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JÓDAL RÓZSA 

BUDH AZ ANNYI, MINT: FELÉBREDT 

1. nap 

Rettenetes ez a h őség! Az embernek valósággal az agyára telepszik. 
A repülőben sem tudtam aludni, pedig tízórás utat tettünk meg Bangko- 
kig. Egyre kevesebbet alszom, az idegeim mintha kötélen ugrálnának. 
Az Apaurint már megszoktam; csak szédülök t őle, kissé elbódulok, még-
sem hat. 

Nem tudom, mit csinálhat most otthon Marcsi? Amikor Miklós — 
ez az új fotós, akit mellém adtak a fotoosztályról — megkérdezte, férj-
nél vagyok-e, megint zavarba jöttem, s céklavörös arccal csak annyit 
böktem ki, hogy: Nem. Marcsiról még nem szóltam. Nevetséges, hogy 
ennyi év után sem tudom megszokni ezt a kérdést, Pedig magamban — 
magamnak? — egész kis külön elméletet dolgoztam már ki vele kapcso-
latban. Nem kellene viselnem a gy űrűt; az vezeti félre az embereket. De 
mit csináljak? Már csak ez az egyetlen emlékem Attilától. Kicsi, olcsó 
aranykarika. Az ösztöndíjából vette. Néha úgy érzem, ha két ujjam közé 
venném és megszorítanám, elpattinthatnám. 

Éhes vagyok. A repülőn olyan kókadt voltam, hogy nem figyeltem, 
mit kérdez a stewardess, csak megráztam a fejem, hogy nem, nem kell 
semmi. Csak amikor csinos m űanyag dobozokban felszolgálták a vacso-
rát, akkor fordítottam az ablak felé a fejem. Szégyelltem külön kérni, 
pedig a diós rúd, rózsaszin jéggel a tetején, nagyon kívánatos volt. imá-
dom az édességet, tömöm is magam mindenfélével, keksszel, csokolá-
déval reggeltől estig — olykor erőszakkal is —, mégis Marcsi születése 
óta olyan vagyok, mint az agár. Milyen mucsai is lehettem én ott a repü-
lőn! A vaćsorát elalszom, a kávét magamra löttyintem, s a biztonsági 
övet is csak a légikisasszony segítségével tudtam magamra kattintani. 
Akkor is úgy lötyögött, hogy ha történetesen bukdácsolni kezd a gépünk, 
hát én szép ügyesen kicsusszanok bel őle. Ha ők végignézhették volna 
tantaluszi kínjaimat, hogy minél természetesebbé, látszólag mindennapi-
vá álcázzam kínos igyekvésemet, száz százalék, hogy jókat röhögtek vol-
na. Persze jólnevelten csak a markukba. S nyomban utána New York-i, 
afrikai és ausztráliai repül ős kalandjaikról kezdtek volna fellengzősen 
csevegni. Mert hát ők ugyebár — habár három világnyelvet csak én 
beszélek közülük — bejárták már a félvilágot. 

Leszállás előtt rettenetesen zúgott a fülem. Azt hittem, megreped 
a dobhártyám. Évi figyelmeztetett ugyan, hogy dugjak vattát a fülembe, 
de elfelejtettem. Emellett a nyilallás mellett az a kis hányinger, gyomor-
szorulás igazán meg sem kottyant. Mintha késsel hasogatták volna a 
fülemet. Alig vártam, hogy földet érjünk. Pedig milyen boldog voltam, 
hogy erre a csodálatos útra a szerkeszt őség éppen engem — engem, az 
örök kezdőt jelölt ki! 

2:, nap 

Légkondicionált buszunk ma elakadt á belvárosban. Nem is csoda, 
rémes itt a forgalom. No, nem a . riksák okozzák! Szegénykéim, háromr 
kerekű  rozoga taligáikkal egészen az út szélére szorultak. Chryslerek és 
Skodák, meg holmi tévével, telefonnal, saját bárral ellátott, sz őnyeggel 
vastagon borított autócsodák száguldoznak a négysávos utakon vadul, 
forgalmi táblák meg sehol, de még záróvonal és terel ővonal sincs. Ki-ki 
boldoguljon, ahogy tud! . Ma megtudtam: a 200 százalékos behozatali vám 
ellenére évente százezerrel növekszik itt, Bangkokban a gépkocsik száma! 
Ezt az adatot okvetlenül felhasználom majd a riportsorozatomban. Szól-
tam is Miklósnak, hogy fényképezzen le egy forgalmi dugót, meg egy-
két motorost, aki kend őt kötött az arcára, mert fulladozik a kipufogó 
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gázoktól. Furcsán-gunyoros arccal nézett rám, s azt kérdezte: „S mit még, 
főnöknő?" Megsértődött volna, amiért figyelmeztettem? Elvégre engem 
bíztak meg a cikksorozattal, ő  csak a színes képmellékleteket szolgáltat-
ja adalékul. Különben is új ember, nemrég jött a vállalathoz, honnan-
tudjam, hogy dolgozik, mennyire önálló? Vagy ennek is az van a orrá-
ban, mint Attilának valamikor: hogy nő  vagyok, s egy n ő  ne dirigáljon? 
Nevetségesen régimódiak, s én újra és újra meglep ődöm, mert én nagyon 
is egyenragúnak érzem magamat. Minden megtiprottságom ellenére... 
Hiába csóválták a fejüket hitetlenkedve a kollégák; én igenis önszántam-
ból szültem. Akkor, amikor már tudtam, hogy Attila gyáva. Nem mer 
vállalni egy gyereket, nem mer vállalni egy családot. Lélekben felel ő tlen 
kamasz maradt. És én mégis szerettem. És akartam a gyerekét ... Mar-
csikám, kicsikém, úgy hiányzol! :.. Hogy is hagyhattam ott? Biztosan sír 
esténként. Önző  vagyok, szívtelen. De négy év után ez az els ő  alkalom, 
hogy újra komoly, felel ősségteljes feladatot kapok. Nem szabad elsza-
lasztanom. 

Amíg a busz állt és a sofőr szitkozódva magyarázkodott, tülkölt és 
tolatott előre-hátra, egy kopaszra nyírt, nagyszem ű  kisfiú sündörgött oda 
és az ablakon bekocogtatva, tarka orchideafüzéreket kínálgatott kántálva. 
Szíven ütött, hogy olyan a szeme, mint Marcsinak ... mint Attilának? 
Miközben a markába nyomtam néhány bathét, nem állhattam meg, hogy 
meg ne simogassam azt a kerek, tar kis koponyáját. Rémülten rám me-
redt, elrántotta a fejét, és ordítva, öklét rázva felém, elszaladt. Majdnem 
elsírtam magam. 

A sofőr megszánt: 
— Ne lepődjön meg, a thaiok tanítása szerint a fejet megérinteni. 

szigorúan tilos, sőt komoly sértésnek számít, mert a fej: a lélek helye. 
Apám kapja el így a fejét, valahányszor meg szeretném simogatni, 

csókolni. Talán játéknak szánja. Gyerekkorom óta ezzel játszik. Egyre 
feljebb csavarja a nyakát, hogy pipiskedve is alig érem el, magasabbra 
és magasabbra emeli az állát, én meg harcolok a szeretetéért, nyújtóz-
kodom, ugrok vagy belecsimpaszkodva kúszom fel rá, de az arc egyre 
messzebbnek, elérhetetlenebbnek tetszik, szeretetre éhes szám csak az 
inas, borostás nyakát éri ... Nem, újabban már egyre ritkábban harcolok 
a szeretetéért. Belefáradtam. Most majd a lányom vált fel. Most azt 
gyötri. Szombaton is megríkatta vele. Pedig eseng a szeretetért, látom a 
szeméből, örömet okoz neki a közeledésünk, mégsem fogadja, mégsem 
vállalja, nem tudja, vagy nem akarja. Micsoda átkozott természet az ilyen, 
önmaga fagyából, börtönéb ől kitörni képtelen? Lehetséges, hogy én is 
tőle örököltem ezt a „disztingvált, finom kimért" modoromat, amely 
messzire riaszt minden épkézláb férfit? Ez a Miklós is már mióta itt 
toporog körülöttem és még egyszer sem próbált megcsókolni. Igaz, ami-
kor kicsomagoltam, bejött a szobámba, s a nyitott b őröndömben aligha-
nem meglátott egy vattacsomagot. Nagy hirtelen rádobtam egy blúzt, de 
nyilván csak észrevette a sasszemével. Lehetséges, hogy azt hiszi, meg-
van a bajom? 

4. nap  

Ma „bevallottam" Miklósnak Marcsit. Délel őtt a klongok fából 
ácsolt, bádogtetej ű , lábos kunyhóit fényképezte, én meg tolmács segít-
ségével faggattam a boldogtalanokat. Vagy lehetséges, hogy nem boldog-
talanabbak nálam? Nincs vízvezetékjük, se villanyuk, szemétkihordásról 
hírből sem hallottak, ott mosnak a csatorna szennyes vizében, hogy 
utána maguk is megfürödjenek benne, majd csónakba szállva hangos, 
éneklő  szóáradattal kínálják orrfacsaró „illatú" rákjaikat, kagylóikat, 
szárított halaikat. De körülöttük ezerszín ű  orchidealigetek, titokzatos, bu-
ja pálmaerdők, s cifratornyos, sárkányalakos pagodáik tetején játékos 
majmok ugrándoznak. „A természet és az ember megbonthatatlan, ősi 
egysége", mormolta Miklós ábrándosan, miközben egy magányos csó-
nakot kapott lencsevégre a Maenam partján, amint korhadt orrán éppen 
megtörnek a lenyugvó nap sugarai. Micsoda giccs! Nem vártam t őle eny-
nyi poétikusságot. Valahogy kihúztam bel őle, hogy tegnap, színház után 

500 



bordélyban volt. Ott rendezték be rögtön a „színház" (tulajdonképpen 
sztriptíz-bár) mögött. A lebuj kijárata egyenesen odavezet. Agyonfestett 
thai szépségekkel zsúfolt bordély, s utána ez a költ őien magányos csó-
nak. Brr! Hogyan egyeztethet ő  ez össze? Vagy minél hosszabban hente-
reg meg az ember a mocsokban, annál jobban vágyódik a tisztaság, a 
„lelki szépségek" után? 

Először én is sajnálkoztam néhány fogatlanul vigyorgó, bigámiában 
„sínylődő" interjúalanyomon, „fogas" keresztkérdésekkel próbáltam őket 
zavarba ejteni, de sikertelenül: csökönyösen azt állították, hogy boldo-
gok. Bádogtetej ű  házaikban, félig üres hassal, „édes" hármasban. 

Azután eszembe jutott a barátn őm, akinek a Karcsija évek óta 
semmi unszolásra nem válik el a feleségét ől, csak pár hónapra hol Klá-
rihoz költözik, hol vissza a családjához. Esetleg, olykor, a változatosság 
kedvéért, egy harmadikhoz is. Hát ez nem bigámia. Éppen csak nincs 
legalizálva. Miért jár mégis több fájdalommal, hercehurcával, veszeke-
déssel — sőt verekedéssel is?! Klárinak eddig egy öngyilkossági kísérlete 
volt, Karcsi feleségének kett ő. Fel is marta a torkát valami úgy, hogy 
alig lehet a szavát érteni. A civilizáció tett volna bennünket ilyen érzé-
kennyé, önzővé? Milyen szép is volna, milyen emberi volna együtt élni 
szeretetben, barátságban, szerelemben. Valamennyien, akik egy kicsikét 
is szeretjük vagy szerettük egymást. Megszabadulni a féltékenység ördö-
gétől, az irigységtől, birtoklási vágytól. De én üvöltözni tudtam volna, 
valahányszor Attila csak ránézett másra, kezem-lábam megfagyott a kín-
tól, a fejem zúgott, s úgy éreztem, belehalok, ha elhagy. Talán az volt a 
baj, hogy túlságosan szerettem. Megosztani a szeretetünket, a szerelmün-
ket. Sokfelé osztani, szétosztani magunkat. Lehet, hogy ez a megoldás? 
A bölcs béke, a megnyugvás? Úgy lehet, Attila sem hagy el, ha nem 
csütörködöm rá olyan mindenr ől, s legfőként magamról elfelejtkez őn, 
olyan sorsszerűen,... 

Bementünk az üzletnegyed sikátorainak egy-két üzletébe is. Micsoda 
választék! Az indiaiak selymet, batikolt kelmét árulnak, a kínai patika 
tele kígyóbőrrel, furcsa gyökerekkel. A temetkezési boltokban egy darab-
ból faragott kínai koporsók. Miklós kedvére fényképezhetett kuriózumo-
kat. Már nem figyelmeztetem semmire, nem akarom megsérteni „férfiúi 
hiúságát". Meg aztán láttam a tegnapi képeit is, az éj jel el őhívta őket. 
Úgy látszik, érti a szakmáját. 

Elhűltem, amikor rájöttem, hogy ezek a butikok egyúttal lakások 
is: a szoba mélyén ott a házioltár a füstöl őkkel meg a ház CHai Thi 
nevezetű  jó szellemének parányi házikójával, az oltár fölött Bhumipol 
király . és Sirikit királyné arcképével, a sarokban meg, faládában, a ház 
ifjú trónörököse bömböl. Fanyalogtam, mire Miklós, félszemén a fény-
képezőgéppel, megkérdezte: 

— Miért, neked hány szobás lakásod van? 
Persze tudja az aljas, hogy semmilyen lakásom sincs, albérletben 

lakom évek óta. A szerkeszt őség az idén alig tudott egyetlen lakásra 
valót összekaparni: Zolinak, aki már tizenöt éve szorong egy szoba össz-
komfortban a három gyermekével. S közvetlenül utána még négyen ad-
tak be lakáskérvényt. Valamennyien többgyermekesek. 

Kezdtem más szemmel nézni az üzletecskére. Ha Attilával ... és 
persze Marcsival... együtt élhetnék egyszer, vállalnám ezt az egészet 
füstölőstül, kígyóbőröstül, királynőstül együtt. Még az összkomfort sem 
kellene. 

Megsimogattam a bömbölő  kisbaba pólyáját. (Az arcát nem mer-
tem.) tikkor vallottam be Miklósnak Marcsit. 

6. nap 

Ma a buddhizmusról és a buddhistákról mesélt az útvezet őnk. 
— A szanszkritban és a bel őle származó középind nyelvekben a 

„budh" jelentése „felébredt", és azt nevezik így, aki „a tévelygés éjsza-
kájából ráébredt a megismerés fényére". Az ind irodalomban a: „bhaga- 
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vat" (a magasztos) és a „tathágata" (a tökéletes) kifejezéseket is hasonló 
jelentésben használják. A buddha lényege, hogy tudását nem isteni kinyi-
latkoztatás által, hanem önerejéb ől szerezte meg. Buddha mondja a Ma-
hdvaggában: „Én magam szereztem meg a tudást, ki követ őjének nevez-
zem magam?" Mint látják, a felébredés nem valami mástól kapott felvi-
lágosítás, hanem az egyénben magában történ ő  megismerési folyamat 
végső  lecsapódása. 

„Én is egymagam szereztem meg a tudást" — nyilallt belém, de 
természetesen bölcsen hallgattam, nehogy megsértsem a vakbuzgó öre-
get, amiért — ha heccb ől is — Buddhával hasonlítom össze csekélysé-
gemet. „Ha nem állok be rögtön érettségi után újságíró-gyakornoknak — 
egy év után így az els ők között kaptam meg az ösztöndíjat, no meg per-
sze a saját kereset is jól jött —, ma nincs meg az egyetemem. Igaz, 
erre apa azt mondja: „Na és, akkor mi van? Így egyetemi ranggal vagy 
megesett lány." 

A buddha nem üdvözítő  — mondta az útvezet ő , miközben Miklós 
a királynő  várkastélyszerű  s a víz kellős közepén pöffeszked ő  öltözőpa-
vilonját fényképezte Ayuthiában, én meg a kicsi, kopasz, csuhás kama-
szokat néztem, ahogy a cikornyás díszű  terasz padjain látszólag érdek-
telenül bámészkodtak, ölükben a kicsi, rizs- és halmaradékkal teli fa 
alamizsnaedénnyel. 

Nem üdvözítő , aki az embereket közreműködésük nélkül egysze-
rűen megváltja. A tathágata olyan vezet ő , aki csak megmutatja az üdvös-
séghez vezető  utat, de mindenki maga dönti el, azon kíván-e járni. A 
Dhammapada mondja: „Magatoknak kell er őlködnötök, a Tökéletesek 
csak utat mutatnak." 

Hát én küszködtem, s erőlködtem eleget. Amióta csak a világra jöt-
tem. Mégse jutottam semmire. Még rovatvezet ő  se vagyok, pedig a férfi 
tásaim, akikkel együtt indultam, már mind szerkeszt ők. Géza, a legbe-
nyalibb közülünk, egyenesen főszerkesztő-helyettes. Lehetséges, hogy mind-
ennek Marcsi volna az oka? Négy év esett ki miatta az életemb ől, s ma 
is se éj jelem, se nappalom. Ha nem vagyok éppen hivatalos úton, napon-
ta utazok haza, hozzá. S mégse jó. 

Miklós ma engem is lefényképezett nagy kegyesen a pagoda el őtt. 
Ennyi nap után most jutott eszébe el őször. Most „fizet", amiért tegnap 
mégis lefeküdtem vele. Ehhez „okos, modern n ő" vagyok, aki sutba 
vágja az elavult erkölcsi normákat. De ahhoz, hogy vénül ő  fejjel (tegnap 
két ősz hajszálat téptem ki a fülem mellől) se volt jogom, hogy szüljek 
magamnak egy gyereket, 'akit pedig oly régóta tiszta szívb ől kívántam. 
Ezt mondja az apám, az anyám, az öcsém, ezt a f őszerkesztőm, a kollé-
gáim, a rokonaim, a barátnőim. Ezt mondta Attila is. Azt hajtogatják 
most nagy bólogatva és egyetértve, hogy el őre látták a tragédiámat, és 
hogy nem tudják, kit szánjanak jobban: engem vagy a gyereket? Mit 
válaszoljak erre? Nevetésre húzom a szám s kivágom: „Mindent meg-
gondoltam, mindent megfontoltam. Nekem is épp annyi jogom van 
anyának lenni, mint mindenki másnak!" Az öcsém erre a fejemhez vágta: 

Ez neked modernség? Apa nem meri végigsétáltatni az unokáját 
az utcán, csak este, mert egy kisváros még cseppet sem modern, nem 
bizony! S holmi jogokról papolsz nekem? Az anyaság jogáról, amely nem 
a. papírtól függ? Rendben van, de akkor pucolj innen a fattyaddal együtt 
és dicsekedj vele magad. De te idelökted a két beteg öreg nyakára. A 
pelenkáit is az én feleségem mosta! 	 • 

Akkor sírtam, és azóta még sokszor. A szerkeszt őségben is. Mert ott 
meg azzal vádolnak, hogy a gyerek miatt elhanyagolom a munkám. Szom-
baton-vasárnap, amikor a legtöbb a rendezvény, nem használhatnak, 
mert rohanok a vonatra. 

Nem gondolod, hogy az mégse járja, hogy minden hétvégét éppen 
a családos öreg szerkeszt ők töltsenek hivatalos úton, a legfiatalabb meg 
csak úgy kihúzza magát? Pedig mi igazán minden t őlünk telhetőt meg-
tettünk. Megszavaztuk a pénzt a különélési pótlékra, vagy  nem szavaz-
tuk meg? 
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Persze. Mindent megtettek. Amikor domborodni kezdett a hasam, 
hárman is orvoshoz akartak cipelni, vetélésre. Évi meg is mondta ken 
rek-perec: 

— Kerékbe töröd az életed, te mafla! Most, amikor a legjobb úton 
haladsz. Három bizottságba is beválasztottak, s még az érdekközösség-
ben is te képviselsz bennünket. Hogy mindent rád l őcsőlnek, még a jegy-
zőkönyvvezetést is? Nem baj. Mindent el kell fogadni, lássák az igyekeze-
tedet. Most vagy fiatal, most vagy életer ős, perspektivikus. Ne hagyd el 
magad ilyen bután. Tanuld meg, hogy egy n ő , ha érvényesülni akar, ha 
komoly karriert szándékozik befutni, nem alapíthat családot, de még 
ha férje van, akkor se szüljön, érted, ne szüljön egy világért se! Mert 
akkor vége. Hallasz engem? Akkor mindenre keresztet vethet. 

Nem hittem nekik. Azt reméltem, én más leszek, er ősebb. ... Nem 
akarok most erre gondolni, nem akarok erre gondolni! ... 

Miklós boldog, mert a főapát végre, hosszú huzavona után enge-
délyezte a Királyi Kolostor és a templom megtekintését. Állítólag még 
egy herceg is közbenjárt az érdekünkben. Ki gondolta volna, hogy még 
itt is kerékkötő  az én női mivoltom? No persze, újságíró is vagyok, még-
hozzá szocialista országból. 

Miklós ma a kezembe nyomta Helmuth von Glasenapp Az öt világ-
vallás című  könyvét. A hetvenötödik oldalon, a Buddhizmus című  fejezet-
nél, jókora szamárfül. 

— Ezt tanulmányozd át, mielőtt hülyeségeket kérdeznél azoktól a 
kis fafej ű  fanatikusoktól, — mondta —. — Még az hiányzik, hogy most, 
amikor végre meg van az engedély, elriaszd őket! Olyan riport lesz 
ebből, kisanyám; hogy Tomka megnyalja mind a tíz ujját! 

Hogy beszél ez velem? Csak nem képzeli, hogy az a tegnap esti 
szamárság bármire is feljogosítja? Igaz, meglep ődött, amikor a táskám- 
ban meglátta a Stedyrilt. „Állandóan szeded?" — kérdezte. Noná! A szü-
lés után önmegtartóztatást fogadtam, mint Suddhódana király felettébb 
erényes felesége, Májá, akinek fehér elefánt képében, álmában hatolt az 
oldalába a korábbi létezések karmája vagy mije által létrejött szellem-
lény, a gandharva — azt hiszem, jól jegyeztem meg a szót —, s aki hét 
nappal a szülés után meghalt; a buddhisták szerint azért, mert „azt a 
drága edényt, amely Buddhát születése el őtt magába zárta, soha többé 
nem volt szabad világi célra felhasználni." 

Fáj a fejem ... Mindenki azt mondja, makacs szamár vagyok és 
önző. Csak magamra gondoltam, a gyerekre nem, csak a magam fixa 
ideáját akartam bizonyítani arról, hogy egyedül, azaz a gyerekemmel ket-
tesben is megállhatom a helyemet a világban, és hogy Marcsit nagyon 
meg fogja majd viselni az, hogy nem teljes családban n őtt fel .... Na, 
én teljes családban nő ttem fel, és mi van? 45 kiló ha lötyög bennem, az 
idegeimnek már régen kampec, s mi szép emlékem van? Az otthoni 
aggyazások, állandó szemrehányások, a szerkeszt őségi robot, és a lema-
radásom miatti keser ű  szájíz, no meg időnként néhány durva, célratörő , 
szinte alig leplezett szándékú „udvarlási" kísérlet. 

Az öcsém rá akart beszélni, pereljek ki Attilából legalább annyit, 
hogy a nevét viselhesse a gyerek. S ugyan minek? Én etetem, én ruhá- 
zom, én . nevelem. Az én lányom. Csak az enyém. Még ha nem is fehér 
elefánt képében fogant ... Majd sajnálni fogja még egyszer, hogy nem 
vállalt bennünket. Vért fog sírni, tudóm, tudom ... Hátha nem is lesz 
több gyereke? Hátha ... Itt, a kisagyam, mintha ki akarna szakadni!. 
Beveszek egy Plivadont. 

7. nap 

Láttuk az Arany... Buddhát és a három és fél méteres Buddha-fejet. 
Valóban csodálatos az a megbékélt, mindent ért ő , mindent megbocsátó 
mosoly az ajka, körül. 

Éppen másodikat harangoztak, amikor alaposan megkésve belohol- 
tunk a Királyi Kolostorba. Kíváncsian fürkésztem a sok térdepl ő , rőt-
csuhás barátot és barátjelöltet. Azt mondják, sok közöttük a hercegi 
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sarj, aki itt ismerkedik a vallás lényegével, de a külföldi is, aki önmaga 
vagy a világ elől itt talál menedéket. Megkértük a vezet őnket, keressen 
a számunkra néhány minél tipikusabb interjúalanyt. 

Zavartan kapcsoltam be a magnómat, s az els ő  kérdéseket feltéve, 
alig mertem felpillantani rájuk, nehogy bármivel is megriasszam őket és 
esetleg torkukra forrasszam a szót. Azután rájöttem, hogy nincs mit ől 
tartani: szinte kivétel nélkül kifejezéstelen, illetve inkább önmagukba 
forduló vagy messzenéz ő  szemmel néztek ránk, néztek túl rajtunk. 

Apám azt akarta, vegyem át a gyárát, s két éven belül új üzem = 
részleggel gyarapítsam. Életében kétszer bankrottált, de mindig újra-
kezdte. Egész családomat csak a pénz érdekelte. Hát ebb ől nekem elég 
volt! — mormolta egy szepl ős amerikai fiú. 

Mi az, ami a buddhizmusban megragadta? — kérdeztem, s szí-
ven ütött, hogy az ő  ajkán is az a Buddha-szobrokról már jól ismert 
mosolyféle tünedezett fel révetegen. 

A maitrí, vagyis a „barátságos érzület". A Magasztos mondta: 
„Még ha rablók és gyilkosok fűrésszel ízekre szabdalnak is valakit közüle-
tek, aki ezért haragot érez, az nem viselkedik tanításom szerint. Mert 
ilyenkor is tartanotok kell magatokat ahhoz: ne változtassuk meg néze-
teinket, ne mondjunk ki indulatos szavakat, hanem maradjunk jóságosak 
és könyörületesek, tele barátságos érzésekkel és gy űlölet nélkül. Azt 
akarjuk, hogy ezeknek az embereknek a lelke megteljék barátságos érzel-
mekkel, hogy azután t őlük kiindulva megteljék azzal az egész világ." 

Alig bírtam türtőztetni magam, hogy el ne vigyorodjam: Még hogy 
ízekre szabdaljanak, s közben én a talpukat nyaljam! 

Milyen vallású volt azelő tt? 
Katolikus. 
De hiszen a buddhista maitrí sok tekintetben megfelel a keresz-

tény ;,szeretet"-nek, amelyet Pál apostol oly fennen hirdetett. Én még 
tanultam hittant. — Ajkamba haraptam. Még jó, hogy azt nem kottyan-
tottam ki, hogyan szökdöstünk a szomszéd gyerekekkel a paplakban 
délutánonként megtartott hittanórákról, amelyekre nagymama íratott be. 
S ha megkérdezi, én milyen vallású vagyok? Elriasztom-e vele, ha meg-
mondom: már érettségiz ő  koromban felvettek a pártszervezetbe? - 

A buddhista maitrí és a keresztény „szeretet" fogalom nem fedi 
teljesen egymást. A maitrí „a minden szenvedélyt ől megszabadult .bölcs-
nek a világtörvény felismeréséb ől fakadó jóakarata, a keresztény szere-
tet viszont érzelmi és aktív jelleg ű . 

A bikkhusok — a barátok — érzékeik szigorú megfékezésével ki-
ölnek magukból „minden vágyat, minden harag- és gy űlöletérzést, min-
den elvakultságot" — hadarta Jean, a kis francia hippi, aki el őzőleg már 
elmesélte, hogyan járta meg ideérkezése el őtt a kábítószer-élvezés, a fér-
fiprostitúció és a rablás minden poklát. — Kiégett ember voltam, aki 
már semmiben sem hitt. Most a nirvánában hiszek, amelyben minden 
testiség, érzés és elképzelés örökre megsz űnik. 

Mindenki elhagyott. Idejöttem — seppegte egy meghatározatlan 
korú, ráncos thaiföldi bácsika. — Hazajöttem. 

Ahogy a magnó zsinórját kihúztam a falból, hirtelen fordultam, s 
lebbenő  ruhám széle majdnem megérintette az öreget. Ijedten elkapta a 
csuháját. Elpirultam, pedig tudtam: a bikkhusoknak n őt érinteni halá-
los bűn. 

Egyszeriben nagyon elfáradtam. Igaz is: minek lázadozni? Hát fon-
tos, hogy a magam igazát másnak is bebizonyítsam? Attilának sem siker 
rült bizonyítanom. A szemembe vágta, hogy becsaptam, amikor a bele-
egyezése nélkül megszültem a gyerekét, meg_ hogy hiába is tagadom, tudja 
©,: amit., tud: Ilyen csalárd módon akartam megfogni, de abból' nem 
eszem! Pedig én nem neki; én magamnak szültem Marcsit. Hogy legyen 
végre; aki szívből szeret engemet. És csak engemet ... Jó volna így elvo-
nulni. A világtól. De önmagunktól? Már érzem, jön is az újabb kín: alig-
hanem beleszerettem Miklósba. Nem akarom, nem akarom! 
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Elég ügyes voltál? 	'dicsért meg, már a szállodában, Miklós. — 
Úgy látszik, bebifláztad az egész könyvet, hogy holmi hitvitákat folytáss 
ezekkel a begyöpesedett fej űekkel ... Te, esküszöm hogy amikor a mo-
dern pozitivizmushoz hasonlítottad a tanaikat, meg a karmikus következ-
ményről és megváltásról beszélve a metafizika jelenvalóságát firtattad, 
a főapát felvillanó tekintete — szikrányit sem volt szenvedélymentes! 
Átfogta a derekam. — Nem akarsz esetleg itt maradni? A buddhistáknak 
is vannak apácáik. Úgy is hajlamos vagy a meditálásra. 

Kibújtam az ölelésébő l. 
Most ne! ... Tudod, amikor nagyon elegem van mindenből, nem 

is volna rossz elbújni, elveszni a nirvánában. 
Sajnos — ezt is bemagolhattad volna, szivikém — a nirvánáig 

náluk is elég hosszú és rögös az út! 
Igen, de ez az út maga is milyen biztató: lassan, fokozatosan 

megszabadulni a „trisnától", az élet szomjúhozásától, a vágytól és kiölni 
magunkból minden akaratmegnyilvánulást, hajlamot: a „szanszkárát". 
Milyen szép ez a gondolat is: „A szenvedés csak akkor sz űnhet meg, aha 
a vágy és a többi szenvedély, amelyek az újramegtestesülést el ő idézik, ma-
guk is megszűnnek." Vagy: „Amikor azután egy lény — végtelenül sok, 
időtlen idők óta egymást követő  létformáinak végén, számos visszaesés 
és ismételt felemelkedés után, végül eléri a tökéletes szenvedélymentes-
séget, akkor ezzel a világban való vándorlása véget ér." 

