
irodalom társadalom művészet 1 tudomány
! kritika

1980.
szeptember

X. évfolya
9, szám



Irodalmi, művészeti, kritikai és társadalomtudományi folyóirat

KIADÓI TANÁCS: V L f P  ■■ W

Biacsi Antal

Brindza Károly Megjelenik havonta
Fejes Szilveszter

Grósz György SZERKESZTŐ TANACS:

Géza Gulka Balogh István
Horváth Mátyás (elnök) Barácius Zoltán

Mihajlo Jančikin Dér Zoltán (örökség, Olvasónapló)
Kerekes Sándor Dietrich Gyula

Josip Klarski (műszaki szerkesztő)
Mészáros Anna Dudás Antal (Alkotóműhely)

Nagy József Fekete Elvira
Petkovics Kálmán (szépirodalom, Kézfogások)

Pozsár László Kenyeres Kovács Márta

Sátai Pál Pató Imre
Marija Simokovié Sátai Pál

Szalma László Szekeres László (Égtáj)
Szám Attila Urbán János

Szekeres László (felelős szerkesztő)

Szilágyi Gábor Virág Gábor

Szirovicza Antal Szerkesztőségi titkár:
Vladimír Stevanov Tumbász Erzsébet

Urbán János a fedőlapot
Petar Vukov Siskovszki András tervezte

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

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

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

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza 

Előfizethető közvetlenül vagy a következő folyószámlára: 

Gradska bibliotéka — Üzenet, Subotica 
66600-603-698

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

A VSZAT Oktatás-, Tudomány- és Művelődésügyi Titkárságának 
413-59/73 1973. február 20. sz. alatti véleményezése alapján 

mentes az általános forgalmi adó alól 

Készült a szabadkai Pannónia Grafikai Mtíintézetben



1980. SZEPTEMBER — X. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM

TARTALOM

435 URBÁN JÁNOS: Emlékezet (vers)

436 BURÁNY NÁNDOR: Meglepetés (elbeszélés)

KÉZFOGÁSOK

440 IVÓ ANDRIĆ: Posztumusz írások — Dudás Kálmán fordítása 

ÖRÖKSÉG

445 JUHÁSZ GÉZA: A szegénység ölelő karjaiban 

(Laták István pályakezdése)

ÉGTÁJ

455 SZEKERES LÁSZLÓ: Amit az idő eltemetett 

(vidékünk a neolit korban)

461 HERCEG JÁNOS: Kitekintő (naplójegyzetek 11.)

ALKOTÓMŰHELY

466 VAJDA GÁBOR: Mítoszromboló mítoszteremté«
(a Família elemzése 2.)

473 FRANYÓ ZSUZSANNA: Kapcsolatnélküliség 

(a körszínházi évadról)

OLVASÓNAPLÓ

475 KOLOZSI TIBOR: Harcban a fasizmus ellen 
(Josip Broz Tito összegyűjtött művei 3—5.)

479 KENYERES KOVÁCS MÁRTA: Balladás költészet 

(Tóth Ferenc: Csontomiglan-csontodiglan)



485 HERCEG JÁNOS: Európai távlat 
(Bori Imre: Varázslók és mákvirágok)

486 LÉVAY ENDRE: A költő könyve 
(Vitkovics Mihály válogatott művei)

489 HARMAT BÉLA: A vágyak élete kíméletlen valóság 
(Iván Cankar: Mária szeretetháza)

490 VIRÁG ÁGNES: A nagy óceánok mélységeit jelző kékek vonulatai 

(Miroslav Krleža: Ezeregy halál; Drámák)

492 POMOGÁTS BÉLA: Két költő: apa és fiú

(Áprily Lajos: Válogatott versek 1945—1967; Jékely Zoltán: Évtizedek 

hatalma)

496 Az Üzenet pályadíjait odaítélő bizottság jelentése



URBAN JÁNOS 

EMLÉKEZET

József Attila évfordulóján

Az osztályharc követeként 
mutattad fel nekünk 
a tudatos költeményt.
Szavaid szívünkben 

harminchétben: Nagyon fáj, 
kilencszáznegyvenben 
a Híd-könyvtár versei voltál, 

s maradtál örökre velünk: 
harcunk költője, forradalmár.

Aki veled előrenéz, 
valakinek háttal áll, 

nyomorúságunk mellett 
ajtót nyitottál, 
kitódultunk. Kiáltás:

Levegőt! Másként a rendet!
A Tiszánál, Dunánál 

hírül vett, szavadban értett 
itt ez az alföldi táj; 
éreztük, ami neked, 
nekünk is nagyon fáj.

A napot békítő évek 
szeme ránk mered: 
szétmorzsolt könny vplt, 
feltépett seb lett az élet.
A rád szabadult csörtetésben 
megérint közelséged: 
a vélt bűneid elől 
ki, miként adna menedéket.
Megérted: nem az isten — 
a világ népe felmentett.

Nem új számodra, tudom, 
a sokféle, kiosztott szerep, 
hetvenötödik születésnapodon, 

ki él, ma veled lehet, 
sokak között az elevenek 
szépen fel is köszöntenek; 
engem a proletár tömegben 
útra bocsátott az emlékezet.
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BURANY NÁNDOR

MEGLEPETÉS

Én ismerem a Kovács Jóskát már kisgyermekkora óta, az apját is ismer
tem, a bátyjával együtt jártam iskolába, egy zsellérházban születtünk, egy 
utcában laktunk, együtt gyerekeskedtünk. De sok bundáskenyeret sütött 
nekem az anyja. Tőlem egy gondolatát se tudja elrejteni, én az arca rán
dulásából megértem, hogy mi történik abban a pillanatban a lelke me
lyén. Nála ez nem is nehéz, ami a szívén, az az arcán is. Mint akinek sem
mi titkolnivalója nincs. Sokszor nem is arra figyelek, amit mond, inkább 
az arcrendüléseit próbálom elkapni. így vagyok most is, ezen a kollektíva- 
gyűlésen.

Ügy ülök le, szembe vele, hogy láthassam az arcát, a mozdulatait, 
nyugodt ember, ahogy mondani szoktuk, kötélidegei vannak, nem is lát
tam még, hogy valaha is kihozták volna a sodrából, pedig itt aztán voltak 
már viták, veszekedések; ha megcélozzák, ezek a traktorosok, lakatosok, 
juhászok meg rakodók ugyan nem kímélik az embert, különösen nem, ha 
szemben ül velük, elöl az asztalnál, ahol most Kovács Jóska is maga alá 
húzza a széket. Amolyan elvszerű embernek tartja magát, nem enged az 
elképzeléseiből, ha számon kérnek tőle valamit, türelmesen elmagyaráz
za, ha kell, többször is. De ezen az ülésen nem lesz könnyű neki, hallottam, 
nagyon készültek, fenték rá a fogukat, nagyon a bögyükben van már. Én 
csak nevettem az elvszerűségén, nem lehet itt, a világ végén, ahol minden
ki csak a saját hasznát nézi, ahol az emberek még nem látnak tovább az 
orruk hegyénél, nem lehet itt az elvszerű magatartással boldogulni.

Ö persze, az érveimet sorra megcáfolta, az, hogy a világ végén va
gyunk, csakugyan nagy baj, hát már csak, hogy itt van ez a kilencszáz 
birka, nem bírjuk fejni őket, mert nincs út, hogy minden nap elvigyék a 
birkatejet, már ez is mekkora kár, csak az első negyedévben is mekkora 
veszteségünk volt, mondta, de hát ha folyton csak ezt ismételgetjük, hogy 
a világ végén vagyunk, azzal nem kerülünk közelebb a központokhoz, a 
siránkozás helyett dolgoznunk kell; s ugyancsak így állunk az emberekkel 
is, hogy nem látnak messzebbre az orruk hegyénél, hát istenem, ennek is 
megvan az oka, s kérdés, vagy inkább már nem is kérdés, hogy most mit 
kell tennünk, viselkedjünk mi is hozzájuk hasonlóan, vagy próbáljuk meg 
felnyitni a szemüket, segíteni rajtuk, hogy messzebbre lássanak.

Nos, hát én ismerem már ezeket a szövegeket, nem először hallgatom 
az okfejtését, többször a szavába is vágok, amíg a gyűlésre jövet hallga
tom, hiszen előre sejtem már, mit fog mondani. Nem zavarja a türelmet
lenkedésem, mintha éppenséggel örülne, hogy valaki cáfolni akarja az ér
veit, nem ellenkezik velem, bólogat csak, amikor mondom neki, hogy 
elméletben ez mind nagyon szép, amit ő akar, de a megvalósítás az más, 
ezt megpróbálták már előtte többen, de vagy belegebedtek, vagy még 
idejében megléptek innen, tehát nem egy eset — márpedig az, ami meg
történt, az a mérvadó, s nem az, ami csak a képzeletünkben állt össze — 
bizonyítja az általa hangoztatott magatartás esztelenségét. Egyszerűen tu
domásul kell vennünk, szűröm le a részemről elvitathatatlannak tartott 
konklúziót, itt arról van szó, hogy e körülmények között most nem le
het mást tenni, minthogy az ember megkaparintsa magának, amit lehet, 
ezt teszi, ehhez tartja magát mindenki, nézd meg, neked legalább nem kell 
mondani, hogy nyisd ki a szemed, a fontos, hogy az embernek legyen egy 
rendes háza, aztán a színes tévé, mélyhűtő, gépkocsi, hát nem így van?

De így van, igazad van neked, hagyja rám szokás szerint, ez a mód
szere, megveregeti az ember vállát, hogy milyen jól látja a dolgokat, aztán 
jön egy szóáradat, s ez elsöpri az érveket mindenestül, igazad van neked, 
csakhogy — folytatja, aztán az órájára néz, van még tíz percünk, gyere 
megiszunk egy kávét, inventál be az irodájába, ahogy az igazgatósági elé 
értünk, szól a takarítónőnek, s kapjuk is nemsokára, rozoga széken ülve,
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régi, kopott asztalok fölé hajolva szürcsöljiik a forró feketét, miközben 
újra csak azt magyarázza, hogy be kellene már hogy nőjön a fejünk lá
gya, itt van ez a kétezer hold, itt vannak a műveléséhez az eszközök, csak 
rajtunk múlik már, hogy tudunk-e, akarunk-e úgy dolgozni, hogy ezekben 
a zsíros, fekete borozdákban ne veszteség teremjen, hanem mindannyiunk- 
nak kijáró jólét. Megint félbeszakítottam, mikor így elragadtatta magát, 
ez ugyan nem megy könnyen, de kihasználtam a pillanatot, amíg felhör
pintette a kávéját: A folytatást már fejből tudom, mondtam, és ez talán 
rendjén is lenne így, de azzal én eleve nem értek egyet, hogy mi itt nem 
dolgozunk becsületesen, ez a baj tebenned, hogy már ebből indulsz ki, 
hogy mi itt nem akarunk dolgozni, csak kerüljük a munkát, lopjuk a na
pot, azt hiszed. Ez azért még sincs így. Nem áll, hogy mi nem szeretünk 
dolgozni; ha nem megy a munka, akkor annak valami nagy oka lehet, ezt 
kell megnézni, ezt az okot kell megállapítani. Érted már, hova akarok ki
lyukadni? Nahát, ezeket az okokat kellene kiküszöbölni, a körülményeken 
kellene változtatni, akkor majd menne itt a munka, hajtani se kellene az 
embereket, csakhogy ezeken változtathassunk, ahhoz mi túl gyöngék va
gyunk, ezekről a dolgokról nem itt döntenek.

Most is türelmesen meghallgatott, jobb kezével a kávéscsésze fülét 
fogta, könyökével, alsó karjával az asztalra támaszkodott, úgy figyelte, 
mintha nagyon fontosnak tartaná minden szavamat. Tudod, mondta az
tán gondolkodás nélkül, tudod, éppen ez a baj, hogy ti mindig ott kere
sitek az okokat, mindig olyan okokat láttok meg, amelyeken nem lehet 
változtatni, amelyeken nem tudtok változtatni. Hát ez a legkönnyebb, foly
ton csak ezt ismételgetni, s közben mit sem tenni, nyugodtan, ölbe tett 
kézzel várni, mert úgysem tehetünk semmit, így mi áltathatjuk magunkat 
az örökkévalóságig, a helyzetünk akkor sem lesz jobb. Mi pedig azt akar
juk, márpedig ha így van, akkor másképpen kell gondolkoznunk is, mind
annyiunknak. Ez a fontos, hogy mindannyiunknak! Mert azt azért te sem 
vitathatod el, hogy más már itt a helyzet, mint akár két-három évvel ez
előtt volt, változik már az embereknek a munkához való hozzáállása, itt 
van ez a Barna Feri is ... — szórakozottan doboltam az asztalon, ezt a 
mesét is hallottam már, s nem nevezhető éppen tapintatosnak, ahogy 
ezt tudtára is adtam neki, ő emiatt nem zavartatta magát; ezt sem értet
tem, honnan van benne ez a rettenetes erő, önbizalom, amelynek a segít
ségével a legválságosabbnak látszó helyzetekben is megőrzi önbizalmát, 
úgyis mondhatnám a többiekkel szembeni fölényes nyugalmát, jó, vég
eredményben nincs különösebb oka az idegességre, van egy jó berendezett 
háza, harmonikus a családi élete, van egy szakmája, amelyből mindig 
megélhet, van egy állása, egyszóval, ami után azt szoktuk kérdezni, hát 
istenem, mit akarjon még az ember, de ezt elmondhatjuk másokról is 
már, akik mégis nagyon messze estek ettől a reá jellemző fölényes nyuga
lomtól, nagyon kevesünkben van meg ez a talán veleszületett valami, 
gyerekkori emlékek után kutatok, azokból talán kiderülhet, hogy már ak
kor ebben különbözött tőlünk.

Kasza István, a kollektívagyűlés elnöke nyitott ránk, kezdődhet az 
értekezlet, elegen összejöttek, most már csak a Jóskát várják, hogy is
mertesse a napirendre tűzött javaslatot. Akkor gyerünk!, ugrott föl, ösz- 
szefogta papírjait, széjjelnézett az asztalon, a polcokon, kirántotta a fiók
ját, aztán visszalökte, szokatlanul izgatottnak látszott, mintha attól tar
tott volna, hogy itt felejt valamilyen fontos okmányt, előre tessékelt ben
nünket, behúzta maga után az iroda ajtaját, ráfordította a kulcsot és sie
tett át az ülésterembe, végig a terem közepén, az elnökkel együtt, a szék
sorok előtt álló asztalig.

Ügy lett, ahogy gondoltuk is, zsúfolásig megtelt az étterem, ez a 
napirend mindenkit érdekelt: a munka szerinti díjazás, vagyis: érvénye
sítenünk kell azt az elvet, hogy ki milyen mértékben járul hozzá a jövede
lem megteremtéséhez, olyan arányban is részesüljön belőle, ezzel egyet is 
értett mindenki, s gondolom, nem azért, mert Kovács Jóska ezt már, nem 
is először, részletesen kifejtette, az általánosságokhoz rendszerint senki 
sem szól hozzá, mindenki egyetért velük, a folytatást várják türelmetle
nül, a konkrét feladatok meghatározását, hogy melyik munkáért hány pont 
jár, ki melyik beosztásban mennyit kereshet az elfogadott elvek alkalma
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zása alapján. Egy bizottság készítette el a javaslatot, most Kovács Jóska 
olvassa fel. Neveket nem mond, csak a munkát s a velejáró pontszámot, 
de tudják már, ki szokott kombájnozni, ki boronálni, vetni vagy műtrá
gyát szórni, név nélkül is megtalálják magukat a rendszerben, nem is 
hallgatják olyan közömbös türelemmel, mint a bevezetést, közbe-közbe- 
szólnak, de Kovács Jóska nem zavartatja magát. A gyűlés elnöke magas, 
vékony ember, ha fölállt, bizonytalannak, ingadozónak tűnt, mintha min
den pillanatban eldőlhetne, a Jóska zömök, fekete ember, kimozdíthatat- 
lan nyugalommal áll a kopott, barna íróasztal mögött, nem hagyja magát, 
a közbeszólások nem zökkenthetik ki.

Mikor befejezte, sorra jelentkeztek az emberek, egytől egyig ellenez
ték a javaslatot, elfogadhatatlannak tartották, hogy a vezetőknek jobban 
emelik a fizetését, a munkásoknak kevésbé, csak néha egy-egy brigádve
zető, a műhely vezetője, a raktáros meg egy tisztviselő próbálta magyaráz
ni, hogy nincs szakember, ide a világ végére senki sem akar jönni, tehát 
ha azt akarják, hogy legyen hozzáértő agronómus vagy technikus, akkor 
meg kell fizetni őket, különben mind rosszabb lesz a helyzet. A traktoro
sok, géplakatosok nem sokat törődtek ezekkel, nemcsak azt ellenezték, 
hogy a vezetők többet kapjanak, kifogásolták azt is, hogy a traktorosok 
között különbséget tesznek, sorra azt mondták, hogy mindannyian egyfor
mák. Kovács Jóska türelmesen hallgatta a hozzászólásokat, nem vágott 
senkinek a szavába, figyelt, néha-néha jegyzett, bólogatott egy-egy észre
vételre, egy heves, személyeskedő megjegyzésre föl-fölszaladt a meglepe
téstől a szemöldöke, de hagyta az embereket, mondják csak el, ami a szí
vüket nyomja. S azok mondták, sorra jelentkeztek, majdnem mindannyian 
beszéltek már, csak a Barna Feri hallgatott, mintha fogadalom kötné, pe
dig őt aztán mindenki úgy ismeri, mint akinek be sem lehetne kötni a szá
ját. Észrevették ezt a többiek, sejthették is az okát, Kovács Jóska meg 
pontosan tudta, alighanem számított a felszólására, épített rá, s gondolom, 
nagyon várhatta, hogy kinyissa a száját, a többi talán nem is érdekelte, 
csak ez, a Barna hogy mit mond. Az meg hallgatott. De már ez, a hallgatás 
is nagy dolog volt, a régebbi magatartása alapján mindenki azt várta vol
na, hogy ő lesz az első, aki nekiesik a javaslatnak, s ha most nem is áll 
ki mellette, de hallgat, tehát nem is ellenzi, már az meglepő változás, igazi 
pálfordulás. S ahogy a Jóska mondaná, ennek is megvan az oka. Dúlt a 
vihar, mikor belépett a szomszédgyerek, elszánt léptekkel indult Jóskához, 
súgott neki valamit, aztán elment. Kovács változatlan élvezettel hallgatta 
a munkásokat, azok örültek, hogy elmondhatják a véleményüket, ő meg 
csak jegyezte, kinek mivel tudja az érveit leszerelni, nem árulta el, de én 
láttam rajta, amikor lopva a Barnára nézett, néha alig észrevehetően elvál
tozott a színe, ezt én vehettem észre csak, aki együtt hancúroztam vele 
itt kinn, az azóta már lerombolt zsellérházak előtt, én már tudom, mit 
jelent, amikor krákogni kezd, vagy amikor nyújtogatni kezdi a nyakát. A 
Barna Feri egyre néma maradt, a többiek sorba magyarázták, hogy a ja
vaslat elfogadhatatlan, sürgették a szavazást, mindannyian biztosra vették, 
hogy a többség ellene lesz, a Kovács Jóska mégsem szólalt meg az érdeké
ben, senki sem kételkedett benne, hogy noha a bizottság készítette, övé az 
eredeti elgondolás, s természetes lett volna, hogy foggal, körömmel harcol 
érte, ő meg csak várt, mint aki valami csodába reménykedik. Tudom én, 
a Barna Feriben reménykedett.

Ügy látszik, nem bánta, hogy nem állt ki mellette, megelégedett az
zal is, hogy nem ellenezte, arra számított, talán a tekintetéből olvasta ezt 
ki, hogy ha eddig hallgatott, ezután sem fog szólni. Korábban sejtettem 
már, hogy ezek az emberek azok, akikre ő azt mondja, hogy megváltoznak, 
hogy jobb lesz a munkához való hozzáállásuk, mondtam is neki, hogy: azért 
vigyázzunk egy kicsit, ne hamarkodjuk el a dolgot, hát éppen ez a Barna 
volt az, aki a múltkor beteget jelentett, nem jött be dolgozni, s közben 
tudjuk, hol volt, a saját répáját permetezte, te felültél itt a traktorára, ki
mentetek a birtok répaföldjeire, mentettétek, amit lehet, ő meg csak a sa
játjával törődött, az ilyen embert nem nagyon kellene példaképnek állí
tani, nem szülne jó vért, de erre is a szokásos magabiztossággal válaszolt, 
hogy tudja ő ezt mind, az ő répája tönkrement, de nem sajnálja, többet 
nyert ő azzal, hogy kiment a többivel, mint amekkora kárt a répabogarak
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okoztak neki, s ugyancsak nem bánta meg azt sem, hogy nem vonta fe
lelőségre a Barnát a kimaradása miatt, megfizeti az azt a napot kamatos
tul, ő maga látja be, mit kell tennie, erőszakkal nem sokra mennénk itt. 
Most úgy érezheti, hogy ez az a nap, amikor a Barna a magatartásáért a 
hallgatásával fizet. Mindent előre kiszámított, nem érheti kellemetlen meg
lepetés.

Mikor már senki sem jelentkezett szólásra, csak akkor állt föl, zö
mök magabzitossággal támaszkodott az asztalra. Azzal kezdte, amiben 
legbiztosabbnak érezte magát, amit senki el nem vitathatott tőle: Nézzé
tek, azt nekem ne mondjátok, hogy minden munka egyforma, meg hogy 
minden traktoros egyformán jól vethet, kombájnozhat, szánthat, én is 
voltam traktoros ... Nagyon rövid ideig! — vágott szavába a Barna Feri, 
de erre mindjárt válaszolt, s folytatta is tovább: Nyolc évig csináltam én 
is ezt a munkát. A Barna megint közbeszólt: Meg is léptél, az első alkalom
mal!, aztán még hozzáfűzte: Gyere vissza és csináld, majd megtudod!, az 
elnök figyelmeztette, rendre intette, el is hallgatott erre, a Kovács Jóska 
meg folytatta, a többiek előbb a szabályzatot bírálták, most a személyét 
érte támadás, először, s attól, akitől legkevésbé várta, akire, úgy érezte, 
érezhette, joggal számított, az hagyta cserben. így gondolhatta itt mindenki. 
Az ilyen váratlan telitalálat egyből leteríti az embert. A Kovács Jóskát ki
véve, ő folytatta a magyarázatát, mintha ez is egy újabb lendületet adó 
győzelem lett volna. Azt hittem, ismerem. Talán így kellene helyesbítenem: 
most megismertem.

Ezt akartam megmondani neki. Az ajtó előtt vártam az ülés végén. 
Megszólítottam. Nem állt meg. Ráncolt homlokkal, tekintetében aggoda
lommal elsietett. Gondoltam, megsértődött, nem akar szóba állni velem. 
Megfordultam, néztem a távozó alakja után, akkor láttam meg a szom- 
szédgyereket, aki előbb az asztalnál súgott neki valamit. Egyszerre reá 
figyeltem, az anyját szélütés érte, hallottam, ahogy magyarázta a köréál
ló munkásoknak. Kíváncsian hallgatták, én ösztönösen elfordultam, elsom- 
fordáltam.
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KÉZFOGÁSOK

IVÓ ANDRIĆ

POSZTUMUSZ ÍRÁSOK

Gyermekkorától nem szabadulhat az ember: sohase gyógyul ki belőle. 
Kilencéves voltam, amikor mesét olvastam egy kisfiúról: kísértések közt 
kellett megírnia föladatát — csábította a napsütés, a madárszó a kertből 
és, már nem is emlékszem, mi minden más földi szépség és gyönyörűség. 
De emlékszem, milyen kegyetlenül fájó volt számomra az a mese. NEKEM 
fájt lemondani a hívogató örömökről, NEKEM fájt nem befejezni a föl
adatot, és a gyötrelem, hogy nem láttam, hisz fel sem foghattam ésszel a 
módját, miként békíthetném össze a kettőt úgy, hogy teljes legyen köz
tük az összhang.

Most hatvanéves vagyok. Süt odakint a nap, az őszi, a legkedvesebb, 
és itt van előttem a föladat. És minden ugyanaz.

*

Azzal az érzéssel ébredtem, hogy későre jár, és elkéstem: átaludtam, 
elmulasztottam valamit. Felkaptam az éjjeliszekrényről az órát és úgv 
meredtem rá, mint a világ egyetlen képére. A kismutató alig volt túl a 
kilencen. Azonmód kábultan sem akartam hinni a szememnek: ez az óra 
megállt, sokkal több lehet... Fülemhez kaptam, de nem hallottam a ke
tyegését. Hogy meggyőződjem, figyelni kezdtem a percmutatót. Sétált. 
Ezek szerint jár az óra. Lám, villant fel ekkor bennem a gondolat, időbe 
telt, amíg ezt megállapítottam, és ezek a drága, ezek a visszahozhatatlan 
másodpercek az én kororpban már esetleg fölérhetnek egy megváltással 
is ...

Kellemes, hasznos és jó dolog a könyv, ha olvassák, ha nem; sok 
mindenre szolgálhat: ajándékozásra, díszítésre, szórakoztatásra mint tár
salgás tárgya: véleménycserére. A hátránya jóval kevesebb: drága; silánv 
a kötése, nem olyan érdekes, mint amilyennek a címe ígérte. De a lehető 
legnagyobb hátránya egy könyvnek az, ha még életben van a szerzője.

*

Amióta gondolkodik és ír az ember, szüntelenül kísért az az állítás, 
miszerint „minden rossz közül az ember a legrosszabb a földön, vagy az, 
„az ember farkasa az ember". Nemegyszer magam is így vélekedtem egy- 
egy írásomban, részint a tapasztalat alapján, részint mert szükségesnek 
éreztem — mások után is — e tétel ismétlését. De már évek óta egyre 
gyakrabban állapodik meg a tekintetem az érem másik oldalán. És nem 
győzök eleget csodálkozni és ujjongani azon, hogy mi mindent jelenthet az 
embernek az ember: mennyi erősítőt: enyhet és vigaszt nyújthatunk egy
másnak, mennyi örömet adhatunk és kaphatunk kölcsönösen. Ez különö
sen az olyan zord időkben válik nyüvánvalóvá, mint amilyenekben a közel
múltban volt részünk.
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Nem vétem én szem elől az érem fonákját sem, de egyre gyakrabban 
észlelem a tényt, hogy teljesen csak más embertársunk által érlelhetjük és 
élvezhetjük az adott élet szépségét és nagyszerűségét. És ez rajongással, 
felemelő hittel tölt el engem.

*

Hogy is idegenedhet el az ember a szó mélyebb értelmében? Mindaz 
ami volt, elpártolt tőle, és már bizonyosság az, hogy többé semmi olyan 
nem lehetséges, amihez elválaszthatatlanul kötődhetnénk. Az emberek, 
tetteik és szavaik immár alanyi árnyékok csupán... ám azok az árnyékok 
a nap delelőj én visszahúzódtak tulajdon alanyukba. Ezt így még soha, de 
soha nem éreztem. Megesett ez velem korábban is, de csak elvétve, most 
az ilyen pillanatokban támad az az érzésem, hogy gazdag és hiánytalanul 
boldog vagyok a gondolattól, mely örökmécses lángjaként lobog lényem 
legmélyén.

*

Helyzetem a világban korántsem természetes: amit gondolok, ha elve
dül vagyok, és amit beszélek, ha emberekkel van dolgom, az oly ellnetétes 
egymással, hogy én a világgal való minden érintkezés után szinte össze- 
csuklom, és míg álmatlanul remegek a fájdalomtól, lényemen mint fény
reklámok betűi, szakadatlanul és ismétlődve zuhognak átal a szavak, melye
ket napközben mondtam. Hogy véget vessek ennek a hovatovább elviselhe
tetlen önsanyargatásnak, megtiltom magamnak az emlékezést.

*

Ha másra nem is, egyre megtanított bennünket a drága élet és a vi
haros közelmúlt: a búcsúzkodásra — szótlanul, rebbenetlen, száraz sze
mekkel, meg sem remegő kézzel. Az utolsó, amit magamhoz híven, a te 
magasztalásodra tehetek, fényességem, te tiszta-tiszta név, te minden szép
ség és jóság hordozója, hogy tőled is így vegyek búcsút, te igazán megérde
melsz minden erőfeszítést, minden áldozatot. Nem is szerette a földi fényt 
igazán, aki nem bírta elviselni a búcsúzás fájdalmát!

Ég veled! mondom... már csak gondolom, mert nincs kinek monda
nom, nincs aki hallja, és árad még a fény, mint a folyó, melynek forrása 
elapadt már, de itt még folyik. Ég veled! és árad a fény a csendben, és el- 
halóban vele hal a hang is, gyakori kísérője a csendnek. S eltűnik mind a 
kettő. És eltűnőben már csak az őt idéző mosoly rejtelmében él. Ég veled! 
Lesz fényesség, és szemek is lesznek.

*

Nem jön, és nem is fog. Mért nézem folyton az órát, ha tudom, hogy 
nem jöhet. Ebből a lehetetlenségből alakul jelenlegi életem és világom 
minden mozzanata, ő  már csak a múltból hathat. E múlt létezése nélkül 
igazán halott volnék: élőhalott.

Voltaképpen nemléte peremén tengődöm, mármint a tudatom sivata
gában, hogy nem jön, mert nem is jöhet többé.

Ezt versben kellene méltón kifejezni, ami túlélne mindent és min
denek helyett szólna. Egyetlenként a hiányáról.

*

Az Alsóvárosban, Savoyai Jenő diadalíve közelében, régészeink ása
tásokba kezdtek, aztán, kisebb-nagyobb ideig, szünetelt a munka. Gyakran 
vitt arra a napi sétám útja, és nem kis izgalommal vizsgálgattam a félig 
feltárt kőkaput. A kelták idején emberek közlekedtek rajta keresztül, le
zárta előttük vagy megnyitotta az átkelést. A kapu boltozata is föld alá 
merült, századok süllyesztették két-három méterrel a szint alá, amelyen 
a mai utakon közlekedünk.

Tűnődésem nem szakadhatott félbe ennél a gondolatnál, és lelki sze
meim előtt felrémlettek a jövő nemzedékek utasai...  amint ezer év múlva 
éppilyen frissen és üdén vagy lehangol tan, derűsen vagy szomorúan közle
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kednek az újabb szinten, amely két vagy három méterrel magasabb lesz a 
jelenleginél.

Képtelen vagyok teljes mivoltomat egyszerre vizsgálni, lényem egy-egy 
különvalóságát sem figyelhetem meg, legfeljebb csak mozzanatosan. Ter
mészetemnél fogva szerethetem vagy gyűlölhetem magamat (elég gyakran 
megesik velem ez is, az is), rágalmazhatom is magamat, de arra képtelen 
vagyok, hogy elfogulatlanul figyeljem, s tárgyilagosan vizsgáljam, vádol
jam és ítéljem meg magamat, és hogy az ítéletből levont következtetések 
szerint — javítsak magamon.

*

Megbékéltem azzal, hogy az álom, ha jön is, nem üdít, és hogy nem 
tör meg úgy az álmatlanság, mint a gondolatok és szenvedélyek, amikor 
még fölvertek é ji álmomból és nappal is kísértek... Most, ha leszáll az 
éj, valamilyen fény gyullad ki bennem és sugara úgy remegteti minden ér
verésemet, hogy majd úgy fogadom a kínos nemalvást, mint valamikor 
egy-egy gyötrelmet ahogy fogadtam: zokszó nélkül, az enyhület reménye 
és a fölsejlő gondolat nélkül, hogy elpanaszoljam, meggyónjam valakinek 
is kényszerű eltökéltségemet: mindent elviselek, mindenen túlteszem ma
gamat.

*

Hogyha egy idegen suttyomban átvizsgálhatná és összesíthetné ál
matlanságom minden eredőjét, az okokat, melyek álom és pihenés helyett 
gyötrelmes virrasztásra kárhoztattak, bizonyára elmosolyodna az indítékok 
láttán — hiszen a legtöbbje merő képzelgés, vagy nevetségesen túlzott volt. 
Ha azonban rögtön és egyszerre tekinthetné meg álmatlanságom közös 
okát, megfagyna arcán a mosoly az iszonyattól és sajnálattól.

*

Az éjjeli álmok egyféle „túlvilág", álmainkban rendszerint a távol
vagy a közelmúltban elkövetett tetteinkért bűnhődünk, hogy ha szeszélyes 
és önkényes is a büntetés. Vagy olyan normák szerint szabták ránk, ame
lyeket nem ismerünk, és nem is értünk.

*

Végre jót aludtam. Mint mások álmunkban azt kívánják látni, amit 
szeretnének: gazdagságot, szerelmet, dicsőséget, hőstettet, én azt álmod
tam, hogy sikerült elaludnom és plyan mély és édes és egészséges volt az 
álom, amilyenre nem is emlékszem. Megálmodtam az ébredést is ebből 
az álomból, nyugodt, rugalmas léptekkel amint megyek a közelgő nappal 
elé, mint a kipihent ember, aki magabiztos erejét szabályosan rendezi el 
térben és időben egyaránt, hogy a szememet kipihenten derűsnek érzem, 
amint habzsolja a fényt, és szinte besugározza tekintetem a nappalomat.

És mindezt az álmatlansággal viselt harcom különbéke-percei alatt 
álmodtam, nem röpke álomban, ám tömény szunyókálás közben, amely az
tán, félálommá lazultan, hajnalig újabb virrasztásra rezzentett. És lám, 
most reggelre kelve, ha lehunyom a szemem, felidézhetem álombéli lépteim 
szokatlan ritmusát, az éjjeli élmény hiánytalan örömével, amint kipihen
ten, magabiztosan lépdeltem minden rossz felett, nem is gondolva a bol
dogsággal.

