkül történt. Az akkor létez ő katonai utak tömkelege
sokban meghatározta az utcahálózat kialakulását és a parcellák . formáját.
A Péterváradi és Zentai út sugárszer ű találkozása alakította ki a mai
Radić testvérek, a Dušan cár és a Makszim Gorkij utcák által bezárt épülettömböt. E lakóterület formája valószín űleg már a középkorban is megvolt.
A Szegedi út egyik ága a városközpontba vezetett, az egykori Rogina
bara déli partján haladva kb. a mai Vuk Karadži ć utca (Bárányköz) sarkán a városközpont és a további- fontos katonai utak forgalmába kapcsolódva. A mai Köztársaság tér vagy az ún. kiskorzó északi ferde vonala
az egykori Szegedi út nyomvonala, amely a mai Dimitrije Tucovi ć utcán
folytatódott Pest vagy Halas és a bel őle elágazó utak felé. A mai Bácska
utca pedig a régi Zombori út maradványa.
Szabadka földrajzi adottsága és a fontos útvonalak által kialakult
birtokviszonyok mellett nagyon nehéz feladat volt a városrendezés. Ehhez
még hozzájárult a polgárság alacsony lakáskultúrája, igénytelensége, a
köztisztasági és t űzbiztonsági rendeletek mell őzése, valamint az épületanyag és az iparosok hiánya. A házak sokszor ablak és t űzbiztos kémény
nélkül épültek ki.
A XVIII. század végén már több mérnök élt a városban. Mivel az
építkezési engedélyeket a magisztrátus volt hivatva kiadni, sorai közé
mérnököt is választottak Kovács Károly Leopold személyében. 1786-ban
Bacho királyi biztos rendeletére a szenátus városi mérnököt is alkalmazott. Vlassich Gabriel 35 éven át m ű ködött Szabadkán mint városi mérnök, de itt dolgozott Páray Sámuel és még számos m űszaki szakember
megfordult a városban a katonai felmérések miatt. A tizennyolcadik századfordulón Szabadkán lakott és dolgozott Kiss József, akit a Ferenc-csatorna tervezése és kiépítése tett híressé. Szabadkán a palicsi hajózható
Csatorna tervén és épületterveken dolgozott.
Az 1780-as rendelet szerint az újonnan épült házakat csak a kit űzési
vonal után lehetett kiépíteni. A nyolcvanas években már számos szabályozási terv készült el. Már a XVIII. század közepén a városközpont nyugat
felé terjedt. Felépült az új városháza a Nagy utcán (ma Strossmayer utca).
Valószínű, hogy még a XVIII. század második felét ől a városháza el őtt
elterülő téren állt a szégyenoszlop, amit egy kés őbbi térkép jelez (XIX.
század eleje).
Mária Terézia szabadalmazott levele nagyobb arányú városrendezési
tevékenységre kötelezte a magisztrátust. A királyi biztosok ellen őrizték,
irányították a városrendezést. A szabadalmazott levél el őirányozta a város
körülsáncolását. Már az 1783-as térképen a keleti fekvés ű sáncon kívül
jelölve is van, bőven hagyva üres területet a város terjedésére. A körülsáncolt város volt az építkezési terület. Az egykori Gorenjei utca árka valószí389

nűleg a sánc maradványa. A sánc kialakítása egyben közbiztonsági intézkedés is volt, mert az ároknak oly mélynek és szélesnek kellett lennie;
hogy éjjel engedély nélkül gyanús személyek a városba ne jöhessenek.
Szabadkán a XVIII. század végéig f őleg az utcavonalra_ mer őleges hossztengelyű, a falvakra jellemz ő házak épültek. 1782-ben Örményi Mihály kamarai tanácsos szabadkai kiküldetése alatt a városszépítés érdekében épít ő
rendszabályokat és t űzvész elleni biztonsági óvintézkedéseket hozott. A
rendszabályok el ő írták, hogy a város belterületén szilárd anyagból az
utcák szabályozott vonalán kétszáz díszesebb városias jelleg ű ház épüljön:
Az építkezést csak a városi tanács engedélyével és ellen őrzésével lehetett
lebonyolítani. A középületek kiépítéséhez pedig a királyi kamara engedélye is szükséges volt. A város belterén a tizennyolcadik századfordulón
megkezdődött a zárt sorú városias jelleg ű házak kiépítése. Szabadka „legrégibb háza" ebbe a csoportba tartozik. A Vermes-telken az 1791--1820-ig
terjedő időszakban épült fel.
Bacho János királyi biztos 1786. évi kiküldetésekor nem volt megelégedve a szabadkaiak városszépítési tevékenységével, mivel még a régi
állapotokat találta. A városszépítés érdekében új intézkedéseket foganatosított. A várost három körre osztotta. El őírta a tennivalókat és határid őhöz
kötötte. Az utcák szabályozása érdekében kötelezte a magisztrátust, hogy
városi mérnököt alkalmazzon, továbbá sürgette a városközpont területér ől
a szárazmalmok kitelepítését.
A királyi biztosok ellen őrző látogatásaik alatt leginkább elégedetlenségüknek adtak kifejezést, bár a meglev ő, de valószínű nem komplett
adatok alapján arra a következtetésre lehetett jutni, hogy itt lázas munka
folyt. 1786-ban elkészült a Nagy (ma Strossmayer) utca szabályozása 10
öl utcaszélességgel (kb. 19 m.), valamint az Ágina utca létesítése. A Szegedi utat 7 ölr ől 9-re szélesítették, továbbá a szerb templom körül új
utcákat nyitottak.
1791-ben készült el az egész várost átfogó rendezési terv a meglev ő
helyzet felmérésével. Összehasonlítva az el őző felméréssel, a városközpont
rohamos fejlődését tapasztalhatjuk. Benépesültek a belterület alacsonyabb
részei és azok a térségek, amelyek a katonai útvonalakat a városközponthoz kapcsolták. Számos parcellázási folyamat észlelhet ő ; az ótemet ő területén a Nagy utca regulációs vonalában és a mai Boris Kidri č utca
északi vonalán, valamint a Fű zfás patak a szeged—zombori útszakaszig
szabályozva volt. A XVIII. század Szabadka fejl ődő életében mozgalmasnak minősíthető . Hozzájárult ehhez még három falu: Bajmok, Csantavér
és Sándor telepítése. Ez a század volt hivatva, hogy pótolja az elmúlt
évszázadok lemaradását, hogy helyrehozza a másfél évszázados háborúk
pusztításait. Mindez csak az állandó jelleg ű felső intézkedések kereszttüzében foganhatott meg ilyen ütemben, a szabadkai polgárok nem kis
késerűségére. A századvégi országgy űlésre készült panaszok között ezt
a sérelmet a szabadkaiak így fogalmazták meg: „A sok és drága királyi
komissziótól, mint a szabad királyi városok e sérelmét ől, szabadíttassék
meg, éppen úgy a sok földmérést ől is."
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VAJDA GÁBOR

MITOSZROMBOLÓ MITOSZTEREMTÉS
A FAMÍLIA ELEMZÉSE 1.