Miklós szemmel láthatóan elkedvetlenedett. Azután mégis tréfával 
ütötte el a rá tör ő  szentimentális hangulatot. 

Mondom én: ha itt maradsz, hamarosan f őapáca leszel! Neked 
is lesz három egész csuhád, egy öved, s a celládban egy gyékényed meg 
egy füstölőd. S még a munkástanácson sem kell hetente a tmasz-odért 
veszekedned. Ha végigkoldulod a környéket, mindennap kapsz a k őlába-
sodba egy marék rizst vagy egy pálmalevélbe göngyölt halat. 

Milyen szép ez a Miklós! S milyen mai, haladó felfogásúnak tartja 
magát. A szemembe nevetett, hogy olyan sokára, olyan körülményesen 
vallottam be a Marcsi-ügyet. Azt mondja, mit játszom meg magamat, 
mit lelkizek, az ilyesmi ma már nem bomba-ügy — természetes ... De 
ha most, mondjuk, fölajánlanám neki, hogy házasodjunk össze — azt 
hiszem, tudnám, nagyon tudnám szeretni, s nem is járna velem rosszul: 
amióta végre normára kezdtem dolgozni, pontosan a fizetése dupláját 
keresem meg —, holtbiztos, hogy valami kibúvót találna. Pedig ő  is 
egyre erősebben vonzódik hozzám, az ilyesmit megérzi az ember. 

Kihúztam magamat. Nincs kire várnom. Mindig is tudtam, hogy 
mindenért magamnak kell megküzdenem. 

Lassan csomagolni kezdtem. A tagjaim mintha ólomból lettek volna. 
Sokszor nehezemre esett a munkám. Tudod, én alapjában véve 

félénk természet vagyok, nehezen barátkozó és önmagamban is bizony-
talankodó. Ha történetesen egy laborba kerülök, alkalmasint magamba 
húzódok, mint csiga a házába. Emlékszem, amikor az els ő  ülésekre küld-
tek ki tudósítani: ha már megkezdték az ülést, nem mertem bemenni. 
Kint topogtam az ajtó előtt, míg csak valaki ki nem jött. Azt hiszem, a 
lányomat is azért szültem. Hogy legyen valakim, hogy ne legyek olyan 
nagyon magányos. 

No hiszen! Úgy hallom, az érdekközösségben most te szónokolsz 
a legtöbbet. A bögyében is lehetsz már néhány vitapartnerednek. 

Tulajdonképpen az újságírói munkának köszönhetem, hogy felol-
dódtam és megszerettem az embereket. Nem, nem sz űntek meg a gátlá-
saim, de már megtanultam felismerni, elviselni, és er ős akarattal újra 
és újra leküzdeni őket. S minden apró kis gy őzelmem — újabb kis öröm. 
És ne hidd, hogy legyőztek! Hogy legyőztetek.. Most, hogy beszéltem ezek-
kel . itt — ezekkel a befelé forduló, vegetáló él ő  szobrokkal —, még foko-
zottabban érzeni, hogy fiatal vagyok még, er ős — nem nagyon fiatal és 
nem nagyón erős, de azért mégis: még sokat, elég sokat tehetek. A lá-
nyomért, a szüleimért, a munkatársaimért... nevess ki a hangzatos sza-
vakért: a társadalomért. Én valóban hiszék az önigazgatásban. Nemcsak 
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a gondolat — a tett erejében hiszek! És azért megyek most haza mégis, 
a hajlamaim; a hangulataim ellenére is. Oda, ahol a helyem van, ahová 
tartozom. 

Bravó! — ütötte össze Miklós kissé gunyorosan a tenyerét, de 
mit bántam én azt már? Csakugyan azt éreztem, hogy „felébredtem". Fel-
ébredtem elégedetlenked ő , önmagam kudarcain rágódó, mások piszká-
lódásába, sajnálkozó lekicsinylésébe savanyodott tetszhalottságomból... 
fel egy nagy, örök életre szóló, kölcsönös, tiszta szerelem réménytelen 
várásából ... és mindennek ellenére mégis er őt érzek a folytatáshoz, 
vagy, ha úgy tetszik, az újrakezdéshez. 

Tudod mit? Harcolni fogok! — jelentettem ki az . értetlenül rám 
bámuló Miklósnak. 

Kiért? Miért akarsz harcolni? 
Ha ez a közös riportsorozatunk lefut — s úgy érzém, sikere lesz, 

nagy port ver majd fel —, utána cikksorozatot kezdek a gyereküket egy-
szál magukban nevelő  anyák problémáiról. 

Társam ásított. 
— Kissé mintha agyoncsépelt téma volna, nem gondolod? 

Nem. Nem gondolom. Amíg nincs tökéletesen megoldva, addig 
egy téma nem lehet eléggé agyoncsépelt. Majd én „felébresztem" őket,ne 
félj! Mindenkit. Csak hazaérjünk. 

KOPECZKY LÁSZLÓ 

EGY CSIPETNYI VERS 

MIT KEZDJEK MAGAMMAL? 

Nagy megmondható — soha, 
Példamutató sem, 
Hát mi? 
Gyáva lázadó, 
Aki vért sem akar látni? 
Na jó... Egyszer majd-majd: 
Duzzogó halott. 
(De ennél nem adom alább!) 
Pedig 
Hogy cirogattak itt a szellők 
Engem, 
S mikor alattuk elmentem, 
Hányszor megsimogattak a' fák. 

öNBIZALOIVI 

Rozoga rutinér;  
Aki e sorokat rovom, 
Parnasszusra - én? 
Törött szárnyú lovon? 

POÉZIS 

Se híd, se gázló, 
Csak mély-mély ..víz, 
Paraja úszik rajta: 
Kopeczky László.: 
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GALAM B JÁ NOS 

BECSKEREKI VERSCSOKOR 

VARIÁCIÓI{ 

BOLYONGÁSOK 

Imbolygok alkonyban 
és verőfényben, 
búbánattal megrakodtan. 

Egyedül, 
megverten 
a szállongó porban. 

Járok tavaszban, 
ébredő  vén fák alatt, 
tejfehér réteken. 

Megyek 
mély szakadékok .fölött, a hídon. 
El nem úszó jégtáblák alattam.. 

Bukdácsolok 
sírok között. 

Kísértetek ropják 
haláltáncuk 
az éjszaka óceánján. 

(1938) 

SÖTÉTBEN 

Este van... 

Néma özönnel 
simogat. 

Pihenek, 
álmodozva. 

Alszanak a rabok. 
Alszanak az őrök. 

Nem röpköd káromkodás a 
[folyosón. 

Hörgő  sóhaj se hallik a cellákból. 

Sírok, 
titkon, hogy senki se hallja. 

Sötétség. 

Csak távol, 
valahol a messzeségben 
világít egy lámpás. 

(1938) 

ÁLOM A JÖVEND ŐRŐL 

Élet, gy űlölöm a sarad, 
sűrű  porfelhőd, ezt a fojtogatót, 
sikátorod, 
az egyre sz űkebb folyosót, 
de mégis végigjárom. 

Ó, eljutni végre 
— de mikor jutni e1? — 
álmok szárnyán 
az opálkék szín ű , 
villanfényes nagyvárosok 
roppant ölelésébe... 

Álom, 
mikor fogsz végre megvalósulni?! 

(1939) 

ŐSZI HAJNAL 

Kopog lyukas cip őm 
a járdán, a kopotton, 
míg fáradtan megyek, 
mint délibáb után, 
munkát keresni. 

Éjféli eső tő l 
még friss a föld, nedves, 
sekély hajlatokban 
az ott rekedt cseppek tört 
tükörként lesnek. 

Vizes, szürke házak 
az őszben dülöngnek. 
Néhány sötét ablak, 
párától betörten, 
utánam kiált. 

A hajnalt fölöttem 
vonják piros csíkok. 
A szürkül ő  égen 
a nap fénysugarát 
titkolják a felh ők. 

Csüggedten lépkedek, 
s iszonyattal lesem 
az ébredő  házakat, 
alvó embereket 
a nyomasztó csöndben. 

Karéj barna kenyér 
vágyam, reménységem. 

(1939) 
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FÁKLYA 

Lobogok, mint ég ő  fáklya 
a mában, pár percig csak. 
Világítok e fojtogató, 
sötét éjszakában, 
s árva utas elő l 
riasztom a magányt. 

És akik imádkoznak, 
akik átkozódnak, 
nélkülem koldusként ülnek, 
síránkoznak a halálmélységek 
szakadéka fölött. 

Fekete szakadékok között, 
ahol árnyék az ösvény, 
mielő tt kialszom, • 
én vagyok a remény. 

S hogyha kialszom, 
ezen a süket földön 
új hajnal nem éled 
soha, soha többé. 

Ó, lobogó fáklya...  

(1942) 

CSELÉDEK 

Most riadnak messzi csillagneszre 
kopár vackuk 
sötét rongyai közt, 
álmos szemmel. 

Szívükben 
árnyék. 	• 

Panasztalan ajkuk 
titkát őrzi 
megölt reményeknek. 

Vérük 
circumdederumot dúdol. 

Éjféli láztól 
reszket a kezük. 

Mécsesfényt gyújtanak 
a reggeli szürkeségbe. 

(1942) 

VÍZIÓ 

Hanó! 
Tüzes szem ű  gebék húzzák a kocsit 
sötét erdőnek nyög ő  fái között. 

Vaddisznók testén taposunk. 
Fekete vérük festi a fehér havat. 

Nyargalnak a gebék. 
Vihognak. 

Valahol messze 
egy éhes farkas felvonít. 

Szekerünk mögött 
véres szájú falka. 

Hahó! 

Dübörög szekerünk, 
nyikorog, 
sír. 

Hahó! 
Hahó! 
Hahó! 

A gebék táltosok, 
szikrázva csillog testük, 
a fejük vörösen világít. 

Farkasok hada lohol 
a hátunk mögött, 
jólakottan, szabadon. 

És a fullasztó versenyfutásban 
pórázról szabadult ebek 
tépett lánca csörög. 

Hahó! 

Robog szekerünk 
a télbe alvó világnak. 

Az élet erdejében 
a vérző  koldusok Is... 
szabadságról énekelnek.. . 

(1942) 
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KÜLVÁROS 

Varjú röpül magasan, 
a jeges fényben, 
egyedül. 

Fél szemével kutya nézi; 
és tovább szundít a ház el ő tt, 
egyedül. 

Hűvösen bámulnak a házak. 
Kéményükben béget a szél, 
szomorúan. 

Puszta földön lép a paraszt. 
Bús panaszát egy tehén küldi 
az égnek. 

Árnyékban teng itt az élet. 
Rút szegénységnek temeti 
a világát. 

(1943) 

ŐSI GYÖKEREK 

Üres utcáidon, 
hókupacok fehér selymén járok. 

Havas ágyán horkol a tél. 
Az akácfán 
szeplős jégcsap hintázik. 

Felgyúl egy csillag 
a messzi égen. 
Ölelésem árván lehull a hóba. 

Föld méhében az ősi gyökerek 
most új red őket teremnek. 

(1943) 

FÜLEMBEN ZSONG GÉPEK 
MUZSIKÁJA 

Víg asszonyszemek 
reám lcéklenelc. 

Zöld fákon madarak. 
Az ágak a vállamra borulnak. 

Fülemben zsong gépek muzsikája. 
Felivódik a nap sugarába. 

Az enyém is ez a gyár. 
Az ég. A víz. A mez ő . 

(1945) 

NEM TUDOM, MI SÚJT? 

Nem tudom, mi sújt úgy 
jajjal, 
keserűséggel? 

Bármit is kezdek, 
csúfság lesz bel őle. 

Számon a szép szó 
szitokká aljasul. 

Kezem, szegény, 
ha ölelni szeretnék, 
céltalan elrepül... 

Nekem sehol sem terem babér. 

(1945) 
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VASS ÉVA 

UTÓLAGOS KIIGAZÍTÁSOK 

 
amit ujjlenyomatodról leolvastak 
amit életvonaladra raktak 
törékeny gally az ágon 
mégis 
erősebb a tenyér 
bármikor összezárulhat 
fölötted 

lám ez a notesz is 
mind kisebb méret ű  
ambíciódhoz mért 
ártatlan menzúra 

szakállt sem növeszthetsz 
bár lenne miért 
jól takarja az arcot 

marad a családlíra 
fecsegése 
nyír és f űzfa között 
a különbség 

 
ostromolni-e 
a lapokat a kiadókat 
vagy saját magad ostromolni 
nyűgös soraidért 

 
ha meg tudtál nevezni 
mondjuk egy évszakot 
és' érezték is: nyár 
mi az ami most 
itt lebeg 
nevezetlenül 

 
öltöttél 
egyik felh őbő l 
másikba 
kezedben a zsineg 
rángatod 
sorakozó felh ők 
a szemed fölött 

 
hogy miért kellett mindez 
ahhoz hogy 
megriadj 
s írd magadhoz 
üres soraid 

 
hallgatta egyik 
hallgatta másik 
volt aki olvasta is 
s hová jutott 

meddig jár még 
a korsó 
száraz kutadra 

 
itt-ott még 
felserken a víz 
ilyenkor el is párolog 
csak ásványainak súlya 
rakódik le 
torkodon 
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KÉZFOGÁ S  OK  

DUŠAN MATI Ć  

AZ ÁLOM PEREMÉN 

Ciklus a Munjeviti mirb ő l 

 

Hullámok és madarak miköztünk 
A kis Radojica (Margaréta vonalán Jursenar) 
Rajzolt asztalokon rajzosultan 
Kelt ki a türelmetlenség virága 
Miközben igazára várt 
Viharok készülnek valahol 
Ha kell kin ő  a virág gyökér nélkül is 
Nyugtalanság emlékm űve süket térségekben 
Ismeretlen emlékm ű  az Ismeretlen h ősnek 

 

A megszentelés kertjében 
Vagy birs vagy narancs ... Fehér ló 
Történelmi kompromisszum 
Búcsú-hattyúdal Kalavestra nővér előtt 
Vagy 
Miként válik ecetté a bor 

 

Háborús kiáltozás és léptek készülnek valahol 
Az álom peremén 
Tengerre nyíló kilátás 
Ég és föld az élet képében érintkezik 
Végképp csak holnap érkeznek meg 

 

A forma születéše 
Freud A Gyönyör Alapelveinek mértana 
Vagy 
Akkor olyan partnert keresnek akivel egymásban 
Halhatnak 
Részegít ő  halállal amit szerelemnek hívnak 
Meghalni és alkotni egy és ugyanaz 

• Együtt lenni isten — ahogy Michlet mondja 
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5. 

Rajongás sodrán 
Marcangolják egymást 
Ölelésbe fon-tan holott a pokol bugyrában 
író 
Feledés 

 

Éjjel-nappal  
Afrodité: egy elfelejtett halászhálóban bukkantak rá 
Hajnalszürkületkor 
A tenger partján 
Szunion közelében 
Múlt lidérces terhe 
Fekete Afrodité 

 

Önarcképünk 
Azt kívánom neked hogy rábukkanj 
A saját önarcképünkre is 

 

Névtelen madár 
A férfi elhagyja a szobát 
És eltűnik a lépcsőházban 
Csillagzó testek himnusza 
Elektronikus csillagok kerge keringése 
Szent szörnyetegek 

 

Mi az árnyék nélkülem és mi vagyok én 
Árnyékom nélkül 
És ez az érintés 
A tulajdon kett őssége 
Tulajdon hármassága bizonytalan 
érintése: kérdem én 

 

Kezemben ma éjjel kétszer elfeketültek a rózsák 
Az őrületnek is megvan a maga bizonyítási módszere: 
A kimerülés 
(Bizonyítások és ellenbizonyítások) 
A szerelemnek csak a szerelem a bizonyítéka 

DUDÁS Kálmán fordítása 
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ĐORĐE SUDARSKI RED 

KÖRNYEZETSZENNYEZ ŐDÉS 

Kora ifjúságától 
környezetszennyez ődéstől fertőzve 
az iskolában 
az egyetemen 
az utcákon 
a mozikban 
a kávéházakban 

csak a halála után 
viszik ki a városból 
egy kijelölt helyre 
ahol a föld illatát 
és a friss levegő t 
még érezni lehet 

NORMÁLIS LÉLEGZÉS 

Patakcsörgedezés 
szárnycsapdosás az ágak között 
a víz és a széna illata 
méhzümmögés a napfényben 
mindez demoralizál 
kizökkenti az embert 

a szomszéd kopácsolása 
a kipufogók és a kémények 

[gázfelhője 
száz decibelt meghaladó hangzavar 
a csatornahálózat bűze kell ahhoz 
hogy normálisan lélegezhessünk 

JÓ SZOLGÁLAT 

Váltsátok ki 
az útlevelet 
a vadász- és horgászengedélyt 
az iskolai bizonyítványt 
a leckekönyvet 
a katonakönyvecskét 

csupán 
a keresztlevéllel és 
a halotti levéllel 
törődnek mások 
helyettetek 

KIS HELYISÉGEK 

Gyűlölöm a kis helyiségeket 
haláltaborokra 
magánzárkára 
kazamatákra 
emlékeztetnek 

némely kis helyiségre azonban 
szükség van 
megkönnyebbülést hoznak 
az embernek 

FÜLÖP Gábor fordításai 
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ÖR ÖKSÉ G  

KOMÁROMI JÓZSEF SÁNDOR 

POFASZAKÁLLAS ARKANGYAL 
VALLOMÁS A SZÁZEGY ESZTENDŐS NÓRA ÜRÜGYÉN 

. TIZENÖT ÉVES nagyocska diákként, a nyári szünid ő  folyamán 
csaknem naponta eljárogattam szül ővárosom emeletes postaépületének 
abba a bolthelyiségébe, amelyben egy hazájától elszakadt, öreg orosz 
tábornok régi könyvekkel kereskedve tengette siralmas életét. 

Teljes tapasztalatlanságomban mit se sejtve a generálisok dics ő-
ségének a forgandóságáról, sehogy se értem föl ésszel: miképp adhatta 
szelíd kék szemével, tisztes ősz szakállával, kissé már hajlott szálfater-
metével, s legfőképp fényes múltjával egy gyalázatos b űnbarlang vezeté-
sére a fejét az egykori tábornok? Annyira mardosott a kétség, hogy bár-
ha kissé más megfogalmazásban, jó anyámat is fölkérdeztem e felfog-
hatatlan rejtély fel ől. 

Hja, fiam, a nyomorúság sok mindenre ráviszi az embert! — 
válaszolta borúsan. 

Gyalázatos bűnbarlangnak meg azért tartottam azt a sötétes, dohos 
és jámbor gazdája ellenére is ijeszt ő  bolthelyiséget, mert jómagam kizá-
rólag füzetes detektívhistóriák után kutattam ott; hogy a padláson, a 
mosókonyhában vagy a góréban megbújva, azoknak az izgalmaiban talál-
jam meg titkos és bűnös, mégis a legfőbb szellémi kielégülésemet. 

EGY NAP egy kis alakú, vékony sárga fedel ű , vaskosabb füzet 
került a kezembe. 

„Kísértetek" — olvastam el a címét hátborzongva és föllelkesülve. 
Hű , ez szörnyen izgalmas lehet! — siettem megvásárolni, bújtam 

el vele a legtitkosabb rejtekemre. 
A legkülönösebb az, hogy bárha színdarab volt és korántsem detek-

tívhistória, lenyűgözve olvastam végig. Amikor aztán el őbújtam a nagy-
teknő  mögül, egészen más szemmel néztem körül, ha nem is a világ-
ban, hát legalább az udvarunkban. 

Így ismerkedtem meg Ibsennel. 
Ő  volt az első  író, akinek a nevét önszántomból tanultam meg, az 

egyetlen író, akinek egy-egy nehezen föllelhet ő  drámáját évtizedeken át 
kutattam állhatatosan, és — immár semmi kétség — az életem végig ez 
a komor arcú, szigorú tekintet ű , szemüveges norvég drámakölt ő, ez a 
pofaszakállas arakangyal marad a f őíró számomra. 

HENRIK IBSEN (1828-1906) a legellentmondásosabb írói lángelmék 
sorába tartozik. 

Kívülről szemlélve, sorsát a lehet ő  legszerencsésebbnek láthatjuk, 
hiszen a világsikert és az irodalmi bírálat nagyrabecsülését egyaránt 
kivívta, a szeretett lány lett a felesége, házasságából jóravaló gyermekek 
születtek, magas kort ért meg és elérte a hiánytalan jómódot. Co maga 
mégis szüntelenül és reménytelenül szerencsétlennek tartotta magát. 

„Minden sund el van zárva el őlünk!" — panaszolja mindegyre a 
leveleiben. 
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Zárójelben jegyzem meg, hogy a „sund" tengerszorost jelent nor-
végül; Ibsen értelmezésében nyilván a szárnyaló lehet őségek jelképe. 

„Életed úgy feküdt, hogy nap sose bírta a birtokába venni" — írja 
neki egyik levelében Björn.stjere Björnson, a nagy fegyvertárs és vetély-
társ; pedig Ibsen mindent megtett, hogy elkerüljön a hideg és ködös 
északról. Harmincöt éves korától hatvanhárom éves koráig Rómában, 
Münchenben és Drezdában élt családostul, csak öregségében tért meg 
hazájába, hogy annak a f ővárosában haljon meg. 

FÖLÖTTE TETSZETŐS az a föltevés, amelyet maga is igyekezett 
elhitetni a világgal: azért ment olyan messzire, hogy annál jobban vá-
gyódhassék a hazája után. Sokkal valószín űbb azonban az a kínos ma-: 
gyarázat: azért szám űzte önmagát, mert hazájában kinevették drámáinak 
komor világát. Csak világhíresen tért haza végképp, amikor már a nor-
végok se mertek nevetni azon, amit olyan komolyan vett az egész világ. 
És persze, azért tért haza, mert a világhírt ugyan senki sem tekinti 
becsületsértésnek, de mindenki az otthoni elismerésre vágyik a leg-
sóvárabban. 

A világirodalom egyik legnagyobb alakja, Shakespeare a további 
írást is fölöslegesnek találta, annyira boldoggá tette, hogy negyvenhat 
éves korában tisztes polgárként térhetett meg szül ővárosába, ahonnan a 
vadorzás miatti megbotozás szégyenével bujdosott el fiatal f ővel, Lon-
don vadonába. 

Csakugyan különös, hogy ezt a pofaszakállas arkangyalt, aki min-
dent olyan halálosan komolyan fogott fel, még a menyasszonya is meg-
tréfálta. Amikor elment a szeretett lány kezét megkérni, egy üres szobá-
ba vezették. Ott kétségek között ücsörgött jó ideig, s amikor úgy találva, 
hogy úgyis hiába várakozik, távozni akart, a lány el őbújt és vidám mo-
sollyal tudtára adta: így akarta kipróbálni, mennyire. komolyak az 
érzelmei. 

Valljuk be, nemcsak az. elszántságát szították, hanem meg is szol-
gálta a fájó tréfákat. Hiszen bárha azt hirdette: írni annyi, mint ítélni 
önmagunk felett — műveiben az egész világ fölött ítélkezett és még a 
leveleiben sem hintett port a saját fejére. 

LEGFŐBB VILÁGIRODALMI népszerűsítője, a dán Brandes György, 
a századvégi Európa szellemi hatalmassága mondta ki jellemére és drá-
máira az „unheimlich" jelz őt, amit a „zord" szóval fejezhetnénk ki a 
legtalálóbban magyarul. Ennek a zordságnak a mélyén mégsem nehéz 
felismerni Ibsen jellemében és drámáiban a teljes életidegenséget. Leve-
leiben gyermeki elveszettséggé olvad fel minden zordsága. 

Föltétlen művészi képességei mellett, ez az életidegenség világsike-
reinek a legfőbb magyarázata. Drámáival megrázta a közönséget, bár 
sosem bírt az emberek szívébe férk őzni. 

Csoda-e? 
Ez a nagyon sikeres élet ű  ember nemcsak talminak, hanem éppen-

séggel bűnnek látta mindenki másnak az életben elért sikereit; meg-
bocsáthatatlannak ítélte meg a legkisebb emberi gyengeségeket. 

Ennek a legszélsőségesebb példája Solness, aki csakis azért válha-
tott elismert és vagyonos épít őmesterré, mert az otthonuk — feleségének 
ódon háza — leégett. Ibsennek azonban ennyi nem elég. Solness bevallja, 
már korábban észrevett egy t űzveszélyes repedést a padlás kéményén, 
de azt nemcsak nem javította meg, hanem egész szívéb ől kívánta az ott-
honuk porrá égését. S bárha otthonuk pusztulását mégis egy másképp 
keletkezett tűzvész okozta, az épít őmester mély meggy őződése szerint, a 
neki engedelmeskedő  fekete és szőke ördögfiókák teljesítették a szíve 
vágyát. 

Az elmebajos vádaskodással felfokozott gonoszság büntetése még 
őrületesebb. Az izgalmak következtében Solness felesége tejlázat kap, 
mégis tovább szoptatja és így elpusztítja két ikermagzatát. Nem, még 
mindig nem elég. ónvádjai miatt nem mer több gyermeket szülni; új 
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otthonuk három gyermekszobája mindörökre lakatlan marad. Az már 
csak természetes, hogy Solness halállal b űnhődik vakmerő  nagyratörő-
séért. 

Ha a legrégibb legendáskönyvek egyikben Isten büntetésül csak az 
édenkertből űzte ki Évát és Ádámot, ez a pofaszakállas arkangyal a 
bőrünkből is kiűzött volna valamennyiünket azért a b űnünkért, hogy 
nem vagyunk olyanok, amilyenek nem is lehetünk; azért a gyarlóságunk-
ért, hogy csak kitaláltuk és magunk elé t űztük, de követni képtelenek 
vagyunk a ragyogó eszményeket. 

AKÁRMENNYIT RÁGÓDOM rajta, mégsem tudok mást mondani, 
mint azt, hogy Ibsen elűzhetetlen önvádjai miatt ítélkezett olyan esze-
lős szigorúsággal a világról. 

Leveleiben maga is megvallja, mennyire irigyli viking őseit, akik 
szikrányi bűntudat nélkül, az er ősebb feltétlen jogán fosztogatták, öldös-
ték és perzselték fel a nekik mit sem vét ő  idegen népeket és országokat. 
Jómaga a kereszténység tanításaiban vélte megtalálni a legf őbb okát 
önvádjainak; annak a „hullának, amelyet az egész életén át a hátán kel-
lett cipelnie". 

Nem tudhatom, mekkora hatalmuk lehetett száz esztend ővel ezelőtt 
a kereszténység tanításainak; bár nagyon jól tudom, hogy a keresztény-
ség kezdete óta szép számmal akadtak, akik a lelkük legmélyén is fü-
tyültek Krisztus tanításaira. Mégis azt tartom, Ibsen leküzdhetetlen ön-
vádjai mögött nem a kereszténység tanításai, hanem a saját alkati zava-
rai rejtőztek. 

Kereken kimondva, ő  is azoknak a lángelméknek a sorába tarto-
zott, akiknek a világ el őtt sikerült eltitkolniuk, bár legf őképp az idegza-
varaiknak köszönhetik rendkívüli sikereiket. Igen, van az őrületnek egy 
olyan foka, amelyért nem zárnak senkit ideggyógyintézetbe, bár kétség-
kívül ez a legfőbb forrása a legsajátosabb lángelmék alkotásainak. 

Mégsem kívánom azt mondani, hogy minden lángelme egyben elme-
bajos is. Nem, könyörgöm, dehogyis mindegyik. Csak a legtöbbjük az. 

Vannak, akik úgy gondolják, hogy az elmebajos lángelme a szó 
szoros értelmében tisztességtelen versenyt űz az épelméjű  lángelmével. 
Az épelméjűnek minden szellemi képességét meg kell feszítenie a rend-
kívüli gondolatok kisajtolására; az elmebajosnak a rendellenesség a ter-
mészetes eleme. A rendkívüli és a rendellenes ugyan két különböz ő  foga-
lom, annál könnyebb őket összetéveszteni. A verseny valóban tisztesség-
telen. Ennél is nagyobb baj, hogy bármennyire megragadnak bennün-
ket, az elmebajos gondolatok nem sok javára szolgálnak az emberiségnek. 

Ibsen nem egészen épelméj ű  voltának a műveiből kiolvasható egyik 
legszebb példája is, Solness, akit a pofaszakállas arkangyal lényegében 
magáról mintázott meg, aki felett a saját legtitkosabb vágyai miatt 
ítélkezett. 

„Az élet nehéz!" — írja szó szerint Az orvos felesége című  elbeszé-
lésében Csehov. A legtöbb ember életét a nélkülözések keserítik meg. 
Ibsent a sikerei miatti önvádjai kínozták, azért nem bírt kibékülni azzal 
a világgal, amely minden jóval elhalmozta. 

VASKOS TÉVEDÉS azt vélni, hogy Ibsen többé már nem id őszerű : 
Az igazság az, hogy soha nem is volt időszerű : elejétől fogva rossz lel-
kiismerettel kellett mindenkinek a drámáit végignéznie: elejét ől fogva 
túlbuzgóak voltak a vádjai. 

A fiatal és tapasztalatlan embereket — akik még elhiszik, hogy az 
eszmények meg is valósíthatóak — azonban nemcsak megrázzák, hanem 
fel is lelkesítik a drámái. A fiatalok számára örökké id őszerű  marad ez 
a pofaszakállas arkangyal. Ezért él a világszínpadokon máig is; a tele-
vízió sem kerülheti el a legjobb m űveit. 

Azt se gondoljuk, hogy Ibsen a szó szoros értelmében képtelen 
életrevaló alakokat teremteni. Számos mellékalakja, s őt néhány főbb alak-
ja is élettől duzzadó. Ilyen a Nórában a h ősnő  férje, a Kísértetekben a 
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hibás lábú asztalos meg a lánya, a Népellenségben a főhős bátyja a 
Hedda Gablerban a kakaskodó ülnök, a RosmersZzoZrnban a főhős sógora. 
Ezek azok a valóságos emberek, akik miatt a pofaszakállas arkangyal 
elítéli a világot. A főhősei azonban csakis életidegen szerzetek lehetnek: 
önmagának a hű  másai. 

ELLENTMONDÁSOSSÁGAI KÖKÉ tartozik, hogy bárha világmére-
tekben gondolkozott és feltétlen felvilágosult szellem volt, nemcsak min-
den drámájának a színhelye Norvégia, hanem ragaszkodott hozzá, hogy 
más nyelveken is meghagyják az északi hangulatot sejtelmesen kifejez ő  
f j ell, fjord, sund szavakat. 