*

Teljes a csend bennem. Olyan ez, mint egy veszedelem hosszan tartó 
pillanata. Se hang, se mozdulat. Mozdulatlanságom és hallgatásom, hát igen, 
ez még tőlem függő valami, ha első feltételei is a megválthatóságnak — csak 
bele ne pusztuljak, el ne aludjam, ami egy és ugyanaz. — Ebben a csend
ben, a halálosban és éltetőben, én — mint aki meg-megtapintja rejtett fegy
verét — folyton ezt kérdezem magamtól: él-e még a gondolatod?

*

Most azt akarom felidézni, volt-e olyan idő az életemben, amikor tel
jesen gondtalan és szabad voltam, amikor a társalgásokban és szórako
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zásokban teljes tudatommal jelen voltam, valóban maradéktalanul mint 
részvevő, nos, hasztalanul erőltetem emlékezetemet: nem és nem találok 
olyan időt. Pillanatok persze voltak, annyi azonban sohase volt belőlük, 
hogy azt időnek nevezhetném. Én különben is — a múltban csakúgy, mint 
ma rendszerint — amellett amit dolgozom, beszélgetek vagy hallgatok, min
den pillanatban tudatában vagyok tulajdon gondomnak, a lappangó féle
lemmel vegyes szorongás jelenlétének: mi lesz, hogyha végképp magamra 
maradok vele. Ez a gond változtatja nevét, alakját és súlyát, teljesen azon
ban sohase szűnik meg: váltja egyik a másikát, mint őrségei az őrség.

*

Nehéz pillanatokban nemegyszer kerestem vigaszt és enyhülést abban, 
hogy ilyenképpen győződtem magammal: de hiszen nem is te vergődöl, ha
nem a szenvedéstudatod___És ez a vigasz, mint káros kábítószer, hovato
vább mind gyaki abban és gyakrabban ismétlődött, hatása egyre tompult, 
majd teljesen kimerült. Egyik oldalon a fájó tudatom, a másikon a minden
napi énem vergődött — tudatomon kívül. Végtére is se orvosság, se kiút. A 
fájó tudat élni és vergődni fog továbbra is, a testet pedig, amely hiába igye
kezett, ha oltalmat nem is, de kibúvót találni, végül is ledöntik, eltapos
sák, széthordják, mint a lárvát — névtelenül, értelmetlenül és nyomtala
nul.

*

A félelem ismeretlen erő szolgálatában áll, mely úgy követi, mint va
dász az agarát. Vizsla szemmel figyelem a félelem megjelenési formáit ma
gamban és magamon kívül egyaránt, és hovatovább az a benyomásom, 
hogy az emberek nem is attól félnek, amit félelmetesnek hisznek és tar
tanak, hanem a saját eredendő félelmüktől. Lapul bennünk s várakozva 
les a félelem, mint az éhes pók, rebbenti-e már valami az idegek hálóját. 
És abban a pillanatban vakul veti rá magát a legcsekélyebb indítékra is, 
hisz neki mindenki kapóra jön. És ilyenkor az ember egész lényét betölti a 
félelem, gondolatát elhomályosítja, látását elködösíti, erejét veszi a lábá
nak — vak és tehetetlen áldozatul veti az ismeretlen erőnek, az elkerülhe
tetlennek hitt végezetnek. Ha ez egyszer mégsem marad alul az ember, a 
félelem visszahúzódik belé, szinte láthatatlanná zsugorodik, és úgy les egy 
újabb indítékra.

*

Szorongásban, töredelemben élni, szüntelenül rettegtető félelemben, 
miközben szemünket nem tudjuk lehunyni, és belső világunk még sóhaj- 
tásnyi időre sem csillapulhat, és mindemellett dolgozni, derűsnek mutat
kozni és társalogni: ez a magamfajta ember számára egyértelmű az élet
tel és boldogulással az emberi közösségben.

Én nem a láthatatlan világtól félek.
*

Legyünk kérlelhetetlenek a saját hibáink és fogyatékosságaink, és 
megértőek a másokéi iránt, és legfőképpen következetesek és fáradhatat
lanok mind az egyikek, mind a másikok kihasználásában.

*

Alkotásával minden művész valamilyen módon és bizonyos mérték
ben az életet lopja meg.

*

Szerette-e valaki is a világot úgy, ahogy én szerettem? Esti órán, ha 
legfőb ideje már a pihenésre térésnek, engem nyugtalanság fog el elalvás 
előtt s fel-felrezzenek a gondolattól: valaki most, e késő órán, magánosan 
rója az utcákat, s én azt az elkésett járókelőt utol is érhetném, megszó
líthatnám és beszédbe elegyedhetnék vele. Mindig keveslem a levegőt, nem 
tudok betelni a víz, a fény, a növények élvezetével, sem az emberi arcoké
val. Tékozlom erőimet, elmúlt fölöttem az ifjúság, és én a nyugalmat nem 
ismerhettem meg — a világ, iránti sóvárgástól, és szeretettől. Éjjelente,
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amikor mindentől fáradtan vetődöm haza, csak egyet kívánok: hintené
nek hideg és hallgatag földet lázasan lüktető szememre, keserű ajkamra. 
szabadítanának meg a vágyakozástól, a nyugtalanságtól, a beteljesedés bá
natától is. Mindezáltal nehezen alszom el, és keveset alszom, laza álommal, 
és korán kelek. Valahogy az az érzésem, hogy mindig ébren vagyok.

Estszálltakor, ha a magas tetők felett még ragyogni látok egy ablak
üveget a búcsúzó napsugártól, sajnálom, hogy nem én állok ott abban a 
szépséges ablakban. És belefájdul a szívem a gondolattól, hogy van vala
hol egy hegy, a tetejéről még percekig gyönyörködhetnék a napban, a 
nekem itt már leáldozottban.

*

Nálunk az irodalmi harcok, az írói nézetek s esztétikai szempontok 
ütköztetése gyakran vérremenően zajlik, a vallásháborúk vagy a trónörök
lési vérontások hevével. A törekvés itt nem az, hogy az ellenfél álláspont
jával szemben ki-ki a maga jobb, helyesebb, magasabb rendű álláspontját 
fejtse ki a viták során, hanem az, hogy lehetetlenné tegyék és kigolyózzák 
az ellenfelet és ily módon váljék tárgytalanná az érvekkel való meggyőzés 
szükséglete.

*

író számára nem az a legszörnyűbb, ha nem értik vagy nem ismerik 
el, s így magányra, szűkölködésre kényszerül... Nagyobb szerencsétlenség, 
mert bűnhődés egy író számára az, ha úgy kerül szembe a saját népévei, 
hogy kívül reked a társadalom egészséges és termékeny munkáján.

*

Hogyha pongyolán írsz és nem vagy eléggé meggyőző: az igazságnak, 
amit meg tudtál figyelni, és közölni akartál, nincs nagyobb ellensége ná
lad: a mód, ahogy azt előadod és fejtegeted — elárul.

*

Egy írótól, akinek tiszta a nyelvezete és kifogástalan a stílusa, ezt 
kérdezik: szabályosak-e a rendelkezésre álló fogalmak ... Ezt válaszolja: Én 
olyan vagyok, mint az a nő, akinek van ízlése és a lehető legszebben öltöz
ködik, de nem szakértője a divatnak.

*

Tanácsféle egy fiatal írónak:

1) Halott dolgoknak ne tulajdonítson emberi sajátoságokat és cselek
véseket. Ha mégis elkerülhetetlennek vélné, folyamodjék egyre ritkábban 
ilyesmihez, és akkor is jobb, hogyha hasonlatokkal él esetei kifejezésében.

2) Ne minősítse előre megírandó tárgyát ilyen vagy hasonló előrejel
zéssel: „Most elmondok önöknek egy hátborzongató történetet", vagy: „Az 
eset elég mulatságos, hogy megírjam..."  Ezzel csak eladósítja magát az 
olvasónál, és a továbbiakban vagy törleszt vagy sem ebből az adósságból. 
Jobb, ha mindjárt belekezd a történet elmondásába és hagyja a cselek
ményt beszélni. Az olvasó kíváncsiságát leginkább azzal tartja ébren, ha 
rábízza: állapítsa meg ő, hogyan hat rá a történet, és ő döntse el, hogy 
valóban hajmeresztő vagy sem az elbeszélt eset, illetve történet.

3) ízlés dolga, de szerintem rendszerint jobb, ha névvel szerepelteti 
„hőseit" ahelyett, hogy ezt írná: „K. elvtárs vagy Gy. doktor."

Minden siker voltaképpen és végső soron a leküzdött nehézségek 
gyümölcse.

DUDÁS Kálmán fordítása

Az írások a belgrádi Književnost 1980. februári számában jelentek meg.
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ÖRÖKSÉG

JUHASZ GÉZA

A SZEGÉNYSÉG ÖLELŐ KARJAIBAN
LATÁK ISTVÁN PÁLYAKEZDÉSE

Az adai tanyavilágban látta meg a napvilágot 1910. szeptember 22-én. 
Feltehetőleg szlovákos hangzású családnevéből kiindulva, az a sejtelme, 
hogy valamelyik ősapja „kalandos vérü, rögtúró, idegenbe vágyó, nagy 
terveket kovácsoló, magyarrá bódult tót paraszt lehetett”. Családjának 
bizonytalan eredete igen élénken foglalkoztatja, s többször is visszatér 
rá. Egyik önéletrajzi vonatkozású korai novellájában (Néha így álmodom) 
ezt írja: „Tükröt ragadok, s arcomat vizsgálom. Marcangol a belső tü- 
körtelenség, szeretném ott is jobban látni magamat, hogy másnak is 
mutogathassam".

Hatéves koráig, a vasutas apa állomáshelyének változásai szerint 
költözködve, már Zombort is meglakták, és Szabadkára költöztek. „Egy 
nagyvárosba kerültünk — írja — ahol minden harmadik ember beteg, 
s minden második ember kikészítve a betegségre." E „nagyváros" bizo
nyára Szabadka, ahová 1916-ban került a család. A „beteg" városban csak
hamar megbetegszik maga is. A családi hagyomány szerint kezdetben 
azt hitték, sánta nagybátyját utánozza, amikor húzni kezdte a lábát. 
Hamarosan kiderült azonban, hogy tbc támadta meg a fejletlen csont
rendszert.

A sántaságnak, amely e gyermekkori betegség egész életre szóló kö
vetkezménye lett, rendkívül nagy szerepe van az ifjú élet- és világszem
léletének formálásában. A gyermek, kamasz és ifjú soha nem gyógyuló 
lelki sebeket szerzett e testi fogyatékossága következtében, s a hozzá 
társuló szegénység érlelte benne a kitaszítottság érzését, az egészségesek 
társadalmával való szembenállását is. Nem csoda, hogy mind verseiben, 
mind önéletrajzi elemekkel át- meg átszőtt prózai írásaiban igen sokat 
foglalkozik ezzel.

A családra, mindenekelőtt talán az apára nézve szintén hatalmas 
csapást jelentett a negyedik gyermek, az egyetlen fiú elnyomorodása. 
Mint egy novellájában írja, az apja a szájától vonta meg a falatot, hogy 
gyógyíttassa, s több ízben is kórházba küldte, ahol szintén nem valami 
felemelő élményeket szerzett. Ezekről még bővebben kell szólnunk első 
verses- és novellás könyve kapcsán. Ha pedig munka nélkül maradt az 
apa, akkor még közvetlenebbül fejezte ki a sánta fia iránti gyengéd 
szeretetét. Az írói hagyatékból előkerült Gyertyánfából buzogány (Vas
koszorú. Életjel, 1974) című írásában például így ír:

„Apám sokféle játékszert faragott nekem. Volt az asztal szélére 
akasztott fűrészelő emberem fából. Tőröm és furulyám is akadt... indián 
tomahawkom és szárnyas lándzsám, ugyancsak fából . .. volt fokosom, 
középkori alabárdom, díszes kardom meg sok bütykű magyar buzogá
nyom .. .  mind apám készítette kis fűrészével és ügyes bicskájával.

Most aztán komolyabb eszközt faragott nekem szorgalmas apám: 
kétágú gyertyánfa mankót...  egyik fölhúzott lábam mellett egy fehér 
gyertyánból készült támaszfa, hónom alá hajló vastag fejjel, másik ke
zemben meg az addig is viselt kampós sétabot.
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Az orvos rendelte cl, hogy kímélni kell a sorvadó lábamat, de azért 
valamiféle alakoskodásnak tűnt előttem ...

És én ugráltam át a nagy árkot. Olyanféleképpen ugrottam, mint 
egy siető varjú a barázdán, és a délutáni indián játékban el is keresz
teltek Sánta Varjúnak a pajtások".

A legtöbb emléke és élménye a sántaságával kapcsolatban sokkal 
szomorúbb. „Lányokkal jártunk — írja egy másik elbeszélésében —, paj
kos, játszani szerető lányokkal, s engem sosem hívtak maguk közé, a 
kis rongyos sántát." Egyik korai novellája, amely még a Düh című első 
novellás könyve előtt jelent meg a Szervezett Munkás 1928. évi karácsonyi 
mellékletében (egy „ünnepi kis füzet"-ben) már a sok megaláztatásból, 
a kitaszítottság érzéséből táplálkozó felgyülemlett elkeseredés, düh ki
törését rajzolja. Az Utcai jelenet szerint a „kékre fázott" arcú kisfiú 
utánaszaladt az „ugrándozó, bővérű" gyermekeknek, mire egy „csöpp 
kény úr" elgáncsolta, s a szegény kisfiúnak összetört a palatáblája. A 
következő pillanatban az őt kárörvendőn körülvevő polgárgyerekekre ron
tott, egyiknek kiütötte a szemét, fehér bundájukat összefröcskölte sárral, 
majd „szúrta-vágta őket a tábla roncsaival", az előkerülő rendőrnek pe
dig a kezébe harapott.

Valószínűleg testi hibája, fizikai munkára való alkalmatlansága miatt 
igyekezett apja mindenáron taníttatni a fiát. Elemi után a szegények 
középiskolájába, polgári iskolába íratta, melyet ha nem is kiugró si
kerrel, de elvégzett. A kereskedelmi középiskola (akkor akadémiának hív
ták) második osztályában azonban megtorpant: minden tantárgyból meg
bukott, sőt a magukban is bukást jelentő kettesek mellé még egy egyest 
is kapott. A sok-sok igazolt és igazolatlan mulasztás ellenben azt látszik 
igazolni, amit egyik elbeszélésében így fejezett ki: „Apám nem bírt ta
níttatni. Kimaradtam az iskolából."

Feltehetőleg középiskolás éveiben kötött barátságot a könyvekkel is: 
„A kisfiú szívébe beszivárog valami kötelességérzet-féle: kitartani az élet 
nehézségeivel szemben. És mindjobban tiszteli a küzdőket és mártírokat, 
Dózsát, Gubecot és a többieket, akikről olvas gyakran. A tüzes koroná
jukra, szent séges nagy kínjaikra gondol, a tüzes trónjuk körül vigyorgó 
ördögökre, és a maga baját, nyomorúságát a könyvek között elfelejti, 
saját szegényes kínjait már semmibe veszi. Szereti a küzdőket nagyon, 
pedig hát nem is győztesek... Mert a mások kínjainak megszüntetéséért 
harcoltak büszkén, bátran. . . "

Az iskolából 1926-ban maradt ki. Ezután egy rövid időre tisztviselői 
állást kapott a városházán, de az első létszámcsökkentés már meg is 
szüntette. Hogy mi mindennel foglalkozott ezután 1941-ig, azt felsorolni 
is hosszú. A bevezetőben említettek mellett soroljuk ide, hogy kitanulta 
a borbély szakmát a feleségével együtt (ő természetesen a női fodrászatot), 
de üzletet sohasem sikerült nyitniuk. Ez a foglalkozás viszont nagyon 
hasznosnak bizonyult a munkásmozgalomba történt bekapcsolódása után, 
hisz így feltűnés nélkül látogathatta elvtársait, üzeneteket, utasításokat 
közvetíthetett állandó biztos alibi birtokában. Volt adminisztrátor — pél
dául a Csuka Zoltán alapította Képes Vasárnapnál — és könyvügynök. 
Erről így vall A végső utálatig című elbeszélésében: „Terjesztettem a köny
vek bolondgombáit: a ponyvaregényeket. Mennyire undorodtam tőlük 
mindig, és most hazudnom, dicsérnem kellett."

A munkásmozgalomba azonban nemcsak a másokért küzdő mártírok 
iránti tisztelet vitte, akikről könyvekben olvasott, hanem a családban 
is volt hagyománya a rendszerrel szembeni ellenállásnak. Apja is több 
sztrájkban vett részt, és a nővérei is szervezett munkások voltak. Egyi
küket például sztrájkban való részvétel miatt ki is helyezték a szabadkai 
textilgyár falun működő fiókjához büntetésből. A világ dolgaiban való 
tájékozódása különben egybeesik a szakszervezeti munkásmozgalom tevé
kenységének felélénkülésével és forradalmiságának fokozódásával. Danilo 
Kecié is figyelmeztet rá (Osztályharcok Vajdaságban. Fórum, 1970), hogy 
1925-ben a proletariátus a kommunisták vezetésével új, még sikeresebb 
szakaszt nyitott a Független Szakszervezetek tevékenységében...  Bácska 
északkeleti részén, ahol túlnyomórészt magyarok éltek, a Független Szak
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szervezet igen eredményes tevékenységet folytatott. ..  a szervezetlen mun
kások tízezreit tömörítette. Nem sokkal ezelőtt, 1925 augusztusában került 
Szabadkára a Független Szakszervezetek forradalmi orgánuma is, a Szer
vezett Munkás, amelynek Laták csakhamar munkatársa lett, Munkás nap
tárának meg állandó szerzője. Érdekes Kecié kommentárja a lap szer
kesztőségének áthelyezésével, az eljárás indokoltságával kapcsolatban is, 
mert egyúttal a vidék és a város munkásmozgalmáról is szól épp a 
költő indulásának éveiben. „A leglogikusabb és a legjobb megoldás volt 
Szabadkán, nem pedig valamely más vajdasági városban kiadni és nyom
ni — írja —, mert az említett időben ebben a városban volt a legfej
lettebb a forradalmi munkásmozgalom, s Szabadka volt legfőbb táma
sza Észak-Vajdaság pártszervezetének, forradalmi szakszervezetének, kü
lönösen pedig a magyar nemzetiségű munkások forradalmi mozgalmá
nak." Ugyanezt az állítást erősíti meg — más oldalról — Lőrinc Péter 
is: „A magyarság különben is a legproletárabb népe volt Vajdaságnak. 
Mind a városi, mind a mezei munkásságnak nagyobb százalékarányát 
képviselte ugyanis a magyar lakosság százalékarányánál. Nagyobb számú 
munkásságot képviselt, mint a többi vajdasági nép, nagyobb arányban 
volt képviselve a szakszervezetekben meg a pártban is a németnél, sőt 
a szerbnél is." (Pirkadás. Fórum, 1978).

Költőnk indulásának objektív, társadalmi körülményeit a dolgozó tö
megek elnyomásának és kizsákmányolásának fokozódása, ezzel egyidejű
leg a munkásság forradalmi hangulatának érlelődése, a szakszervezeti
munkásmozgalmi tevékenység felélénkülése jelenti s mindennek megszó
lalása a baloldali sajtóban, szubjektív körülményeit pedig a betegség, 
a kitaszítottság érzése, tanulmányai megszakadása, állásvesztése, élete 
perspektívátlansága.

Írással 1926 óta foglalkozik, írja önéletrajzában. Első írásai esze
rint munkáslapokban és a Munkás Naptárban jelentek meg ugyanebben 
az évben. A Bácsmegyei Napló könyvismertetőjében viszont, amely az 
első verseskönyvről szól, ezt olvashatjuk: „Néhány vers s egy-két próza 
után, ami a Bácsmegyei Naplóban jelent meg, most egyszerre egy kötet 
verssel mutatja meg igazi költői arculatát." Tehát tizenhat évesen kez
dett publikálni, de első verseskönyve megjelenésekor is csak tizennyolc 
éves, azaz „imponálóan fiatal", amint a fenti ismertető szerzője, Haraszti 
Sándor* fogalmaz.

Harmincéves írói pályájára visszaemlékezve írja 1957-ben: „Rende
sen fizetett írói tiszteletdíjakról alig lehetett beszélni, de itt-ott olcsó 
nyomdákban elkészült egy-egy könyv." így készült el a szerző saját ki
adásában a két világháború között hat könyve közül öt, míg az Egy 
élet árad a „Híd irodalmi és kritikai szemle" kiadásában — kétszer ugyan
abban az 1939. esztendőben. Szinte hihetetlen, de tény, hogy ilyen mostoha 
körülmények között a két háború közötti tizenöt év alatt (1926—1941) 
hat, a felszabadulástól haláláig eltelt huszonöt éve alatt (1945—1970) pe
dig csupán hét önálló kötete jelent meg.

A Kolduslázak (1928) tanúsága szerint ekkor a betegség az egyik 
legfőbb élménye, s ezzel együtt kitaszítottsága vagy ennek tudata az 
egészségesek világából. „Az egészségesek kirúgottai" közé sorolja magát 
a többi beteg társával.

Temető közelében jártam,
A halál küszöbén feküdtem

— e tény leszögezésével vezeti be első könyvét, kijelölve egyúttal első 
versbe kívánkozó élményeinek forrásvidékét is. E vidék tehát a temető
közelség, a halál küszöbe, s ekkoriban úgy találja, hogy „nincs más, 
csak bűn, betegség, trágya, okádék, erkölcstelenség, orvgyilkosság, nyo
mor, őrültség". Ezt akarja világgá kiáltani a szenny, a testi és lelki szen-

* Sem a Bácsmegyei Napló említett ismertetője, sem a Szervezett Munkásé (mindkettő 
1928-ból) nincs aláírva. A költő saját bibliográfiája szerint az előbbi szerzője Haraszti 
Sándor, az utóbbié Domány János.
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védés naturalisztikusan részletező rajzával, hogy az egészségesek, a tisz
ták, erkölcsösök, normálisok kedélyét felborzolja — akár az undor ki
váltása árán is —, harsány hangjával megrepessze dobhártyájukat, rikító 
színeivel felsértse recehártyájukat:

És elhitték. Fekete Lajos az első versek címei alapján úgy találja, 
hogy „fáradt mozdulat beköszöntőnek, főleg húszéves korban", s sze
rinte, „ez a hang Latáknak nem igazi hangja". Hogy van benne „egy 
kis imitált dekadens gesztus", az egyszerűnek és közönségesnek keresése, 
szándékos polgárpukkasztás, az nem vitás. De hogy Latáknak, a „rongyos 
sántának", aki valóban ott járt a temető küszöbén, ezt a szerepet fel 
kellett volna vennie, meg kellett volna játszania? Semmiképpen. És nem
csak a sötét színeket, a szennyet, elesettséget válogatja és állítja egymás 
mellé szándékosan és tudatosan, hanem a hangját is szándékosan állítja 
érdesre, hagyja köszörületlenül:

De hol van ez még! Még nem figyelnek rá elegen, s ezért igyekszik 
megszökni mindentől, ami rend, fegyelem, hagyomány: őszinte, szabad 
vadembernek hiszi magát „rettenetes fiatalsággal".

Bár Fekete Lajos szerint „egyszerűen, körmönfont modemkedés és 
apostolkodni-szándék nélkül" jutott be a vajdasági magyar irodalomba, 
nem kétséges, hogy ez az első verseskönyv alapvetően az expresszioniz- 
mus jegyében áll. Az irányzat és magatartás szinte valamennyi lényeges 
és jellemző jegyét megtaláljuk Laták e kötetében: a csalódottság, két
ségbeesés, undor és átok kifejezését, az élet visszatetsző voltának, rút 
oldalának provokatív felmutatását, a tárgyias, olykor cinikus stílust, a 
himnikus, prófétikus hangot és természetesen a rímtelen, egyenlőtlen 
hosszúságú sorokból álló, parttalanul, de lendületesen áradó szabad ver
set is. Az eredeti források természetesen W. Witman és E. Verhaeren, 
de kezdő, fiatal költőnknél valószínűleg közelebbi mintákat, többek közt 
Csuka Zoltán szabad verseit és Somogyi Pál expresszionista forradalmi 
költészetét kell számba venni. Somogyi szemléletének példaadó jelen
tőségét azért is szem előtt kell tartanunk, mert hisz ő is publikál a 
Szervezett Munkásban, amelyhez Laták mind közelebb kerül ezekben az 
években. Nem érdektelen megjegyezni egy Somogyi-vers következő rész
letét, amelyhez nem is csak szemléletben, de tartalomban is találunk 
majd hasonlót Latáknál:

A mi utcánkban a gyerekek rongyruhában szomorkodnak, 
Fájón, mélyen sóhajtoznak.
Köhécselve, nyögdécselve fütyül át az ősz 
A mi utcánk beteg odúin,
Amelyek olyan sápadtak, göthösek és girhesek.

S ez a vers éppen a Szervezett Munkásban jelent meg néhány évvel 
Laták kötete előtt. Somogyi Pál így dalol: „Az én szemeimbe beköltöz
tek | a szenvedők, a letiportak, a szegények" (Nem én dalolok); az öröm
lányok szerinte „örömtelen Golgotánk, e rút életút legbúsabb vándorai" 
(Egy nap, 1928); felsejlik már nála is a Szónya-komplexum, az öröm
lányok ártatlanságának, áldozat voltának gondolata: éppolyan áldozatai 
ők a rendnek, mint a letiport proletárok akik ezért húgaiknak érzik

Ügy szeretem magam néha 
Leroskadásig megalázni,
Fájjon nekem, még jobban fájjon, 
Mit más vak szemmel nem tud látni.

Dicsekedni azzal, ami rossz,
Hadd csudálkozzanak rajtam, 
Síró bohócot nevessenek, 
Higgyék, hogy hazudni akartam.

Majd ha nagyon sokan figyelnek rám, 
Megköszörülöm a hangom,
Hogy mindnyájan szeressenek,
S akkor egy nagyot és gyönyörűt 
Énekelni fogok.
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őket (örömlányok); s már nála megtaláljuk a „fegyház, torony, temp
lom, bordély" fogalomsort, amely csekély változtatással visszhangzik majd 
Latáknál. ö  ugyanis majd így fogalmaz: „Szemem inkább az útszéli sze
meteket látja" (Bujdosó mondja); a ringyóknak „bordély, kórház, bör
tön | Az életük három állomása... Mintha húgomat sajnálnám benne, | 
Egészen testvérem lett | Ez a szenvedő ember, | Egy síró rosszlány" 
(Szónya); szerinte például „Csak azok hallgatnak és hódolnak, | Kik a 
kórházakat, | Kaszárnyákat, gyárakat, | Börtönöket, templomokat lakják, | 
Pedig ők a világ szenvedő arca" (Virrasztó betegek). Latáknak valóban 
nem kellett keresgélnie az élet rút, visszatetsző jelenségei után, hisz ilyen 
élményei vannak a kórházból: egy beteg köhögni kezd, majd köp, s 
hallani, hogy „loccsan a köpőcsészében"; a többiek hörögnek, lélegeznek, 
lázálmukban kiabálnak, jajgatások, nyögések hallatszanak és bőrharso
gás, amint a poloskamart helyeket vakarják. Neki csak felszabadító, 
bátorító példára volt szüksége, hogy mindezt világgá merje kiáltani. S 
ebben nem volt hiány, különösen a korszak baloldali költészetében. Egy 
pillanatban még a szerelemnek is e környezethez illő groteszk, beteges 
megnyilvánulását figyeli és írja le, amint a kórházi betegek a klozetot 
súroló cseléd szoknyája alól elővillanó visszeres lábát lesték visszatetsző 
mohósággal.

Szerelmi lírájának első darabjai is ebben a környezetben fogantak. 
Valóságalapja is lehet a tbc-s lányhoz fűződő szerelmének, mert a két első 
kötetében nem kevesebb, mint három vers és három novella szól róla 
vagy legalábbis utal rá. A Kolduslázak 2. számmal jelölt versében, a Vért 
köp a szeretőmben például ezt olvashatjuk:

Meleg barna szemei Tegnap még engem csókolt
Élnek csak arcában, Igaz asszonysággal,
Elkékült cserepes ajkán Ma vérének csodás virágait
Hajszálvékony vércsík, Halálnak dobálja
Arca rózsája helyén Erőtlen ajkával.
Egy csillogó könnycsepp

A gyerekkorból kinőve e beteg lányban találja meg első sorstársát, 
akinek haláláról írja egyik legszebb, legőszintébb versét ekkoriban. A 
Halott lánynak írt vers, szép összhangban a lány csendes jóságával — 
akit csak szeretni vagy sajnálni lehetett, „de gyűlölni soha", aki talán 
azért volt olyan jó, mert érezte a halál csókját —, visszafogott, de an
nál mélyebb érzelmi töltésével, elégikus hangjával kimagaslik a kötet 
hars hangokat és rikító színeket hajszoló egészéből. Ezt érzékeltetik a 
vers záró sorai is:

Félreállok egy sötét sarokba,
Ügy figyelem a ravatalodat.
Csöndesen és betegen,
Fáradt ámulással 
Jöttem a temetésedre.

Szemhatárának tágulásával egyre bővül a kitaszítottak, a társadal
mon kívül és alul élők köre, akiket sorstársainak érez. Felismeri, hogy 
a betegeken túl a gyámoltalanok, árvák, sánták, bűnözők, koldusok is 
mind testvérei, hogy a bordély, kórház és börtön a szegényember életé
nek három állomása. Nála is felbukkan, mint annyi — főleg fiatal — 
kortársánál Dosztojevszkij nyomán a Szónya-problematika. Ügy érzi,* egé
szen a testvére lett ez a síró rosszlány, mintha a húgát sajnálná benne. 
Egy másik versében (Ringyók és őrültek), mint a címből is kitetszik, 
az őrültekkel hasonlítja őket össze, mivel ezek is, azok is öngyilkossá
got követnek el: „Megölik magukban a lelket", hogy ne kelljen az élet 
nehéz öntudatát elviselni. S itt már felhangzik a társadalom felelőssége 
és embertelensége is önnön áldozataik, a ringyók irányában:

Börtönbe zárva, tetűben, piszokban 
Akarják erkölcsre nevelni a ringyót.
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Ez az élménye feltehetőleg ügynökösködése idejéből való, amikor 
cselédeknek, szobalányoknak és pincérlányoknak beszélt szép eszméiről 
„tűzzel". Igaz, nem értették meg, de hát — panaszolja tizennyolc évesen
— őt nem értette meg soha senki! E páriák azonban legalább becsülték.

Éppen abban az időben kezdett bejárni a Tolsztoj utcai munkásott
honba — önéletrajza tanúsága szerint 1926-ban —, amikor első írásai a 
Szervezett Munkásban megjelentek. Nem kétséges, hogy szembenállása az 
egészségesek és gazdagok világával itt formálódott proletár osztályöntu
dattá. A letaposottak című versben már ez az öntudat nyer költői ki
fejezést. Kiáltó és költőleg is meggyőző, találó példákon mutatja fel a 
munkásság társadalmilag igazságtalan helyzetét: palotákat, felhőfogó tor
nyokat építenek, s roskadozó kunyhókban bújnak meg; villanyáramot 
fejlesztenek, s mécses mellett vakoskodnak; csillogó bíbort szőnek, s 
daróc gúnyát hordanak stb., pedig: „Az isten mi vagyunk, I Mi, akik 
dolgozunk". S aztán felharsan a forradalmár költő fenyegetése is egészen 
Petőfi modorában:

Ma még csendesen koldulnak,
Holnap kiáltva rombolnak

Vagy kenyeret szelnek a nagy gazdák,
Vagy jön a szabadító forradalom!

A kötet legegyértelműbben osztályharcos forradalmi verse, a Május 
elsejére, harcba hívja a szervezett munkásokat. Alkalmi jellege, a szak- 
szervezeti mozgalomból eredő indítéka egészen nyilvánvaló, de a feladatot
— akár kiosztották rá, akár önként választotta — aránylag egyéni, ere
deti módon oldotta meg. A munkásünnepet nem csupán majálisnak tartja, 
ellenkezőleg: arra szólítja fel munkástársait, hogy egyszerre gyászoljanak 
és ünnepeljenek. Gyászolják a kenyértelenséget, a mozgás-, gondolkodás- 
és szólásszabadság hiányát, de ünnepeljék a szabadsághősök a zöldülő 
füvet s a nyár közeledtét, mert a legdúsabb „gondolat-kalászok" az iz
zasztó napon érnek meg. Végül munkára, tanulásra, akarásra, szeretetre 
szólítja fel őket, hogy sohase kelljen gyászolniuk, mindig csak ünne
peljenek.

Amint már említett visszaemlékezésében megfogalmazta, ők néhá- 
nyan a vajdasági fiatalok közül elkezdték reálisan felmérni a helyzetet, 
s a helyzettudatosítást érezték elsősorban feladatuknak. Valóban nagy 
buzgalommal látott hozzá e tudatosításhoz, a dolgozó tömegek felvilá
gosításához önnön gazdasági és társadalmi helyzetük felől, s a kamasz
korból alig kilábalt 16—18 éves ifjúra jellemző hévvel a frissen szerzett 
forradalmi tanok szerepét kissé el is túlozza. A halott legényről szóló 
vers béreslegényének tragédiáját szinte kizárólag tudatlanságának tulaj
donítja. A balladára emlékeztető vers története annyiból áll, hogy a 
legény szeretője lett a gazdaasszonyának, amiért a gazda elkergette. A 
legény az asszonytól kapott pénzen egy ideig a kocsmákat járja, kocs- 
márosok cselédjeivel szerelmeskedik, minthogy „bolondultak érte a cse
lédek"; miután gyermeke lesz, lopni kénytelen, hogy eltarthassa család
ját, bezárják, szabadulása után pedig „pálinkára vadul", s egy éjjel meg
fagy. Mindennek azonban az a magyarázata, hogy a legény „eszét a bu
taság kibérelte", nem ismerte a kisegyszeregyet sem, s halott arcán is 
az „örök-halhatatlan butaság" vívta a tusát. Jellemző, hogy ez az apos
tolszerep leginkább a falusi-paraszti tárgyú írásokban kap erős hang
súlyt. Mintha itt még a kommunisták korábbi tévelygései, főleg pedig a 
szociáldemokraták elhibázott falu-, azaz parasztpolitikája kísértene. Esze
rint ugyanis a parasztok „a tömegélet öntudatlanságában" élnek, s bár 
ők az emberiség kenyere, de „jaj, kovász nincsen, hogy egészséges erje
désnek induljon a falvak széthulló erős élete". E kérdésre még vissza 
kell térnünk az ugyancsak paraszti tárgyú novellák kapcsán.