Elhangzott véleményeket ismétlek meg, mikor azt állítom, hogy Brasnyó
István prózai m űve a háború utáni jugoszláviai magyar irodalom egyik
legkiemelkedőbb, de a mai magyar nyelv ű próza viszonylataiban is külön
figyelmet érdeml ő megvalósulása. Nem biztos, hogy regény, s ha szóvá
is tesszük a m űfaji megnevezés kérdését, nem a skatulyázás szándéka
vezérel bennünket, hanem a különleges alkotás sajátságainak megközelítése. A Família tulajdonképpen egy életérzésnek szituációsorozatokba való
kivetítése s ugyanakkor a korábbi költ ői és novellaírói tapasztalatoknak
lehetőség szerinti szintézise. A m űnek nincsenek állandó cselekv ő vagy
akár a történéseket elszenved ő hősei; nincs kezdete és nincs vége, mellőzi a hagyományos értelemben vett kompozíciót: a fejezetek egymásutánját csupán néhol indokolja a több szövegegységben is felbukkanó szerepl ő ;
a mű hosszabb vagy akár rövidebb is lehetne. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy nincs bels ő logikája, vagy hogy pesszimista világszemlélete következtében (az itt-ott kétségtelenül kimutatható önismétlések ellenére) teljességgel egyhangú vagy olvashatatlan lenne. A fejezetekben megfigyelhet ő
viszonylagos helyzetazonosság az írói énnek a tárgyához és a nyelvhez való
viszonya következtében árnyalatokat is mutat: a brasnyói valóságteremtés
skálája ugyanis a mágikus kísérletekt ől (valójában a fantasztikumtól) az
izmusok újjáalkotott eljárásain át ,a naturalizmusig terjed, ám sohasem
az ismertetett arányban, hanem leginkább az elemek változatos keveredésében, a nyelv életének pillanatnyi szeszélye szerint.
E nehéz fajsúlyú prózának sokfelé ágaznak a gyökerei s az életszinteknek különféle szféráiból szívják táplálékukat. A hatások néhol felismerhetően közvetlenek, másszor közvetettek, esetenként pedig valószín űleg
öntudatlanok. Err ől azonban csak a mű teljesebb befogadása érdekében
érdemes tudni, tudniillik a világirodalmi alkotások többsége is hatalmas
gyökérzettel rendelkezik. Ilyen értelemben Brasnyó István m űve az Új
Symposion által meghonosított szellemiségnek is az egyik összegez ője. Nem
remekmű, ízléstelenségek is b őven akadnak benne, ám a szerző számára
nem a nyelvi kiegyensúlyozottság és a m űközpontúság volt els ődleges.
Hatalmas energiáját az élet és irodalom közötti fal ledöntésére összpontosítja s űzött vadként menekül az ember által teremtett természetnek,
valamint a nyelvélet (vagy ha tetszik: életnyelv) több ezer év óta kialakult,
az utóbbi századokban pedig már klisévé is lett viszonyaitól. Az alkotói
én a nyelv szemeivel meghatározott tudatszintekb ől szemlélődik: nála a
lehető legmagasabb a lehet ő legmélyebbel esik egybe, minthogy a tudatalattiba való visszahúzódással hódítja meg a legmagasabb látásszöget.
Énjébe bújva lát tengereket és tájakat, a vidék viszont egyedi sorsok
babonás általánosságát rejtegeti számára. Az ember önmaga és a körülmények által is letiport, korlátozott lehet őségű lény Brasnyó István vilá
gában. E világélmény szűkösségét szerencsére humor és irónia ellensúlyozza; a formátlansagot és a rombolás ösztönét viszont a félreérthetetlen
alkotói cél fogadtatja el: hiteleset építeni ugyanis kizárólag el őzetes rombolással lehet. Írónk jelszava az avantgardistákéval és az alkímiáéval azonos: ,;Solve et coagula".
A NYÚL MOTÍVUMA
A nyúl Brasnyó István regényében f őmotívum. A fejezetek többségében csupán egy-egy pillanatra bukkan fel váratlan összefüggésben, az
első három egység azonban már a címében is helyet ad neki: A nyúlnyom,
A nyúl mancsa, Haller és a nyúl. A nyúl a mindennapi beszéd metaforájaként gyávaságra, szorongásos magatartásra; a problémák menekülve meg-
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kerülésére. utal. Az els ő fejezetben is ilyen értelemben kap helyet, hiszen
,.,Kondrath meg Hallerék egy-ugyanazon a nyúlnyomon jöttek össze", miután az előbbi visszatért Amerikából, ahova a gyarapodás vágya vezette.
A nyúl jelentése azonban nem, ilyen egyértelm ű, nem az egyre aljasabb
és erőszakosabb politikai és társadalmi er ők mögött megbúvó, önámító
és öntudatlan paraszt-nyárspolgári „szerénységet" karikírozza; jelentése
szélesebb körű, ezért sokkal helyesebb szimbólumnak tekintenünk, ám
korántsem abban az értelemben, ahogy e kategória jelentése Ady költészetének szociológiai kiindulópontú interpretációja hatására meghonosodott,
hanem misztikusabb, ezoterikusabb felfogásban.
A fogalom jelentésének összefüggései. már a második - fejezetben kiszélesednek. Először mintha konkretizálódnának s • tulajdonképpen egyidejűleg érzünk megkönnyebbülést és bosszúságot. Megkönnyebbülést — mivel a megfoghatatlanságában nyugtalanító általánosság látszólag egyértelműséggé sűrűsödik; bosszúságot — minthogy a szerz ő az ilyen direkt
módszerrel, a szimbólum egyoldalú társadalmi-történelmi jelentéstartalmával túl könnyen látszik gy őzedelmeskedni azon, ami sokkal összetettebb
és meghatározhatatlanabb. Brasnyó István azonban termékeny bizonytalanságban, gondolkodásra késztető feszültségben tartja olvasóját s tulajdonképpen belenyugszik abba, hogy visszahúzta, amit felénk nyújtott — mivel magunk is belátjuk, az ajándék túlságosan is olcsó lett volna. Arról
van szó ugyanis, hogy e fejezet kezdetén a nyúl a fasizálódás lehet őségeire
való célzás. Akik „errefelé" éltek, úgy születtek, „mint földb ől a sárkányfog" s „a •nyúl ott hempereg a fantáziájukban"; e félénk állat „talán álom
formájában vágtázik el a fatet ők felett, s vért iszik vagy vért okádik —
merő egy adta seb, és közben szakadó villámok tépdesik egyre a bundáját. De egy reggelre mindenki b őrén ott látható véres mancsának nyoma, ha némelyek csak hetek múltán is veszik észre, de akinek odakerült
a kézfejére vagy az arcára, úgy viseli, mint a sorsa számbélyegét ... "
A nyúl és a fasizmus tömeglélektani szempontból érthet ő paradoxon. Közismert, hogy az anyagi bizonytalanságokkal küszköd ő és devalválódott
eszmények romjai között él ő tömegek tulajdonképpen. gyávaságukat • kompenzálták az erős kezű államhatalom iránti sóvárgásukban, miközben a
kollektív akarás lelkiismeretük elhallgattatására is alkalmasnak mutatkozott.
A nyúl regénybeli jelentésének ilyen felfogását meger ősíti a Prágából
menekült zsidó, aki „szemt ől szembe látta a nyulat". Az egyértelm űség
a kém fellépésével bizonytalanodik el: „Ennek a nyúl á lelkében forgolódik,
ott csinál helyet, ott szándékozik tán lefialni." Eddigi logikánk alapján
azt hinnénk: fasiszta ügynökkel állunk Szemben. Ámde az illet ő felettesének szóló jelentése csupán eszközt lát a nemzetiszocializmusban; nem
nyeli el a mítosz, minthogy ez csupán machiavellista módszer. A jelentésben a nyúlszaporodás mái a kommunista szervezkedés szinonimája:
„Félelmetes veszélyekre bátorkodom felhívni a figyelmét. Országveszejt ő
népi elementumok — magyarán alattomos söpredék — dúlják békénket
és amúgy is gondterhes nyugalmunkat. Jelük valami vércsepp, amit testük legkülönbözőbb helyein a bőrükre tetoválnak megkülönböztetésül."
Nem szabad itt megfeledkeznünk egy szerkezeti mozzanatról: míg a nyúlnak a fasizmusra utaló jelentését a narrátor sugallja, addig a baloldali
törekvések szatirikus célú megnevezése demagóg politikai szándékok érdekében történik. Nem egészen véletlenül, hiszen a nyúl az üldözöttségnek
is lehet metaforája. Ami itt lényeges: Brasnyó egy negatív h ős szájába
adja a minősítést. Mivel azonban• az ő • világában a baloldaliság határozottabb formában nem kap hangsúlyt, ezért a nyulat szimbólummá teszi
s ennek tartalmát többértelm űséggé oldja. El őrebocsáthatjuk, hogy az
író az utóbbi századok emberi létét ..hozza összefüggésbe a nyulak problematikájával. E szélesebb vonatkozásban az embernek mint nyúlnak
csupán legundorítóbb betegsége a fasizmus. Ne feledjük el: az ügynöknek
„á nyúl a lelkében forgolódik,' ott csinál helyet, ott szándékozik tán lefialni".
A nyúl tehát a civilizáció porfelh ője., a háború, az er őszak. Füst
Milán egyik nagy versében kakasviadal fejezi ki az emberiség látszólag
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nagy, valójában pedig liliputi, de mindenképpen gyilkos viszályait. Helyenként a brasnyói nyúlnak is ilyen átfogó a valóságfedezete. Bizonyítékként
szolgáló idézetünk a harmadik fejezetb ől származik: „Utóbb .megvan talán
hét vagy nyolc esztendeje is, hogy a nyúl nem mutatkozik többé, nem
üzenget, s őt egyáltalán nincs a világon. Reggelenként békén özönlenek
széjjel a gyerekek az utak hosszán ... " Ugyanitt egy másik helyen ez az
üzenet még világosabb: „Kondrathnak sohasem lett nyúlnyoma, mert őt
az egész ügy csak Oklahoma City távlatából és nagyjából akkora távolságból is érdekelte vagy érintette; G. D. Haller meg kölyök volt csupán, aki
rácsodálkozott bizonyos dolgokra — a zöld lombokra, a zöld katonaköpepyekre, a zöld katonaládákra és a zöld tábori levelez őlapokra (sohasem
tanult meg olvasni), de nem kevésbé a zöld, a barna, a fekete és a szürke
egyenruhákra, a szélfúvásban elevenen repdes ő tollakra, a vidéki mozikban játszott filmekre, ahol a háborúkban felt űnően kevés volt a hulla
és elképeszt ően sok a gy őzelem. Ki az ördög tudta, hogyha valaki unottan
azt mormolja, hogy a Békéért, arra legalább tízezer ember feje megy rá."
A nyúl tehát nem egy körülhatárolható funkciójú szimbólum Brasnyó
István regényében. S hogy nem csupán a bátorság látszatában tetszelg ő
agresszivitást leplezi le, hanem a kor emberi jelenségének egyetemes áldozat voltára, az álmodozó öntudatlanságra, azaz a korábbi idézet szellemével ellentétben a Kondrath-, illetve Haller-féle félidióta életvitelre
iš vonatkoztatható, az A karing című fejezetb ől derül ki. Itt egy, a szentség pózairól álmodozó tanítóval találkozhatunk, akinek szerepét — a
lényeget tekintve azonos szituációban — a nyúl váltja fel. Rövid nlonoTógja, így hangzik: „Ezek azok az emberek, akiket én keresek, ezer, tízezer
hajnal eltelt, és most egyszerre rájuk bukkantam. Ők a szűk ösvényt
keresik, de nem látják, hogy nem el őttük húzódik, hanem a szemükön
át beléjük vezet, rettent ő mélységekbe, iszonyatos poklokba, ahol gáttalan
kohókban rotyog egy minduntalan kicsapni készül ő szánalmas anyag, a
Más vére, a más veleje." A nyúl tehát nem csupán az agresszivitást jelképezi, hanem magának a megváltásnak a görcsét is. Igaz, e megváltás nem
transzcendens, hanem evilági-hivatalnoki jelleg ű ; ezért szatirikus jelleg ű
az a kitétel, mely szerint „Toronymagasan bagolyfészkek vannak, istennek
szentelve, de a nyúl képtelen felmenni a hosszú létrán". A nyúl fogalmának jelentése fejezetr ől fejezetre változik, ami annak is bizonysága, hogy
e próza szellemének kételkedés, a közmegegyezésen alapuló jelentések
folyamatos roncsolása a lényege. A korábbi idézet a nyúl szájába adja
a megállapítást, melynek értelmében az emberek keskeny útja a lélek
mélységeibe vezet, ahol a másokkal közös tulajdonságaikat kellene fellélnünk — Brasnyó tehát a humanizmust is kipellengérezi.
A regény jelhasználatának nincs következetessége. Ez inkább csak
a következetlenségben mutatható ki. Kondrath és Haller terheltsége, miként az előbb elemeztem, lehetetlenné tette a fasizálódásiakat, a „nyulak"
diktatúrájához való csatlakozást. Kés őbb viszont arról gy őződhetünk meg,
hogy nekik is annyi közük van a nyúlélethez, mint másoknak: „régen is
volt a nyúlkavarta fülzúgás, Kondrath nagy korszakaiban, veszélyes virágzása idején, amikor csontjaiban az ájulás rakott fészket a nyúl mellett ..."
(A fülzúgás). Ugyanígy a városi labirintusban kóborló Haller gyerek sem
„érzi magát nagyobbnak egy vizslató és szaglászó nyúlnál". Neki „tulajdonképpen talppal előre kellett volna bemásznia, de a nyúlérzés, a nyúltermészet megfeledkezett benne err ől ... " (A ház). Nyilvánvaló, hogy Brasnyó prózájával kapcsolatban legcélszer űbb nyúlkomplexusról beszélnünk.
Ennek okait közvetlenül is kifejti: „ ... mindenki fél, lojalitást vállalt a
félelemmel szemben, hiába hátrál, tér ki el őle logomániába, erőltetett fecsegésbe, amikor tudja, hogy valaki vagy valami ott áll a háta megett ... "
(Egy jelentéktelen kompliment)
A VARÁZSSZEM
Amennyiben Brasnyó István regényének megjelenítés-módszerét óhajtjuk minősíteni, mindenekel őtt pikturális indítékokról kell beszélnünk; ezeken belül viszont a látásnak egy egészen egyedülálló fajtájáról. Folyamatosan egymásra rétegez ődő . képeinek nem a külső valóság megfigyelése
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a forrása, hanem az er ő szakos képzelet, mely ahelyett, hogy a fényvice
szonyok tapasztalására állítódna be, ahelyett, hogy a létez ő oksági viszonyok mögé húzódna, inkább függöny mögé rejt őzik.
Manapság a latin-amerikai prózában találhatunk olyan írói megoldásokat, mikor az alkotó el őtt maga a kozmosz tárul fel a maga összetettségében, tekintet nélkül a tárgyak és jelenségek valóságos térbeli
viszonyaira. A közeli és a távoli Brasnyónál is összeolvad, olykor azonban
kirajzolódik a gondolat csapongásának útja és indoka. El őfordul, hogy az
egymástól távoleső téregységek montázsa lírai révültség, szünhetetlen nosztalgia, kimeríthetetlen kollektív panasz jóvoltából áll össze. Még Borges
elbeszélésében a pillanatnyi érdek esetlegessége által meghatározott vágy
fölötti pontról („a legmagasabb pontról” — ahogyan az okkultisták mondják) lát bele a lét titkaiba a varázsszem, addig Brasnyó miszticizmusa
sokkal inkább függ a helyt ől és időtől, a pannon síksági lét élményét ől.
Idézetünkben a síksági ember örök elvágyódása a „messze innen" és a
„tulajdonképpen éghajlatot kellene cserélni az emberiség felett" kifejezésben, illetve mondatban érhet ő tetten:
Feldúlt, fehér üstök ű felhő hemperedik az égre a nap elé, zöldes színű re tompítva az intenzív és vakító sugárzást, a létezés egyszerű, sőt együgyű képeit, miközben valahol mély hangon bong az
állóóra, mint egy kísértethajó harangja, messze innen, a szobákban,
a szalonban, ahol a karácsonyt szokták ünnepelni, és szentesti hangulatban várják a hóesést, a h űvös, megnyugtató, patyolat takarót
a földre és a lélekre, de talán mégis inkább csak a lélekre, mint az
égben gubbasztó isten kegyelmét és áldását, hiszen lélek és isten
közvetlen kapcsolatban áll egymással, valahogy úgy, mint a tengér
és az ég, a víz és az er ő, de most mégiscsak hó kellene, h űteni a
szívet és a homlokot, megmosni az arcot, havas Veronika-kend őkkel
teregetni be a látóhatárt, csillapítani a tarkóra nehezed ő nyomást,
a gondot, a bajt, a fel-felcsapó szomorúságot: téli-nyári hó és alkonyati tűzijáték, mint a gondviselés fels őbb formája, miközben kis,
csizmás vitézek hordoznák házról házra a Betlehemet — tulajdonképpen éghajlatot kellene cserélni az emberiség felett, új ízeket adni a szájába és új színekkel ingerelni a szemét, . más érzékeket ültetni
a testébe, weweyi vagy San Reino-i virradatokat, vitorlák feszülését
a génuai öbölb ől, halászok és sirályok fahangját, olyan gyors hegyi
folyók moraját, melyek szakadatlanul dobálják testüket, és nem törhet meg rajtuk csillagok fénye, . a Salzbach forrásvidékét vagy egy
salzburgi utcát, amely oly csendes, zárkózott és néptelen szürkülettájt,
hogy a járókelő k akaratlanul is lábujjhegyen osonnak a falak tövében, s a kerékvet ő kövekre kuporodva szakállas, kopott köpenyeges,
virilitásukat vesztett emigránsok gondolnak szakadatlanul sóvárogva
a hazájukra, illetve azóta már összecsomagolták fíberb őröndjüket s
tovább mentek nehéz szívvel ... " (Egy jelentéktelen kompliment)
Az újromantika nyugtalansága is ihleti ezt a csapongó kedvet, mely
a küldetése elől még menekül ő Szenteleky módjára, de az örvényl ő jelen
megfoghatatlansága mögött egzotikumot kutató Krúdy Gyulára is emlékeztetve, a szépséget csak id ő, illetve térbeli távlaton át tudja élvezni.
Az ilyen képsorozatok nem, rendelkeznek az expresszionizmus mindent
átölelő erejével, mohóság helyett melankóliá van bennük; színértékek helyett inkább tiszta színek sorozatai éles határoló vonalakkal. Ezekhez hasonló, talajtalanságukban talajt teremt ő borongások a századel ő objektivitásra szomjazó, impresszionizmus-ellenesen impresszionista magyar költészetében is megfigyelhet ők. Az említetteken. kívül Babitsnak, s még inkább Füst Milánnak az élményköre sincs távol a brasnyói ihlet természetét ől.
Az előbbi idézetben a „kísértethajó" kifejezés szerepel, nekünk mégis
is a „tengeralattjáró" alkalmasabb metaforának t űnik a mű jellegének.
megítélésekor: a szerz ő ugyanis tetszése szerint — olykor egy-egy fejezetege
belül -- íveli át a felszín, a társadalmi lét és a tudatalatti mélységek hatalmas szintkülönbségeit. Egyébként ha azt mondjuk, hogy minden id ők
legeklektikusabb jugoszláviai magyar prózájával van dolgunk, akkor a
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racionalizmus és irracionalizmus széls őségeinek egymás mellettiségén • kívül, az evilágiság és a transzcendencia furcsa keveredésein túl a gyakori
stílusváltásokra is gondolunk. Brasnyó regénye valóságlátásának egyik
módja, s az ezt kifejez ő stílus azzal a művészi magatartással hozható
közvetlen összefüggésbe, amit mai latin-amerikai írók munkásságát tartva
szem előtt, mágikus realizmusnak nevez az irodalomtudomány. A mágikus
realizmus azonban nem tévesztend ő össze a fantasztikummal. Az az embernek a racionális gondolkodás előtti tudatállapotát idézi, azokat a
fejlődési szakaszokat, amikor az ember az őt környező tárgyi világot kizárólag a lényeget alkotó szellemvilág látszatainak hitte. Ez viszont már
az értelem erőfeszítéseinek következménye: az önmaga mögé kerülés vagy
önmaga fölülmúlásának gesztusaival. A fantasztikum tehát „racionalista
és tudományos világlátásból keletkezik, a képzeletnek abból az egyéni
erőfeszítéséb ől, hogy önmagát megmagyarázhassa és hogy felfedezhesse
az érzékek által nem tapasztalható valóságot, a tudományokhoz, az ismeretelmélethez kapcsolódva és örökös metafizikai nyugtalansággal". (Iaime
Valdivieso) A mágikusság valójában a természettel való misztikus azonosság s a kereszténységgel ötvöz ődő dél-amerikai kultúra tulajdonképpen
ezen a ponton érintkezik az ázsiai népek szellemiségével. Brasnyó Istvánt
mély csömöre vezeti az emberi lét mélyebb és régóta meggondolatlanul
elhagyott forrásai felé. A mágikus lebegés ritka, s számunkra többnyire
élvezhetetlen eredménye. Ő is azt tenné tulajdonképpen, amit Dianája
cselekszik: „most hirtelen felemelkedik, kiszakad evilági öltözékéb ől, burkából, testetlenül szinte", tudniillik „ebben a szakadatlan folyamatban
nem értelem van, hanem csak keresés és várakozás, ízek és felületek
fontolgatása, kimerít ő kísérletezés feltételezésekkel és elképzelésekkel ... "
(Diana úszása) Magától értetődik: inkább törekvésről lehet itt szó, mint
eredményről. Brasnyó ugyanis nem képes, s talán nem is akarja mindazt
elfelejteni, amit a mai emberről az értelem révén vett birtokába.
Nem kétséges, a rimbaud-i érzékek összezavarásának e sajátos változata valójában menekülés a konkrét életjelenségek megfigyelésének
konkrét társadalmi kényszere el ől s ezért fogható fel a m ű főmotívuma,
a nyúl elsősorban öniróniaként. Az id őtlenség vágya mindig az id őben
élés nehézségeinek a jele, s ha ennek következtében nincs közvetlenebb
összefüggés művészet és élet között, az mindenekel őtt az utóbbinak a
válságtünete. A legsúlyosabb bírálatot koráról és társadalmáról akkor
mondja ki az alkotó, amennyiben hátat fordít neki. S még jó, ha a hallgatásra való jogosultságát nem vonják kétségbe. A némaság azonban nem
önmagában, hanem esztétikai következményeiben problematikus. Az érzékelhető élet elutasítása s az emögött megbújó alkotói folyamat pszichofizikai állapota a befogadói beleélést még a mai esztétika többértelm űségi
s aktivitást igénylő szempontjainak érvényesítése mellett is lehetetlenné
teszi. A könyvben szerepl ő szövegek egy csoportja ezért olvashatatlan,
lévén, hogy értelmen túli tudatállapotokat rögzít — noha nem ritkán aszszociációkat is indító nyelvi leleménnyel.
Amennyiben a művésznek a valósághoz való viszonyát lehetetlennek
tartjuk kodifikálni, a „gyávaság" fogalma tulajdonképpen nagyon keveset
mond a brasnyói attit űdről. A mítosz választása ugyanis bels ő parancsnak,
impulzusnak való engedelmeskedés is lehet: nem kívülr ől meghatározottság, hanem belülről fakadó determináló er ő. Ilyen értelemben inkább az
élet lehet gyáva, minthogy fél a mítosz tartalmainak tisztaságától és látszatokba burkolózik. A mítosz engedelmeskedés a lényegi igazságnak; illetve, ha -- miként Brasnyó esetében láthatjuk — pesszimista íróval állunk
szemben, a részekkel, esetlegességekkel bíbel ődés helyett magának az
egésznek az értékelése, még akkor is, amenyiben ennek eredményében
néha csupán olyan kísérletet látunk, mint mikor a virágot vizsgálva a gyökér lényegének kutatására irányulnának er őfeszítéseink. írónkat olvasva
ugyanis néha a mágikuságra való törekvés görcse ejt csodálatba bennünket, az az er ő feszítés, mikor valaki kétségbeesetten törekszik arra, hogy
eldobja azt, amit többé-kevésbé készen kapott a természett ől és elődjeitől.
Félredobva annak nem idetartozó kérdését, hogy mítoszteremtés és ráció
milyen mértékben és hogyan konvergálhat, a mítoszkeresések m űvészi jogosultságának nyomatékosítására Miodrag Pavlovi ćot idézzük: „Az ember
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nem hazugságot keres a mítoszban, a mítosz nem fedheti el el őtte a valóságot, ő ugyanis a valóságot nem egyszer űsítheti le irodalomra és templomra. Íme a demitizáció, az idolok széttörése, mindennek az eltávolítása,
ami nem rendelkezik igazi alkotó er ővel. A megmerevedett keretek szétrombolása, annak a nyomon követése, ami a megszokott kép mögött rejt őzik; a mítosz mögötti mítoszé a n ő mögötti nőiességé." Az idézett brasnyói
lélekkultusznak sincs semmiféle köze a tételes vallásossághoz, hiszen a •
már említett „karing" — motívum a tisztvisel ői szenteskedés kifigurázásának eszköze.
OKKULTISTA ONTOLÓGIA
A Famíliának van egy fejezete (A morénák), mely kulcsfontosságú a
mű esztétikai és világszemléleti alapjának megértése szempontjából. Itt
jellegzetes kett ősséget árul el az elbeszél ő : egyfelől azt, amire törekszik,
ami folyamatos er őfeszítéseinek az eredménye; másfel ől pedig azt, ami van,
amit jó lenne nem tudomásul venni. Nem az ideál és a reál szembeállításon alapuló egyéni interpretációja ez. Brasnyó ugyanis egy látásmód kiépítésén munkálkodik s a „van"-nak a tudomásulvétele tulajdonképpen ennek
a következménye. Ez lélektanilag azért lehet hiteles, mert e két mozzanat
a nyelv révén kerül egyensúlyba, a kimondás révén egyenlít ődik ki.
És el, még hátrább, függönyrojtok mögé, de most már testetlenül, csak mint szem, vagy ennyi se, s a hang is hadd enyésszen el a
levegővel; afféle kellemetlen délután, nemaság a házban, ahol már
nem lakik senki: itt, ebben a zöldes fényben fog felépülni, rátelepülni
a meglévőre a félreértett és rekonstruálhatatlan, mer őben más ekliktikára tért valóság, amely, akár egy frissen kivett, óvatosan eltávolított agyvel őben, eseményeket játszat le önmagának, és eközben nem
tiszteli a halált, tudomást sem vesz róla, hiszen a vég nélküli ismétlés
a szerepe, a tisztje, a funkciója, vagyis a sors, az a maréknyi nyálkás,
szikkadt és eredet nélküli üledék, amit a létezés fröcsköl kinek-kinek
a képébe, riadtra, szarkalábasra rántva a szemét — a sors, amely
másvalaki vagy — valami híján felkarolja, beszippantja az embert, s
viszi, viszi, elő bb bizonyos cél felé, majd jóval túl a célján, ahol kénytelen tudomásul venni, hogy ide tulajdonképpen már nem ő maga jutott el, csupán a puszta érzékei, szinte összevonva egy ujjhegynyi térfogatba, egyidej űségbe, összeérzésbe, s majd innen és ezekb ől tesz aztán elszánt kiruccanásokat az egyre csökken ő és jeges kéregként csikorgó emlékezetbe meg, persze, a mindinkább áradó, elhatalmasodó
sötétségbe, abba az álló, kallódó, formátlanul maradt id őbe, ahonnan
a tulajdon elképzelései szerint ered vagy talán származik, ahonnan
egyedi, s ilyen szinten kizárólag a sajátjának mondható sorsa ragadta
ki, helyezte e fehér falak közé, adta rá elny űhetetlen ruhaként mostani új bőrét, teljesen közömbös, báva arckifejezését (...) görögni
kezd, egy végtelenül elnyúló, meredek és szakadékos lejt ő talajához
verődik, hosszan és fáj dalomérzet nélkül, de szinte az unalomig, vízmosások medrét követi, horhosokba huppan bele, miközben a verg ődéstől egyre kisebbé válik, már önmagát sem ismerné fel, gömbölyü,
formátlan k őtömeg csupán ... (...) Igy kalimpál a napszak is alkonyat felé, vad kudarcot a der ű és a fényesség ...
Brasnyó szövegének problematikájához közelebb kerülhetünk, amenynyiben az avantgarde poétikái közül hozzáolvassuk az egyik legjelent ősebbet.. Kandinszkij vallja a m űvészet szelleméről: „A fehér, amit leggyakrabban nem tartanak színnek ...tulajdonképpen a világ és minden szín szimbóluma, mert az anyagi szubsztancia sajátságai itt teljesen elvesztek.. Szellemlikre a fehér abszolút csendként hat; e csend nem halál; az élet lehet őségeit adja vissza. E semmit fiatalos öröm tölti ki, vagy helyesebben a
mindenek születése el őtti és minden kezdeteket megel őző semmi. A fehér
tehát talán a jégkorszak fehérségét és hidegét tükrözi ... (A fekete). mint
lehetőség nélküli semmi, mint a Nap halála utáni halál semmije, mint a
jövő örökkévalósága a jöv ő tapasztalata nélkül." A két idézet jelenetésköre
látszólag távol esik egymástól, a lényeget tekintve azonban csupán a nyelvi
kifejezés vonatkozásaiban különböznek: tulajdonképpen az okkultizmus
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alapkategóriáit variálják meglep ő hasonlósággal. Noha Brasnyó ezúttal is
ragaszkodik a „zöldes fény"-hez, alanya az +érzékszervi korlátozottságon
túli állapotot fehér falak között éri el. A világtól való teljes elkünönülés
jelképe, azaz a fehér fal vitathatatlanul Kandinszkij abszolút csendjének
a szinonimája. Ami azonban a képz őmű vész számára — hála a vizualitás
közegének — konkrétan elérhet ő , megvalósítható, az az író számára csupán a nyelv erő feszítései révén meghódítható csúcs. Ezért összetettebb
jelkép a regényrészletben lev ő fehér fal a Kandinszkijnél szerepl ő mítikus
fehérnél. A párhuzam jogosultságát és pontosságát bizonyítandó Brasnyónál „az egyre csökken ő és jeges kéregként csikorgó emlékezetre" hivatkozhatunk, ami Kandinszkijnél a világ primordiális állapotának felel meg:
„A fehér tehát talán a jégkorszak fehérségét és hidegét tükrözi." A lényegbeli megegyezés tökéletes, mert míg a próza „mindinkább áradó, elhatalmasodó sötétség"-et tapasztal, addig a képz őmű vész is tudomásul veszi a
feketét mint „lehet ő ség nélküli semmi"-t. S még konkrétabban: ahogyan
az írónál „a napszak is az alkonyat felé" „kalimpál" s „vall kudarcot a derű és a fényesség" — hasonlóképpen Kandinszkijra is „a Nap halála utáni
halál semmire" vár.
Az idézett regényrészlet, mint Brasnyó István prózam űvének esztétikai és világszemléleti kvintesszenciája az említetteken kívül más módon
is kapcsolódik az avantgarde tanításaihoz — els ősorban a szürrealizmushoz. Mint ismeretes, e kifejezés valóságfelettiséget jelent, ám korántsem
csak a tudatalattinak a félálomban való felszabadítása értelmében, ahogyan azt nagyon sokan hiszik. Breton Második kiáltványából idézek: „Minden arra mutat, hogy létezik a szellemnek egy meghatározott pontja,
melyben élet és halál, reális és imagináris, múlt és jöv ő, közölhet ő és közölhetetlen — már nem figyelhet ő k meg ellentétekként." E pont magasságában a lény esetlegességei elt űnnek s csupán a lényege marad; nem a
szellem diadala ez s nem is az anyagé, hanem e kett ő megbéküléséé. Tulajdonképpen ezt a közönséges észlogikával megközelíthetetlen valóságot
nevezte Brasnyó az idézett szövegben „félreértett"-nek, „rekonstruálhatatlan"-nak. Ez az a rikta egyensúly (tulajdonképpen az elbeszél ő szituációja),
amikor élő ember helyett az anyagnak és a szellemnek az egysége beszél s
az élet komikus és teljesen reménytelen tülekedéssé törpül. Az esszencia
tehát íróknál „ egy ujjhegynyi térfogatba, egyidej űségbe, összeérzésbe"
sűrű södik, s ez a fajta önmegismerés, e rendkívüli valóságtapasztalás azonos „a sors" értelmének felismerésével. „A sors", miként az idézetb ől láthattuk, zuhanás, alágördülés s — a fejezetcím szellemében — felaprózódás, elembertelenedés. Ennek az élménynek természetesen nincs szentimentális vagy tragikus kicsengése, mert — ahogy az alkímisták mondják —
„a legmagasabb pont" érzelmileg vagy logikailag nem sebezhet ő. E zuhanásban a narrátor nem veszítheti el önmagát, mert szelleme fölötte van
annak, amit „lát" — s itt nyilván nem az elnéz őn ironikus bölcsesség teremtette távolságra gondolunk. Ennek a sorslátással kiegyenlít ődő valóságnak „a vég nélküli ismétlés" a szerepe. Itt kapunk tehát magyarázatot
arra, hogy a regénynek minden fejezete tulajdonképpen miért szól ugyanarról; miért nincs fejl ődése; mi okból nélkülözi a szukcesszivitást; miért
egyenlít ő dnek ki a cselekvések emberi idétlenségek sorozatával.
A morénák hordalékanyagból keletkezett új k őzetek — a műben ontologikus jelentésű szimbólum szerepét töltik be; ti. maga a regény is
világ- és magyar irodalmi „k őtörmelékek"-b ől 'összeállt új minőség a pannon léttapasztalat talaján. A morénák azonban a már korábban említett
alázuhanással, folytonos és céltalan ereszkedéssel is összefüggnek. Önmagukban csúcsokat,meredekeket rejtenek, ahonnan „a sors" lesodorta őket.
Az egykori magasságok sejtelme viszont az alkímiának azzal a (kereszténység, egyes utopisták és avantgardisták által is ismert) tételével rokon, mely
szerint az emberiség egy aranykort veszített el távoli múltjában. Az édeni
állapotok azonban a szellem er őfeszítései révén újrateremthet ők — hirdették a középkor aranycsinálói, s tapasztalhatjuk a regényben ott, ahol
az író például kiemelt formában „a jöv őben megszületend ő"-t említi. Az
aranykor eljövetele össztársadalmi folyamat eredménye, de egyéni törekvés
jutalma is lehet, mint testnek és léleknek misztikus harmóniája, Brasnyónál
több helyen is kimutatható ez az alkimista létélmény, ám nem csupán oka
.
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zatként, hanem az okok összefüggésében. Szerintünk ez természetes is,
mert amennyiben a szerz ő teljesen azonos lenne „a legmagasabb pont"-tal,
szövegeiből az értelmi összefüggéseknek a csírái is hiányoznának. Az író
több fejezetében inkább a vágyott pontnak a megközelítési lehet őségéit
puhatolja s folytonosan (gyakran önkéntelenül) arról tesz vallomást, hogy
az emberi viszonyok egyidej űleg vonzzák és taszítják; undorodik t őlük,
de képtelen velük radikálisan szakítani. Olykor azonban a misztikus egyensúly állapotából ereszkedik alá, s mintegy felfedezi az osztódást, a tudat
lebegő voltát, annak testtel való felemás kacsolatát. A tudatállapotok (tudatszintek) idézetünkben kifejezésre juttatott fokainak érzékeltetése nagy
szépírói teljesítmény. Figyeljük meg, hogy a vonalak nem a pont felé
haladnak, hanem onnan indulnak.
Zöld tusból, lila pecséttintából kifesl ő, szálanként kisugárzó, fodrozódó vonalak, bolyhos fonálszer ű zsibogások, megnevezhetetlen érzés kíséretében, amilyen az emésztés lehet vagy a szabadjára engedett
záróizmokon keresztül történ ő ürülés, esetleg nem más az egész, mint
az öntudaton kívül vagy a tudatküszöb alatt végbemen ő vaginális percepció, a testben, izomfalakkal beljebb, lejátszódó hullámzás és gy űrűzés mit sem jelent ő, közönséges és ösztönös tudomásulvétele, az
egészséges vegetatív idegrendszer önmagával folyatott, határozatlan
játéka, incselkedése, vagy épp önnönmagában való kételkedése, ellazulása, nagy széles tágas és nyitott holdfényes térségek felidézése, lebegés olyan tengerek felett, melyeket réges-rég beivott a föld, szétmállasztott a fagy, és feltöltött az üledék, ilyen kísértetfényben való
közeledés az időn át önmaga felé, és micsoda utak, távolságok megtétele után érkezik csak el tulajdon akaratához, zárkózik bele önmaga
lényegébe, a mozdulatlan, kábultan alvó testbe, az éjszaka végtelen és
ólmos tompaságába, s ebb ől is mintha helyi érzéstelenítéssel zsibbasztottak volna el egy darabnyit, nevetségesen keveset, ahhoz, hogy egymagában megállhasson, elég legyen önmagának, hogy tulajdonképpen veszélybe ne sodródjon: a röpdös ő tudat is efel ől közelít a testhez,
ki-kitér ugyan előle, mintha el szándékozná kerülni vagy a lehet őségekhez mérten halogatni szeretné, a végs őkig elodázni a vele való
eggyé válást, tartalma átadását az anyagnak, mely bizonyára forrni,
izzani kezdene t őle, higanygyöngyökként robbanna széj jel benne, egész
a befejezetlenben, a sohasem teljesben, a sóvárgóban, a gátlástalanul
és örökösen vágyakozóban, a mérhetetlen és szinte kimondhatatlan
óhajúban, örökké a harmóniát hajszolóban, a világgal teljes és megmásíthatatlan összhangot keres őben, hogy szakadatlanul sugározhassa
önmagát, elismerést és jóindulatot csikarjon ki mindenáron a maga
számára, ez legyen a tulajdona, a vagyona a t őkéje ez a csöppet sem
biztató függés mindenféle helyzett ől, viszonyoktól, idegen, kétes állapotoktól ... (A kisasszony álmai)

A mondatok hullámzása a test tudatából, illetve a tudat testéb ől indul
s többek között „az öntudaton kívül vagy a tudatküszöb alatt végbemen ő
vaginális percepció"-ról esik szó. Itt egyrészt azt kell tudni, hogy Bretonnál s általában a szürrealistáknál a tudatalatti káosza a makrokozmosz
pszichoszomatikai megfelel ője, következ őleg a kicsinek és a nagynak a dimenziói itt átminősülnek s tulajdonképpen a bels ő nő végtelen naggyá a
külsőhöz képest. A „vaginális percepció" viszont alighanem Paracelsusnak
azzal a gondolatával mutat összefüggést, mely szerint „aki Isten országába
akar jutni, először a saját testével az anyjába kell visszajutnia s ott meghalnia." A szellem, mint a test közvetlen meghosszabbodása, fél a tudattá
válástól, lévén, hogy az anyag szolgájaként az emberi dolgoknak s a test érdekeinek tükreként nem lelheti meg igazi otthonát. Az anyag szelleme, vagyis a szellem anyaga boldog, ezt az abbszolútumot azonban az élet viszonylagosságainak közege megbontja, érvényteleníti, mivel a felszínen nem lehet meglelni azt, aminek a mélyben rejlik a forrása. Brasnyó prózája nem
ritkán hol elúgia, hol pedig szitkozódó bosszankodás tudat és test diszharmóniáján, az ésszel irányított élet alantassága miatt, a szavak és a cselekvés aránytalansága fölött.
(Folytatjuk)
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BAMBACH RÓBERT

SZÜRKE JUBILEUM
GONDOLATOK A 25. STERIJA JÁTÉKOK KAPCSÁN

BEVEZETŐ HELYETT
Rendszerezgetve az idei, április 17-t ől 25-ig megtartott Sterija Játékok benyomásait, Pet őfi Sándor egyik frappáns színikritikája jutott az
eszembe. A Pesti Divatlapban jelent meg ez a kis írás és így hangzik:
„(Nyárhó) — 17. — Harminc év egy játékos életéb ől. Dráma Ducangetól. —
Beszélik, hogy sokkal több ásítás volt, mint néz ő ; beszélik ... mert én bizonyosan nem tudom, minthogy már az els ő felvonásban, épp mid őn Udvarhelyi azt mondá: „kezök összetev ődik", elaludtam." Sajnos a 25. játékok műsorán szerepl ő legtöbb előadás sem érdemel ennél hosszabb, kimerítőbb és jobb kritikát.
A DRÁMASZÖVEGEK „ÉLEKTORA"
A bemutatott nyolc színmű közül csak három képviselte a kortárs
drámairodalmat, míg a többi (öt) dráma a háború el őtt vagy a múlt században született. A kortárs drámaírók témaválasztásban nemigen közelítik
meg korunkat. Egy sem szól modern életünk problémáiról, életkérdéseinkről. Hozzánk „legközelebb" Sztefanovszki Vadhús című darabja áll, amely
a második világháború el őtt játszódik. Rudi Šeligo a Szép Vida motívumait
dolgozta fel egy kicsit kortalanná és id őtlenné téve mondanivalóját, míg
Dobrivoje Ilić Joakim című művében Joakim Vujićnak (1772-1847), a szerb
színjátszás megszervez őjének az életéb ől egy epizódot elevenít fel. A múltba való visszanyúlás nem is lenne baj, ha a témák feldolgozásuk által mai
problémákat vetnének fel. Ez azonban nem történt meg az említett darabok esetében, vagy csak részben sikerült.
A nyolc bemutató közül hét eredeti drámai szöveg, míg egy átdolgozás. Ez utóbbi Laza Lazarevi ć A sváb nő című elbeszélésének színpadi
változata, az eredeti novella a múlt században született.
Ivan Cankar A szép Vida, Polić Kamov Szerzetesek orgiája és Milutin
Bojić Olga asszony című műve egy időben, körülbelül hetven évvel ezel őtt
íródott, Kozak komédiája pedig, a Klepec professzor 1936-ban.
A drámaszövegek „életkora" alapján tehát a következ ő sorrendet állíthatjuk fel:
Laza Lazarevi ć : A sváb nő (Švabica) — (Narodno Pozorište, Sombor)
Janko Polič Kamov: Szerzetesek orgiája (Orgije monaha) — (ZKM,
Zagreb)
Ivan Cankar: A szép Vida (Lepa Vida) — (Slovensko ljudsko gledališće, Celje)
Milutin Bojić : Olga asszony (Gospođa Olga) — (Narodno Pozorište,
Beograd)
Ferdo Kozak: Klepec profeszor (Profesor Klepec) — (Slovensko narodno gledališće, Ljubljana)
Rudi Šeligo: A szép Vida (Lepa Vida) — (Slovensko narodno gidališće, Maribor)
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Dobrivoje Ilié: Joakim (Joakim) — (Beogradsko dramsko pozorište.,
Beograd)
Goran Sztefanovszki: Vadhús (Divo meso) — Dramski teatan,
Skopje)
Megállapíthatjuk, hogy kevés volt a mai szerz ők műve az idei szemlén,
és hogy hiányoztak a kimondottan id őszerű témák, holott a benevezett
előadások között igen sok volt az ilyen bemutató. Nehezen elképzelhet ő,
hogy ezek között egy sem volt olyan m űvészi színvonalon, mint a játékok
műsorrendjén szerepl ő előadások. Ezért is és az egész szemle elhibázott
konceptusáért is a szelektort (Vladimir Stamenkovi ć) hibáztathatjuk.
MŰ FAJOK
A játékokon két komédiát (Olga asszony, Klepec professzor) és három.
drámát (Cankar: A szép Vida, Šeligo: A szép Vida, Stefanovski: Vadhús)
láthattunk. A többi darab m űfaji meghatározása a legkülönböz őbb: A sváb
nő elbeszélés; a Szerzetesek orgiája dramatizált tanulmány; a Joakim pedig színházi ábrázolat.
TÉMÁK
Témák szerint sem igen lehet rendszerezni az el őadásokat. A sváb n ő
a tizenkilencedik századi társadalmi normák bénító hatásáról szól; a Szerzeteselc orgiája korának mikrokozmikus társadalmi vetületét mutatja be
egy család erkölcsein keresztül; az Olga asszony a polgári erkölcsöket veszi.
célba a pénz, a családon kívüli szerelmi kapcsolatok a problematikus apaság kérdéseit kifigurázva; a Klepec profeszor a kispolgári mentalitást és
a kispolgár politikai befolyásolhatóságát pellengérezi ki; Cankar és Šeligo
A szép Vidáról szóló darabjaikban a vágy, az elvágyódás kérdését közelítik meg más-más nézőpontból; a Joakim a hatalom és a m űvész viszonyát próbálja megvilágítani; a Vadhús viszont az emberi szabadságról szól
egy család életének sorsfordulóján.
Azok a megoldási lehetőségek, amelyeket az egyes szerz ők nyújtanak,
valamint a művek dramaturgiai fogyatékoságai és végül, de nem utolsósorban, az elkészült el őadások élménye, legtöbb esetben ezeket a témákat
érdektelenné, hatástalanná, öncélúvá vagy artisztikusan sterillé egyszerűsítik.
ELŐADÁSOK
Az előadásokat m űvészi szempontból három csoportra oszthatnánk.
Az első csoportba kerülnének a jobb, a középs őbe a középszer ű és a harmadik csoportba a gyenge el őadások. A csoportokon belül sem nehéz megállapítani a sorrendet: Els ő csoport: 1. A sváb n ő , 2. Vadhús, 3. A szép
Vida (Cankar); második csoport: 4. A szép Vida (Šeligo), 5. Szerzetesek.
orgiája, 6. Olga asszony; harmadik csoport: 7. Joakim, 8. Klepec professzor_
Véleményünk szerint az els ő négy előadás még csak elkerülhetett.
a játékokra, de a többi el őadásnak nem volt helye egy jubiláris seregszemlén.
AZ EGYES ELŐADÁSOK