Még különösebb, hogy a zavarosban halászás kicsit se ragyogó 
fogásáról se bírt lemondani. Drámáiban a babonák határát súroló mon-
daelemekkel találkozunk: halállovakkal, a bányák ércének a titokzatos 
csengésével, a tenger lebírhatatlan csábításával, fekete és sz őke ördög-
fiókákkal, a gyerekeket vízbe fúlásra csábító patkányos nénivel, s őt 
szemveréssel is. 

A legangyobb ellentmondásossága abban van, hogy jóllehet egy évti-
zeden át színházi mindenesként kereste a kenyerét, nemcsak minden 
csínja-bínját ismerte, hanem új eszközökkel gazdagította a színpad vará-
zsát, a legnagyobb drámakölt ők sorába tartozott és halhatatlan remek-
műveket írt — az élete végéig sem tanulta meg a drámaírás mesterségét. 

Nem tanulta meg, mert egy álló esztendeig, olykor még tovább 
küszködve drámáival, el őbb háromszor hosszabbra írta meg azokat, és 
ezt az óriási anyagot sz űkítette és préselte a szabályos keretbe. Ezért 
homályos több részlete és célzása, amelynek az értelme csak az eredeti, 
óriási anyagból világosodhatna meg. 

Ő  még nem vállalkozott arra, amit az ír O'Neill fél évszázaddal 
később olyan merészen alkalmazott: három, folytatásos drámában írta 
meg főművét, az Amerikai Elektrát. 

CSAKUGYAN ÉRDEKES volna megismerni Ibsen drámáinak az els ő  
fogalmazását, bár nyilván akkor is kielégítetlenek maradnánk. Ez a pofa-
szakállas arkangyal nem is írhatott tökéleteset, mert a maga elé t űzött 
cél mindig elérhetetlen volt: a kimondhatatlant szerette volna kimondani. 

Elérhetetlen igényéb ől következik az a fogyatékossága is, hogy pá-
ratlan erej ű  párbeszédei és perbeszédei ellenére sem adja meg a vég-
következtetéseket. Csak a bajokat és a b űnöket tárja fel, a tökéletes út 
kijelölésével és követésének a módjával adós marad. Helyettük szóla-
mokkal és sejtetésekkel fizet ki bennünket. 

Ámbár ez a legfőbb erénye is, hisz nyilvánvaló, hogy egyedül üd-
vözítő  megoldások nincsenek. Nem azt akarom mondani, hogy a jobb 
társadalomért nem is kell küzdeni; hanem azt, hogy ebben a küzdelem-
ben nincsenek végeredmények. Senki se láthatja el őre, hogy a jobb 
társadalmi berendezés milyen újabb nehézségeket szül, amelyeknek a 
leküzdésére tovább és mindig tovább kell küzdeni. A tökéletes társada-
lom örök álom marad. 

Így szemlélve sorsát és m űvét, talán nem is olyan felfoghatatlan, 
ha Ibsen minden külső  sikere ellenére a haláláig elégedetlen maradt. Az 
ihletett alkotók legfőbb törekvése nem a siker és nem is az emberi bol-
dogság — ha ők maguk netán úgy vélik is —, hanem az, hogy a maguk 
elé tűzött feladatukat elvégezzék. 

A pofaszakállas arkangyal azonban nem nagyszer ű  drámákat kívánt 
írni, ami ragyogóan sikerült számára; hanem a lehetetlent szerette volna 
a színpad segítségével kimondani — azt, miképp válhatunk különb embe-
rekké — ami olyan nagyon sajnálatosan neki sem sikerült. 

MIVEL A FÉLREÉRTÉS a leggyakoribb az emberek között; mivel 
a szeretet éppúgy, mint a gy űlölet majd mindig félreértésb ől fakad; mi-
vel az emberek minden ragyogó igazságnál jobban ragaszkodnak sajná-
latos tévhiteikhez — vajmi kevés író mondhatja el, hogy a szándéka 
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szerint értelmezték a szavait. Ilyesmivel alighanem csak azok kérked-
hetnek, akik inkább szórakoztatni kívánták, mintsem nyers igazságokat 
akartak a szemébe vágni az olvasóiknak. Annyira azonban aligha értet-
ték — sőt magyarázták — félre a m űveit egyetlen más írói lángelmének 
sem, mint Ibsennek. 

Legismertebb és egyik legkevésbé életidegen drámája, a Babasznba, 
Nóra címmel vált világhírűvé. Maga az a körülmény, hogy az író monda-
nivalóinak a lényegét hangsúlyozó, kit űnő  címet erőszakkal megváltoz-
tatták — maga ez a tény is híven igazolja, mennyire nem is óhajtották a 
pofaszakállas arkangyalt megérteni. 

Bárha erről a nagy port felvert drámájáról egy egész kis könyv-
tárravalót összeírtak; bárha berlini bemutatóján a színház igazgatóságá-
nak a kérésére Ibsen is hozzájárult a befejezésnek ahhoz a megváltoz-
tatásához, hogy elhagyva férjét és három apró gyermekét, Nóra kilá-
tásba helyezze: visszatér, ha a férje megjavul — én fél század alatt sem 
találkoztam soha senkivel, aki meg tudta volna mondani: voltaképpen 
miért hagyta el Nóra a férjét és a kicsinyeit? 

Pontosabban, senki sem azt a választ adta, amelyet hitem szerint 
az író ki akart mondani, amely drámájából a napnál világosabban követ-
kezik. 

Abban a hiú reményben: hátha a dráma megírásának a századik 
esztendejében mégiscsak megértette valaki rajtam kívül is a pofaszakál-
las arkangyalt, miel őtt nekifogtam volna az írásnak, ismét feladtam ezt 
a kédrést három ismer ősömnek. 

A NEGYVENÉVES, HÁZAS, de gyermektelen szerkeszt őségi lektor-
nő , akinek tanári oklevele van és nemcsak rajongója a verseknek, hanem 
kedvezőbb körülmények között maga is több-kevesebb sikerrel írhatna, 
ezt -válaszolta: Nóra tovább nem viselhette el kicsinyes életkörülményeit. 

Nyilvánvaló, éppolyan önkényes, mint amilyen téves ez a felfogás. 
Nóra nemhogy elégedetlen, hanem tökéletesen boldog volna kis családi 
körében, ha egy nagy csalódás rá nem ébreszti, milyen lealacsonyító a 
helyzete férjével szemben. 

Aligha túlzok, amikor fölteszem, hogy férjének és gyermekeinek a 
szeretete a legtöbb asszonyt máig is boldoggá teheti, ha házastársa meg-
érdemelt megbecsüléssel viszonozza érzelmeit és fáradozásait; ha sem-
milyen nagyobb baj, anyagi nyomorúság vagy betegség nem sorvasztja 
sem őt, sem a családtagjait. Ez az állapot különben sem zárja ki, hogy 
ne vonzódhassék valamelyik művészethez, ha szárnyalóbb a szelleme. Kü-
lönösen kielégíthet egy asszonyt kis családi köre is, ha Nórához hason-
lóan rajongó és önzetlen szíve van. 

MINDEN ELISMERÉSEM azoké a törekvéseké, amelyek lehet őséget 
kívánnak teremteni, hogy a n ők valamilyen választott hivatásuknak élhes-
senek, a családi kötelességeik mellett. Mégse áltassuk magunkat. A való-
ságos helyzet az, hogy a férfiak nagy többsége is inkább csak a kenyerét 
keresi meg a foglalkozásával, mintsem a választott hivatásának él. A 
jobb életen és a magasabb társadalmi rangon túl terjed ő  becsvágy — 
valamilyen tudomány, művészet vagy az emberiség önzetlen szolgálata — 
vajmi ritka jelenség. 

A nők túlnyomó többsége is csak munkatöbbletet ért el a férfiak-
kal való egyenjogúság kezdeti szakaszán. Err ől a munkatöbbletről a leg-
ilagyobb részük édes örömest lemondana, ha az egész család számára 
elegendő  volna a férj keresete., 

TÖREDELMESEN BEVALLOM, csakugyan nem fér a fejembe: mi 
az, amit a férfiak és a n ők talán még inkább „nagy életnek" vélnek? 
Alighanem a társadalmi érvényesülés és a népszer űség, a nők számára a 
puszta szépségükkel kivívott hódolat. 
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A siker minden fajtájának az édessége csakugyan mámorító; a 
csip-csup felragyogás — teszem fel, ha egyetlen dobással mind a kilenc 
fát feldöntjük a tekepályán — talán lelkendez őbb öröm, mint a világra-
szóló dicsőség — például a tudományos vagy az irodalmi Nobel-díj. Rop-
pant tévedés azonban azt hinni, hogy maga a társadalmi siker tartósan 
elégedetté tehet bennünket. 

Egy évszázaddal ezel ő tt Oscar Wilde az írói munkájánál is fonto-
sabb .alkotásának tartotta az életét, ami alapjában helyes felfogás. Való-
ban kiváló teljesítmény, ha minden kötelességünkben -a munkánk végzé-
sében, a családi feladatainkban és a társadalmi teend őinkben — helyt-
állunk az életünk során. 

Wilde azonban az Élet királya, a f őúri társaság kedvence kívánt 
Lenni; a léha szellemességet és az üres csillogást hajszolta írói munkái-
ban is. Mindez látszatra hibátlanul bevált egy teljes évtizeden át. Ami-
kor a londoni színházak páratlan sikerrel játszották színdarabjait, az 
előkelő  szalonok egyik legkapósabb vendége lett. 

Negyvenéves korában azonban, léhaságának a következményeként 
bebörtönözték, kiszabadulása után földönfutóvá süllyedt, negyvennégy 
éves korában mély nyomorban pusztult el Párizsban. Mindez annál szo-
morúbb, mert a világirodalom egyik legjobb balladáját és talán a leg-
szebb. meséit is ő  írta meg. 

Minden irigyelt csillogásuk mellett sem lehetett fenékig tejfel a 
királyok, a főurak és dúsgazdag bankárok szeret őinek az élete; máig se 
merő  boldogság a nagyvilági dámák sorsa. A közelmúlt leghíresebb és leg-
vágyottabb filmszínészn ője, a női varázs megtestesít ője, Marilyn Monroe 
önkezével vetett véget üres élete kínjainak. Hedda Gabler című  drámá-
jában Ibsen sem lát más kiutat az öngyilkosságnál rendkívüli szépség ű  
és előkelő  származású, de teljesen tartalmatlan és munkátlan élet ű , 
másokat is pusztulásba vivő  hősnője számára. 

Kétségkívül sokkal könnyebb elviselni az élet kínjait sok pénzzel a 
zsebünkben, mint anyagi nyomorúságban. Az igazi nagy élet azonban 
csakis az lehet a legnagyobb világhírességek és a legszürkébb kisembe-
rek, férfiak és n ők számára egyaránt; csakis az adhat igazi tartalmat és 
kielégülést mindenkinek az életében, ha helyt tudott állni vagy legalább 
igyekezett helytállni a kötelességei teljesítésében. 

AZ ÖTVENÉVES, NŐS és családos irodalom szakos egyetemi tanár 
vál.aszának az volt a summája, hogy Nóra férje rothadt ember. Semmi 
kétség, a professzor kitűnően megtanulta a kor leckéjét. Napjainkban 
nemcsak a legtermészetesebb, hanem csaknem kötelez ő  ráolvasni vala-
kinek a fejére a rothadt jelz őt. Nézzük meg közelebbr ől magunk is: ki-
csoda és micsoda voltaképpen Nóra férje? 

Korábban ügyvéd volt, épp most kell elfoglalnia bankigazgatói állá-
sát. Szó se róla, ha nagyon szigorúan vesszük, az ügyvédséget éppolyan 
kevéssé tekintethetjük tündéri foglalkozásnak, mint a bankigazgatóságot. 
Mégis el kell ismernünk, hogy ügyvédek és bankigazgatók nélkül máig 
se tudjuk elképzelni a világot. 

Épp az igazságtalanul bíróság elé hurcoltak és a jogos érdekeikért 
pereskedők számára felette kilátástalan volna a törvények útveszt ő iben 
jártas segít ő  nélkül érvényre juttatni az igazukat. A pénzünkkel is alig 
tudunk a kamatot fizet ő  bankra bízásánál okosabbat kezdeni; egyikünk 
se haragszik, ha ez a kamat minél magasabb; igazgató nélkül se m ű -
ködhetne semmilyen pénzintézet. Ám, ha úgy gondoljuk is, hogy az ügy-
véd és a bankigazgató csak szükséges rossz, akkor sem állíthatjuk, hogy 
minden ügyvéd és minden bankigazgató rothadt. 

Nóra férje végképp nem az: ügyvédként sose vállalt piszkos ügye-
ket; bankigazgató is főképp azért kíván lenni, hogy végképp megszaba-
duljon minden pereskedést ől. Az egyetlen, amit emberként a szemére vet-

- hetünk az, • hogy felmond annak a banktisztvisel őnek, akit régebben alá-
írás. hamisítás miatt megbélyegeztek. F őképp azért kíván megszabadulni 
tŐle, mert jó ismerősök voltak ifjúságukban és .  nagyon kellemetlennek 
találja, hogy tegez ődjék foltos multú alantasával. 
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Ámde makulátlan tisztességűek lehetünk és nem is szükséges tege-
ződnünk ahhoz, hogy azok az ismer őseink, akik felkapaszkodtak az ubor-
kafára, többé ne kívánjanak velünk találkozni se. Mindezek is rothadtak 
volnának? Az efféle általánosítás nagyon messzire vezetne; végül már 
alig találhatnánk más emberhez méltó helyzetet, mint a tisztes szegény-
séget. Ám, ha ez végs ő  fokon igaz volna is— ugyan ki kívánja ezt saját 
magának? 

FÉRJKÉNT MAR inkább megszólhatjuk Nóra pártját, amiért a fe-
leségét korántsem egyenrangú élettársnak, hanem csak madárkának, mó-
kuskának, babácskának, nagyon édes, de kissé komolytalan és könnyelm ű  
játékszerének tekinti. 

Mielőtt a férjét elhagyná, Nóra azt mondja, csakis akkor marad-
hatna vele továbbra is, ha az együttélésük házasság lehetne. Ibsen azon-
ban nem nyújt semmilyen felvilágosítást: milyennek kell a házasságnak 
lennie? 

Én viszont elmondhatom, hogy nemrégiben felkerestem egy erkölcsi-
leg is ragyogó példképül állított szellemi kiválóság özvegyét, méghozzá 
nem azért, hogy a részvétemet fejezzem ki a férje elvesztése miatt, ha-
nem hogy nagyrabecsüléssel adózzak számára, amiért olyan odaadó társa 
volt egy életidegen embernek. 

— De még milyen életidegen volt, mennyire gyámoltalan! Mégis 
mindig neki volt igaza, énnekem soha! — jajdult fel az özvegy. 

Akkor tehát ez az erkölcsileg példaképül állított szellemi kiválóság 
is rothadt volt? 

Igen, a nők egyenjogúsága legkevésbé a házasságban valósult meg; 
a házasságok nagy többsége veszélyesen hasonlít Nóráéhoz, azzal a hiá-
nyosággal, hogy igen sok férj még csak nem is nagyon dédelgeti az 
asszonyát. Életrajzíróinak a tanúsága szerint, jóllehet szerelemb ől nő-
sült és nagyon tisztelte, de valahogy mindig távol tartotta magától maga 
Ibsen is. 

A LEGKÉNYESEBB KÉRDÉS mégis az: mivel szolgálta meg Nóra, 
hogy a férje többnek tartsa, mint a mókuskáj ának? 

Hiszen ha legfőképp a titkos tartozása visszafizetésére igyekezett 
minél több pénzt kicsikarni a férjét ől, az is tagadhatatlan, hogy Nóra 
az annyira csábító nyalánkságokat se vonta meg magától; szenvedélye-
sen lobogott a táncolásban is. Férjének minden jó oka megvolt, hogy 
nagyon édes, bár kissé könnyelmű  és kissé drága babának tekintse. 

Ha hidegen nézzük, még az aláírás-hamisítása sem annyira önfelál-
dozás volt, mint amennyire felel őtlen felbuzdulás: sejtelme se volt tetté-
nek súlyáról. Az egyetlen igazán nagy vonása az, hogy tartozását, életé-
nek az ő  segítségével történt megmentését sosem árulta el a férjének, 
egymaga törlesztgette az adósságát is. 

Ez gyönyörű  és lelkesítő  — de elképzelhet ő-e, hogy szívesen meg-
hallgatta volna férjének a peres ügyei során felmerül ő  gondjait? Am 
ha csakugyan szívesen meghallgatta volna — gondjainak a megosztá-
sán kívül semmilyen más segítséget se nyújthatott volna számára. Házas-
társa tehát csak figyelmes volt, ha ilyesmivel nem is terhelte. 

Az se kétséges, hogy a férje ne lett volna kész meghallgatni Nórá-
nak a gyermekei nevelésében vagy a háztartás vezetésében felmerül ő  
kétségeit. Sokal valószínűbb, hogy ilyesmibe nem is nagyon kívánta a 
férje beleszólását. 

Szeretőként minden a legteljesebb rendjén volt közöttük, férje em-
berként volt durva, fukar vagy léha. Nóra legfeljebb annak az élettöbb-
letnek a megosztását igényelhette, amely csak mélyebb szellemi érdekl ő -
désű  házastársak között lehetséges. Olyanok között, akik nemcsak sze-
retik, hanem értik is, akiknek a költészet a festészet vágy a muzsika 
az igazibb életük. Rothadtak tehát mindazok is, akikb ől hiányzik az 
igazibb szellemi érdeklődés? 
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A HARMINCÉVES, FÉRJES hírlapírónő , akinek tanári oklevele és 
egy apró gyermeke van, a kedvemért ismét elolvasta Ibsen drámáját, 
azután így válaszolt: 

„Nóra magatartása teljesen következetes. Hogyan bírna egy olyan 
embert szeretni, egy olyan emberben megbízni, aki olyan mérhetetlenül 
önző ,. hogy a házaséletük nagy megpróbáltatásában aljasan cserbenhagyta. 
A dráma más befejezése elképzelhetetlen." 

Ez a válasz már csaknem az enyém; annál kívánatosabb tisztáz-
nunk, hogy a Nóra férjének a fejére olvasott vádak igazak-e. 

Mindenekelőtt, Nórát nem is annyira cserbenhagyta a férje, mint 
amennyire megrémült, amikor értesült, hogy a felesége aláírást hamisí-
tott egy kötelezvényen. F űzzük hozzá, igen jogosan rémült meg, hiszen 
ha asszonyának a ballépése nyilvánosságra kerül, akkor nemcsak a bank-
igazgatói állása válik kétségessé, hanem az ő  becsületén is csorba esik. 
Nemcsak társadalmilag csúszik le, hanem családostul rossz anyagi hely-
zetbe kerül feleségének a b űne miatt. 

Ha első  ijedelmében keserű  szemrehányásokat tesz az asszonyának 
— még a gyermekei nevelését ől is el akarja tiltani, bár korántsem kí-
vánja elűzni a házából — ez, olyan nagyon sajnálatosan, a legtermészete-
sebb emberi viselkedés. Annál is inkább, mert bármilyen nemes szándék 
vezette, Nóra mégis törvénysértést követett el. 

ELVITATKOZHATUNK AZON is, hogy védhető-e Nóra ballépése. 
A társadalom szemszögéb ől semmiképp se védhető , minthogy a tár-

sadalom senkinek a törvénysértését sem hagyhatja jóvá, ha mégolyan 
jó szándék vezette - is. Ezt, jogászként, Nóra férje se helyeselheti, még 
az ijedelme nélkül sem. 

A társadalom még azt a törvényekbe sem ütköz ő  eljárást se helye-
selheti, ha befolyásos emberek a házastársuk vagy gyermekük érvénye-
sülését a hatalmukkal és az összeköttetéseikkel segítik el ő . Éppenséggel 
tiltakozik az ilyesmi ellen, ami nemcsak mások jogos érvényesülését gá-
tolja, hanem a közösségnek is kára származik, ha meg nem felel ő  sze-
mélyek magasabb polcra jutnak. 

Amikor aztán minden veszély elhárul, Nóra férje is visszavonja min-
den rossz szavát, teljesen megbocsátja feleségének a ballépését. 

Más kérdés, hogy feleségként Nóra éppenséggel nagyszer űen viselke-
dett; hiszen az aláírás-hamisítással szerzett pénzzel beteg férjének az 
életét mentette meg. Az aláírás-hamisítás kitudódásakor Nóra eleinte 
nem is bírja felérni ésszel, hogy egy asszonynak nincs joga a férjét meg-
mentenie bármi áron is. Még egyszer kimondjuk, hogy a társadalom 
szemszögéből csakugyan nincs joga; bár nyomban hozzáf űzhetjük, hogy 
feleségként csaknem a kötelessége ez. Nyilvánvaló, hogy az a társadalom, 
amelyben Nóra él, rossz. Olyan társadalom azonban, amely az érdekeink 
védelmében mindent megenged a közösség kárára — az ilyen társadalom 
se lehetne jó. 

MEGSEJTVE, HOGY MÉGIS törvénysértést követett el, -  Nóra már 
nem is tettének a helyeslését, hanem csodát vár a férjét ől. Azt várja, 
hogy a nyilvánosságra kerülésekor férje magára vállalja az aláírás-ha-
misítását. 

Meg merjük kockáztatni azt a feltevést, hogy Nóra ennek a csodának 
a bekövetkezése nélkül sem ábrándult volna ki a férjéb ől. Untig elegendő  
lett volna, ha az aláírás-hamisítása megtudásakor a házastársa kijelenti, 
hogy ő  minden megtévedése ellenére sem ítéli el,- inkább mély hálát 
érez, jobban szereti és mindent megtesz, hogy megvédje őt, önmagát és 
az egész családját. 

A jogásszal szemben ez lett volna a házastársi. kötelessége; ez lett 
volna az, ami nemcsak Nórát, hanem férjének a legszigorúbb bírálóit 
is teljesen kielégíti. A veszély múltával ilyen módon is viselkedik. Ha 
még egyszer kimondjuk, hogy az els ő  ijedelmében vajmi kevés ember 
viselkedne különben Nóra férjénél, akkor aligha törhetünk pálcát fölötte. 
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Még az is vitatható, csakugyan önz ő-e Nóra férje, amikor a veszély 
pillanatában els ősorban magára gondol. Egy az, hogyha másképp szava-
lunk is, elsősorban mindnyájan önmagunkra gondolunk, nemcsak a ve-
szély perceiben, hanem még az élvezeteink keresésében is. Az önz ő  az, 
aki még utolsósorban sem tör ődik, teljesed érzéketlen másokkal. A másik 
az, hogy végtére ő  az egész családja jólétének a biztosítója; a kötelessége 
is a jó hírének és az érvényesülésének a meg őrzésére gondolnia. 

Mindent összegezve: Nóra férjének csakugyan nem tapsolhatunk, 
de el sem ítélhetjük ő t anélkül, hogy el ne marasztalnánk az emberek 
nagy többségét. 

MÉG KEVÉSBÉ láthatjuk Nóra magatartását mer őben következe-
tesnek és a dráma más befejezését elképzelhetetlennek. Különösen azért 
nem láthatjuk így, mert a csoda elmaradása után Nóra azt tartja a leg-
fontosabb dolgának, hogy tisztázza viszonyát a társadalommal és meg-
értse: kicsoda is jómaga? Többé nem férjének a bábuja, hanem önmaga 
kíván lenni. 

Ezek már végképp egy életidegen lángelmének, Ibsennek a követel-
ményei, amelyekkel egyetlen józan gondolkozású ember sem tud egyetér-
teni. 

A valóság az, hogy nem is vagyunk mi olyan nagyon kíváncsiak az 
igazi mivoltunkra; nemcsak szemet hunyunk, hanem éppenséggel dédel-
getjük kisebb-n.agyobb hibáinkat. Fölötte hasznos volna ugyan tisztázni., 
ha módunkban állna követni is az igazi hajlamainkat. Ezt azonban az 
erkölcsi parancsok tiltó szava miatt csak lopva tehetjük; a körülmé-
nyeink folytán a foglalkozásunkat is vajmi kevesen választhatjuk meg 
a kedvünkre. 

Gyönyörű  az a tanítás, hogy alapjában minden ember jó; nagysze-
rű  az a követelmény, hogy legyünk azok, akik igazán vagyunk. A baj 
csak az, hogy a tanítás téves és a követelmény képtelenség. Szeretünk 
ugyan parancsolgatni, de nincs nekünk nagyobb bajunk a fölötteseink-
kel sem. Még örülünk is, hogy nem nekünk kell vállalni a ;vezetés fele-
lősségét — csak hagyjanak békén bennünket. 

Kicsit se csodálatos tehát, ha az emberek nagy többsége éppúgy nem 
tudta megérteni, miért kell Nórának józan és igyekv ő  férjét — aki a 
megszokott módon még szereti is --- elhagynia; mint ahogyan képtelen-
ségnek tartotta a pofaszakállas arkangyal többi követelését. 

AZT SE HINNÉM, hogy a boldogság csúcsa volna, ha valóban ön-
magunk és csakis önmagunk lehetnénk. 

Nemrégiben tanúja voltam a televízióban egy éppolyan világhír ű , 
mint amilyen jól keres ő  színészn ő  kifaggatásának. A javakorbeli asszony, 
egy fiúgyermek anyja, vallomásának a vége felé elsóhajtotta Nórának 
azt a panaszát, hogy minden sikere mellett sincs módjában önmagának 
lennie. Arra a kérdésre, mi az, ami ezt megakadályozza, így válaszolt: 

— Sose jut időm egy padon elüldögélni. 

Ez a nagyon tevékeny teremtés, akinek az események szakadatlan 
sorából álló, fényszórók sugarában folyó, tapsokkal kísért életét olyan 
irigylendőnek vélnék — ő  tehát azt fájlalja, hogy nincs a módjában 
tétlenül ücsörögnie. Azaz dehogyis tétlenül; hiszen az édes semmittevés 
alkalmával minden valóságnál változatosabb és nagyszer űbb élmények 
hősei lehetünk a képzeletünkben. 

Nem vitás, hogy senkinek a számára sincs nagyobb gyönyörűség 
az ábrándozgatásnál. A baj csak az, hogy bárha ábrándok, tehát ön-
ámítás --- nélkül sem élhetünk, mer ő  ábrándozással végképp nem vi-
hetjük semmire. 

A végkövetkeztetés viszont az, hogy egyikünk sem annyira önmaga, 
mint éppenséggel másvalaki szeretne lenni. 
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Megemlíthetek egy köznapibb példát is. Egyik jó ismer ősömet ke-
restem telefonon, de csak a feleségét találtam otthon. Egy szintén ja-
vakorbeli számtantanárn őt, aki csöpp testi fogyatékossága miatt, józa-
nul egy kétgyermekes, elvált emberhez ment feleségül, most már nekik 
is van egy nagyocska fiuk. 

Nem mulaszthattam el., hogy ne váltsak vele néhány nyájas szót, 
kutya természetemmel ki ne faggassam egy kicsit. Valahogy röstelkedve 
vallotta meg, egyedüllétében egy tragikus vég ű , de világhírű  sanzon-
énekesnő  életrajzát olvassa. Az olvasás meg a színház legf őbb ajándéka 
az, hogy átélve mások sorsát, gazdagítjuk a saját életünket is; csöppet 
se lepett meg, hogy olvasás közben vele azonosulva, ez a józan terem-
tés is szívesen képzeli magát olyasvalakinek a helyébe, aki ugyan tragikus 
véget ért, de a tapsok mámorában fürödhetett. 

Mondjam-e, hogy ő  sem annyira önmaga, mint amennyire másvalaki 
szeretne lenni? 

MEGÍRÁSÁNAK A SZÁZEGYEDIK esztendejében, mások válaszain 
kivallatva önmagamat is, odáig jutottam, hogy én tudom a legkevésbé: 
miért kellett Nórának a férjét elhagynia? 

Ma már nagyon jól tudom, hogy minden emberi kapcsolatban, 
szülők és gyermekeik, testvérek és házastársak, szeret ők és barátok 
viszonyára sem a szeretet és a megértés a legjellemz őbb, hanem az, 
hogy az egyik parancsol és a másik engedelmeskedik. Ma már magam 
is megértem., hogy legalább a családjában minden férj maga akar lenni. 
a megmondható; amivel szemben csakis az a kivétel lehetséges, ha az 
asszony viseli a kalapot. 

Annál kevésbé tudom, hány olyan asszony akad, kivel a férjének 
valóban érdemes volna minden gondját-baját megbeszélnie; aki az együtt-
érzésen kívül tudna okos tanácsot is adni. Bizony, még afel ő l se vagyok 
olyan nagyon bizonyos, hogy egy n ővel szemben nem az-e a legf őbb kí-
vánsága minden férfinak, hogy vágyott szeret ő  legyen. 

Ifjúságomban azonban éppúgy elhittem - Ibsennek, hogy találhatok 
olyan lányt magamnak, aki nemcsak édes szeret ő , hanem a lelkemnek 
jobb fele lesz; mint ahogyan elhittem, hogy magam is fölülemelkedhetek 
önmagamon. 

„Nóra, hol vagy?!" — sóhajtottam mindegyre búsan és mégis re-
ménykedve szerelmi csalódásaim során. Ma már éppúgy nem osztanám 
meg a magányomat a legcsodálatosabb n ővel se, mint ahogyan engem 
se viselhetne el tartósan semmilyen angyal se. 

Mégis, máig is olyan nagyon jólesik, ha nem is éppen elhinni, de 
legalább arra gondolni, hogy szebb is lehetne az életünk, és magam is 
különb lehettem volna. 
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ËGTÁJ  

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 12. 

Firenze, amely most a Mediciek m űkincseivel ismét magára vonta a 
világ figyelmét, s amelyet még a századforduló idején is olasz Athénnek 
mondtak, rég nem az, ami volt. Harcos szelleméb ől semmit se lehetett 
érezni, amikor én a turisták csordájában elveszve ott jártam. De hát 
nem is vártam ilyesmit. Olvastam Fülep Lajos legszebb tanulmányát, 
amelyben ott töltött fiatalságát sírta vissza, s egy egész éjszakán át hall-
gattam a belgrádi Három Kalaphoz címzett vendégl őben Todor Manoj-
lović  elbűvölő  áradozását ugyancsak ifjúsága éveir ől az Arno-parti város-
ban. Ezek már a búcsú hangjai voltak. A reneszánsz Firenze csupán egy-
két őrültben élt még tovább, mint amilyen Gulácsy Lajos volt, aki utol-
sónak festett középkori firenzei lovagokat, s id őnként szabadságot kért 
Lipótmezőn az ápolóitól, arra hivatkozva, hogy Dante találkozásánál 
Beatricével neki is okvetlen jelen kell lennie. El őfordult, állítólag hogy 
vaskos választ kapott, inkább Boccaccióhoz ill ő t, anélkül, hogy az őrültek 
vidám gondozói sejtették volna a reneszánsz lényegét, a m űvészet leszál-
lását az istenek közül az emberek közé, átadva magát a testi örömök 
dicséretének. 