A mozgalmi ihletésről tanúskodó forradalmi verseiben azonban nem 
áll meg a puszta helyzettudatosításnál, nem elégszik meg a kizsákmányo
lás és jogfosztottság felpanaszolásával, hanem ellenállásra is szít, az 
elnyomókat fenyegeti is „öt világrészen keresztül" rohanó nagy szélvész
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szel. Természetesen ez a fenyegetés is ott izzik legmagasabb hőfokon, 
ahol egyéni sérelem fűti, ahol ez az egyéni elkeseredés eggyéolvad az el
nyomott tömeg kollektív lázadásával. Valóságos bibliai átkot szór arra, 
aki a „kolduló, torzszülött akarásnak" nem ad, aki a „nyomorék hala
dást nem segíti:

Szeme csillagát égesse ki a nap tüze,
Szépséget kereső lelke merüljön a béka-tóba

Az örömöknek legyen élő tilalomfa,
Asszonyát csalánként égesse ölelő karja,
Ha jobbra indul, ne lépjen csak balra,
Annak csókoljon kezet,
Aki a haját tépi.
És ha mindenkitől kap is bocsánat-alamizsnát,
Én sohase adok neki.

(Öngyilkolás)

Megszólal még ebben a kötetben a „nagyösztönű vadember" egész
séges szereleméhsége is, mégpedig egy Aranyos zsidólány iránt, aki a 
Kelet fényességét, zamatos fűszerét, minden gyönyörű bujaságát idézi 
számára. Ugyanilyen egészséges élet-, szerelem- és munkavágy kap han
got a Gyógyító napfürdő című versben is. Hanyatt vágja magát s a 
napnak kínálja csókra színtelen arcát, szinte érzékeli magában az orvos- 
ságos mérgek és betegségcsírák ádáz küzdelmét az egészségéért, s úgy 
érzi, most igazán él. Nagy-nagy erőt kíván magának, mert dolgozni, sze
retni szeretne. Fekete Lajos ezt a fiatalos magatartást tartja őszintébb
nek, Laták igazi hangjának, ellentétben azokkal, amelyekben arról ír, 
hogy őt csak a piszok dédelgeti, a más megelégedése didergeti, s a gyáva 
apját leköpi benne. Pedig nyilvánvaló, hogy ez is, az is Laták autentikus 
hangja, hisz épp a betegség kívántat ja meg vele az egészséget és nagy 
erőt, az, hogy a nők keresztülnéznek rajta, hevíti szerelemvágyát.

Természetesen már első kötetében megfogalmazza ars poeticáját is. 
Mindenekelőtt elutasítja az elmúlásról, temetőről kesergő halottas köl
tőket (.Hiába rázkódik a föld), a szemfényvesztő bohócokat, akiket a tö
megek néznek. Ő és társai azt írják fel az Eiffel-toronyra és hirdetik 
minden toronyban, hogy kenyeret akarnak! „Akik igaz költők vagyunk
— írja — Mi kenyérért indulunk, I nem a babérokért." Azért dalol, hogy 
ne fagyjon meg szíve vére, hogy a börtönöket és kórházakat keveseb
ben lakják. „Amíg két dolgozó ember marad a földtekén — hirdeti —, 
Addig csak haladasról, I előretörésről énekelhetünk." Költői eszménye va
lami csodálatos egyszerűség, amivel együtt jár, hogy tiszteletet senki iránt 
nem érez, s csak gyűlölni vagy szeretni tud. Ezt várja, áhítja másoktól 
is, s amint egyik korai novellájában is elmondja, csak a kinevettetéstől fél.

Csuka János írja a kor induló költőiről, hogy valamennyien Kas
sákra, az új magyar líra és aktivista irodalom megteremtőjére esküdtek, 
s hirdették — cselekedték is —, hogy „az ember ne csak író legyen, ha
nem tanító is". Amint ezt, azt is maradéktalanul magáévá tette Laták, 
hogy az emberi együttérzést, az emberi igazságot, az emberi megértést 
és jóságot kell hirdetni az irodalomban.

De egyszersmind túl is lép ezen a programon Laták. Ő nemcsak a 
megértést és jóságot, hanem a gyűlöletet is hirdeti, nemcsak lelkesít, 
hanem lázit, fenyeget is: a fiatalsága rettenetes, őmaga igazságoktól ter
hes. Tisztában van vele, hogy osztályrésze nem ünneplés, hanem üldözés 
lesz, mégis szinte Petőfi gondolatát variálva hirdeti:

De inkább kergetett farkasok vagyunk,
Mint lopott vagyonok 
Házőrző kutyája.

A Bácsmegyei Naplóban — a költő szerint — Haraszti Sándor „szív
béli örömmel" regisztrálja a költő jelentkezését s vele a vajdasági ma
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gyár irodalom gazdagodását. Mindjárt a bevezetőben nyomatékkai hívja 
fel rá a figyelmet: „Jó lesz ezt a nevet megjegyezni és megtanulni.” Im 
ponálóan fiatalnak, lázadónak, elkeseredettnek, de mindeneken felül tehet
ségesnek tartja, s úgy véli, „túl van mindazon, amit vidéki kísérletezés
nek neveznek, túl van azon is, hogy váll veregető jóindulattal lehessen 
elintézni". Valóban elnéző jóindulattal csak némi disszonanciát említ a 
kötetben, s még azokat a verseit is újaknak, eredetieknek, zamatosaknak 
tartja, melyekben „sok a deklamáció"; a Parasztnóta című versről pe
dig éppenséggel azt állítja, hogy „jobb, mint a prononszírozott szocia
lista költők versei".

Érthető, hogy a legnagyobb lelkesedéssel a Szervezett Munkás kri
tikusa (a költő szerint Domány János, a volt főszerkesztő) fogadta a 
Kolduslázakat. A költőt úgy mutatja be, mint kétkezi munkást, aki „a 
mindennapi kenyérharcban... csak kimerültén, fáradtan szakíthat ma
gának rövidke félórákat, hogy írva tanítson, lázítsa osztályostársait” (ki
emelte: J. G.); forrongó vérűnek, lázadó agyú harcosnak mondja, aki 
„kíméletlen eréllyel nyúl ma már minden versében, írásában a mai tár
sadalmi rendszer elsimíthatatlan problémáihoz". S ez a ma.már itt, mint 
a továbbiakból kiderül, azt jelenti, hogy a méltató szerint a költő nem 
tartozott kezdettől fogva „a gyárak, mezők tömegmilliói" közé, hanem 
„még tegnapelőtt osztálytudatlanul tévelygett a burzsoá irodalom butítóan 
sötét ködében". Még tegnap is csak „önmaga harcát vívta", hogy mára 
lerázza „a társadalmi konvenciók és a ködvesztő polgári irodalom jár
mát". Gondosan fel is parcellázza e szempontok szerint a kötet anyagát, 
s a „tegnapelőttiek" csoportjába három verset (Tavasz a kórházban, Vért 
köp a szeretőm, Halott legényről) sorol, míg a maiak közé nyolcat (az 
ötvennégyből). Ám ezek alapján testvérnek fogadja: „közülünk való — 
írja —, lelke a mi lelkünk, írásai a mi feljajdulásaink, harci kiáltásunk, 
lázadása a mi lázadásunk". Még perel is érte a burzsoá „irodalmárokkal", 
nem engedi, hogy elkönyveljék maguknak, akik „kevéssel ezelőtt homok
szemként észre sem vették, letaposták".

Fekete Lajos bírálata a Vajdasági írásban sokkal tartózkodóbb, sőt 
mintha épp valami vállveregető, mértékkel adagolt jóindulat hangzana 
ki belőle. Az első mondatban így summáz: a kötet tartalma „54 vers ... 
14 sajtóhiba s egy fiatalember jószándéka". Van benne továbbá „néhány 
határozott forradalmi hangon megírt és átérzett komoly vers, amelyek 
programszerű hangjától eltekintve, néhol az egyéni hitvallás derék szán
dékú eszményi mondanivalóját is éreztetik az olvasóval". Szerinte a költő 
„a szerelem hímeskedő mondanivalói között érzi magát legjobban ott
hon. Ezekben a versekben van a legtöbb egyéni, az átélés bélyegét magán 
viselő kép". (Kiemelte: J. G.)

A Kolduslázak megjelenése, illetőleg Laták István bátor és határo
zott fellépése egy egész kötetnyi verssel esemény volt a lassan, de mégis 
csak bontakozó vajdasági magyar irodalomban, amely Fekete Lajos sze
rint fiatal tehetségekben éppen nem bővelkedett azokban az években. 
S hogy ez a „bontakozás" itt nem üres stílusfordulat, hanem az önálló
sulás útjára lépett vajdasági irodalom a létezése első évtizedének vége 
felé már felmutatja első saját, autentikus terméseit is, arra talán ele
gendő e helyen Majtényi Mihály indulására emlékeztetni, aki szintén 
1928-ban közli díjnyertes regényét, a Mocsárt, s a következő évben La- 
tákkal egyidejűleg adja ki első és igen jelentős novellás könyvét, a Ko
kaint. Azután történik ez, hogy — Laták fogalmazása szerint — „néhány 
régi széplélek és néhány emigráns író küzdött i t t . . .  a dermesztő kö
zönnyel". Haraszti Sándor szívbéli örömében, amellyel a kötetet üdvözli 
és Domány kisajátító szándékú ünneplésében ez az indíték ismerhető 
fel a szempontok még oly nagy különbsége ellenére is.

Fekete Lajos, mint láttuk, az egyéni hangot, az átélés bélyegét ma
gán viselő képet keresi és emeli ki — főleg a szerelmes versekben, má
sutt meg épp ezt az eredetiséget kéri számon, az eltanultságot kifogá
solja és stiláris készségét kevesli. Haraszti a kötet bevezető s mintegy a 
felét kitevő Kórházi sikolyok ciklust emeli ki, hangsúlyozva, hogy bár
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Laták előtt is írtak erről verset, de az ő előnye, hogy „ilyen emberi, 
ennyire őszinte, s mégis mentes minden túlzástól”.

Mindketten kiemelik a Parasztnóta című vers szépségét. Fekete be 
is jelenti a Vajdasági írásban, hogy „a kötet két legszebb versét, a 
Siralom és Parasztnóta címűt mutatóul hozni fogjuk".* S amint már 
idéztük, Haraszti jobbnak találja a „prononszírozott szocialista költők" 
verseinél. Mellesleg Domány is besorolja azok közé, amelyekben már egé
szen a munkásosztály költője.

A mai olvasó azonban kissé csodálkozva olvassa e dicsérő-méltató 
sorokat, mert noha a vers valóban sikerült, a kanászgyerek szájára jól 
illik a táncos, pattogó, csárdásra emlékeztető ősi 8-as, de már az első 
sorok nyomán ellenállhatatlanul bukik fel emlékünkből a Nincsen apám . . . ,  
amely 1928-ban már aligha lehetett ismeretlen a méltatok előtt. A Sze
gedben való megjelenése után közölte még 1925-ben a Prágai Hírlap is, 
a következő évben a Diogenes és a Népszava. A hasonlóság természetesen 
nem merül ki a formai hasonlóságban (Latáknál ez a felező 8-as teljes, 
József Attilánál hiányos szótagszámú): lényegesebb ennél a hangulati és 
szemléleti azonosság s a könnyed játékos hang és a lehangoló tartalom 
közötti ellentét. íme a hányaveti hetykeség Laták kifejezésében:

A továbbiakból aztán az is kiderül, hogy a játékos forma a nincs- 
telenséget leplezi (le), illetőleg azt a szándékot, hogy szomorú helyzetén 
e könnyes-mosolygós nótával kerekedjen felül:

A Parasztnótában tehát megmutatta Laták, hogy tud bánni a ké
szen kapott népi versformával, alkalmazni tudja a saját mondanivalója 
közlésére, s ezt munkásköltőnél valószínűleg kivételes, figyelemre méltó 
erénynek tarthatták kortársai. Igazi költői erejét azonban aligha itt lel
jük fel. Inkább azokban a lendületes, erős sodrású, zihálva-lihegve rohanó 
egyenlőtlen hosszúságú sorokból épülő versekben, melyekben szinte egy
másra torlódnak hosszú felsorolásokban a szavak. Mind a lidérces láz
álomban visszájára fordult, feje tetejére állott világ, mind a lázas álla
pot betegesen felgyorsult életritmusa érzékletesen jut kifejezésre a pa
radox képekben és a rohanó tempóban:

Laták azonban több esetben is kísérletezik a kötöttebb formával, 
s mint látni fogjuk, már a következő kötetének legalább a felét ilyenek 
alkotják. A Nehéz sötétségben a lázálomhoz hasonló lidérces élmény 
kerül megformálásra (vízben tehetetlen fuldoklás) lényegében kötött és 
rímes formában.

* A Vajdasági Írás következő számában a Parasztnóta mellett az Ének a huszadik századbólt 
„hozták".

Tisza-parti kanászgyerek, 
IJrak elé köpni merek, 
Fütyülve járok-kelek én, 
Szegénység cigánykerekén.

Nincsen portám, nincsen falkám, 
Csak életem festve tarkán, 
Kutyám sincsen, csak botom van, 
De szaladni nem gondoltam.

Nyáron hideg napsugár, 
Télen égető jég, 
Vándorló tornyok,

Lázas éjszakákon 
Mindezt én kórházban 
Láttam, hallottam, 
Ízleltem, tapintottam, 
Éreztem, borzadtam

Nyugvó felhők, 
Égig érő falak,
Bolhanagy hegyek
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Furcsa, torz alakja volt az égnek,
Felhők lógtak rajta, mint penészek,
Felhők mögül csöpp csillagok néztek,
Szemem kidülledt, nyelvem kilógott,
Mikor a kaszás úr velem birkózott.

A formával való birkózásban olykor a költő marad alul, s formai 
bravúr helyett fiaskó a végeredmény: zavaros képek, sőt értelemzavarok 
is előállnak. Kinyilatkoztatás című (66 soros!) versét kizárólag k-val kez
dődő szavakból építi. Feltehetőleg a kemény k kopogásának versképző 
hangulatfestő erejét próbálgatta, ami több mint 120 k-v al kezdődő szó 
egymás mellé erőltetése következtében a fenti zavarok mellett még bántó 
monotóniát is eredményezett.

Szükségtelen volna részletesen bizonygatni, hogy nem kész, kifor
rott költő még a tizennyolc éves Laták, s mint a legtöbb költő a pá
lyája elején, példák között keresgél és válogat, miközben a saját hang
ját és kifejezéáformáit keresi. A legközelebbi példái nyilván azok az 
emigránsok, akik — saját fogalmazása szerint — „a munkásosztály felé 
fordulva próbáltak még a polgári lapokban is modem irodalmat csinál
ni", s azok természetesen, akik ugyanezt a munkás-, baloldali orgánumok
ban tették. Rámutattunk már, hogy Petőfi és József Attila költészete sem 
hagyta érintetlenül, de tegyük hozzá, Ady is példaképei közé tartozha
tott. Nemcsak ilyen közvetlenül visszahangzó sorokra gondolunk: „Sza
bad tőled kérnem szerelmet? I Vagy azt szereted, aki elmegy?" —, hanem 
a költői magatartás, hivatástudat ilyen megnyilvánulására is:

Lehetek a pusztulás malma,
Lehetek cséplő, melyből nem hull más, csak szalma,
De az vagyok, de én vagyok,
Aki mondani akar, de csak gagyog.
Lehetek vádlott vagy bíra,
Mégis én leszek az új csíra.

(Könyvem végére)

1928-ban tehát új, fiatal, ígéretes költője támadt a vajdasági ma
gyar irodalomnak, mégpedig a letaposottak, a dolgozó tömegek sorából, 
a munkások és agrárproletárok osztálytudatos, bátor, harcos költője. 
Igaz, még sokat deklamál, saját szavai szerint szónokol és még többet 
szaval „lázas sorokat, hogy piros nagy hitet gyűjtsön a kételkedőkben”, 
s még nem találta meg azokat a szavakat, melyekkel magához suttoghat, 
azt a „csodálatos egyszerűséget", amire törekszik, de első kötetében ezen 
az úton indult el.

Részlet a szerző Laták Istvánról szóló monográfiájából. Az író születésének közelgő 
hetvenedik és halálának tizedik évfordulója alkalmából közöljük.
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ÉGTÁJ

SZEKERES LÁSZLÓ

AMIT AZ IDŐ ELTEMETETT
VIDÉKÜNK A NEOLIT KORBAN

Ha a pillanatnyilag is folyó fejlődési fokozatot az emberiség felnőttkorá
nak tartjuk, a neolitikum a gyermekkornak felelne meg, mert az ezt meg
előző paleolitikum és mezolitikum — amelyek pár százezer évig tartot
tak, tehát az ember kulturális fejlődésének eddigi leghosszabb korszakai 
voltak — a csecsemőkorának számítana. A neolitikum az a korszak, ami
kor az ember elindul az önállósodás útján, amikor elszakadni készül szü
lőanyjától, a természettől, amikor már nemcsak idomul a környezetéhez, 
hanem kezdi azt magához is idomítani. A régészet egyik legnagyobbjának, 
V. G. Ghilde szavaival élve: a neolitikum embere gazdasági és tudományos 
vívmányai révén egy bizonyos ponton túl megszűnt a természet élősködő
je lenni és annak tevékeny társává vált.

Hogy melyek voltak a változást hozó gazdasági és „tudományos" vív
mányok, az alábbiakban fogom egészen röviden összefoglalni. A felsorakoz
tatott tények nagy általánosságban az egész neolitikumra vonatkoznak, 
függetlenül attól, hogy ebben a korban addig nem tapasztalt nagyméretű 
divergencia, szerteágazó fejlődés indult meg az eszközök gyártási folyama
tai és főleg egyes tárgycsoportok (agyagedények) díszítése terén.

Tény, hogy csak bizonyos tárgyakat tanulmányozhatunk, mert a leg
több, és lehet, hogy a legfontosabb megnyilvánulásról nem maradtak ránk 
tárgyi bizonyítékok. Az említett folyamat színesebbé, változatosabbá tet
te Európa kulturális képét, de egyúttal magában hordozta azoknak a kü
lönbségeknek a csíráit is, amelyek a későbbiek folyamán, egészen a mai 
napig érvényben maradtak, úgynevezett nyelv- és kultúrtermetekre osztva 
kontinensünket.

Számos egybevágó adat alapján a régészek között az az általános 
vélemény alakult ki, hogy a földművelés és az állattenyésztés ismerete és 
gyakorlata a Közel-Keletről származik és onnan terjedt hol lassúbb, hol 
gyorsabb ütemben Anatólián és Görögországon, illetve Kelet-Balkánon ke
resztül a mi területeinket is érintve Európa többi területe felé. A vélemé
nyek azonban sohasem voltak osztatlanok, mivel a bizonyítékok nem al
kottak olyan megbonthatatlan szövetet, amelynek a rései ne adtak volna 
indokolt lehetőséget más feltevések számára is. Annak az iskolának a kép
viselői, amely szerint a tudatos gabonatermelés elsajátításának nem fel
tétlenül egy helyen kellett történnie, a hatvanas évek végén nagyon komoly 
érveket kaptak D. Srejovié ásatási nyomán, akinek a Kazán-szorosban 
egy olyan kultúrát sikerült feltárnia, amely korban körülbelül 2000 év
vel előzi meg az összes európai eddig ismert neolitikus kultúrát, a hordo
zói által kialakított gazdasági életforma mégis közelebb áll a neolitikum- 
hoz, mint a mezolitikumhoz; már túljutottak a gabonatermelés kezdete
in és egyes állatok háziasítása is folyamatban volt.

Nem kell ezt most úgy érteni, hogy a neolitikum terjedésének folya
mata fordítva zajlott le a korábban elképzeltnél, inkább arról van szó, 
hogy a délkeletről felhatoló új ismeretek nem voltak teljesen újak, és 
hogy a tagadhatatlan erős hatások egy más megtermékenyített társadalmi 
és gazdasági közeget találtak a Kárpát-medence délkeleti bejáratánál. És
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ha ez így volt, abban az esetben nincs okunk kételkedni abban, hogy mi
felénk más lett volna a helyzet.

A neolitikus gazdasági változás olyan nagy jelentőségű minőségi ug
rást jelentett, hogy egyes kutatók „neolitikus forradaloméról beszélnek. 
Természetesen nem egyik napról a másikra vált az ember halász-vadász 
gyűjtögetőbői földművelő-állattenyésztővé. Apró megfigyeléseit fokozato
san gyümölcsözte! te, de már az első sikerek után rögtön tudatos szelekci
ót hajtott végre a gabona őseinek tekinthető növények és a mai háziállatok 
ősei között; a mai gabonaneműek nem úgy jelentek meg, ahogyan mi ma 
ismerjük őket, és a háziállatok is jelentős fejlődésen mentek át, mert egy 
hosszan tartó válogatás végeredményét képezik.

A növénytermesztés bevezetésével folyt az egyes állatfajták háziasí
tása. Ma már kinyomozhatatlan úton-módon egyes közösségek ellenőrzé
sük alá vontak néhány arra alkalmas állatfajtát (kecske, juh, szarvasmar
ha), mert rájöttek, hogy ezeket nem minden esetben érdemes rögtön meg
ölni, életben hagyva őket, húsukat lábon lehet tartósítani. Ekkor már iga
zán nem volt nehéz rájönni, hogy a folyamatosan nyerhető tej és szőrzet 
még az állat elpusztítását jelentő egyszeri hússzer misnél is sokkal hasz
nosabb, hát még akkor, ha számításba vették, hogy az ellenőrzésük alatt 
levő állatok reprodukciós képessége tovább fokozhatja hasznosságukat.

Ezzel a két vívmánnyal megteremtődtek a legfontosabb feltételek az 
egy helyen való lakásra. Ez az új körülmény pedig további lehetőségeket 
nyújtott a fejlődésre, egyben bizonyos serkentő követelményeket is tá
masztva az emberrel szemben.

Mindenekelőtt otthont, házat kellett szerkeszteni, amihez gerendákra 
volt szükség — megalkotta a fa vágásához és alakításához szükséges kő
baltát, amelyet a vetés előtti földlazítás alkalmával is hasznosítani tudott. 
Szüksége volt egy olyan szerszámra, amellyel az érett gabonát a szárától 
elválasztja — megalkotta a sarlót, amely egy félhold alakú ágból és annak 
belső oldalán kellőképpen beékelt pattintott kovakőélekből állt. A lelő- 
helyenken összegyűjtött apró kovaköveken ma is meg lehet figyelni, hogy 
melyik felük volt intenzív használatban és melyik részük volt a fába ókel
ve, mert a használt részek tükörfényesre vannak csiszolva. Szükség volt 
továbbá olyan tárolóedényekre, amelyekben veszteség — és minőségrom
lás (penészedés) nélkül, valamint az állandóan jelen levő rágcsálók kizá
rásával lehetett a betakarított gabonát hosszú időn át megőrizni — meg
született az agyagedénygyártás korszakalkotó gondolata. Az agyagedény- 
művesség későbbi fejlődése a különböző felhasználási módok következté
ben óriási formagazdagságot és a díszítési lehetőségek következtében hihet- 
len motívumgazdagságot produkált és mentett át azokból az időkből a mai 
ember számára. Nem mellékes tény, hogy a régész, amikor őskori kultú
rák vagy csoportok fejlődésének egyes szakaszait vizsgálja, leginkább az 
agyagedényeken megfigyelhető különbségekből, illetőleg hasonlóságokból 
következtet, mert ezek a termékek tudtak legtökéletesebben ellenállni az 
enyészetnek. Hiába árulkodnak az edényformák arról, hogy felhasználták 
a vadon termő kobaktököket, hogy a fák kérgéből is tudtak edényeket ké
szíteni, hogy vesszőből és szalmából is előállítottak tárolókat, mindezeket 
az ásatások során, érthető okoknál fogva, nem találhatjuk meg.

A megindított fejlődés már saját örvényeit követve halad egyre gyor
suló ütemben előre. Rájöttek, hogy egyes növényi rostok és állati szőrök 
az orsókarika forgatásával annyira összeállnak, hogy erős szálat alakíta
nak. Ezeket a szálakat pedig a primitív szövőszék megszerkesztésével szö
vetté lehetett kombinálni vagy -más kötéseket alkalmazva halászásra al
kalmas hálókat lehetett belőlük készíteni.

Mindezek a találmányok és vívmányok könnyebbé tették a minden
napi életet és nagy részben megszüntették a napról napra fenyegető éhha
lál veszélyét. A társadalmi közösségek megnövekedtek és kis falvak tömö
rültek, amelyek 10—20 vagy akár 30 házat is számlálhattak. A megfelelő 
néprajzi analógiák alapján biztosra vehetjük, hogy az egyes házakban 
nagy családok éltek, és hogy ezek az egységek képezték a társadalom alap
ját is. Társadalmi szervezetük volt, ezekre olyan munkákból következte
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tünk, amelyeket csak közös erővel hajthattak végre. Ilyenek például a tele
peket körülvevő védőárkok. A társadalmi munkamegosztásnak viszont még 
a legcsekélyebb nyomait sem tudjuk felfedezni. Volt specializáció, de az 
csak a nemek közötti munkamegosztásra korlátozódott. A férfiak feladatai 
közé tartozott az eszközgyártás, a házak építése, a telepek védelme és a va
dászat. A földművelés, az állatok gondozása, az edénygyártás és a „ház 
körüli munkák" mind a nőkre hárultak. És éppen ebből kifolyólag, a kö
zös gazdasági alaphoz való hozzájárulás ilyen aránytalan megoszlása kö
vetkeztében a korai földművelő társadalmakban az anyajogú „uralom" 
veit az uralkodó és természetesen a törzsi leszármazást is női ágon szá
mították. Részben ebben rejlik annak az általánosan elterjedt gyakorlat
nak a nyitja, hogy minden neolitikus telepen gyakoriak a női agyagszob
rocskák. Ezekkel nemcsak, vagy nem elsősorban a társadalom női részé
nek fontosságát akarták kihangsúlyozni, jelenlétük a szakmai nyelven 
„Földistennő" kultuszának nevezett hiedelem létezésére utal. E szerint az 
életet adó gabona a föld megtermékenyült öléből származik, és a Földet, 
mint a valódi nőket — az elképzelés szerint — imákkal és áldozatokkal be
folyásolni lehet.

Ez az adat meghatározott szintű hiedelemvilágra utal, neolitikus tár
sadalmak vallásáról a szó valódi értelmében mégsem beszélhetünk.

A falvak többé-kevésbé önellátóak voltak és csekély kivétellel meg 
tudták termelni, elő tudták állítani a számukra szükséges eszközöket és 
tárgyakat. A kutató imitt-amott mégis találkozik a kereskedelmi tevékeny
ség megdönthetetlen jeleivel. A vágó- és kaparószerszámokhoz szükséges 
kovakövet és obszidiánt, vagy a baltákhoz és őrlőkövekhez szükséges kö
vet a mi területeink lakossága csak Erdélyből, a Balkánról vagy Tokaj 
vidékéről szerezhette be. Érdekes lenne tudni, hogy milyen áruk fejében 
kapta ezeket a nyersanyagokat, mi volt a devizája? A gazdasági kapcso
latok a fent említett területektől még sokkal távolabb fekvő vidékre is ki
terjedtek. így fordulhatott elő, hogy például a bánáti Botoson kiásott 
neolit kori sírokban olyan ékszereket találtak, amelyek földközi-tengeri 
kagylókból készültek.

*

A vajdasági neolitikum két részre osztható: egy korai és egy késői 
szakaszra.

A korai szakaszt, amelynek kezdete az időszámításunk előtti IV. 
évezred elejére tehető, két úgynevezett kultúrcsoport képviseli: a Starčevo 
csoport, amely legfontosabb előfordulási helyéről, illetve a Körös cso
port, amelyik fő elterjedési területéről kapta nevét.

A Starčevo csoport elterjedésének gerincét a Morava völgye adja. 
Délen a Vardar felső folyásáig terjed, északon nagy vonalakban a Duna 
szerémségi szakasza, a Tisza alsó folyása és a Bánátot keresztülszelő Aran
ka határolja. Az egyes települések szétszórtan a folyóparton, a vízfolyások, 
a tavak és mocsarak partján helyezkedtek el. Nagyon kedveltek voltak az 
árterekből kiemelkedő magaslatok. Legfontosabb lelőhelyeik Vajdaságban 
Starčevo Pancsova, Kozluk Versec, Muzslya Zrenjanin, Bastine a szerém
ségi Obrez, valamint Bácskában a Donja Branjevina Dernye mellett. Egész 
Vajdaságban csaknem száz kisebb-nagyobb lelőhelyet tartanak nyilván.

A Starčevon megfigyelt legrégebbi „házforma" többnyire szabálytalan 
gödörből állt, amely fölé valószínűleg ágakból és szalmából emeltek tetőt. 
Obrezon olyan átégett agyagdarabokat találtak, amelyek azt bizonyítják, 
hogy a későbbi lesüllyesztett putrilakás oldalfala vesszőből font és sárral 
tapasztott függőleges falból állt.

A telepeken végzett ásatások során kisméretű pattintott kovakő-szer
számokat, nem nagy számú csiszolt, kaptafa alakú kőbaltát, csonteszközö
ket — ábrákat, kis Japátocskákat — és mindenekfelett nagy mennyiségű 
agyagedény-cserepet találtak. Ép edény viszonylag kevés került felszínre. 
Az összes edényeket kivétel nélkül szabad kézzel alakították homokkal so- 
ványított vagy (gyakrabban) gabonapelyvával kevert agyagból. Formák
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tekintetében nem tapasztalunk nagy változatosságot. A gömb alakú na
gyabb, lapos talpú, goromba edények mellett gyakoriak a kissé kiemelt 
talpon álló hengeres, félgömb alakú vagy kónikus tálak. A nagyobb edények 
felülete szabálytalanul, seprőhúzáshoz hasonló alakban felkent agyaggal 
díszített, vagy néha hálóminta van bekarcolva. Az apróbb, vékonyabb falú 
edények, főleg talpas tálak felülete finomra van simítva. Alapcsínjuk a 
legtöbb esetben máj- vagy sárga színű, de ebben a csoportban igen gya
kori a felszín festés útján való díszítése. Ez a színezés függőlegesen vagy 
ferdén futó vonalak alakjában, néha hálómintát vagy indákat alkotva ter
mészetes sötétebb alapon fehér színnel, világos alapon piros színnel, vilá
gos alapon piros színnel vagy a két szín kombinációjával történt.

A kerámiatermékek közül említsük még meg azokat a kis, négy lá
bon álló tálkákat, amelyek mécsesekre asszociálnak, de a feltevések sze
rint inkább valami kultikus szerepet töltöttek be. Ugyanúgy, mint azok az 
elsődleges női jelleget kihangsúlyozó szteatopig női figurák is, amelyek
ről alább már szóltunk.

A Starčevo északi szomszédja a Körös csoport jellegzetes tárgyait 
Bácskában a Duna és a Tisza mellékén, valamint a Tisza-Maros-Aranka al
kotta háromszögben mindenütt megtaláljuk. Észak felé a Tisza két oldalán 
a Nyírségig terjed. Az előbb használt „jellegzetes" szó talán nem is illik 
ide, mert a Körös és a Starčevo csoport között a különbségek rovására in
kább a hasonlóságok a túlnyomóak.

A Körös csoport telephelyein egybegyűjtött állatcsont-maradványok 
vizsgálata alapján ki lehet mutatni, hogy a leglényegesebb különbség a 
két csoport között abban van, hogy amíg a Starčevo népességgazdasági 
alapját inkább a földművelés szolgáltatta, addig a Körös csoport népessé
ge körében — a földművelés és állattenyésztés mellett — a vadászatnak is 
nagy szerep jutott.

Vajdaságban a legjelentősebb két Körös telep Nosza és Ludas mel
lett található, az egyik a Gyöngyparton, a másik pedig a Budzsákban. Mind
kettő a Ludas-tó partján van azzal, hogy Budzsák fekvése kedvezőbb, mert 
egy kisebb félszigeten foglal helyet. Megállapították, hogy a települést egy 
árok védte, amely a félsziget legkeskenyebb részén keresztbe futott.

Szemügyre véve a kiásott leletanyagot, a következőket lehet róla 
mondani:

A kerámia anyag formák szempontjából lényegesen nem különbözik 
az előbb tárgyalt staréevói formáktól. Csak a gömbalakú nagy fazekak kö
zött tűnnek fel meglepő nagyságú példányok, olyan tárolóedények, amelyek 
nek a magassága eléri a 60—70 cm-t is. Ezenkívül olyan tálakat lehet ta
lálni, amelyek négy kerek „hernyólábon" állnak. Az edények díszítése azon
ban változatosabb. A festés csak elvétve fordul elő a finomabb cserépdara
bokon, ami lehet a két csoport közötti kapcsolatok eredménye is, a plasz
tikus díszeknek viszont sok válfaja van jelen. Ilyenek az égetetlen puha fe
lületre rányomkodott és szétmaszatolt agyagrögöcskék alkotta felület, a 
hálómintát idéző vékony, bekarcolt vonalak különböző változatai, vagy a 
náddal vagy madárcsonttal benyomkodott apró köröcskék. Talán az ösz- 
szes között a legeredetibb minta úgy keletkezett, hogy az edény egész fe
lületét minden rendszer nélkül, de arányosan megcsipkedték, vagy a csípé
seket egy vonalat követve végezték, ami által érett kalászra emlékeztető 
motívumokat kaptak. Mivel a csípéseket a még képlékeny anyagra vitték, 
gyakori eset, hogy az égetés által később megmerevedett felületen 6—7000 
éves női ujjlenyomatokat lehet találni.