Klepec professzor — Erről az előadásról az általános vélemény (a kerekasztal-beszélgetéseken) az volt, hogy Ödön von Horváth Délszaki éj
című darabjához hasonlít Kozak szövege, és jobb lett volna egy eredeti
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Horváth-színművet eljátszani, annál is inkább, mert a rendez őnek (Janez
Pipan) nem sikerült a: háború el őtti kispolgárság kritikáját a mai kispolgárságra vonatkoztatnia.
Joakim — Figyelemre méltó szöveg, alkalmat ad a hatalom és a m űvész viszonyának sokrét ű kifejtésére. A Minja Dedi ć rendezte el őadás ezekből a rétegekb ől nem sokat mutatott meg. A felesleges tablószer ű — történelmi tragédiákra emlékeztet ő — beállítás, a nem tiszta vonalvezetés, a színészi játék erőtlensége és a koncepció egysíkúsága unalmassá és szürkévé
silányították az írott dráma lehet őségeit. Fáradt és súlytalan alakítást
láttunk a címszerepl ő Rade Markovi ćtól (pedig a szelektor épp őmiatta
iktatta m űsorba ezt az el őadást).
Olga asszony — Amit Rade Markovi ć alakításáról elmondtunk, elmondhatjuk az Olga asszony címszereplőjéről, Olivera Markovićról is,
akinek nem sikerült megoldania ezt a összetett figurát a t őle megszokott
színvonalon (játékán érz ődött, hogy nem hagyta magát rendezni, egyedül
akarta megoldani a jeleneteit, amib ől felesleges matatások és járkálások,
dünnyögések és szövegismétlések sorozata keveredett ki, ami azonban kevés egy színpadi jellem megformálásához). Ennek az el őadásnak is az volt
az alaphibája (mint a Joakimnak), hogy a dramaturgiai hibák ellenére is
a jól játszható komédiához nem sikerül megtalálni a megfelel ő „kulcsot".
Vida Ognjenovi ć rendező megpróbálta ugyan korszer űvé tenni az alapmondanivalót, de a rendez ő i jegyzetekben és a kerekasztal-beszélgetés során
elmondott elképzelésekb ő l nem sokat tükrözött az el őadás. Alapvet ő fogyatékossága az el őadásnak az is, hogy a színészek (kivéve Nada Blam nagyszerű epizódját) nem komédiát játszanak, hanem valamiféle társalgási színművet. Az irónia hiányzott ebb ő l a játékból, ami nemcsak nevetségessé, hanem groteszkké, tragikussá tehette volna ezeket a figurákat. Így azonban
helyenként unalmas, végeredményében . langyos el őadás született.
Szerzetesek orgiája — Kegyeletadás drámai hagyatékunkkal szemben
— így összegezhetnénk a kerekasztal-beszélgetések lényegét ezzel az el őadásai kapcsolatban. Poli č Kamov drámáit az utóbbi években kezdik felfedezni és játszani. A Zágrábi Ifjúsági Színház vállalkozása is egy próbálkozás eredményeit és eredménytelenségeit tükrözte. A színészkere óriási
feladatot rótt a rendez ő (Božidar Violi ć), amelyeket csak részben tudtak
megoldani (nem hiába beszéltek ennek kapcsán rendez ői idomításról a kritikusok). A játéktér és a díszlet adta lehet őség (körszínpad, amelynek közepén egy stilizált halottaskocsiban folyik a játék) az els ő perct ől kezdve
megszabta és korlátozta a kifejezési lehet őségeket. Egy kicsit a díszlet
játszotta el az el őadást, leszűkítve és egyszerű sítve a játékmegoldásokat.
Kamov drámája a Sabljak család egy éjszakájának történetét mondja el,
a főhő s Vlado kezdeményezésére egymás után hullanak le az álarcok a
családtagok arcáról, világosodnak meg valódi jellembeli tulajdonságaik,
erkölcstelen tetteik, amelyek alól Vlado sem kivétel.
A szép Vida (Šeligo) — A szlovén mondának újabb feldolgozását volt
alkalmunk megismerni (érdekes összehasonlítási alapot kaptunk így a Cankar mű vével való párhuzamok megállapítására). Franci Križaj, a rendez ő
a szerz ő elképzeléseihez híven (kevés egyéni hozzájárulással) vitte színre a
drámát. A túl bonyolult cselekményt nem sikerült egyszer űsítenie és így
érthetőbbé tennie. A polgári családban él ő Vida (gondolatban?) elvágyódik
otthonából, családjától és útra kel. Végigjárja a megpróbáltatások reális és
irreális lehet őségeit. Ez a dráma is alapjában véve az emberi szabadság
megvalósításáról (és annak kudarcáról vagy gy őzelméről?) szól. Az operai
(látványos?) beállítás, a sok-sok felesleges részlet nem tette lehet ővé a
lényeges momentumok kiemelését, és így nem vált áttetsz ővé a szerz ő és
rendező esetleges mondanivalója.
A szép Vida (Cankar) — Amíg Šeligo darabjában Vida a vágy szubjektuma (ő maga vágyódik), addig Cankar h ősnője (Mile Korun rendez ő
értelmezésében) a vágy objektuma. Korun korszer ű sítette Cankar drámáját, más környezetbe és más szituációkba helyezte a cselekményt, a szereplőket. Alapproblémája így a testiség és a verbális, azaz a líra viszonyának
ellentétére épült. Cankarnál a vágy mint a lényeges, de tragikus kín és a
valós világgal szembeni elégedetlenség jelenik meg, és ez a vágy határozza
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meg az embert mint embert. Korun tehát a fizikai színház eszközeihez a
lírát párosítja s e kett ő ellentétes hatásából próbálja kialakítani különös,
de nem teljes egészében elfogadható stílusát. A tiszta, látványos elemekre
épülő artisztikus el őadásnak csak formájában sikerült a korszer űsítés,
mondanivalójában, azaz lényegében nem tudott közel kerülni hozzánk.
Sztefanovszki drámája ismert típusokat és szituációkat
Vadhús
mutat be. -A kliséfigurák és ismert cselekményvázak azonban szerencsésen
keverednek a lokális elemekkel és mindezekb ől az elemekből a rendez ő
(Slobodan Unkovszki) biztos kézzel formált el őadást. A koncepció érdekes
eszközökkel tette általánossá és elfogadhatóvá a darabban vázolt kérdéseket. Egyszerűen, tisztán vezette a sžínészeket, formálta a helyzeteket, megoldást azonban (egyrészt a szöveg fogyatékosságai folytán) ő sem tudott
nyújtani. Az előadás fő erőssége a kiegyensúlyozott, leegyszer űsített és épp
ezáltal hatásossá vált színészi játék volt.
A színészi játék kiegyensúlyozottsága, az együttes játék
A sváb nő
varázsa emelte az átlag fölé ezt az el őadást. A plasztikus jellemek, az alapjában véve összetett, de érthet ő több tér- és id őszinten játszódó cselekmény
világos vonalvezetése, a történet szerelmi síkjának izgalma tette ezt az átdolgozást közönségsikerré. Miloš Lazin, az átdolgozó és rendez ő , A sváb n ő
című Lazarević-novellát bővítve aláhúzta annak önéletrajzi jellegét. Néz
hető, élvezhető, modern előadás született igy, de alapjában véve életrajzi
drámát láttunk, amelyben az alapkérdések nem kaptak általánosságban
(ina is) érvényes színezetet.
—

—

=

ÖSSZEGEZÉS
A játékokon bemutatott el őadások (els ősorban a szelektor válogatása
miatt) nemigen tükrözték az elmúlt év hazai színházi törekvéseit. A huszonöt éves jubileum megkülönböztetett figyelmet követelt volna a m űsor
összeállításakor, így azonban csak egy szürke, eseményekben és élményekben szegény, eredményeiben átlagos találkozónak voltunk a tanúi.
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.BARÁCI U S ZOLTÁN

AZ ÖNMEGTAGADÁS FESZTIVÁLJA
A VAJDASÁGI SZÍNHÁZAK ZRENJANINi SZEIVILLJÉRŐL

Sohames néztem rokonszenvvel a színházak fesztiváljait, hiszen —
mivel pénzről van szó — ilyenkor egy új álarcban a színház tulajdonképpen megtagadja önmagát: az év nyavalyáit, a munkát, a szorgos hétköznapokat. A lelkes közéleti lírikusok, akik nem kísérik el a színházat a tóbai
művelődési otthonba, akik nem tudják, hogy Árok Ferenc az Újvidéki
Színház színpadán a második el őadáson (B űnös e a Szél?) mindössze harminc gyereknek játszott, akik nem tudják, hogy á zrenjanini színház dolgavégezetlenül tér vissza a tájolásról, mert a m űvelődési ház jegypénztáránál egyetlenegy jegy sem kelt el, igen, ezek a színházi „nagy tüd ők"
nem tudják, nem tudhatják, hogy a színház a fesztivál tiszteletére hangot
és stílust változtat. Bemaszkírozza magát és rímben beszél, élethelyzetét
tudatosan szépítgeti s aztán lazább felel ő sségtudattal folytatja ott, ahol. a
fesztivál el őtt abbahagyta.
Az illúziókkal a szemle nem számol le. Éppen ellenkez őleg. Tartalmas
és tartalmatlan vitákkal a vitavezet ő informálja a hallgatóságot, hogy mit
látott. A másik elmondja: hogyan látta. A harmadik arról vitatkozik, hogy
mindezt már látta, de másként. A negyedik azt vallja, hogy szeretné mindezt másként látni és így tovább és így tovább. Immár harminc esztendeje,
s bátran merem vallani, hogy egy-egy fesztiválnak semmi köze a közügyhöz, a szellemi ügyhöz. A tényleges vitalépéseket valahogy visszafogják • s
a mese végén megtudjuk, hogy ismét a verseciek voltak a leggyengébbek
s az újvidéki Nemzeti Színház érthetetlenül stagnál (s őt!), a zomboriak
tartják „jó formájukat", a zrenjaniniak ott lézengenek valahol a lét és a
nemlét között. S a manipuláló ködösítés akkor kedz ődik, amikor a Szabadkai Népszínház és az Újvidéki Színház el őadásairól, státusáról kezdenek beszélni vagy hallgatni.
A közönség és a közvélemény hangját az igazsághoz érvként kellene
'minősíteni, de a néző nem nyom a latban. Eszerint érthetetlen dolgokkal
találjuk szembe magunkat. Néhány esztend ővel ezelőtt, a szabadkai találkozón a két hazai együttes — tehát a magyar és a szerbhorvát társulat —
mindent „elvitt", ami az asztalon volt. Diadalittasan számolták a szabadkai
újságírók a díjakat. Pedig a Galícia és Farma kimondottan rossz világításban tárgyalt a közönséggel, többen felkeltek és faképnél hagyták mindkét
produkciót. Ugyanazon a fesztiválon a zomboriak el őadása volt a legjobb:
színpadon és papíron egyaránt, ezt hivatalosan közölték velük. Sem színészi, sem rendez ői díjat nem kaptak. Ez az el őadás önmagától született
meg? Önmagától lett a legjobb? Bókoló hízelgés egy színháznak, ez igaz,
de ... Érti ezt valaki? Nem a legjobb el őadás adta a legszebb, a legjobb
színészi alakításokat, és a rendez ő munkásságát sem írták be a nagykönyvbe.
A következ ő esztend őben a szabadkaiak a pancsovai szemlér ől — a
pólyásbaba is tudja, hogy a Blösé úrék mindenkinek tartoznak című előmajdhogynem
adás magasan túlszárnyalta az agyondíjazott Galícidt
üres kézzel és lógó orral távoztak. A szerbhorvát együttes számára még egy
vigaszdíjat sem találtak az udvarban. S aztán megint jött egy „kövér" év.
Versecen az Antigoné tarolt — megérdemelten. S ezúttal Ken Kesey Kakukkfészke csupán egy díjat kapott. A kifogások, aggodalmak egész sorát
most — nem kaptam négy oldalnál többet a szerkeszt őtől — el nem mondhatom, az imént említett példák azonban reprezentálják a fesztiválok jellegét és lényegét. Komolytalanságát, ha így tetszik. Nemegyszer indulatos
kirohanásokkal védtük az óvtuk a színházkultúrát, ma azonban rezignáltan megjegyezzük, hogy az idén éppen a díjazott színház volt soros és pont.
Majd jövőre?!
-

—
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Valaki szeretheti a fesztiválokat, valaki nem. Én az utóbbiak táborába
sodródtam, s erről nem tehetek. Arról sem tehetek, hogy ez a félresodródó
folyamat ilyen lassú. Valószínűleg tudják a törzsgárdabeliek, hogy miért
ágálnak olyan kitartóan a szemlék megrendezése mellett. Olyan szemléket
rendezünk, amelyek milliókat emésztenek fel. Zrenjaninban — igaz — egy
kissé visszafogták a gyepl őt. Takarékoskodtak. A színészek nem kaptak
sem kávét, sem ásványvizet. Le a kalappal a szervez ő bizottság előtt!
A SZEMLE HIVATALOS M Ű SORA
Narodno pozorište — Népszínház, Zrenjanin — John Osborne: Dühöngő ifjúság;
Narodno Pozorište, Sombor — Lazar Lazarevi ć : A német lány;
Novosadsko pozorište — Újvidéki Színház, Novi Sad — Antori
Csehov: Cseresznyéskert;
Narodno pozorište — Népszínház, Subotica — Miroslav Krleža:
Léda;
Narodno pozorište — „Sterija", Vršac — Milica Novkovi ć : Kőpárna;
Narodno pozorište — Népszínház, Subotica — Ken Kesey: Kakukkfészek;
Srpsko narodno pozorište, Novi Sad — Bernard Slade: Jöv őre veled ugyanitt.
Valaki tréfásan megjegyezte, hogy a tartományban „heten vagyunk,
mint a gonoszok". Ha gonoszok nem is vagyunk, de hamiskodunk. A díjkiosztás előtt — ezúttal is — mindenki tudta, hogy melyik színház a babérkoszorú várományosa. A Sterija Játékokon jól szerepeltek a zomboriak;
tehetségük és teljesítményük megérdemelte a szemle f ődíját. Ehhez ne-m
fér kétség. A többi vita tárgya, s mivel a fesztivál nem önthet ő formába a
valósággal, nem érdemes vitákat indítani: a messzir ől érkezett sohasem
ismeri fel a rezervátumot. Maga a bels ő küzdelem talán érdekesebb, mint
az, ami a színpadon lezajlott, az a színész a közönség magánügye, de
ettől az örömt ől, ettől a találkozástól senki sem foszthatja meg sem a színészt, sem a hiszékeny és nagy szem ű nézőt. Ez a színházkultúra legnagyobb szerencséje. Emiatt érdemes jöv őre ismét találkozni. Talán lesz
ásványvíz is a színészek számára, hiszen ásványokban gazdag az ország.
~

A DÍJAZOTTAKRÓL
Egy színészi díj a Bega-parti házban maradt. A zsüri elnöke Miloš
Lazin rendez ő munkáját tette az els ő helyre, tehát A német lányt. Az Újvidéki Színház különdíjat kapott. A Szabadkai Népszínház szerbhorvát
együtteséb ől egy fiatal színészn őt segítettek fel a dobogóra. A verseciek ismét csak hivatásszeretetb ől jelentek meg a szemlén. A szabadkaiak magyar különítménye nagyon tetszett a közönségnek. A zsüri csak Földi László színészi adottságaira figyelt fel. Végül adtak egy díjat a székvárosiaknak is.
Ez minden, ez semmi, ez valami, ez kell, ez nem kell.
Ez tehát egy redukált írás a fesztiválokról. Sajnálom, hogy hurráoptimizmusomat elvesztettem valahol Topolya és Szabadka között. Vagy még
Zrenjaninban. Legyen valaki a segítségünkre: tudjunk ismét hinni a csillogásnak és feledjük el a poros és piszkos színpadokat, az éjszakai utazásokat, a kíméletlen csatározásokat egy-egy pontért, s mindazt, amit színházainkról időnként — felel ősségteljesen vagy felel őtlenül — a kritikusok
leírtak.
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BAMBACH RÓBERT

MONDVACSINÁLT TIVORNYA
Pintér Lajos Pogány tivornya című színm űvének bemutatójáról

„Bölcs embernek mindenről megvan a maga közvéleménye." (Pintér Lajos)

A Pogány tivornya műsorfüzetében igen érdekes adatokra bukkanhatunk.
Közli ez a kis füzetecske el őször is Benk ő Ákosnak a Színházban majd
tíz (!?) évvel ezel őtt megjelent, a jugoszláviai magyar drámáról szóló öszszefoglalójának részletét, amelyb ől kiderült, hogy az Áfonyák bemutatójáig
(1969-ig) nem beszélhetünk a vajdasági dráma eredményeir ől. S mivel e tanulmány nem foglalkozik (nem foglalkozhat, mert 1972-ben íródott) a további fejlődéssel, a műsorfüzet tanúsága szerint azóta sem született említésre méltó vajdasági színpadi m ű . Most, amikor az utóbbi évadokban legtöbbször három-négy vajdasági ősbemutatót is láthattunk, s ezek mindegyike érdekes következtetésekre adhatna okot, nem tudjuk, mit keres az
említett tanulmányrészlet egy idei ősbemutató műsorfüzetében.
A második oldalon erre némileg megkapjuk a választ, mert ott a
szabadkai színpadon 35 év alatt bemutatott 31 jugoszláviai magyar dráma
címét találjuk (jellemző módon a bemutató évének feltüntetése nélkül).
Ennek az összefoglalónak értelmét tehát csak úgy foghatjuk fel, hogy
Pintér Lajos színm űvének bemutatója egy kicsit jubileum: a 32. vajdasági
bemutató az elmúlt 35 évben. S mivel Benk ő írása az Áfonyák sikerével
és eredményeivel zárul, azt várnánk, hogy a Pogány tivornya ezeknek az
eredményeknek kamatoztatását hivatott képviselni.
A Pogány tivornyának is, mint már néhány drámánknak, van „el őélete". Néhány éve készült ez a színm ű és végigjárta a rendez ők és kritikusok fórumát. Mindenki közölte a szerz ővel észrevételeit, rés csak ezután
került a darab a Szabadkai Népszínházhoz, ahol aztán az ellenvetések ellenére is bemutatásra került. Anélkül, hogy elmélyednénk abban, mennyiben vette figyelembe a szerz ő és később a rendező ezeket a megfigyeléseket,
kritikákat, útmutatókat, megállapíthatjuk, hogy dramaturgiai, vagy ha
jobban tetszik, drámatechnikai és drámaszerkesztési szempontból a rendező (Vajda Tibor) beavatkozásai ellenére is a Pogány tivornya igen sok
kívánnivalót hagy maga után. A megvalósult el őadás fogyatékosságai közül
első sorban ezeket emelhetnénk ki. Nem is foglalkoznánk a figurák sablonszerűen elnagyolt, jellemeket nemigen mutató megrajzolásának, a mondvacsinált konfliktusoknak, s azoknak állítólagos mélyen emberire hangoltságának (nem hiszem, hogy a fitymasz űkület, a hátvakarás vagy a részegeskedés, de még az abszolút pozitív h ős kvázi becsületességének ilyenfajta bemutatása érdekelné a mai néz őt) problémájával, ha az el őadás
el tudta volna velünk hitetni, hogy nem üresen kongó papírfigurákat és
mondvacsinált drámát látunk. Az el őadás nem hogy nem oldotta meg
a színmű alapvet ő hibáit, hanem még a színm űben itt-ott megírt szituációkat sem tudta elfogadhatóvá, élvezhet ővé tenni.
Visszakanyarodás ez a bemutató (s ezen a ponton nyújt segítséget a
már említett mű sorfüzet) a vajdasági magyar dráma és színház egy régebbi korszakához, az eredménytelen próbálkozások korszakához (itt a
kötődés a műsorfüzetben közreadott Benk ő-tanulmányhoz). Nem állítjuk,
hogy az utóbbi évek vajdasági ősbemutatói között nem volt bukás, vagy
gyengébb előadás, de azt meg kell állapítanunk, hogy a mérföldk ő mégis
Deák Ferenc Áfonyák című drámájának bemutatója volt, s az azóta született el őadások nagyon sok eredményt mutattak fel. Ezek az eredményék
a vajdasági magyar drámairodalom fejl ődését mutatják. Dinamikus színházi életről beszélhetünk tehát. Ez a dinamikus színházi élet magával hozta
a drámaírás intenzív alakulását és rámutatott a m űhelymunka, a rendezői,
színészi hozzáállás alkotó, teremt ő voltára.
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A Pogány tivornya bemutatója után viszont úgy éreztük, ismét a
nullaponton vagyunk, mintha eddig semmi sem történt volna, mintha az
eddigi eredmények meg sem születtek volna. A Szabadkai Népszínház
32. vajdasági ősbemutatója nemcsak a vajdasági magyar dráma jelenlegi
értékeit kérd őjelezi meg, hanem túl azon, a Szabadkai Népszínház m űvészi színvonalának romlását is mutatja. Tragikusabb ez a kérdés, annál
is inkább, mert a színház m űvészeti szervei mind err ől az előadásról, mind
a minősíthetetlen Nem élhetek muzsikaszó nélkül című előadásról pozitív dicsérő és megelégedett kiértékelést adtak. (Ez az értékelés még akkor
sem lehet mérvadó, ha az előadásszámra és a közönség érdekl ődésére
hivatkozva teszik is azt!)
Az újabb kitérő után kanyarodjunk ismét vissza a Pogány tivornyához,
azaz az el őadáshoz.
Először is a díszlet. Hupkó István és Duško Teodorovi ć játéktere
első pillantásra érdekesnek t űnik. Csak a cselekmény folyamán derül ki,
hogy semmi köze a darabhoz. Ez az irreális, enyeszetet jelképez ő (ha
akarjuk: széthullást idéz ő) képzőművészeti alkotás sehogy sem tudta megtalálni a kapcsolatot a dráma reálisan megírt és reálisan eljátszott alakjaival. Hasonló faktúrájú díszletet egyébként már láttunk a szabadkai
színház Lorca-el őadásában (Bernarda Alba háza), ahol az nagyszerűen húzta
alá a mű irreális, költ ői koncepcióját. Ebben az esetben viszont ilyen
ráépítésre semmi szükség sem volt. S őt. Csak zavart okozott és feleslegesen illusztrált, nem beszélve arról, hogy mint játéktér sem bizonyult
funkcionálisnak. Az els ő felvonás „mindenki a tornácon" címet kiérdeml ő
jelenete alatt csak azt vártuk, mikor szakad le a rendez ői bal.
S ha már a külsőségeknél tartunk, meg kell említeni a jól megoldott
kosztümöket, amelyek színben és formában megfeleltek, más funkciójuk
ebben az előadásban nem is lehetett.
Kiegészítő szerepet játszottak a zenéi és hangeffektusok is. Ez utóbbiaknak különösebb drámai értékét, a konfliktus vonalán játszott szerepét
nemigen érzékelhettük, miután nem alkottak valós ellenpontot az alapproblémával. Ugyanez mondható el a fényeffektusok vagy a darab végéig
ismét csak illusztráló és er őltetett szerepet kapott széleffektussal kapcsolatban is.
A színmű alapszituációja ismert, hogy csak Deák Ferenc Tor című
darabját említsük példaként. A hosszú id ő után, családi ünnepségre ösz
szegyűlt családtagok között kibontakoznak az ellentétek, kiélez ődnek a
titkolt vagy kimondott ellenszenvek, s ez végül is a család teljes széthullásával, s az egyik szerepl ő halálával végz ődik.
Pintér sok mindent ráépített erre az alapszituációra. Talán túl sokat
is. Rengeteg apró részlet vonja el a figyelmet a f ő problémától, máshol
viszont túlmagyarázzák a dolgokat, feleslegesen (epikusan) hosszúra nyúlik
egy-egy jelenet. Vajda Tibor rendez ő szerencsére erélyesen kurtította,
tömörítette a folydogáló cselekményt és megpróbálta kiélezni a konfliktusokat. Pintér, aki többnyire eddig is dialógusokat írt (az Újvidéki Rádió
számára) nangyon jól tudhatná: a dialógusok minél rövidebbek és tömörebbek, annál jobbak. ő viszont agyonbeszélteti szerepl őit, azok mindent
elmondanak, de nem cselekednek. A dráma egyik alapkövetelménye a
szereplők cselekvéseik által alakuló jelleme. S ezen a ponton találkozott.
az író és a rendező : erre fordítottak legkevesebb gondot. Ezért éreztük
úgy, hogy mondvacsinált, jelentéktelen problémákról, jelentéktelen emberekről van szó. Pedig egy kis írói és rendez ői ráépítéssel elfogadhatóvá
lehetett volna tenni, életközelbe lehetett volna hozni, drámaivá lehetett
volna fokozni a Pogány tivornyát. Így azonban csak egy, mindenképp tanulságos próbálkozásnak voltunk tanui. A szerz őn és jövendőbeli munkatársain áll, mennyit kamatoztatnak, mennyit hasznosítanak ezekb ől a
tapasztalatokból az elkövetkez őkben.
Pintér Lajos: Pogány tivornya. Színmű két részben. ősbemutató 1980. április 29-én a
Szabadkai Népszínházban. Rendez ő : Vajda Tibor, m.v. Díszlet: Hupkó István és Duško Teodorović . Jelmez: Mihajlovi ć Annamária. Szerepl ők: Nagy István, Majoros Kati, Albert János, Árok
Ferenc, Jónás Gabriella, Földi László, Tallós Zsuzsa, Szél Péter, Kasza Éva és Vajda Tibor F. h.
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OLVASÓNAPLÓ