Mit láthat az ember egy hét alatt Firenzében? Nekem a fiatal Kas-
sákra kellett gondolnom, aki csavargásaiból megtérve ezt mondta: „Lát-
tam Párizst és nem láttam semmit." A Louvre-ban, az Uffiziben, a Pra-
dóban egyformán összemosódnak az emberben a benyomások, ha min-
dent látni akar. De hát ez a turisták sorsa. És a sznoboké, akiknek 
elég, hogy ott voltak. 

Én este érkeztem, s vidéki szokás szerint a pályaudvarhoz közel 
eső  albergóban kértem szobát. Már amikor kezemben volt a kulcs és kö-
rülnéztem a hallban, akkor láttam, hova jutottam. Harmadrend ű  garni-
szálló volt, viharvert hölgyek néztek rám takaratlan bájaik fölött, nem 
Venusok és nem Madonnák, ahogy még a vonaton átlapozott útikalauzom 
ígérte. 

Másnap aztán alkalmam volt megérteni, hogy ez az esti fogadtatás 
sem idegen az Uffizi és a Palazzók m űvészetétől, mondjuk Botticelli vász-
nain. A quattrocento fest ői nagyon is értékelni tudták a n ői idomok 
szépségét, s ha egy-egy telt kebel a kék toscaniai ég alatt ;nem is kelt 
erotikus képzeteket, azért átszellem űltségében sem maradt sterill és élet-
telen. A reneszánsz mindent élettel telített, s a Mediciekben volt annyi 
bátorság, hogy miután az iparos céhek rendjéb ől felkapaszkodtak a va-
gyonos polgárság osztályába, a popolograssó soraiba, majd az uralkodó 
arisztokráciába, ne felejtsék el az őszintébb és nyíltabb, kézzel fogható 
örömöket és szépségeket. A kor, amelyet befolyásukkal a maguk ízlésére 
formáltak, s a m űvészet, amelyre nem sajnálták a pénzt, szakított az 
egyházi művészet álszent szemérmével és amellett, hogy elhárította, fené-
kig elmerült az élvezetekben. 

Hogy hol volt itt a harcos szellem, amelyr ől beszéltem? Mindenben 
és mindenütt. Mert a feltörekv ő  kézműveseknek sem hullott ölébe a 
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hatalom. Küzdeni kellett érte. Pénzzel, ravaszsággal, ügyességgel, okos 
árulással is persze — mert nem katonák voltak —, s megint pénzzel, ami 
sokszor a leghatásosabb fegyver. 

És mintha épp ez az iparos múltja a Medicieknek segített volna vilá-
gi célt és értelmet adni az olasz reneszánsznak, a semmib ől valamit te-
remtő  varázslat emléke szabadította volna fel a m űvészetet, hogy Giottó-
tól kezdve Era Angelicón át Michelangelóig szépség, áhítat és életöröm 
egyformán sugároznék a remekm űvekbő l. 

Persze a régi Firenzéb ől most sem lesz semmi érezhet ő , bármily cso-
dálatos lehet a quattrocento és a quinquecento megidézése a három hó-
napra tervezett kiállításon. Az egész reneszánsz rég elmerült s már csak 
az emlékeit sirathatja a világ. 

Mindig szerettem volna elmenni Oberammergauba, ahol most egy 
hétig színház lesz megint az egész falu. Pedig nem játéknak indult há-
romszázötven év el őtt, a népi játékok eredetét a görög középkorban kell 
keresni. A passiójáték mindenütt áldozatbemutatás volt, csak nem lett 
belőle világra szóló attrakció, mint Oberammergauban. Mindamellett azt 
hiszem, itt kapott az egyházművészet rusztikus jelleget, itt lett vonzó 
minden, ami primitív és népi, s Max Reinhardt nem hiába zarándokolt 
éveken át ezt a sokrészes, több színpadon játszott biblikus drámát meg-
tekinteni. Így aztán a salzburgi játékokon kívül általában a szabadtéri 
színpadok számos megoldása innen származik. A teatralitást és pátoszt 
minél jobban lecsökkentő  igyekezettel együtt. 

Nem lehetetlen, hogy már Bachnak is éreznie kellett a különbséget 
a téma kétféle előadásában ünnepélyes és hétköznapian természetes kö-
zött. Sőt már a négy evangélista mindegyike is másként mondja el ugyan-
azt a legendát az Acs Fiáról, akik közül kiemelkedik Máté és János. Az 
előbbi a retorikusabb, aki a kinyilatkoztatásokat semmiféle mellékkörül-
ménnyel nem akarja gyengíteni. Máté mindenekelő tt a szavakban bízik. 
A megjelenítést fölöslegesnek tartja. Mert nem elmond, nem hirdet, ha-
nem tanít. Stílusa is ezt a szándékát szolgálja, az ellenpontos ismétlést, 
ami egész művén következetesen vonul végig imigyen: „ ... a szegények 
mindenkor veletek lesznek, de én nem leszek mindenkor veletek." 

Bach először Máté-passiójára írt zenét. Fellengz őset és ünnepélye-
set, egy szenvedélyes barokk retorika fel-felcsapó hangjaival, mintha ora-
tóriuma mindent megtagadna, ami földi, s az egekbe kiáltana. De hát 
Máténál a kinyilatkoztatások is határozottabbak, egyértelm űbbek, szo-
ciális tartalmuk ugyancsak pregnánsabb, arról nem is szólva, hogy sokkal 
számosabbak is. Nem lehet véletlen, hogy Henry Barbusse is és Upton 
Sinclaire is Máté legendáit dolgozta bele társadalmi irányregényébe. A 
példabeszédeket különös figyelemben részesítve, f őként szegények és gaz-
dagok viszonyáról, s a máig érvényes igazságról, mely szerint méltó a 
munkás az ő  bérére. 

Aztán megírta Bach a János-passiót. Még egyszer ugyanazt a témát? 
Igen, csak hogy ez a téma — hadd nevezzük most már továbbra is így! 
— a legfiatalabb tanítvány el őadásában sokkal evilágibb színekben áll 
elénk. Intimebb, emberibb, közvetlenebb, még az ellenpontos ismétlések 
fúgáit se kellett annyiszor megszólaltatnia a muzsikusnak, mint el őző  
művében. A változat élőbb jelenetei, színesebb játéktere, részletekre ki-
terjedő  figyelme inkább vizuális hatást kelt, mint a mindent szavakra 
bízó Máté epikai készsége. János inkább fest és ábrázol, mint elbeszél, 
vagy pláne kijelent. Nála a jelbeszéd is melegebb lesz, s olyan tanúság-
tételeket is érdemesnek tart feljegyezni, amire társai nem sok figyel-
met fordítottak. Nyilván ezért jelennek meg együtt, egymást kiegészítve, 
s így lett közös művük az Új Testamentum. 

Mi történhetett Bachhal, hogy ez az ő  lelkivilágától idegen változat 
megihlette? Megöregedett volna, s ezért engedett az elégikusabb hangu-
latnak? A húsz gyerekének eltartásával járó gondok hozták földközelbe, 
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s oltották el kicsit benne a barokk lobogást, az egész hangos és patetikus-
kor lármáját is elcsitítva ezzel a lágyabb, sejtelmesebb és meghittebb 
muzsikával? 

Sajnos, oly keveset tudok a lipcsei kántor életér ől, s így inkább 
csak a megérzéseimre hallgatva mondanám, hogy talán épp ez az egysze-
rűsége, a legkedvesebb tanítványnak a mindennapi élet természetesebb 
megmutatkozása hatott rá. A korízléssel szemben, meglehet, a maga ad-
dig elnémított lelkivilágához hangolta hozzá János írását olyan jellemz ő  
részletekkel, mint a kánai menyegz ő , ahol a víz borrá vált, vagy történe-
tének epilógusával, ahol egy b őséges halebéddel ünnepelték meg az evilá-
gi találkozást. 

Nem tudom, Oberammergauban melyik változatot játsszák. De hogy 
Bachnak mind a két passiója el őadásra kerül, persze nem népi műkedve-
lők közbejöttével, hanem a világ legkiválóbb muzsikusainak játékában, 
azt nagyon valószínűnek tartom. Már ezért is' szeretnék ott lenni. De 
most olvasom, hogy egynapi ott-tartózkodás négyszáz márkába kerül. 
S hol van nekem márkám? 

A Guernica hazatér. Több mint négy évtizedet töltött távol, ha sza-
bad azt mondani: önkéntes számkivetésben, s ezalatt csak ideig-óráig lett 
békésebb a világ. Néhány évvel a baszk kisváros pusztulása után, a máso-
dik világháborúban végleg elszabadult a pokol. S az egész Európára kiter-
jedt fasizmus mindenütt érthet őbbé tette Picasso látomását. Nem kel-
lett hozzá kifinomult esztétikai érzék, a földig lerombolt városok és a 
haláltáborok beszédes bizonyítékai lettek Picasso m űvészi igazságának. 
Az embertelen borzalmak nem voltak másképpen kifejezhet ők. A Guer-
nica azután már nemcsak a spanyol fasiszta diktatúra leleplezése volt. 

De valóban elfogadták mindenütt ezzel a legpregnánsabb alkotásával 
a festő  formabontó művészetét? Ott is, ahol még mindig a tárgyak har-
móniáját követelték meg a művészt ől, s a külső  valóság felismerhet ő  
jeleit a képen? 

Nem, nem! Picasso festészete még sokáig indexen maradt. A gya-
korlatban legalább, ha a támadások nyilai nem is éppen őt keresték. 
A tény, hogy egy Joganszon vagy Geraszimov változatlanul példakép ma-
radt mindenütt, ahol fenntartották a szocialista realizmus credóját, nem 
engedte elfogadtatni Picassót. Zsdanov jóval túlélte a háborút, de nem 
emlékszem, hogy nyíltan elítélte volna a fest ő t, akit a fasizmus a jóízlés 
első  számú ellenségének deklarált, s vásznait a modern piktúra legszebb 
példányaival együtt megsemmisíttette. Persze, ahol fellelhet ők voltak. De 
hát én alig olvastam valamit Zsdanovtól, be kell vallanom, s így nem 
biztos, hogy szó nélkül eltűrte Picasso külön törvényeket teremt ő  zseni-
jét. De nyíltan elítélni még legszolgálatkészebb ministránsai sem merték. 
Ellenkezőleg: nemcsak világnézeti igazolást láttak abban, hogy Picasso 
1944-ben a francia kommunista párt tagja lett. Növekv ő  sikerein is buz-
gón megosztoztak. 

Viszont Roger Garaudy húsz évvel Zsdanov halála után kemény 
bírálatban részesült, amiért Léger és Picasso m űvészetét fölébe helyezte 
a szocrealista követelményeknek. Aligha csupán a francia KP kezdemé-
nyezésére. 

Mindegy, a Guernica hazamegy, s ha még vannak is boszorkányok, 
nem beszélnek többé róluk. Ellenkez őleg, azzal, hogy hazaszállítják Spa-
nyolországba a képet, amelyet a művész nem engedett mindaddig haza-
vinni, amíg Franco volt uralmon, Picasso festészete egy id őre megint az 
érdeklődés központjába kerül. Nem az esztétáknak, a tömegnek az egy-
szerű  emberek sokaságának lesz újabb alkalma megérteni, elfogadni és 
magáévá tenni művészetét. 

Persze ez sincs minden politika nélkül. A baszkok épp elég f őfájást 
okoznak önrendelkezési jogaik minél szélesebb követelésével a spanyol 
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kormánynak. A Guernica hazahozatala elképzelhet ően csillapítja majd 
ezeket a fájdalmakat. S ezen túl még nemzeti büszkeségüket is jelent ő -
sen emelni fogja a Guernica, amely egy őrült kor pusztításait örökítette 
meg. 

Andersent ünneplik Dániában. A mesekölt ő  százhetvenöt évvel ez-
előtt született, bár az embernek úgy t űnik, mintha egyidős volna a me-
sével. Mintha az, ami el őtte volt, egészen más valami lett volna, mint 
amit ő  utána nevezünk mesének. Andersen nem tündérekr ől írt és bo-
szorkányokról. Egyáltalán hátat fordított a népmese világának. Az ő  
meséinek nincsenek hősei, inkább csak áldozatai. És nem is mindig embe-
rekről vagy állatokról írt. Élettelen tárgyakat keltett életre. Az ólomka-
tonát, egy törött bögrét, vagy csak egy es ővizes tócsát, amelyet bosszan-
kodva kerül meg mindenki. 

Mint aki igazságtalannak tartja a vilárendet, maga próbált igazságot 
tenni, amikor megszépítette, ami csúnya volt, a kiskacsát például, viszont 
legszebb ruhájában meztelennek látta a királyt. Nem tanmesét írt, annak 
ellenére, hogy korának társadalmát olykor rendkívül éles bírálat tár-
gyává tette. Nála a mese öröknek hitt tanulsága, hogy a jó elnyeri ju-
talmát, a gonosz pedig megbűnhödik, elveszti naiv értelmét. Andersen, 
a kisvárosi suszter fia tudta, hogy a világ korántsem ilyen következetes, 
sőt legtöbbször a gonosz részesül jutalomban, s aki jó volt, ártatlanul 
bűnhődik. Minthogy a világot nem az igazság kormányozza, hanem az 
erő , akárcsak az őserdőben. 

Szóval allegóriát írt? Nem egészen és nem mindig. Általában mégis 
mintha maga a mesélés öröme s a teremtés csodája szerzett volna neki 
élvezetet az írásban. S eközben, amúgy bajusz alatt, azért megmondta a 
magáét, ami nála jóval kisebb mesemondónak is élvezet és elégtétel. 

Nekem első  olvasmányaim közé tartoztak Andersen meséi. De nem 
mondhatnám, hogy el lettem volna ragadtatva t őlük. Benedek Elek, Gaál 
Mózes, de még Sebők Zsigmond meséi is jobban tetszettek nekem. A 
mester helyett a tanítványok. Talán mert korszer űbbek voltak, stílusuk, 
nyelvezetük él őbb és színesebb, mint szegény Szendrey Júlia fordítása. 
Egy közelebbi világot tártak fel a csodák birodalmából. Észre se vettem, 
hogy Andersen ehelyett a varázslat m űvészetét gyakorolta. És nem értet-
tem a varázslatát. 

Azóta már tudom, hogy Andersent újra kell olvasni. Visszamenni 
hozzá, ahogy az ember a gyerekkorából egyéb emlékeit idézi fel, az el-
vesztett paradicsom nosztalgiájával. Én azonban az újraolvasásban sem 
reminiszcenciáknak engedtem, sokkal inkább a világirodalmi visszhang-
nak, amit persze már a feln őttek keltettek. A literátorok és sznobok. 

Azóta is az a gyanúm, hogy irodalomtörténeti jelent ősége nagyobb, 
mint népszerűsége a gyerekek körében. És a mai gyerekek is inkább a 
tanítványokat élvezik, egy Walt Disneyt például, aki már különféle kalan-
dokba vitte a csúf kis kacsát, aki hattyúnak képzelte magát. És mintha 
a rajzfilmek többi amorf figurája is Andersent ől kapott volna bátorsá-
got a világrajövetelhez. 

Ma persze szatirikus hajlamát, leleplez ő  szándékát dicsérik Ander-
sennek, aki olyan korban élt, amikor a tendenciát még nem találták fel 
az irodalomban, s így ezért is őt illeti a babér. Csakhogy ő  nem egy 
osztály, nem is a korszellem szolgálatába állította irányzatosságát, amit 
azóta oly sokat emlegetnek, hanem általános jó vagy rossz emberi tulaj-
donságokat pellengérezett ki. 

Hogy mi késztette Szendrey Júliát arra, hogy az eredeti megjelenése 
után három évvel magyarra fordítsa Andersen meséit, nehéz lenne meg-
mondani. Talán szerecsétlen sorsának tükörképét fedezte fel egy boldog-
talan édesanya történetében. Vagy a szegénysége késztette arra, hogy a 
világirodalom újdonságát megismertesse a magyar olvasókkal. 
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Mert azt hiszem, altkor is inkább a szül ők olvasták ezeket a mesé-
ket, s nem a gyerekek. Az utóbbiaknak a különféle „átdolgozások" is 
alaposan elvehették a kedvüket az örökszép történetek élvezetét ő l. 

Olvasom Bori szép tanulmányát Justh Zsigmondról, s egyszerre ked-
vem kerekedik visszaidézni, a persze csak könyvekb ől ismert régi Párizst, 
Az „ember-sűrűs gigászi vadont", ahogy Ady mutatta be. S a még koráb-
bit, Szomory Dezs ő  Párizsát, ahol koplalás várt a fiatal magyar íróra, 
akinek a fényes cilinderén s gyógyíthatatlan honvágyán kívül nem volt 
egyebe. Párizs azonban ennek ellenére neki is egyszer űen gyönyörű  volt. 
Már a demokráciájával is, ahogy mindenkit befogadott, meg az elb űvö-
lően dallamos nyelvével, amelyben a pesti Schlézingerb ől oly csodálatos 
módon, minden átmenet nélkül Szklezanzsé lett. Mert Párizs hajlandó 
volt mindent és mindenkit magába olvasztani, vagy legalábbis átformálni, 
megváltoztatni. Elment innen a munkás félszegen és darabosan, s úgy 
jött haza, mint egy világfi, hogy aztán Párizs holtáig rajtahagyja félreis-
merhetetlenül a nagyvárosiasság fényét. Aki csak egy ideig Párizsban 
élt, s nem volt javíthatatlanul merev és vaskalapos, nem lehetett többé 
vidéki, ha mindjárt egy isten háta mögötti faluban húzta is meg magát 
azután. 

A fiatal nagyváradi újságíró, Ady két verseskönyvét senki sem vette 
észre, mert nem is igen volt mit észrevenni rajtuk. De aztán jött Léda, 
a szép és okos, világjárt zsidóasszony, — mint a költ ő  mondja — „meg-
fogta a kezem és meg sem állt velem Párizsig". Amikor pedig hazajött, 
Párizs nagyvilágiassága volt itthoni balkáni viszonyokra kinyílt szemé-
ben és bátor hangjában: Góg és Magóg fia vagyok én, / Hiába döngetek 
kaput, falat, / S mégis megkérden t őletek: / Szabad-e sírni a Kárpátok 
alatt?" 

Még korábban Justh Zsigmond Párizs rigézete fertőzte meg az ott-
honi érzékenyebb lelkeket. Mert oda is kellett adnia magát Párizsnak, 
aki azt akarta, hogy a világ f ővárosa befogadja. A viszony kölcsönösségre 
tartott igényt, mint a szerelem, s talán ezért volt, hogy egy Szabolcska 
Mihály vidékiességén még Párizs se volt képes változtatni. 

Mi maradt ebből a csaknem száz év el ő tti Párizsból? Nem a Chapell-
re, a Notre Dame-ra, az utcákra, az objektív Párizsra gondolok persze, 
hanem a világ fölé magasodó Szajna-parti nagyvárosra, amely azért 
Franciország nagyhatalmi presztizsét is magában foglalta, amelyet azóta 
alaposan megtépázott az újabb kori történelem. Még mindig onnan sugár-
zik ki képzőművészet, irodalom és zene mindent magával sodró újdon-
sága és igézete? De hiszen ez a kisugárzás száz év el őtt se volt egységes. 
Justh még elhitte, hogy Munkácsy a legnagyobb él ő  festője Európának, 
miközben az impresszionisták, Renoir, Monet, Cezanne rég túljutottak 
az első  sikereken, s útban voltak a „vadak" is. Debussy már megírta 
az Egy faun délutánját, de az Opera mellett, a Café de la Paix-ben ma-
gyar cigány muzsikált, igaz viszont, hogy a márványasztalok mögött, kö-
zel a ruhatárhoz egy lángoló szem ű  fiatalember ült, bizonyos Ravel, aki 
ezekből a melódiákból egy új zenét tudott teremteni. 

A mai párizsi kávéházakban már nemigen muzsikálnak. Arra ott 
vannak az éjszakai lokálok, az amerikai mintára berendezett music-hal-
lok, míg a Montmartre kiskocsmáiban zenegép muzsikál, ha az ember 
bedob egy frankot. Irodalmi szalonok sincsenek többé, s őt művészkávé-
házak sem, mint ötven év el őtt, amikor a fiatal Illyés tért be, ha pénze 
volt, hogy meghallgassa Paul Eluard és Tristan Tzara vitáját, míg kisšé 
távolabb hol Dobrovićnak, hol Konjovićnak kiabált a fülébe a süket 
Tihanyi, úgyhogy még Ilja Ehrenburg is kénytelen volt felnézni papír-
járól, a Jeanne Ney szerelmét írva. 

A mai Párizs kétszer akkora, mint a száz év el őtti volt, még sem 
a világ közepe már. Elmenni Párizsba ma meg se közelíti azt a szenzá-
ciót, ami régen járt együtt azzal, ha valaki beült a Simplon-orient 
expressz valamelyik kocsijába, s aztán két nap és egy éjszaka után ki-
szállt a Gare de l'Esten. 
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De hát a mai Párizsban azért a régi is benne van. Nem az utcán és 
nem a kávéházakban. Reminiszcenciákban és abban a déjá vu-ben, amely 
nélkül unalmas és egyhangú lenne minden. Még Párizs is! 

A májusi ünnepeket évek óta külföldön töltöm. Se szeri, se száma 
ilyenkor az olcsó társasutazásoknak, s oly nagy az érdekl ődés, hogy ide-
jekorán jelentkezni kell, ha az ember nem akar lemaradni. Voltam Lon-
donban, Moszkvában, Párizsban, Rómában május elsején, a kisebb váro-
sokat nem is számítva, amelyek épp elsején estek bele az útitervbe. 
Salzburg például, ahol hat év előtt egy esős napon láttuk felvonulni vörös 
zászlók alatt az ottani munkások és diákok egy nem túl nagy csoportját, 
s a látvány megrendít ő  volt. A moszkvai Vörös tér attraktív parádéja a 
maga masztodon arányával merőben mást mondott nekem, mint az a 
szegény, siralmas menet a Salzach partján, szakadó es őben az Interna-
cionálét énekelve. Az el őbbi nagyhatalmi tüntetés volt, a nemzeti önbiza-
lom hangos és diadalmasan örömteli hangsúlyával, az utóbbi végtelenül 
szomorú kálváriajárása néhány száz embernek, akik a munkásosztály 
jogaiért küzdve adtak életjelt magukról ezen a napon, amely a proletár-
világ szolidaritásának ünnepe. „Kommunisták — mondta a pincér, mert 
egy kávéház kirakatából néztem végig a felvonulást. — És munkanélkü-
liek!" — tette még hozzá. A felvilágosítás nem volt hiábavaló Ausztriá-
ban, ahol a szociáldemokraták voltak hatalmon, de azok valószín űleg 
másutt és másképpen ünnepelték május elsejét. Arra se mernék meg-
esküdni, hogy az üzletek zárva voltak, minthogy semmiféle hiányérzetünk 
nem volt. Míg egy népi demokratikus ország f ővárosában ebéd nélkül 
maradtam egyik május elsején, mert olyan nagy volt a tömeg és oly 
felkészületlen a vendéglátóipar. Talán azért lett a salzburgi felvonulás 
annyira megindító, mert csak ez a b őrig ázott kis csoport ünnepelt, né-
hány szemüveges diák, pár rosszul öltözött n ő , de azért áldozatkészen 
meneteltek az es őben. S én utólag jó ideig röstelkedtem magam el őtt, 
hogy nem rohantam ki a kávéházból s álltam közéjük. 

Az olaszországi május elseje, talán Pádovában vagy Ravennában, 
nem tudom már, vidámabb és lelkesít őbb volt. Egy templomban ütötte 
meg fülemet az Internacionálé hangja, amíg Tintoretto és talán Leonardo 
oltárképeit néztük, mire mindenki megfordult, otthagyta a b őbeszédű  
ciceronét, s rohant ki az utcára. Egyszerre otthon éreztük magunkat, 
amíg a májusi menet vidáman vonult tova. 

Londonban ugyancsak egészen váratlanul ért a munkások ünnepe. 
Már harmadika vagy negyedike volt, amikor a Hyde parkhoz érve fel-
tűnt a fekete ruhás, fehér gumibotos bobik sisakja. Egymástól tíz lépés-
nyi távolságra álltak készenlétben, hogy úgy mondjam: lábhoz tett gu 
mibottal. Harsány szónoklat hallatszott a hangszóróból, ami még nem 
lett volna feltűnő , hiszen a Hyde parkban mindig szónokolnak, de nem 
látszott a selymes zöld gyep a fák között, annyi volt a nép. És akkor 
egyszerre feltűntek a tisztásokon a vörös zászlók. Gyanúsak voltunk, 
ahogy húszan-harmincan kiszálltunk a buszból, megállítottak bennünket. 
„Oh, jugoslav! — kiáltott fel aztán a rend őrtiszt, s egy vidám All right, 
warry mutch!-csal tovább mehettünk. De nem a Hyde parkba. Azt mond-
ták közbiztonsági szempontból ajánlatosabb máskor megnézni. 

Akkor tudtam meg, hogy az angolok a május elsejét követ ő  első  
vasárnap tartják a munkások ünnepét. Valakinek az az ötlete támadt, 
hogy kerüljük meg a parkot, menjünk be a másik oldaláról. ,Én a tár-
saságommal megfordultam, vissza a buszhoz. Azt mondtam, ha május 
elsejét akarom ünnepelni, akkor otthon maradok s nem jövök Londonba. 
Érvelésem oly egyszerű  volt, hogy a többiek is elfogadták. Soha indít-
ványomnak ekkora sikere nem volt semmiben. 

Pedig bevallom, húzott a szívem engem is a fák közé, mert hirtelen 
eszembe jutott Carl Sandburg verse egy majálisról, ahol kis hordó sört 
vernek csapra, s magyar dalokat énekelnek a munkások. 

De hát más a költészet és megint más május elseje a nagyvilágban. 
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KASZÁS KÁROLY 

M ŰEMLÉK- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

Július elején tartotta meg a Vajdasági M űvelődési Érdekközösség köz-
gyűlése a nyári szünet előtti utolsó összejövetelét. Ezen a küldöttek egy-
hangúlag elfogadták az érdekközösség 1981-1986 köžötti, ötéves id őszak-
ra szóló középlejáratú tervének alapjairól szóló önigazgatási egyezmény 
szövegét. Az okmány többek között rögzíti a m űemlékvédelem és a ter-
mészetvédelem legidőszerűbb kérdéseit és teend ő it. 

A vajdasági műemlékvédelem els ődleges feladata, hogy a küszöbön-
álló tervidőszakban olyan szakszolgálat alakuljon, mely képes lesz a 
tartományi műemlékvédelmet tovább er ősíteni és szerteágazóan kiépíteni. 
Ugyanakkor sokoldalú tevékenységével és szervezettségével biztosítani 
tudja • nemzeteink és nemzetiségeink legfontosabb kulturális értékeinek 
folyamatos és felfokozott megőrzését -és védelmét. Hogy ez megvaló-
suljon, az érdekelt tényez ők kötelessége, hogy a műemlékvédelemhez 
szükséges anyagi feltételeket és szakembereket a Vajdasági M űvelődési 
Érdekközösségen keresztül biztosítsák. 

Tartományunk minden zugában találhatunk műemlékeket. Ezért a 
helyi illetékesek figyelmét ezek megóvása, az enyészett ől való megvédése 
kötelességszerűen nem kerülheti el. Ebből kifolyólag, hogy a műemlék-
védelem tartományszerte minél hathatósabb legyen és az el ő ttünk álló 
számtalan feladat megvalósuljon, a helyi és tartományi kezdeményezések 
és elképzelések valóra váljanak, községi, illetve községközi m űemlék-
védő  intézetek létesítését kell szorgalmazni. A sok irányú elvárás meg-
követeli, hogy az újonnan alakuló intézetek programjaikat egymás közt 
egybehangolják, valamint a már meglevő  Tartományi Műemlékvédő  Inté-
zet munkaterveivel összhangba hozzák. Semmi esetre sem engedhet ő  
meg, hogy meddő  vállalkozás legyen a ma már halaszthatatlan feladat-
ként jelentkez ő  megannyi tervjavaslat, akicótervezet. Felel ősségük tuda-
tábán az okmány készít ői hangsúlyozzák: a községi intézetek csupán 
azután alakulhatnak meg, miután az egyes körzetek erre irányuló meg-
beszélései lezárulnak, a műemlékvédelem terén mutatkozó közös érdekek 
pedig kibontakoznak. Ehhez szorosan kapcsolódik az a követelmény, 
hogy az adott társadalmi-politikai közösségek biztosítsák területükön a 
megalakuláshoz szükséges el őfeltételeket, illetve a már említett szak-
kádert. 

Mind e mellett az Újvidéken székel ő  Tartományi Műemlékvédelmi 
Intézet folytatja alaptevékenységét, melyet a m űemlékvédelmi törvény 
rendelkezéseib ől, illetve az intézet alapítóokmányából származó progra-
mok körvonalaznak. Így els ősorban megszervezi a m űemlékek műszaki 
védelmét, ezenfelül a régészet, az épít őművészet, a népművészet, valamint 
a régebbi történelmek és a népfelszabadító háború létesítményeinek és em-
lékeinek védelmét, számontartását, feltérképezését. Úgyszintén a képz ő- 
művészet, az alkalmazott m űvészetek, a történelmi értéket képvisel ő  
könyvek, a levéltári anyag részbeni őrzését és teljes védelmét. Hogy a 
nagyközönség is megfelelő  tájékozódásban részesüljön, az intézet publi-
kálja is a felsoroltakra vonatkozó munkáit, eredményeit, feltárásait. 

A műemlékvédelem mellett a tartományi intézet a jöv őben is foly-
tatni fogja az archeológiai kutatásokat, a legfontosabb helyeken pedig az 
ásatásokat. 

Az intézet kötelezettséget vállal, hogy a konzervátori és restaurálási 
tevékenységet bizonyos sürg ősségi sorrend alapján meggyorsítja. Ezt a 
sorrendet az emlékm űvek és -tárgyak megkárosodási fokától, valamint 
régészeti értékét ő l. függően határozza meg. 