Az edények talpán rendszerint egyenletes kopások láthatók, amelyek 
a házak keményre taposott földjén keletkeztek a földre állítás alkalmával. 
Könnyen magunk elé képzelhetjük azt a gyakori jelenetet, amint a házbeli
ek egy tagja a fül nélküli edényt tenyerei között tartva maga elé teszi és 
hogy könnyen fel ne dőljön, azt gyengéden a földre szorítva egyszer-két- 
szer megforgatja.

Budzsákon és Gyöngyparton is nagyon sok állati csontmaradványt 
szedtek össze az ásatások folyamán. Ezek elemzése betekintést enged az 
ottani lakosság étrendjébe.
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A csontok százalékos eloszlásából ítélve a vadászatok leggyakoribb ál
dozata a vadszamár vagy félszamár (Eguus hydruntinus Regalis), az ős
tulok (Bős primigenius), a gímszarvas (Cervus elaphus), az őz (Capreolus 
capreolus) és a mezeinyúl (Lepus europaeus) volt. Sokkal kisebb szám
ban terítették le a vaddisznót (Sus scrofa), a vadmacskát (Felis silvestris), 
a farkast (Canis lupus) és a rókát (Vulpes vulpes).

Tó melléki településről lévén szó, természetes, hogy a csontanyag nagy
számú vízimadár maradványait tartalmazta, nem részletezve a halmaradvá
nyok sokaságát.

Nem kell különös szakértelem ahhoz, hogy a most felsorolt állatfajták 
habitusait tekintetbe véve, nagy vonalakban felvázoljuk az akkori klíma és 
természetes környezet főbb elemeit. A vadszamár tömeges jelenléte szá
raz, sztyeppszerű környezetre utal, amit a nyúl jelenléte csak alátámaszt. 
Másrészről az őz, a vadmacska, a vaddisznó közeli erdők jelenlétére utal. 
Mivel a Szabadka környéki tavak a homok és löszös területek választóvo
nalán helyezkednek el, valószínűnek látszik, hogy az egyik biotóp az egyik, 
a másik biotóp pedig a másik területet foglalta el. Két kézenfekvő ok van 
arra, hogy feltételezzük, hogy az erdők Bácska középső részét uralták. Elő
ször: ezen a területen teljesen hiányoznak a neolitikus kultúrák; másod
szor: az a vastag humuszréteg, amely Bácska termékenységét adja, holocén 
kori erdők jelenlétére vezethető vissza.

Időszámításunk előtt 3500 körül a koraneolitikus kultúrákat fejlet
tebb kultúrák váltották fel. A kutatás ma még nem tudja megmagyaráz
ni ennek a változásnak a pontos okait, sem megrajzolni pontos lefolyását. 
A korábbi telepeken nem észlelni erőszakos térhódítás nyomait, tehát a 
folyamatot mint békés fejlődést, illetőleg terjeszkedést kell elképzelnünk. 
A korábbi és későbbi kuftúrák leletei egyébként is békés társadalmak ké
pét tárják elénk, sírokba rakott igazi fegyverkkel először csak a rézkorszak
ban találkozunk.

Vajdaság területén ebben a fázisban is nagyjából két, epvmástól külön
böző kultúra jelentkezik: a vinčai és a tiszai kultúra. Az első megközelí
tőleg a Starčevo kultúra elterjedési területére telepedett rá, a másik vi
szont a Körös kultúráéra azzal, hogy a vinčai Szerbiára, Makedóniára és 
Erdélyre terjedt ki, a tiszai viszont, a nevéből is látszik, a Tisza mellékére.

A vinčai kultúra legjelentősebb vajdasági lelőhelyei a következők: 
Gombos, Potporanj, Aradác, Botos, Jakovo—Kormadin, Obrez és Hrtkov- 
ci—Gomolava. A tiszaiak Csóka—Kremnyák, Törökbecse—Matejski Brod, 
Szerb keresztúr, Tiszahegyes (Iđoš). Jellemzőnek tartom, hogy késő neoli
tikus leleteket továbbra sem lehet megtalálni Bácska központi részében, 
csak az a furcsa, hogy a kora neolitikum folyamán Horgos és Ada között 
a Tisza jobb partján is voltak települések, a későbbi fázisban viszont itt 
is hiányoznak; a vinčai kultúra felfelé hatolása csak Adáig követhető.

A szóban forgó kultúrákra azt mondhatjuk, hogy a fejlődés magasabb 
fokán álltak az őket megelőző kultúráknál. Hogy ez így van, arra több bi
zonyítékot lehet felhozni. Mindennekelőtt telepeik hosszú időn át ugyan
azon a helyeken, megszakítás nélkül léteztek úgy, hogy ott a rengeteg hul
ladékból és összehordott építőanyagból magaslatok keletkeztek. Ez pedig 
biztos jele annak, hogy a földművelést sokkal nagyobb hozzáértéssel űz
ték, mint elődjeik. A megművelt földeket nem hagyták kimerülni és nem 
kényszerültek gyakran változtatgatni telepeik helyét.

Házaik már mind föld felettiek voltak és több részből álltak. Azokat 
hosznégyszög alakban leásott karók közé font vesszőből építették, amit 
azután sárral kívülről-belülről betapasztottak.

Alakra és díszítésre nézve is sokkal változatosabb kerámiai termé
keket készítettek és a továbbra is nagy számban előállított agyagszobrocs
kák között már olyan darabok is szép számban előfordulnak, amelyeket 
esztétikai mércékkel is mérhetünk.

Különálló temetőket először ezeknél a kultúráknál figyelhetünk meg, 
bár gyakran előfordul, hogy halottaikat (mint a korai neolitikumban) a 
telepeken belül, néha hulladékgödrökben találjuk meg. A botosi temető
ben 10 sírt ástak ki, de biztos, hogy a vályogvetők sokat elpusztítottak,
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mielőtt a régészek a helyszínre érkeztek. Hasonló korú, 26 sírból álló te
metőt Gomolván tártak fel. A Csókán kiásott sírok, összesen 13, a települé
sen belüli temetkezés példái.

A kerámiai anyag vizsgálata során válnak leginkább láthatóvá azok 
a különbségek, amelyek a vinčai és a tiszai kultúrát megkülönböztetik.

A vinčai kultúra edénygyártásának formakincsére a bikónikus alakok 
a jellemzőek, valamint a magas csőtalpakon álló finomabb kivitelű tálak. 
Az edények felülete általában finoman sima, amelyre bedörzsöléssel pár
huzamos kanelurákat, árkokat vittek, vagy bekarcolással képeztek ki szögle
tes meandrikus díszeket, amelyeket még tűzdeléssel is kombinálhattak. Az 
edények falán megjelenik az emberi alak is, bár nagyon sematikusan; en
nek a művelése mar magas szinten az agyagfigurák körében dívik. Álló 
vagy ülő női alakok ezek, amelyek a korábbi „Földanya”-kultusz töretlen 
fejlődését bizonyítják.

A tiszai kultúra kerámiájának legjellemzőbb ismerve a szabadon fu
tó meandrikus díszítések mellett a szögletes keretekbe zárt szalagkombi
nációk tömege, amelyek, a kutatók véleménye szerint, szövésminták után
zatai. Ennek a kultúrának a körében is gyakoriak az agyagszobrok, akár 
ülő, akár álló alakban szerepelnek a női alakok. Mélyreható változásokra 
lehet következtetni abból a jelenségből, hogy a tiszai kultúra tartamának 
utolsó fázisában, időszámításunk előtt 2500 körül, a női szobrok között 
férfiszobrocskák is feltűnnek és mindjárt olyan (trónon ülő) helyzetben 
és olyan testtartással, amilyennel később hosszú évezredeken át az ural
kodókat ábrázolták. Egészen biztosan nem véletlen, hogy éppen a fenti 
jelenséggel párhuzamosan kezdenek a leletek között feltünedezni egy újabb 
korszak — a fémkorszak — előhírnökei, az apró réztárgyak.

Részlet a szerző azonos című, a vajdasági régészetről szóló művéből.
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HERCEG JÁNOS

KITEKINTŐ
NAPLÓ JEGYZETEK 11.

írjunk angolul vagy oroszul? Törjünk ki a kis népek anyanyelvének bör
tönéből, amint azt legújabb értesülésem szerint a máltai költők teszik? 
Mert közvetve mintha erre szólítana fel a belgrádi irodalmi hetilap, ami
kor a Híd legújabb számából öt máltai költő versfordítását tartja érde
mesnek kiemelni és úgy méltatni, hogy a folyóirat egyéb szövegeit figye
lemre sem érdemesíti. Ez a hídépítés, állapítja meg lelkendezve a recen
zió a 140 oldalas számról, amelyben mellesleg szerb és horvát költők 
is megszólalnak magyarul, egy a máltainál talán rövidebb, de semmiképp 
sem jelentéktelenebb hídon közlekedve, miközben a hídépítő nemzetiségi 
folyóirat saját íróinak, egy néptöredék legjobb literátorainak igyekszik 
hajlékot adni.

Bevallom, Máltáról, az egykori angol gyarmatról vajmi keveset tud
tam. Irodalmáról még kevesebbet. Röstellem, de így van. És tulajdon
képp meg kellene köszönnöm a fordítónak, hogy ezekkel a nem éppen 
antológiába való versekkel megismertetett. A semminél ez is több. Ez a 
„kitörés a világba" nem nagyon meggyőző ugyan, ezeket a verseket 
nélkülözni tudta volna a világ és a vajdasági folyóirat is, de hát ne le
gyünk kicsinyesek. A mi költőink persze viszonzásul Máltában aligha pá
lyázhatnak babérokra, már a máltai irodalom kétnyelvűségének okán sem, 
de ez még nem jelenti azt, hogy ne legyünk vendégszeretők. És elnézők!

Mert nagyon is elnézőnek kell lennünk, hogy ezeket a csikorgó so
rokat verseknek fogadjuk el. De mondjuk az átköltésnek, ebben az eset
ben pláne oda és vissza, a szépség adja meg az árát. Meglehet, hogy a 
fordítóban is több volt a jó szándék, mint az adekvát formai hűség. 
A jó költő szavai azonban még így is átütnek az idegen nyelv legdur
vább szövetén. S ilyenkor az emberben még csak megnő az érdeklődés. 
Ez az oka, hogy Adyt hetven éve szünet nélkül fordítják a világ minden 
nyelvére kitűnő költők és megszállott műkedvelők, József Attila verseinek 
átköltéséhez pedig valóságos költői expedíciókat szerveztek a Szovjetunió
ban. Mert vagy a magyar nyelv zártabb és keményebben ellenálló a mál
tainál, vagy pedig a költők között van lényegbe vágó különbség.

Ady és József Attila esetében legalább érezhető az üzenet idegenben 
is, amit költészetükkel elkiáltottak, s a fordított nyelv homályából is 
feldereng alakjuknak gigantikus aránya. Itt csak szavak kocognak csen
des libasorban szenvtelenül, miközben üres pátoszként hangzik a vers élén 
a kiáltás: Szeretkezzetek, ne háborúzzatok! Ehhez még a magamfajta 
olvasó is csak helyeselni tud, de hol van itt a költészet? Vagy a roman
tikus elkötelezettség, amit a fordító hall kicsengeni?

Azon kapom magam mérgemben, hogy most már valóban szeret
nék valamit tudni Máltáról. Valamivel többet, mint amennyit a lexikon 
közöl: hogy az el nem kötelezett országok sorában foglal helyet és az 
ENSZ tagja a maga alig háromszázezer lakosával s tenyérnyi területével, 
amelynél a szabadkai község is nagyobb Noszától Bajmokig. A kis né
pek különben is gyengéim közé tartoznak. Máltával is szeretnék szoli
dáris lenni.

Mert az, hogy a magyarázó szöveg Dániel Massa „leheletfinom ké
peit" dicséri, annál kevésbé elégít ki, mert az átköltött vers csöppet sem 
leheletfinom. És hiába mondják nekem, hogy Mario Azzopardi a máltai 
költészet vezéregyénisége, ha a vers, amelyben a költő „aranyhalmazból 
válogatva kincseket rakosgat" nem képes erről meggyőzni engem.

Ezt az Azzopardit egyébként már csak azért is gyanakodva fogad
tam, mert Joepardira kellett gondolnom, a fiktív ausztrál költőre, aki 
a kilencszáztízes évek egy játékos éjszakáján született Babits Mihály la
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kásán Kosztolányi és Karinthy jóvoltából, s voltak sznobok, akik eldicse
kedtek vele, milyen élvezettel olvasták regényét, melyet angolul írt.

De nem, az legalább játék volt, ezt meg komolyan kellene venni, 
már a hídszerep miatt, amire az irodalmi újság figyelmeztet, s éppen 
ez a legnehezebb.

A napokban lejár az útlevelem. Be kell mennem újat váltani, mert 
ez nemcsak lejár, meg is telt. Hat éven át nyitott előttem utat a nagy
világba, megérdemelne néhány meghatott szót, mielőtt kivonják a for
galomból. Ha nem is olyan patétikus hazaszeretettől zengő verset, amilyet 
Majakovszkij írt a szovjet útlevélről, miután esztendőkig járta vele a 
világot, s aztán hazajött és agyonlőtte magát. Nevetséges lennék, ha az 
útlevelet ünnepelném? Mint a szabadság szimbólumát, amely nálunk min
denkit megillet, s ez oly természetes, hogy fölösleges beszélni róla. Pe
dig itt-ott az én útlevelemet is megcsodálták, talán meg is irigyelték, 
amikor nagyra nyílt szemmel azt kérdezték: És csakugyan akkor mehet 
ki vele, amikor akar? És ahova akar?

Én is csak mosolyogva bólintottam, mint sok százezer honfitársam, 
hisz ez oly magától értetődő volt. És mentem. Krakkóba és Párizsba, 
Moszkvába és Londonba, Athénbe és Bukarestbe, Rómába és Madridba. 
Olyan kis utakat nem is számítva, mint amilyen néhányszor a salzburgi 
volt, ahova nem is a Jedermann kedvéért zarándokoltam, hiszen Hof- 
mannsthal kissé túl ünnepélyes háláljátékát egyszer is elég látni. Nem 
is tudom, miért utaztam oda mégis annyiszor. Talán a Tomaselli kávé
házban üldögélni, az egyetlen európai művészkávéházban, amelyet még 
nem foglaltak el a hangos businessmanek, a nagymenők, akik persze 
nem is laknak olyan viharvert kis Gasthofban, mint a Blaue Ganz, ahol 
még porcelán lavórban készítik be a mosdóvizet, de ahol haboskávéval 
és kuglóffal várt a tulajdonos felesége, ha poggyászomat letéve lejöt
tem a nyikorgó lépcsőkön, hogy végigsétáljak a Getreidegassén.

Velence se tartozott a nagyobb és nevezetesebb utak közé, hiszen 
csak a Bellinieket kellett ismételten és tüzetesebben megnézni, főleg 
Giovannit, akinek vásznain a vastag combú madonnákhoz mintha Boc- 
caaccio kövér polgárasszonyai álltak volna modellt. És végigsétálni a 
Canale Grande mellett, meginni néhány méregerős eszpresszót és bú
csút venni a San Marco lovaitól, mielőtt hazamegy az ember.

És Budapest, ahova csak felszaladtam, ha nagyon megkívántam az 
ifjúság hangulatát, hogy miután egy este becsavarogtam a Belvárost, s 
másnap a Múzeum körút antikváriumaiban őgyelegtem, megnyugodva 
utazhassak haza. Ugyanígy Bécs se tartozott a nagyobb utak közé. Látni
valói se nagyon érdekeltek már, kivéve Egon Schiele és Kokoschka ké
peit, régi emlékeket ébresztve a fahéjtól és szegfűszegtől illatos utcákon 
egy-egy cukrászda környékén. Legutóbb ötven darab golyót vettem az 
unokám flobértjébe, s aztán citeráztam a határon, hogy még majd ter
roristának néznek, a fene egye meg azokat a vadgalambokat, de nem 
volt semmi baj.

Múlhatatlan szerelmem azonban mégiscsak Párizs és Róma. Moszk
vába is szeretnék persze még egyszer elmenni, és Leningrádban a Néva 
partján bolyongani csendes őszi estéken, mint amikor Raszkolnyikov el
ment, hogy megölje az öregasszonyt és Lizavétát. Röstellem, hogy ilyen 
elérzékenyedve gondolok kirándulásaimra a nagyvilágba, s ennyi nosz
talgiával, amikor majd beadom a lejárt útlevelet. Mennyivel öntudatosabb 
volt Majakovszkij, amikor egy-egy hasonló nyugati élményéről beszámolt. 
Milyen fölényesen tudott fütyülni Versailles-re például, ahol a legszebb
nek a kés nyomát, a Forradalom szuronyát találta Marié Antoinette 
asztalán, minden mást fölényesen lefitymálva, mondván: „ócska dolog, 
szépelgés, undok a vége", úgyhogy egy mellékmondatban még szegény 
Ana Achmatova verseit is könyörtelenül sárba gázolta.

Elengedsz-e még majd, sorsom, jó vidék? Jut-e még idő újabb ki
rándulásokra, újabb hat évre, hogy aztán hazajőve a Mosztonga fái alatt
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idézzem vissza, ami szép volt? Mintha csak ezért lett volna érdemes 
élni a szabadság jogával, amit ez a lejárt útlevél jelentett nekem, amikor 
utat nyitott előttem, hogy bekalandozzam vele a fél világot...

*

Egy Bernini-szobor cserélt gazdát potom kétszázötven fontért, olva
som, s most megindult a per, amelynek kimenetelét a műkereskedők az 
egész nyugati világban nagy érdeklődéssel várják. XV. Gergely pápát áb
rázolja a márványszobor, mert Bernini a Vatikán szobrásza volt. A pa- 
tétikus barokk nála csupa lobogás és szenvedély, de ugyanakkor mindig 
a fáradt lemondás ellenpontjával hangsúlyozta a mozgalmasságot. Az 
izmos ifjú angyal, aki nyilával megcélozza Szent Teréz szívét, maga a 
vidám és erőteljes élet, míg a szentéletű spanyol leány, aki a karmelita 
rendházak harcos szervezője lett, s gyönyörű levelekben fejtette ki vé
leményét a vallás és a világ dolgairól, félholtan omlik el. A római Santa 
Maria della Vittoria templomának oltárán ez a kettősség, élet és istenhit 
szembeállítása Bernini művészetének legfeltűnőbb sajátossága.

A szóban forgó mellszobor azonban nélkülözi a pátoszt. Ráncok és 
redők helyett szigorú nyugalom uralja a szakállas férfi fejét, aki inkább 
egy középkori angol őrgrófhoz hasonlít, mint XV. Gergelyhez, aki olyan 
kegyetlenül szállt szembe az ellenreformációval. Nyilván ez tévesztette meg 
az anyagi gondokkal küzdő lordot, aki vagyonának roncsait tette pénzzé. 
Utoljára hagyva a márványszobrot, amely a családi ebédlő egyik sar
kában állt évszázadok porával belepve, s amelyről senki sem tudta, kit 
ábrázol. Egyik ősüket talán, valamelyik nagyapát, akit kegyeletből hagy
tak álldogálni a sarokban. És mert most kellett a pénz, felkínálták egy 
műkereskedőnek. Nagyon kis összeget ígért érte, de odaadták. Gondol
ták, az is több, mint a semmi.

Csakhogy a műkereskedő se tudta, mit vett. Ő sem ismerte fel Ber- 
ninit, jóllehet a modellről nem kevesebb, mint három bronzszobor ké
szült, azokat nyilván is tartják Bernini művei között, de hogy márvány- 
szobor is volt, s ha volt, hát hova lett, senki sem tudta.

A kereskedő minden esetre háromszor annyit kért a szoborért, me
lyet mindjárt kitett a kirakatába, mint amennyit adott érte. Nyilván 
a tisztes kereskedelem törvényeit követve, s nem a műkincsekét. Jött 
egy másik műkereskedő, megadta a kétszázötven fontot, mint az egyet
len ember, aki tudta, mit vesz. Azonnal szakembereket konzultált, akik 
levakarták a szoborról a kosz három évszázados rétegét, s kétségen kívül 
megerősítették, hogy valóban Bernini alkotása.

A pénzszűkében szenvedő lord előbb falba verte a fejét, aztán pert 
indított a műkereskedő ellen, akinek eladta a szobrot. A kártérítést csil
lagászati számokban jelölte meg, jóllehet a londoni Victoria Múzeum 
csupán egymillió dollárra biztosíttatta, abban a meggyőződésben, hogy 
ennyit ér ma egy pápa szobra, ha mindjárt Bernini alkotása is.

A történet nem új. Nyugati képeslapoknak minden idényben van 
efféle töltelékanyaguk a háborús riportok mellett. Rembrandt és Giotto, 
Piombo és Tintoretto életművének java része így került elő az ismeret
lenség homályából. Remekművek cseréltek gazdát fillérekért, s csak ak
kor szökött fel az áruk, amikor kiderült, hogy mit érnek.

A műkereskedők forgalmában mégis ennek a fordítottja a gyakoribb. 
Amikor hamisítványt adnak el méregdrága áron. Állítólag csak Ameri
kában kétszer annyi a Picasso-kép, mint amennyit az őrült spanyol zseni 
festett. S kellő malíciával megállapították, hogy legtöbbször nem is rosz- 
szabbak az eredetieknél. Picasso nevetett ezen, s futni hagyta a hamisí
tókat. Nem abból a meggondolásból, hogy azoknak is élniük kell. Egy
szerűen rájött, hogy amikor egy festőt hamisítanak, az a népszerűség jele, 
s kár lenne gyanút kelteni és világgá kürtölni, hogy „a király meztelen”, 
mert ez csak a királynak ártana.

Napjaink művészeit már nem hamisítják ilyen szorgalmasan. Nem
csak azért, mert az eredeti se nagyon kell. Talán azért sem, mert sok
szor sajnos nemigen van mit hamisítani rajtuk.
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Meghalt Kokoschka, és most jelentek meg Paul Klee levelei. Az 
expresszionizmus két előfutára csak művészettörténeti vonatkozásban 
egyeztethető. Életművük semmiféle rokonságot nem tart. Még oldalágit 
sem. Mintha csak a kezdet, az indulás mutatott volna fel náluk hasonló 
jeleket. Inkább magatartásban akkor is, mint képekben. Kokoschka a 
Jugendstil felől érkezett, s magával hozta a szecesszió díszítőelemeit, 
Klee az „érzelmi és gondolati" festészet megszólaltatásáról ábrándozott. 
Mert az „absztrakt" szó csak később nyert polgárjogot.

Abban a szerencsében részesültem, hogy még láttam az élő Kokosch- 
kát a hosszú lófejével s erősen kiálló fogsorával. Alacsony ember volt, 
még innen a hetvenen, 1953-ban, de jóval öregebbnek látszott. Salzburg 
akkor még amerikai megszállás alatt állt, a Festschpielhaus nézőterén 
néger tiszteket lehetett látni kék szemű, szőke és molett osztrák nők 
társaságában. Az egész Salzburg csupa egzotikum volt. A csonoplyai Sprei- 
tzer Batschka nevű vendéglőjében székelygulyást rendelhetett az ember 
és csevapcsicsát, este meg Lakatos Gergő honfitársunk csöppnyi tambu- 
rájával a banda elé állt és ezüstös fejét a vállára hajtva énekelte: „Se
lyemkendő, csipkés szélű, drága kicsi kendő." Magyar és jugoszláv emig
ránsok tapsoltak neki, olyanok persze, akiknek pénzük volt, mert be
szerveződtek valamibe. Hírszerzésbe vagy feketekereskedelembe, mert más 
nemigen maradt a lágerek tízezer főnyi népének. Éjfél felé részeg ame
rikai katonák verekedtek össze a lányok miatt, pedig jutott mindegyikre 
legalább egy, s akkor fehér vállszíjas katonarendőrök tuszkolták őket, 
gumibotjukat is szorgalmasan használva, a csukott terepszínű kocsiba. 
És Charles Boyer-t láthatta az ember a Mirabel-kertben egy yöröshajú 
nővel, akinek a búgó hangú hősszerelmes a válláig sem ért, míg Yehudi 
Menuhin reggelenként a Tomaselli kávéház teraszán sütkérezett.

Ebben a tarka karavánszerájban hirdettek sajtókonferenciát, ame
lyen majd Kokoschka a képeiről s az expresszionizmusról beszél. Nem 
sokat mondott. Egyáltalán dühös kis öreg volt. Egy berlini újságíró azt 
találta kérdezni tőle, milyen hatással volt rá Picasso, mire rikácsolva uta
sította rendre, hogy csak úgy csattogott a műfogsora, mondván, ha csak 
kicsit ismerné a művészetét, eszébe se jutna ilyesmit kérdezni.

„Önmagamon kívül senkihez se hasonlítok!" — állapította meg ön
érzetesen, amiben természetesen igaza volt. „Az expresszionizmus — foly
tatta — akkor nyert létjogosultságot, amikor Klee csatlakozott hozzá és 
Chagall."

Elvitt bennüket a kiállítására, hogy majd a helyszínen magyarázza 
meg a képeit. Előttünk ment a Getreidegasse üzleteinek céhjelvényei 
alatt, bő nadrágban, felkunkorodott orrú hosszú cipőben, s amikor egy 
másik kiállítási teremhez, a Welz-galeriehez értünk, valaki azt mondta, 
talán mennénk be megnézni, mi van itt Picassótól és Braque-tól, mire 
nevetve azt felelte: „Nein, ich habé mit dieser entartete Kunst nichts 
zu tun!"

Én akkor ezen jócskán megütköztem. Tudatomban ugyanis a mo
dernek szorosan összetartoztak valamiféle művészi internacionáléban, s 
nem sejtettem, hogy késhegyig menő harcokat folytatnak egymással még 
a fegyvertársak is.

Kleet talán vállalta volna még Chagall is, épp azért, mert semmi 
közük se volt egymáshoz az induláson kívül. Hogy Klee leveleiben mit 
mond minderről, jó lenne tudni. Abból, amit olvastam róla, arra követ
keztetek, hogy nem volt olyan harcias természet, mint Kokoschka. Csak 
néhány levelét láttam kivonatolva a több mint ötszáz oldalas kötetből, 
s azokban minden mondat csupa álmodozás. A fénykép, amely fiatalon 
és szakállasan örökítette meg felesége mellett valami parkban, egy asz
kéta alakja.

De hát ki tudja, mi derül ki a levelekből. Lehet, hogy igazolják az 
életművet, lehet, hogy zavart keltenek. S végül mégiscsak az életmű a 
fontos, nem pedig az, amit a művész hisz vagy hirdet. A szó elszáll, a 
mű megmarad.

Már ahol megmarad.
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Megszületett a jövő regénye, ha szabad hinni az amerikai kritiku
soknak. Eddig az irodalmi jövő idő elválaszthatatlan volt az utópiától. 
Aki egy képzeletbeli világról írt, mint Morus Tamás, mindent eszményien 
szépnek látott. Abból az egyszerű feltevésből kiindulva, hogy az emberi 
társadalom kellő tapasztalatok birtokában, s okulva az addigi bajokon, 
melyeket igazságtalanság és egyenlőtlenség váltott ki, új rendszert te
remt majd, amelyben jog, igazság és emberszeretet mindenkinek szív
ügye lesz.

Csak egyetlen utópista álmodót igazolt az idő, helyenként kicsit még 
túl is téve elképzelésein, a serdülő ifjúságnak mesélő Verne Gyulát. Csak
hogy ő nagy ívben elkerülte a társadalmi kérdéseket, s a technikától 
várta az emberi boldogulást. Holdutazásokat rendezett, merész fantáziáját 
követve, miközben maga se hitte, hogy amit ír, egyszer még igaz lesz.

Doris Lessing baljós utópiája valahol Morus Tamás és Verne Gyula 
művei között keresi a helyét. Ő előbb elpusztítja a világot, s csak ami
kor már szilárd és tiszta alapra építhet, teremti újjá. Nem a mi vilá
gunkról ír, hanem egy Shikasta nevű bolygóról, amelyet egy másik bolygó, 
Canopus népe semmisít meg, hogy aztán a romokon, a csodával hatá
ros módon megmaradt csekély néptöredékkel egy harmonikusan békés 
életnek legyen a letéteményese.

A tejút birodalmában lejátszódó regény, talán fölösleges mondani, 
a lehetséges harmadik világháború elképzelését sugalmazza. A két bolygó 
két nagyhatalom jelképe. De hogy ki kicsoda, azt a kritika se tudta el
dönteni. Pedig a regény sikerének titkát éppen az érthetően izgalmas 
kérdés várt ígérete váltotta ki, hogy majd az olvasó választ kap győző 
és legyőzött konkrétabb meghatározására.

Doris Lessing semleges a bolygók vitájában. És elkötelezett paci
fista. De csodálatosképpen nem a háborúra uszítókat látja őrülteknek, 
hanem egy sizofréniás látomásaiban jeleníti meg a pusztulást. De hát ki 
hisz egy őrültnek! Ez az oka, hogy Shikasta lakói közül csak kevesen 
élték túl a katasztrófát. Intelmek, fenyegetések, jegyzékváltások nem se
gítettek. A háború elkerülhetetlen volt, a mindkét részről felhalmozott 
fegyverek siettették a kitörését.

A közvetlenebb utalások földközelbe hozzák a bolygóközi viszályt. 
Színesek és fehérek megkülönböztetése, sőt szocialisták frakciózása és 
pártokra szakadása, s emellett a spengleri elmélet a nyugati világ ener- 
váltságáról szájbarágóan közvetítik az allegóriát. Apokaliptikus arányok
ban és az unalomig félreérthetetlenül. S a konok ismétléssel, hogy a vég
ső leszámolás, a pusztító háború a két bolygó között elkerülhetetlen. 
És itt lesz Doris Lessing pacifizmusa kétértelmű.

Amíg ugyanis a régi háborús regények a vérontás esztelenségét han
goztatták, Shikasta és Canopus regényében a háború szükségszerű vala
mi, mintegy a Stirb und werde elve alapján feltételezve az új világ szüle
tését. Hogy aztán a szerző elzenghesse a maga vigasztaló békedalát a 
hitről az életben és a természet minden sebet begyógyító erejéről.

Ezek az oly sokat hallott örök igazságok egy kicsit együgyűen hat
nak világok pusztulása után, de hát az úgynevezett örök igazságok min
dig együgyűek voltak. Ilyen a regény utolsó jelenetének jelképe is a 
színen egykedvűen átvonuló jaguárral, amely oda se néz a birkanyájra, 
hiszen jóllakott.

Szóval kalandregény Doris Lessing regénye. De kalandos volt egész 
eddigi élete a hatvanéves írónőnek, aki Rhodesiában született, apja gyar
mati tiszt volt, ott is nőtt fel és férjhez ment egy odamenekült Lessing 
nevű német kommunistához, akitől azonban még harminc év előtt elvált. 
Csupa olyan adottság, ami elősegítheti a világirodalmi attitűdöt.

Legalább egy merész kalandregény erejéig.
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ALKOTÓMŰHELY

VAJDA GÁBOR

MÍTOSZROMBOLÓ MÍTOSZTEREMTÉS
A FAMÍLIA ELEMZÉSE 2.

IDŐ ÉS TÁRSADALOM

Az elmondottakat az idő vetületében is elénk tárja a Família. Az 
első fejezetek egyikében (Medrano) egy szemfényvesztő cirkuszos arról 
beszél közönségének, hogy „két idő vibrál a mindenségben; ezekből merít 
az ember ihletet, támaszt, bajban gyámolítót, istápolót, reményt a jö
vőre". Aligha lehet véletlen, hogy bár e próza lépten-nyomon a misz
tika és az okkultizmus jegyeit viseli magán, csak ezen a ponton lép át 
a fantasztikum világába, csupán itt mutat be epikai kiegyensúlyozottsággal 
képtelenségeket, ekkor közeledik a szürrealizmusnak ahhoz az eljárásá
hoz, amelyet a montázs álomszerűségi effektusának hatása alatt csoda
ként érzékelnénk, ha nem ébresztenének fel bennünket a szatíra tüskéi. 
A műnek ugyanis különösképpen ebben a fejezetében érezzük egyértel
műen, hogy a képek parodisztikus cél szolgálatában állnak. A cirkuszos
nak neve — Vitéz Osztrogorszki Zabos Árpád — már önmagában hu
moros. Tettei azonban csupán közönsége számára jelentenek csodát, a 
stílus annyira eltorzítja az arányokat, hogy az olvasó tisztában van vele: 
blöfföléssel áll szemben, aminek értékét szellemessége határozza meg. 
Brasnyó olyképpen pukkasztja szét a mítoszt, hogy némely alakjának 
valamelyik dimenzióját irgalmatlanul megnöveli. Ebben igazán nem is
mer mértéket s a művészi ökonómiának a kedvelői — többek között 
ezért is — bizonyára barokkos ízléstelenséget fognak a fejére olvasni. 
Nem elég ugyanis, hogy a racionális időelméletet egy szemfényvesztő szá
jába adta, másféleképpen is elveri a port az oksági összefüggéseken: 
„a Kövér Asszony combnyi vastag, elefantisztikus keze a levegőbe lendül, 
amelyen át — emlékezzünk csak Vitéz Osztrogorski Zabos Árpád iménti 
szavaira — két idő vibrál a mindenségben: bizonyára egy atavisztikus 
meg egy másik, amely lehet szörnyszülött faj lábú, vagy pusztán csak egy 
roppant nagy pocak, pucor vagy bendő, amely mindent magába süllyeszt
het, befalhat. De Haller sehogyan sem lel támaszt az időben. . . "  A 
múlt tehát „atavisztikus", a jelen viszont olyan, mint a Kövér Asszony, 
kizárólag a bendőjének élő szörnyszülött. Az idő hiteles értékéről beszélni 
szélhámosság — sugallja a brasnyói nihilizmus —, ugyanis „a nyúl tói 
sarkallt, zaklatott, hajszolt és űzött emberek nem jutnak tovább a fél- 
útnál, mialatt felettük derűs holdvilágként lengedezik lámpásával Vitéz 
Osztrogorszki Zabos Árpád, talán hogy bevilágítsa útjukat a sokszoros 
idő számba vehetetlen, irdatlan magasságaiból".