TUDOMÁNYOS IGÉNYESSÉG
Forradalmi munkásmozgalom a topolyai járásban 1919-1929.
A kötetet összeállította és magyarázattal ellátta: Brindza Károly.
Topolya község Képvisel ő-testülete, Topolya, 1979.
Brindza Károly már ismert történelmi kutatómunkájának egy szakasza
ismét eredménnyel zárult, s megjelent a volt topolyai járás forradalmi
munkásmozgalmának történetét bemutató újabb, két részb ől álló okmánykötete.
. Számomra különösen ismert a szerz ő munkája, lelkiismeretes adatgyű jtése, mert a forradalmi munkásmozgalomra vonatkozó els ő kötet
és a jelenlegi kiadvány egyik véleményez ője is voltam. Ez alkalommal is
az okmánykötet megjelenését szorgalmas és rendszeres kutatómunka el őzte
meg. A Vajdaság levéltáraiban, könyvtáraiban és más intézményeiben
végzett kutatás után felhasználta a levéltári és a sajtóanyagot. A kötetben megjelent 373 sajtócikk és okmány ismertetésénél f őleg az események
időrendi bemutatására helyezte a f ő súlyt. Ugyanakkor azonban a szovegekhez kapcsolódó részletes kétnyelv ű magyarázatok ismertetik a forradalmi munkásmozgalom, az illegális pártmunka, továbbá a legális, de lényegében a JKP eszmei hatása alatt álló szakszervezeti mozgalom országos
szintű folyamatait, melyek integrális részét képezte a topolyai járás forradalmi munkásmozgalma is. A szerz ő ez alkalommal is teljességre törekedett. Ez az eljárás, ha a tudományos szempontokat figyelembe véve
nem is mindenkor indokolt, ebben az esetben igazolható, mert Topolyán,
de a volt járás többi helységében is, a forradalmi munkásmozgalomnak
igen gazdag hagyományai vannak.
A forradalmi munkásmozgalom 1918 és 1929 közötti id őszaka a királyi Jugoszláviában két részre osztható. Egyrészt az 1918. december elsején létrejött Sžerb—Horvát---Szlovén Királyságban az 1919 áprilisában
megalakult Jugoszláv Szocialista (kommunista) Munkáspárt 1920 december
végéig legális párt volt, s így osztályharcát „törvényes keretek" között vívhatta. Az 1920 decemberében meghozott Obznanával, majd pedig az 1920
augusztusában elfogadott államvédelmi törvénnyel Jugoszlávia kommunista
pártját mély illegalitásba kényszerítették, s híveit, amennyiben a forradalmi tevékenységet rájuk bizonyították, súlyos börtönbüntetéssel, s őt halálos
ítélettel is sújthatták. A legális id őszakra vonatkozólag a pártmunkáról
több adat maradt fenn, hiszen a volt topolyai járásban er ős párt- és szakszervezetek jöttek létre. Ebben a térségben is a proletariátus zöme a forradalmi munkásmozgalom mellett foglalt állást, s a reformista szárnynak
csak kevés híve akadt. Az államvédelmi törvény meghozatala után, a királyi diktatúra bevezetéséig terjed ő kötetbeli második szakasz, illetve az
úgynevezett álparlamentarizmus id őszakában a JKP csak nehezen rendezte
sorait. Ezenkívül a bels ő frakciós harcok és csoportosulások még jobban
gyengítették a párt sorait. Ezek a tényez ők nagyban kihatottak a párt
eszmei hatása alatt álló úgynevezett független szakszervezetekre is. Ett ől
eltekintve azonban a topolyai járásban is az ipari és mez őgazdasági munkásság többsége a független . szakszervezetekbe kapcsolódott: be. Ezt bizonyítják a Szervezett Munkásban megjelent cikkek is, amelyeket a munkástudósítók redszeresen továbbítottak a laphoz. A legtöbb cikk Topolyáról érkezett, de a járás többi községében is voltak munkástudósítók. Eže
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ket a cikkeket — kell ő és alapos magyarázatokkal ellátva — ugyancsak
megtalálhatjuk az említett kötetben. Ugyanakkor azonban a szerz ő kellő
figyelmet fordított a polgári sajtóra is. Ebb ől az időszakból — mivel a
JKP illegálisan tevékenykedett — jóval kevesebb az eredeti okmány. Ezért
igen értékesek a független szakszervezetek kiadványai, amelyeknek jó részét a szerz ő ugyancsak közli. Ezek ugyanis a volt topolyai járás munkásmozgalmáról is közölnek értékes adatokat. Ezenkívül a kiadványokat rendszeresen terjesztették a járás területén is.
A szövegmagyarázatok a forradalmi munkásmozgalomnak erre a szakaszára vonatkozólag a mozgalom helyi vonatkozásait külön kiemelik,
s ezáltal teljes és átfogó képet kaphat az olvasó a legfontosabb eseményekről.
Az okmányokat és a cikkeket szövegh űen közli a kötet. A kétnyelv ű
bevezet őn kívül a magyarázatok is két nyelvéri (szerbhorvát és magyar nyelven) íródtak. A szövegmagyarázatok ugyanakkor kielégítik a tudományos
igényesség minden szempontját, s ezáltal a széles olvasóközönség és nem
a szakemberek sz űk csoportja számára készültek. Mindezek ellenére azonban értékes forrásmunkát jelentenek a történészek számára is.
Minden túlzás nélkül elmondhatjuk tehát, hogy ez a munka újabb
hozzájárulás a vajdasági történetírás eddigi eredményeihez.

Dr. MÉSZÁROS SÁNDOR

SZERBEK, MAGYAROK A CSILLAGBÖRTÖNBEN
VLADISLAV ROTBART: Ne feled el régi barátod. A jugoszláv népfelszabadító mozgalom részvev őinek harca a szegedi Csillagbörtönben (1941-1944).
Forum, Újvidék, 1979.
A népi kollégiumok hajdani folyóiratának, a régi Valóságnak 1947. márciusi számában jelent meg Erd ős Lászlónak, a pesti nyomdászifjúnak id őmértékességével is ünnepélyességet sugalló költ ői levele volt szegedi rabtársához, Božidar Bunjeva čkihoz, a becsei szobafest őhöz. Így végz ődik:
Szerb — magyar: egy testvér. Egy ellen ült a nyakunkon,
ölte le h ű fiaink, hurcolta el dús aratásunk.
Egy legyen az örömünk is hát. Szabadult Dunatájunk
béke hazája legyen. Ne gy űlöld ci magyart. Ne feledd el
régi barátod.
Az utolsó mondatból könyvcím lett. El őbb szerbül: Ne zaboravi druga
svog. E címmel jelent meg 1976-ban Újvidéken, a Vajdasági Történeti Intézet kiadásában Vladislav Rotbart könyve, amelynek most Brasnyó István
átültetésében magyar változatát tarthatjuk kezünkben. Ízléses, szép piros
kötésben, akár a szerbhorvát változat, a becsei Proleter nyomda lelkiismeretes munkáját dicsérve.
Kitűnő munka. Vladislav Rotbart a résztvev ő, a szemtanú emlékeit
alapos levéltári kutatásokkal szembesítette és hitelesítette. Fölkutatta az
írásos anyagokat, közli hasonmásban a kivégzettek törzslapjait, számos
fényképet is róluk, a Csillagról. A magyar kiadás e tekintetben még gazdagabb is az el őbbinél. Kár volt azonban a szerz ő életrajzát és fényképét
éppen itt elspórolni: a magyar — f őként a magyarországi — olvasónak még
fontosabb tudnia a szerz őről, mint a vajdaságinak.
Nem Vladislav Rotbart írt el őször a Csillagban töltött id őszakról. Egykori rabtársainak visszaemlékezéseit is b őségesen fölhasználja, hogy a
képet minél teljesebbé tehesse. Milenko Beljanski (Két elvtárs. Zombor,
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1959), Lazar Plavši ć (Csillag. Újvidék, 1965), Brindza Károly (Mondd el
helyettem, elvtárs. Újvidék, 1971) emlékezéseit mindig ott idézi, amikor
ezek olyat mondanak el, ahol ő nem lehetett jelen. Így például a Csillagbeliek utolsó hónapjairól Milenko Beljanski (Négy találkozás az emberekkel. Újvidék, 1967) és Hollós Ervin (Délmagyarország, 1964. szept. 15.— okt.
4.) tanúvallomásait építi be a könyvébe, hiszen őt magát öt társával 1944.
június közepén a szegedi börtönb ől az aszódi nevelőintézetbe szállították
át, az ő történetük ott folytatódott. (Itt jegyzem meg, hogy Hollós írásának idézésekor kevés az a forrásmegjelölés, hogy „Délmagyarország, Szeged". Egy napilap egy évben több mint 300 számot jelentet meg; hogy lehetne ebben megtalálni az idézet forrását? Hadd pótoljam itt: a 300-tól a
307. lapig található idézetek sorjában a Délmagyarország 1964. szeptember
16-i, 17-i és 18-i számából valók.)
A könyv végén bet űrendben találjuk 752 vajdasági harcos lexikonszerű fölsorolását. Talán nem okozott volna nagyobb fáradságot, ha ez
egyúttal névmutató is volna: csak a megfelel ő lapszámokat kellett volna
hozzájuk írni. A túlélőkről szívesen tudnánk meg, hogy milyen szerepet
töltöttek be a földszabadulás után.
A kötet bevezet ője érdekes statisztikát ad a Csillag vajdasági foglyairól. Közülük 563 szerb, 65 magyar, 46 zsidó, 33 ruszin, 23 szlovák, 19 pedig
horvát nemzetiségű volt. Kicsit furcsa, hogy a szerz ő a kneževói Hromi ć
Musztafát „muzulmán nemzetiség űnek" minősíti; nyilván a bosnyák, boszniai közelebb állana a valósághoz, hiszen a „muzulmán" vallási fogalom.
A rabok foglalkozás szerinti megoszlása is tanulságos. 252 gyári munkás és kisiparos, 149 földm űves, 130 napszámos, 71 egyetemi hallgató és
középiskolai tanuló, 49 hivatalnok, 44 keresked ő és keresked ősegéd, 29 háztartásbeli, 28 ipari tanuló. De volt köztük papnövendék, altiszt, rend őrtisztviselő, aljegyz ő is. Ötvenegy n őt is fogva tartottak a Csillagban.
A fölszabadulást valamivel többen mint négyszázan érték meg közülük. Kiss Ernőt és Gajšin Grozdát 1941. október 3-án a Csillag udvarán
ákasztották föl. (A 45. lapon Rotbart idézi a Délmagyarország 1966. október
2-i számának Kiss Ern őről és Gajšin Grozdáról megemlékez ő cikkét a
szerz ő nevének említése nélkül. Hadd legyek szerénytelen: a Todor Manojlović és Németh László példáit idéz ő cikkíró én valék). Pavel Kardelist
és Aleksandar Popov Žikelićet 1942. augusztus 24-én valamelyik szegedi
kaszárnya udvarán l őtték főbe. Virág Balázst 350 társával a keleti frontra
hurcolták, és ott pusztult el társainak zömével; alig hetvenen tértek vissza
a háború végén. Orova Arnold palánkai szatócsot 1942. február 1.9-én vitték
be a Csillagba; másnap reggel 7-kor meghalt a börtön kórházában. Kell-e
magyarázni, mi volt a halál oka? A lexikális részben számos hasonló adatot találunk. Sokan haltak meg a börtönkórházban, sokan otthon, pár nappal azután, hogy hazaengedték őket — meghalni.
Rotbart László számos érdekes portrét rajzol meg nemcsak rabtársairól, hanem rabtartóikról és azokról, akik valamiképpen kapcsolatba kerültek a foglyokkal. Így Imre Andrásról, a börtön tanítójáról és egyik cenzoráról, akiről meleg rokonszenvvel ír emberségéért, segít ő készségéért. Vitéz
Kolompár János is segített, de nem önzetlenül, hanem anyagi érdekb ől,
üzletszerűen; ezért azután nem nagyon sajnálták a rabok, amikor lebukott, és a büntetést ől csak úgy menekedett meg, hogy önként kiment a
frontra. S a föszabadulás után még volt képe rehabilitálását kérni: vissza
akart menni a Cillagba börtön őrnek, érdemeire hivatkozva. A régi iratok
azonban ellene vallottak.
Frenkel Jenő rabbi elnézte, hogy istentiszteletei az egymástól elzárt
rabok találkozóhelyeivé, s őt „marxista szemináriummá" válhattak. Az elhunyt jobboldali Doroszlai Mihály görögkeleti pópa helyébe javasolt sz őregi papot, Nikolašev Živant nem nevezték ki utódul, mert megbízhatatlannak minősítették.
Megrázó és jellemz ő epizód: Pavel Kardelis a kivégzésére Vladislav
Rotbart fehér ingét vette föl, mert az övé gyatra volt. De miel őtt a szemét
bekötötték volna, levetette az inget, átadta őreinek, hogy juttassák vissza
Rotbartnak .. .
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Föltűnő a rabok névsorában a sok péterrévei magyar napszámos neve.
Itt különösen erő s volt a munkásmozgalom már a harmincas években. A
magyar földművesszegénység földszomját a királyi Jugoszlávia nem elégítette ki. Ez ellen többször sztrájkokkal küzdöttek, hasztalan. Az SZHSZ
Királyságban ugyan szintén illegális volt a kommunista párt, de Horthyék
--= különösen a szovjetellenes háborúba lépés után — kíméletlenül, rögtönítélő bíráskodással, börtönökkel és munkaszolgálattal próbálták megsemmisíteni. A topolyai gyűjtőtábor, a szabadkai Sárga Ház, a sátoraljaújhelyi börtön, a szegedi Csillag sem tudta azonban megtörni az antifasiszta
ellenállást.
Ennek állított maradandó emléket, méltó tanúságot és int ő tanulságot tudományosan is megalapozott, személyes emlékei révén vallomásos
erej ű, szép könyvében Vladislav Rotbart.

PÉTER LÁSZLÓ

M Ű VELŐ DÉSTÖRTÉNETI ALAPOZÁS
KOLOZSI TIBOR: Szabadkai sajtó (1919-1945).
Forum, Újvidék, 1979.
Kolozsi Tibor művelődéstörténeti munkájának évekkel ezel őtt megjelent
első része a szabadkai sajtó történetét kísérte végig 1848-tól 1919-ig. A most
közreadott második rész egészen a második világháború végéig mutatja be
a Trianont követő időszak lapjait és folyóiratait. Az id őben rövidebb szakasz feldolgozása nagyobb er őbefektetést igényelt, mint a megel őzőé, mivel
míg azelőtt kb. 140 lap látott napvilágot, addig az els ő világháború után
ennek legalább kétszerese.
.Előrebocsátom, hogy e vaskos könyv fontossága nagyjából olyan, mint
Bori Imre áttekintése, A jugoszláviai magyar irodalom története volt
1968-ban. Azért kapitális jelleg ű, mert annak számára, aki a két háborít
közötti korszakban alapos ideológiai, társadalomtörténeti, kulturális vagy
pedig irodalomtörténeti tárgyú kutatásokat folytat, nélkülözhetetlen kézikönyv szerepét töltheti be. Igaz, módszertani meggondolások nemigen érvényesülnek benne, a kötetlen, publicisztikai színvonalú el őadás mindenről beszámol, ami a kutatás során el őkerült s valamiképpen a témakörhöz kapcsolódik. Kolozsi nem válogat, nincsenek egyéni szempontjai; nála
a tudományos feldolgozás a rendszerezéssel és az ideológiai értékeléssel
egyenlő. Az utóbbiban tolerancia figyelhet ő meg: a véleményezés inkább
követi, mint megelőzi a gondosan el őadott tényeket.
De hát mit is jelent a sajtótörténet Kolozsi Tibor marxista módon
pozitivista logikájában?
A Szabadkai sajtó azoknak a körülményeknek a leírásából .áll, amelyek .okadó, néha meghatározó. módon játszottak közre egy-egy lap indulásánál. Az újságot a polgárság gyakorlatias tájékozódási' igényei szülték,
mikor a társadalmi makro- és mikrostruktúrákat individuálisérdeker ők
kezdték formálni. Az alföldi városok között Szabadka polgárosodás tekintetében sohasem tartozott ugyan az élvonalba, ennek ellenére kulturális
múltja lapalapítási kísérletekben kivételesen gazdagnak mondható. Ahol
nem els ősorban az osztályok frakciói teremtenek hangadókat, ott a nemzeti - ellentétek beszéltetik túlságosan is sokat az embereket: a szabadkai
sajtó fel-fellobbanásainak legtöbbször a többoldali nacionalizmus (nerc
ritkán a sovinizmus és fasizmus) volt a szítója. Kolozsi Tibor tematikailag
körülhatárolt m űvelő déstörténete elhallgatás nélkül, nyíltan feltárja azokat a társadalmi és politikai szempontokat, amelyek egy-egy lap arculatának kialakulásánál vagy megváltozásánál sorsdönt őek voltak. Ma már a
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szakemberek el őtt is gyakran ismeretlen nevek tömegét vonultatja fel,
s többször is ad életrajzi vázlatokat. Áttekintésének hitelessége azzal csak
növekedik, hogy a bunyevác, horvát és szerb lapok felett is szemlét tart.
Noha stílusa személyes hangnemű , a tények sodrásának enged s gyakori
idézetei magát az olvasót késztetik állásfoglalásra.
A bemutatott ténysorozat értelmében a két háború között a nemzeti
és osztályérdekellentétek a lapokban tükröz ő dhettek, általuk törekedhettek
népszerűségre, s őt egyeduralomra. A bemutatott lapok nagy többsége az
irányító szerepért, a hatalomért folytatott harc nyílt vagy leplezett eszköze
volt. A szerző leginkább a hátsó szándékot is kimutatja, amely gyakran
kimondatlanul lappangott a szavak mögött. Így hát a lapindítások immanens társadalmi törvényszer űségnek a megnyilvánulásai, ritkábban különcök kísérletei. A vizsgálódás természetesen arra is kíváncsi: milyen a
kommunikációs eszköz anyagi héttere; olykor pedig: hányan és kik olvassák. Néhol valósággal élőlénynek tűnik az újság, minthogy vagy egyszer űen elhal anyagiak hiányában, esetleg visszhangtalanság miatt, vagy pedig
drámai harcot folytat a fennmaradásáért. Mindkett őre, de különösen az
utóbbira akad sok példa, — a nagyszerb, illetve a pánszláv törekvések
ugyanis rendszerint a regionálisan hagyományos nacionalizmus hangadóival találták szemben magukat, hiszen Szabadkának a nemzetiségi összetétele és gazdasági mell őzöttsége már önmagában élő cáfolata volt a hivatalos jugoszláv érdekeknek.
Mindezt csevegve, de ugyanakkor adatokat sorakoztatva adja el ő Kolozsi Tibor. Arcképvázlatai közül mindenekel őtt három ragad meg emlékezetünkben: Vukov Lukácsé, a bohém újságíróé; Csuka Jánosé, az
extravagáns szabadságát feladó, hatalmi érdekeket kiszolgáló szerkeszt őé;
valamint a Radivoj Lungulové, aki tanítóból lett rend őrkapitány, hogy végül szerkesztőként is fajgyűlöletet hirdető neonacionalista törekvések hangadójává váljon. Az írók nem kapnak ilyen részletes bemutatást; esetükben
a szerző megelégszik a megjelentetett m űvek bibliográfiájával és az életrajzi tények felsorolásával. Úgy tetszik, hogy erre vonatkozóan némely
esetben felesleges munkát végzett, mert az ismertebb személyiségekr ől
készültek már alapos katalógusok. Érdekesebb lett volna, ha Kolozsi az
általa felfedezett eddig ismeretlen mozzanatokra hívta volna fel a figyelmet, s nem sorolja fel — például Szirmaival vagy Herceggel kapcsolatban
— a közismert adatokat. Elvégre egy sajtótörténeti kézikönyv nem szépírók egyéni bibliográfiája — igaz? Rögtön megjegyzem: így, hogy egy
kicsit bő lére eresztve kapjuk az adatokat, még mindig jobb, mintha a metodikai aggályok túlzott redukcionizmushoz vezettek volna. Nincs id őm
ellenőrizni, de valószínűnek tartom, hogy Kolozsi Tibor mindenes-könyve irodalomtörténetünk ismeretanyagát is növelte.
•
Valami azonban már nem férhetett bele a koncepciójába. Majd talán
mások vizsgálják meg: hogyan hatottak vissza a kiemelked őbb személyiségek (a szépírók) a pártérdekekre. Ez annál is inkább fontos probléma,
mert egyrészt az író nálunk, ritka kivételt ől eltekintve, szinte kötelez ően
újságíró is volt; másrészt pedig szemléleti hiba az alkotóban valamelyik
osztály vagy érdekcsoport hangadóját látni. Amennyiben ez bizonyítást
nyerne, abban az esetben íróról csupán megszorítással lehetne beszélni.
Tej wészetesen: a nyelvben megtestesül ő közvetettségnek egészen széles
skálájáról van szó: a nyersen kifejtett közéleti állásfoglalástól a tárca példabeszédén át a vers érzés- és gondolatkultúrájáig. Kultúrszociológiai
szempontból mind a forma, mind pedig a magatartás fontossága magától
értetődő. A lap indulását előkészít ő dokumentumok, kérelmek, alkudozások,
elutasítások és fenntartásos jóváhagyások; a programbeszédek, vezércikkek, politikai jelszavak és pálfordulások; a közönségtoborzás, a rokon törekvésekkel való kapcsolatteremtés, az olykor késhegyre men ő harc a
konkurrenciával — mindezek olyan küls őségek, melyekről egyszer nem árt,
másszor viszont jó tudni. A kultúra lényege azonban mélyebben fekszik:
a lapok egyediségét (már amelyiknek volt) az íráskultúra min ősége hátározta meg. Az olvasóközönség nagy többsége még a férfiaknál sem politizált; így hát az ideológiai központú vizsgálat, noha els ődleges fontosságú,
mégis csupán részeredmény. Helyesebben: az egyensúlynak azokat a pont411

fait kellene felkutatni, melyek a legjobb, illetve tipikus munkatársak írásaiban a lapnak politikától befolyásolt céljai, valamint az osztály (vagy
osztályok) művelődésszociológiai helyzete között jöttek létre.
Kolozsi Tibor azonban fontos el őmunkálatokat végzett, s a m űgyűjtő
mohóságával tárta fél, gy űjtötte össze mindazt, ami Szabadka múltjában
rendszeres időbeosztással (havonta, hetente vagy naponta) hagyta el a
nyomdát. Ha olykor viszonylag sokat id őzött a történelem, az ideológia és
a. társadalomtudomány kérdéseinél, a kitér ő megérte, mert a téma rendkívül alkalmas a rendszeren belüli kulturális eszmények kollízióinak érzékeltetésére — még az ilyen, a kutatók által egy kissé agyonmagyarázott
alapon is. Aki esetleg majd meghatározott szempontú feldolgozásra vállalkozik, annak a szaklapok felsorolásával is a segítségére lesz.
A Szabadkai sajtó cím akaratlanul is szerény, s őt félrevezet ő . Az adatrendszer valóban a határvároshoz köt ődik, csakhogy a tekintélyes lapok és
folyóiratok akkori kultúránk arculatát határozták meg. A szabadkai sajtó
szűkebb fogalom a jugoszláviai magyar sajtónál, de közönségformálás
szempontjából más városokhoz viszonyítva vitathatatlan az els őbbsége.