Az elkövetkez ő  öt esztendőben vidékünkön is el ő térbe kerül a népi 
építkezés emlékeinek fokozottabb gondozása, mégpedig els ősorban az épít-
kezés eredeti keletkezési helyén. Ott viszont, ahol ez lehetetlen, ahol a 
különböző  tényezők befolyása következtében veszélyben vannak és pusz-
tulásuk lehetősége áll fenn, a múltat idéz ő  épületeket megfelel ő  közös 
terepen állítják fel majd újra. A kupinovói és petrőci műemlékeknek 
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nyilvánított házak, lakó- és melléképületek példájára, az intézet olyan 
fejlesztési tervet dolgoz ki, jó néhány kisebb táj jelleg felölelésére, mely 
a vajdasági népi építkezés létesítményeit számba veszi, védi s tartósítja 
az utókor számára. 

E mellett az intézet különös figyelmet szentel az eredeti emlékm ű-
veknek, valamint azoknak a helyeknek, ahol jelent ős történelmi esemé-
nyek játszódtak le a múltban, s azokat a megemlékezés színhelyévé fej-
leszti. 

A vajdasági néphősök szülőházainak megőrzésére, eredeti állapo-
tukba való visszaállítására az érdekközösség külön feltételeket biztosít, 
úgyszintén a partizánbázisok megóvására és a látogatóközönség részére 
való bemutatására. 

A képzőművészeti és az alkalmazott művészetek egykori alkotásai-
nak konzerválását folytatják. Mégpedig els ősorban az ókori antik város, 
Sirmium mozaikjainak konzerválását. De nem utolsósorban a Vaj daság-
szerte újonnan feltárt freskókat, a XVIII. és XIX. század ikonjait és 
faragványművészetének fellelhet ő  jelesebb alkotásait is. A sirmiumi nagy 
horderej ű  vállalkozáshoz minden érdekelt vajdasági tényez ő  hozzájárulá-
sát elvárják. 

A könyvek és a könyvkiadás régészeti emlékeire szintén nagy gon-
dot fordítanak. A kéziratokat és a XVI. században nyomtatott könyveket 
megvédik a pusztulástól és konzerválják. A könyvek egyedi példányait, 
például a templomi anyakönyvet, a XVIII. és a XIX. században meg-
jelent, rendkívül jelent ős, forrásértékű  történelmi nyomtatványokat is 
számba veszik. 

A műemlékvédelmi intézet sajtó alá rendezi az Adalék Vajdaság 
műemlékeinek tanulmányozásához című  kiadványát, mely hivatva lesz 
népszerűsíteni, feltárni és az emberekhez közelebb hózni Vaj daság nem-
zeteinek és nemzetiségeinek kulturális hagyományait és értékeit. Az 
AVNOJ II. ülésszakának 40. évfordulója alkalmából reprezentatív kiadás-
ban megjelenik A forradalmunk emlékm űvei Vajdaságban. 

A Tartományi Természetvédelmi Intézet, mint régebben, ezután is 
tevőlegesen vesz részt Vaj daság természetvédelmében. Munkájáról és 
eredményeiről ő  is folyamatosan hírt ad Vajdaság élővilága című  év-
könyvében. 

A növényzet és az állatvilág ritkaságainak számbavételét és meg-
óvását elvégzend ő , az intézet szakszolgálata a következ ő  terepeket jelöli 
meg: a Tisza mente, a Bega egész szakasza, Écska környéke, Palics, a 
Carska Bara, az Obedska Bara, a Ludasi-tó, Jazak környéke, a monostori 
tájegység, a Fru ška Gora, a szabadka—horgosi homokvidék, a Delibláto, 
a Verseci hegyek, a Titeli fennsík és Vajdaság sziksós terepei. Az intézet 
feladata lesz az is, hogy kiértékelje a Petr őc, Verbász, Zsablya, Kova-
csica, Kula, Kishegyes, Opova, Ruma, Szenttamás, Ópazova környékén 
található tájegységek természetvédelmének szükségességét és bizonyos 
elsőbbségi sorrendben megtegye a kell ő  intézkedéseket. 

A természetvédelmi kérdések tanulmányozásának középpontjába a 
földtani, erdészeti, növénytani, madártani, inamológiai, hidrobiológiai és 
bioarcheológiai kérdések kerülnek, mintegy húsz nagy szakterületet át-
fogó témával. 

Az intézet már eddig is nevezetes volt arról, hogy messze földön 
híres növény- és állattani gy űjteménnyel rendelkezik. Ezt a gazdag állo-
mányt mintegy 2000, újabb kiállításra alkalmas anyaggal b ővítik. A jövő  
öt év folyamán továbbra is fenntartják a Vajdaság természeti kincseit 
és adottságait bemutató állandó jelleg ű  kiállítást, amit minden évben 
még egy-két tematikus kiállítással b ővítenek. 

A felsoroltak mellett, a szakemberek er őfeszítéseket tesznek, hogy 
minél több felvilágosító és ismeretterjeszt ő  előadást szervezzenek és 
tartsanak meg. A cél mi lenne más, mint a polgárokat és különösképp 
az ifjúságot tájékoztatni és bevonni a természetvédelem nemes mun-
kájába. 

Az év hátralevő  részében — a vázolt alapelvek szemszögéb ől — az 
érdekeltek elkészítik terveiket, melyeket a Vajdasági M űvelődési érdek-
közösség várhatóan az év vége el ő tt megvitat és elfogad. 
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ALKOTOMŰHELY  

VAJDA GÁBOR 

MÍTOSZROMBOLÓ MÍTOSZTEREMTÉS 
A FAMILIA ELEMZÉSE 3. 

AMBIVALENS ÉLETKÉPEK 

A Famíliának realisztikus egységeiben túlteng a szexualitás, még-
hozzá annak perverzebb formája, jelezve, hogy az író nem fordít hátat 
annak, ami a szavak mögött, a jelentés cáfolataként rejt őzik, hanem 
kajánkodó kíváncsisággal tanulmányozza azt. A Famíliát az önellent-
mondások tudomásulvétele nélkül nem érthetnénk meg igazán. Ezek 
között az erotikához való viszony a fontosabbak közé tartozik. Az író 
vonzódik is ahhoz, amit ől undorodik. Az élet örvénylése Brasnyó el őtt 
a humanizmusnak a cáfolata; ám ha megfeledkezik lényeg és jelenség 
bosszantó kettősségéről, az élet nyerseségének látványa nemegyszer úgy 
ragadja magával, hogy a megidéz ő  képek és szavak sodra elhallgattatja 
moralista énjét. Ezekben a pillanatokban maga is ahhoz tartozik, amihez 
nyelvének ereje sodorta. Az átváltás fokozatossága különösképpen a követ-
kező  részletben szemléletes: 

. az nem lehet akadály, hogy a világ rendekre van osztva, a 
testek egyformák, s mindegyik egyed van annyira önz ő , hogy kizá-
rólag önmagát akarja, ki-ki a magában él ő  lényt és hatalmat, ezt 
cirógatja, becézi és er ősíti, fokozza és növeli, egymástól szinte 
független testrészeit edzi és nemesíti, bájolja és ingerli általa, keres 
számára kapcsolatot és gyönyört, lehet őséget a kitárulkozásra s a 
behatolásra, az adásvételre, a cserére, a nevetséges „életre" és a 
még nevetségesebb „halálra", elalélásra, révülésre, orgazmusra, egy 
anyagtalan, de színültig megtelt világ kifigurázására, élethalálára, 
haláléletére, sort kerítve kis henceg ők, pancserok, hisztriók sikeres 
és eredménye fellépésére, akik botjuk végére t űzve hordozzák sze-
retőjük bugyiját, s ekképpen zajlik, hömpölyög a nagy anabázis, fel-
bomlása a festett szépségnek és a méltánytalanságban is méltányos 
arányoknak — ó, aki eddig eljut, azt nem fordíthatja vissza sem 
gonoszság, sem ellene munkálkodó aljasság, úgy kell tekinteni, hogy 
e lobogók alatt nem a sivárság és a penész tarolja kopaszra a fe-
jeket, hanem a balszerencse ellen való véget nem ér ő  érvelés, a bol-
dogság szakadatlan közele, a roppant nagy irgalmak, melyekt ől le-
pattan az ingnyakak gyémántgombja, a tenyerekben vajként olvad 
el a szorítástól a botok ezüstfogantyúja, s új illatok, más tekintetek 
keresztezik a leveg őt, hatnak a szervezetre, támasztanak feszültsége-
ket, remegéseket, rengéseket és rázkódásokat, vértolulástól vörösl ő  
férfi és lángpírban ég ő  női nyakak világítják be az éjszakai teret, 
ahol a képességek szájról szájra járnak, drága kihívó, fülsért ő  han-
gok kacagnak selyemzuhatagban, csipkeárban, s piciny gyöngyfogak 
kacérkodnak a hamis fénnyel, miközben vért fröcsköl a fülbevalók 
rubintja és diadémok tartják a szivárványt: mit mutathat fel ennek 
ellenében a szürke és hamis józanság, a nevetséges és puhánylétbe 
szoktató gyöngédség vagy a tartózkodva visszahúzódó oktalanság, 
amikor itt minden feszes, rugalmas, ropogós, suhogó és csattanós, 
illetve fürge, repes ő , karcsú és friss, a formák erélyesek, hangsúlyo- 
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zottak, stilizáltak és szembeszök őek, mindenben. — mozdulatokban 
léptekben, test- és fejtartásban, idomokban, térben és építkezésben 
— művészet, amit nem beugróknak szántak és iskoláztak tökélyig, 
hanem értő  szemeknek ... (Egy székesf ővárosi jelenés). 
Brasnyó István az ehhez hasonló életképekben, jobban mondva ezek 

szilánkjaiból alkotott kaleidoszkópban a maga egyetemességében szemléli 
az életet. Ennek vállalóit, noha itt is tapasztalunk némi malíciát, még 
a bűntől is mentesíti; a gonoszság és az aljasság ugyanis nála kívülr ő l 
ható erők — még akkor is, ha tudatában vagyunk annak, hogy az ő  má-
sok helyett beszélése, másokkal való azonosulása mindig alkalmi és min-
dig fenntartásos; mivel értékviszonyai tárgyától és közegét ől függően 
gyakran változnak. Ítélete tulajdonképpen a perspektívájától függ, vagyis 
attól, hogy nyelve és tárgya révén milyen közel kerül az adott életje-
lenséghez, közvetlenül erre irányul-e a figyelme vagy pedig élettelen konk-
rétumokból, esetleg megfoghatatlan általánosságokból gördül alá mondat-
lavinája, összezúzván azt, ami másféle kiindulópont esetében vonzotta 
volna. Míg egyéb szövegösszefüggésben (miként el őző  elemzéseinkből lát-
ható) éppen „a penész" és „sivárság" létmeghatározó erej űek, a bomlás és 
a pusztulás tehetetlenség és er ő tlenség következménye, addig itt, a közvet-
lenebb emberközelben, az el őítéletek háttérbe szorulásakor a küzdelmet 
és a vele járó bűnt a boldogságkeresés alibijével fogadja el az író. Morá-
lis énje itt sem t űnik el, csupán hallgat: a vízió szépsége és intenzitása 
némítja el. Tetszik neki az, amit megvet s amít ől iszonyodik. Nem vé-
letlen ugyanis, hogy a fülbevalók rubintja éppen „vért fröcsköl" s hogy 
a fény ,hamis"; másfel ől viszont az sem, hogy a kéjhajhászatnak e hedo-
nizmusában „a józanság" és ,gyöngédség" egyértelm űen elmarasztaló jel-
zőket kap, az élet esztétikuma viszont megdics őül. Brasnyó itt a szépsé-
get az élet erejével azonosítja, s iróniája ellenére is enged a vonzerejé-
nek, még akkor is, ha az idézetet követ ő  sorok ízléstelen perverzitásokról 
adnak számot. Az ünnpeltetik itt, ami e prózának is legelemibb effektusa: 
az erő , a lendület, a folyamatos és lüktet ő  alakulás; nem a történések egy 
mozzanata a feltételek kölcsönöségében, hanem az elemek örvénylése, 
melyben a látszatok glóriafénye elcsitítja a lényegkeresés igényét, ahol 
az expresszív sodrásnak és a szürrealista súlytalanságnak különleges egyen-
súlya teremt ődik meg. 

Brasnyó stílusa akkor forrósodik át az élet szeretetét ől, ha a lát-
szatok emlékörvénye expresszionisztikusan áradó felsorolásokra indítja, 
s amennyiben a nyelvi teremtés mámora fogadtatja el vele azt, ami a 
maga konkrétságában csak undort képes kiváltani bel őle. A nagy távol-
ságokat, egymástól távol es ő  pontokat összefogó szédület az, mely a 
mérhetetlen felület és tér illúziójában az alkotóelemeket, a valóságszilán-
kokat, az önmagukban megvetett alantasságokat — átértékelve — von-
zóvá és varázslatossá teszi: Írónk el őtt az élet közelr ől szemlélve rút vagy 
legalábis elviselhetetlenül szomorú. Ezért naturalizmusa nem affektált és 
nem programszerű , hanem lírai vallomás; ugyanakor pedig panasz és 
vád. Nem tudományos következtetés eredménye (noha másodsorban — 
önigazolásként — ez is jelen van benne), hanem kedélynek, temperamen-
tumnak a tükre, affektáció, de nem affektálás: a lélek közvetlen irtó-
zása az anyagtól; a tudatosulás el őtti reflexek feltárulkozása, az idegek 
magamegmutatása. Ezzel van nyilván összefüggésben egyfel ől a lebegés 
iránti vágya, átt űnésekbe oldódása, az átmenetek tudatos keresése; más-
felől pedig az ember szexuális vonatkozásainak mint a freudisták által 
alapvető  mozgatórugóként kiemelt motívumnak az el ő térbe állítása s 
olykor már-már a mániákusságig menő  túlhangsúlyozása. S ahogyan mi 
látjuk: a kéjencség, a gyönyör hajhászása tulajdonképpen menekülés, 
frusztrációs helyzetek viszonylag olcsó megoldása. A regényben található 
szeretkezésfajták változatossága írónkat helyenként a pornográfiához so-
dorja igen közel — ez azonban teljes azonosságot egy pillanatra sem 
jelenthet. Vannak iróniát kedvel ő , sőt cinizmusra hajló íróink, de igazán 
kajánkodni talán csak Brasnyó tud, olyannyira, hogy egyoldalúsága nem-
egyszer modorossággá fokozódna, ha nyelvi ötletessége nem nyújtana 
mindannyiszor alibit számára. Kajánsága nemegyszer alpári formát ölt, 
tudniillik igen sűrűn triviálisan nevezi meg az erotikával kapcsolatos 
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testrészeket„ műveleteket és jelenségeket. El őttem még így nem merték 
kimondani — sejtjük meg az obszcenitások mögötti vigyort. A Famíliá-
ban ugyanis az erotika nem kiteljesedése, hanem karikírozó eszköze a 
szerelemnek. Az utóbbi általában két különbözö nem ű  ember testi-lelki 
egymásra utaltságát jelenti, írónknál. azonban szó sem lehet ilyesmir ől 
— mert „túl sok volna e segítség, túl sokat jelentene és a vártnál sokkal 
nagyobb esélyt adna a bezárt világnak, ha egyik lény képes volna magá-
ban cipelni a másikat, vagy épp a másik identifikálódni tudna cipel őjé-
ben". (A morénák) A találkozások mindig esetleges jelleg űek, s minthogy 
Brasnyó nem adja az abszolútumon alul, gúnyosan mutat rá a szavak 
,és tettek közötti szakadékra, kétségbeesése játékaiban még távolabb 
3nozdítva egymástól az amúgy is áthidalhatatlan partokat. Leginkább a 
Polgári szerelem a céltáblája, s el őszeretettel montázsolja azonos síkra 
a fennkölt szavakat és az alantas tetteket. A jugoszláviai magyar iroda-
lom nem produkált még a brasnyói rosszmájúságnál epésebb gúnyt; nem 
roncsolt még hozzá mérhető  erővel (és persze egyoldalúsággal) egy bom-
lásban levő  életformát és gondolkodásmódot. 

HŐSTIPUSOK 

Minthogy a Famíliának nincs egységes cselekménye, egyértelm ű  tér-
beli meghatározottságáról sem beszélhetünk. Regényszer ű  próza persze 
nem létezhet konkrétumok nélkül, ezek jelenlétéhez viszont a térnek leg-
alább egy imagináris formájára van szükség. Több helyen kitetszik a 
regényből, hogy „a város" fikciója mögött az a kispolgári létforma kí-
nálta az általánosítás, mitikussá növesztés lehet őségét, melynek kifejlő-
désére Szabadka, illetve Újvidék nyújtott lehet őséget a két háború kö-
zött, s ezt megel őzően Bécs és Budapest az Osztrák—Magyar Monarchia 
korában. A „falu" mögött ugyanakkor Szekics rejt őzik, noha a Família 
éppen a küls ő  szocio- és etnográfiai jellemz ők ellenében vállalja többek 
között az ún. népiség lényegének feltárását. H őseit azonban ennek elle-
nére° is küls ő  valóságukban láttatja, még ha• teljes mértékben nélkülözi 
is azt, amit realisztikus árbázolásnak szokás nevezni. Hangvételében 
ilyen esetben is az indulat dominál. Lendülete és csúfondárossága a 
Krležáéra emlékeztet: saját maga ítélkezik h ősei fölött, a véleményfor-
málást nem bízza olvasójára. Hajlamos a b őbeszédűségre, saját maga 
külön elmondja, amit az olvasónak kellene megállapítania a h ős tulaj-
donságaiból vagy egyéb jelekb ől. Itt például mintha csak egy baloldali 
szónokot hallanánk, pedig pusztán az író szolgáltat közvetlenül igazságot: 
Vághelyi „verseiben az együgy ű , esetlen, a cizelláltságra keveset adó »bi-
rodalmi« művészet langyos, nyálkás, ízetlen hullámai paskolták kocsirig-
musok formájában az »igazságot« sóvárgó emléket, a v őfélyi mondó-
kákon felcseperedett koszorúslányízlést, az uralkodó nemzet számlájára 
elsütött élceket, erre épült a kaszinói kultúra, ez volt hivatott utat mu-
tatni a hájfej ű  nagyközönségnek". (Európai n ő ) 

Brasnyó hősei megalkotásában is érvényre juttatja az ellentétek ki-
élezésén alapuló stílusát és látásmódját. „Vághelyi Péter Pál szerkeszt ő  
úr, törött szárnyú angyal, vidéki pojáca és nyársnyel ő  a nevezetes Hírlap 
társadalmi, pontosabban társasági rovatának elismerten magas szinten 
pletykálkodó undok tudósítója" például olyan familiáris (nemzeti és csa-
ládi) eszményeknek a hirdet ője, melyeknek valójában egyáltalán nincs 
köze hétköznapjaihoz. Hogyan csúfolja meg a gyakorlat a hirdetett ide-
ált — nincs olyan fejezete a m űnek, ahol e szembeállítás ne kapna ka-
rikírozottan kinagyított formát, noha els ősorban a homogénebb, áttekint-
hetőbb egységekben, egy-egy szerepl őben testesül meg komikus para-
doxonként. E folyamatosan jelenlev ő  gyűrődések csupán a Vághelyi ap-
jának •életsorsát feldolgozó novellaciklusban simulnak ki. A betét önma-
gában is helytálló remekm ű , ámbár majdnem szervetlenül illeszkedik a 
Família kompozíciójába. A probléma az, hogy itt tulajdonképpen Vág-
helyi Péter . Pál művéről, Apám emlékezései és utazásairól van szó, tehat 
egy olyan alkotásról, mely ostoba ideológiát hirdet ő  dilettáns író_ terméke. 
Mikor Brasnyó azt állítja, hogy h ősei képtelenek egymással azonosulni, 
akkor valójában saját magáról. 'is beszél, hiszen ott komolyodik cl -a 
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hangja, ahol — a helyzetb ől következően és az ábrázolás logikájának 
megfelelően — a vidám hangnak, a paródiának kellene dominálnia. Ellen-
ben amennyiben belefeledkezünk e szövegsorozatba, az els ő  világháború 
lidércnyomásos élményei, a két világháború közötti, kispolgári úri mu-
rival körülölelt kallódás, a rend őruralomként érzékeltetett társadalmiság, 
a belső  törvénytől is meghatározott feltartózhatatlan degenerálódás le-
nyűgöző  teljességet alkot. Ez nem utolsósorban a valóságszférák keve-
redésének köszönhet ő : Brasnyó ugyanis tudatosan azonos szintre képezi 
a lehetségest és a lehetetlent. Alighanem Szirmai Károlytól tanulta a 
testet öltő  félelem expresszionistikus szürrealista effektusát: „A Neusatz-
Peterwwardein Magyar utcai nyomdájában lassan szárnyra kapnak a 
fények, a vasútállomásra ijedten fut be egy személyvonat, mintha mene-
külne valahonnan, egy másik pedig sápítozva indul keleti irányba, a ko-
csik világos ablakaiban csupa rongy- és fabábut látni, betlehemes jele-
netek szinte, mintha éjféli misére indulna az egész szerelvény, és csak 
az állomás mögötti öntöde kéklő  fényei lobognak tovább zavartalanul, 
meghúzva az éjszakai sötét végleges határát." (Egy másik tél Újvidéken) 

Kreisz úr figurájának megteremtése kivételes próbátételt jelenthetett 
az író számára, aki itt érezhet ően nem csupán egy szellemi magatartást 
támad, hanem élő  embert is parodizál. Az eredmény egy nehezen elképzel-
hető  valaki, akit Kreisz úrnak hívnak, s akinél torzabb alakot romantikus 
írók sem gondolhattak el. Az író, ahogyan egyébként a többi szerepl ő -
jével is cselekszi, nem egyszerre mond el róla mindent, hanem mikor 
már azt hinnénk, hogy lelépett a porondról, váratlanul ismét színre kerül. 
A filozófus öreg szül ők kesőn született, koraszülött korcs gyermeke; 
törpe, púpos és impotens — következ őleg: gonosz is; a századvégi Bécs 
terméke, meddő  elméletek gyártója. Olvashatatlanok lennének az őt jel-
lemző  fejezetek, ha hagyományos befogadói elvárások szemüvegét 
biggyesztenénk az orrunkra. Valójában egy dühös játék eredményeként 
kell szemlélnünk ezt a homályosan lebeg ő  szerencsétlen alakot, miközben 
olyasmi jut eszünkbe, hogy érdemes lenne külön esszét írni az utálat és 
az esztétikum iróniával teremtett összefüggésér ől. 

A brasnyói próza különben talajszinttel is rendelkezik: el őfordul az 
íróval, hogy kommentárjaitól, minősítéseitől, sőt szidalmazásaitól tartóz-
kodva húsvér embereket állít elénk a maguk elementaritášában. Ez ta-
lán a Nyári pavilon című  fejezetében sikerül neki leginkább, melynek 
visszataszító nyárspolgárok a h ősei. Ábrázolták már sokszor a „családi 
élet" bajnokát mint a fasiszta ideológia letéteményesét, a brasnyói gúny 
objektiválódásának módja mégis mélységesen eredeti. Marón ironikus há-
tást azzal ér el, hogy Wurda urat, a menthetetlenül korlátolt. kispolgárt 
a tiszta lelkiismeretű  erkölcs szószólójaként mutatja be. Wurda úr fel-
háborodott apaként önmegnyugtatásul és — hogy a család „becsületét" 
mentse — szadista durvasággal ellen őrizteti feleségével lánya szüzességét, 
amit egy osztályon aluli család leszármazottja veszélyeztet. A téma él-
csépelt, mondhatni: giccs. A nyelv és a mögötte pulzáló indulat emeli 
fel — vigyáznunk kell tehát, hogy a brasnyói túlzásokat' és esetenkénti 
bőbeszédűségeket bírálva ne magát a művészi többletet marasztaljuk el. 

A postáskisasszonynak és családjának a története a birtokosi-pol-
gári degenerációnak azzal a képletével azonos, melynek ábrázolását a 
magyar irodalomban a dzsentri sorsélményének láttatásában, valamint 
a polgári eszmények devalválódásával való szembesülésben érhetjük tet -

ten. Brasnyónál Terényi nagyapát duhaj életmódja még nem akadályozza 
a versenylovak tartásában; a fia már élhetetlen m űvészlélek („a pusztai 
virág"), a műnek legnemesebb lelkű , legkevésbé parodizált hőse; az 
unoka, a postáskisasszony perverz ösztön ű  álmodozó, aki a társadalmi 
státus érdekében a testét is hajlandó áruba bocsátani. Akadnak azután 
olyan szereplők is .a műben, akik életének lényege csupán egy-egy feje-
zetben villan fel, . hogy groteszk sziluettjüket pajzánkodásaik és furcsa-
ságaik véssék emlékezetünkbe. Brasnyó módszere mindenütt átlépi az 
egyéni és társadalmi élet alkotói felbontásának és dialektikus _nyelvi új-
rateremtésének elvét; ő  legtöbbször tirádákban, alkotói monológokban 
intézi . el a • politika és szociológia kérdéseit: ennek köszönhet ő , hogy 
hőseit . az idő tlenség sötét háttere el őtt emeli ki és súllyeszti - el. Lendi- 
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letesen állít, de mindjárt utána tagad is, szeret elbizonytalanítani, gyere-
kesen élvezi önnön ellentmondásait. Ami látszólag van, az a másik pil-
lanatban nincs. Ami végre megfogható tényként t űnik fel, azt az alkotói 
képzelgés bevallása leplezi le. Brasnyó azért teremt teret és id őpontot, 
hogy a következ ő  pillanatban felrobbantsa: 

Tehát látszólag elmúlt, vagy valójában még el sem érkezett az 
az idő , amikor ezeken az utcákon, amerre a kisasszony végigkopog-
tatja magas cip ősarkával a járdát, történhetne valami, vagy akár a 
házakban következne be rendkívüli dolog, ami megtörné az ebédek 
és a vacsorák, a vasárnapi templomba menések, a kellemes esti sé-
ták, a mindenkori vonatnézések, a roppant nagy kocsmajárások és 
a szakadatlan pénzszámlálgatások örökösen egyhangú szertartását, az 
ördögi kupecolások véget nem érő  fontolgatását, és csak a haszon, 
a mindennapi haszon áhítozását, megvalósulását, suta zsebre gy űré-
sét, majd reményteljes és igéretes befektetését — és aki nem így 
tesz, az mutogatni való őrült, különc, az általános felemelkedés 
szárnyszegője, s nem is érdemel mást, mint hogy felforgatóként, az 
európai és keresztény erkölcsök rombolójaként, a különben is mind 
inkább tapasztalható elállatiasodás pártolójaként csend őrkézre ad-
ják, tűzzel-vassal megbélyegezzék és világgá űzzék, megvonják tő le 
az emberek között való tartózkodás jogát: mert gyarapodni csak 
teljes társadalmi összhangban lehet, amikor a kasszák szinte vég-
szóra nyílnak és záródnak, a pocakok lélegzetvétel ütemére növeked-
nek, a gondolatok a csend őrlovak patacsattogásának ritmusát követik 
és ki-ki mindenben azonos véleményre jut, nem lesz itt különválás 
a nyájtól, szabadgondolkodás és szabadk őművesség, az ilyesmit vissza 
kell szorítani mocskos keleti fészkébe, egyszóval ki kell söpörni a 
kakukkfiókákat! (Egy délután Póla nénivel) 

Az író mást mond és mást gondol, mint amit h őse gondolna vagy 
mondana, moralista tekintete elnéz a kisasszony feje fölött. Tulajdon-
képpen e morális indulat teszi id őtlenné, bármelyik társadalmi struktú-
rába behelyettesíthet ővé alakjait. Emlékezzünk csak az idézet els ő  so-
raira! Még el sem érkezett az emberi kicsinyességek megsz űnésének kora 
— mondja az író, aki érezhet ően a jelenből beszél, s a századvég vagy 
a két világháború közötti történelmi és társadalmi háttér alig több szá-
mára kulisszánál. A színfalak és a szerepl ők játékeszközök csupán, egy 
kivételesen intenzív nyelvi fantázia eszközei, s ha a m űvészi típusokat 
esztétikai látszatoknak min ősítenénk, akkor Brasnyónál lépten-nyomon 
a látszatok látszataival találkozhatunk. A ráció elképzelte jöv ő  ilyen gon-
dolati összefüggések között aligha vethet fényt a h ősökre, akik mindig 
a. születés és az elmúlás állapotában vannak, valahol a feledés és az 
emlékezés határán. A brasnyói kétségbeesettségében cinikus hitetlenség a 
következőképpen intézi e1 az emberiségnek észlogika által kiszámított 
boldogulását: „az a bizonyos tojás is keményre f ő  annak a valaminek 
a, magzatvizében, ami az új embert fogja megszülni, vagy talán az ,új 
emberség ágyúcsőből eszkábált keresztel őmedencéjében." (A vízjegy). A 
brasnyói cinizmus az értelem mai lehet őséget gúnyoló haladzsa-masszák-
ban testesedik meg; ezek olykor sziporkázón szellemesek, másutt viszont 
olvashatatlanul unalmasak, jelezve, hogy az író részben visszaélt a saját 
tehetségével, mikor elmulasztotta művének átdolgozását. Az ilyen vallo-
más természetesen nem lehet elégséges alibi: „Tisztára tönkretett, ame-
lyet .cseppet sem lesz könny ű  most már a végéig elkormányozni, inkább 
folytassuk talán egy évtizedekkel korábbi eseménnyel: Siniša Laurenti ć  
visszafekszik az ágyba, revolverért nyúl..." — A probléma ugyanis ak-
kor jelentkezik, ha nem az író irányítja a játékot, hanem saját maga is 
annak áldozatává válik; amennyiben nem ő  választja a szavakat, hanem 
a szavak választják őt, s ennek következtében a dolgok médiumukká te-
szik. Ilyenkor talán olyan euforikus élményben lehet része, mint a zene 
hallgatójának — ám a baj az, hogy csak neki. Ami az ő  számára eszté-
tikai .abszolútum,..az értelmen túlinak, a • formának a .teljessége, az az 
olvasó számára többször is beleélést gátló .szóhalmaz. A „nyitott m űal-
kotás" elve itt azért nem érvényesülhet, • mert némely. szövegegységek 
egyszerűen : nem nyújtanak felületet a befogadói szabadság megvalósu- 
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lása számára. A szavak, mondatok öntudatlanul született egymásutánjáról 
legfeljebb az alkotáspszichológia mondhatna egyet-mást, vagy netalán 
strukturális elemzést készíthetnénk a nyelvi sajátságokról — ezzel azon-
ban inkább távolodnánk a lényegtől, semmint közelednénk hozzá: tudni-
illik a szöveg kommunikatív funkciójának kérdésére adható felelet .sik-
kadna el. A nyelv esztétikai hatása ugyanis nem egyenlít ődhet ki a ze-
nével, minthogy egészen másfajta szükségletek hívták életre. A halandzsa 
legfeljebb alkotója számára nyújthat valamiféle megkönnyebbülést: az 
olvasónak viszont csupán sejtelme lehet arról, amin — mint dologivá 
merevedett képz ődményen — kívül kell maradnia. Az ontologikus er ő-
feszítés nagyon könnyen önmaga ellentétébe billen át — mondhatnánk, 
amennyiben Brasnyó egyes mondathalmazainak nem eleve minden pozi-
tívumnak a tagadása lenne a célja. E mindenen túl lépés görcsös er ő -
feszítései természetesen kizárólag humorral kárpótolhatnak — helyen-
ként. Másutt maguknak a h ősöknek a születését akadályozzák meg. 
Ezért marad csírájában Rómeó alakja, akinek Brasnyó nem ad lehet ő-
séget neve jogosságának igazolására — minthogy „ ő  maga is félig-med-
dig álom" és „nyoma sincs benne semmiféle saját akaratnak, s még csak 
nem is küszködik, hogy akarata birtokába jusson, mintha éppen most 
születne". (Egy székesf ővárosi jelenés) Ugyanilyen halvány Yellinek és 
Sugár úr jelleme is, akiket szintén parodisztikus célok hívhattak életre. 
Ezekkel kapcsolatban Mándy Iván prózáj ának ihletésére ismerhetünk, 
s tulajdonképpen stílusgyakorlatoknak is nevezhetjük őket. Csak gyakor-
latoknak, mert meglehet ősen nagy a távolság aközött, amit az író gon-
dolt s aközött, amit a nyelvében fejez ki. Néha az a benyomásunk, hogy 
írónk e művének egyes részeit legfeljebb nálunk értheti meg néhány 
értelmiségi; mintha némelyik fejezet kultúránk felel ős személyiségeiről 
(illetve ezekhez) szólna. Brasnyó a maga módján persze — legalábbis 
helyenként — mindenkihez igyekezett szólni — egyaránt számítva a be-
avatottak és a félm űveltek érdeklődésének kielégítésére. Ezért szentel-
hetett három fejezetet egy homoszexuális, Kratochwill úr kalandjainak 
megörökítésére — a gusztustalan részletezéseket itt is a szellemességek 
teszik elviselhetővé. Írónk olykor — miként másutt is nemegyszer — 
szidja hősét, aminek következtében iróniája útszéli vaskossággá nehe-
zedik. Az efféle minősítés aligha tekinthet ő  szépírói bravúrnak, különö-
sen egy olyan tehetségű  alkotó esetében, mint Brasnyó István: „Kra-
tochwill úr szerepe nem azonosítható a kérdez őjével, ő  mindvégig csak 
egy szimpla pederaszta, közönséges útszéli buzi, aki hitvestársi tevékeny-
ségeit a kicsi kadéttal való megismerkedése óta véglegesen leállította, és 
vágyai, szexuális fantáziáj ának kilengései nem érnek messzebbre annál 
az elképzelésnél, hogy a kicsi kadét legalább egyszer, egyetlenegyszer őt 
is magáévá tegye ..." ti. ,.ez a város legalább annyira a buzik városa, 
mint a kreténeké, a legkülönfélébb mániákusoké és más lappangó víz-
fejűeké, szörnyetegeké és elfuserált egzisztenciáké." (A szerelem) A pró-
fétikus indulat és' a jogos megbotránkozás itt a rikácsoló moralizálás 
leplében tűnik fel. 