Az idő problémája az elméletben Bergson után, az irodalomban 
Proustot követően fokozatosan közhellyé lett. A kérdés persze nem szű
nik meg, ha egyszerűen nem veszünk tudomást róla, s az alkotói hite
lesség inkább jelrendszert épít ki, de nem hallgatja el véleményét. Nem 
lesz epigon, mert a közelmúlt hagyományaival ellentétben időszemlélete 
nélkülözi a tragikus árnyalatot. Ezzel önmagával sem kerül ellentmon
dásba, lévén, hogy a hagyományos, kívülről manipulálható paraszt—pol
gári életformának az elvetése az időben levés tradicionális belső konflik
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tusait is gúny tárgyává tette. Faulkner hőse még földhöz vágta az órát 
(az íróhoz ti. még túl közel áll a szereplő), Brasnyó szimbolikájának 
ellenben nincs tragikus akcentusa, az ő prózája több-kevesebb folyama
tossággal inkább tragikomikus hangnemű. Legalább annyira pesszimista, 
mint az amerikai író, ám őt paródiaösztöne lendíti túl a lényege szerint 
hanyatló civilizáció mazochista sekélyességélményén. Brasnyó szürrealista 
fantasztikuma olykor, miként az előbb is megfigyelhettük, burleszksze- 
rűen vaskos: „Kondrath úr inkább belesüllyed az órába, az időbe igyek
szik hátrálni, hanem a feje sehogyan sem tud engedelmesen beprése- 
lődni a mutatók közé." Brasnyó játszik azzal, amitől többnyire csak 
szenvedni szoktak. A szubjektív és objektív időnek a megkülönböztetése 
nála nem elsősorban pszichológiai, hanem inkább társadalmi-politikai ala
pon történik. Kondrath például azért nem ura idejének, mert beéri az
zal, hogy csupán eligazodni szeretne a nagyvilágban, ö  ugyanis „nem 
érzi még vagy már az időt, pontosabban szeretne tájékozódni, hogy mi 
történik odaát az Oklahoma City-beli postahivatallal." (Az órában). E 
földrajzi pont természetesen parodisztikus funkciót tölt be s a hamis 
tudatot világítja meg, mely a manipuláció gyökereire való rákérdezés 
helyett az igazi tartalom nélküli jólértesültséggel szerez pillanatnyi meg
nyugvást önmaga számára. Nehogy félreértésre kerüljön sor az idő je
lentésének értelmezését illetően, az író egy másik fejezetében egészen 
közvetlenül is megnyilatkozik:

„Nem öregedésről, az idő korlátai között történő öregedésről 
van itt szó, hanem az időből való gyászos kifutásról, amikor a 
színész a felvonás közti szünetben is a színpadon felejti magát, 
és a kulisszacserét akadályozva játssza tovább a szerepét, mint
ha elment volna az esze, olyan ez, és téves jelmezben várja be 
a felvonás kezdetét, fiatalabban a kelleténél, és épp ez az, itt a 
bökkenő, mert öregebbnek kell lennie, mint az országút ja; de ha 
egyszer mindez valóság, és nem játék, és épp a valóságot kell ki- 
rekeszteni a valóságból, nem a játékot, a szórakoztató elméncsé- 
get, hanem azt kell továbbadni, ami nincs többé, mert csak az 
árvaházi levegő maradt belőle, a pucér ösztönök hajtó- és irányító
ereje, a test dermedtsége és a lélek örökös lámpaláza, a megfog
hatatlanul lüktető, de elhasználódottságot és ürességet árasztó köd
függöny, szúnyogháló, amin nem hatol át az eszmélés és befelé 
nem juthat el a világ egy picinyke állandósága, bizonyosnak mond
ható csücske sem." (Az esti vonat)

Az idézet nem egyszerűen a társadalommal kapcsolatos állásfog
lalás, hanem több annál: a benne rejlő bírálat egy önmagát túlélő civi
lizáció alap-értékviszonyainak megjelölése. Azt mondja el, hogy az em
berek nem nőttek fel a feladataikhoz s tulajdonképpen mindig megke
rülik az igazságot, mindig mellébeszélnek, hiszen valójában az önzé
süknek és ösztöneiknek a rabjai — amit a világért sem vallanának be. 
Ezt csak Brasnyó tudja így mondani: „azt kell továbbadni, ami nincs." 
Hősei végzetesen önmagukba zártak, többnyire félkegyelműek vagy 
csak ostobák, ritkábban agresszívak. Közös jellemzőjük (s ezért érezzük, 
hogy e tulajdonságok meglehetősen szűk körű variálása némileg egy
hangúvá teszi a terjedelmes regényt) a mások iránti érzéketlenség. Egy
szerűbben szólva: nincs szívük. Nem ismerik, s nem is akarják ismerni 
egymást, hisz „túl sokat jelentene és a vártnál sokkal nagyobb esélyt 
adna a bezárt világnak, ha egyik lény képes volna magában cipelni a 
másikat, vagy épp a másik identifikálódni tudna cipelőjében". (A mo
rénak) A narrátornak ez az epés cinizmusa, ami noha nem uralkodó 
tónus, igen gyakran felszínre kerül s felerősíti a szelídebb iróniát, az 
ember tulajdonságainak a gyűlölete, de nem magáé az emberé. A Bras- 
nyó-féle időnkénti agresszivitás a K r^áé ra  emlékeztet, viszont még tá- 
gabb értelemben az Ember érdekében romboló izmusokhoz kötődik s 
többek között azt a dadaista képzőművészt juttatja eszünkbe, aki éle
tét arra szentelte, hogy ürülékből katedrálist építsen. A magyar iroda
lom történetében nincs még egy ilyen prózai mű, mely ekkora eltökélt
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seggel gúnyolná az emberi torzulásokat, mint a Família. Kérdés azon
ban, hogy a szerző elmarasztaló véleménye vonatkoztatható-e a szocia
lista társadalom emberére is. Erre vonatkozóan nincs egyértelmű ada
tunk, noha Brasnyó, többnyire a polgári társadalom külsőségeit választva 
színtérként, valójában örök emberi tulajdonságokat jellemez. Ezzel még 
nem zárja ki az új ember születésének lehetőségét, hiszen az ő alko
tása nem társadalmi tabló, nála a korcsosodás tünetei kizárólag a ha
gyományos értékrend utóvédjein ütköznek ki, a születendő új világ kép
viselői legfeljebb csírájukban mutatkoznak imitt-amott: „A világ még 
csak embrionális állapotában van jelen, de a szél zászlai már ünne
pelnek, a nap az igazakra hullatja sugarát." (Karcos Mariska átmegy a 
gyepen) Néhol viszont „a jövőben megszületendő"-re vonatkozó célzással 
találkozhatunk. (Az úrangyala elmondása) Az új ember megtestesülése 
csoda függvénye, nem dialektikus következmény.

ROBBANÁS ELŐTTI BOMLÁS

Brasnyó logikát cáfoló logikája a társadalmi időt csupán nagy taga
dásainak egyes vonatkozásaiban közelíti meg; egyetlen közvetlenebb érint
kezési pont a történelemmel a fasizmusellenesség, illetve a figyelmez
tetés a fasizálódás veszélyeire, a gyávaság és a hősködés összefüggéseire. 
Fejezetről fejezetre haladva a bomlás képeit festi, alkata és érdeklődése 
figyelmét a jelenségeknek egy szűkebb körére korlátozza. Ügy is le
hetne mondani — s itt már közvetlenebbül tapasztalható az avantgarde 
ars poeticájának s az ezt is befolyásoló alkímiának az ihletése —, hogy 
a jelennel elégedetlen abszolút érzékenység esztétikai-szellemi megnyilat
kozása csakis a rombolás lehet. Brasnyóval a tagadás ösztöne építte
tett korhoz kötött és egyetemes emberi gyarlóságokból olyan várat, mely
nek falait szüntelenül rombolja és pozdorjává zúzza. De vajon elvte- 
lenség kavarogna, öncélúság hevülne e gesztusok mögött? „Kétségtelen
— mondja egy helyen Tristan Tzara —, hogy a tabula rasa, amit akció
ink alapelvévé tettünk, valami másnak, e tabula rasát követőnek a szol
gálatában állt. E szükségszerű rendetlensség az elveszített rend iránti 
nosztalgiát és a jövő új rendjének anticipációját rejtette magában." Nyil
vánvaló tehát, hogy Brasnyó humanista, csupán a bevett szokásoktól el
térően az. Azt is lehetne állítani, miszerint magasabbra emeli a humanitás 
mérőzsinórját — tudniillik az emberségesség és embertelenség sokaknál 
mereven szembeállított fogalma közé egy harmadikat iktat: az álhuma
nizmust. Az írók közül sokan sztoikusán tudomásul veszik a látszatok 
bizonyos fajtáit, a Família viszont cinikus szadizmussal igyekszik irtani 
őket, aminek eredményeként a giccsnek a nyoma sem mutatható ki benne. 
Ezért azonban a perverzitások halmozásával túl nagy árat fizet.

Brasnyó István természetesen a naturalistáktól is sokat tanult, ám 
mikor ezt állítjuk, nem az élet árnyoldala iránti vonzódására gondolunk 
elsősorban — hisz itt az összefüggés világos. Lényegesebb ennél a szer
zőnek a biologizmusa: a szerves létnek mint kifürkészhetetlen hajtóerő
nek a glorifikálása. Nem darwinizmus ez, minthogy a mű világképéből 
hiányzik a harcoktól terhes folyamatos fejlődés. Céltalan, formátlan go- 
molygásból és vakvéletlenből szövődik a mű anyaga. A végokok kínzón 
ismeretlenek, ezért csak annyit tudunk az emberről, hogy „szakadatlan 
étkezésben merül fel a világ valahonnan mélyről" (Valahol), s ezért „a 
feledés lényük része, a bennük munkálkodó tésztaszerű puffadásé". (Futó 
szerelmek) Ennek az emberlátásnak végletes keserűség a forrása. Bras
nyó „az ember nélküli természetet" keresné, „amit az ember jelenléte 
csak bemocskol, és éktelenné tesz". Nem találja azt, ezért roncsolja a 
hiteltelennek, hamis tükrözésnek érzett egyértelműségét; ezért ostromolja 
a már tárgyalt „legmagasabb pont"-ot. A tapasztalati valóság azonban 
lépten-nyomon kizökkenti révületeiből, s ilyenkor átkai nem csupán a 
kárhoztatott jelenségeknek szólnak, hanem részben önmagának is, aki 
bizonyos mértékben mégiscsak értelmezi őket, nélősködik" rajtuk a ma
ga eszközeivel és sajátos módján. Figyeljük meg ezt az indulatzuhatagot:
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A tárgyak maguk köré gyűjtik a fényt, de a dolgok és a gon
dolatok sötétben maradnak. Kicsi, megtépázott és meggyötört test 
az ember, se holtan, se elevenen szunnyadozik a levegőben, felakad 
valamiben, mint a vízihulla vagy a felfújt disznóhólyag cérnaszála, 
kevés hasznot hajt, talán kevesebbet még egy jól tejelő tehénnél 
is; vagyis teljesen gyakorlati síkra vetítve a dolgot: alig-alig van 
szükség emberre. A morális szempont ugyan mást hangoztat: irgal
masság, könyörület, jóság és alázat — ám ezek helyett is valami 
más fogan a gonoszra esztergályozott koponyákban, úgymint ön
zés, érdektelenség, közönyösség; a birtoklás feltartóztathatatlan vá
gya; a mások fölé kerekedés vágya, vagyis a hatalomvágy, filozofi
kusan szemlélve a dolgokat. De aki mindezt végig tudja gondolni, 
az roppantul gonosz, szükségképpen egy förtelmes tenyészet élős
ködője, egy visszájára fordított prakticista pokolé, amely józan 
ésszel felfoghatatlanul bonyolulttá kiképzett gépezettel támad az élő 
világra és legérzékenyebb pontját, a szellemét, az értelmét igyek
szik felforgatni, megsemmisíteni, kihörpölni, s a puszta burkát a 
maga lelketlenségével megtöltve irányíthatóvá silányítani, a jövőjét 
kimarkolni és a tulajdon bendőjébe gyömöszölni, egyszóval erköl
csi síkon is véglegessé tenni az emberi megosztottságot, igába törni 
a zsákutcába jutott többséget, csak a szörnyetegeket emelve ki a 
karámból, a többségtől még a karámban tartózkodás jogát is meg
vonva, és a jogfosztottságot a karám törvényévé fejlesztve. Hogy 
a jog nem az egyeddel születik, hanem keservesen — árulással, talp
nyalással, törleszkedéssel, az alárendelt helyzet sztoikus tűrésével — 
meg kell szolgálni, s a szolgálatok számával gyarapszik kinek-kinek 
a joga — ennyit untig elég elképzelni is ahhoz, hogy aki ezt teszi, 
megnyíljon alatta a föld és mindenestül elnyelje, mert hihetetlen, 
hogy a természetnek ne legyen valami önvédelmi módszere." (Kar- 
cos Mariska átmegy a gyepen)

Brasnyó István mindezt nem érzékelteti, nem ábrázolja, hanem időn
ként kifakadva felsorolja. Az ő szereplői — még a torz közösségi eszmé
nyeket vallók is magányosok — s önmagukban, különlétükben nyernek 
bemutatást és erkölcsi értékelést. Nincsenek itt nagy küzdelmek, konflik
tusok vagy csoportérdekek: az író apróbb emberi relációk teremtésével 
realizálja világképét, állandóan a pusztulás rejtelmeivel terhesen. A tár
sadalmi-történelmi körkép mellőzése, ha a drámaiság lehetőségét kiiktat
ja is a műből, a feszültség keletkezését még nem akadályozza meg. E 
világ alaktalan bomlását, robbanás előtti állapotát a stílus, a megjele
nítés módja érzékelteti. Brasnyó metaforikus nyelven és expresszív esz
közökkel hirdeti az elaggott civilizációban egyre fokozódó végzetes fe
szültséget. Ennek jóvoltából valósíthatja meg a belső és a külső káosz 
képi egységét. Nála az eszmék hordalékának a hordaléka árad (gondol
junk a Morénák című fejezetre) s egyidejűleg söpör végig az egyéni 
és a közösségi tudaton, s „csupán az még a kérdéses, hogy a szint mi
korra éri el a kritikus pontot, és spriccel ki dörögve ajtók, ablakok 
hasadékán, a mennyezetbe szakított réseken s áraszt el mindent szem- 
hunyásnyi idő a latt. . . "  (Az esti vonat) Az ember és a világ, legalábbis 
a mai formáját tekintve, túlélte önmagát és megsemmisülés előtt áll; 
lényük ugyanis „a bennük munkálkodó tésztaszerű puffadás"-sal azonos. 
(Futó szerelmek) Az emberi lét veszélyeztetettsége nála atavisztikus, szin
te ontologikus jelenség, ám olykor mégis történelmi konkrétságában válik 
érzékelhetővé: „az embert öröktől fogva veszély fenyegeti, mintha ru
hájával együtt egy számára láthatatlan jelet is magára öltene, és ez 
egyszerre mindenkit feljogosítana arra, hogy zaklassa, becsmérelje, gú
nyolódjon vele, és csúfondáros megjegyzéseket tegyen rá, házát megje
lölje, éjszakánként ürülékkel dobálja meg, undokságokat írjon a kapu
jára, mint valami éjszaka csatangoló kéményseprő, vagy kocsmai tár
saságot odavezényelve a vasrácsos kerítésen keresztül a kertjébe vizeltes- 
se, hogy csak úgy gőzölögjön a föld a dúsan áradó sörhabtól — mindez 
alkalmasint a képére fér a „város" bizonyos polgárainak, mindenfajta 
heccelés és cukkolás, ugratás és irritálás, méghozzá a nyilvánvaló fölény,
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főképp a tekintélyes anyagi fölény nevében, vagy egy illető szervezethez 
való tartozás nevében." (A gőzfürdő) Mindennek természetszerű következ
ménye, hogy „olyan törékennyé vált mindenki, mint egy rőzseköteg, ha 
kicsit megszorítják, már ropog és formátlanodik, töredezik, aszik, ala
kot vált, s pillanatok alatt formátlan hulla lesz, mintha kiveszett volna 
belőlük atyáik keménysége, igénytelensége és elszántsága". (Déli órák)

A FAMÍLIA MÍTOSZA

A Famíliában kimutatható mitikus elemekre utaltunk már egyszer
— ám ott a tárgyak misztériumát, a mágikus hatáskeltést tartottuk 
szem előtt. Ennél azonban a mítosz fogalmának átfogóbb, teljesebb és
— ha úgy tetszik — átgondoltabb jelentése van Brasnyó regényében. 
Azonban lehetséges-e a tudomány és a civilizáció mai feltételei közepette 
pozitív értelemben mítoszteremtésről beszélni? A pénz és az autó csak 
az átlagember fejében nő mitikussá. Az alkotók lényegében kétfélekép
pen viszonyulhatnak a mítoszhoz: az egykori történeteket és szereplőiket 
új szövegösszefüggésbe építve parodizálják a mítosz egykori magasabb 
rendű realitását, noha ezáltal bevallottan is az emberi lét egyes alap
formuláinak, archetipikus helyzeteinek állandóságára, ismétlődő voltára 
figyelmeztetnek; vagy pedig élettapasztalatuk abszolutizálásával, bizonyos, 
számunkra problematikus emberi tulajdonságok túlhangsúlyozásával nö
vesztik üzenetüket mitikus erejűvé. Ilyen esetekben az archetipikus ele
meknek nincsenek állandó hordozóik, s az író különféle változatokban, 
példabeszédekben mondhatja el azt, amit végérvényesnek tart s nyelve
zete erejével kíván mások számára is élményszerűen tapasztalhatóvá ten- 
ni.Nyilvánvalóan erre gondolhat Lotman is: „Mivel a mitológiai szöveg 
a nem mitológiai tudat feltételei közepette... metaforikus konstrukció
kat szül, a mitologizmusra való törekvés a folyamat irányával ellentétes 
módon valósulhat meg: a metafora realizációjában, szó szerinti értelme
zésében (amely megsemmisíti a szöveg metaforikusságát). Ez az eljárás 
a szürrealista művészetre is jellemző. Eredményként a mítosz imitációját 
kapjuk a mitológiai tudaton kívül."

Az a kérdés tehát, hogy milyen mértékben tekinthetjük önértékű 
valóságnak azokat a szituációkat, melyeket Brasnyó István szövegso
rozatában találhatunk. Mágikus csapongásai gyakran lírailag és pszicho
lógiailag hiteles összefüggéseket teremtenek a dolgok körül s a szellem 
szabadságának, mindent átható erejének illúzióját teremtik meg. Másutt 
viszont a szereplők és a helyzetek szimbolikus értékűek, s arra szol
gálnak, hogy képszerűen fejezzék ki az író világszemléletét. Az elefan- 
tisztikus méretű Kövér Asszony például karikaturisztikusan torzított vol
tában élő tagadása a szóban hirdetett emberi akarásoknak. A torz ala
kot a nagy kezdőbetűk még nyomatékosabban emelik túl az egyediség 
határain, ám a szereplő nem önmagában mitikus, hanem azáltal, amit 
kifejtetlenül magában rejt, ami szükségessé tette korcs alakjának meg
teremtését: a testiség, valamint a sajátosan értelmezett nőiesség inerció- 
ja révén. Mindegy tehát, hogy szimbólumnak vagy metaforának tekint
jük, a lényeg az, miszerint mint önálló valóság értelmezhetetlen, vagy 
ha csupán a szokatlansági effektust keressük benne, akkor alig emelkedik 
túl az átlagszürrealizmus szintjén.

Vannak azonban Brasnyó István művének olyan fejezetei is, melyek
ben a mítoszalkotó törekvés közvetlenebbül is megfigyelhető. A szóban 
forgó egységekben a mítosz nem képek mögött rejtőzködő jelentés, ha
nem — nyelvi jellel kiemelt módon — fejtegetés tárgya. Brasnyó ugyanis 
mikor az emberiség lelkiismeretének nevében szól, gyakran nélkülözi 
a konkrét földrajzi és időbeli koordinátákat és szívesebben csak „a falu"- 
ról, illetve „a város"-ról beszél. (Haller például holdkórosként „a város" 
felé botladozik.) A brasnyói látásban ellenben „a város" és „az ember" 
egységet képez; nem ejthet szót úgy az egyikről, hogy ne a másik tükör
képeként fogja fel; ez pedig annak a jele, miszerint víziói igen gyakran
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szemiológiai-kulturológiai határok között maradnak. A képzeletnek és a 
nyelvnek e korlátozása az állandónak, az ismétlődőnek a nyomatékosí
tására szolgál s az archetípusokat igyekszik tudatosítani:

Csupa hullámos-csipkés vonal, délibábszerű képződmény, mint
ha a cseréptetőkre írnának egyszerű, megolajozott mondatokat, 
olyan gondolatokat, melyeknek jelentése már réges-rég beette ma
gát a csontokba, a felfuvalkodott, domborodó koponyák dudoraiba, 
a szemgödrökbe, és amelyek mögött egy-egy ezredév áll, akárcsak 
a „város" az ISTENÁLDOTTA „város" mögött, ami már jóval ko
rábban az volt, ami, mint ami most, aminek lennie kellene, amit 
jelent, a szánandót és magasztosai, az élvezetest és uralkodót, a 
kopottságában is felemelőt és kicsinyességében is nagyot, a táp- 
lálkozót, az emésztőt, a nyitott szennycsatornájút és szakadatla
nul építkezőt, mintha a megásott gödrökbe minduntalan el szeret
ne temetni magából valamit, a fatálisat, a megnevezhetetlent, a 
gyógyíthatatlan fájdalmát és beteget, a forgószelektől lerakottat, 
de végtére minden marad a régiben, az örökös kezdeti stádiumban, 
mintha a tervrajzokat estéről reggelre és reggelről estére állandóan 
átrajzolnák, gyöngéd, óvatos és félénk vonalakban mást fundálná- 
nak ki, olyasvalamit, amit nem lehet egyhuzamban áttekinteni, fel
mérni, de legfőképpen megmagyarázni nem, vagyis nincs, aki oda
figyelne a magyarázatokra, az indoklásokra, soha el nem csende
sedő morajt vetne ellenükbe, úgymint szorgalom, kitartás és jövő
— amikor pedig minden hiányzik, egyszeriben egy egész „társada
lom" kezd rá hivatkozni, vesszőkosárban fuvarozza a vizet, hogy 
fellocsolja a tulajdon tunyaságát, nemtörődömségét, és elkendőzze 
kilátástalanságát, majd hirtelenében még bűnbakot is állítson, meg
nevezve, ki az, aki felelős, kinek kellene e terhet a hátára vennie, 
ki esküdött össze a nemzet—haza—szabadság—boldogság—jólét esz
ménye ellen ...  (Még egy levél)

Brasnyó a táj, illetve az emberiség történetében az állandót, a mindig 
ismétlődőt igyekszik kitapintani, s számára ez jelenti a valóságot. Emlékez
zünk csak A morénák című fejezetre, melyben a lényegi valóság „eseménye
ket játszat le önmagának és eközben nem tiszteli a halált, tudomást sem 
vesz róla, hiszen a vég nélküli ismétlés a szerepe, a tisztje, a funkciója. . . "  
Az író tulajdonképpen nem bízik naturalista-szimbolista történeteinek mí
toszt teremtő erejében, másrészt nála a világkép nem válik el az indula
toktól — ezért nem tud ellenállni a kísértésnek, hogy az emberiség tudat
alattiját megszólaltatva, többször is ne ismételje meg vádiratát. Az ember 
azonos a várossal, a város pedig az emberrel. Az itt és most körvonalai 
egy-egy földrajzi név vagy szembetűnő társadalmi jellegzetesség kapcsán 
fel-felbukkannak ugyan, de felszíni látvány, egyszeri helyzetleírás nem 
konstituálódhat. Az egyértelmű irányban induló jelentés majdnem min
dig megtörik a mellékmondatok elrugaszkodó kanyaraiban, a nagy álló
kép viszont apró képek, illetve gondolatszilánkok sorozatává törik, ez
által is hangsúlyozva, hogy a helyzet igazi tartalma önmaga mögött van, 
s hogy a feltételezhető konkrét időbeli összefüggések édeskeveset mon
danának róla.

A Famíliában a fasizmus például nem társadalmi jelentésű törté
nelmi képződmény, hanem az embert irányító rossz ösztönerőknek ér
telmileg felfoghatatlan összeadódása és kisülése. Általa válik érzékelhe
tővé az emberi tetteket mindig is irányító rosszindulat. A Famíliában 
ugyanis a társulásokat és a közösségeket nem a belátás, a kölcsönös 
egymásra utaltság, a természettel szembeni (vagy azzal legalábbis pár
huzamos) társadalmi szükségszerűség teremti, hanem az önzés, a rövid
látó ostobaság. A Família cím ironikusan utal a különféle emberi szö
vetségformákra. Ezek között legelső helyen Kondrath törvénytelen és 
örökbe fogadott gyermekei állnak. Közülük csupán kettővel ismerked
hetünk meg közelebbről. Az egyik Veronika, aki faluját elhagyva városi 
prostituált lett; a másik pedig Haller, aki nénje nyomába szegődve jut 
el a városba. Ezek, a szerző prózájának újabb szándékolt önellentmon
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dásaként, noha a testiség uralmának köszönhetik létüket, nem hús-vér 
emberek — csak árnyékai önmaguknak. Az író közvetve, metaforikusán 
érzékelteti, hogy nincs önálló létük, független entitással nem rendelkez
nek. Mi tagadás, ezek az eszközök — néhol az olvasót fárasztó módon
— túlságosan is halmozottak. Az ember helyett például szívesebben veszi 
Brasnyó észre annak hűlt helyét, s Veronika is az árnyékán jár. Ezzel 
az öntudat jelentéktelenségét példázza az ösztönök parancsához képest, 
ugyanakkor pedig a civilizációs formák tartalmatlanságát parodizálja. 
Megfigyelhető ugyanis, hogy e regény hősei viszonylag ritkán szólalnak 
meg, s a mellettük levőtől is tulajdonképpen csillagtávolságnyira vannak. 
Brasnyó szerint a tudat és az ésszerű cél mindig az önámítás eszköze, 
ami a jelenségek lényegbeli állandóságára is magyarázatot ad. Haliért 
megérzése vezeti a város felé, annak engedelmeskedik, amit saját maga 
sem ért; őt tehát „a sejtés követi nyomon, másvalakinek a sejtése". 
Haller valójában a mitikus erő sugallatának engedelmeskedik, vagyis úgy 
tesz, mint mások, akik előtte az anyagi kényszernek vagy kalandor ter
mészetüknek engedve a városba indulnak szerencsét próbálni. Haller 
ebbe az ősi képletbe helyettesíti be magát, elődjeit utánozva cselekszik. 
Amennyiben normális ember egyszeri szituációjába sűrítené mindezt Bras
nyó, annyiban a mitologikus célzatról le kellett volna mondani. Ily mó
don megvalósított művészi effektusa a mai prózaírók első sorába emeli
— minthogy nála degeneráltság és mitikus erő majdnem szinonimák. 
Ennek köszönhető, hogy Haller alakja jóval többet jelent egy Szeghegy 
környéki félidióta sváb gyereknél; mindazoknak a szimbólumává nő, akik 
elődjeik példáját követve, reménykedve telepedtek meg a városban, anél
kül, hogy céljukat maradéktalanul megvalósították volna az önző tü
lekedésben.

A „família" szónak a sváb gazda „családi" körén messzemenően 
túlhaladó utalásköre van, anélkül, hogy az ironikus zönge megszűnne. 
"A »város« szinte egy nagy família” — olvashatjuk az egyik fejezetben. 
(A gőzfürdő) A hangsúly félreérthetetlenül gúnyos, ami több helyen is 
megerősítést nyer a regényben. Másutt például „familiáris bizalom"-mal 
találkozhatunk, méghozzá azokra vonatkoztatva a nyájasságot, akik ép
pen az esti vonatot várják. (Az esti vonat) E kifejezés Brasnyó szótá
rában a bizalom, az egymást segítés, az ismeretségen alapuló jóindulat 
után tesz kérdőjelet. Igaz, a városi polgár a Famíliabán is többet fecseg, 
mint a falusi sorstársa, de nem mindig és nem mindenki, s inkább a 
perverz szeretkezések töltik ki idejét; sorsának tehetetlenségi nyomaték 
ad irányt, csupán a látszatai gazdagok, önámító hazugságai sokat ígé- 
rőek. A família mint kisebb és nagyobb közösségek, illetve álközösségek 
gúnyneve ott kap legáltalánosabb s legegyértelműbben megbélyegző je
lentést, ahol a családi és nemzeti hagyományt, de ugyanakkor a vér- 
séget is magában foglalja. A família az intézményesített eszmények fe
dőneve, a normáknak olyan köde, aminek a józan ész előtt alig van 
valóságfedezete. A família a fennkölt látszatok és a korhadt tartalmak 
institúciójának szinonimája. A família olcsó, átlátszó és foszladozó kelme 
a romlott testen — vagyis maga a mítosz. A család eszményét ugyanis 
nem csupán a népnemzeti idealizmus emelte magasra, hanem a múltat 
patriarchális formában feltámasztani igyekvő fasizmus is. Brasnyó regé
nyében a szó teljességgel elveszítette egykori tartalmát, s csupán a 
mögötte levő űrre utal a hangalak; ami a regényben történik, illetve 
ami benne gyakran indulatos közvetlenséggel értékeltetik, az szöges ellen
tétben áll a családiassággal, s tulajdonképpen ennek a megcsúfolása. A 
magyar irodalomnak nincs írója, aki Brasnyó Istvánnál kegyetlenebbül 
rántotta volna le az emberi társadalom (formációktól bizonyos mértékig 
független) öneszményítésének és önigazolásának leplét. Egyes fejezeteinek 
kimondottan az a célja, hogy a látszat és valóság drasztikusságig foko
zott szembeállításával az emberi lény alantasságát tegye szemléletessé.

(Folytatjuk)
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FRANYŐ ZSUZSANNA

KAPCSOLATNÉLKÜLISÉG
A KÖRSZÍNHÁZI ÉVADRÓL

Fogyasztói társadalmunkban egyre inkább előtérbe kerülnek a megrom
lott emberi kapcsolatok, vagy az emberi kapcsolatok teljes hiánya, az 
emberek elidegenülése embertársaiktól a magányt hozza magával, mely
nek művészi bemutatása nagyon is időszerű téma.

Az Üjvidéki Színházban az elmúlt évad során bemutatott előadások 
eszmei mondanivalójának közös jegye: az emberi kapcsolatok elkorcsosodá- 
sa, az emberiség elzüllése, Csehovtól Beckettig. Ez a tartalom kellő formá
ban került bemutatásra, mert az előadások felállítása elmosta a nézőtér 
és a színpad határait, s ezáltal a játék részesévé tette a közönséget. 
Előadásaink a színpad köré telepítették a nézőket, mint a korai görög 
kör vagy patkó alakú orkesztrakat körülálló színtérnél, vagy az Erzsé- 
bet-kori színpadok idején, ahol három oldalról lehetett körül állni a já
tékteret. Színházunk arculatát az elmúlt évadban a körszínház jellege 
határozta meg. Az előadások bevonták a nézőt is a játékba, melynek 
következtében szükségszerűen lép fel az intimitás, és a gondolkodás és 
a közönség magára ismerése döbbenetes lesz. Megszűnik a térbeli el
választás az aktor és a néző között, olykor már Ö, a néző, ül a kör 
közepén, és az ö  életét nézik. A néző tehát megszűnik csupán passzív 
szemlélője lenni az előadásnak, mert a térbeli közelség aktívvá teszi, 
gondolkodóvá. És ha van valami, ami a színházi előadásokban rendkívüli 
jelentőségű, akkor az a szuggesztív erő, amellyel a nézőt az előadás 
közvetlen részesévé teszi a műalkotás létrehozásában. A közönség mű
vészi élményének alapja a szemlélés és az azonosulás dialektikus egysége 
meggyorsul és kifejezettebbé válik a játékot ilyen közelről körülülve, mint 
az úgynevezett dobozszínházi megoldásnál, ahol a színpad és a nézőtér 
között egy űr tátong.

Ha azt akarjuk meghatározni, hogy mi újat hozott az Újvidéki Szín
ház fennállásának hatodik évadjában, megállapíthatjuk, hogy a közönség 
közvetlen bevonását, témában viszont az elidegenedés motívumát mint a 
legidőszerűbb problémának megjelenítését.