V AJDA GÁBO R

AZ ISKOLAVEZETÉS ÉS -IRÁNYÍTÁS PEDAGÓGIÁJA
Dr. TÓTH LAJOS: A korszer ű önigazgatású általános iskola kialakulásának
útjai és feltételei.
Forum, Újvidék, 1979.
Nem tudom, ki hogy van vele: én nagyon tudok örülni annak, ha a jugoszláv tudományos irodalom új magyar nyelv ű alkotással gazdagodik. Bizonyítékát látom annak, hogy a 35 év alatt számos téren jelentkezhetett
vagy megszaporodhatott egy olyan osztályh ű értelmiség, amely szakavatottán vesz részt az ország tudományos gondolkodásában, a társadalmi és
tudományos- kérdések továbbfejlesztésében.
Nem kis részben fokozza jó érzésemet az is, hogy lám, a Forum
vállalkozhat már tudományos m űvek kiadására is, nem csupán szépirodalom népszerűsítése a kizárólagos tárgyköre. Tóth Lajos és m űve esetében azonban összetettebb a helyzet. A szerz ő neve nem ismeretlen sem
a magyar, sem a más nemzetiség ű pedagógus-olvasók el őtt. Évtizedek
óta ismerjük szakíróként a Magyar Szó hasábjairól, a magyar nyelv ű
és szerbhorvát pedagógiai szakfolyóiratokból. Legtöbbször igen id őszerű
neveléstudományi témákkal jelentkezett. Az elmúlt másfél évtizedben aztán megs űrűsödtek munkái egy tárgykör körül: az önigazgatású általános
iskola irányítása és élete foglalkoztatta mind gyakrabban és mind behatóbban.
Könyve el ő történet nélkül való a hazai szakirodalomban. Magyar
nyelven jelentette meg, de nem, szorítkozik egy tanítási nyelv ű iskolatípusra. Nem közigazgatási határok szabta térben, hanem a jelenség országos megközelítésével él, ami csak fokozza munkája értékét. Bizonyos vagyok benne, hogy monografikus igényű megközelítési módja maradandó
értéket képez a hazai pedagógiai irodalomban!
De lássuk csak fogadtatását! A könyv nemcsak egyetemi tanároknak
készült. Els ősorban nem azoknak. Inkább azoknak a pedagógusoknak,
akik ma az általános iskola életében tev őlegesen részt vesznek: az igazgatótól kezdve a tanulók mozgalmi élete szervez őiig. Mégis azt kell mondanom, hogy éppen a legnépesebb tábor körében keltett legkisebb visszhangot. Valahogy azt vártam volna tanulmányozása keltette eufóriámban,
hogy szinte kézikönyvként kerül majd közkézbe. Vagy prakticista napi
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gondjaink annyira lekötik figyelmünket, hogy fásultan tekintünk már
olyan kiadványokra is, amelyek valóban el őrelendítenék iskoláink néha
megfeneklő irányítási rendszerét?
Mert Tóth Lajos éppen a lehúzó pragmatizmus ellen szánta m űvét.
A látszólagos demokrácia, az elbürokratizálódó önigazgatás ellenszereként
szolgálhat munkája. Az általános iskolával szemben támasztott társadalmi igény, az objektív feltételek és a tudományos lehet őségek háromszögében vizsgálja azt az iskolatípust, amely nevelési és képzési rendszerünk
alapja. Az általános iskola alapkoncepciójának kialakulására a következ ő
tényezőket veszi számba: a kialakult hagyományok (kulturális örökség),
a termelési erők fejlettségi foka, az általános m űveltséggel kapcsolatos
felfogások (társadalmi elvárás) és az általános és szakképzettség egymáshoz való viszonya. Az alapkoncepció tételes megfogalmazása rendkívül
fontos a téma szempontjából, mert az általános iskolával kapcsolatban
a legtöbb esetben csak általánosságban kifejtett nézetekkel találkozunk.
Más szempontból is lényeges ez a kérdés: az iskolatervezésben is helyet
kellene adni ezeknek az alapelveknek, hogy az ösztönösséget felváltsa
a tudományos kutatómunkán alapuló tervezés.
Nem véletlenül hangoztatja a szerz ő a tudományos kutatómunka
lemaradását a kérdéssel kapcsolatban. A tartományi pártvezet őség egyik
értekezletén sürgette a tudományos kutatómunka fejlesztését. Nyilván
oka volt kiemelt kérdésként kezelni e fogyatékosságot. Ám éppen a közoktatás területén nem tapasztalható nagyobb igyekezet, hogy a sürget ő
szükségnek eleget tegyünk. Pedig a rögtönzéseket csak a kutatómunka
eredményei alapján lehetne felszámolni. Az empíria eredményeinek átváltása egzakt adatokká lehet ővé tenné az amúgy is sztochasztikus pedagógia pontosítását.
A szerz ő kitűnő ismerője a pedagógiai kutatómunkának. Tanulmányozta a pedagógiai dokumentációt is, a statisztikai adatokat is, de minden esetben élt az önálló adatgy űjtés lehetőségével, ha a vizsgált kérdéskörre nem talált adatokat a kútf őkben.
A dokumentáció tanulmányozásának módszerével els ősorban az iskolatípus történeti fejl ődésének felvázolásakor élt. Viszolyog attól, hogy
a kérdést szűkebb terület vagy országos szegmentum problémájának tekintse. Az általános alapfokú oktatást világjelenségként kezeli. Mind a
fejlett, mind a fejl ődő országok gyakorlatából idéz példákat tézisei bizonyítására. Másrészt az általános iskoláztatás helyzetét fejl ődésben szemléli.
Tömören, okadatoltan mutatja be a jugoszláv általános iskoláztatásban
a mennyiségi tényez őknek a minőségbe való átcsapását. Magyarán: minden helyes vagy helytelen jelenség gyökerét próbálja kikutatni a fejl ődési
ívben. Nem titkolom, igen rokonszenvesnek tartom ezt a módszert, mert
a közelmúltból is lehetne idézni ellenkez ő előjelű publikációt, ahol a
lekicsinylés szolgált ürügyül a jelenlegi irányzatok igazolására.
A marxista módszer teljes birtoklása és az adatok alapos ismerete
teszi lehetővé a szerzőnek, hogy ne kerülje meg az ún. kényes kérdések
taglalását sem. Számos esetben tanúi lehettünk, hogy még a szakirodalom
is, még jobban a publicisztika szégyenl ősen megkerülte az érintett jelenségeket. Gondolok itt els ősorban az anyagi alap és közoktatás viszonylatára. Ma már nem vitás senki el őtt, hogy a nemzeti jövedelem alakulása döntő hatással van a közoktatási mozgásokra is. A nemzetgazdaság
és nemzeti jövedelem stagnálása lelassíthatja vagy meggátolhatja a közoktatás tervezett extenzív, még inkább intenzív fejl ődését. Mindez végső
soron megkérdőjelezheti egy-egy reformmozgalom lényegi elemeinek megvalósulását. Ilyen szempontból figyelmet érdemel adatközlése, mely szerint 1970-ben majdnem 1%-kal többet fordítottunk a nemzeti jövedelemből a közoktatásra, mint az iskolareform els ő évében. Abban az időszakban tehát, amikor ugrásszer űen nőtt a középiskolások száma, ugyanakkor
minőségi változást vártunk az oktató-nevel ő munka minden területén.
Az új tantervek bevezetésekor nyíltan beszéltünk arról, hogy ezek a bels ő
változások részben függhetnek csak a személyi állomány felfogásától és
tantárgy-pedagógiai felkészültségét ől. A tervezett fejl ődéshez elengedhetetlenek lettek volna az oktatástechnológíai feltételek is, amelyek csak részben valósultak meg.
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Tóth Lajos a személyi állomány felfogását, motiváltságát függ ővé
teszi az anyagi és társadalmi motiváltságtól Sürgeti a szabad munkacsere
elvének miel őbbi harmonikusabb és teljesebb megvalósulását. Ugyanakkor felhívja a figyelmet a részmegoldások okozta káros jelenségekre: „a
szubjektíven s gyakran egyoldalúan alkalmazott mércék az emberi kapcsolatok. romlásához, különböz ő káros jelenségekhez, torzulásokhoz vezettek, és az iskolában olyan légkör alakult ki, amely fokozatosan az egyenlősdi melegágyává vált."
. • Beszámol azokról a kezdeményezésekr ől, amelyek célja az egyenl ősdi
felszámolása volt. Mint pedagógus pontosan tudja a helyét a tantárgytesztek alkalmazásának. Éppen ezért nem lát bennük megváltó módszert,
sőt higgadtan rámutat az egyoldalú és prakticista teszthasználat káros
következményeire: „áz oktató-nevel ő munka eredményessége nem azonosítható teljes mértékben a pedagógusok (s az iskola) munkájának hatékonyságával, teljesítményével, mivel az elért eredményekre több más
tényező — a tanulók egyéni lehet őségei, adottságai, élet- és munkafeltételei,
a szülők kulturális szintje és az iskolához, a m űvelődéshez való viszonya,
továbbá az oktatás tárgyi feltételei stb. — is hatással van."
Arra, amit Tóth Lajos a szociális háttér és tanulmányi eredmény
viszonylatáról állít, nagyon oda kell figyelnünk. Saját kutatási eredményeim az anyanyelvtanítás területén mindenben alátámasztják a szerz ő
állítását — egy tantárgyon belül. És ez nem akármilyen tantárgy: az
anyanyelv használatának ugyanis meghatározó ereje van a • többi tantárgy
tanulásában is, tehát fejlett vagy fejletlen volta dönt ő hatással lehet és
van is a tanuló általános tanulmányi el őmenetelére, s őt pályaválasztására is.
A kedvező szociális háttér és hátrányos helyzet viszonylataira tehát
figyelemmel kell lennünk nekünk is, a társadalomnak is. A társadalom
a maga részér ő l számos intézkedéssel enyhítheti az ingerszegény környezet
káros hatását. De csak enyhítheti — teljesen hatástalanítani nem tudja.
Miért keseregtem e könyv nem nagyobb átüt ő népszerűsítésén? Nem
csupán a jelenség hangolt le. Kedvetlenít őbb, hogy az általános iskola
minden struktúrája használhatná— ha kézbe venné. Az id ősebb pedagógusoknak van már tapasztalatuk az iskolai demokráciából. A vezetés
hatékonyságától függően élni is tudnak vele. A pályakezd ő fiatalok számára e könyv pótolhatatlan eszközt jelenthetne, hogy tömören, világosan
áttekintsék jogaikat és kötelességeiket az oktató-nevel ő munka önigazgatású megszervezésében.
Az iskolai önigazgatás elvi kérdéseinek tisztázásából indul ki. Világosan leszögezi, hogy „Igazgatáson mindenekel őtt. döntéshozatalt értünk,
a vezetést pedig úgy fogjuk fel, mint az igazgatás eszközét a döntések...
előkészítésében és végrehajtásában". A továbbiakban részletesen taglalja
az igazgatás és vezetés kérdéseit szintenként és rendeltetésenként.
•
Érdekes a szerz ő megközelítési módszere. Említést sem érdemelne,
ha csupán a jelenlegi helyzet, a tények rögzítése szintjén rekedne meg.
Ő azonban elsősorban elhelyezi a pedagógiai irányítás világszinten tapasztalható felfogásában, majd a tényekb ől és a fejlődési irányzatokból kiindulva kifejti nézetét a kérdésben. Dr. Tóth ismert vitatkozó hajlamáról.
Azaz olyan pedagógusként ismert a szakmai körökben, aki a dolgok öszszefüggését kutatja, és nem átallja saját nézetét kifejteni még akkor sem,
ha éppen sikamlós kérdésekr ől van szó. Most nem ezt hangsúlyozzuk,
de alaptermészetéb ől adódik, hogy elutasítja az alapelvek mechanikus és
szolgai hangoztatását. Alkotókészsége éppen ezekben a fejezetekben jut
érvényre. A tények, tapasztalatok, vizsgálódások birtokában megalkotja
az optimálisan lehetséges önigazgatású demokrácia modelljét az általános
iskolában.
Szocialista demokráciánk egyik sarkköve a polgárok bevonása az
önigazgatási struktúrákba minden szinten, minden tevékenységi területen.
Ez az alapelv érvényesül vagy kellene hogy érvényesüljön a közoktatás
viszonylatában is. A gyakorlatban azonban „a szül ők hatása az iskolák
többségében alig érezhet ő", állapítja meg a szerző, majd leszögezi, hogy

„ezt semmiképpen sem tekinthetjük természetes állapotnak".
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Persze hogy nem természetes állapot! A törvénykezés a közoktatást
kiemelt fontosságú társadalmi tevékenységnek tekinti. Ugyanakkor a legérdekeltebb fél, a szül ő úgyszólván csak mint konzultatív partner vesz
részt az iskola életének megszervezésében — ha ugyan eljutunk erre a
szintre. A diák mint pedagógiai alany tevékeny része az iskolai önigazgatásnak, a szülő mint felnőtt, érett fél, a közoktatás eszközeinek megteremtője és a közoktatási szolgáltatások haszonélvez ője csak képviselteti
magát az iskolatanácsban — • a legáltalánosabb kérdésekkel kapcsolatos
döntéshozatalban.
A szerzővel együtt vallom, hogy az igazgatás és vezetés valóban olyan
fontos az önigazgatású általános iskolában, hogy nem ártana valóban
tanítani elemeit a pedagóguskádereket képz ő intézetekben. Ott, ahol bevezették a tanító- és tanárjelöltek szakmai gyakorlatát, a gyakorlóhét
alatt bizonyos felületes ismereteket szerezhetnek a hallgatók. Ez azonban
még korántsem elég, hogy diplomás pedagógusként viszonylag rövid id ő
alatt és zökkenésmentesen aktív résztvev ője legyen valaki az önigazgatásnak. Nem egyszer tapasztalom, hogy a dr. Tóth Lajos által feszegetett
visszásságok észlelése a tanárjelöltek részér ől milyen lehangoló hatást
vált ki belő lük. Elméleti felkészültségük azonban nem elegend ő ahhoz,
hogy mindebben a szubjektív er ők fogyatékosságait, nem pedig rendszerbeli hiányokat lássanak.
A vezetés problémáiról szólva a szerz ő — talán akarata ellenére —
megállapítja, hogy ma az igazgatói beosztás nem népszer ű. Tegyük hozzá:
annyira nem népszerű, hogy nem ritkán megfelel ő szakmai és politikai
felkészültségű kádereket úgy kell „átvezényelni" egy-egy iskola élére — elvtársi meggyőzéssel. Nézzük csak, mi lehet az oka a jelenségnek!
Ha veszünk magunknak annyi fáradságot, hogy jegyezzük, havonta
és hetente hány összejövetel, értekezlet származik a különböz ő szintű önigazgatási struktúrák szabályos és korszer ű működtetéséb ől, bizonyosan
nem kis számot kapunk. Ha az igazgató valóban jól értesült akar lenni,
vagy pedig tev őlegesen akar részt venni e szervek munkájában, nyilván
jelentős idő ráfordítással jár e törekvése. Persze ezenkívül az egyszemélyi
vezetés is számos id őigényes feladat megoldására kötelezi. Mindent öszszevetve, az igazgató esetében nem beszélhetünk arról, hogy mindezt
hivatástudata magaslatán egy m űszakban meg tudja oldani. Ma az igazgatóval kapcsolatban nem arról van szó, hogy egész embert követel ő
munka, hanem az ember minden idejét leköt ő, se éj jele-se nappala munka!
Persze a pedagógus sem irigylésre méltó, mért részt vesz az igazgatásban
minden szinten, s emellett a szakszolgálatok és els ősorban az oktató-nevel ő
munka hordozója, tehát maga is a tanítási órákon kívül leköti ideje jelentő s részét. Mindezek számbavételével feltennénk a kérdést: nem túl bonyolult ez a mechanizmus? Nem lehetne egyszer űsíteni az átfedések kiiktatásával?
A könyv foglalkozik az általános iskola eredményességének kérdésével
is. Az adatok csoportosításából érdekes jelenség rajzolódik ki el őttünk
a lemorzsolódás kérdéséről. Az ismétlő tanulók százalékaránya a Vajdaságban az 1964-65. tanítási évben 12,94% volt. Tizenegy évvel kés őbb,
az iskolareform els ő évében ez az arány 3 százalékkal csökkent, Szabadkán
2-3% között állapodott meg.
A puszta mutatók csoportosítása arra enged következtetni, hogy egy
egyenes vonalú fejlődésről van szó. De vajon valóban úgy van-e?
A szerző ún. belső és külső eredményességről beszél. A fent ismertetett mutatók a küls ő eredményességet tükrözik. Azt, hogy a tanulók
valóban a tárgyilagos osztályozás kritériumainak megfelel ően vagy külső
hatásra (társadalmi megállapodások kényszerére a pedagógusok meggy őződése ellenére) hirtelen csökkent a lemorzsolódó tanulók száma. Az
osztályzatok tárgyilagosságának értékmér ője a gyakorlat kellene hogy
legyen. Az, hogy az életben, a termelésben megbizonyosodjunk, hogy valóban milyen és mennyi ismeret, készség és képesség rejlik a kalkulusok
mögött. A társadalom, pontosabban a társult munka értékítéleteit nehéz
lenne összegezni ezzel kapcsolatban. Van azonban adatunk arról, hogy a
felsőoktatásban mennyit is ér az oktatás bels ő eredményessége.
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A Bölcsészettudományi Kar fennállásának 25. évfordulóján hangzott
el a dékáni jelentésben,hogy hallgatóink átlagos tanulmányi ideje 7,6 év . .
Tehát majdnem kétszerese a hivatalos tanulmányi id őnek! Nem mondom,
kereshetjük a hibát az egyetemi oktatásban is. Bizonyára találnánk is.
De az is tény, hogy éppen az ún. bels ő eredményesség fogyatékosságai
öltenek ebben az adatban manifeszt formát. Nézetem szerint el őbb-utóbb
a lakkozott eredményesség bizonyos formában érezteti negatív hatását.
Az előbb jelzett adat a nemzetgazdaságnak súlyos millióiba kerül, még
ha nem is számoljuk fel a termelésb ől való négyéves kiesést. De mennyi
lehet a kár a közvetlen termelésben, ahol a termelési produkció közvetlenül károsul lakkozott eredményeink folytán?
Általában a tudományos munkák nyelvezetét nem szokták említeni,
vagy ha igen, rendszerint a bírálóknak súlyos okuk van ezt tenni — a
kifogásolni valók miatt. Tóth Lajos könyvével kapcsolatban nem ez a
helyzet. Talán azért, mert megszoktuk a jelentések, elemzések unalmat
árasztó sivár nyelvezetét, csikorgó, kopogó mondatait vagy nyakatekertségét élvezzük a szerz ő stílusának világosságát, pontosságát és szabatosságát. A tudományos stílus nem t űri sem a könnyed csevegést, sem a
terjengősséget, a fölösleges szószaporítást. Esetünkben örvendetesen mindettől mentes szöveget tanulmányozhatunk. Végs ő soron úgy érzem, hogy
a kommunikációs csatorna szerves tartozéka az információnak: t őle függ,
hogy a tudományos igazság hogy jut el a befogadóhoz. Egyáltalán befogadhatóvá teszi-e az információt? Esetünkben a stílus csiszoltsága és ökonómiája jelent ősen fokozza a kommunikáció hatékonyságát. Az olvasó
bizonyára nem teszi le a könyvet azért, mert fárasztó követni a szerz ő
gondolatmenetét. Másrészt bizonyság ez a nyelvezet arról is, mennyivel
hatásosabb, ha egy szerz ő szuverénül birtokolja egy tudományterület
szakszókincsét.

HORVÁTH MÁTYÁS

A SZOMSZÉDNÉPEK SZÁZADOKBAN ÉL Ő
IRODALMI KAPCSOLATAI
FRIED ISTVÁN: A délszláv népköltészet recepciója a magyar irodalomban

Kazinczytól Jókaiig.

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979.
Korunkban lecsökkentek, szinte majdnem elt űntek a szomszédnépék közötti távolságok. Itt most nem a közlekedés hihetetlen lendület ű fejlődésére gondolok, hanem arra a mély sugallatra, amely a népeket — ha
úgy tetszik, nemzeteket — egymáshoz közelebb hozta, de olyan közelségbe,
mintha századokat átívelve a szellem elérhet ő és átélhet ő vonalán valahogy
mindig együtt éltek volna, s ez a folytonosság éppen korunkban válik olyan.
valósággá, amelyben ma már szinte nap mint nap együtt vagyunk: együtt
élünk. Népeink közös útja kötött össze és köt össze bennünket nagy id őkön át, s az ezáltal létrejött kapcsolatot az irodalom tükrözi legbeszédesebben.
Gondoljunk csak a múltban fellobbanó fényekre, amelyek ezeket a
még láthatatlannak vélt szálakat megvilágították: Vuk Stefan Karadži ć
és Johann Wolfgang Goethe levelezésére, Kazinczy Ferenc úttör ő munkájára, Herder látnoki jóslataira, Vitkovics Mihály írói-m űfordítói tevékenységére; ezek ma is a legértékesebb forrásmunkát kínálják azok számára,
akik az irodalmi kapcsolatok legértékesebb emlékeit s eredményeit igyekeznek feltárni olyan h űséggel és hitelességgel, amilyenekkel eddig nemigen
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találkozhattunk, talán kivételesen akkor, amikor Zmaj, Jovan Jovanovié
műfordításaival megdobogtatta szívünket még a húszas évek elején a gimnázium iskolapadjaiban.
Mindezek elő rebocsátásával elmondhatjuk őszintén: belső izgalommal és felfokozott érdeklődéssel lapozzuk fel Fried István könyvét, különösképp azért is, mert a délszláv népköltészet befogadásáról ír olyan hív
hozzáállással, amilyennel Csuka Zoltán, Vujicsics D. Sztoján, Bori Imre és
Szeli István kötetei óta nemigen találkoztunk.
Ennek az értékes kötetnek az írója — az is lehet, még csupán els ő
ilyen munkájaként — a XIX. századra sz űkíti le azt az időt, melynek feldolgozására mintegy indulásként vállalkozott: A délszláv népköltészet befogadására a magyar irodalomban Kazinczytól Jókaiig. Ennek a kornak a
feltárásánál következetesen meg is marad, de ez — mint könyvében olvashatjuk — nem jelenti azt,hogy ne foglalkozzon a mával, az összehasonlító irodalomtörténet igazi kilombosodásának korával és kivételes érték ű
eredményeivel.
De számára nyilvánvaló, hogy a múltat kutatva az első lépések, az
első érintkezési pontok a legfontosabbak, ahonnan kiindul s nem áll meg
Mérimée Guslajánál, hanem a közvetlen kapcsolatok termékenyít ő, egymásra ható, egymást kiegészít ő és egymást serkent ő szellemi üzenetek
megszületéséről és átvételéről beszél.
Fried István művének .sok figyelmet igényl ő fejezeteiként kell kiemelnünk a Kazinczy törekvéseivel foglalkozó dolgozatát, Vitkovics Mihály
életm űvének mérlegelését, Székács József m űfordításait és levelezését.
Szinte újra élnek, s két nyelven csengenek fülünkben a szerb népballadák,
amikor Székács József strófáit újra meg újra olvassuk és teljesen belefeledkezünk abba a fejezetébe, amely a délszláv népköltészet szerepével
foglalkozik Erdélyi János és Arany János életm űvében.
A kötet utolsó fejezete, a Jókai és a délszláv népköltészet olyan kérdéseket is megvilágít, amelyek a magyar szépprózában fellelhet ő hatásokat tükrözik. Ezeket legszemléltet őbben Jókai egyes regényeinek népköltészeti ihletettsége bizonyítja.A folklór igazi értékei itt mutatkoznak meg
igazán. „Az etnográfia — hangsúlyozza Jókai egyik kedves eszméjét — megtanít bennünket saját értékünk helyes megbecsülésére, feltárja a nemzet
művelt rétegére váró feladatokat, s végül megszünteti a nemzeti el őítéleteket." Ezt az írói magatartást meggy őzően érzékelteti velünk A három márványfej, A szegény gazdagok és A két Trenk című regénye, amelyekben
szerb, horvát hősök jelennek meg olyan hitelesen, ahogyan azt a fáradhatatlanul kutató és mindig a népi lélek rejtelmeit keres ő Jókai a délszláv népköltészetb ől kiérezte. Egy játékos, aki nyer és a Rab Ráby című regényei
után megemlíthetnénk még nem egy alkotását, melyeknek szálai a délszláv
népballadák hatását tükrözik.
„A szerb költészetről jól. mondja Lamartine, a szerb nemzet múltja
benne él, s a nép dalokban énekli hazája történetét."
Fried István remekül kölcsönözte ezt az idézetet Lamartine-t ől, s
ehhez tökéletesen hozzásimul az, amit könyve összefoglalójában kimond:
„A magyar irodalmi népiességnek a délszláv népköltészet nem csupán egyik táplálója, nemcsak egyik igazolója. Kazinczytól Jókaiig állandóan jelen van, mindenütt felbukkan, mikor elméleti tételek bizonyításáré
kerül sor."