Amennyiben teljes pontosságra törekednénk, folytathatnánk a Famí-
lia erényeinek és megoldatlanságainak felsorolását. Aki csodálkozna azon, 
hogy a jelzett problémák ellenére is nagyra becsüljük e m űvet, az arra 
gondoljon, miszerint az új prózának alig van igazi megvalósulása, mely 
ne indíthatna a miénkhez hasonló, kételked ő  gondolatsorokat. A Bras-
nyó-típusú íróknak nyilván ez is a céljuk: a kételkedés alapvet ően emberi 
tulajdonságának életben tartása, az értékek hitelességének ellen őrzésére 
való ösztönzés. A Famíliát nyilván kevesen olvassuk végig, ám mindent 
összegezve: az olykor kényszer ű  türelem mégis elnyeri jutalmát; játék 
és humanista felelősség, szenvedés és a civilizációs béklyóktól függetle-
nedés kevés - mai prózai alkotásban alkot olyan szilárd és szuggesztív 
egységet, mint a Família számos fejezetében: 

(Vége) 
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HORVÁTH MÁTYÁS 

A TANULÓK SZOCIÁLIS SZERKEZETE 
ÉS ANYANYELVI ELŐMENETELÜK 

A családi körülmények és a gyermek tanulmányi el őmenetele régóta a 
nevelésszociológia klasszikús vizsgálódásai közé tartozik. A hatvanas évek-
ben a hazai neveléstudomány is fokozottabb érdekl ődést tanúsított a ta-
nulók szociális eredete és tanulmányi el őmenetele közötti viszony iránt. 
Mivel e téren a szakirodalom igen gazdag, felesleges lenne a probléma 
általános vonatkozásainak részleges taglalása. Helyette egy olyan általá-
nos értékű  vizsgálódást mutatnék be, amely területileg és iskolafokozat 
szerint igen közel áll ahhoz a kutatáshoz, melyet jómagam a magyartaní-
tás területén végezetem. 

A Szabadkai Pedagógiai Intézet 1971-ben Szabadka község közokta-
tási és társadalmi-politikai szerveinek megbízásából minden iskolafo-
kozaton széles körű  és mélyreható vizsgálatot szervezett annak megálla-
pítására, hogy milyen kapcsolat mutatható ki a tanulók szociális réteg-
zettsége és a tanulmányi eredmény, illetve a tanulók iskolai lemorzsoló-
dása között. A begyűjtött és feldolgozott adatok alapján igen lehangoló 
kép alakult ki. 

Az általános iskolák viszonylatában megállapítást nyert, hogy a 
nyolcéves iskoláztatás alatt a tanulók 34,5%-a lemorzsolódik, azaz mind-
össze 65,5% fejezi be időre tanulmányait. A Pedagógiai Intézet . bizony-
ságot szerzett arról is, hogy igen szoros a kapcsolat a tanulók szociális 
eredete és a tanulmányi eredmény, közelebbr ől a lemorzsolódás között. 
Kiderült - ugyanis, hogy 

az értelmiségi szül ők gyerekei 	91,5 
a kézművesek gyereki 	 83,9 
a munkások gyerekei 	 66,9 
a földművesek gyerekei 	 44,8 

százalékban fejezik be osztályismétlés nélkül a nyolcosztályos iskolát. 
(A. közelebbi adatokat lásd a mellékelt táblázaton!) 

Joggal beszél tehát a nevelésszociológia hátrányos helyzet ű  tanu-
lókról. A szlovén szociológusok egyenesen társadalmi igazságtalanságnak 
tekintik, hogy a tanulók képességeik ellenére, a családi környezet hatá-
sára hátranyos ' helyzetbe kerülnek az iskoláztatás folyamán. 

A .családon belül a következő  tényezők befolyásolják a gyermek 
személyiségfejlődését: 

. 	a szülők iskolázattsági szintje, 
a jövedelemszint, 
a háztartás fölszereltsége, 

• — a kulturális ellátottság. 
Mindezek a tényezők hatással vannak a család szocializációs funk-

cióira, amelyeket a következ őkben összegezhetünk: 
A gondozás; mivel a biogén . szféra alapja a személyiség szociogén 

.szférája kialakulásának, ilyen értelemben szocializációs funkció. 
A személyiség pszichogén szférájára irányul a• biztonságérzet meg-

teremtése a gyermekben, a személyiségfejl ődés érzelmi alapjainak le-
rakása. 	• - 

.. c) . A beszéd • megtanítása..Ez nemcsak azért dönt ően fontos szoci-
alizációs funkciója a családnak, mert megtanít a legtökéletesebb kom-
munikációs rendszerre, hanem azért is, mert az eddigieknél ifyorsabban 
és pontosabban közvetíti a gyermeknek a család mikrokultúrajat. 
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A család biztostja az els ő  interakciós teret . a gyermeknek. 
A családtagok a gyermek legelső  társadalmi modelljei. 
A család keretei között alakul ki a gyermek identitása, éntudata. 

A felsorolt funkciók közül a beszédtanulást emelném ki. Kozma 
Tamás szerint (A nevelésszociológia alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest, 
1977) „a családi tényez ők fontosabbnak mutatkoznak ott, ahol szóbeli 
kifejezőkészséghez kötött eredményeket kell produkálni; viszont kevesbé 
fontosak ott, ahol az eredményeknek nem föltétele a beszédkészség. Mind-
ez visszautal arra a szocializációs funkcióra, amelynek során a család a 
gyermeket beszélni tanítja. A családok közötti mikrokulturális különbség 
— amelynek átörökítése épp a beszéd útján történik — nagy részben fe-
lelős azért, hogy a különböz ő  családi életkörülményekb ől, társadalmi 
rétegekb ől, osztályokból érkez ő  gyerekek ma még az iskolában külön-
böző  eredményeket tudnak fölmutatni. A család mikrokultúrája és szo-
cializációja ilyenformán az a fontos jelenségvilág, amely a család és 
iskola együttm űködésének ezt a fontos területét ... jelent ősen befolyá-
solja." (Kiemelés: H.M.) 

Ha tehát a családi környezet bizonyíthatóan dölt ő  hatással van a 
tanulók általános iskolai előmenetelére, -a kérdéskörön belül különös 
fontosságú az annyanyelvi nevelés hatékonysága, azaz a szociális olló 
nyílásának ellensúlyozása. 

1976-ban, a reformtantervek alkalmazásának els ő  évében reprezen-
tatív mintán mértem az általános iskolák 5. osztályos tanulóinak telje-
sítményét a nyelvtani ismeretekb ől és az anyanyelvi képességek használa-
tából. Felhasználtam az alkalmat, és a mér őlapokkal begyűjtöttem a 
szükséges adatokat a tanulók szociális rétegzettségér ől is. 

A tanévzáró tantárgyteszt fed őlapján Ferge Zsuzsa nyomán a kö-
vetkező  foglalkozási skálát tüntettem fel: 

1. közigazgatási vagy gazdasági vezet ő ; 
2. egyetemi vagy f ő iskolai végzettségű  szellemi munkás; 

középiskolai végzettségű  .szellemi munkás; 
irodai dolgozó; 
szakmunkás; 
betanított munkás; 

. 7. segédmunkás; 
mezőgazdasági fizikai munkás; 
mezőgazdasági egyéni termel ő ; 
egyéb foglalkozású. 
A tanulóknak a szülő  (elsősorban az apa) foglalkozása alapján be 

kellett karikázniuk a megfelel ő  sorszámot. A mintát képező  234 tanuló 
közül 229 határozta meg a szül ők foglalkozását. A szociális rétegez ődés 
szerint a tanulók anyanyelvi teljesítménye a következ őképpen alakult: .  

Foglalkozási 
kód 

Tanulók 
száma Átlag Szórás 

 2 0,9 52,25 7,43 
 18 7,9 69,64 18,91 
 9 3,9 48,83  23,99 
 2 0,9 48,75 30,76 
 85 37,1 46,81 21,99 
 22 9,6 41,21 17,74 
 11 4,8 45,32 18,26 
 18 7,9 24,31 14,57 
 38 16,6 41,55 16,83 
 24 10,5 37,10 25,51 . 

Teljes: 229 100,0 44,48 22,01 

Az adatokból . 

lis kategóriáknál. 
különböznek.-. Más. 
között szignifikáns 

mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy az egyes szo čiá-
megfigyelhető. átlagértékek egymastól szignifikánsan 
szóval: a teljesítményátlagok .és-a_ szül ők foglalkozása 
összefüggés mutatható ki. 99%-os szinten is! • • • . 
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Mélyedjünk el kissé jobban a számoszlopokban! Megállapíthatjuk, 
hogy a legmagasabb anyanyelvi teljesítményt a 2. kódszámot visel ő  ka-
tegória érte el, azaz a legjobb anyanyelvi el őmenetelűek, az egyetemi vagy 
főiskolai végzettségű  szellemi munkások gyerekei. Közvetlenül utánuk 
következik az 1. kódszámot visel ő  csoport, azaz a vezet ő  beosztású szü-
lők gyerekei. A legalacsonyabb teljesítmény a 8. kódszámnál, azaz a me-
zőgazdasági fizikai dolgozók gyerekeinél mutatkozott. Az osztályátlag 
(41,7%p) és a rétegez ődés szerinti legmasabb teljesítmény közötti kü-
lönbség 25,16oiop, azaz százalékosan kifejezve a legjobbak teljesítménye 
156,5 070-kal magasabb az osztályátlagnál. 

-Velük szemben a legalacsonyabb teljesítmény 20,1%p-tal kisebb az 
osztályátlagnál, azaz az osztályátlaghoz viszonyítva teljesítményük 54,6%-
kal, a legjobbakhoz viszonyítva 286,4%-kal gyengébb! 

Ha tömbösítjük az eredményeket, akkor azt tapasztaljuk, hogy az 
1--4. kódszámmal jelzett értelmiségi csoport átlaga 54,86%p, az 5-10. 
kategóriába tartozó közvetlen termel ők gyermekei pedig 39,38%p-os 
átlagot értek el. 

A részeredményeket vettem ezután vallatóra. Megállapítottam, hogy 
a két csoport teljesítménye közötti különbség elhanyagolható százalékot 
tesz ki, ha csupán a nyelvi tényanyag ismeretét vizsgáljuk. Ám a rés 
megnövekszik, ha a feladatok az anyanyelv aktív és alkotó használatát 
követelték meg. A jelenség természetes: ott, ahol szinte azonos alapról, 
a nullpontról indultak a tanulók (az anyanyelv tudatosításában), a csa-
ládi szubkultúra nem vagy kevéssé érezteti a hatását. A másik terület, 
az anyanyelv kommunikációs rendszerként való használatában óriá : i hely-
zeti előnnyel indulnak a kedvez őbb szociális körülmények között él ő  
tanulók. 

A felvett fonalon tovább haladhatnánk, és vizsgálódásainkat kiter-
jeszthetnénk mindazokra a tantárgyakra, ahol az anyanyelv használatára 
különösen nagy szüksége van a tanulóknak. A anyanyelvtanítás eredmé-
nyessége tehát nem egy tantárgyat érint ő  probléma. Az általános m ű -
veltség megalapozása mellett a tanuló iskolai el őmenetele is ettől függ. 
A kommunikációs alapképességek, a beszéd, az írás és olvasás fejlettségé-
től függ, hogy a tanuló egyáltalán képes-e az ismeretelsajátításra. 

A nevelésszociólógiai vizsgálatok azonban még egy kérdésre felhív-
ják a figyelmet. Arra nevezetesen, hogy az anyanyelvtanítás (és az iskolai 
oktatás) nem csökkenti a helyzeti el őnyökkel induló és a hátrányos hely-
zetű  tanulók közötti különbséget. S őt az említett szabadkai vizsgálat fi-
gyelmeztet, hogy a különbségek az iskoláztatás folyamán növekednek. 

Mit tehet tehát a társadalom és az iskola az irányzat ellensúlyozásá 
érdekében? Elsősorban azt, amit a szabadkaiak tettek az elemzés beter-
jesztése után: középelejáratú közoktatási tervük el őirányozta minden 
hatéves gyermek óvodai nevelését; a bölcs ődék és napközik befogadó-
képességének állandó növelését; a tankönyvek és más iskolai felszerelés 
ingyenes biztosítását az alacsony jövedelm ű  szülők gyermekei számára. 
Egyébként országszerte számos község hasonló elhatározásra jutott éppen 
a nevelésszociológiai kutatások eredményeinek hatására. 

Mit tehet a magyartanítás a maga területén? Legf őképpen magáévá 
kell tennie és megvalósítania az iskolareform tantárgyunkkal szemben 
támasztott követelményéit: 

— a nyelvtan- és helyesírásközpontú szemlélet helyett a kifejez őké-
pesség (kommunikációs készség) fejlesztését helyezze a tantárgypedagó-
giai tevékenység homlokterébe; . 

— éljen a differenciált oktatás adta lehet őségekkel, mint pl. a cso-
portmunka, pótoktatás és emelt szint ű  oktatás elve. 

A sorból a pótoktatást emelném ki. Tanuló és tanár viszolyog ett ől 
a munkától. Ám ha a magyartanár pontos ismeretek alapján szervezi 
a gyenge vagy hátrányos helyzet ű  tanulókkal ezt a munkát, várhatóan. 
kedvezóen .befolyásolja a tanulók anyanyelvi és iskolai el őmenetelét. El-
sősor..ban.: _ a • hátrányos helyzetűeken segíthet, akik nem a tantárgyhoz 
való laza viszony miatt; hanem a fejletlen családi szubkultúra kényszerít ő  
hatására maradoznak le -  társaiktól. 
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Tanulók 
száma 

Földműves 

SZ. I % 

Értelmiségi 

S Z. 

Szabad 
foglalkozású 

% SZ. 

Nyugdíjas 

sz. I % SZ. I 	% 	SZ. 

Munkás Kézműves Háztar- 
tásbeli 

sz. I % 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK SZOCIÁLIS SZERKEZETE 

ÖSSZESEN: 15 769 3173 20,1 8847 56,8 855 5,4 2261 14,4 149 0,9 275 1,7 109 0,7 

Ebből 
ismétlő  1252 389 31,0 764 61,0 39 3,2 22 1,8 4 0,3 23 1,8 11 0,9 

°.ó 7,9 12,2 8,5 4,6 1,0 2,7 8,4 10,1 

jeles 3244 663 20,4 1792 55,2 192 5,9 507 15,6 21 0,6 59 	' 1,8 10 0,3 

070 20,6 20,9 20,0 22,4 22,4 14,1 21,5 9,2 

kitűnő  4054 623 15,4 1891 46,6 247 6,1 1193 29,4 51 1,3 41 1,0 8 0,2 

% 25,7 19,6 21,1 28,8 52,7 34,2 14,9 7,3 

napközis `374 82 21,9 191 51,0 28 7,5 45 22,0 6 1,6 17 4,5 5 1,3 

% 2,4 2,6 2,1 3,3 2,0 4,0 6,2 . 4,6 



LÉVAY ENDRE 

KOLOZSI TIBOR 
(1915. IV. 14. — 1980. IX. 7.) 

A szellemi élet területe olyan nehéz talajon, mint amilyen a miénk az 
indulás éveiben temérdek áldozatos munkát követelt mindazoktól, akik 
a betűvetés szolgálatába álltak. Hajadonf ő tt indultak. El őbb- önmagukat 
kellett felvértezni, alaposan nekigyürk őzni a nagy küzdelmek megvívá-
sára is, s csak azután vághattak neki az útnak, amely még csupáncsak 
ígéret volt: az elérhet őnek vélt eredmények ígérete. Szegényes tarisznyá-
val nagy feladatokat megközelíteni merész vállalkozás, mert mindig 
többet követelt az embert ől, s aki mégis erre az útra rászánja magát, 
annyira természetévé válik az állandó cselekvésben élés, hogy eleit ől 
fogva végestelen-végig örök munkavállalás lesz az élete. Ez edzi meg, 
és szenvedésekkel, kínklódásokkal teli munkája hívja életre, állítja az 
Időbe azt a sokáig épített életm űvet, amely példaként áll el őttünk és 
követendő  példaként az elkövetkez ő  nemzedék elő tt. 

Ezért, amikor igazi értéket veszítünk, kevés a szó, hogy elmondjuk 
és felmérjük veszteségeinket. • 

Kolozsi Tibor a szabadkai haladó szellem ű  nemzedék mozgalmában 
tűnt fel, s innen úgy indult el, mint aki már eleve tudja, hogy ezen az 
úton nincs megállás. Aki beállt a sorba, annak az út végéig kell eljutnia. 

Egészen fiatalon, az Őrtűz indulásakor költőként jelentkezett, és so-
raiban már akkor világolt a „t űz". Ott volt a Híd els ő  munkatársai kö-
zött, a folyóirat szervez őinek és terjeszt őinek soraiban is láthattuk őt — 
mint a hidasokat mind —, ami sokszor több fizikai munkát követelt az 
irodalom művesétől, mint amennyit az ilyen munkához még nem szokott 
szervezet elbírt volna. De a híd — akármilyen, akármennyi verejtéket kö-
vetelő  is volt a hídverés — elérte a túlsó partot, és összekötötte az em-
bert az emberrel, népünket testvérnépeinkkel: szavukban, lélegzetvételük-
ben megleltük azt, ami közös vonás. És amikor ádáz ellenségeink a jobb-
oldalról „hidat akartak robbantani", Kolozsi Tibor is kiállt ellenük és 
a Vojvodinai Szemlében megírt éles hangú cikkével, megdönthetetlen ar-
gumentumaival kiütötte a fegyvert az ellenünk támadók kezéb ől. Ott 
volt mindenütt, ahová az ifjúsági mozgalom állította, és soha nem kér- 
dezte: meddig tart még a harc?! ... 

Ilyen indítással kezdte útját mint újságíró is, amikor a szabadkai 
nyomdaipari munkások sztrájkja idején az állás nélkül maradt nyomdá-
szokkal Bródy Mihály megindította a Jugoszláviai Magyar Újságot, hogy 
fölvegye a harcot a sztrájktör őkkel s azok pénzelő ivel szemben. Kolozsi 
itt kezdte, ilyen körülmények között kezdte újságírói pályáját, bizony ne-
hezen megkeresett kenyérrel. Kés őbb, amikor elültek a bérmozgalmi har-
cok és Bródy lapja megszűnt, a Naplóhoz került újságírónak, s ebben a 
napilapban Havas Károly tette közzé els ő  elbeszéléseit a vasárnapi mel-
lékletben. Lágy, lírai szövésű  írásai az olvasóközönség kedvelt olvasmá-. 
nyai voltak, de mindig olyan halk és szerény volt, hogy népszer űségével 
soha nem akart, talán nem is tudott élni, mert nem volt ilyen lelkialkat. 

A Népkör ifjúsági mozgalmában nem egy akció tevékeny tagja volt, 
s az volt csodálatos, hogy az akkor még törékenynek látszó ifjú mindig 
fáradhatatlanul dolgozott. Ő  maga is szereplője volt az emlékezetes Ady-
estnek, fellépett a Béke-esten, s nem egy progresszív szellem ű  rendezvény 
előkészítői között találkoztunk vele. Jelen volt mindig, mint aki tudta a 
legnehezebb körülmények között is, hogy a kemény kitartást követel ő  min-
dennapi és sokszor éjszakai munkát is vállalónak hol a helye. 
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Keservekkel teli évek faragtak akkor a fiatalokból tollforgatót. De 
meg is tanulták a mesterséget, a polgári zsurnalisztika frazeológiáját is, 
és azt is, hogy az újságírásban — ha nincs meg hozzá a kemény, szívó-
san kitartó erő  — ki is lehet égni. đ  nem égett el, élete utolsó pillanatáig 
sem, mert még akkor is arról álmodott, hogy mit fog majd még írni... 

• Most közelebb lépünk az emlékezetünkben még mindig él ő  arc-
képhez. 

Már az újvidéki évek is megmutatták, hogy egy nagyon precíz mun-
katárs került a Magyar Szó íróasztalához nemsokára az indulása után. 
Alapos és körültekintő  szerkeszt ő  volt, aki az asztalára került kéziratot 
elejétő l vegig el is olvasta. A mondatot nézve még egy bele nem ill ő  szón 
is megakadt a szeme. Műfordításai és általában fordítói tevékenysége a 
legjobbak mellé emelte őt. Munkája a tartományi székváros nagy szer-
kesztőségében is nyomot hagyott. 

Néhány év múlva — talán szívében melengetett vágya is volt, ki 
tudná ma ezt megmondani? — visszakerült szül ővárosába, Szabadkára. 
Itt a 7 Nap szerkeszt őségét erősítette fel: 1953 augusztusától 1971. július 
végéig, amikor szegény szíve megbetegedett, nyugalomba vonult. Volta-
képpen ez volt szerkeszt ői kibontakozásának legtermékenyebb kora. Az 
a másfél évtized, amelyet f őszerkesztőként töltött el. a 7 Nap falai között, 
egy pillanatig sem volt beamtermunka. Kollégáival együtt szüntelenül 
azon fáradozott, hogy a haladó id ő  szavát követve, szocialista társadal-
munk haladásának léptei nyomán kialakítsa a lap új arculatát: megte-
remtsék az új hetilapot, amely hű  tükrözője mindennapjainknak és hír-
adója önkormányzati társadalmunk korszakalkotó törekvéseinek. Egy he-
tilapban ezt valóra váltani nem kis feladat, hisz a rohanó események 
sűrítése lépten-nyomon azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a szöveg s űrí-
tése nem tárja ki kell ően azt az ablakot, amelyen át az olvasó a mába, 
a holnapba nézhet. Törekvése a rovatok jól átgondolt kiszélesítésével en-
nek a veszélynek elhárítására irányult — eredményesen. 

Azt nem egy munkatársa és olvasója már indulásától kezdve ta-
pasztalta, hogy Kolozsi Tibor, ha a az újságíró forró m űhelyében élte 
is napjait és éveit, az irodalom vonzásában élt. Aki költ őként kezdte 
pályáját és élete végéig lelkes olvasó maradt, soha nem tudott elszakadni 
a szépirodalomtól. A fennebb említett Napló-korabeli elbeszélések után 
1947-ben ismét visszakanyarodott a szépíráshoz és a Híd novellapályázatán 
a Mérgezett eperpálinka című  novellájával díjat nyert. Ezután újabb 
elbeszéléseket is írt, de az els ő  elbeszéléskötete csak 1962-ben jelent meg 
Gyepl ő  és zabla címmel. Újabb négy esztend őnek kellett eltelnie, mire ta-
lálkozhattunk az Árnyék a Tiszán című  vajdasági témájú regényével, 
majd az Életjel Minit űrjeinek sorozatában 1969-ben az Őrtűz fényében 
címmel a szabadkai folyóiratokat ismertette. 1972-ben ugyancsak ebben 
a sorozatban megjelentette az Erzsébetlaktól a Maglajig című  kis komoly 
kötetét, amely értékes adatok feltárásával Kizur István forradalmi életút-
ját mutatja be. Egy évvel el őbb jelent meg a Vendég Bergengó.ciábóZ 
című  könyve és ugyancsak foglalkozott a munkásmozgalommal, amikor 
megírta a Ferrum gyári sztrájkról szóló dokumentumriportját, amelyet 
a Magyar Szó közölt folytatásban. 

Érdemes lenne két nagy munkájáról külön tanulmányt írni. 

Még mindig adósak vagyunk azzal, hogy részletesen megírjuk a 
Szerbhorvát—magyar nagyszótár megszületésének történetét. Ebben a 
több mint tizennégy évig tartó szakadatlan munkában — melynek f őter-
he az értelmez ők vállát nyomta — Kolozsi Tibornak oroszlánrésze volt, 
hiszen kitartott mindvégig, amíg az ábécé utolsó bet űjének címsza-
vával be nem fejeztük a nagy m űvet. Ezért most csak zászlóhajtással 
lehet neki köszönetet mondani, hiszen a legszigorúbb lektorok véleménye 
szerint is Kolozsi a legjobb értelmez ők közé tartozott. 
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Hihetetlen munkabírását igazolja az is, hogy esztend őkön át soha 
nem csüggedve, könyvtárakat, levéltárakat látogatva, keresve, kutatva 
dolgozott a Szabadkai sajtó történetén. Ennek a m űnek első  kötete az 
Életjel Könyvek kiadásában jelent meg 1973-ban, második kötetét pedig 
szép elismerésként a Forum Könyvkiadó adta ki 1979-ben. 

Kolozsi Tibor nemcsak íróasztalánál dolgozott fáradhatatlanul, ha-
nem benne élt irodalmi, szellemi életünk vérkeringésében is. Az Életjel 
vele volt igazán életjel, akkor is, amikor terveinken dolgozott, akkor 
is, amikor az irodalmi élőújság rendezvényein fellépett és meleg hangú 
felolvasásaival megajándékozta közönségünket. Derekasan részt vett 
abban a harcban, amelyet az Üzenet megindításáért folytattunk, kézira-
tai élete végéig rendszeresen megjelentek folyóiratunk hasábjain, s min-
den rovatunknak értékes munkatársa volt. Amit ránk hagyott, örökbecs ű  
sorok maradnak az olvasók, az irodalomtörténészek és a szellemi életünk 
más területeit kutatók számára is. 
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MUHAREM PERVI C 

AZ ÖRÖKKÉVALÓ PILLANAT KÖLTŐJE 
DUŠAN MATIć  (1898-1980) HALÁLHÍRÉRE 

Dušan Mati ć  úgy élte át a költészetet, mint a legkülönfélébb virágok 
kertjét. Azok közül a mesterek közül való volt, akik írás közben . soha-
sem feledkeznek meg arról, hogy a vers az els ő  és az utolsó dolog a 
világon;  és hogy az emberi lét legkivételesebb pillanatai egyidej űleg .a 
játék pillanatai. is; lírikus volt, akihez azonban a humor is közel állt, 
a humor mint az összegezés eszköze, mint a felépítés és a lebontás egy-
idejű  kifejezője. 

Matić  számára a költészet nem jelentett egy másik, távoli világot, 
hanem mindig azt a nagy pillanatot jelentette, amelyet a verssel akart 
az örökkévalóságba menteni, azt a rendkívüli pillanatot, amelyben meg-
töltöttük a tüd őnket levegővel, beszippantottuk és kileheltük: mély és 
igaz' létet. Távoli dolgokat is sejtett, de költészete nem volt sem elvont, 
sem bölcselkedő , sem szertartásos; varázsos volt, de nem misztikus; nem 
volt ijedező  és aggodalmaskodó, hanem lángoló volt, megvilágító és fel-
melegítő . 