Csehov Három nővére után a Cseresznyéskert bemutatása követke
zett mint a Csehov-trilógia (Három nővér, Cseresznyéskert, Vány a bácsi) 
második előadása. Csehov hősei mindkét bemutatott előadásban tehetet
len magányosok, hisz a kisvárosból Moszkvába vágyik a három nővér, 
örökké terveznek, vágyakoznak, de sohasem érnek sehova, az elképzelé
seik szertefoszlanak, egy mocsár nyeli el őket. A Cseresznyés kertben az 
író egy orosz nemesi család széthullását tükrözi, ahol az eladósodott 
tulajdonos még csak meg sem próbálja menteni birtokát. Az árvere
zéssel egyidejűleg estélyt ad. Ezek a hősök nem vesznek tudomást a je
lenről, és egymásról sem. Tehetetlenségükben egymás mellé sodródott 
alakok, akik saját megsemmisülésüknek passzív szemlélői. A cselekvés 
és az azt mozgató akarat hiányzik a hősökből. Anya, a legfiatalabb hajó
törött tisztán látja a helyzetet, tudja, hogy a birtokot elárverezik, mert 
adóságaik megtérithetetlenek, de örül is ennek, mert azt reméli, hogy 
könnyelmű anyját talán észhez téríti a megrázó esemény, és elűzi a kö
rülötte lebzselő ifjú lovagokat. Anya, aki anyjától távol nő fel, magában 
megveti ezt a széteső családot, ki akar törni közülük, és szabad akar 
lenni, egy pillanatra megindul vele a kocsi, azonban a szekér rúdja pár 
méter után falba ütközik, és ez az akadály még Anyának is leküzdhetetlen, 
akkora erő már benne sincs, hogy egyedül áttörje a falat és szabaddá 
legyen. Segítség nélkül nem tud kitörni a szétzüllött körből, és mivel 
senki sem áll mellé, a szabadság elérése csak vágy marad.
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A cselekvésképtelenség, a magány és a tehetetlenség az, ami Csehov 
után Beckettnél jelenik meg repertoárunkban, természetesen már az ab
szurd végletességeivel. Beckett Godot-ra várva szövegében már homá
lyos ködben lebeg a lefokozott emberiség két csavargó bohóc figurája. 
A cselekmény a senki földjén történik, egy sivár helyen, ahol senki 
sem jár. Egy csonka, lomb nélküli fa áll itt, ahova a két „csonka" hős 
érkezik, megtépett ruhában, agyongyötörtén, feltört, hólyagos lábbal, lyu
kas cipőben, az utolsó szem sárgarépával a zsebben, hogy majd ki
tartóan várakozzanak Godot-ra, aki sohasem jelenik meg, csak furcsa, 
semmitmondó üzeneteket küld. Tehát az emberek korcsosodásának fo
lyamata kifejezettebb. Beckett hősei az ókori görögökhöz hasonlóan át
kozzák el fogantatásuk óráját. A léttelenre, a szótalanra vágynak mint 
elérhetetlen semmire. Alkatuknál fogva magányosok, akiknek csak azért 
van szükségük a másikra, a sorstársra, hogy a közlés illúzióját biztosít
hassák, mert beszélni ugyan nemigen beszélnek egymáshoz, vagy ha 
igen, akkor is értelmetlen mondatok ezek, mert mindenki önmagának 
beszél hangosan. Kialakul egy letargikus állapot, amely magával vonja 
a közömbösséget, a cselekvés fölöslegességét és a cselekvésképtelenséget. 
Minden fölösleges, hisz úgyis minden az akarattól függetlenül történik 
már a megszületés óta, a hősöket sodorja az ár, mint ahogy a Cseresz
nyéskert főhősét, Lyubov Andrejevnát is az ár sodort egyik férfitól a 
másikig, egyik rossztól a másikhoz, egészen a birtokról való kiűzetésig. 
Ezeknek a hősöknek nincs céljuk, semmit sem akarnak, csak vannak. 
Egyetlen cselekvésük a várakozás, valamilyen csodára várnak a hősök 
a Cseresznyéskertben is és a Godot-bán is. Egy meghatározatlan csodára 
várnak, mert a várakozás ténye, az emberi élet egyik jellegzetes vonása, 
mindenki vár valamit az utolsó pillanatig, valamiben reménykedik. Hő
seink a semmiben reménykednek, és azt várják éppen olyan intenzitással, 
mint bármely más reális beteljesülést. Lyubov Andrejevna tudja, hogy 
elvész a birtok, mégis csodára vár. A Godot a végeletességig jut a semmi 
remélésében, és ez képezi az abszurditását is. A lét az, ami abszurdnak 
bizonyul. Az abszurditás a kérdező ember és a képtelenül hallgató világ 
szembesüléséből ered. Ily módon az ember elidegenedik a valóságtól. És 
a valóságtól elidegenült ember számára csak az marad, hogy várakozzon, 
várja önnön, sajátkezűleg időzített végét. Beckettnél már maga az élet 
sem más, mint a bomlás kezdetleges foka. Az a világ, amelyet ő ábrá
zol, az ő számára megismerhetetlen. Törvényei vannak, ennek ellenére 
ezek fölfoghatatlanok, megmagy arázhat atlanok. Az ilyen helyzetben min
den esemény véletlenül történik. Talán ezért van az, hogy hősei sivár 
tájon élnek, korcsokként, az emberi faj hátramaradt példányaiként, szá
nalmas véglényekként. Ide jutott az emberiség, ide vezetett a tékozlás, 
züllés, a cselekvésképtelenség.

Erre a bomlási folyamatra, az emberi kapcsolatok kapcsolatnél
küliségére, az emberiség vegetálására figyelmeztetnek előadásaink. Gon
dolkozásra hívják bemutatóink a nézőt, és ennek érdekében ültetik ren
dezőink a színészek köré a közönséget.
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OLVASÓNAPLÓ

HARCBAN A FASIZMUS ELLEN

JOSIP BROZ TITO összegyűjtött művei 3—5.

Fórum, Üjvidék, 1979.

A harmincas évek a fasizmus előretörésének esztendei voltak Európá
ban. Minthogy pedig Josip Broz Tito összegyűjtött műveinek ez a három 
kötete az 1935 márciusától 1940 szeptemberéig terjedő időszakot öleli 
fel, egészen természetes, hogy külön hangsúlyt kap bennük a fasizmus 
és az imperializmus elleni harc.

1935-ben a Kommunista Internacionáléban tevékenykedett Josip Broz, 
és 1936 végén került haza. Ekkor került a párt élére, és legfőbb feladata 
volt, hogy felvegye a harcot az egyre jobban elharapózó és a forradalmi 
mozgalom annyira szükséges egységét veszélyeztető frakcióskodás ellen. 
A JKP szempontjából rendkívül jelentős és sorsdöntő időszakot jelentet
tek ezek az évek. Hiszen a párt sorainak Tito vezetése alatt történt 
rendezése, az ellentétek elsimítása, és a mozgalom egységének megszilár
dítása tette lehetővé, hogy a JKP egyre határozottabban felvehesse a har
cot a burzsoá rendszer veszedelmes hintapolitikájával szemben, és fel
készülten szállhasson szembe 1941-ben a nagy számbeli fölényben levő 
fasiszta ellenséggel, és diadalra vezesse végül is a szabadság zászlaját. 
Ebben az időben tehát párhuzamosan merült fel a párt rendezéséért foly
tatott küzdelem és a fasizmus ellen kibontakozó magabiztos és öntu
datos harc.

Igaz, az ebből az időszakból származó dokumentumoknak csak kisebb 
részét sikerült felkutatni, de az előkerített cikkek, jelentések és más 
írások is félreérthetetlenül rámutatnak a végzett munka jelentőségére. 
Ez a munka nem csupán a pártban uralkodó frakcióskodás felszámolá
sára irányult, hiszen Tito hazajövetele táján valóságos káosz uralkodott 
a JKISZ szervezetében is. Sok helyütt meg is szűntek az ifjúsági szer
vezetek, nagy határozottság kellett tehát az egészségtelen állapotok ren
dezéséhez a pártban és az ifjúsági szervezetben egyaránt. Amellett egy 
másik nagy feladatot is vállalt a hazatért pártvezető: igyekezett gyakor
latilag is megvalósítani azt a megszületett határozatot, hogy a párt ve
zetősége térjen vissza az országba, hogy ily módon a JKP valóban mély 
gyökeret verhessen a nép soraiban. Ezzel a fáradozással egyidejűleg nagy 
figyelmet kellett szentelni a nemzeti kérdés megoldásának is.

Tito 1937 augusztusának közepén vette át a KB irányítását, és eb
ben az időben sok fedőnevet használt. Ezek alatt a fedőnevek alatt je
lentek meg cikkei és jelentései is. Munkája annál nehezebb volt, mert 
ebben a háború kitörése előtti időszakban a Komintern nem oldotta 
meg a JKP vezetőségének ügyét, s Titóra hárult a felelősség a párt 
újraalapozásának és megtisztításának munkájában. A nehézségekre jel
lemző, hogy komoly ellentétek mutatkoztak még a mitrovicai fegyházban 
raboskodó kommunisták között is, és sok problémát okozott Petko Mi- 
letić frakciós központjának szerteágazó tevékenysége, hiszen ez a köz
pont kapcsolatot teremtett még a párizsi frakciós környezettel is. Titónak 
azonban sikerült megtalálnia a kivezető utat a nehéz helyzetből, gátat 
vetett a párizsi frakciós tevékenységnek, és lehetetlenné tette a hazai 
szervekkel való kapcsolatainak építését is. Ebben az időben leveleiben 
és üzeneteiben a mozgalom egységének megőrzésére és szilárdítására szó



lította fel a nemzeti központi bizottságokat és a tartományi vezetősé
geket, s minden igyekezetével azt akarta elérni, hogy a pártszervezetek 
elsősorban saját erejükre támaszkodjanak a pártmunka eszközeinek egy
begyűjtése során.

Erre az időszakra esik például az Anschluss. Ennek megtörténte 
után Tito kiáltvánnyal fordult Jugoszlávia népéhez a függetlenség és sza
badság megvédése ügyében, s arra szólította fel a dolgozó tömegeket, 
hogy szálljanak szembe a fasiszta hódítókkal, mert hát — mint rámu
tatott erre — Ausztria és Csehszlovákia után Jugoszlávia is sorra kerül. 
Tito tehát ebben az esetben is tanújelét adta annak, hogy mélyen a tör
ténésekbe néz, és levonva a következtetéseket, tisztán megfogalmazza 
a leszűrhető tanulságokat.

Ahogyan a 3. kötetben is kifejezésre jut a fasizmus elleni küzde
lem például a spanyolországi eseményekkel kapcsolatban, világosan rá
mutatva arra, hogy voltaképpen mi is történik Spanyolországban a ki
robbant polgárháborúban, s képet adva a spanyolországi népfront hősi 
harcáról, s ahogyan a 3. kötetet is átszövi a fasizmus fenyegető veszélye 
elleni küzdelem kidomborítása az elméleti kérdésekről szóló cikkekben 
is, mint amilyen például A kommunisták és a katolikusok című, amely 
a fenyegető világháború veszedelmét elemzi, arra a következtetésre jutva, 
hogy ennek a veszélynek a láttán a kommunistáknak össze kell fogniuk 
a katolikusokkal, hogy együtt harcolhassanak a fasizmus ellen, — ugyan
úgy a következő kötetben is hangsúlyos marad ez a probléma. A fasizmus 
hódításával kapcsolatban például szerepel ebben a kötetben a JKP KB- 
nek az a még Párizsban elfogadott kiáltványa, amely az Anschluss után 
rámutat arra, hogy Hitler és Mussolini igyekeznek valóra váltani össze
esküvésük célját, és arra törekednek, hogy háborút robbantsanak ki Euró
pában. Ez a háború Jugoszlávia népeit is fenyegeti, hiszen Hitler hadse
rege Jugoszlávia határán áll, és semmiképpen sem szabad hinni a sem
legességre és barátságra vonatkozó hamis ígéreteinek. Mint a kiáltvány 
leszögezi, Stojadinovié elárulta a nép érdekeit, és abban is segítségére 
volt Hitlernek, hogy letiporja Ausztria szabadságát és függetlenségét. Ép
pen ezért a párt központi bizottsága ebben a kiáltványban arra szólította 
fel Jugoszlávia népeit, hogy fogjanak össze valamennyien a szabadság és 
a demokrácia védelmében, és teremtsék meg a népi egység és védelem 
kormányát.

A központi bizottság 1938. évi decemberi határozata aztán foglalko
zik a jugoszláviai politikai helyzettel, és meghatározza a fasiszta agresz- 
szió veszélyével szemben tömörülő népi erők feladatait. És ugyanilyen 
történelmi jelentőségű a központi bizottságnak a JKP tagjaihoz intézett 
nyílt levele, amelyet a Komintern végrehajtó bizottságának kezdeménye
zésére írt Tito közvetlenül azután, hogy 1939 márciusában hazaérkezett. 
Ez a nyílt levél rámutat arra, hogy Németország, Olaszország és Japán 
voltaképpen már megkezdték a második imperialista világháborút a kis 
népek és független országok leigázása érdekében.

Az ötödik kötet már a második világháború jegyeit viseli magán, 
tekintve, hogy az 1939 szeptemberétől 1940 szeptemberéig terjedő idő
szak műveit gyűjti kalangyába. Ezek közé tartoznak azok a jelentések 
is, amelyek a Cvetković—Maček egyezmény megkötése utáni helyzetről 
szólnak. Ezekben a jelentésekben Tito pontosan elemzi Jugoszlávia nem
zetközi helyzetét is, amelyet az jellemez, hogy a hadban álló hatalmak 
igyekeznek bevonni kombinációikba Jugoszláviát is, hogy valamelyik tá
bor szerves részévé tegyék. A nagyhatalmi összeütközések és érdekellen
tétek tehát rányomták bélyegüket Jugoszlávia helyzetére is. Az uralkodó 
körök mind szorosabb kapcsolatba kerültek a fasiszta hatalmakkal, a 
burzsoázia másik része pedig a nyugati hatalmakra támaszkodott, hogy 
így folytathassa a dolgozó nép rétegeinek kíméletlen elnyomását és ki
zsákmányolását.

Tito a helyzetet elemezve, abból indul ki, hogy a Szovjetunió kor
mánya külpolitikai lépéseinek nem kellene kihatniuk a kommunista pár
tok alapvető irányvonalára, mert a szovjet kormány lépései, így a Né
metországgal kötött szerződés is csupán a háború késleltetésére törek
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szik, a nemzetközi forradalmi mozgalmat viszont Tito véleménye szerint 
továbbra is a fasizmus és a háborús veszély elleni harc komoly feladata 
vezérli, s ezzel tulajdonképpen ellentmond a Komintem újabb politi
kájának, amely azt hangoztatja, hogy az adott nemzetközi helyzetben 
nem a fasizmus elleni harc a legfőbb feladat, hanem a burzsoázia elleni 
osztályharcot kell elsősorban szorgalmazni.

Tito álláspontja hazatérése után kifejezésre jutott a párt és a for
radalmi mozgalom előtt álló feladatok megoldására irányuló erőfeszíté
seiben. Ez kiviláglik a kötetben összegyűjtött munkáiból is. Ugyanis 
minden alkalmat megragadott arra, hogy cikkeket, kiáltványokat, uta
sításokat írjon a párttagok számára, megvilágítva a mozgalom előtt álló 
kérdések lényegét. Igen nagy figyelmet szentelt e közben a párt, az ifjú
sági mozgalom, a szakszervezet és általában a forradalmi mozgalom 
tényezői erődítésének.

A nemzetközi helyzetre való tekintettel egészen természetes, hogy 
ebben az időszakban a külpolitikai kérdések központi helyet kaptak írá
saiban. Elismeri ugyan a Szovjetunió kormányának azt a jogos törek
vését, hogy minél tovább távol tartsa határaitól a háborút, ugyanakkor 
azonban Jugoszláviában egyre határozottabban megfogalmazta a JKP kül
politikájának új irányvonalát, tekintetbe véve a jugoszláviai helyzet sa
játos körülményeit, elvetve egyúttal a hadseregbeli defetizmus politi
káját, mert ez azzal fenyegetett, hogy csorbítja a párt tekintélyét a nép 
előtt, és gyengíti erejét abban a helyzetben, amikor egyre inkább fenye
gette Jugoszláviát a közvetlen fasiszta agresszió veszélye.

Külön említésre méltóak ebben a kötetben Valter elvtárs, azaz Tito 
jelentései a jugoszláviai helyzetről, beleértve a politikai helyzetet, a JKP- 
nak az ország érdekében kifejtett szerteágazó munkáját, a Munkáspárt 
tevékenységét, a káderek felkészítését, előtérbe helyezve a JKP ezzel 
kapcsolatos feladatait. Egy másik igen figyelemre méltó cikk Tito moszk
vai tartózkodása idején a jugoszláviai háborúellenes mozgalomról adott 
beszámoló, amely rámutat arra, hogy a mozgalom főleg az ifjúság kö
rében erősödik. Az 1940 májusában aláírt szovjet—jugoszláv kereskedelmi 
szerződéssel kapcsolatban szintén megtalálható ebben a kötetben a rea
gálás. A nép nagy lelkesedéssel fogadta a kapcsolatok felvételét, hiszen 
a háború kitörése után nyilvánvalóvá vált, hogy a burzsoá politika ko
molyan veszélyezteti az ország függetlenségét. A Cvetkovié—Maček-rend- 
szer idején a forradalmárok százait hurcolták gyűjtőtáborokba, és be
tiltottak minden igazi munkáslapot. A Szovjetunióval való kereskedelmi 
kapcsolatok felvétele pedig a diplomáciai kapcsolatok felvételén való 
további munkálkodást is kilátásba helyezte. Mindez azonban persze csu
pán látszat volt, és a rendszer kétszínű, képmutató politikájáról tanús
kodott. Erre mutatott rá Tito a Proleterben megjelent cikkeiben, hang
súlyozva, hogy a jugoszláviai helyzet legfontosabb ténye a reakciós erők 
egysége a munkásosztály és a dolgozó nép elleni támadással szemben. 
Éppen ezért megjelöli azokat az elvi álláspontokat, amelyeken a dolgozó 
nép összefogásának nyugodnia kell.

Egy, Dragomir aláírással 1940 májusának végén megjelent írásban 
Tito rámutat arra, hogy honnan fenyegeti Jugoszláviát a háborúba való 
bevonás veszélye. A Cvetkovié—Maček-rendszer ugyanis nem hajlandó a 
Szovjetunióra támaszkodni, hanem a munkásosztályt üldözve, voltakép
pen gyengíti az ország védelmi erejét. A nép nem kíván a francia és an
gol imperialisták eszköze lenni, és így elbukni, mint Dánia, Norvégia, 
Hollandia és Belgium esetében történt, hanem minden akadályt el kí
ván hárítani az ország függetlenségének megőrzése tekintetében. Felveszi 
a küzdelmet, de saját érdekeinek védelmében, és nem hajlandó teljesí
teni az imperialistáknak azt az óhaját, hogy kikaparja számukra a tűz- 
ből a gesztenyét.

Mint a Veszélyes játék című, a Srp i čekićben 1940. június közepén 
megjelent másik cikk rámutat, a Cvetkovié—Maéek-kormány ahelyett, 
hogy elismerné a Szovjetuniót, és kölcsönös segélynyújtási egyezményt 
kötne vele, s ahelyett, hogy szabadságot adna a dolgozó népnek, valami
féle hintapolitikát folytat az imperialisták között.
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Amikor aztán Franciaország vereséget szenvedett Hitlertől, a ju
goszláv burzsoáziának az a része kerekedett felül, amely már régebben 
is a német és olasz imperializmusnak való behódolásra törekedett. Ek- 
korjában aztán a Hrvatski dnevnik jobbára teljesen nyíltan azt bizony
gatta Hitler és Mussolini felé, hogy voltaképpen nincs is szükség a kor
mány megváltoztatására, mert Cvetkovié és Maček kormánya is min
dent megtesz, amit csak kívánnak tőle.

Ezután a jugoszláv burzsoázia többé nem lavírozhatott a két tábor 
között, hanem kénytelen volt egyre inkább Németország mellé szegődni, 
hogy folytathassa a nép kiszipolyozását. Ebben a helyzetben jelent meg 
1940. július elején az osztály szakszervezetek kommunista tagjai nevében 
az a munkásokhoz és alkalmazottakhoz intézett felhívás, amelyben Tito 
leszögezi, hogy a munkásosztály csakis harccal szegülhet szembe a reak
ciósoknak a szakszervezetek elleni rohamával. Parancsoló szükséglet te
hát, hogy kikovácsolják a munkásosztály egységét.

A háború kitörésének első évfordulójára írt terjedelmesebb mun
kájában pedig Tito elemzi a háború első esztendejének fejleményeit, s 
rámutat arra, hogy ez a háború betetőzése annak a rengeteg bűntény
nek, amelyet az angol és francia imperialisták és bábjaik elkövettek a 
munkástömegek érdekei ellen. Mint írja, ez a társaság az I. világháború 
befejezése óta készül a Szovjetunió elleni háborúra, elfojtotta a német 
nép felszabadító harcát, hatalomra segítette Hitlert, majd elkövette a 
müncheni árulást, és a kis népeket a fasizmus igájába taszította, abban 
a reményben, hogy a fasizmus segítségével végül lecsaphat a Szovjetunió
ra. A titói megállapításoknak ezt a szellemét sugározza egyébként a JKP 
KB nevében 1940. szeptember elején megjelent kiáltvány is, amely a 
háború kitörésének évfordulója alkalmából felszólítja az ország munká
sait, parasztjait és haladó polgárait, hogy tömörüljenek egységfrontba, 
és követeljék a Szovjetunióra való támaszkodást, mert Jugoszlávia csak
is így őrizheti meg függetlenségét.

Az ötesztendős időszak három kötetbe tömörített anyagának ez a 
kivonatos ismertetése is érzékelteti, hogy az összegyűjtött jelentések, cik
kek, a KB megbízásából összeállított kiáltványok, határozatok és egyéb 
írások nem is csupán egy adott történelmi kor eseményeit idézik sze
münk elé, hanem ugyanakkor világos képet nyújtanak Tito politikai láng
elméjének a lényegre döbbentő meglátásairól és következetes álláspont
jairól. Éppen ez teszi ezeket a köteteket is vonzóvá és az elkövetkező 
nemzedékek számára is tanulságossá.

A kötetek fő- és felelős szerkesztője dr. Pero Damjanovié. A közre
adott anyagot Garai László, Magassy László, Pilcz Nándor, Pastyik László, 
Bálint István, Fehér István, Fischer Jenő, Garai Béla, Gyarmati József, 
Habram Károly, Nagy József és dr. Sztáncsics András ültették át ma
gyar nyelvre. A kéziratokat Bogdánfi Sándor nézte át. Az egyes kötetek 
az összegyűjtött anyag mellett további értékes adatokat nyújtanak a 
függelékekben és a jegyzetekben, azonkívül időrendi mutató és gazdag 
névmutató egészíti ki őket.

KOLOZSI TIBOR
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BALLADÁS KÖLTÉSZET

TÓTH FERENC: Csontomiglan-csontodiglan.

Fórum, Újvidék, 1980.

Tóth Ferenc Csontomiglan-csontodiglan című, legújabb könyvének költe
ményeit a népballadák és balladás népdalok hangulata, hangvétele, mo
tívumai és elemei hatják át, s nagy részük felépítésében is megegyezik 
a népballadák, illetve népdalok szerkezetével. De a könyvnek még azok
ból a darabjaiból is, amelyek nem a népdalokra emlékeztető, hanem 
más kötött formában, vagy éppenséggel prózában íródtak, ugyancsak a 
„tiszta forrás"-ból eredő költői meglátás és őserő sugárzik. Tóth Ferenc 
műve balladás költészet, azzá teszi kifejezésmódja, témaköre és bölcselete 
is. Azokon a helyeken, ahol magatartása eltér a népballadáktól, ahol új 
momentum csillan ki az ősi szövetből, mint például az „építő-áldozat", 
motívum interpretálásánál, ott a modern, a világot összefüggéseiben fel
ismerő és elfogadó, de rajta változtatni is akaró alkotó harci szellemét 
érezzük a népballadák fatalizmusával szemben, s ez adja meg Tóth Fe
renc költészetének — esztétikai erényei mellett — magas erkölcsi érté
két. Mielőtt azonban rátérnénk a versek elemzésére, vizsgáljuk meg, mi
lyen módon nevezhetünk egy egyedi költői művet balladás költészet
nek; mi is valójában a ballada és mit jelent a „balladás" jelző; milyen 
változatokon ment keresztül és mit tükröz az „építő-áldozat" motívuma 
a különböző népek balladakincsében, illetve mondavilágában.

I. BALLADA ÉS BALLADÁS

„Csak három valódi természetes formája van a költészetnek: a világosan elbe
szélő, a lelkesültségtől áthatott és az egyénileg szóló: eposz, líra, dráma. Ez 
a három költői mód együttesen vagy külön-külön lehet jelen. A legkisebb vers
ben is gyakran együtt találhatjuk őket, s éppen ez az egyesülés kelti azt a 
csodálatos hatást, amelyet minden nép bámulatra méltó balladáinál tapasztalunk.”

(Goethe)

A ballada epikai, lírai és drámai elemeket egyesítő költői műfaj; 
költemény, amelyben a költő egy eseményt, hőstettet vagy pedig egy 
vagy több személy sorsát énekli meg. A ballada alaphangulata soha
sem derűs. Elbeszélése majdnem mindig feszült, képzeletdús és sok fan
tasztikus vagy misztikus elemet tartalmaz. Cselekménye általában drá
mai, alakjai pedig — tulajdonságaik és cselekedeteik révén — hősiesek. 
Az esemény vége vagy a hős sorsa általában tragikus.

A ballada lényege ilyenformán „egy tragikusan hősies vagy titokza
tos hangulat, amely egy megfelelő folyamathoz konkretizálódik, s ezáltal 
ez a hangulat egyre fokozódik a végső katasztrófáig: a hangulat végzetté 
lesz, egyesek végzetévé vagy általános végzetté, az ember végzetévé; sem
mi sem történik véletlenül, hanem az emberi lélek ősi érzéseiből, szenve
délyből, gyűlöletből, szerelemből, félelemből, démoni hatalmakból és ter
mészeti erőkből születik és fejlődik ki a maga magát konkretizáló vég
zet". (Hans Benzmann: Die Ballade. Hesse & Becker Verlag, Leipzig, 1925, 
XV.)

Azon a törekvésen kívül, hogy a hallgatóságból erős érzelmeket vált
son ki, van a balladának még egy célja, amelyet témamegválasztásával ér 
el: olykor valamilyen történelmi eseményt, történelmi alakot vagy népi 
mondát népszerűsít, s ezáltal a történelmi múlt iránt kelt érdeklődést. 
Ilyen tartalmúak a balladák az északi népeknél, ahol sajátságos arcula
tuk kialakult, s ahol a költészet legkedveltebb formájává lettek.

Ha a különböző népek balladaköltészetének témáit vizsgáljuk, azt 
tapasztaljuk, hogy azokban egyéni tragédiák és babonás hiedelmek van
nak túlsúlyban, tartalmuk azonban az idők folyamán többféle változáson 
ment keresztül, éspedig a közösségi, tehát a társadalmi problémák irá-
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nyában. Különösen jól látható ez a közép-európai és balkáni népek balla
dakincsénél: „A népballadák, amelyek a XVI. és X IX . század közötti 
időszakban ezeknél a népeknél létrejöttek, mindjobban a társadalmi prob
lémákat tükröző témákat juttatják előtérbe." (S. Domokos: Eigentüm- 
lichkeiten dér Strauchdiebballaden bei den mitteleuropaischen und bal- 
kanischen Völkern. Studia Slavica, Academiae Scientiarium Hungáriáé, 
Tomus VI, Fasc. 3—4, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1960.)

Balladákkal azonban nemcsak a költészetben találkozunk; vannak 
„balladák" más művészetekben is, de ezek is a költészet balladáitól szár
maznak, s ezt a rokonságot nem nehéz kimutatni. Az eseményeket festői 
módon leíró balladák megelőzői a X IX . század balladás képei, amelyek
ben szintén erős érzelmek jutnak kifejezésre. A düsseldorfi mesterek pél
dául nemcsak illusztrálták a balladákat, hanem önálló balladás festészetet 
is ápoltak. Képeiken egy-egy balladás szituációt ábrázoltak, amely va
lamilyen előzményt sejtetett, de utólagos következményre is utalt. A ké
pet szemlélő maga szőhette tovább a tartalmat, mivel az ilyen képek nem 
valamilyen eseménysorozatot ábrázoltak, hanem az általa kiváltott ha
tást érzékeltették. Általában nem a legfélelmetesebb, hanem a legmeg
rázóbb, legmeghatóbb momentumot örökítették meg. A balladák megje
lentek a XIX. század zenéjében is: Goethe Villi-király című balladáját 
például Schubert zenésítette meg, Hebbeltől A puszta fiát Schumann dol
gozta fel melodrámává. De az irodalmi balladák megzenésítése mellett 
megjelent a tisztán zenei ballada is, mint amilyenek Chopin és Brahms 
zongorára komponált balladái, amelyek a zenei kifejezésmódra jellemző 
balladás stílusjegyeket mutatják: a hangnemek, a tempók, a hangszín és 
a hangerősség, valamint az egymással váltakozó motívumok kontrasztjai.

Balladák tehát a költészet mellett a művészet más ágaiban is meg
jelentek, magában az irodalomban pedig balladás elemeket nemcsak a 
balladákban, hanem más műfajokban is gyakran találhatunk. Az egyik leg
jellemzőbb balladás elem például a feszültség, amely élet és halál, a 
legnagyobb nyereség és a legsúlyosabb veszteség között uralkodik. Ilyen 
és más balladás elemeket is gyakran találhatunk különböző drámák, re
gények, elbeszélések és költemények egyes helyein. És „mint ahogyan 
nemcsak lírai helyekről, hanem egészükben véve lírai regényekről és drá
mákról is beszélünk, ugyanígy beszélhetünk balladás művekről is". (Wolf- 
gang Kayser: Geschichte dér Ballade. Junker und Dünnhaupt Verlag, 
Berlin, 1936, 158.)

Ilyen módon nevezhetjük Tóth Ferenc költészetét is — egészében 
véve is — balladás költészetnek.

II. AZ ÉPÍTŐ-ÁLDOZAT MOTÍVUMA A NÉPBALLADÁKBAN ÉS A NÉP
HITBEN

„Amit egy költő megalkotott, az utána jövők újra alkotják, — így lett mind- 
annyiuk műve, kimeríthetetlen, mint a természet maga."

(Hans Böhm: Balladenbuch. Steingrüber Verlag Stuttgart, 1954. 7.)

A XV. század utolsó éveiben, de különösen a XVI. század első felé
ben az elbeszélő balladák (az északi típus) már Európa-szerte elterjedtek, 
s még ma is éneklik, sőt újraköltik őket Közép- és Dél-Európában, vala
mint Amerikának azon a vidékein, ahol az angol, a skandináv és a spa
nyol balladák még mindig élnek. A terület, ahol balladákat énekelnek, ha
talmas; az időszak — a ballada a X II. században jelent meg — hosszú; a 
balladák egységessége, mint irodalmi műfajé, meggyőző. Ugyanazok a té
mák ismétlődnek mindannyiukban, ugyanazok a szituációk, ugyanazok az 
eseményfolyamatok.

Európában a balladáknak négy forrása van: az északi országok, a 
latin országok (a balladáknak itt leginkább lírai jellege van), a Balkán és 
Közép-Európa, Oroszország.

A közép-európai és balkáni népek balladái „különleges helyet foglal
nak el a világirodalomban. Mind újszerű és változatokban gazdag temati
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kájukkal, mind kifejezésbeli és forradalmi gazdagságukkal sajátságos 
színfoltot képeznek nemcsak az egyes népek balladaköltészetében, ha
nem az egyetemes nemzetközi balladakincsben is. A különleges nemzeti és 
nemzetközi vonások harmonikus egységgé olvadnak össze bennük és ép
pen ebben van ezeknek az alkotásoknak a magas művészi értéke". (S. Do
mokos)

Ezekben a különböző népektől való balladákban ugyanazok a témák 
és motívumok jelennek meg, és ezeket a témákat és motívumokat meg
találhatjuk ugyanezeknek, vagy távolabbi népeknek a mondáiban, legen
dáiban, s olykor a műalkotásokban is.

E balladák egyik legérdekesebb ilyen föl-fölbukkanó motívuma az 
„építő-áldozat”, amelyet J. Entwistle oxfordi irodalomtörténész kutatásai 
szerint a görögök hoztak Ázsiából Európába. A népköltészeti alkotások
ban, amelyekben ez a motívum szerepel, az a népi tapasztalat jut jelké
pesen kifejezésre, hogy áldozat nélkül nem sikerülhet emberi mű.

Hasonló motívumot találtam egy kínai mondában, amely harang
öntést ír le. A harangnak, bár nagyon szépre sikerült, nem volt hang
j a ^  ezért állandóan újra öntötték. De a harang csak azután szólalt meg, 
hogy a mester leánya öntés közben az izzó masszába ugrott, s önkéntes 
életáldozatával megadta a harang hangját.

W. J. Entwistle European Balladry (Oxford, Clarendon Press, 1939) 
című művében ír az „építő-áldozat” motívumot tartalmazó európai nép
balladákról és a következőkről számol be:

A görögök az Adanai híd tragédiáját énekelték meg, amelyet később 
Artával azonosítottak. Ez már építő-ballada; az egyik hídépítő feleségét 
ágyazták be az alapba, hogy a híd ne omoljon össze.

Az építő-balladák elterjedésének középpontja Macedónia volt, ahol 
abban az időben sokféle nyelvet beszéltek. A hídépítőt, akinek feleségét 
feláldozták, egy görög mesterrel, Manuellal azonosították, akinek neve 
egy XVII. századbeli hídon olvasható.

A fentihez hasonlóan énekli meg ezt a tragédiát a Dibrai híd című 
albán népballada is.

Egy bolgár balladatöredék, Manó Maistore lírai sorokban mondja el, 
hogyan zuhant le Manó mester a maga építette torony csúcsáról. Ez a 
bolgár változat a forrása a Mesterül Manóié című román népballadának, 
amelyben a kőműveseket annyira elkápráztatta a maguk építette torony 
szépsége, hogy a csúcsra felmászva úgy érezték, repülni tudnak. Mind
annyian odavesztek, miután ezt megkísérelték és lezuhantak.

Egy másik román ballada, a Curtea din Arges, leírja, hogy sem a 
kőművesek imádságai, sem isten csodája nem tudta az egyik kőműves hű 
feleségét visszatartani attól, hogy férjét az építőhelyen meglátogassa. így 
rohant vesztébe, mivel a kőművesek elhatározták, hogy az első asszonyt, 
aki férjét meglátogatja, beépítik a falakba, hogy a vár szilárdan álljon.