,
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AZ (ÓCEÁNON TÚLRÓL IS LOBBAN ELÉNK TÜZE
GÉZA CSÁTH: The Magician's Garden and Other Stories.
Corvina Kiadó, Budapest — Columbia University Press, New York, 1980.
Értékeink elismertetése a nagyvilágban. Nyelvi elszigeteltségünk határainak feszegetése. A fordítás okozta
sérülések a művön. És mégis a kitárulkozás a beláthatatlan olvasók tengere felé ... Ilyen és hasonló gondolatok függönyét kell magam el ől elhárítani, de vajon elhárítani-e vagy
rajta áttekinteni, hogy ez írás indítékaihoz jussak.

A varázsló kertje és más novellák. A válogatást végezte és a bevezetőt írta Marianna D. Birnbaum. A
fordítás Jascha Kessler és Charlotte
Rogers munkája. Nem jelölik, melyik novellát ki fordította. Vagy talán nem ilyenformán oszlott meg a
munka? : Arra gondolok, vajon melyik Csáth-remek verődik vissza
leghívebben, leghitelesebben az angol nyelv „víztükrén". Újabb gondolat ötlik fel, emlék: a magyar költészet egy francia nyelv ű antológiája,
amelyben az Ady-versek oly döbbenetes idegenül hatottak, eltér ően a
Kosztolányi-költeményekt ől, amelyek viszont gyönyörűen szóltak
franciául is. Ilyen nosztalgiára azonban itt nem lehet ok, hiszen prózáról van szó, és ez esetben könnyebben talál gázlót a gondolat. Jó lenne
elidőzni egy-egy fordítás összevetésén az eredetivel, de sürget a bevezető bemutatása, amely 25 oldalon
keresi Csáth Géza helyét a világirodalom tájain, elemzi írásainak ízét,
zamatát.
Sassy Attila szecessziós grafikái
díszítik a könyvet, azok, amelyeket
maga Csáth Géza is megcsodált. Illik
a kilenc kép az Ópium álmok című
sorozatból, s a tizedik, amely a borítólapra futott; a vászonkötés narancssárgája azonban, fekete bet űi
valahogy túlontúl elütnek a köntös
fehér, szilvakék, zöld színkombinációjától.
Érdekel Marianna D. Rirrihnnra
Csáthról szóló tanulmányának tagolása. Kilenc római számmal jelölt
fejezete mivel foglalkozik külön-külön?
Az első életének rövid áttekintése különös tekintettel zeneszeretetére, ifjúkori olvasmányaira. Az utób-
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biakat Csáth Géza tervnek maradt
regénye egyetlen fejezetében véli
meglelni. Majd a történelmi háttérrel foglalkozik. Megállapítja, hogy
az Osztrák—Magyar Monarchia dekadens, fojtogató legköre, az I. világháborúval elmerülő életformák
novellistánk elbeszéléseiben éppúgy
jelen vannak, akár G. Musil, F.
Kafka vagy J. Hašek m űveiben. A
bevezető szerzője F. Kafka és Csáth
Géza között külön is megvonja a
párhuzamot. Állítja, hogy mindkettőjüknél közös a sebzettség, amelyet
az élet sekélyessége és megaláztatásai okoznak, s őt ahogy hősei ezekre
reagálnak, az is Kafka alakjainak
magatartásához hasonló, de mivel
Csáth gyakorló ideggyógyász, megállapításai „tudományosabbak" és
érzelmileg kevésbé motiváltak.
A második fejezet a Csáth-h ősöket taglalja. A férfiak M. D. Birnbaum szerint nem akarják megváltoztatni a világot. A környezetük és
„az élet rendje" okozta megaláztatás és fájdalom inkább egy vágyat,
szomjúságot vált ki belőlük valami
tisztább létezési forma után, de cselekvés helyett álmokba, alkoholmámorba vagy kábítószer-élvezésbe
menekülnek. Sok esetben abszurd
voltuk a világ abszurditásának megfelelője, amely ellen képtelenek küzdeni. Csáth hősnői két csoportra
oszthatók: a valódiak és az elképzeltek. Az első csoport képviselői a közép-, tehát a polgári osztály szánalmas élősködői, akik nemcsak férjük hátán élnek, hanem végletes korlátoltságukban férjük és szeret őik
tényleges, testi-lelki „fogyasztóivá"
válnak. Ezeknek a mindent elemésztő Szkülláknak és Kharübdiszeknek
a szorításából, öleléséb ől menekülnek az álomvilágba Csáth férfialakjai. Ott a maguk teremtette lények
nyújtnak éteri kedvességükkel,
megértésükkel valamiféle megnyugvást. M. D. Birnbaum úgy látja,
hogy Csáth ún. valódi nőalakjait ép:
pen vakságuk, abszolút elszigeteltségük, értetlenségük védi meg az érzelmi dezintegrálódástól, aminek a
férfiak sorra áldozatul esnek.

Külön fejezet, a harmadik, foglakozik Csáth Géza gyermek-, illetve
kamaszhőseivel, a „gátlástalan kis
gyilkosokkal és szadistákkal". Ezeknek a lelkületeknek feltárása a huszadik század els ő évtizedeiben,
Freud hatására, természetesen nem
újdonság, inkább közelebb sodródás
az európai irodalom mágneses pólusaihoz, de egyben a porosz alapokra
helyezett osztrák—magyar nevelési
rendszer kritikája is. Ebben a rendszerben, a poglári osztályon belül,
két „kaszt" él egymástól elkülönülve: a védtelen gyermekek, a megtőrt kisebbség, imajd a felnőttek,
szülők és tanárok „világa", akik öntudatos polgárokká kell hogy formálják az előbbieket. Az „anyag"
természetesen ellenáll, de mivel a
gyengébbnek szembeszegülésre nincs
lehetősége, a visszafojtott indulatok
a pincék és padlások homályában
öltik perverznél perverzebb alakjukat. A bevezet ő tanúsága szerint
Csáth Gézának ezek a novellái eresztékeiben támadják a korabeli társadalmat, hiszen a családról rajzólt
„kórkép" szerint a szeretet és a kölcsönös megbízás helyett a képmutatás és üres konvenciók vertek benne
gyökeret.
A negyedik fejezet újabb paralellel szolgál Csáth és F. Kafka vonatkozásban. M. D. Birnbaum a Kafkahősöket „változóknak" jelzi, akik a
különböző helyzetekben valamiképp
reagálnak: elfogadják vagy visszautasitják sorsukat. Csáth alakjai viszont alapvet ően „változatlanok"
maradnak. Maga az író is a szenvtelenség álarcában mutatkozik, az éles
szemű diagnoszta maszkjában, akinek „objektív" , „mikroanalitikus"
prózája messze áll ún. mágikus-varázslatos novelláitól. Ily módon már
meg is állapítható a Csáth-m ű kettőssége: az egyik póluson a valóság
halálos szorítása, a másikon a mese
elringató tündérvilága. A könyörtelenül lehántott, puritán próza bemutatására M. D. Birnbaum Csáth Géza naplójának 1913. január 13-án írt
oldalát választotta.
Az ötödik fejezet tárgya a két
drámai mű : A Janika és a Hamvazószerda. Az előbbit a „földközeli m űvek", áz ütóbbit a „varázslatok" kategóriájába sorolja. Közben szó esik
a Magyarországot késve elér ő XIX.
századbeli európai stílusirányzatokről (kritikai realizmus, postromanticizmus, szimbolizmus és szecesszió),

amelyek a XX. század modernista
stílusirányzataival keveredtek. Közülük a naturalizmus volt a leghoszszabb életű. Csáthnak naturalista
írása kevés van (Muzsikusok), mivel
inkább az általános emberi kérdesek
érdekelték és jóval kevésbé a társadalomkritika.
A hatodik fejezetben M. D. Birnbaum Csáth Gézának arról a tulajdonságáról, kedvteléséről, variálóképességéről szól, amely már ismert
fabulák szálait rendezte át, csomóit
kötötte újra más helyen, másféleképp. Példaként hozza fel Bernard
de Saint-Pierre regényét, a Paul et
Virginiet, amelyet Csáth „újjágondolt". Az ótestamentumból vett történetet Józsefr ől sem hagyta „érintetlenül" szerzőnk, így jött létre a
„más fordulatú" Egyiptomi József.
Fordított anderseni beütés a Szombat estében a Homokember motívuma, amely a nagy dán mesemondóval ellentétben, a Csáth-novellában
negatív előjellel szerepel. És itt érkezünk újra az összevetések terepére. Az alap A varázsló kertje, a világirodalmi párhuzamok ,pedig: N.
Hawthorne Rappaccini lánya és
Octave Mirbeau A kínok kertje. M.D.
Birnbaum az utóbbi mű Csáth Gézára tett esetleges hatásáról is szól,
mivel kortárs alkotásról van szó,
hasonló jellegű szimbolikával, amely
a monarchia idején igen olvasott
könyvnek számított.
A soron következ ő hetedik fejezet
az „álomlátás" motívumáról, vagyis a mondandó álom formájában
való prezentálásáról szól, ami a
Csáth-novellák gyakori sajátja. A bevezető tanulmány írója azonban
úgy látja, hogy szerző nk fabuláinak
„álomba hajlása" eltér a szokványostól. Az ősi hagyományra visszatekintő láttatási módból csak az allegorikus, . illetve szimbolikus jelleget
őrizte meg Csáth.
A háttér, a környezet szürke tónusokkal történ ő vázolása, közhelyszerű sége, ennek a „kelléknek" szinte fölösleges voltát, funkciófosztottságát mutatja Csáth Géza sok novellájában. Amerikai méltatója ezt
az írói eljárást azzal magyarázza,
hogy ezekben az írásokban a szerz ő
az olvasó figyelmét a h ősök benső
világára akarja els ősorban fordítani.
A további észrevételek Csáth és
az expresszionisták szellemi rokon419

ságára, valamint egyes Csáth-novellák filmszerű felépítettségére utalnak.
A nyolcadik fejezet a Csáth-elbeszélések világának kettősségét az író
stílusának kett ősségével fedi. Az ún.
klinikai novellák nyelvi megjelenítése szikár, mindenfajta ornamentikától mentes, gyakran a köznapi beszéd fordulatait követi. A mágikusvarázslatos novellák pedig nyelvi
építkezésükben a szecesszió m űalkotásait idézik az olvasó emlékezetébe. A varázsló kertjének leírása
szolgáltat erre jó példát. Az ilyen
és hasonló novellák nyelvezetére hivatkozik M. D. Birnbaum, amikor
Csáthban elveszett lírai költ őt vél
felfedezni, aki különösen a nagy mesemondókkal, E.T.A. Hoffmannal,

Andersennel, de legf őképp Oscar
Wilde-dal tart rokonságot. Amerikai méltatónk szerint Csáth prózájának egyes darabjait akár prózai költeményeknek is tekinthetnénk.
A kilencedik, zárófejezet Csáth
Géza alakját az egzisztencializmus
oldaláról világítja meg. „Morfiumba
menekülését"az emberi lét elviselhetetlenségével magyarázza.
A talán túlzott részletezéssel „feltárt" M. D. Birnbaum-esszé Csáth
Géza ügyét kívánja szolgálni, művének mind jobb megismerését, új
szempontok, látószögek bemutatását. Hiszen a briliánsban is úgy tudunk igazán gyönyörködni, ha mindig más és más oldalról lobban
elénk tüze, s a rátéved ő porszemet,
homályt gondos kezek hárítják el.

VIRÁG ÁGNES

KÖZÖSSÉGI HAJLAM, NÉPKÖZELSÉG
CSOÓRI SÁNDOR: Nomád napló.
Magvető, Budapest,1979.
Csoóri Sándor tanulmányainak gy űjteménye, a Nomád napló olyan hamar elfogyott, hogy csak ismerőseim nagylelkűsége révén juthattam
hozzá. Mikor elolvastam, azonnal
gyanítottam, hogy ez a könyv még
sokszor szóba fog kerülni. Készültem, hogy interjúban kérdezzem
meg róla a költ őt. Ígérte is, hogy
idő t szakít, de betegségei miatt eddig nem kerülhetett rá sor. Közben
a róla szóló irodalom vészesen gyarapszik, ideje hát arról is hírt adnunk.
Ideje, mert önmagában is figyelemre méltó. A legkiegyenlítettebb
színvonalú és talán legtekintélyesebb magyar folyóirat, a Valóság
múlt évi augusztusi számában négy
szerzőjét szólaltatta meg: Gyurkó
Lászlót, Huszár Tibort, Orbán Ottót
és Sükösd Mihályt. Valamennyien
nagy megbecsüléssel írtak a Nomád
naplóról. Gyurkó László meghitt -levélformában adta elő, hogy Csoórinak egy egy féloldalnyi arcképe,
sorsportréja „többet, fontosabbat
mond, mint kit űnő novellák, regé-
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nyek egész sora". Az Utazás, félálomban című művet önmaga számára
fontosabbnak érzi Proust híres opusánál, az Apám puskája című novellát pedig a Csendes Donhoz hasonlítja. Azt hiszem, valamennyi összevetése, hasonlata `vitatható, de a
Csoóri-könyv hatásáról így is tanulságosan. tudósít. Huszár Tibor a
tudós szociológus hűvösebb közlésformájában, épp ezért meggyőzőbben mutat rá a könyv különleges jelentőségére: „Tanúként sokféle egymással perben álló — áramlatot
idéz, kötete mégis leny űgözően egységes, gondolatilag egy tömbb ől faragott: a 'sokféle kérdés, fogalom,
dráma, életút egy gondolati mag
köré csoportosul." Orbán Ottó, aki
Csoóri egész pályáját a közeli tanú
szavahihet őségével és árnyalatosságával írja le, így summáz: „Nekünk
kötelességünk tudni, hogy milyen
életbevágóan fontos példa az övé,
aki a történelmi lehet őséget nem az
előjogok puszta megfordításának
fogta föl, hanem tanulásra használta;
a tanultakat pedig olyan tennivalók
.
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meghatározására, melyek elvégzése
nélkül csődbe jut mind az életm űépítő óvatosság, mind a harcias radikalizmus, kés utódainkra nem egy
élhető világ marad, hanem csak por
és hamu." Sükösd Mihály bírálatának egyik fejezete fölött ez a cím
áll: „Remekmű, kérdőjellel."
Hogy a .kérd őjel mire vonatkozik, még megnézzük, de el őtte hírt
kell adnunk arról a meglep ő jelenségről is, hogy az Élet és Irodalom,
melyben korábban ,Csoórit korántsem az egyetértés jegyében interpretálták, most — a Valóságot is megelőzve — terjedelmes és ihletett
cikkben méltatta a Nomád napló értékeit. A bírálat szerz ője, Alföldy
Jenő egyebek között ilyeneket ír:
„Az a felszabadító mozgalom teljesedik ki általa, amelyet a nemzeti
hagyományhoz szorosabban kapcsolódó művészetben és a politikában
Illyésék tettek országossá. A kiteljesedés legalább kett ős értelmű : léttudományi és esztétikai természet ű."
(Az érzékenység megtartó ereje.
1979. április 28.)
Ha a nagy sikerű kötet teljes
visszhangját akarnánk ismertetni,
szólnunk kellene még a Magyar Nemzet, az Új Írás, az Alföld, a Tiszatáj,
a Jelenkor és más lapok bírálatáról,
melyek szintén kivételes m űként
méltatják a Nq`mád naplót. S bizonyos, hogy a folyamat nincs lezárva,
jóllehet a könyv már egy évvel ezelőtt megjelent. Annyi azonban az
említett bírálatokból is kit űnik, hogy
a magyar irodalomnak igen fontos
eseménye ez a mű .
Maga a szerz ő eddig is sokszor
fölhívta magára a figyelmet, de nem
sorolták a költészet legels ő vonalába,
s így irodalmon kívüli tetteit némelyek a kudarcok miatt mellékútra
terelődő ambíció, a művészi tehetetlenség megnyilatkozásaként értelmezték. Közeli ismer őitől azonban
már egy évtizede hallom: Csoóri
fontos jelenség, Illyés Gyula után talán a legfontosabb, jóllehet nem
olyan formátumú költ ő. Prózája, Tudósítás a toronyból című monográfiája óta gyakran okoz meglepetéseket, forgatókönyveivel olyan szintre
emelte a filmalkotás alapjául szolgáló szövegeket, amilyenen azok még
sohasem voltak. Verseiben nehezebben talált magára, de egy id ő óta
szava a lírában is megsúlyosodott —
s túl mindezen: a szellemi élet legjobb erőfeszítéseiben nem röstell

szerepet vállalni. Ezek azok a tények, amelyek alapján már eddig is
figyelni kellett rá.
Most, hogy Nomád napló című
kötetében — szociográfiái kivételével — prózájának java együtt olvasható, a jelenség egész tartalma, tartalmassága is áttekinthet ő. Megismerésre ösztönöz az a különös ellentét is, amely Csoóri szellemi rokonsághoz, hagyományhoz fűződő viszonya és modernsége között feszül. Kivált nálunk érdemes tanulmányozni
ezt a furcsa kett ősséget, ahol az
avantgarde most járja a hagyományhoz való viszony iskoláit.
Csoóri annak idején parasztfiként
jelent meg az irodalomban, az igazmondás Petőfit követő bátorságával
és egyszerűségével. Kés őbb ráébredt
e módszer szimplaságára, s teljes
lényével a modernség tépett madara
után vetette magát. Olyan baráti
körbe került, ahol Picasso, Chagall,
Henry Moore volt a szenzáció; ahol
a harsány, a meglepő, a kihívó, a
sokkoltató hatásoktól remélték a beszűkült világ kitágítását. A verseszmény, mely modernnek számított,
szintén ekkor fogant meg Csoóriban.
Az élmény és látvány arányait követő mű helyett a személyiség minden
tudását, emlékét és indulatát kifejező merész, kihagyásos, távoli világokat összeszikráztató m ű lett Csoóri ideálja. Ennek megvalósult példájaként interpretálta József Attilát,
García Lorcát, Juhász Ferencet,
Nagy Lászlót. S a magyar irodalom
történetét is e verseszmény fel ől gondolta át.
E folyamat során szükségszer űen
jutott el ő is ahhoz a nálunk jól ismert gondolathoz, hogy a magyar
irodalom az els ő világháború után
utat tévesztett. ő nem azt mondta,
hogy a kassáki avantgarde-ot kellett
volna folytatnia, hanem: „Az elmúlt
ötven év ugyanis világosan rádöbbentett bennünket, hogy a magyar
költészetnek Ady után nem az Erdélyi József törte csapáson, hanem
például egy lorcai természet ű költő
útján kellett volna továbbindulnia.
A modernséget és a népköltészetet
magas szinten egymásba torkolltató
úton." (410.)
Nem óhajtjuk glosszázni Csoóri
gondolatait, legalábbis nem ez a f ő
célunk, így csak mellékesen jegyezzük meg: a világháború utáni magyar költészetnek — ha jól megnézzük — csak egy elég mellékes ága
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haladt az Erdélyi példázta úton. Ady
nemzedékének életben maradt képviselőit is megérintette az Erdélyiféle népiesség, de klasszicizálódásuk
mélyebb törvények szerint ment végbe, végig őrizve a kezdetek modernizmusának sok vívmányát. József
Attila, Illyés Gyula szürrealista el őiskolája, Szabó L őrinc expresszionizmusa ismeretes, és az is, hogy
egyszerűsödésük, kései realizmusuk
sem száműzte az avantgarde-fázis
nyereségeit. Így is bizonyos azonban,
hogy olyasfajta merészségre, önkívülettel határos drámaiságra, arra
a mágikus és barbár mélységre, melyet Lorca kifejezni tudott, József
Attilától eltekintve a magyar líra
nem volt képes a két világháború
között. Hozzátehetjük: Kassák sem,
az avantgarde kisebb költ őiről nem
is beszélve. Az okok ismeretesek.
Kitérőnk itt meg is szakítható, s
visszatérhetünk a Csoóri által elképzelt termékenyebb Út másik összetevőjére: a népköltészetre. Bizonyos,
hogy a modernségnek a népköltészet
ősrétegeivel összekapcsolt változata
— ahogy ezt Csoóri végiggondolja —
minden avantgarde apostolkodásnál
meggyőzőbb eredményekhez vezet.
József Attila, Juhász Ferenc és Nagy
László a legjelentősebb példái. „Világegész?" — kérdezi József Attila
esztétikai gondolatainak kulcsára
utalva. És így folytatja: „Maga a
szóhasználat is árulkodó. Benne van
kezdet és folytatás. Az anyag múltja,
az idő múltja, a történelemé, s a huszadik század minden valósága. És
nem mint fölleltározható anyag van
benne, hanem mint mozgó és eleven
viszonylatrendszer." (407.) A világnak ezt a koncentrált érzékelését
véli Csoóri olyan képességnek, mely
József Attilát az ősköltészettel rokonítja. S többi példájában, Juhász Ferenc és Nagy László verseiben is az
a „nyelvi atombontás" ragadta meg,
mely az emberi lét addig nem sejtett vonatkozásrendszerét tudta érzékelhet ővé tenni. Azt a modern érzékenységet, mely a csöppben a tengert, az atomban a kozmoszt, a mai
élményben a mindenkori alaptartalmait tudja fölfedezni. A népköltészetet ugyanezekért a képességekért
véli Csoóri a modernséggel rokonnak, a lét alapkérdéseit kifejez ő ereje miatt. S e kettő összekapcsolódásának nagy példája nyomán nevezi
bartókinak az így létrejöv ő szintézist: tiszta forrás és modern m űvelt422