A szavak nem nyugszanak; a költészet területén olyan fürgék, mint 
a halak a tengerben. Még ha véletlenül is, de néha teljesen váratlan dol-
gokat tárnak fel, s ezeket Mati ć  különösen szerette. A csoda jelen van, 
életre tud kelteni és láthatóvá tud tenni körülöttünk mindent. Mati ć  ha-
ragudott azokra, akiknek nem volt érzékük a költészethez, vagy pedig 
azt más okokból elhanyagolták és lebecsülték. De ugyanilyen távol állt 
tőle a romantikus magasztalás és fellengz ősség is. Számára a költészet 
földi dolog, magától értet ődő  és kimeríthetetlen. És megvan mindannyi-
unkban, függetlenül attól, hogy tudatában vagyunk-e ennek vagy sem, és 
rászánjuk-e magunkat, hogy magunkban megkeressük. S ha nem is egy-
szerű  a meglelése, a költészet mindenütt jelen lev ő , „igaz ügy". Mati ć  
minden szóban, minden mozdulatban, minden lépésben, minden arcon, 
minden tájon — mindenütt kereste. És bevitte minden házba, amelyikbe 
csak belépett, és minden baráti kapcsolatba, s őt a társadalmi és politi-
kai életbe is. És ahol a költői kifejezésmód szokatlan volt, Matić  azt ott 
is meghonosította. 

Matić  költészete beszélgetés a nyárral és a téllel, a tavasszal és az 
ősszel, a nappalokkal és az éjszakákkal, a tárgyakkal, amelyek már ár-
nyékba húzódnak az örökké szomjas vágy telhetetlen űrét hagyva maguk 
mögött. A költő  fölött múló dolgok hangjai lebegnek, míg az újonnan 
megjelenők zsivaja el nem nyeli őket. Az elmúlás is a létezés egyik for-
mája, s ezért még mindig megtörténhet a még meg nem történt, és még 
mindig várható az eddig hiába várt. 

S az ilyen költő  számára az örökkévalóság is mozgásban lev ő , 
életre kelthet ő  állapot. A tavak tavaszát, a nyájak nyarát érzi a költ ő , 
akinek a számára egyetlen nap, egyetlen óra sem közömbös; az elmúlás 
nem sodor el magával mindent, éppen ellenkez őleg: táplálja bennünk a 
maradandóságra való törekvést. 

A vers méltóságteljes, de nem szent és nem tabu; hódolat nélkül 
kell olvasnunk. A versben otthon kell éreznünk magunkat. A vers felerő-
síti az érintkezés erejét, az er ő t, hogy magunkhoz közeledve másokhoz 
is közeledjünk. A vers ereje a belé tömörült mérhetetlen ellentétek ere-
je, amelyek nemcsak szembenállnak egymással és kiegészítik egymást, 
hanem harcolnak is egymás ellen. A lehetőség, hogy a költészet jelen le-
gyen mindenütt, ahol csak elvárjuk, és minden folyamatban, amelyet 
neki szántunk, mindig fennáll, de ennek a megvalósulása csaknem észre-
vétlenül történik. Ez a mozzanat éppen olyan kevéssé figyelhet ő  meg, 
mint a szirmok szétnyílásának a pillanata. 
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A lét ebben a költészetben azt a pillanatot jelenti, amelyhez -  az 
elkövetkező  pillanatok valamit hozzáadnak, vagy pedig valamit el-
vonnak tőle. Ezért vannak állandóan jelen Mati ć  költészetében az elmúlt 
dolgok. Az itt és most, ez az ember ideje akkor is, ha a költ ő  múlt idő -
ben versel. A öltő  minden elmúlt és elkövetkez ő  pillanatot egy nagy 
Örökkévaló Pillanatba tömörít! S egészen természetes ez a törekvése az 
idő  ősi egységesítésére, hiszen alapvet ő  tulajdonsága a távolságok legy ő -
zésének szükséglete. 

De milyen is lenne az a költészet, amelyik nem érintkezne lehet ő-
ségeinek határaival? A távolságok legy őzésére irányuló vágy mélyíti el a 
létfolyamatok megérzéseit. A lehetetlen dolgok nem jelentenek puszta 
illúziót, ha a költészetben jelennek meg. Olyan játék ez, amely kétséges-
sé teszi az ésszerű  bizonyítékok alaposságát és elegend őségét. 

Az út végére érni nem jelent búcsúzást a költ ő  számára. Az élet a 
költészetbe költözik, a test a szóba. Folynak a folyók, mindannyian tud-
tuk ezt, de Mati ć  mondta ezt el nekünk feledhetetlen módon. És az élet 
tengerében emlékezni fogunk Mati ć  Tengerére. 

KENYERES KOVÁCS Márta 
fordítása 

Muharem Pervić  írását — amely a belgrádi Politika 1980. szeptember .13-i számában jelent meg — 
némileg rövidítve közöljük. 
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OL VAS(5NAPL ~  

A GONDOLAT DRÁMÁJA 

VARGA ZOLTÁN: Hallgatás. Tücsök a hangyabolyban.  
Forum, Újvidék, 1978, 1980.  

Az évtized végén két novellás kötete jelent meg Varga Zoltánnak: 1978-ban  

a Hallgatás (ezért kapott Híd-díjat és szinte osztatlan elismerést), vala-
mint a Tücsök a hangyabolyban a közelmúltban. A szövegek után írt  

keletkezési évszámokból látszik: a két könyv anyaga nem a megírás ideje  

vagy az írói hozzáállás alapján különbözik egymástól, hanme inkább csak  

tematikailag, a szilárdabb és áttekinthet őbb kompozíció miatt. A Hall-
gatás öt darabja ugyanis kivétel nélkül b őséges történelmi ismeretek  
felhasználásával íródott, s az alkotói cél értelmében id őtlen emberi tanul-
ságot kellett árasztaniuk a könyvtári ismeretekb ől rekonstruált kor gon-
dosan tipizált alakjainak.  

Ezzel szemben a Tücsök a hangyabolyban novelláinak helyzetei  
sokkal nagyobb szabadságot biztosíthattak Varga Zoltánnak. E kötete  

tudniillik mesékből és groteszk történetekb ől állt össze: itt az alakítás-
nak még a mese ismert változata sem állhatja útját s a szerz ő  szabadon  
adhatta át magát képzeletének, valamint a rá jellemz ő  ún. hátsó gon-
dolatoknak. Nem kétséges, hogy a Hallgatás értékesebb könyv az utána  
következőnél, aminek nem pusztán az az oka, hogy a belefektetett munka  

összehasonlíthatatlanul nagyobb az inkább csak melléktermékekként ke-
letkezett rejtvényszer ű  példabeszédeknél. Ezek terjedelemben is kevésbé  

figyelemre méltóak, inkább csak kisebb-nagyobb alapossággal kidolgo-
zott apróbb ötletekre korlátozódnak. Nem érdektelenek, pusztán szel-
lemességük ellenére is — halványabbak. A novellát közismerten a csat-
tanó, a drámaiság vagy pedig a fantasztikum élteti. Nos, a Tücsök a  
hangyabolyban darabjainak egy része nem igazi novella, minthogy a h ő-
sök nem rendelkeznek embert tartalommal, az író illusztráló szerepbe 
süllyeszti őket: általuk valami másról akar a beavatottak számára be-
szélni, ám olykor megfeledkezik róla, hogy a mögöttes tartalom (mert 
hát vajon miért ne szeretnénk legalább annyira vagy még jobban a je-
lentéstöbbletet nyújtó példabeszédeket a szimpla realizmusnál) az els őd-
leges jelentésforma intenzitásának függvénye. Varga a régi hibáit javí-
tandó, e novelláiban a b őbeszédűséget igyekezett csökkenteni, az epikai 
kényelmet megszorítani, aminek következtében néhol az emberi gyarló-
ságokat megpróbálva karikírozni, nem hatol be az emberanyagba; nem 
meggyőző , minthogy csupán játszik az időtlen ostobaságokkal. Lenyű-
gözőb hatást akkor ér el, ha egyik-másik szerepl őjét az alkotó mélylélek-
tani tapasztalata élteti, ám az ismert pszichológiai sémát a cselekedetek 
váratlan kanyarai veszik semmibe, illetve: teszik elgondolkodtatóvá. Itt is 
tulajdonképpen a rutinnak és a teremt ő  erőfeszítésnek a bels ő  küzdelmé-
ről van szó; ez is arra az eltérésre mutat, amely a tudás általánossága, 
sztereotipizált formája és a m űvészi ihlet egyszerit teremt ő  erőfeszítése 
között van. 

A kritikának többek között az a feladata, hogy a m űvészi lehetősé-
gek kihasználására, illetve kiaknázatlanságára figyelmeztessen — csakis 
ez lehet az oka az újabb Varga-novellákkal kapcsolatos töprengéseknek. 
Eközben azonban nem feledkezhetünk meg arról, hogy ezek az esztéti-
kailag olykor problematikus szövegek gondolkodáskultúra és emberlátás 
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szeinpontjából kiemelked ő  színvonalat képviselnek az újabb magyar nyel-
vű  próza termésében. A kritika a konkrét m űhöz viszonyítva kér számon, 
miközben azt a látszatot keltheti, hogy nivellál: az arányokról, a tehet-
ségek kisebb, illetve nagyobb voltáról, a m ű  mögött munkáló szellemiség 
tartalmaiban rejlő  értékekről feledkezik meg. Ahelyett, hogy a Triglav, 
illetve a Mont Blanc lényegét határozná meg, azt hajtogatja nem túlsá-
gosan nagy változatossággal, hogy: a Triglav nem Himalája ... a Mont 
Blanc nem Himalája ... Az íróval kapcsolatos, általánosságában semmit-
mondó közhelyeink ismétlését elkerülend ő , célszerűbb lesz megvizsgálni 
a novella Varga Zoltán-i formáját, mindenekel őtt a szerz ő  törekvéseit 
tartva szem el őtt, nem adva teret az akaratlanul is szemellenz ős, be-
nyomásokon és elvárásokon alapuló véleményeknek. 

Kezdjük azzal, amit mások is jeleztek már: Varga Zoltán íráskultú-
rája az ész funkciókörének glorifikálása. Prózavilágát, többértelm űsége 
ellenére is a fény uralja, aminek a logikai élesség és következetesség a 
lényege. Újabban kerüli a közvetlen lélekrajzot s inkább szimbólumok 
révén utal a párbeszéd érzelmi feltételeire vagy a leplezett bels ő  folya-
matra. Általában nagy fontosságot tulajdonít a dialógusnak — ez f őleg 
a Hallgatás anyagában figyelhet ő  meg. Ez azért van így, mert alakjai 
eszme-emberek, akiknek a küzdelme akkor nyer drámai pátoszt, ha a 
gondolkodás életszükségletként mutatható ki jellemükben. Véleményem 
szerint Varga Zoltán novellái mögött egy olyan konfliktusforma mutat-
ható ki, amely a szerz ő  legtöbb írását ugyanazon a problémakörön belül 
láttatja s egyben variánsává, egyedi formájává teszi ugyanannak a tarta-
lomnak. Tanulmányom azt a viszonyt igyekszik tipologizálni, amely az 
értelmiségi dilemmái, valamint az irodalmi h ősök külső , illetve belső  
életének ellentmondásai között mutatható ki. Feltételezek tehát egy lé-
nyegében egységes alkotói főmotívumot, mely novellánként különfélekép-
pen formálódik meg. 

Azt szokás mondani manapság, hogy a szövegben a nyelv törvényei 
meghatározó erej űek, akár az egzakt módszerekkel többé-kevésbé hite-
lesen mérhető  valóság megteremtése, akár a szubjektívabb és esetlege-
sebb hitelű  befogadói ízlés kielégítése tekintessék is a mű  céljának. Az 
írót idegessége közvetlenebbül szolgáltatja ki a forma szeszélyeinek s 
ahelyett, hogy ura igyekezne lenni anyagának, inkább spontánul lesz szol-
gává. Nem ő  alkotja az írást, az írás alkotja őt. Szövegét egy ötlettel 
indítja, hogy fokozatosan és szinte észrevétlenül átlényegüljön, engedjen 
a mondatok jelentése és ritmusa irracionális dialektikájának. Lénye afféle 
olvasztótégellyé válik, melyben, az idea oxigénj ével egyesülve; a nyelv-
ből kiégnek a kevésbé állandó anyagok. Alkotás el őtt tehát nem a kon-
cepció számít, hanem — alkattól függ ően — az akarat vagy a átszelle-
mültség. A „mit" már kevésbé lényeges, .úgyis felülkerekednek a „hogyan" 
folyamatosan ostromló hullámai. Az alkotó mélysége és hitelessége esze-
rint attól függ: milyen mértékben engedett az általa teremtett jelentéshá-
lózat öntörvényűségének, dolga végeztével rácsodálkozik-e annak a világ-
nak a különösségére, melyb ől felmerült. Az igazi alkotás tehát bizonyos 
értelemben a ráció veresége is: az ember az általa kit űzött irányban indul 
el és egészen máshova érkezik, mint ahogy eredetileg elképzelte. Akik 
ilyen szövegekben vélik kitapintani az újabb irodalom lényegét, azok 
többnyire nem is kísérleteznek a szerz ő  és a mű  közötti összefüggés meg-
jelölésével. Ellenkező  esetben a mélylélektant mint segédtudományt kel-
lene igénybe vennünk. 

Látszólag Varga Zoltán is az ösztönélet el őtt nyitott alkotók közé 
tartozik. Ihletközpontúságra f őleg írásainak bonyolultsága miatt lehetne 
gyanakodni. Szerepl ői tudniilik akkor is színpadon mozognak, ha hús-vér 
emberekként a mindenkori törtenelem és társadalom szelében hajla-
doznak. Az alkotófolyamatban bekövetkez ő  átlényegülésre, amelynek ered-
ményét legfeljeb nyelvészeti módszerekkel érdemes leírni, az a körülmény 
is utal, hogy Varga Zoltánnál jóformán sehol sem találkozhatunk a do-
kumentum képzetét kelt ő  egyszeriséggel, az itt és most elementarításá-
val. Nála „az ember" képi-fogalmi általánosságával állunk szemben még 
akkor is, ha egyik-másik elbeszélés az életszer űség lendületével nyűgöz 
is le. Ez azonban csupán h őfokkülönbség, módszerváltás, ötletgazdagság 
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és tematikai sokoldalúság; mindez ugyanazt a folyamatosan kristályosod-
ni, egyértelműségben megnyugodni vágyó tapasztalatot rejti. Azt a gon-
dolkodói drámát, melynek lényegét itt megnevezni igyekszünk. 

Varga Zoltán novellisztikájában négy embertípus örökös küzdelmét 
tapasztalhatjuk. Az els ő  az öntudatlan kiszolgáltatottaké, a második az 
őket irányító hatalom érdekszövetségéé, a harmadik a rezignált. lázadóké, 
a negyedik pedig a cinikus alkalmazkodóké. Míg a Hallagatás című  
könyv mind a négynek, de főleg az utóbbi kett őnek ad helyet, addig a 
Tücsök a hangyabolyban rövidebb és segyszerűbb szövegei inkább csak 
az első  kettővel foglalkoznak. Az említett típusok közül kett ő-kettő  ese-
tenként egyesülhet egymással, olyanformán, hogy például a hatalom cini-
kusként jelentkezik, a lázadóban pedig az öntudatosult tömeg szemé-
lyesül meg. 

A szimbiózisnak a kötetnyitó Utolsó halálom elő tt jellegzetes esete. 
Ebben Varga a gondolat mérföldnyi lépteivel száguldja át az egyetemes 
művelődéstörténetet, konfliktussorozatban érzékeltetve azt, ami a megis-
merés szempontjából fejl ődésnek, az emberi viszonyok tekintetébén pe-
dig csupán változásnak minősíthető . Az író ebben a különös novellájában 
két egymásal szemben álló, de ugyanakkor egymásra is utalt princípium 
küzdelmét személyesíti meg. Az egyik a felfedezés, a megismerés az 
újítás szelleme — a szerénység álarcában és a mell őzöttség helyzetében; 
a másik a megőrzést, felhasználást, életesítést biztosító er ő  — a hatalom 
és az önteltség pózaiban. Vargának a Németh Lászlóéhoz hasonlítható 
kiválósági komplexusai kerülnek itt előtérbe, ahol a történelmet a szel-
lem folyamatos szabadságharcával azonosítja az anyagelv űség lehúzó 
erejével szemben. A haladás szelleme nem a g őg, hanem az öntudat hang-
nemében beszél, s a tapasztalaton túli humánumot is vállalja: a t űz fel-
fedezése mellett az emberi b űnök megváltása sem idegen t őle, nem tesz 
különbséget Marx és Jézus tanítása között. Ebben a novellában az egyik 
pólust az alkotja, amit a hőstípusokról szólva rezignált lázadóként emlí-
tettem; míg a Nagy Marcona a hatalom érdekszövetségének, valamint 
részben a manipulált öntudatlanoknak az er őegyütteseként testesül- meg. 
Ő  az, aki, akár mint nyárspolgár, akár mint zsarnok, túl okosnak kép-
zeli magát, de valójában hamis tudattal az utánzásban vesztegelve, pusz-
tán a fennálló viszonyok t űzzel-vassal védésére képes. 

Az a körülmény, hogy Varga Zoltán novellisztikájában a történeti-
ség pusztán a korfestés, illetve az esztétikai valószín űsítés igényével je-
lenik meg (majdném kizárólag a Hallgatás című  gyűjteményben), annak 
a jele, miszerint a szerz ő  az általános és örök emberi kategóriájában 
rekedve képtelen szabadulni a nietzschei-spengleri „örökös visszatérés" 
fátumától. Nincs lelkiereje az emberi cselekvés egyszeriségének, min őségi 
többletének átéléséhez, s amit a többség fej l ődésként könyvel el, ő  azt 
nagyobb perspektívából csupán küls ő  változásként ítéli meg. E gon-
dolatok a Hallgatás első  novellájában a wagneri opera nyitányához ha-
sonlítható módon hangzanak el, s az érintett motívumok szövegr ől szö-
vegre részletes kifejtést nyernek. Egymás után következésük a szó szo-
ros értelmében id őbeli. Ha a nyitány tragikomikus szellemi kalandja a 
fausti lendület íve az ősembertől a szocialista társadalomig, akkor a 
többi elbeszélés elid őzés a hosszú folyamat egy-egy jellegzetesnek és 
ábrázolásra alkalmasnak vélt szintjén. De míg az el őfutam eléri az ed-
dig legmagasabb rendű  és legperspektivikusabb társadalmi formációt, 
addig az epikai részletezés csupán az újkor küszöbéig jut, mutatva, hogy 
a szerz ő t Anatole France-i anakronizmus vezérli. De nem csupán ebben 
a vonatkozásban említhet ő  vele kapcsolatban a francia író neve. Vele 
rokonítja szkepticizmusa is, s nemkülönben, hogy a történelmi id őnek 
rendszerint az a fázisa foglalkoztatja, amikor noha szület őben van az új, 
az emberek bizonytalanok ennek formáját és lényegét illet ően: a Lako-
mában a bukása szélén álló Róma pragmatikus gondolkodású patríciusai 
nem ismerik fel a kereszténység jöv őformáló erejét; s ugyanúgy a spa-
nyolországi eretnek pap környezete is mindent megtesz egy másutt már 
születőben levő  vallásértelmezés csírában való elfojtásáért a Hallgatás-
ban. Hasonlóképpen A tékozló fiú visszatérése, valamint A szentségtör ő  
is egy korábban sokáig uralkodó szemlélet megingásáról, új világnézet 
előtöréséről ad hírt. 
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A szentségtör ő  az Utolsó halálom elő tt című  novellához viszonyítva, 
egy társadalmi és történelmi helyzet adta lehet őségek szerint a szelle-
met a felvilágosultsággal egyenlíti ki. A mű  cselekménye tulajdonképpen 
megismerési folyamat, afféle bölccsé levés, világszemléleti értelemben 
vett megokosodás. A kompozíció a hagyomány szilárd pilléreire épül. A 
hős visszaemlékezve ismerteti az utat, mely az expozícióban adott pont-
jáig vezetett. Az olvasáskor átélhet ő  drámai feszültség lényege: milyen 
kalandokon át lehetett eljutni a már ismert végpontig a rövidesen ki-
rajzolódó kiindulópontból. A „honnan hová" kérdései körüli izgalmakat 
a „miért" még, fokozza, Vargánál ugyanis a perg ő  eseményeket szellemi 
alakulás kíséri, miközben sem az életszer űség, sem pedig a tudat gazda-
odása nem lehet vitás. Alkotáslélektani szempontból a Varga-novellák 

egy nagy csoportja a beleélés és belevetítés egységének köszönheti létre-
jöttét. Ez tulajdonképpen két egymással ellentétes irányú folyamat s az 
alkotói tehetségre egy sajátos (különösképpen ma labilisnak mondható) 
egyensúly megteremtése hárul. Az els ő  mozzanat, a beleélés, nem más, 
mint hiteles életkép megteremtése a kor kultúrájának tanulmányozása 
segítségével. Az ismeretanyagot egyszer volt emberi világgá a képzel ő-
erő  alakíthatja. A másik momentum (amely lényegében az els ővel egy-
idejűleg játszódik le, hiszen közöttük dialektikus a kapcsolat) a megis-
merés látszólagos passzivitásában a szellemfejl ődésről alkotott szubjektív 
modell képbeépülése. A nevezett ellentétpárt akár a megismerés és a 
teremtés kifejezésekkel is helyettesíthetjük. A realistának mondott ábrá-
zolástól a Varga-féle megismer ő  teremtés két tekintetben is különbözik. 
Először is úgy, hogy nála valóságként a let űnt időnek egy, a történészek 
által feljegyzett, az adott társadalomra nézve fordulatot jelent ő  szakasza 
szerepel: Varga tehát azt igyekszik bizonyos szempontból és bizonyos 
formában életre kelteni, ami már nincs. Másodszor pedig olyképpen, 
hogy ez a „bizonyos szempont", illetve „bizonyos forma" a legkorszer űbb 
társadalmi tapasztalatnak a kikristályosodása. Ilyen értelemben Varga 
Zoltán szóban forgó novellacsoportjában a szöveget a múlt és jelen 
egységesülése adja. A szokványos történelmi témájú elbeszél őmódszertő l 
abban tér el ez az attit űd, amennyiben a szerz ő  szkeptikus racionalizmusa 
fölékerekedik egyfelől a díszletekben és látszatokba beleszédül ő  romanti-
kán, másfelől pedig a jelen egyezményes közösségi érdekeinek közvetve 
politikai célokat szolgáló elvárásain. Eszerint Varga elbeszél ő  pozíciója 
nem azonos a Lukács által kijelölt két viszonyulásmód egyikével sem. 
Nem menekül a vágyaknak, képzelgéseknek a legbels ő  én által rejtett 
időtlenségébe, mint Flaubert. De ugyanakor ahhoz a dialektikához sem 
alkalmazkodik özstönösen, mely az emberek szubjektív törekvéseit ől füg-
getlenül a történelmi-társadalmi fejl ődés következő  fokára emeli az em-
beriséget, mint Walter Scott. Ebben természetesen nem csupán pesszi-
mista meggyőződése, szatirikus alapállása akadályozná, hanem a m űfaj-
ból eredő  korlátok is. A novella tudniillik már a kereteinél fogva is 
szükségszerűen az egyént állítja ábrázolásának fókuszába, s eleve lemond 
a társadalmi er őket is láttató tablóról. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
a terjedelmesebb, már-már (lényegileg is, nem pusztán formailag) a kis-
regény határához közelálló elbeszélés központi figuráj ának mozgatóru-
gói között ne ismerjük fel azt a túlsúlyt, amely a m űvet (és a szerzőt) 
világszemléleti és esztétikai szempontból egyaránt a történelmi regény-
nek egyik vagy másik ismert típusával hozza összefüggésbe. 

Varga Zoltán történelmi témájú elbeszéléseiben a legvilágosabb 
pont a legsötétebb is egyben: a megismerés szükségképpen tragikai vé-
tek forrása, bukásnak az előkészítője. Ilyen szempontból e novellák for-
mai ősüket Németh László történelmi drámáiban tisztelhetik. A szent-
ségtörőben a befogadói kíváncsiságként jelentkez ő  feszültség mellett 
magának a fokozatos felismerésnek is van drámája: Ré eretnekké lett 
papja egy valószínűtlenség határán zajló folyamat részesévé avat ben-
nünket, miközben bírái el őtt újra végiggondolja szellemi magatartásának 
a váratlan történelmi események hatására bekövetkez ő  változását. Var-
ga lázadója — s e megállapítas mindegyik szövegre vonatkozik — majd-
nem kizárólag a saját nevében beszél, nem képviseli a jövend ő  emberi-
ségét s még kevésbé kapcsolódik tudatosan a feltör ő  osztály ideológiájá-
hoz. Egyéni meggyőződése fűti, harcának kizárólag eszmei-erkölcsi érde- 
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kei vannak. Nem érez , eleve elrendeltséget, s maga sincs teljesen tisztá-
ban vele: vajon teljes mértékben helyénvaló-e a kor látszatait, hazugsá-
gait leplezni igyekvő  erőfeszítése. Igazsága nem állító, hanem tagadó 
jellegű . Ahelyett, hogy azt hirdetné, mi a jó — a rossz megjélenési for-
máira hívja fel a figyelmet. Pozitív program hiányában senkivel sem 
lehet igazi közösségben, ezért lelkiismeret-furdalását félelem is tetézi. 
Ebben azonban csak a lényegláttató lélekrajz avatja be az olvasót, a h ős 
külső  magatartása ugyanis egyértelm űen eltökélt. Szent élet ű  ő , s amed-
dig és amennyire csak lehet, komolyan venni igyekszik az állami érdekek-
kel szövetkező  szellemi tanokat. Küls ő  és belső  ellentmondásra éppen 
ez az eltökéltség ad lehet őséget. A végiggondolás bels ő  szükséglete tud-
niillik rövidesen felfedezi a dogmák törékenységét, demagóg jellegét, ám 
önmagában is kételked ő  sajátsága folytán nem új látszatokkal veszi fel 
a harcot a régiek ellen. Varga h ősei nem ideológus-, hanem filozófus-
típusok, s még azok sem egészen: tagadásuk pusztán el őkészíti a jelen-
ségek új értelmezését, minthogy képtelenek túllépni szkepszisükön. 

A szentségtör őben az igazság problémája az ókori Egyiptom mito-
lógiai képzeteivel fonódik egybe. Itt dialógus formájában annak kifej-
tésére kerül sor, hogy Széthet, a rombolás istenét csak a hamis ideoló-
giát hirdető  uralkodó osztály minősíti gonosznak. „Jobb, ha csak pusz-
títója nem lehet gonosz. És hogy a gonosz sosem jár az igazság társa-
ságában" — mondja Széth a válságokkal küszköd ő  eretneknek. Az igaz-
ságot itt egyébként az alvilági Anubisz, a sakál személyesíti meg. Az iste-
nek természetesen ellentétesen tolmácsolják önnön lényegüket ahhoz ké-
pest, ahogyan a paphivatalnokok a közrend érdekében megállapították 
funkciójukat, valamint a közöttük lev ő  viszonyt. Ezáltal Varga ironikusan 
azt is demonstrálja, hogy az ember — akár ösztönös, akár tudatos okos-
sággal — mindig a saját érdekei szerint a saját képére teremti meg 
isteneit. Anubisz ugyanis a lázadó eretnek énjeként szólal meg a hiva-
talos tanítás dogmarendszerével ellentétben. A párbeszéd egyik része így 
hangzik: 

„— A dolgok csak ritkán olyanok, ahogyan tanítják őket. Gyakran 
éppen ellenkezőjük igaz. Ámbár mindössze annyira vagyok atyja a pusz-
títónak, amennyire az igazság a pusztítás atyja lehet. 

És az igazságtalanság? — kérdeztem hirtelen. — Gyarló elmém-
mel úgy hinném, az lehet a pusztítás igazi atyja. 

Máris jobban érted a dolgokat, mintsem remélni mertem. Igy 
talán azt is képes leszel felfogni, hogy az igazság önmaga hiánya által 
lesz a pusztítás nemz őatyjává. Hogy a pusztítás szüntesse meg a hiányt 
s ekképpen tulajdon atyját fiává tegye." 

Pontosan ugyanezekre a gondolatokra bukkanhatunk a Hallgatás-
ban. Ott nem istenség, hanem cinikus főpap igyekszik kitanítani a mág-
lya közelébe sodródott alattvalóját. 

„ ... eredetét tekintve két igazság létezik. Egyik a kiderített igaz-
ság: ehhez úgy jutunk, hogy gondolkodunk, töprengünk, vizsgáljuk a kö-
rülöttünk levő  világot, vagyis kiderítünk valamit, többnyire haszontalan, 
sőt veszedelmes dolgokat, olyanokat, amelyek ártalmára vannak az em-
berek erkölcsének, romláshoz és káoszhoz vezetnek, olyannyira, hogy 
akár romboló igazságoknak is mondhatjuk őket. Szemben a meghirde-
tett igazságokkal, amelyek a kecskecsont-ereklyékhez hasonlatosan, az 
»így van és punktum plusz máglya« formuláréara alapoztatnak, s bár 
önmagukban véve megszólalásig hasonlítanak a hazugságokhoz, fenntar-
tó funkciójuk folytán annál igazabbak, s őt egyedül ezek igazak igazán. 
Ezek a fenntartó igazságok, fiam! Krisztus egyháza egyedül rájuk épül-
het. Mert fenntartani valamint csakis a meghirdetett igazságok segít -
ségével lehet." 

A két idézet lényege árnyalatban sem tér el egymástól, nem szá-
mítva a különböző  koroknak megfelelő  embertípusokat és a szerkezet-
től is meghatározott helyzeteket. Varga Zoltán novellái egy nagy csoport-
jának hősei tulajdonképpen igazságok között verg ődnek s azert buknak 
el, mert merengő  hajlandóságuk képtelenné teszi őket arra, hogy „nor-
málisak"-ként a látszatok rendjébe illeszkedhessenek. A meghirdetett 
igazságokat kevésnek ítélik, megbizonyosodásra, abszolútumra való sóvár- 
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gásuk viszont nem engedheti őket egyértelműségben megnyugodni. Az 
igazság keresése tartós állapot az ő  belső  világukban, amelynek tulajdon-
képpen. folyamatos önmarcangolás a tartalma. Varga lázadó h őseinek az 
a tragédiája, hogy képtelenek hazudni; hogy egyre kevésbé hisznek a 
tettek, valamint a szavak szakadéka fölötti híd tartósságában. A bevezet ő  
novella hősét • a mindinkább kilátástalanabbá váló küzdelem tudata őrü-
letbe kergette; A szentségtör ő, valamint a Hallgatás papja hallgatásba 
menekül; a Lakoma Pothinusa mártísorsot vállal, míg A tékozló fiú visz-
szatérésének szereplőjét öngyilkosságba dönti a megoldhatatlan dilemma. 