Hasonlóan dolgozza fel ezt a motívumot a Kőmíves Kelemenné szé
kely népballada, a délszláv népballadák közül pedig a Zidanje Skadra 
című szerb, valamint a Jurjevići gr ad zidali című horvát ballada.

A mi vidékünk népballadái közül A cséplőgépbe esett lány című, a 
munkabaleset áldozatát megéneklő ballada mutat rokonságot a fentiekkel.

Hasonló témák jelennek meg több észak- és nyugat-európai balladá
ban, mondában és legendában is.

A sachsenhauseni híd Frankfurtnál című német legenda elbeszéli, 
hogy egy építőmester az ördög segítségét kérte. Az ördög vállalkozott a 
híd befejezésére, de kikötötte, hogy meg kell kapnia a hídon először vé
gighaladó lény lelkét. A híd az ördög segítségével el is készült, de az 
építőmester becsapta az ördögöt, mert egy kakast hajtott maga előtt 
végig a hídon, s ezt adta át az ördögnek, holott tudta, hogy az ördög em
beri lényre számított.

A boroszlói harangöntés emberöléséről számol be a harangkészítéssel 
kapcsolatban. A Susanne-Marie vagy a hilmesi harangok ezzel szemben
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arról szól, hogy Susanne-Marie, egy gazdag nemes kisasszony ezüstöt és 
aranyat áldoz fel, amikor ékszerét a készülő harangok forró anyagába 
dobja.

Érdekes megfigyelni, hogyan tükrözik ezek a balladák és mondák 
a különböző népek világnézetét. A kínai monda önfeláldozást ír le: Ázsiá
ban értékelik az emberi életet a legkevésbé. A balkáni és közép-európai né
pek balladáiban a halál az épülő művel kapcsolatban vagy véletlen bal
eset (Manó Maistore, Mesterül Manóié), vagy pedig a kőművesek áldoz
nak fel valakit, aki maga nem kíván meghalni (Curtea din Arges, Kőmíves 
Kelemenné, Zidanje Skadra, Jurjevići grad zidali). Még nyugatabbra ha
ladva, úgy tetszik, még jobban becsülik az emberéletet: A boroszlói ha- 
rangöntes című mondában a mesternek felelnie kell a gyilkosságért. A 
sachsenhauseni híd Frankfurtnál című legendában állatot áldoznak fel, 
a Susanne-Marie vagy a hilmesi harangok című mondában pedig csak 
ezüstöt és aranyat.

Házépítésnél is fennáll, sok helyen még ma is, s a mi vidékeinken is, 
az a szokás, hogy az alapba értéktárgyakat dobnak. Ezt a hagyományt 
írta le többek között Goethe is Die Wahlverwandtschaften (Vonzások és 
választások) című regényében, amikor a jelenlevők legkedvesebb éksze
reiket az épülő nyárilak fundamentumába dobták.

Ez a hagyomány, amely még ma is él, hogy az épülő házak alap
jába értéktárgyakat helyezzenek, részint babonaságból tartja magát, ré
szint a vágyból, hogy ezek a tárgyak majd tanúságul szolgáljanak egy tá
vol; utókor számára.

III. TÓTH FERENC BALLADÁS KÖLTÉSZETE

,,Balladás az, ami könnyen balladaformába helyezhető."
(Wolfgang Kayser)

Tóth Ferenc stílusbelileg, formailag magas fokon kiművelt költésze
tében úgy jelennek meg a népi, balladás mozzanatok, mint a kovácsolt
vas műremekeken a népies képzőművészeti elemek, vagy mint Kodály 
és Bartók zenéjében a népi dallamok. Több versében első pillantásra fel
ismerhetőek ezek az ősi motívumok, ugyanúgy, mint Kodály zenéjében is, 
számos költeményében pedig a téma magva és a hangulat sejteti ezt az 
összefüggést, hasonlóan, mint Bartók burkoltan népzenei eredetű művei
ben. Ez utóbbiak közé sorolható például a Déva vára című balladás köl
teménye, amelynek alapanyagát a Kőmíves Kelemenné székely népballa
dából kölcsönözte:

„Megfogták szép gyöngén, bétövék a tűzbe,
Az ő gyönge hammát keverék a mészbe,
Avval állíták meg magos Déva várát,
Csak így nyerheték meg annak drága árá t”

(Ortutay Gyula: Székely népballadák.
Magyar Helikon, 1919, 59.)

Tóth Ferenc költeménye átszellemülten, absztrakt stilizálással dol
gozza fel az „építő-áldozat" ősi motívumát, az egyéni tragédián keresztül 
utalva az általános társadalmi problémákra:

„Téglára téglát, milliókat
rak itt egymásra kór és félelem. —
Épülő időnek, leomlónak 
áldozzák fel megtartó életem.

Hullára hullát dob serényen 
háború, közöny. Bezárul az ég.
Évek gyűrűi közt idézem 
nyolcvanmilliárd ősöm szellemét”
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Az erőteljes optimizmus, amely Tóth Ferenc költészetének egyik 
legnagyobb erkölcsi erénye, a költemény végén a balladák hagyományos 
fatalizmusával szakító, újszerű, eredeti megoldásban jut kifejezésre és a 
reményt fel nem adó embernek a mindent legyőző szeretet erejébe ve
tett hitéről tanúskodik:

„Holdat himbál, harangot kongat 
az éj, de hogy érek túl a falon?
Hogyan hallhatom harangodat, 
honnan e rács, s honnan az irgalom,

hogy bár csöndre ítéltek, magányra, 
mégis bejár hozzám a szeretet:
Nap mint nap megnyílik Déva vára, 
hogy szomjamat oltsd, s én a tiedet. .. ?”

Ilyen átszellemült, ballada- és legendaelemekkel átszőtt költemény a 
verseskötet talán legszebb darabja, a Cédrusfa ága, 1979, amelyben a 
költő saját magát, a népdalok módjára, fával, ággal azonosítja, magányát, 
elhagyatottságát pedig a tél motívumaival ábrázolja:

„Cédrusfa-ágam jégtakaróban,
Hét hete tart már, reszket a gally.
Holnap is így lesz, zúzmara rázza,
Földre telepszik, rügyre tapad.”

A költemény rendkívüli szépsége a tökéletes, klasszikus ritmus, a 
lenyűgöző, lírai leírás és az öt versszakon keresztül feszülő, balladás fel- 
csigázottság együttes hatásának tulajdonítható. Az utolsó versszak bal- 
ladás-legendás metaforáival:

„Cédrusfa-ágon napkitörések,
Rügytemetőben főnix riad.
Tested a Grál, az éjszakaűző 
Vérem elissza, de újra telít.”

a szerelem megsemmisítő és újjátermelő erejéről beszél, amelyet Goethe 
Selige Sehnsucht (Üdvözült vágy) című kései, nagyon mély versében a 
„Stirb und werde” (Halálból élet — Vas István fordítása) gondolattal fe
jezett ki.

A fentiekhez hasonló, stilizált balladás költeményeken kívül a könyv 
mintegy tucatnyi darabja amellett, hogy népköltészeti elemeket tartal
maz, még népballada, illetve népdal formában is íródott, s csak a stílus 
emelkedettsége, valamint a szókincs választékossága és gazdagsága árul
kodik a magasrendű, művészi eredetről. Ilyenek a Vérfa, 1963—1978, 
a Ráolvasás elásott kincs meglelésére, az Égig érő erdőn, a Kiáltozás 
napnyugta előtt, a Könyörgés gyermekért, a Naphívogató, az Anyám álma, 
a Némedi Mária leánya, a Ráolvasás hályogra és hervadásra, a Thüringiai 
hrzsébet megkísértése, A tanácsadó holló, Az ördögkérő és a Kígyóvő
legény.

Ez utóbbi, prózai bevezetővel ellátott, huszonhat versszakos nagy 
lélegzetű ballada anyagát a költő a hasonló című népmesének kezdeti, 
balladás részéből vette. A mese tartalmát ugyanis csak a tragikus moz
zanatig dolgozta fel: a szerelmesek szétválásáig, ami a titok elárulását, 
a kígyóbőr elégetését követte. Ez is ősi motívum: Ámor és Psyhe, Loheng- 
rin történetének magva: a boldogság csak addig tarthat, amíg sértetlen 
a titok, mivel „a vágy a gyér megismerés eredménye". (Thomas Mann: 
Halál Velencében) Ezt a gondolatot fejezi ki a költemény bevezetője, 
amely egyúttal Tóth Ferenc prózastílusának emelkedett líraiságára is 
szép példa:

„Nem szabad bántanunk a fűzfa párnáját, mert kieshet belőle a 
titok, akkor pedig lehullanak a levelei, elszáradnak, széttöredeznek az 
ágai, s a varjak is itt hagyják. Akkor pedig mozdulatlanná dermed
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körülöttünk a levegő, és a fekete vagy acélkék színű károgás is elhalkul, 
megszűnik fölöttünk. Csak azt nézzük meg hát a fűzfa fölénk hajló ágai 
alatt, amit megmutat nekünk!"

A költemény a továbbiakban, a huszonhat versszakon át, a nép
balladák előadásmódját követi, amire többek között a párbeszédes for
ma is jellemző:

— Mindenünk van, kedves uram,
Csak amire vágyok, az nincs.
— Mi volna az? Mondd meg tüstént!
— Gyermekünk, ha lenne végre!

A népköltészeti ihletésű, tömény kifejezésmód gyönyörű példájául 
szolgál a Kiáltozás napnyugta előtt című költemény is, amely a szerelmi 
közeledés fázisait és a beteljesülés tragikumát énekli meg. Utolsó, hato
dik versszaka, mint a zenei fúgák befejező része, a stretto, sűrítve idézi 
az addig elhangzottakat:

„Háromszor kiáltott, magába fogadta,
kinyílt az az ajtó. Hatodszor kiáltott,
Negyedszer kiáltott, égig szaladt benne,
beengedte rajta. Hetedszer kiáltott,
ötödször kiáltott, a dobra hanyatlott.”

Tóth Ferenc prózaverseiben is gyakran fölbukkannak balladás moz
zanatok. Ilyen például, többek között, a költő által alkotott „fehér ördög" 
fogalma, amely Goethe Fausíjából Mefisztóval mutat rokon vonásokat:

 .Ein Teil von jener Kraft,
Die stets das Bőse will und stets das Gute schafft.”
(„ ................Ama erőnek része, mely
Mindig rosszat akar és mindig jót mivel”)

(Sárközi György fordítása)

Goethe Mefisztója tagadásával, bírálatával készteti haladásra, ser
kenti jóra az embereket. Tóth Ferenc Ítélet című prózai költeményében
a költő maga veszi fel az elgondolkodásra ösztönző, revoltot kiváltó
fehér ördög álarcát:

 .Ha meglát valaki törökülésben
vagy a fiókokba gyúrt elképzeléseit meghiúsító fehér 
ördögi maszkban, kiközösít. Pedig nemcsak fekete 
ördög van.”

A töretlen optimizmus mellett ugyancsak figyelemre méltó erkölcsi 
erénye ennek a költészetnek az őszinte haladás- és békevágy, amelyet 
a költő az emberbe és a szó erejébe vetett hitével tanúsít, és ugyancsak 
balladás kifejezőeszközökkel vetít elénk:

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

(önvédelem)

Hasonló tartalmú és stílusú az Alku című vers is, amelyben a költő 
gondolata „suhogó kék angyaláénak: versének küldetéséről szól, amely
nek célját a költeményt lezáró retorikai kérdés világítja meg:
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„ ... Inthet-e f rissen a szó, 
lesz-e, ki hallja belőlünk, 
szemhéjunk ragyogása mögül a halál 
meg az életerő szép, szent riadóit?!”

Mindezek alapján leszögezhetjük, hogy Tóth Ferenc tiszta forrásból 
táplálkozó, balladás alkotása magasrendű erkölcsiségtől áthatott, nagy 
meggyőző erejű és rendkívüli szépségű költői mű, amely mind tartalmi 
gazdagsága, mind stílusbeli eredetisége révén kivételes értéket képvisel 
irodalmunkban.

KENYERES KOVÁCS MÁRTA

EURÓPAI TÁVLAT

BORI IMRE: Varázslók és mákvirágok. 
Fórum, Újvidék, 1979.

Az ötvenéves Bori Imre, kritikushoz 
illően, tanulmánykötettel lepte meg 
magát tavaly a születésnapjára. A 
Varázslók és mákvirágok négy kü
lönböző írói portréja a századfor
duló magyar prózáját tekinti át, s 
összegezésében korfordulót jelez. 
Aligha véletlenül azzal a három el
beszélővel folytatva Jókai útját, ter
mészetesen a megújulás szellemé
ben már, akiknek mindegyike har
mincéves korában meghalt. Talán 
ezért volt, hogy fel kellett fedezni 
őket. Mert mintha sietősen mohó 
élni- és ímivágyásuk égette volna 
el annak az idillnek kicsit már meg
fakult utolsó foszlányait, amely fél 
évszázadon át lengte be Jókai mű
veivel, minden bajt eltakarva a ma
gyar élet tájait. Hogy aztán jó ide
ig saját életművük se látszott ki 
ebből az autodaféból, érthető.

Justh Zsigmond volt korszaknyi
tója az új irodalomnak, amely majd 
másfél évtizeddel korai halála után 
a Nyugat zászlaja alól indul, címé
vel fejezve ki programját, s meré
szen átlépve a „vidéki Magyaror
szág"  ̂megkövesedett hagyománya
in. Csáth Géza és Török Gyula már 
beletartozott az új honfoglalók tá
borába, s főként az előbbi merőben 
modern lehetőségeket tárt fel a ma
gyar próza előtt. Irracionális novel
labeli kirándulásai ugyan nélkülö
zik azokat a díszítő elemeket, ame
lyek a szecesszióra voltak jellemző

ek, mégis ezer szál fűzte őket mind
ahhoz, ami együtt járt az „új idők
nek új dalaival".

Bori fokozott figyelme érthetően 
Justh Zsigmondra irányul. Köteté
nek az a Justh a központi alakja, 
aki egyszerre volt áthidaló és ösz- 
szekötő, azon túl, hogy egyéni va
rázsa is megejtő volt. Nagyvilágias
ságával és Párizzsal magasan fölé
be nőve a korabeli magyar viszo
nyoknak. Boriban olykor el is hall
gat a kritikus, hogy csaknem fenn
tartás nélkül engedje át magát en
nek a varázsnak, amely máig se so
kat vesztett a fényéből.

Mégse mondanám, hogy csak ez 
teszi szép tanulmányát élvezetes ol
vasmánnyá. Nagyon is éber termé
szet ahhoz, hogy révületében ne me
neküljön el tartósan. Figyelme min
dig résen van, hatalmas erudíciója 
folyton meghökkenti az embert, 
hogy ezt is tudja — a festészet egy- 
egy részlet jelenségén kívül például 
Jaša Tomié réges-rég elfelejtett, s 
nem túl jelentős regényét említve 
—, s így épül fel tanulmányának át
tekintő és összefoglaló kompozíci
ója.

Ha Justh Zsigmond méltó helyé
re kerül a magyar irodalomtörténet
ben, akkor ezt alighanem nagyban 
elősegíti majd Borinak a romanti
kus szemlélet ködét és az előítéle
tekből fogant megkövesedett néze
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teket egyformán elhárító s idősze
rűtlenné tett tanulmánya. Mert jól
lehet Justhnak ma már nagy iro
dalma van, jelentőségét még mindig 
nem tárgyalták olyan tárgyilagosan, 
mint azt Bori tette. A negyven év 
előtti heves vitának Halász Gábor 
és Bóka Lázsló között, amiben Illés 
Endre próbált igazságot tenni, mint
ha még mindig megmaradtak vol
na az utóvédjei. Ezeket kényszeríti 
fegyverletételre ez a tanulmány. 
Igen bölcs befejezéssel, mely sze
rint „nem is a politikai, hanem az 
esztétikai kultúrája érdemel figyel
met" Justh Zsigmondnak.

Másik két értekezése, a Csáth 
Gézáról és Török Gyuláról szóló,

korántsem hagyott ennyi tisztázni
valót. Mintha inkább csak Bori 
gyűjteményéből hiányoztak volna, 
nélkülük nem lett volna teljes nála 
a magyar századvég galériája.

Nekem olvasmánynak is nagyon 
szép a könyve. S az az érzésem, 
hogy nagyobb, izgalmasabb vállal
kozásai lehettek, miközben kritikusi 
judíciuma is számos átértékelést fo
gadtatott el bátran, s a tárgyilagos
ság nevében, ilyen bensőséges, 
ugyanakkor a magyar szellemi éle
tet európai távlatból tárgyaló mun
kája még nem volt. Azt hiszem, 
nem tévedek, ha azt mondom: Bori 
ezzel a könyvével tette fel életmű
vére a koronát.

HERCEG JÁNOS

A KÖLTŐ KÖNYVE

VITKOVICS MIHÁLY válogatott müvei. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1980.

Másfél évszázad távlatából visszate
kinteni arra a küzdelmekkel teli 
korszakra, amikor az írók — a fel
világosodás Duna-völgyébe megkés
ve érkezett korának emberfeletti 
erővel kitartó hívei — szinte lépés
ről lépésre törték az „ugart", hogy 
a könyvnek, a nyomtatott betűnek 
igaz barátokat, egyszerűen csak ol
vasókat szerezzenek, most tőlünk, 
mai olvasóktól hatványozott fi
gyelmet követel. Abban a régi idő
ben a maroknyi toliforgatók (!) kö
zött is az egykönyvű írók száma 
összehasonlíthatatlanul nagyobb 
volt, mint azoké, akik egész életük
ben négy vagy öt könyvet írtak, s 
ezeknek is legalább fele haláluk 
után jelent meg, mire nevüket már 
majdnem befedte a feledés.

Akkor könyve elé ezt írta a 
költő:

„Érzem, halálom eskütt társa a 
lévőnek, küszöbömön kocog, s hí, 
vezet az anya természet ölébe visz- 
sza; tudom, emlékezetem nem tart 
sokáig: a jók, kik szerettek, emlé
keznek sokáig, de ők utánam hal
nak. így én, ki örökké élni mindig
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kívántam, mint az árnyék hamar és 
semmi leszek: — És ha írásaim ál
tal tovább, mint véltem, emlékezet
ben lesz nevem — annyi, mint az 
árnyék, melly a napnak felköszön 
átsütése alatt, — a távúi lévő hegye
ken keresztül bukkanó s örökre el
tűnik." (V. M.)

De lám, az utánuk jövők fedez
ték fel újra, s rendezték sajtó alá a 
még kiadatlan kézirataikat.

Igen! Sokan voltak abban az idő
ben a „tüzes, de heverő poéták", és 
még többen azok, akik már az első kí
sérletek után letették a tollat és soha 
többé nem fordultak az irodalom 
felé. Ebben a szinte riasztóan „nép- 
telen mezőnyben" csodával határos, 
hogy mégis akadtak olyan törhetet
len művelői ennek a terméketlen
nek hitt talajnak, mint Kazinczy Fe
renc köre, és kisugárzó erejük elha
tott mindenhová, minden kis zugba, 
ahol — úgy vélték — a szellem oda
adó rajongóira lehet találni. Ha gya
logosan vagy szekéren nem is lehe
tett, de levelükben felkeresték és 
fölfedezték őket akár az ország leg
rejtettebb szögleteiben is, s olyan



kapcsolatokat építettek ki egymás 
között, amelyek ma is példaként áll
hatnak meg egy olyan széplélek 
előtt, aki belső indítás hatása alatt
— vagy a szakmához közelállóként
— elszegődött az irodalomhoz.

Ilyen követendő példaképre nagy 
szükség volt másfél évszázaddal ez
előtt, s nem egyszer ma is serkentő
leg hat azokra a magányos lelkekre, 
akik sokat meríthetnek az úttörők 
életművéből.

Vitkovics Mihály, a kétnyelvű író 
életműve is e példaképek közé tar
tozik. Folyóiratunkban két esztendő 
alatt immár harmadszor térünk 
vissza irodalmi: alkotói, műfordítói 
és irodalomszervezői munkásságá
nak értékelésére olyan időálló köte
tek nyomán, amelyek — megkésve 
bár, de — méltóképpen kijelölik 
helyét a szerbhorvát és a magyar 
irodalomban.

A most megjelent kötet, a Vitko
vics Mihály válogatott művei az ed
digieknél — a teljességet megköze
lítő igénnyel — jóval átfogóbb ké
pet ad arról a sokoldalú tevékeny
ségről, amelyet a lelkesedéstől min
dig izzó írónk nem sokkal több, 
mint három évtized alatt végzett, 
mert 1829-ben, ötvenegy éves korá
ban elhunyt, és ki tudná azt ma 
már felmérni, hogy mennyi mindent 
vitt el magával örökre, nem is be
szélve arról, hogy kiadatlan kézira
tai között két befejezett színpadi 
művet, a I I . Rákóczi Ferenc Rodos
tóban és a Mars Vénusszal Murány 
alatt című drámát is hátrahagyta, 
és halála után mind a két szöveg
könyv elveszett.

Könyvünk Lőkös István gondos 
válogatásában Vitkovics Mihály al
kotói és műfordítói tevékenységé
nek nagyszerűen áttekinthető ke
resztmetszetét adja. A gyűjtemény 
összeállítója a költő kibontakozásá
nak éveitől indult el, és azzal a fe
jezettel zárja le ezt az igazán ér
tékes művet, amely a fáradhatatlan 
író, szervező és kezdeményező utol
só keze vonását őrzi.

Egy érdemes költő könyvéről 
van szó, s ebben az összeválogatás- 
ban nyitány is itt a poéta költésze
te: Népies dalok — szerb népdalfor
dítások. Ebben a fejezetben talál
kozunk azokkal az érzelmes stró
fákkal, amelyek a dédapáról Her
cegovinából származott költő szü
lővárosába, Egerbe visznek vissza

bennünket, a számára el nem múló 
emlékekhez, amelyek első nagy sze
relmének forró óráit idézik fel. Van 
benne valami andalító, akár a nép
dalban is. Csokonai Vitéz Mihály 
idejében, részben talán hatása alatt 
is, mert nagy szeretettel olvasgatta 
verseit, a klasszicista verselés he
lyett ekkor még a népies paraszt
dal felé vonzódik, s ez a legsikerül
tebb soraiból a népies dal tiszta 
ritmusának visszhangját kelti fel 
bennünk. Nagyon jó füle volt, na
gyon szeretett irodalmi körökben 
énekelni, s ennek is köszönhető, 
hogy szerelmes verseiben és ódái
ban olyan tisztán cseng a népi me- 
losz.

Az időt nem tudjuk felmérni itt 
Vüktől Vitkovicsig, de az igazi nye
reség tudatában kell kimondanunk: 
a magyar olvasók közül nagyon so
kan életükben először Vitkovics 
Mihály műfordításaiból ismerked
tek meg a temérdek gazdagságot 
magában rejtő szerb népköltészet
tel: a szerb nép küzdelmeivel, em
berfeletti emberségével és sírig tar
tó véghetetlen szeretetével, hon 
iránti hűségével. Kétségtelen, hogy 
„ . .. a népies M-formát sikerrel al
kalmazó Vitkovics munkásságának 
legértékesebb rétege mégis népdal- 
fordításai". A Bácskai népdal című 
inkább népballada /műfordításainak 
legszebb gyöngyszemei közé tarto
zik, tovább olvasva akár a Szerbus 
balláda, mindjárt soronkövetkezőn 
a Hajkún férjhezmenetele, vagy az 
Egy szép estve...  szelíd hullám
zása.

Ez a szelíd hangvétel simul hoz
zánk akkor is, amikor ódáit olvas
gatjuk így, vele együtt merengőn, 
és elmerülünk alkalmi verseibe, 
amelyekből — akárcsak leveleiből
— a tizennyolcadik századi irodal
mi élet úttörőinek gondjai, küzdel
mei a legőszintébb hangon tárulnak 
elénk, mert alkotójuk jelentős ré
szüket írókhoz, irodalombarátok
hoz, s a velük rokonszenvezőkhöz 
írta. Olyanok ezek, mint a Biztatás
ka Horvát István barátomhoz; en
nek a nem is buzdításnak, hanem 
csupán biztatáskának nevezett al
kalmi versnek minden sorából ki- 
érezzük, hogy a csüggedéstől, a tu
nyaságtól, az elpuhulástól félti azo
kat az általa megbecsült toliforga
tókat, akik elhallgattak, vagy nagy 
ritkán jelentkeznek. Tűz ez, ami fű
ti; hogy fölrázza a tespedtségből,
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így kiált feléje (de ez a többi megtorpanónak is szól):

A puhaságnak eredt kislelkűekre ne hallgass, 
Kik rost ajkokkal szoktak ugatni reánk. 

Eírohadott a jó ízlés régóta agyokban.
S elkábult minden szép tudományra fejők.

Vitkovics Mihály válogatott mű
veit újra meg újra föllapozva úgy 
tetszik, hogy a legkedveltebb műfa
jai közé az Epigrammák tartoznak, 
s ezekben valóban a nagy elődök 
követője. Elmélkedő s nemes intel
meket nyújtó soraiban olykor Klop- 
stock, Verseghy, Kazinczy epigram- 
máiból már ismert gondolatokra le
lünk, de amikor itt is megszólal 
benne a soha nem csüggedő iroda
lomszervező — de hányszor is?! —, 
akkor finoman csiszolt, tömör sorai 
igazi értékeket csillogtató szintre 
emelkednek. Megejtőek. Az olvasó 
mondogathatja is magában: „Eze
ket a sorokat érdemes lenne fejből 
megtanulni, és skandálva ismétel
getni ma is azok előtt, akiknek 
könyvespolcain még mindig fölvá-

gatlanul állnak a mennyi mindent 
magukban rejtő könyvek és folyó
iratok."

írónk nem feledkezett meg arról, 
hogy milyen feladat előtt áll, ami
kor ezeket a sorokat leírta. Nem 
sokkal később megjelent Kis encik
lopédiája, ennek közleményei között 
A magyar könyvek térj észt ésérűl 
szóló dolgozata. Kazinczy és Cso
konai óta nem tudom ki írt még 
az izgató kérdésről ilyen izgalmas 
tanulmányt, amikor az egész ország
ban összesen „tizenhat könyvtáros" 
(azaz könyvárus) volt talán még a 
levéltárnokokat is beleszámítva. Ho
gyan juthatott el akkor egy könyv 
az olvasóig... ? És hányán voltak 
az olvasók? ...

Könyvtárodba szorúlt féreg sok könyveid össze- 
Rágta, de megvannak héjai: néked elég.

írta Vitkovics. És írta keserűen 
Csokonai, és . ..

Milyen keserves századforduló 
volt az — a X V III—XlX.-é —, ami
kor Vitkovics Mihály lelkesedéstől 
égő irodalmi kört gyűjtött maga kö
ré, s nemcsak a magyar, hanem 
anyanyelvének, a szerb irodalom
nak az útját is egyengette úgy, 
ahogy utána kevesen még ...

Lőkös István terjedelmes beveze
tő tanulmánya gondos megmunká
lással vetíti elénk ezeknek a való
ban nehéz évtizedeknek a történetét 
Vitkovics Mihály életútjának majd

nem „feltérképezésével". Ehhez hoz
zájárul még írónk egyetlen kisregé
nye: A KÖLTÖ REGÉNYE... Ez 
voltaképpen önéletrajzi mű, mely
nek hőse maga az író. Az érzelmes 
szépprózának a fejezeteiből nagyon 
távoli képekkel ismerkedünk meg 
abból az időből, amikor Vitkovics 
elindult Egerből — szülővárosából
— arra a nem éppen babérlevelek
kel kirakott útra, amelyen, mond
hatni lépten-nyomon „ . ..  egész éle
te összeforrt az irodalom ügyével, 
ennek szolgálata adta meg élete iga
zi értelmét. Házát is ezért nyitotta 
meg mindazok előtt, akik e nemes 
munkában osztozni kívántak vele".

LÉVAY ENDRE
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A VÁGYAK ÉLETE KÍMÉLETLEN VALÓSÁG

IVÁN CANKAR: Mária szcretetháza. 
Pomurska založba, Murska Sobota,

„ . . .  Iván Cankar élő szellemének 
hódolva hadd tegyek magyar fordí
tói nevében fogadalmat: nem nyug
szunk addig, amíg Cankar a magyar 
irodalomban meg nem kapja az őt 
megillető helyet." Így ír Csuka Zol
tán a Cankar centenárium alkalmá
ból épp az Üzenet lapjain. (1976/9.)

Az ígéretbeváltás eredményeként 
annál is inkább örömmel köszönt
hetjük a Csuka Zoltán és Tóth Fe
renc átültetésében megjelent Can- 
kar-regény magyar nyelvű kiadását, 
mivel Csuka Zoltán gazdag műfor
dítói munkássága során eddig még 
nem jelent meg Cankar-mű könyv 
alakban. (Kéziratban több is elké
szült, a Betajnova királya című drá
ma a Déli Csillag 1948/10. számá
ban jelent meg, s a Pável Ágoston 
fordította Jerne]' szolgalegény igaz
sága + A szegénysoron című re
gények 1955-ös kiadásának csupán 
előszavát írta.)

Bár Cankar művei igen nagy idő
közönként jutnak el a magyar ol
vasókhoz, mégis munkássága mint 
a „legnagyobb szlovén író, a modern 
szlovén próza képviselője, a modern 
szociológiai dráma megteremtője és 
társadalomkritikusa" él tudatunk
ban, aki „sokoldalúan feltárta a 
szlovén nép nemzeti és társadalmi 
életét,. . .  ostorozva a hazug haza
szeretetei, a képmutatást, korlátolt
ságot és a filiszterséget".

Mária szeretetháza (Hiša Marije 
Pomočnice) című regényét 1904-ben 
írta. Cselekményével térben és idő
ben három dimenzióban ismerke
dünk meg. A jelen idő története a 
gyógyíthatatlan betegek hermetiku
san elzárt otthonába vezet, itt talál
kozunk a szenvedések alanyaival: 
„Maiéi megremegett az iszonyattól. 
A nő arcát mintha összemarták vol
na, csak az eleven hús látszott, nem 
volt ajka, sem orra, nyelve a csu
pasz állcsontot nyaldosta ... Malei 
megrettent. Az, aki rárivallt, egy 
alacsony székben ült, megkapasz
kodva a karfába, amilyen az előke
lő karosszékeknél van; jobbra, bal
ra himbálta a széket, erőteljesen és 
gyorsan, s így haladt előre anélkül,

1979.

hogy vastag papucsba bujtatott be
teg lábával a padlót érintette vol
n a ... Amikor a kislány elengedte 
az ágyat, Malei azt hitte: most lög 
elesni! Fél lábon közeledett, a másik 
lába furcsán meggörbülve csüngött 
az egészséges mellett, és alig ért 
a -bokájáig ... Lassan, ügyetlenül 
húzta félre a függönyt, és lehajtott 
fejjel tapogatózva, mosolygósán lé
pett elő. Szép fekete szeme meg 
sem rebbent, kifejezéstelenül égett. 
Tončka világtalan volt...  Katicá
nak csúnya arca volt, széles, lapos 
orra, mint egy néger lánynak, ha
muszürke, borzas haja, vastag ajka 
és apró szeme; talán tizenhárom 
éves lehetett, a fej tábláján mégis 
az állt, hogy hat éve szállították eb
be a házba; egész testét sebek borí
tották, amelyek állandóan nedvez- 
tek." így vonulnak elénk az intézet 
összes lakói. Megismerkedünk a tíz- 
tizennégy éves lányok lehetetlen éle
tével, amelyet gyógyíthatatlanságuk 
tudata tetőz.

Cankar nagyszerűen tömörítette 
a regény történetét, az idő múlásá
ról csak a látogatások alkalmával, 
utalásokban szerzünk tudomást, s 
így a regény egyetlen időpillanat
ban játszódik.

A kórházba látogató családtagok 
mint „édes terhet" vagy „nyűgöt" 
jelentő „megváltásra várót" kezelik 
a betegeket. Ahogy megismertük a 
fiatal lányokat, úgy vonulnak elénk
— a második dimenzió múlt idejé
ben — a szülők, testvérek, barátok. 
S mi jelenti a magatehetetlen bete
gek otthonát? Az életmód következ
ményeként érdekházasság, férj-fele
ség házasságtörése, iszákos apa, per
verz vénember, beteg barátnő. Szün
telenül jöttek látogatóba: „Arcukon, 
szavukban, lélegzetükben és friss 
levegőt árasztó ruhájukon a kinti 
élet leheletét hozták magukkal. Azt 
a kies, gonosz, önmagukban hordo
zott életet, amelynek kicsinyes, 
mocskos örömét és alávaló boldog
ságát farsangi álarc takarta, nehogy 
meglássa valaki a szörnyű mezte
lenséget és meghaljon az iszonyat
tól. A gondterhelt és a napi henyé
léstől mocskos szívükben névetsé-
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ges, öntudatlanul hazug volt együtt
érzésük, mint a koldus pásztoroké 
az újjászületett Megváltó iránt 
Gyermeki szépre, jóra, tisztaságra 
vágyódásukat, hogy is valósíthatnák 
meg a szoba rabjai? Hogy a világ, 
az emberek másmilyenek is lehet
nek, csupán tudatuk kifejezhetetlen 
mélységében él.

Hová hát a vágyódás, hová vezes
sen a remény? A gyógyíthatatlanság 
tudata, s az otthon, természetes kö
vetkezményként vetíti elénk — har
madik dimenzióként — a jövő időt 
s a lélek életét. Miközben a valósá
gos élet elesettségét, nyomorúságos 
megelevenítését ábrázolja, a túlvilág 
szimbolizmusa adja a megfoghatat
lan reményt.