ség egységét. „A tiszta forrás Bartók
értelmezésében nem más, mint az emberi temészet mélyén rejt őző evidenciák neve: a mindenséget érzékel ő
ösztönöké, a vizek neve, a fák neve,
a szélé, a harmaté, a tiszta örömök
és fájdalmak neve. A mindenkiben
közös, de elfojtott emberi értékek
neve." (368.) A „tiszta forrás", vagyis
a népköltészet ilyen értelmezése
alapján természetesen hat mindaz
a rokonság, melyet Csoóri a primitív
fétisek, a moldvai népzene és Picasso
vagy Henry Moore m űvei között észlel. Az emberi természet mindnyájunkban meztelenül áll a lét sugárzásának fókuszában, animális megrendülések nyernek korszer ű és mégis időtlen formát, az ösztönökben
őrzött emberi történelem teljessége.
Nem természetelv ű művészet ez, de
az ember mélyebb természetét fejezi
ki; nem intellektuális, az emberr ől
szerzett korszer ű tudás az elemi tartalmak részeként, formálódó elvként
érvényesül bennük.
Ezért volna könnyű Csoóri elmélkedéseit az antiracionalizmus vádjával illetni, mert nem az értelem járulékos megnyilatkozásaira figyel,
hanem az ember természeti és kozmikus világában rejl ő lehetőségekre,
az értelmet csak az így fölfogott tel ;
jesség érdekvédelmi szerveként tudja becsülni. A leegyszerűsítő okozatiságot, a formális logika öntelt érzéketlenségét, a titkok iránti vakságát, a lélek forróbb áramai iránti
érzéketlenséget az ember elszegényítésének eszközeiként kezeli. Az ő értelme egy magasrend ű szabadság
megvalósítását szolgálva keresi a
gazdag ösztönökt ől a kultúra egéig
kinyíló emberség lehet őségeit.
S meg kell mondani, ezt olyan
káprázatos intelligenciával csinálja,
hogy Kosztolányi is megirigyelhetné.
Nem mintha Csoóri jelentékenyebb
tehetség volna, hanem azért, mert
csak súlyos gondok ihleteire hallgat,
s ettől az írásra ihlet ő téma is sú
lyosabbá válik. olyan rétegeit engedi föltárni, amelyekben alapvet ő
tartalmak rejlenek.
Alföldy Jenő „dionüszoszinak"
nevezi azokat a hajlamokat, amelyek
iránt Csoóri fogékony. S igaz is,
hogy amit a népköltészetben, García Lorcában, Gregory Corsóban
vagy Nagy Lászlóban' becsül, az a
világ és a lélek sötét örvényeib ől fölhozott látomás, bizarr és parázsló titok. Ezért vonzódik Rimbaud-hoz,

sőt a népballadához is: a világgal
való szembenézés kegyetlen bátorsága miatt. A tágasság, a nyitottság
és a drámaiság abszurd mivoltában
is vonzóbb számára, mint az öncsaIás, a gyávaság révén megvalósult
béke. S ez a vakmerő , olykor szertelenségre hajló tehetség furcsa módon kristálytisztán beszél, türelmesen érvel, szerves is.ompozíciókbart
fejti ki önmagát. Minden során átüt
az a szándék, hogy magát megértesse, ami arra vall, hogy gondolatait
és olvasóit egyaránt megbecsüli. Képekkel nem azért él, hogy a maga
érzékenységét rejtélyessé ködösítse,
hanem hogy gondolatainak személyes mezejét, vonatkozás-hálózatát:
a gondolat eredeti tartalmát is közölhesse. Irigylésre méltó esztéta.
A zavarosságot álcázó mélyenckedést ízlése sem t űrné el, de kapcsolatai is arra vallanak, hogy a
„világosság szürrealistája" ő . Illyést
jellemzi így, de rá is érvényes. Lorca iránti voznalma nem gátolja az
Illyés Gyula iránti megbecsülést, s
Veres Péterr ő l és Németh Lászlóról
is a közeli rokon fogékonyságával
ír. Pedig számol azzal, hogy Veres
Péter eltakarta természete bizonyos
jegyeit, a lélek örvényeit imponáló
magatartássá fegyelmezte, szeszély
helyett a szolgálat törvényei szerint
élt és alkotott. Ennek a szilárdságnak azonban súlyát is érzi, színén az
eayen.súly, a nyugalom, a felel ősség:
a közösségi létezésmód mintáját. Németh Lászlóban a tanulmányírás
Aduhoz hasonlítható lángelméjét
tiszteli, s .a népköltészetben sem
csak az irracionális vonásokat szereti, hanem az embereket is, akik
segítségével. élnek. Ezekhez szorosabb szálak i fűzik, mint a stílusalakzatokhoz.
S ha még azzal is számolunk,
hogy ez a „nomád" lélek a franciás
Kosztolánvihoz is közel. áll, annyira,
hogy kritikusai is hitelesítik ezt a
közelséget, akkor már elgondolható,
mekkora távolságokat hidal át.
„Semmi, ami barbár / nem kell
soha nékem" — vallottá Kosztolányi (Marcus Aurelius); igaz, az ő értelmezésében a „barbár" a „bárgyú"val tartott rokonságot. Csoóri nem
ütközik meg ezen, nem is tör ődik
vele; annyira messze van a polaritástól, melyben európaiság és keletiség állt egymással szemben. Mi
több: Kosztolányi ismeretes gyermekiségét, ahogy . ámulni tudott a

dolgokon, a bálványokra csodálkozó
vadember ámulatával véli rokonnak
(Kosztolányi hóembere). Az idő tehát sok ellentétet zárójelbe tett, s
úgv látszik, Csoórit szemelte ki a föloldások szemléltetésére. Tény, hogy
Kosztolányi iránti rokonszenve, tanítványi kapcsolata nem zavarja az
Adyhoz sokkal közelebb álló bartóki
modell képviseletében.
Újszerű a népköltészettel való
kapcsolata is. Nemcsak abban különbözik a folklorizálás mai divatjának sok példájától, hogy maga is
parasztsorból jött, s hogy eleven
szálak fűzik a folklórt őrző emberekhez, hanem abban is, hogy a népköltészetet - egy átfogó és szerves
műveltség példájaként szemléli.
Könyvében elmondja, hogy 1956 után
olyan művészközösségben keresték
a modernség és a szabadság eszközeit, melyben Jancsó Miklós, Orbán
Ottó, Gyurkó László, Konrád György,
Hernádi Gyula is jelen volt. Amenynyire e szerz ők műveit ismerhetem,
azt hiszem, közülük senkit sem érintett olyan mélyen a népköltészet,
mint Csoórit. Pályájuk tendenciája
mindenesetre más. A legjelent ősebbnek mondható Jancsó Miklós gyakorlatában — a folklórihletés ű és
nagy erej ű Szegénylegények után —
a nép egyre inkább egzotikummá
vált. A többieket még ilyen mértékben sem foglalkoztatta. Csoóri viszont Kósa Ferenccel szövetkezve,
mint Bartók a dalokat, gy űjtötte a
filmjeikhez szükséges eseményeket,
arcokat, életeket. Ily módon a filmek
a fölgyűjtött anyag intenciáit is érvényesítették. S e tapasztalatok to =
vábbgyűrűzve Csoóri egész szemléletét átalakították. Közösségi hajlamait új élményekkel látták el, felelősségérzetét a készültség és a bajok orvoslásának irányába terelték.
Ebben már nem követték őt az egykori baráti kör tagjai. De most, hogy
meggazdagodva tért meg vállalkozásaiból, a régi társnak kijáró örömmel üdvözlik a Valóságban. Szép és
elgondolkodtató látvány. De jóval
lényegesebb, hogy Csoóri valóban
meggazdagodva tért vissza. Pedig a
népköltészet forrásvidékein bejárt
utak aligha lehettek kéjutak. Emlékszem a vitákra, melyekben a szürrealizmus és a folklór rokonvonó
sait bizonyító érvei kerültek pellengérre. Aztán a táncházakért és a népművészet mai létezési formáiért is
olyan frontokat vállalt, amelyeken
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mérgezett nyilak is röpködtek.. Úgy
látszik, mindez javára vált. Ahol
visszatekint ezekre az eseményekre,
nincs -benne semmi düh, inkább kesernyés bölcsességgel t űnődik a félremagyarázások lélektanán.
Valószínű , hogy ez a türelmes
okosság is több taktikánál, s annak
következménye, hogy Csoóri maga
is tudja: értékes fölismerések birtokába jutott. E vállalkozásai során
munkálhatta ki azt az irodalomtörténeti modellt s a modern kultúrának azt a koncepcióját, amelyet a
bartókiság jelzőjével nevezett meg,
s amely magába foglalja ösztönös
vonzalmait és költői, irodalomtörténeti, politikai tapasztalatait is. Kritikusai szóvá tették, hogy a költészetnek csak bizonyos típusa fér el
fesztelenül a modellben, amelyet
Lorca, Jeszenyin, Nagy László és Juhász Ferenc neve fémjelez. Minden
jel szerint Csoórinak ez elég is, mivel nem poétikát írt, hanem egy
olyan költészet lehet őségeit és forrásait kutatta, amely eddig legtöbbre vitte a magyar költészetben.
Könnyen megeshet, hogy az er őviszonyokban, a vonalak alakulásában
a jövő lényeges módosulásokat hoz,
de a mai jelenségek fedezik Csoóri
magyarázatait.
Ami a kultúráról alkotott koncepcióját illeti, az szintén a népközelségen alapul. Azon a meggyőződésen, hogy a parasztkultúrák óriási értékeit, közösségi jellegüket, ahol
máig fönnmaradtak, az új kultúrának nem úgy kell „meghaladnia",
ahogy a kapitalizmus kultúrája tette, hanem asszimilálni kell. ÉrzéÁcényen és örömmel, mert a folyamatosság és az emberség olyan köt őanyaga tejlik bennük, amelyet semmi sem helyettesíthet. Csoóri tud
ámulni New York gigantikus arányai láttán, a modern civilizáció vívmányait a mélyről jött ember tiszteletével nézi, nincs tehát köze a civilizációundorból eredt válságfilozófiákhoz. Az egzisztencializmusból is
cšak a létézés drámaiságát alátámasztó gondolatokat engedte magához közel, de, a civilizációtól még
alig érintett, „visszamaradt" népek
életében és kultúrájában fölfedezett
értékeket mint „kultúrfilozófus" is
komolyan veszi. Ezért hiszi, hogy
Kelet-Európa és a harmadik világ,
ha • komolyan veszi önmagát, az önfeladás és :a másolás sivár kilátásai
helyett egy egészségesebb kultúra-
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teremtés m űhelye lehet. Ebben Németh László kezdeményezéseit követi, de kedvezőbb helyzetben, mert. a
népköltészetek • föltártsága, összehasonlító vizsgálata folytán azok
szervessége és modernsége sokkal
érzékelhet őbb.
Abban is szerencsésebb, hogy elképželései nem lombiktermékek, a
népek etnikai tudatosodása és a folklór népszerűsödése világtendencia.
Olyan tendencia, melyben magát és
a maga népe kultúráját egy keleteurópai is előnynek tudhatja. Mindez belejátszik abba, hogy Csoóri
nemcsak a kultúraelmélet és a poétika területén, de a kultúra él ő gyakorlatában is találkozik olyan példákkal, eseményekkel, melyek gondolatainák velejét érintik. A cselekvés amúgy sem idegen t őle, ellenkezőleg: a költő méltó szerepétől elválaszthatatlannak vallja az eszmék
megvalósítását végz ő gyakorlatot.
Elmélete és magatartása tehát zárt
rendet .alkot, s ebben az a legérdekesebb, hogy a cselekvés, a politikai szándék sehol sem árt az esztétikumnak, éppen fordítva: szárnyakat ad a képzeletnek. Ugyanúgy él
modernsége is abból a hatalmas vagyonból, amelyet számára a történenelem és a hagyomány jelent.
Ezek után -- gondolom — még
izgalmasabb megtudnunk, kritikusai miben látják a Nomád napló
gyöngeségeit. Az Élet és Irodalom
kritikusá voltaképpen csak egyetlen
ponton korrigálja Csoórit, azt magyarázza meg, miért nem a két világháború között, hanem csak az ötvenes
évek közepén került sor a lorcai
modell megvalósulására. Hivatkozik
az akkori magyar viszonyokból eredő kényszerűségekre, melyek inkább a népsors lázító valóságára
irányították az irodalom figyelmét.
Gyurkó László Csoóri „nomádságát" kérd őjelezi meg: „Nem vagy
nomád, Sándor. Miként senki sem
az, akit helyhez köt hit, gondolat,
eszme." Súlyosabbnak tetszik az a
szemrehánvás, mellyel Csoóri választásait illeti: „Muszáj így választanunk? Lehet? Szabad? Vagy a Kelet
közösségtudata, vagy a Nyugat személyiségkultusza? Vagy a felvilágosodás halogénlámpája, vagy a népművészet Göncöl szekere? Vagy
örökérvényű mítoszok, vagy térhez,
időhöz kötözött gondolatok? Vagy
a sárral befröcskölt cselekvés, vagy
az elme tisztasága? Vagy •vallomá-

sok, vagy elemzés, vagy ösztön, vagy
tudat?"
E gondolatok közül a racionalizmusra vonatkozó Huszár Tibor írásában is fontos szerephez jut, ő is
úgy véli, hogy Csoóri ellenszenve a
doktrinér, a bürokratikus, az emberellenes racionalizmus iránt, az irracionalizmus malmára hajtja a vizet.
Huszár „a konkrét társadalmi struktúrát" hiányolja, ami bizonyára azt
jelenti, hogy a kapitalizmus bürokratizmusa iránt talán jogos Csoóri
ellenszenve. Másik aggálya az, hogy
a tudományos megismerés nem
mellőzheti az okszer űséget. Ennek
előadását megtoldja annak fölvázolásával, hogy az irracionalizmus jegyében is nagy aljasságokat követtek el századunkban. Noha jelzi,
Csoóri távol áll minden alacsony
ideológiától. Ha a járulékos mozzanatokból kiemeljük Gyurkó és Huszár ellenvetéseinek lényegét, akkor
mindkettő ben a ráció, a racionális
fogalomalkotás létjogának védelme
az, ami marad, s bár nem bíráló éltél, Sükösd is tűn ő dik: meddig helyettesíthető a fogalmi meghatározás képi kifejezéssel.
Huszár azt is jelzi, hogy Csoóri
„álláspontja érdemi kérdésekben kinyilvánítottan különbözik a marxizmusétól". Orbán Ottó teljesen más
oldalról közelít, s ebben megegyezik
Sükösd Mihállyal: fönntartásaik
nem eszmei természet űek. đ k a bartókitól különböző vagy éppen idegen modellt hiányolják Csoóri könyvéből. Orbán például Csoórinak a
több irodalmi modell egyidej ű létezéséről vallott nézetét hitelesebbnek
találná, ha elemz ő szöveg is alátámasztaná. Sükösd T. S. Eliotra és
Szabó Lőrincre hivatkozik, akik
nem férnek el a bartóki modellben,
de Csoórihoz közel állnak.
Nem óhajtunk e nézeteltérések
bírájaként igazat tenni. A képi és
fogalmi kifejezés kérdésében nehéz
is volna, mert nem tudható, hogy
meddig képi és mettől fogalmi egy
stílus. Mert ha például Huszár Tibor, a racionális fogalmiság legszigorúbb képvisel ője ilyeneket ír:
„ .. vállalja a hídépítést ..."; „
gondolatilag egy tömbb ől faragott ..."; „Csoóri megítélésem szerint vitathatóan összemos ..."; „De
nem tudom — s akarom — követni
gondolati villódzásait ..."; „felfogását szervesen egészíti ki a véletlen
irracionális túlrajzolása"; „a tudá.. .

kos racionalista lebont minden válaszfalat a szükségszer ű és a véletlen
között ...", akkor óhatatlanul a kérdések egész sora fölmerül.
Valamennyi példában a képi megoldás tanúi lehetünk, hiszen Csoóri
nem hídépítő mester, a gondolatokat nem lehet faragni, összemosni,
á fölfogást túlrajzolni, éppígy nem
lehet az agyban lezajló szellemi folyamatok közé válaszfalat építeni —
mindezt képletesen kell fölfognunk.
Éppúgy, ahogy Csoóri képeit, mikor a racionalizmust az irracionalizmus „ikertestvérének" mondja.
Hol van tehát a határ? Az arányokban? A konvenciótól való távolság
valamelyik pontján? S ha igen: ki
dönti el, hol van az a pont? Németh
László értekező prózája képi természetű , Veres Péteré fogalmibb -- lehet ez értékkülönbség is? Még egyszerű bben: Veres Péter jobban megérteti magát, mint Németh László?
Visszatérve a Huszártól vett példákra, látható, hogy valamennyi elhasznált képpel dolgozik, annyira, hogy
a bennük rejlő kép képjellegé már
alig észlelhető. Ezért lenne pontosabb Huszár prózája? Mert több
benne a klisé? Másfel ől: a Csoóri
képeiben kifejez ődő eredetiség elválasztja-e a szerzőt az olvasótól,
vagy közelebb hozza őket? Még egyszerűbben: a mondanivaló pontos
közlésére és ennek megértésére melyik stílusnak van nagyobb lehet ősége? Amíg ezt el nem döntöttük, a
fogalmiságról való értekezés nem lehet közérdek ű.
Ismétlem: nem óhajtunk bíróvá
előlépni e kérdésben, jelezni csak
azt az elvi természet ű gondolatunkat
szeretnénk, amelyik a személyes és
eredeti, valamint a tudományos stílus viszonyára vonatkozik. Bizonyos,
hogy a kettő között nagy a különbség, de ezt a különbséget hiba lenne
megmerevíteni. Ahogy a m űvelt
nyelv is folyton változik és újul, az
értekező prózának is frissülnie, újulnia kell, s ennek is a köznyelv a forrása, erjeszt ője, ösztönzője pedig a
költői nyelv is lehet. Csoóri ellenszenve a megmerevedett, a finom
észleléseket és szövevényes viszonylatokat kifejezni nem tudó tudományos nyelv iránt sohasem a tudományos megismerés ellen irányul. Prózája eleven ellentéte minden ködösítő irracionalizmusnak. Mi inkább
Kosztolányi rokonának érezzük, aki
utálta a kliséket, a sémákat, a logi425

kával űzött ;visszaéléseket, š a képben érezte a bizonyosságot. Csoóri,
mikor képben fejezi ki ezt a magas
intelligenciával elgondolt és megtalált bizonyosságot, rokonnak érzi
magát a paraszttal, az ősköltészettel
is, amely a legmerészebb absztrakciókat is érzékletesen fejezte ki. Az
eredetiségre törekv ő modernség
ugyan másképpen érzékletes, mint a
népnyelv, de a fogalmakkal való azonosulás képességében csakugyan
fönnáll a rokonság. Ezt Kosztolányi
is tudta, Csoóri nemcsak tudja, hanem fölényét is kinyilvánítja. Kár,
hogy a „racionalizmus" fogalmával
is tengelyt akaszt. Ha képviseletét ől
elhatárolná magát, álláspontja szilárdabb lehetne. Így és innen csak találgathatjuk, kik voltak mostanában
a magyar kulturális életben a „racionalizmus" szószólói, mit m űveltek
e szerepben, s Csoóri mely kérdésekben érintkezett vagy ütközött velük.
Régi idők költőiről szólva szóhasználatuk értelmét kihámozza az irodalomtörténet. Csoóri túl közeli jelenség, hogy ilyen mankókra szoruljon, s eléggé világos is.
Ami a bartóki modell határoltságát illeti, azt jogos észrevételnek
érezzük, csak azt nem tudjuk: gyöngesége-e ez a határoltság. Ha filozófiáról volna szó, az lenne, itt azonban egy költészetideálról van szó, s
nem tudom, hogy az ilyen ideálnak
az egyetemes poétikával milyen viszonyban kell lennie. Igaz lehet, amit
Sükösd ír: Csoórinak Szabó L őrinc
is kedvenc költője. Kérdés viszont,
hogy ha Szabó L őrinc nem fér el a
bartóki modellben, a modell érvényének árt-e ez a tény. Hogy Csoóri
szeretheti-e Szabó L őrincet, jóllehet
József Attila az ideálja, ez — gondolom — nem vitakérdés. Sokan vannak, akiknek T. S. Eliot az eszményük, de szeretik József Attilát, s őt
Kormos Istvánt vagy Fehér Ferencet is. S ebben a „furcsaságban" —
azt hiszem — kifejez ődik a modell-

kérdés körüli nézeteltérések egész
képtelensége. Az a tény, hogy az ember kapcsolatrendszere mindig tágasabb, mint a képlet, amivé lenni
akar. Persze a modell úgy igazi, ha
a kor nagy emberi törekvéseit ösztönözni képes. A bartóki modellr ől
is csak úgy lehetne érdemben vitatkozni, ha a nagy tendenciákkal is
számolnánk. A nagy tendenciák kelet-európai lehet őségeivel. Meggyőződésem, hogy Csoóri a maga modelljével nem járna rosszul ilyenféle kriticizmus fórumán. Ott az is kiderülhetne, mely álláspontja tér el a
marxizmusétól. Mert eltérni sokféleképpen lehet. Van, aki meg nem
hódított területen tájékozódik, s eltér, mert eredményeit még nem
adaptálták. Vannak, akik éberen nézik ezt a tájékozódást, s jelzik, mikor lép félre az úttör ő, mert nekik
biztos műszerük van ehhez.
Csoóri sikere átüt ő ugyan, de
helyzete nem lehet könny ű : akik csodálják, részben egy T. S. Eliot-szer ű
költészet felől vélik anakronisztikusnak az utat, melyen halad, másrészt
a racionalizmus fel ől veszélyesnek.
Ha óvatosabb lenne, abbahagyná a
költészetelméleti és „kultúrfilozófiai" elmélkedéseket, s olyan par excellence szépírói m űveket írna, mint
A kézmozdulat, 'Utazás, télálomban,
Apám puskája. A baj csak az, hogy
a politikum ezekb ől is süt. Csoóri
tehát aligha válhat ezoterikus szépíróvá, de azt nem árt tudatosítanunk, hogy szépírói mozdulataiban
is „tüneményes", „leny űgöző " —
ahogy kritikusai írják. És m űelemzéseiben is eredeti. S hogy ez az eredetiség lehetne a legegyszer űbb Példája az érvényességnek, hiszen Illyésről, Nagy Lászlóról és a Csoóri által
jellemzett művekről írt a szaktudomány is. Érdemes volna összevetni
az eredményeket. Persze, a mérleg
akkor lenne hiteles, ha a szövegek
teljes jelentését szembesítenénk.
Nem irigyelném a szerzőket.
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ÉLETRE KELTŐ MÚLTBA TEKINTÉS
LENGYEL PÉTER: Cseréptörés.
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978.
„Nem fogadta el a tárgyilagosnak
álcázott szót: eltűnt, ahogy nem fogadta el azt sem, hogy ő ne emlékezzen mindenre, amire emlékezni
biológiailag lehetséges. Nem törődhetett bele abba, hogy véglegesen
felülkerekedjenek a háborús évek
— árvaházak és vöröskeresztes otthonok, az ő akkori fizikai gyöngesége, rosszul tápláltsága, amely miatt az agy nem jutott megfelel ő vérellátáshoz. Hogy az a régi proteinhiány, egy vegytani folyamat, örökre
elvehesse életéb ől a legels ő eredendő
békét. Mostantól gyógyítandó és múló betegségnek fogadta csak el, amit
egyszerűen nem szabad elhanyagolni."
Regényének, a Cseréptörésnek
főhőséről írja ezeket könyvének elején Lengyel Péter, arról a Bárán Jánosról, aki egyszerűen képtelen belenyugodni a változtathatatlanba,
nem hajlandó tudomásul venni igazán még emlékeiben sem él ő apja
eltűnését a háborúban és nyilvánvaló halálát, azt, hogy annyi más társával együtt valahol a Don-kanyarban végezte. E makacs bele nem
nyugvásának jóvoltából tudja meg
végül is, miképpen halt meg apja,
valamivel a gyászos emlék ű voronyezsi csata után, az egyik szovjet
fogolytáborban. Lengyel Péter súlyos
mondanivalóval birkózó, komor
hangvételűnek is nevezhet ő testes
regényét olvasva valójában tehát Bárán Jánost kísérhetjük végig pokoljárásnak is nevezhet ő, apját és saját kora gyer mekkorát újból életre
hívni kívánó nyomozóútján. Ennek
során bontakozik ki a fiú tudatában
az apa, Bárán Imre gépészmérnök
alakja — annyira, amennyire ezt az
anyjától és rokonságától róla hallottak, a fellelt levelek, naplórészletek, egyes katona-, illetve fogolytársak vallomásai és más forrásból eredő adatok egyáltalán lehet ővé tehetik. Töredékesen és tökéletlenül, de
mégis az apa elvesztéséb ől fakadó
hiányérzetet pótolva valamennyire.
Bárán János önmagának feltett „ki
vagyok én?, honnan jöttem?"-féle
kérdéseire kapott válaszként tulajdonképpen. Valójában egy mélyen