A regény cselekményét Maiéi 
kórházba érkezésétől követhetjük 
nyomon, s mint mindenki más, úgy 
Maiéi sem akar hazamenni. Inkább 
a reménytelen, s ennek tudatában 
az értelmetlen vagy éppen megtisz
tító vágyódás. A lányok élete egyet
len várakozás, hogy történik valami, 
s ha történik, az a halál: Minka ha
lála, a kanári halála, a veréb ha
lála, egyáltalán a halál várása, 
amelynek fizikai létével naponta ta
lálkoznak, s így nem tartogat szá

mukra meglepetést. „Amikor vidá
man és melegen ragyogott a nap, 
Maiéi érezte, hogy a szobában min
den szem rámeredt. Figyelték az ar
cát, sovány karjait, kicserepesedett 
ajkát, hallgatták, amint zihált. És 
minden szem kérlelte: — Halj már 
meg, Maiéi. Mert kint ragyog a nap, 
csábít és minden szív hozzá vágyik. 
Egy másik világba, új életbe! In
dulj, indulj!"

A könyv elolvasása után felvető
dik bennünk Szirmai Károly egyik 
novellájának kérdése: „S ki tudná 
megmondani, mi a fontosabb: a vá
gyak élete-e, vagy a kemény, kímé
letlen valóságé?" Cankar művében 
testi és lelki egészséges emberrel 
nem is találkozunk, éppen ezért el
lentmondásában rejlik a felszólítás 
az igazi élet megbecsülésére.

„ ...  ma mégis úgy érezzük — az 
évforduló ünnepi pillanatában külö
nösképp —, nem tettünk még meg 
mindent Cankar életművének telje
sebb megismertetéséért. Talán ez a 
centenárium biztatás lesz majd" — 
írja Lőkös István a Nagyvilág 1976/ 
5. számában. Csuka Zoltán és Tóth 
Ferenc egyenletes, árnyaltan lükte
tő fordítását üdvözöljük e biztatás 
jelentős eredményeként.

HARMAT BÉLA

A NAGY ÓCEÁNOK MÉLYSÉGEIT JELZŐ 
KÉKEK VONULATAI

MIROSLAV KRLEŽA: Ezer egy halál 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1979. 

MIROSLAV KRLEŽA: Drámák. 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1980.

A nyolcvanhetedik életévét betöltő 
Miroslav Krleža mindannyiunk örö
mére megérte, hogy műveit világ
szerte fordítják, olvassák. Ügy lát
szik azonban, hogy magyar nyelv- 
területen történik ez mégis leggyak
rabban. Magyarországon például 25 
címszót jelentettek meg eddig. Ezek 
közül a Filip Latinovicz hazatérése 
három kiadást ért meg, akárcsak 
a Glembayak; a Bankett Blitvában, 
a Zászlók, az Aretaeus pedig kettőt- 
kettőt. Az Európa Könyvkiadó még
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más Krleža-mtivek kiadására is ké
szül.

A sok-sok fordítás ellenére az 
említett két könyv megjelenése még
is ünnepi alkalom. Vizsgálódásra 
ad alkalmat. Értékelések, kritikák, 
lírai vallomások felkutatására sar
kall, amelyek a méreteiben is impo
záns műhöz kapcsolódnak, azt ma
gyarázzák. A több szem többet lát 
gondolata így érvényesül igazán, a 
különböző szemszögek biztosítják a 
mű körüljárhatóságát, aminthogy a



plasztikai alkotás is akkor jó, ha 
minden oldalról „mutat valamit".

A Drámákhoz Spiró György igen 
alapos, öt részből álló, Krleža drá
mai vénáját fejlődésében bemutató 
tanulmánya tapad. Az Ezeregy ha
lált Dudás Kálmán látta el tájékoz
tató „utószóval".

Érdekes volna azonban a kül
földi kritika vizsgálata előtt a ha
zait venni kissé szemügyre az olva
só hasznát szolgálva. Itt van példá
ul Sinkó Ervin tanulmányvázlata, 
amely az 1964-ben megjelent nyolc- 
kötetes, újvidéki kiadású, magyar 
Krleia-kiadványban szerepel utószó 
helyett. Két idézetet választottam 
szemléltetésre:

— Krleža, aki 1893-ban született 
a Monarchia Horvát—Szlavón—Dal- 
mátországnak nevezett tartományá
ban, egy irodalmi műnek alkotója, 
amely mint Balzac a második csá
szárság embereinek, úgy örökíti 
meg a Habsburg-monarchia életé
nek, helyesebben bomlási folyama
tának és pusztulásának egész pa
norámáját.

— Irodalmi műveket ismertető 
tanulmányok általában azt a kort 
és társadalmat is elemzik, melyben 
a megtárgyalandó mű keletkezett. 
Krleža művének esetében ez feles
leges, mert ezt a munkát az ember
arcokat megjelenítő, a maguk ko
rát kifejező, lemeztelenítő, szimbó
lum-erejű alakok teremtésével ma
ga a költő végezte el.

Slavko Leovac Miroslav K r^á- 
ról szóló tanulmányában a nagy 
horvát írót kora szintetizáló] ának 
nevezi, összegezőnek, aki nemcsak 
hogy prometheusi alkat, metsző gú
nyával minden emberi gyarlóságot 
(saját magát sem kímélve) felper
zselő, de a szenvedés iránt fogé
kony, érző lélek is.

Mirko Bogićević rámutat, hogy 
írónk szinte egyedülálló a giccs, a 
divatos tetszelgés és a blöff, vala
mint mindenfajta hazugság kipel- 
lengérezésében a jugoszláv iroda
lom területén.

És folytathatnánk az ilyen „vil- 
lanatokat", dicsfénybe vonva az író 
homlokát.

Érdemes azonban odafigyelni a 
disszonáns hangokra is, a „kívülál
lók" és nem „beavatottak" észrevé
teleire, hiszen a nagy mű fogyaté
kosságaival együtt jelentős, ismer
ve azokat persze az árnyék rajzola

taiban is gyönyörködhet az ember, 
így merül el a térképek szemléle
tében a kalandvágyó, a nagy óceá
nok különböző mélységeit jelző, vál
tozó árnyalatú kékek vonulataiban.

Krleža önbírálata, előző alkotó
korszakainak felmérő és a már em
lített, magával is kíméletlen hangja 
mellett, Angliából érkezett ilyen 
„visszás" jelzés. A Filip Latinovicz 
hazatérése című Krleia-regény ol
vastán a Sunday Times kritikusa 
értetlenül állt, idegennek találva az 
írásmű egész problémakörét. Az 
esetre visszapillantó hazai értekező 
próza úgy véli, hogy az angol olva
sóközönséget más művén keresztül 
kellett volna megismertetni Krleiá- 
val, hiszen Közép-Európa világa fe
hér folt az angol könyvforgatók zö
mének tudatában, amely az euró
pai írás elsősorban francia vagy 
franciás változatához szokott. E pél
dából is látszik, mennyire fontos 
a lefordítandó mű megválasztása.

Spiró György Krleža drámai opu
sát értékelve arra a megállapításra 
jut, hogy az az irányvonal, amely 
a nagy horvát író életművében csak 
egy színpadi alkotásban jelentke
zik (Kraljevo — Szentistvánnapi 
búcsú), s amely az igazán jelentős 
színpadi műveknek lehetett volna 
előhírnöke, sohasem teljesedett ki: 
„Egyetlen pillanat volt, egyetlen 
színházi pillanat Krleža életében, az, 
amelyből a Szentistvánnapi búcsút 
írta. Később bekerült abba a folya
matba, amely ezt a színházi pilla
natot sikeresen törli ki a minden
napi életből, és szembekerült a min
den polgárosult európai drámaírót 
évszázadok óta nyomasztó, megol
datlan problémával, a közvetlenség 
és a nyilvános intézmények hiányá
val. Ennek a hiánynak pótlásával 
kísérletezett aztán, és végigjárta a 
lehetséges stációkat. Egész dráma
írói munkássága ennek a hiánynak 
kivételesen érzékletes példája."

A fordításkötetek tartalmának 
megválogatása maga is értékítélet. 
Nézzük ilyen szempontból a Drá
mák című könyvet. A következő 
színpadi műveket foglalja magá
ban: Szentistvánnapi búcsú, Michel
angelo Buonarotti, Kálvária, Galí
cia, A Glembay Ltd, Agónia, Léda. 
Sőt a színdarabok egymásutánja, 
sorrendje is árulkodó, bár bizonyos 
fokú kronológiai sorrendet is mu
tat. Első helyen a legtöbbre érté
kelt dráma és még egy expresszio
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nista korszakából; majd az átmene
tet, naturalizmusba hajlást jelző 
Kálvária és Galícia• végül Krleža 
színpadi tevékenységének végét je
lentő három naturalista alkotás.

A fordítók: egy dráma (Kálvá
ria) erejéig Csuka Zoltán, a másik 
haton Dudás Kálmán (A Glembay 
Ltd, Agónia, Léda) és Spiró György 
(Szentistvánnapi búcsú, Michelange
lo Buonarotti, Galícia) osztoznak.

E kötet kapcsán hadd szikráz- 
tassak még meg az ellentétes véle
mények kovakövei közül néhányat, 
mert az effajta tűzijáték is lángra 
lobbanthatja az olvasó érdeklődésé
nek, fantáziájának taplóját:

— A Kálvária kordokumentum, 
de jó műnek semmiképpen sem 
nevezhető. (Spiro György)

— Rendezőileg, mint színpadi 
látvány, a Kálvária a szerző legér
dekesebb drámája. (Marijan Matko- 
vić)

— A horvát irodalomban nincs 
a Kálváriánál erőteljesebb mű, 
amely a munkásság sorsából meríti 
tárgyát, és minden bizonnyal nincs 
ilyen az egyéb, Duna menti-balkáni 
irodalmakban sem... A Kálvária 
hatalmas művészi szépségével ellen 
fog állni az idő múlásának... (Si- 
me Vučetić)

A drámákra vonatkozó, egymást 
ütő véleményekkel ellentétben a no
vellákat, különösen a háborús no
vellákat érintő kritika egészen egy
értelmű: nagyra értékeli őket. Köny
vünk tizenegy elbeszélését Dudás 
Kálmán és Csuka Zoltán fordítot
ták a tőlük megszokott természetes
séggel.

Mennyi indulat, maró gúny, vér 
és az emberi butaságnak, gonosz
ságnak valóban diluviális szörnye
tegei! Félelmetes sodrású, magával 
ragadó folyam. És a jónak mennyi
re elenyésző megmutatkozása, pusz
tulása, megtiportatása. Haláltánc. 
„Sötétség, sötétség és félhomály és 
fájdalom, kimondhatatlan fájda
lom, amely nappal meglapult, de 
most a test minden pórusából, min
den egyes szívdobbanással előtör. 
Most minden piciny törést ére2ni 
lehet, a legapróbb átfűrészelt cson
tot is, az idegeket földrengés rázza, 
s az emberi test mélyéről hangokat 
vet föl, mint lávát a vulkán. Az em
ber összeszorítja fogait, verejtékben 
didereg, szájából hab tör elő, a nyel
vét, az ajkát rágja, egész alsó áll
kapcsa előrenyúlik, arca állati fin
torba torzul, s melle mélyéről úgy 
szakad fel a hang, mintha mély kút 
üregéből törne elő.” (Az V/b ba
rakk)

Ennek az írásnak legelején, 
amely két kötet Kr^a-fordítás 
megjelenésének kapcsán hirdetett 
ünnepet, és amely írót, művet, kri
tikust, fordítót sodort egy forgatag
ba, ennek az írásnak most már be
fejezéséül engedtessék meg újra 
csak a nagy horvát írót idéznem. 
Egyik versének zárósorait válasz
tottam, hogy a befejezés sutaságán 
szépítsenek, hogy tompítsák a nagy 
szellem műveiről írt bármiféle el
marasztalás élét:

Emberek utaznak, s bőröndben az 
imáik.

Hosszú alagút alkonytól virradásig, 
és a dal, ez a nyílt seb, egész éjsza
ka benne parázslik.

VIRÁG ÁGNES

KÉT KÖLTŐ: APA ÉS FIÚ

ÖSSZHANG ÉS NEMESSÉG

ÁPRILY LAJOS: Válogatott versek (1945—1967). 
Magvető—Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978.

A magyar költészetben gyakori a 
magányos remete, aki műhelyébe — 
falusi otthonba, kollégiumi szobába, 
erdők tölgyei alá vagy a lázas nagy

város mindennél társtalanabb ma
gányosságába — húzódva dolgozik 
s küldi üzeneteit az emberi közös
ségnek. E remeteség nem mindig
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száműzetés, gyakran önként vállalt 
életrend, menedék, sőt áhított sors, 
mint Csokonainál, aki „erémi szál
lásra" vágyott, hogy „ember és pol
gár" legyen. A niklai Berzsenyi, a 
csekei Kölcsey, a váli erdőbe húzó
dó Vajda, a párizsi Ady: megannyi 
remete. S az erdélyi magyar iroda
lomban talán még gyakoribb ez az 
életforma. Petelei vásárhelyi magá
nya, Olosz Lajos „barlanghomálya*': 
termékeny és sugárzó remeteség. De 
ilyen Áprily Lajos remetesége is ko
rábban Enyeden, később Visegrá- 
don, a tanári lakban és az erdei 
házban, kéziratok, fordítások, köny
vek és versek között. Sugárzó reme
teség, mert Áprily magánya nem el
vonulás, nem önmagába záródó 
sors. Ellenkezőleg: folytonos üze
net; nem lírai monológ, hanem lírai 
párbeszéd. Az emberekkel, akiknek 
minden versében üzent.

Az emberi dialógus igénye hatja 
át Áprily Lajos felszabadulás utáni 
verseit is, amelyek Jékely Zoltán 
válogatásában jelentek meg a „30 
év" sorozat ünnepi kötetei között. 
Az idős költő életének utolsó két év
tizedében meglehetősen elvonultan 
élt: télen egy csendes budai utcá
ban, tavasztól őszig a Visegrád mel
letti Szentgyörgypuszta magányá
ban dolgozott. Versei mellett foglal
kozott műfordításaival, különösen 
a klasszikus orosz irodalom (Puskin, 
Turgenyev) magyar tolmácsolásá
ban vannak érdemei. Üldögélt a 
lombok által megszűrt napsütésben, 
járta az erdőt, felmérte azt a vilá
got, amely mindig bölcsességre, 
megbékélésre tanította.

Ez a világ a természet. Áprily 
mindig őszinte igézettséggel ámult 
a tájon, virágokon, madarakon, év
szakok változásain, már indulása
kor a környezet szépségei között 
talált nyugalmat, azok a ritka ver
sek, melyek az élet örömét villant
ják elénk, mindig a természet ihlető 
varázsából táplálkoztak. Versei azt 
bizonyítják, hogy az ő számára nem 
egyszerűen téma a természet, nem
csak látvány, amely impresszionista 
képeket sugall, hanem jelképek so
ra is, melyben lelkének rezdüléseit 
közvetítheti. Áprily szemérmes köl
tő volt, úgy érezzük, mintha Arany 
János rejtőzködő hajlamát követte 
volna, nem szívesen vallott érzései
ről, hacsak nem a természetleírás 
metaforáiban.

A végső seregszemle idején, 
ugyancsak a tájba transzponálta át

személyes gondjait, tőle várta a vi
gasztalást. Ezért idézte maga elé a 
fák és dombok, mezei virágok és 
erdei vadak, tavasz és ősz megnyug
vást, biztatást sugárzó szépségeit. 
„Ámulni még, ameddig még lehet, I 
amíg a szíved jó ütemre dobban, | 
megőrizni a táguló szemet, I mellyel 
csodálkoztál gyerekkorodban" — 
hangzik az Ámulni még: az öregkor 
hitvallása és „élet terve". Valami 
„horatiusi" program áll az őszikék 
mögött, amely az élet és öregség 
értelmét az apró és tűnő örömök: 
a természeti szépség, a családi élet, 
a jóleső testi munka megragadásá
ban, megőrzésében és poétizálásá- 
ban keresi.

Mindez az érzés feszültségét hoz
ta létre Áprily kései verseiben. A 
konkrét természeti élmények és az 
elégikus közérzet, a környezet szép
ségének rajza és a borongó melan- 
kólia egyszerre jelentett életszerete- 
tet és lemondást, a végzet tagadá
sát és elfogadását. Költészete nem 
volt tragikus világ: nem voltak
konfliktusai, szenvedélyes összeüt
közései. A versek képanyaga és han
gulata között jelentkező ellentét 
sem tragikus, a végső „ámulás" örö
me és a pusztulásnak való felkínál- 
kozás sohasem a dráma közegében 
találkozik. Áprily melankolikus ter
mészete nem tette lehetővé a lélek 
különböző erőinek összecsapását, 
ami másnál indulat vagy szenvedés, 
az nála megbékélés és elfogadás, 
szelídség volt csupán.

Áprily melankolikus természete 
mögött egy lélek évtizedes edzése — 
magány, kudarcok, végzettudat — 
áll, nem az elégedettség kispolgári 
„középszere". Jól tudta ő, hogy mi
re vállalkozott s mivel nézett far
kasszemet, azt is, mit veszített. A 
Marasztalnálak, májusom a vers fo
kozatosan emelkedő indulatával jut 
el a végső sorok fájdalmas zengé
séhez: „Marasztalnálak, mert nem 
tudhatom: | találkozunk még, tün
dér hónapom?" Csakhogy az ifjúság 
óta gyakorolt önfegyelem, amely 
egy életen át türelmet és megnyug
vást parancsolt reá, most is műkö
dött. Ez megkímélte őt a hevesebb 
indulatoktól, lehetővé tette, hogy az 
élet tragikus pillanatairól is csen
des, emberi hangon számoljon be.

Csendes embersége, humanista 
eszményeinek nem hivalkodó, annál 
őszintébb szolgálata mindig költé
szetének vonzó értékei közé tarto-
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zott. Költői lényének sajátos szelíd
sége, alkotói magányossága termé
szetesen humanizmusára is megha
tározóig hatott: az extenzív, az em
beriség és az ország sorsával bir
kózó közéleti magatartás helyett 
Áprilynak egy befelé és szűkebb 
környezete felé forduló érdeklődés, 
egy csendesebb jó szándék jutott. 
Életét, sorsát mégsem választotta 
el az emberekétől: nem tartott
igényt a „vátesz" vagy a „vezér" 
megkülönböztetett szerepére, helyét 
az egyszerű emberek közösségében 
találta meg. „Ember voltam, reme
gő, daloló" — a Költő című vers 
így fogalmazza meg egy élet végső 
tanulságát. S aki felismeri, hogy a 
költészetnek nemcsak politikai-esz
mei, hanem morális hatékonysága 
is van, Áprily humanizmusát is ér
tékeli. A világ szépségeinek felfede
zése, a természet és az ember kö
zösségének megragadása, az őszin
teség, a példaadás, az elkerülhetet
lennel való megbékélés — mindez 
„társadalmi jelentés" is, hiszen sok 
embernek szól, s gondokra, morá
lis és személyes problémákra ad hu
manista feleletet.

A humanizmus eszményeit érez
hetjük Áprily kivételes műgondjá
ban, formáinak harmonikus szép
ségében és nyelvének tisztaságában 
is. Mesterei, példaképei azok a köl
tők voltak, akik a tökéletesség és 
a tisztaság igényével formálták 
versbe élményvilágukat: Csokonai, 
Arany, Reviczky, Kosztolányi. „Azo
kat a költőket szeretem legjobban, 
akik lucidus, világosan érthető, tö
mör versekben fejezik ki koruk vi
lágérzését" — olvassuk egy nyilatko
zatában. Műhelye sohasem tűr zök
kenőt, hevenyészett megfogalma
zást. Induláskor ez talán mesterség
nek tetszett: a poéta doctus fölé
nyes formakészségének és gondos
ságának — egykori híres verse, az 
Egy pohár bor is erre utalt. Aki 
azonban most lapozza fel régebbi s 
legújabb verseskönyveit, arra gon
dol: a műgond ezen a fokon, Áprily 
verseinek a fokán már nem mester
ség csupán, inkább lelkület és ma
gatartás. Az összhang, a tökéletes 
forma igénye mögött egy költő mély 
embersége, lelki nemessége áll fe
dezetnek, magyarázatnak egyaránt.

AZ EMLÉK KÖLTŐJE

JÉKELY ZOLTÁN: Évtizedek hatalma.
Magvető—Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979.

A régiek természeti jelenségnek tar
tották a költészetet: a költő — 
mondták — nem lesz, hanem szü
letik. Más művészet — a festészet 
vagy a regényírás, a tánc vagy a 
zene — felkészülést kíván, tanuló
éveket és beavattatást. A költészet 
azonban nem mesterség, hanem az 
égiek kegyelme, ösztön dolga, tit
kos kapcsolat az ember és a ter
mészet, az ember és a végtelenség 
között. A költészet mítosza Orfeuszt 
állítja elénk, amint legyőzi az alvi
lág hatalmát, és Ariont, amint lant
jával, énekével nyeri meg szövetsé
gesül a természetet. S ezt a mítoszt 
élték át újból a romantikusok és a 
szimbolisták; mindazok, akik a köl
tői személyiség belső és titkos öve
zeteiben keresték a vers magyará
zatát.

Jékely Zoltán is azok közül való, 
akiknek számára a költészet termé
szetes adottság, életforma és elren
delés. Akiknek nem kell töprenge- 
niök, vajon költők legyenek-e; akik
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életfunkció módjára gyakorolják az 
alkotást.

Elégikus költő: csupa emlék, ref
lexió és elvágyódás. Jellegzetes gesz
tusa a búcsú, lelkiállapota a múlt
ra révedő meditáció, az emberi sor
sok fölé hajló figyelmes részvét. 
Csokonai Vitéz Mihály vagy Koszto
lányi Dezső rokona lehetne, vagy 
éppen Krúdy Gyuláé, akinek sejtel
mes és nosztalgikus világáról nem 
egy szép versét írta. Az idő rétegei
vel együtt fedezi fel saját lelkének 
rétegeit, személyiségének azokat a 
belső övezeteit, melyeket a múlt épí
tett egymás fölé, vagyis inkább egy
más alá. Az önelemzés tervszerű, a 
vallomás azonban mindig önkényte
len: megnyilatkozásait a pillanat ih
lete hívja ki. Jékely oly természete
sen beszél, mint Apollinaire vagy a 
romantikusok. Természetes gesztu
sokkal lép elénk, nem épít kísérleti 
műhelyt, hangpróbák nélkül énekel. 
Persze nemcsak természetessége 
avatja költővé — a szónak egy poé-



tikus-romantikus értelmében —, ha
nem a hangja is: a „bel canto" szár
nyalása, zengése, elkábító dallama. 
Mert Jékely Zoltán abban is a ro
mantikusok vagy a szimbolisták ro
kona, hogy legfőbb eszközének a 
muzsikát, a zengést teszi. Verlaine 
híres poétikáját valósítja meg: „De 
la musique avant toute chose!" El
mondhatók róla Babits egykori sza
vai: „birtokában van a nagy líra ze
nés és elröpítő hatalmának." Annak 
a lírai erőnek, evokatív, megrendítő 
hatásnak, amelyet a zenén kívül ta
lán csak a költészet birtokol.

Jékely verseiben a múlt emlékei 
öltenek alakot. Felrajzanak a gyer
mekkor pillanatai, az idő hamuja 
alól felparázslik a régi szerelmek 
mámora; mint Proust könyvében, 
elevenné válik, testet ölt az eltűnt 
idő. Jékely maga is arról beszél, 
hogy költői munkája nem más, 
mint az emlékek elrendezése a han
gulat, a lelkiállapot kívánsága sze
rint. A lélekben nincs diachrónia: 
egymás mellett található a múlt és 
a jelen; s annak, ami már megtör
tént, gyakran súlyosabb valósága 
van, mint az érzékek mai ingerei
nek.

Az emlékezés mégsem pusztán 
egy önmaga múltjában barangoló 
költő személyes ügye. Jékely emlé
keinek történelmi és közösségi tér
fogata van. Jékely az erdélyi ma
gyarság szülötte, olyan közösségé, 
amelynek különösen gazdag és éber 
a történelmi emlékezete. E közösség 
számára az emlékezet a hagyomány 
őre, s a hagyomány a megmaradás 
záloga. Az erdélyi magyarság em
lékezete éppen ezért makacs elkö
telezettséggel őrzi a múlt hagyaté
kát: azt az jörökséget, amelyet a 
nemzetek, kultúrák, vallások és élet
formák szabadságának évszázados 
eszméje jelent; s őrzi a fennmara
dás történelmi erőfeszítéseit vagy 
éppen a történelmi vállalkozások 
kudarcait: Vasvári Pál tragikus
pusztulását, Petőfi árva halálát és 
ismeretlen sírját valahol a fehér
egyházi mezőn.

Igen, Jékely egy közösség törté
nelmi emlékezetét szólaltatja meg. 
A nagyenyedi Bethlen Kollégium
ban, a marosszentimrei templom
ban, Kalotaszeg falvaiban vagy a 
házsongárdi temetőben az öröksé
get idézi fel, s a megmaradás esé
lyein töpreng. Erdélyhez több köti, 
mint a szülőföld iránt érzett nosz

talgia: vállalja a múlt és a közös
ségi szolidaritás kötelékeit is. Az 
emlékek hűségét növelik, morális 
erőforrásokká válnak, a személyiség 
és az emberi közösség között építe
nek természetes kapcsolatokat. Ez 
a közösségi szolidaritás nem marad 
a nemzet keretei között. A kor fe
nyegetései és erőszakos merényle
tei láttán Jékely részvéttel tekint 
más nemzetekre is. A második világ
háború előkészületei és rombolása 
idején sorra hangzanak fel tiltako
zó, ítélkező versei: részvéttel s ag
godalommal figyeli a letiport nem
zetek sorsát, zaklatott lélekkel is a 
humanizmus parancsait hirdeti.

A történelemmel — a magyarság 
és az emberiség történelmével — 
viaskodik, de e történelem mögött 
mindig az emberi sors egyeteme
sebb törvényeit keresi. A filozófiá
hoz fordul feleletért; az embert a 
világhoz méri, így vizsgálja helyze
tét és lehetőségeit. Korunk gondol
kodói a végtelen kozmosz méretei 
között kutatják az ember helyét. 
Jékelyt is a végtelenség igézi meg: 
a végtelen tér és a végtelen idő. 
Csillagokat fürkésző korunkban ő 
is az égbolt ábráit figyeli, ha lehet, 
teleszkópok lencséivel. Költészeté
nek egyik nagy élménye a „nagy ro
táció": a távoli világokat rejtő, moz
gó csillagos ég. S az a döbbenet, 
amelyet a kozmosz nem embermé- 
retű arányai előtt kell átélnie.

Éppígy tekinti át képzeletben a 
végtelen időt. Eszméletét az időnek 
azok a félelmetes méretei igézik 
meg, melyeket a modem természet- 
tudomány és természetbölcselet mu
tat fel az ámuló ember előtt. Ügy 
érzi, esendő léte elvész abban a 
parttalan tágasságban, amelyet a vi
lág, a tér és az idő végtelensége je
lent. Ezek között a méretek között 
az emberi létezésnek szokatlan tar
talma és térfogata van. Elveszíti biz
tonságát, kiszolgáltatottnak és eset
legesnek érzi magát az ember: a lé
tezést és a semmit kell összemérnie. 
Jékely is ezzel a szorongató feladat
tal küzd a csillagok előtt: „Felcsap
tam a lét s nemlét mérnökének" — 
fogalmaz filozofikus ars poeticát.

Lét és nemlét mérnökeként kere
si ezért azt a területet, ahol az em
bernek is vannak lehetőségei. Mert 
Jékely nemcsak átéli a szorongáso
kat, hanem meg is küzd velük. A 
gondolkodásban és az alkotásban 
találja meg azokat az erőket, me
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lyeknek révén az ember kitörhet 
létezésének szűkre szabott korlátai 
közül. A gondolkodás és az alkotás: 
emberi lehetőség s — éppen ezért — 
emberi hivatás. Jékely — miként

napjaink költői és tudósai, alkotó 
és gondolkodó emberei — azt hirde
ti, hogy ennek a hivatásnak a be
töltése lehet korunk sürgető és mél
tó feladata.

POMOGATS BÉLA

Az Üzenet 
pályadíjait odaítélő bizottság jelentése

A Szerkesztő Tanács által minden évben kinevezett bi
zottság ötödször ítéli oda a folyóiratunkban megjelent leg
jobb mai tárgyú novelláért, versért, a jugoszláv nemzetek 
és nemzetiségek irodalmával foglalkozó tanulmányért, va
lamint a munkásosztályunk ügyét szolgáló szociográfiai- 
szociológiai szakdolgozatért az Üzenet 2000—2000 diná
ros pályadíját.

A pályadíjat odaítélő bizottság tagjai — Urbán János 
felelős szerkesztő, Pató Imre és Szekeres László, a Szer
kesztő Tanács tagjai — a következő határozatot hozták:

1. A szépirodalmi alkotásért járó pályadíjjal KO- 
PECZKY LÁSZLÓ-t jutalmazták a 3. és 10. számunkban 
megjelent verseiért. Ezek a költemények az embert foglal
koztató kérdések reális szemléletét érzékeltetik, rávilágíta
nak a velünk, körülöttünk zajló élet rezdüléseire.

2. A jugoszláv nemzetek és nemzetiségek irodalmával 
foglalkozó tanulmányért járó díjat HORVÁTH MÁTYÁS 
érdemelte ki Csépe Imre Madártemetés című elbeszélé
sének elemzéséért. Nálunk ritka eset, hogy valaki — a 
könyvismertetőn, műbírálaton túl — nyelvjárási, képszer
kesztési, tartalmi és más szempontok alapján novellát ele
mezzen, és egy szerző több száz írásából kiemelje az író 
egyik legjellemzőbb alkotását. (1979. november, 662—667.)

3. A munkásosztályunk kérdéseivel foglalkozó írásért
járó díjat KOLOZSI TIBOR kapta a munkásosztály idő
szerű témáit taglaló műveket bemutató munkáiért. (Rehák 
László: Kisebbségtől a nemzetiségig, 1979. fnájus,
288—290; István Seli: Građansko nasleđe u socijalističkoj 
kulturi Madara u Jugoszlaviji i njegovo prevazilaženje. 
1979. november, 696—697; Josip Broz Tito összegyűjtött 
művei 1. 1979. december, 758—760.)

Szabadka, 1980. augusztus 12.

A bizottság tagjai:

Urbán János 
Pató Imre 
Szekeres László
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 20. KÖTETE

DETTRE JÁNOS

Új partok felé
(válogatott cikkek)

Dettre János 1920 és 1925 között kezdeményező sze
repet töltött be a vajdasági magyar szellemi élet kiala

kulásában. Az őszirózsás forradalom napjaiban Szeged 

kormánybiztos főispánja volt; a forradalmak bukása 

után, az ellenforradalom elől menekülve jött Szabadkára 

a társadalmi változásokat előkészítő magyar politika kép

zett és elkötelezett képviselőjeként. Nagy tapasztalatokkal 
és egy fájdalmas vereséggel az idegeiben, gondolkodásá

ban — éppen ezért lehettek kezdeményezései megfontol- 
taik és felelősséggel teljesek. Innen érthető, hogy a béna
ság és zavar állapotában ő találta meg először az új hely
zetben lehetséges termékeny magatartást, a cselekvés mó
dozatait. A jugoszláviai magyar irodalom külön történe
tének alig van olyan kérdése, melyet a kezdet kezdetén 
föl ne vetett volna, s válaszaiban sok olyan elem van, 
mely máig ható érvényű. Ez a kötet a nálunk végzett 

munkáját tükrözi, itt megjelent írásainak javát tartal

mazza.

A 276 oldalas, 26 dokumentumértékű képet és rajzot 

tartalmazó könyv anyagát Dér Zoltán gyűjtötte össze, s 
az utószót és a jegyzetet is ő írta. A szép kiállítású kötet 
előfizetési ára 120, bolti ára pedig 150 dinár. Megrendel

hető a Veljko Vlahović Munikásegyetemen (24000 Suboti
ca, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig a Fórum új
vidéki és szabadkai, valamint a szabadkai Napredak köny

vesboltjában vásárolható meg.



MEGJELENT 

AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 21. ÉS 22. KÖTETE

A jövőben is 
élni

(délszláv szerelmes versek)

Kenyeres Kovács Márta, a zeneileg is jó felkészültsé
gű írónő és műfordító ezúttal a kiemelkedő jugoszláv köl
tők szerelmes verseiből állított össze egy kis kötetet. Ez 
a dicséretes szándék a női lélekhez közel áll; az átélés, 
a finom, alig sejthető mozzanatok meglelése és a műfor
dításokon keresztül való átvetítése a verssorokban érzel
mesen érvényesül. Ez a kivételes erénye ennek a váloga
tásnak és jelentős részben a találó, szerencsés átülte
tésnek.

Susretí
(madarska poezija u Jugoslaviji)

A Susreti (Találkozások), a jugoszláviai magyar köl
tészet kis antológiája, több mint harminc költő csaknem 
nyolcvan versét tartalmazza. Egy emberöltő gyöngysze
meit sorakoztatja fel a kötet anyagának válogatója és for
dítója, Kenyeres Kovács Márta. Jól ismeri a szerbhorvát 
nyelv lelkét, a nyelv sajátos ritmusát, lírikai követelmé
nyeit, s ennek a tudata bátorította őt fel arra, hogy a 
saját anyanyelvéről más nyelven, a velünk és bennünk 
élő szerbhorvát nyelven szólaltassa meg költőinket.

Mindkét könyv megrendelhető a Veljko Vlahovic 
Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg cara Jovana Ne- 
nada 15), vagy pedig a Fórum újvidéki és szabadkai, va
lamint a szabadkai Napredak könyvesboltjában vásárol
ható meg. A 19 költő mintegy 60 művét tartalmazó A 
jövőben is élni előfizetési ára 30, bolti ára pedig 40, a 
64 oldalas Susreti c. antológiáé viszont 40, illetve 50 dinár.