humanista írói megközelítési mód
végeredményeképpen is, mivel Lengyel Péter a maga alkotói vállalkozásával mintha csak az él ők és holtak közötti, valójában áthidalhatatlan szakadék fölött kívánna valamiképpen hidat építeni, olyanféle gondolatokkal szállva perbe, melyek szerint annyi erőnk mindig van, hogy
elviseljük mások szenvedéseit, illet őleg napirendre térjünk mások halála
fölött, elfordulva t őle, tudatunkban
merő adatként elraktározott ténynek tekintve. Mert, amint azt a °regény vége felé a f őhős gondolataként olvashatjuk: „Azért az nem úgy
van, hogy reménytelen úgyis, hogy
a hülyeségeinket és a fájdalmainkat
csak a saját b őrünkön tapasztalhatjuk meg. Vagyis az sem, hogy csak
a saját legelső pillanatunkat találhatjuk meg. Akkor nem tartanánk
sokkal előbbre, mint az öregasszony
(...), aki hiába jött haza harminc
év után, már nem tud emlékezni.
Élnénk pavlovi reflexekkel az elvágott jelen idő hetven-nyolcvan éves
nyúlfarknyi szakaszaiban, és amikor
kilépünk, annyi sem maradna: egy
kávéfoltos árlap, az az öt szó, hogy
én már nem tudok emlékezni."
Ugyanakkor azonban a regényh ős
e kétségbeesésb ől és heroikusnak
tetsző bele nem törő désből fakadó
vállalkozására egy másik, pár oldallal előbbi szövegrészletb ől kaphatunk választ: „Az egész, persze, történet — vall err ől ugyanis a fiú,
gondolatban mintegy apjához szólva. — Persze. Kezdett ől fogva világos volt, öreg, hogy nem fogod azt
hinni egy másodpercre sem, amint
tovább hajtasz egy lapot, vagy új
kvarckristályt csúsztatsz az olvasókészülék kék lemezére, hogy a tárgy,
amit a kezedben tartasz, nem könyv,
hanem egy darab hegyoldal Óbudán,
Duna-part, zöld derengés, híd, tehervagon deszkája, harminc és feles beépítendő tarack, azóta kimúlt villamos a Kiskörútról, bőrfoggantyú,
neonkandeláber, benzinszagú autóbusz, hatodik emeleti garzonlakás
vagy cigánygyerek piros csizmában ... " Történet tehát, méghozzá
annyira az, hogy nem is csak arra
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figyelmeztet, amire általa a szerz ő
valójában figyelmeztetni kíván —
arra ti. hogy az emberi élet egyszeri,
megismételhetetlen, pótolhatatlan
—, hanem olyasmire is, amire figyelmeztetni nem bizonyos, hogy szándékában volt. Olvasóit történetének
„irodalmiságára" ráébreszteni.
Ahogy ugyanis tovább haladunk
a Cseréptörés olvasásában, mind
többször jut eszünkbe a regényh ősöknek az a sajátos tulajdonsága,
amelyet többnyire régebbi korok irodalmi alkotásaiban, főleg a múlt
század romantikus regényeiben figyelhetünk meg: múltjuk, eredetük
tisztázását valahogy túl fontosnak
érzik, származásuk kérdését, örökbefogadottságukat, „talált gyermek"
voltukat szinte természetellenesen
dramatizálják, olyankor is ennek
kérdése foglalkoztatja őket, ha életük alapjában véve rendezett, problémamentes. Az őt örökbe fogadó
mostohaapa jóvoltából hivatalosan
a Nagy családnevet visel ő, de magát
mégis Báránnak érző János, a színházi segédrendez ő magatartása
ugyanis sokban erre a múltbeli regényhős-attitűdre emlékeztet, ezért
válik idézőjelet igényl ően „irodalmivá". Azáltal, hogy Bárán, „múltkereső" elhatározásától hajtva, a regény elején otthagyja állását, ugyanezért szerelmével is szakít, egy ideig fordításokból tartja fenn magát,
majd csak azért vállal éjszakai korrektori állást egy pesti napilap
nyomdájában, hogy nappalait adatgyűjtésre használhassa fel, ezért tesz
kísérletet, szunnyadó gyermekkori
emlékeinek feléledését remélve t őle,
egy neves pszichiáter professzorral,
s póbálkozik meg hallucinogén szerek szedésével is, hogy azután a
Szovjetunióba utazva apja halálának
színhelyével is megismerkedjen. Ennek a lelki beállítottságnak bizonyos
fokú mondvacsináltságához társul
aztán az a mozzanat is, hogy Bárán
apja életének, illetve saját els ő gyermekéveinek számos eseményével
anyja féltve őrzött és ezért betörés
segítségével megszerzett naplójából
išinerkedik meg, ismét csak azt juttatva eszünkbe, hogy a regényh ősök
viszonylag gyakrabban írnak naplót
a valóságos embereknél, nemegyszer
pedig mintha csak azért tennék ezt,
hogy a „múlt titka" kiderülhessen.
Ez pedig mindenképpen zavarólag
hat valamennyire, annak ellenére,
hogy ennek veszélyével írás közben
.

.
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alighanem maga a szerz ő is tisztában lehetett, azért is próbálta azt
tőle telhet ően semlegesíteni, ellensúlyozni, hősének beállítottságát hitelesíteni valamiképpen. Nem utolsósorban az alkoholista drámairó, Abel
darabjának bemutatása, a darab kötelező átdolgozása és a szerz ő öngyilkóssága körüli bonyodalom segítségével, ekképpen kísérelve meg
Bárán lelki válságát megindokolni.
Ez a válság ugyanis motiválhatja
valamennyire a regényfigurát, mivel
ilyen helyzetekben az ember csakugyan hajlamossá válhat az önmagával, múltjával és eredetével való
szembenézésre, a „ki vagyok én?"
kérdésének feltevésére. Csakhogy
még így sem értjük egészen, miért
remél megoldást a különben nagyon
is következetes logikával gondolkodó
Bárán a maga múltba tekintését ől,
attól, hogy szenvedélyes keres ő munkával igyekszik önmaga számára
összerakni halott apja alakját. Ezért
érezzük úgy, hogy ehhez az elhatározásához valamilyen küls ő „gyakorlati" okból fakadó késztetésnek kellene hozzájárulnia ; olyasvalaminek,
ami érdekes módon anélkül állt rendelkezésére Lengyel Péternek, hogy
észrevette volna, illetve élt volna vele. Abból adódva, hogy regényh őse
nem csupán hajlama, hanem rendezői-fordítói munkája révén is közel
áll az irodalomhoz, úgyhogy ilyenformán írói ambíciói is lehettek volna. Olyképpen mondjuk, hogy egy,
apja életét feldolgozó regény írásának gondolata foglalkoztatja és ez
készteti kezdetben múltfeltárásra,
adatgyűjtögetésre, hogy azután maga a tervezett regény akár mellékessé vagy éppen megvalósíthatatlanná
is váljon számára, étengedve helyét
az apa pusztán belülr ől való életre
keltése mindenekfelett való fontosságának, fokról fokra változtatva öncélúvá János megszállottságát. Inkább elhitetve velünk az alábbiakat:
„Hónapszám nem beszélt másról
senkivel. Elburjánzott rajta a keresés, lehámozta körüle a mát. Nem
maradt ideje barátságra, szerelemre:
Ereje nem maradt." Számunkra legalábbis úgy tetszik, bármennyire is
nem tekinthet ő ez a megoldás sem
maradéktalanul eredetinek, figuráját az „irodalmiság" ballasztjától
éppen ez, „irodalmári" mivolta lett
volna képes leginkább mentesíteni.
Attól, amit Bárán múltfeltárásának eredménye, ha teljesen feledtet-

ni nem is tud, annak zavaró hatását
némileg elnyomni szerencsére mégis
képes lesz. Nem is csupán az apa
életre hívása következtében, hála
annak, hogy a szerzőnek ezen keresztül sikerül átélhető közelségbe hoznia egy reményteljesen induló, de a
háború által értelmetlenül megsemmisített élet tragédiáját, olyképpen,
hogy az egy egész „elveszett nemzedék" tragédiáját is jelentse egyben,
azt elevenítve meg, ami különben
lélektelen hadijelentések, illetve történelemkönyvek semmitmondóvá
zsugorított tárgya maradna, hanem
azáltal is, hogy megelevenít ő munkája nyomán Lengyel egy már let űnt
életformát is felszínre hoz, bemutat,
bizonyos értelemben annak illuzórikus voltával, látszatbiztonságával,
naiv reményeivel egyetemben. Bizonyos nosztalgiával is tekintve rá, de
mégis éreztetve annak üveglábakon
álló voltát, valójában anélkül, hogy
sok szót vesztegetne a két háború
közötti polgári-értelmiségi réteg életformájának közvetlen bírálatára, inkább a múltból ittmaradt tárgyi világ leírásán át, utcarészletek, épületek, bútordarabok, vagy pedig megőrzött jegyzetek, számlák, levélrészletek révén érzékelteti azt, a következtetések levonását inkább olvasóinak éngedve át. „Csendesen, szépen"
dolgozva, precízen, szorgos aprómunkával, itt-ott talán túlságosan
is részletezve eleveníti meg az apa
feltáruló életének egy-egy mozzanatát, s még inkább a fiút, Bárán Jánost körülvevő világot, népes sorát
rajzolva fel a regényalakoknak,
mindazoknak, akikkel Bárán nyomozóútján kapcsolatba kerül, vagy

akik lassan feldereng ő emlékeiben
bukkannak föl, együtt bontakozva
ki azok színterével, melyeknek mikrorealisztikus leírásakor Lengyel
gyakran remekel. Nem sokban marad el azonban h őse hangulatainak,
lelkiállapotainak, gondolatvilágának
érzékeltetésében sem, meggy őzően,
egyszerűsítés nélkül mutatva meg
annak bonyolult belső világát. Gyakran önmagával mindenáron szembenézni kívánó és múltját, eredetét önmaga elengedhetetlen részének érz ő
hősének is „kölcsönadja" ezt a megelevenítő erőt, mint például az általa személyesen át nem élt háborús
események és a fogolytáborbeli szörnyű ségek leírásakor, ami végs ő fokon megint csak Bárán János figurájának sokrét ű ségét növeli tovább,
lehet ő vé téve számunkra, hogy bár
általában egyes szám harmadik személyben beszél róla, őt magát csak
ritkán szólaltatva meg, maradéktalanul énjébe helyezkedhessünk. Mintegy az ő szemével látjuk hát azt a
számtalan apró részletb ől felépült
világot, amire a küls ő és belső valóság egymást kiegészít ő és megerősítő egyensúlya jellemz ő mindenekelőtt, és ami — említett hibái ellenére is — sajátosan - modern nagyepikai alkotássá avatja Lengyel Péter regényét. Olyan m űvé, amellyel
tájunk olvasójának is érdemes lehet megismerkedni. Egyebek mellett azért is, mert sajátos módon,
jobbára mintegy a hétköznapi „kis
történelem „szemszögéb ől világítja
meg a közelmúlt egy darabját, ezáltal késztetve gondolkodásra, kollektív önismeretre mindannyiunkat.

VARGA ZOLTÁN

A PANNON SÍKSÁG KÖLTŐ I KÉPESKÖNYVE
LAZAR FRANCIŠKOVI Ć : Utva bez krila.
Osvit, Subotica, 1980.
Lazar Franciškovi ć Utva bez krila
(Vadkacsa száryn nélkül) cím ű verseskötetében a szeretett szül őföld
témáit tárja elnék. Ezek a költemények, amelyek a tömör kifejezés-

mód szép példáinak tekinthet ők, részint a síksági motívumok: A szállás,

A szélmalom, A gémeskút, A csárda,
A tó, Az ösvények, A temet ő stb. átszellemül, poétikus pillanatfelvéte429

leiként hatnak, részint pedig e táj
embereinek és eseményeinek expresszionisztikus vetületei képezik,
mint például A gyermekkor, A dal,

A költ ő, Az aratk, A részesarató, Az
apa, Az öregember, A szállási ember
stb. című versek. Franciškovi ć kötetét ezért a Pannon sékság költ ői képeskönyvének is nevezhetnénk.
Mindezek a rövid, tömör versek
— némelyiküknél az egys sorok is
igen rövidek — rímtelen szabad formában vannak, de ritmusuk egyenletesen hullámzik a strófákon keresztül, mint például a Magam című
versben:

„Mezők
zúgnak mint a tenger
hárfái
Magam
kalászok nedvébe
merülök"
Ami Francišković költészetének
belső tartalmát illeti, az az a monddanivaló, ami könyvét filozófiai
szempontból is értékessé teszi: verseinek erőtelje metaforáiban egyidejűleg jut kifejezésre a síksági ember
tragikuma és hőseissége is. Tragikuma, ahogyan ezen a beláthatatlan
síkságon, amelynek nincsenek sem
természet adta romantikus szépségei, sem természetes véd ő bástyafalai, ahová a téli dermeszt ő hideg és
a nyári perzsel ő hőség és minden
vihar feltartóztatás nélkül hirtelen
és rombolóan érkezik, neki magának
kell mindent megteremtenie és védelmeznie; és h őseissége, ahogyan
mindezt meg is teszi, a természeti és
mindenfajta ellenséges erő kkel szembeni kiszolgáltatottsága ellenére is,
és teszi ezt hallgatagon, szelíden és
szerényen, mint ahogyan err ől Ivo
Andrić írt Tájak című gyönyörű eszszéjében:
„... a szerémségi vagy bácskai
síkságon utazunk keresztül. Szemünket csupán a számtalan, vég nélküli
barázda kápráztatja ... földhöz simuló itt minden, amit csak látsz, és
minden munkás napokra emlékeztet,

hosszú, üres időre és egyszer ű életre.
Valójában pedig ez a sikság nagy
történelmi események és összeütközések színtere, a népvándorlás idejétől... egészen a partizánbázisokig
és népeink számos nagy csatájáig a
fasizmus ellen a legutóbbi háborúban. Ezt a síkságot szakadatlanul és
kíméletlenül, minden irányban, örökké pásztázták a vaándorlók, menekülők és nagy hadseregek csapatai ... De ez a táj nem árul el semmit sem ebb ől. Ilyen a síkság: szelíd
és szerény: terem, hallgat és egyszerű, de mindig készen áll arra, hogy
az emberi munka ... színhelye legyen."
Hasonló gondolatokat fejez ki
Francišković költői módon ilyen
verssorokban:

„Lovak dobogása
végtelen utakon
termőföld kévéje
a nép kiáltása
nagy napraforgónak
tányérjává termett"
(civilizációk)
S az előküszületek erre az örökös harcra, erre az örökös, fáradhatatlan munkára és erre az örökös teremtésre elkezd ő dnek már a gyermekkorban, mivel a gyermeki játékok mindig a felnő tt ember cselekvéseinek utánzásai és begyakorlásai:

„Kukorica cirok
feledésbe hullnak
pedig őbelőlük
épített gyöngécskén
a síkság gyermeke
a hosszú órákban
mesejátékokat
m űalkotásokat
tamburát és lovat"
(Gyermekkor, újra)
Ez a fenti vers van a könyv legvégén, mintegy utolsó, hosszú visszapillantásként, amely a siksági ember
művészetének és minden szellemi
erejének forrását fedi fel.

KENYERES KOVÁCS MÁRTA
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SZÍNHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR
Bilten Dokutnenti — informacije.
Sterijino pozorje. Novi Sad, 1978-1980.
dig: A játékokra benevezett el őadámentációs és Tájékoztató Központ- sok (színházak szerint); A játékok
műsora (évenként); A játékok m űja 1978 elején sokszorosított eljásora a résztvev ő vendégelőadásokkal
rással bulletin kiadását irányozta
elő évenkénti három-négy füzet for- (az előadott művek szerz ői szerint);
A játékok műsora a résztvev ő venmájában. A közlöny kiadásának
célja az volt, hogy rendszeressé és
dégelőadásokal (a dramatizált és
adaptált szövegek szerz ői szerint);
szorosabbá váljék a jugoszláv hivatásos színházaknak, a színházi kriti- A játékokon résztvev ő hivatásos
színházak (színházak szerint); A jákusok, Színháztörténészék egyesületékok egyéni résztvev ői (rendezők,
tének, a drámaírók testületének, a
színművészeti főiskoláknak, vala- színészek, díszlet- és jelmeztervez ők
zeneszerz ők); A Sterija Játekok dímint a színházi ügyekkel foglalkozó
érdekközösségeknek, egyéb szervek- jazottai (évenként, díjak szerint);
Más intézmények díjazottai; Selejnek és a Sterija Játékok intézmétező eljárás a játékokon résztvev ő
nyének kapcsolata a jugoszláv színjátszás és drámairodalom színvona- előadások kiválasztásában; A Sterija-díjak odaítélésére vonatkozó el őla emelésének érdekében. A kiadványokban az időszerű és lehetőleg írások.
Az említett tíz fejezet alapján küörök érvényű dokumentációs és informatív jellegű anyag közlése lett lönböző minőségi és mennyiségi
az elsőrendű feladat annak érdeké- adat válhat ismeretessé az érdekl ődő számára. Így pl. az elmúlt 25 évben, hogy el ősegítse a hazai drámairodalom és színházművészet egé- ben 99 hivatásos színház jelentette
szének alkotó módon történ ő fejlő- be részvételi igényét a játékokon,
1162 bejelentett előadás a kortárs és
dését.
Az 1978 óta megjelent számok klasszikus jugoszláv írók szövegeire
épült, 49 hivatásos színház vett részt
(összesen 9) között négy füzetben a
Sterija Játékokon bemutatott el ő- legalább egyszer a játékokon, a Steadások kritikáit gyűjtötték egybe. Az rija-díjakért összesen 225 el őadás
1978/2. számban Miroslav Krleža m ű- versenyzett és a játékoknak 43 venveinek 1945 és 1977 között történt dégelőadása volt. S hogy az előadájugoszláviai színházi bemutatóiról
sok közvetlen alkotóiról is szóljunk:
tálálunk kimerít ő adatokat. Ugyan- a 268 előadást 112 rendez ő, 1706 szícsak jelentő snek tartjuk az 1978- nész, 112 díszlettervez ő és 100 jelban megjelent 3. számot, melyben a
meztervező kivitelezte. A díjazottak
dokumentációs központ katalógusa
száma: 27 rendez ő, 110 színész, 26
alapján Nedeljka Babić elkészítette díszlettervező, 14 jelmeztervező stb.
a hazai drámairodalom szövegei,
A Sterija-díjak mellett 23 munkaadaptációi, átdolgozásai (könyvben szervezet 197 díját is kiosztották az
megjelent vagy kéziratban meglev ő)
elmúlt 25 évben.
anyagának bibliográfiáját írók és
A Szabadkai Népszínház magyar
címek szerint. Az egyedülálló gy űjte- társulata 21-szer nevezett be és ötször lépett fel a Sterija Játekokon
mény 730 egységből áll.
A Sterija Játékok intézménye eb(1956-ban, 1963-ban, 1969-ban, 1971ben az évben ünnepelte fennállásáben, 1973-ban). Sterija-díjat Romnak 25. évét. Ebb ől az alkalomból a hányi Ibi (György, 1969) és Pataki
közlöny ez évi 3., jubileumi száma
László (Jób, 1973) kapott, valamint
az 1956 és 1980 közötti id őszakra vo- Deák Ferenc az Áfonyákért.
natkozó adatokat közli. Értékelés
Végezetül elmondhatjuk, hogy
helyett sz űkszavú tényeket rögzít, az 1978-tól megjelen ő közlöny egyemelyek azonban gyakran beszédesebdülálló adattára a jugoszláv nemzebek, tartalmasabbak, mint az emlék- tek és nemzetiségek drámairodalmára, az ezzel kapcsolatos színházi el ő',ünnepek ékesszavú méltatásai. Az eladásokra, színházi kritikákra vonattelt 25 év adatait tíz fejezetbe csoportosította Mirjana Marciki ć, éspe- kozóan.

A Sterija Játékok Színházi Doku-

KÁICH KATALIN
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Szellemi életünk dokumentumai
ÉLETJEL MINIATŰRÖK
LEVAY ENDRE: Ul LÉLEKINDULÁS
(Tanulmány)

elfogyott

SÁFRÁNY IMRE:
(Vallomás Vinkler Imre művészetéről)

elfogyott

DBSI ÁBEL: KORTÁRSAIM
(Versciklus)

elfogyott

KOLOZSI TIBOR: ŐRTilZ FÉNYÉBEN
(Szabadkai folyóiratok és könyvek)

elfogyott

BALÁZS G. ÁRPÁD: BOLYONGÓ PALETTA
(Önéletrajz)

elfogyott

DÉR ZOLTÁN: AZ ÁRNY ZARÁNDOKA
(Csáth Géza emléke)

elfogyott

LEVAY ENDRE: FÉLÁLOM UTÁN
(Monodráma)

elfogyott

BURKUS VALÉRIA: IBOLYA
(Ferenczi Ibi rivaldafényben)

elfogyott

GAJDOS TIBOR: A CSILLAGOS HOMLOKÚ
(Hangya András életútja)

elfogyott

GARAY BÉLA: A KULISSZÁK VILÁGÁBAN
(önéletrajz)

elfogyott

BARANYI KÁROLY: IKAROSZ SZÁRNYÁN
(Önéletrajz)

elfogyott

DÉR ZOLTÁN: AZ ELS Ő M ŰHELY
(Kosztolányi Dezs ő önképzőköri évei)

elfogyott

PETKOVICS KÁLMÁN: A TIZENNYOLC NYÁRFA
(Dokumentumriport)

6 dinár

SOMOGYI PÁL: MÁGLYA
(Egy életrajz vajdasági fejezetei)

6 dinár

BARANYINE MARKOV ZLATA: VERGÖDÉS
(Farkas Béla napjai)
SCHWALB MIKLdS. A SZÉN
(A mártír költ ő versei)

elfogyott
6 dinár

FEKETE LAJOS: A BUJDOSÓ VISSZANÉZ
(önéletrajzi jegyzetek)
CSUKA ZOLTÁN: „MERT VÉN SZABADKA, ÁLDALAK ..."
(Emlékezés két életkorszakra)

elfogyott

FEHÉR FERENC: SZABADKAI DIÁKÉVEIM
(A költő kibontakozásának els ő szakasza)
LÁNG ÁRPÁD: IDŐ ÉS M ŰVÉSZET
(Aktivista írások)

elfogyott

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ : NEGYVENNÉGY LEVÉL
(Költő családon belül)

elfogyott

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

elfogyott

KOLOZSI TIBOR: ERZSÉBETLAKTÓL A MAGLAJIG
(Kizur István forradalmi életútja)
PETKOVICS KÁLMÁN: ÁPRILISTÓL NOVEMBERIG
(Dok u mentumriport)

22 dinár

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

7 dinár

6 dinár

15 dinár
, elfogyott

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

10 dinár

IVÁNYI ISTVÁN: VISSZAEMLÉKEZÉSEIM ÉLETEM FOLYÁSÁRA
(önéletrajz)

elfogyott

GAJDOS TIBOR: A SZIKLAEMBER
(Matko Vukovi ć életútja)
KÁZMÉR ERN Ő : LEVELEK SZIRMAI KÁROLYHOZ

10 dinár
8 dinár

PATŐ IMRE: AZ OSZTÁLYHARCOS
(Simokovich Rókus élete és naplója)

12 dinár

KENYERES KOVÁCS MÁRTA: RÉGI NÓTA, HÍRES NÓTA ...
(Arnold György, Gaál Ferenc és Lányi Ern ő munkássága)

15 dinár

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

25 dinár

ÉLETJEL KÖNYVEK
elfogyott

CSEPE IMRE: HATÁRDOMB
(Vallomások)
KOLOZSI TIBOR: SZABADKAI

SAJTÓ (1848-1919)

elfogyott

PÁLINKÁS JÓZSEF: SZABADKA NÉPOKTATÁSA (1678-1918)

elfogyott

LATÁK ISTVAN: VASKOSZORÚ
(Lírai emlékezések)

15 dinár

S. CSÁTH GÉZA: ÍRÁSOK AZ ÉLET JÓ ES ROSSZ DOLGAIRÓL.
(Kritikák, cikkek, karcolatok)

elfogyott

SZEKERES LÁSZLÓ: SZABADKAI HELYNEVEK
(Helytörténeti kézikönyv)

elfogyott

GAJDOS TIBOR: EMLÉKVÁR
(Regény)

15 dinár

VIRÁG ÁGNES: SKARLÁT VIRÁG
(Versek)

8 dinár

PETKOVICS KÁLMÁN: A KÉRDÖJELES EMBER
(Dokumentumriport)

elfogyott

LACZKÓ ANTAL: VASASRAPSZÓDIA
(Versek)

elfogyott

LŐ RINC PÉTER: BÁCSKAI POLGÁRI POLITIKAI ELMÉLET
(1880-1920)

40 dinár

Dr. GY Ő RE KORNÉL: SZABADKA TELEPliLESKBPE
(Városmorfológiai tanulmány)

elfogyott

NAPPALOK HORGONYA
(Válogatás a Rukovet munkatársainak írásaiból)

40 dinár

GARAY BÉLA: FESTETT VILÁG
(Színészek és szerepek)

80 dinár

JÁVORFÁCSKA

60 dinár

(Félszáz szajáni népmese)
CSÁTH GÉZA—HAVAS EMIL—MUNK ARTÚR: A REPÜL Ő VUCSIDOL elfogyott
(Regény)
URBÁN JÁNOS: SZIROMFÉSZEK
(Gyermeknovellák)

elfogyott

MUHI JÁNOS: MESÉL() MÚLT
(Helytörténeti írások)

50 dinár

DÉR ZOLTÁN: SZEMBESULÉSEK
(Kritikák, tanulmányok)

elfogyott

E kiadványok a fönti áron a szabadkai Veljko Vlahovi ć Munkásegyetemen
(24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15) rendelhet ő k meg szermélyesen
vagy utánvéttel, bolti áron viszont a Forum szabadkai könyvkereskedésében
(Boris Kidri č u. 8.) kaphatók.