A Varga-novella drámája személyiségválságot tükröz, ezért pszicho-
lógiai jellegű , Nem egymásnak feszülő  külső  érdekellentétek, nem repli-
kák a hordozói, hanem csendes, mások számára rendszerint észlelhetet-
len belső  válságok. Rendkívül jellemz ő  például, hogy a Lakoma legátusa 
érthetetlenül, szinte rejtélyesnek látszó körülmények között lesz öngyil-
kos. Az író a korfestésbe feledkezve csupán közvetve, küls ő  jelekkel teszi 
valószínűvé, hogy szereplője lelkiismereti terhektől roskadt össze. A 
legátust először cinikus emberbarátként ismerjük meg, aki az állammeg-
tartás és -építés, valamint a kultúrfölény illúziójába kapaszkodva a köz- 
akarat megtestesülésének érzi személyét. Tudomása volt azonban a pusz-
tító igazságokról is, melyek súlya a cinizmus hídját ledöntve, az életét 
semmisítette meg. Van természetesen némi képzeletszer űség ebben a ha-
lálban, mely kizárólag a tragikum Varga-féle értelmezése fel ől tekinthető  
hitelesnek. Olyan sematikus ez az öngyilkosság, mint amilyen az ügyvédé 
Németh László B űn című  regényében; melyben .a látszólagos küls ő  hala-
dást leplezett bels ő  leépülés kíséri. 

' Hasónló, noha közvetlenül megragadott személyiségválság vezet tra-
gikumhoz A télcozló fiú visszatérésében is. Ez különben a nagy és a kis 
igazság konfliktusának esete. A tékozló fiú lelkileg nem elég er ős eldön-
teni: vajon mi rendelkezik számára alapvet őbb fontossággal: a rabszol-
gatartás elavult formációja, tehát az apa személye és életfelfogása- elleni 
harc, vagy pedig a. szeretet imperativusának is eleget téve, a hatalom 
védte bensőség az apa oldalán. A Hallgatás Don Hernandója nem őrül 
meg ugyan s öngyilkos sem lesz, ám vállalt hallgatásba szám űzetése 
emberi lényegének megsemmisülését -  jelenti, Vannak vereséget szenve-
dett lázadók, akik a bukásukat követ ő  mindennapi vegetálást sztoikus 
elégedettséggel, fels őbbségük tudatában; ügyük jöv őbeli érvényesülésébe 
vetett .Bittel viselik el. Nos, Don Hernando modern ember, ő t egy percig 
sem hagyja békén szorongása s a. megnyugvás bármelyik lehet őségében 
önáltatást kutat. 

Az igazságot a hatalom érdekeinek megfelel ően értelmező  cinikusok 
mindig jelen vannak ugyan a novellában, azonban csak elvétve kerülhet-
nek. a fókuszba. A szentségtörő  eretnekké lett papja kívülr ől érti meg a 
vallásideológia cinikus képvisel őinek lélektani lényegét. Varga intuíciójá-
nak ilyenfajta megnyilatkozása irodalmunk legményebb, leghitelesebb so-
rai közé tartozik: . 

,.Amikor viszont elkezdtetek felfelé hágni a Ré trónja felé vezet ő  
lépcsők során, egészen odáig, ahol már nem tisztelni kell a szent dolgo-
kat, hanem másokat tiszteletre tanítani irántuk, addigra már hiába ébred-
tetek rá, hogy egykori nevel őitek valójában becsaptak titeket. E lépcs ő -
fokokról alátekinteni ugyanis bizonyára oly gyönyör űség számotokra, 
hogy kárpótolva érezhetitek magatokat becsapottságotokért. Amiként bizo-
nyára kárpótol az is, hogy most már ti csaphattok be másokat, vagy 
talán szükség sincs semmiféle kárpótlásra, mivel ha fokozátosan jövünk 
rá becsapottságunkra, a fájdalom is csekélyebb, s őt becsapottságunk 
érzete voltaképpen a beavatottság érzetét kelti, s mint ilyen, talári még 
valami kellemesen fölényes der űvel is megajándékozhat bennünket." 

Ez_ a pszichikai diagnózis a Hallgatás püspökére is vonatkoztatható, 
aki külső  leírás és párbeszéd által lesz megismerhet ő . Ő  mindazt nagyon 
jól. tudja,.:amit :  Don. Hernando, csak • éppen .másfajta alkat, mivel nagyobb 
érzékenység híjáit képes :  elfojtani a látszatigazságokat romboló mélyebb 
gondolatokat. Aki _egyéni nézeteit hangoztatja, az szerinte úgy viselkedik, 
mint :a tyúk, amely kotkodácsolva adja tudtára' a világnak; hogy , megtojt. 
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A Hallgatás darabjait a Tücsök a hangyabolyban cím űhöz viszo-
nyítva a túlzott intellektualitás jellemzi. Az ott szerepl ő  hősök akkor is 
értik egymást, ha hallgatnak, hisz lényegében csak tartásuk különböz ő-
sége teszi őket egymással ellentétes típussá. A Hallgatás novelláit megér-
tés, szeretet és irónia hatja át. Az író, amennyire csak tudja, komolyan 
veszi hőseit, noha a közte és vereségre ítélt h őse közötti tapasztalatbeli 
különbség szükségszerűen iróniát teremt. 

A Tücsök a hangyabolyban című  könyv szövegei azért képviselnek 
másfajta novellaformát, mert az író többnyire a számára egyértelm űen 
ellenszenves és megvetend ő  embertípusokat figyeli benne. A beleél ő  vi- 
szonyulásm.ódot azért nem vállalhatja, mert az azonosulás bizonyos fokú 
felmentést jelentene, hacsak nem állítaná a bels ő  monológot a gonosz 
ostobaság komikusan önleleplező  szerepkörébe. Mindegy, bárhogyan le-
gyen is, Varga negatív hőseinek problematikáját szatirikus indulattal az 
allegória keretei közé helyezi s az olvasónak olyanfajta megokosításában 
reménykedik, mint amilyen célzattal az ész uralmának századai alkották 
az állatvilág témájára írt példabeszédeiket vagy pedig a fantasztikumba 
rugaszkodó kalandos történeteket. Említettem már,. hogy Varga el őtt a 
parancsuralom cinikus vagy gépies gyakorlói s az általuk félrevezetettek, 
meggyötörtek éskihasználtak képezik azoknak a táborát, akikr ől meg-
felelő  körmönfontsággal szólni kell ugyan, de akik jellegtelenségük, min-
dig változatlan lényük miatt nem érdemlik meg a velük való azonosu-
lást. Ez a magyarázata annak, hogy az esetüket magukba foglaló novel-
lák egészen rövidek és parabolikusak. 

Varga Zoltán a hatalom kórtanát a jellembeli fogyatékosság fel ől 
szemlélteti. A mostoha tükre azt az esetet dolgozza fel, amikor az ember-
nek nincs lelkiereje az önmagával való önértékel ő  szembenézésre s illú-
zióinak életben tartása érdekében az er őszaktól sem riad vissza. Az ehhez 
hasonló tematikájú novellákban a narrátori hangnem a fölény következ-
ményeként már önmagában is humoros, s ez' a gyakori túlzásokban nyil-
vánul meg. Éppen ezért a szatíra és a paródia között jelölhet ő  meg az 
a pont, ahonnan Varga Zoltán az örök emberi gyarlóságok karikírozásá-
val megnevettetni és okítani szeretné olvasóját. Az el őbb tárgyalt novel-
lákkal kapcsolatban is megállapíthattuk volna, de itt még kézenfekv őbb-
nek látszik az a következtetés, mely szerint e novellisztika nem akarja 
mindnáron megnyerni olvasóját a hős számára., Nincs semmi távolabb 
ettől a gunyoros megértéssel szemlél ődő  attitűdtől, mint a kiválóság 
kallódását megkönnyez ő  romantika. Varga szövegei között alighanem a 
Hallgatás volt leginkább szívhez szóló, noha az intellektualizmus ott is 
a társadalmi lét törvényeire terelte a figyelmet, úgyhogy Don Hernando 
visszavonulásának tragikuma, a gondosan motivált egyéni szükségszer ű-
ség ellenére is, valójában egy megszenvedett életbölcsesség foglalata volt. 
Varga művészete nem ismeri a melodrámát. A Kalásztragédiában a sors-
társak tengere fölé növ ő  kalászának története a lényeget illet ően olyan 
eszményítő  kritikátlansággal is alakulhatott volna, mint mondjuk Móricz-
nak a Sáraranya. Varga kegyetlenebb, elfogulatlanabb, érzelmes lírától. 
méntesebb. Mélyebben azonosul a kalásszal, mint a Lakoma Pothinusával, 
hiszen ott vakhitr ől, itt viszont a kiválóságról van szó. Tárgyilagossága 
nem engedi meg, hogy a témája magával sodorja. Iróniájára véletlenül 
sem cinizmus, hanem az abszurditás tudata ad magyarázatot. Túlságosan 
sokat tud ahhoz, hogy rendkívüli reményekre jogosító különös egyéni 
esetet képzeljen el. Ha más írókat az általános tapasztalat ellenére is 
még mindig magukkal ragad az ábrázolás heve, akkor Vargának e no-
vellasorozatában a helyzetlehet őségekkel játszó szellemességét élvezhet-
jük. Varga humora nem a mondatokban külön-külön s csak az általuk 
sugallt jelentés egészében, hanem abban a haladásban keletkezik, ame-
lyet az új sorok váratlansága hoz magával. Ennek jóvoltából életesülhet 
a tudás hideg képlete. Amennyiben az ötletek kihagynak, akkor a kép-
zelet csupán halványabb körvonalak segítségével tárgyiasodik, mint pél-
dául az általános bizonytalanság közérzetét árasztó Kuncogók a ködben 
című  novellában, mely a régebbi Varga-írásokhoz • hasonlóan . mintha fél 
úton rekedt volna az általánosság és a. konkrétum -között, anélkül: ;  • hogy 
típust állítana a középpontba. 
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A Tücsök a hangyabolyban novelláiban a játékösztön utópiaként is 
munkál. Játékon itt természetesen a gondolat kalandjait értjük, ám azon 
öncélúság nélkül, melyet a harmincas évek esztétái társítottak e foga-
lomhoz. Varga gondolatvezetése a kanyarok váratlansága következtében 
minősíthető  játékosnak, az ő  elkötelezettségéhez tudniillik nem férhet 
kétség. A játékosságnak a másik, a most említettnél egyébként els ődle-
gesebb forrása, hogy e novelláiban szembeötl ő  a jelentésréteg megket-
tőzöttsége. Varga modelleket alkot, melyekben tudatosan elfojtja a ha-
gyományos epikai életszer űség csíráját. Sajátos elidegenítési effektusokat 
alkalmaz: képtelenségek halmozásával adja tudtunkra, mi az, ami az ő  
szempontjából lehetetlenné teszi az emberi viszonyokat. A tagadás azon-
ban 'gyakran maximális elvárások cs ődjének eredménye. Varga a maga 
módján nagy idealista, nála a szatirikus támadókedv az eszmények elér-
hetetlensége miatti keser űségből ered. Bizonyos mértékig pozitívnak 
mondható utópiája az Idegenben című  novellában ölt testet. Itt a bírás-
kodásnak egy egészen rendhagyó formáját kutatja, olyan társadalmat 
feltételezve, melyben a kollektív lelkiismeret nem frázis, hanem eleven 
hatóerő , egyéni magatartásokat is szabályozó mérték. Az Álarcosok vi-
szont már egyértelműen negatív utópia: az emberiség gyermekkora ellen 
irányuló szatíra, ideológiát sújtó ostor. A legsikerültebb novellák egyike-
ként az ember egységes közösségi magatartásának megvalósíthatatlansá-
gára céloz benne, az utópia és a groteszk elemeinek felhasználásával. Az 
Áprilisi tréfa az átlagpolgár kicsinyes rációközpontúságán mulat, olykép-
pen, hogy a fantasztikumhoz folyamodik. 

Amennyiben tehát a Hallgatásnak az állítás vagy legalábbis annak 
kísérlete állt a középpontjában s az irónia bujkálni kényszerült, a Tü-
csök a hangyabolyban a tagadás, a rombolás példabeszédeit sorakoztatja, 
hogy álértékek fölött ülhessen tort. Aligha lehet kétséges azonban, hogy 
mindkét könyv az ember elmélyültebb önismeretét igyekszik szolgálni, 
miközben humorával annak elviselésére is tanít, amiben az emberiség 
hosszú evolúciója során mind a mai napig nem változott meg. 

VAJDA GÁBOR 

KISPOLGÁRI JEREMIÁDA VAGY IRODALMI 
TITÁNKODÁS ...? 

VAJDA GÁBOR: Kázmér Ernő . 
Forum, Újvidék, 1980. 

1. Idegen portrék nyomán életre 
kelteni egy múltba veszett portrét 
a legnehezebb írói feladatok közé 
tartozik.. Nagy próbatétel is, mert 
ezeket a portrékat már több mint 
fél évszázad távolsága választja el 
tőlünk s majdnem annyira a mesz-
szeségbe vesznek, mint Stefan 
Zweig Ámokfutója vagy Az érzések 
zűrzavara, melyeknek ina már csak 
halvány körvonala rajzolódik ki 
előttünk, hacsak nem vesszük a ke-
zünkbe és nem olvassuk végig újra 
mindazokat a regényeket, amelyek- 

ről a portrék említésekor szó van. 
Mert nagy idő  választ el bennünket 
a századfordulót követ ő  első  évti-
zedtől, még az irodalmi lexikonok-
ban sem említett osztrák vagy né-
met íróktól, akik fölbukkantak és 
örökre eltűntek, mint az egyköny-
ves emberek. Ugyancsak nehezen 
áthidalható távolság választ el ben-
nünket az Ignotus által szerkesz-
tett Nyugat kritikáitól, a Kassák 
Lajos által kiadott Mától, Tevan 
Andortól és. kiadványaitól, Beöthy 
Zsolt nemzeti romanticizmusától, 
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mint ahogy az osztrák irodalomban 
jelentéktelen helyet elfoglaló Kör-
ner „korától" is. Tehát könyvkriti-
kákkal, újságokban közétett cik-
kekkel, és az ezekb ől összerakott 
vázlatos képekkel nem könnyű  áthi-
dalni ezt a több mint öt évtizedet, 
amikor csupán egyetlen kötet áll 
az író rendelkezésére, hogy az álta-
la kiválasztott — és már annyi 
sokszor, oly sokféleképpen vitatott 
— kritikus portréját végre hitelesen 
megalkossa. 

Vajda Gábor nagyszerű  felké-
szültséggel és szinte csodálatra 
méltó kitartással arra vállalkozott, 
hogy Árodalmunk már-már feledés-
be vesző  „magányos hajósát" em-
berközelbe hozza és tragikus alak-
ját megközelít ő  teljességgel legraj-
zolja. Kázmér Ern ő , a Csehszlová-
kiából származott és élete utolsó 
évtizedében Jugoszláviában élt író 
kritikusi munkásságának legna-
gyobb része régi folyóiratokban és 
már csak els. rgult újságok hasáb-
jain található. Azokról a már-
már elfeledett lapmellékletekr ől 
szól hozzánk, amelyek csupán a 
könyvtárakban lelhet ők meg, és 
azokból a levelekből, amelyeket 
irodalmunk szervez őjéhez, és az 
irodalmi folyóiratok szerkeszt ő ihez, 
valamint a könyvkiadókhoz írt. Ki 
tudja ma ezeket felkutatni, megkö-
zelíteni, tanulmányozni, böngészni, 
ha nem egy olyan áldozatos szel-
lem, aki nemcsak hónapokat, ha-
nem tán éveket is szán rá, hogy 
felkutassa ezeket a dokumentumo-
kat itt nálunk, aztán Magyarorszá-
gon, ahol Kázmér Ernő  írói pályá-
ját • kezdte, végül Csehszlovákiában 
és Romániában is. 

2. A több mint kétszáz oldalas 
könyvet már harmadszor olvasom, 
hogy magamat is ellen őrizzem, 
mert személyesen ismertem Káz-
mér Ernőt a Napló szerkeszt őségé-
ből. Amilyennek én őt huszonhat 
éves koromban .láttam, ugyanúgy 
nem keltett bennem rokonszenvet, 
mint ahogy Szenteleky sem. Nem 
tudtam úgy megkedvelni, mint el-
ső  látásra Szirmai Károlyt és Her-
ceg Jánost. Tömzsi, de markáns 
alakjában, hangvételében, s ennek 
külön - nyomatékot -adó villogóan 
szép fehér fogsorában (talán ezért 
is szívesen nevetett) jobban érvénye-
sült a szerep, mint az ember. Ha-
vas Károly, a Pester Lloyd volt 
szerkesztője; aki szintén német kul- 

túrán nevelkedett, talán ezért iš 
viszolygott t őle. (De hogy ingyen 
adta volna kéziratait Havasnak, azt 
nagyon nehezen tudom elhinni, 
mert a Minerva Rt. tulajdonosa és 
igazgatónője, Fenyvessé Baruch 
Erzsébet ingyen soha nem foga-
dott el senkit ől somit. Sőt Majté-
nyi Mihályt egy írásáért ezer di-
náros jutalomban részesítette, ami 
majdnem annyi volt akkor, mint 
az én havi fizetésem.) 

A regényeket, amelyekr ől írt — 
Upton Sinclaire, Heinrich von 
Kleist, Selma Lagerlöf Sillanpáá, 
Lulofs, Stevan Zweig, Jean Giono, 
Ramuz regényeit —, én is olvastam 
fiatalon (de Kuprint nem!); én is 
rajongója voltam annak idején Sza-
bó Dezs őnek anélkül, hogy szecesz-
sziós stílusát is átvettem volna, és 
természetesen Tolsztoi t, Doszto-
jevszkijt, Gogolt, Gorkiit is olvas-
tuk egészen Ignazio Silonéig és 
Ilja Ehrenburgig, de nekünk az 
volt a feladatunk, hogy belőlük me-
rítve a mi életünkről írjunk. Iti 
volt az eltérés közöttünk; ő  mindig 
annyira a könyvekben és a könyvek-
nek élt, hogy nem fedezte fel _ az 
őt nálunk körülvev ő  életet, ahol 
nem csupán „ ... piszkos, gatyás; 
bamba társak ..." veszik körül, ha-
nem az irodalom iránt érdeklődő  
emberek: entellektüelek, • • múnká-
sok, parásztok is, s az ő  megjelené-
se előtt a „szigorú" Szenteleky is, 
Szirmai is, Herceg János is, Csuka 
Zoltán is, Polácsi János is, Farkas 
Geiza is írt kritikákat a Kalan-
gyába .. . 

3. Most, hogy Vajda Gábor re-
mek könyvét olvasom, a csodálatos 
higgadtsággal és az esztéta alapos-
ságával megírt fejezeteiben módo-
sul ez a kép, Kázmér Ernő  javára. 
Jóllehet, mint olvasónapló író, 
könyvkritikus • ellentmondásokkal 
teli; könnyes szemekkel olvasó, oly-
kor zokogásba fúló vergődő  lény 
volt, de kifinomult kultúrával ren-
delkezett, ha ez a mély kultúra —
Németh Lászlóval ellentétben — 
csupán a XIX. századtól is vette 
kezdetét, mert saját bevallása sze-
rint mélyebben a múltba nagy rit-
kán nyúlt vissza. Ezt ő  maga is 
kimondja: „Kispolgári jeremiáda 
vagy javíthatatlan irodalmi titán-
kodás-e, ha révülten elkomorodot-
tan simítom végig könyvespolcom 
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barna kötésű  könyveit: Hörclerlint, 
Goncsarovot, Jean Pault, Shakes-
peare-t és .Adalbert Stiftert, s ag-
gódva figyelem K ástnert olvasó 
fiamat, vajon ő  is az új emberfaj-
ta,- aki nem tanul Goethét ől, nem 
tanult Krisztustól, csak menni fog 
a • jövő  hajnalában, az eljövend ő  
fényben a túlsó part felé, eltépve 
egyéni sorsától, hogy a kollektivi-
tásba olvadjon." 

A Naplótól való elszakadása 
után nálunk sokáig úgy tartották 
számon -- hála Szirmai Károly 
megért ő  szerkeszt ő i szellemének —, 
mint a Kalangya „főmunkatársát" 
és „első" kritikusát. Sok értékes 
írással, olvasónaplóval halmozta el 
irodalmi foylóiratunkat, de olykor 
a giccsek, a kimondottan bestselle-
rek dicsőítésével is. Mert hogyan 
kerülhetett volna másképp a Né-
meth László regényér ől komoly 
hangvétellel megírt kritika után az 
a meglepő  lelkendezés, amelyet 
Körmendi Ferenc Budapesti kaland-
járól írt, hogy Földi Mihályról és 
a többiekről ne is beszéljünk, hi-
szen ezeket a könyveket egymás 
után kapta a budapesti kiadótól, 
aki tudott arról, hogy nálunk a 
kispolgárság köreiben az ilyen 
könyvekre . „jó piac van", mert 
nemcsak Kuprin., hanem Pittigrilli 
is kézről kézre jár, mert valóság-
gal falták a hedonista irodalmat. 
Igen, csakhogy ezek a m űvek nem 
vetettek Európa irodalmi szellemé-
ne . magaslataira, ahová — komo-
lyá írásaiban — Kázmér olvasóit 
hívogatta. 

4. Vajda Gábor könyvében nem 
egy alaposan megmunkált kritika 
idézésével hangsúlyozza, hogy Káz-
mér Ernő  nemcsak „idegen yportré-
kat rajzolt", hanem komolyan fog-
lalkozott a magyar irodalommal 
is; bár főképp regényekről, tanul-
mánykötetekről írt, az általa külö-
nösen kedvelt „nagyok" között — 
Babits, Móricz, Kassák, Illyés 
Gyula, Nagy Lajos, Németh László 
— alkotói körképében kiemelked ő  
géniuszként említi József Attilát. 

Ugyancsak ez a kötet oszlatja 
el azt a tévhitet, hogy Kázmér 
Ernő , aki egy évtizedet közöttünk  

élt, irodalmunkban élt, megtagad-
ta volna a jugoszláviai magyar iro-
dalmat, mint „tájirodalmat" kizár-
ta volna magából. E könyv lapjai-
ról és pontos adataiból értesülünk 
arról, hogy igenis foglalkozott a 
mi irodaiunkkal. Kritikát írt Bör-
csök Erzsébet regényér ő]., azután 
Arányi Jenő , Sz. Szigethy Vilmos, 
Munk Artúr és Farkas Geiza re-
gényéről, komolyan értékelte Szir-
mai Károly Ködben című  novellás 
kötetét, és az Akácok alatt cí-
mű  novellaantológiával foglalkozva 
„azokat emelte ki, akiknek munkás-
ságát az idő  is igazolta: Arányi Je-
nőt, Herceg Jánost, Kristály Ist-
vánt, Markovich Mihályt, Borsódi. 
Lajost és Munk Artúrt". 

A kezdett ől a Kalangyáig cím-
mel művel ődéstörténeti körképet 
is írt, melynek sajnos csak elsó 
része jelent meg, mert Kázmér éle-
te vége felé bekövetkezett tragikus 
évei nem tették számára lehet ővé, 
hogy a megkezdett körképet be is 
fejezze és egy olyan munkával 
ajándékozza meg az utókort, ame-
lyet ma is szívesen lapoznánk fel 
mi is, és az elkövetkez ő  nemzedé-
kek is. 

Még egy nagy vállalkozásáról 
nem szabad megfeledkeznünk itt. 
Igazában és lelkesen a „nemzeti 
kultúrák diplomatája" volt, aki a 
szerbhorvát lapokban is közzétett 
írásaiban nem egyszer hangsúlyozta 
a délkelet-európai kulturális prog-
ramot, amely az itt él ő  népek szel-
lemi egybefonódását szorgalmazta 
olyan vállalkozásokkal is, mint a 
Jugoszláv kisenciklopédia, amely-
ben a szerbhorvát és a magyar al-
kotókról írt esszéiben a testvériség-
egység összefogásának — igaz, még 
csak irodalmi síkon —, azoknak a 
jövőbe ívelő  körnvonalaknak a 
megrajzolására törekedett, melyek-
nek megvalósulását mi már a min-
dennapi életünkben éljük. Ezért 
nap mint nap emlékezni kell a le-
tűnt évtizedek áldozatoktól soha 
vissza nem riadó bátor egyénisége-
ire, akik életük árán egy-egy k ővel 
mindig tovább építették a dunavöl-
gyi népeket és nemzetiségeket 
összekötő  hidat. 

LÉVAY ENDRE 
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SIKERTELEN HANGKERESÉS 

BERETKA FERENC: Abban az utcában. 
Forum, Újvidék, 1980. 

Az összehasonlítás Balázs Attilával 
és annak nyúl-regényével, úgy tet-
szik, elkerülhetetlen: De míg a Cu-
niculus tagadhatatlan értékeket vo-
nultat fel, bár megmarad egy külö-
nös torzónak, addig Beretka els ő  
könyve jóval alacsonyabb művészi 
szinten mozog. Balázs tudatosan 
igyekszik lerombolni az örökölt és 
tájainkon nagyjából dívó regény-
formát és keresi a kornak megfele-
lőt. Beretka szintén valamilyenfaj-
ta teljes szakítást visz végbe, de 
adós marad az értékes újjal. „Fec-
niken őrzöm az életem. A fecnikre 
ilyen s hasonló dolgokat írok, mert 
nekem ezekben van az életem. 
Ilyenkor úgy érzem, betölt ődik ben-
nem az űr, érzem, hogy a teljesség 
közelébe jutottam. Azonban a tel-
jességet kifejezni nem tudom." Igy 
vall Beretka meg nem írt naplójá-
ban. A közlés, a kinyilatkozás vágya 
fűti, de a világ kezében nem tud 
összeállni, lépten-nyomon számta-
lan töredékre hullik. A szerz ő  lírai 
alkata hozzájárul a próza további 
bontásához, s nem marad meg más, 
mint képek sora, melyet a képzet-
társítások láthatatlan és kusza fo- 
nalai igyekeznek egymáshoz kötni. 
Van az úgy, hogy az érzelmi telí-
tettség és a közlési kényszer ereje 
valósággal megbénítja az alkotót, 
úgyhogy műve nem több terjengős 
és érzelgős elmélkedésnél, az igazi 
élmény és a vele kapcsolatos való-
ság csak itt-ott bukkan fel a fel-
színre. Az Abban az utcában példá-
ja lehet a téves írói próbálkozás-
nak, a mérce túl magasra helyezé-
sének. 

A 140 oldalas kötet öt egységre 
osztható, s ezt már maga a szer-
ző  elvégezte. Egy-egy egység közös 
vonásokat vonultat fel, de ugyan-
akkor a különbségek is gyakran 
olyan nagyok, hogy az olvasónak 
az a benyomása, más-más szerz ő  
írta őket. Az Ólmosban, ezüstszür-
kében egység hét írására talán az 
a legjellemzőbb, hogy képzettársí-
tásos technikával íródtak, hangula-
tok és életérzések felidézése, meb  

jelenítése áll központjukban. Igen 
sokszor lírai hangvétel uralkodik 
el, de jelen van a szociológiai és 
társadalmi mozzanat is. Úgy érzem, 
alapindítékul életrajzi élmények 
szolgáltak (a Hajnalban kék vona-
tokkal álmodom vallomás a meg-
feneklett álmokról, a Keresel va-
lamit önmaga keresése, az álmok 
és a valóság viadala, a Fagylalt alap-
élménye pedig egy gyermekkori té-
li átkelés a Tiszán). A magában 
hordott élmény ködös életérzése 
tágul, amelyet aztán a szerz ő  fel-
nőtt, alkotni vágyó elméje világ-
képpé transzformál át. De közben 
a gyermekkori élmény elhalványo-
dik és az áttétel a leírt gondolato-
kig szinte teljesen megsz űnik. Ma-
rad a csupasz bölcselkedés. Beret-
ka rendkívül vonzódik a bölcselke-
déshez, hiszen ennek a ciklusnak 
nincsenek hősei, az írások cselek-
ménye csak jelzett vagy körvona-
lazott. Az egyén és közösség viszo-
nyáról akart írni a szerz ő, de fá-
rasztó bölcselkedése, önmagának 
gyakori ismétlése igazán keveset kö-
zöl róla. A külvilág ritkán és rövid 
időre tör be írásaiba s így az apró, 
helyben topogó filozofálás a legjel-
legzetesebb könyvének els ő  egysé-
gére. 

A Találkozás címet visel ő  ciklus 
már közvetlenebbül szól a valóság-
ról. A címadó novella nem egyéb 
cselekményes emléksornál, mely — 
érdekes módon — szinte teljesen 
mentes az első  egység bölcselkedő  
hangvételétől. A Reggel a kötet si-
kerültebb darabjai közé tartozik. A 
realisztikus, konkrét és kerek írás 
jól érzékelteti az egy munkásban 
húsz éven át felgyüleml ő  elégedet-
lenséget sorsával. A Szakítás a 
könyv talán egyik legjobb munká-
ja. Egy fiatalember menekül kör-
nyezetétől, nem bírja elviselni an-
nak, számára kínálkozó légkörét. 
Igen jó hangulatérzékeltet ő  és -te-
remtő  novella, melynek feszültsége 
magával ragadó. Beretka itt újra 
több fonalat használ fel, hiszen a 
novella egyebek között pszichológiai 
és szociológiai elemeket tartalmaz. 
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A Négy cigaretta szintén a szakí-
tás jegyében íródott, de sejteti a 
visszavágyódás érzését is. Van ben-
ne valami parabolaszer ű  is, s ezt 
aztán a későbbiekben a szerz ő  ala-
posan elmélyíti. A második egység 
műveire a tömörítési és szelektálá-
si szándék a jellemző, a főhős a 
magányos, újat akaró ember és 
nagyjából konkrét környezet. 

A Magány címet viselő , öt elbe-
szélést tartalmazó egység a realisz-
tikus parabola nyelvén beszél kü-
lönös magányos emberekről. A szer-
ző  itt már bevonja a fantasztikum 
elemeit is. Őszintén szólva a mon-
danivaló kihámozása igen körülmé-
nyes, az írói üzenet gyakran olyany-
nyira burkolt, hogy egyszer űen el-
vész. Olyan hősök ezek, kik „létük 
forradalmát várják", hogy éljünk 
Beretka egy egyszerre sokat- és 
semmitmondó kifejezésével. Nyo-
masztó képek nyomasztó hangula-
tot árasztanak ezekben a novellák-
ban. 

A Kérészek és partifecskék cik-
lus három írása sokban hasonlít az 
első  ciklus írásaihoz. Két töredék-
ből és egy önboncolgató elmefutta-
tásból áll. A kettessel jelzett töredék 
esetében erősen megkérdőjelezhető  
szépprózai jellege. Az els ő  töredék 
tulajdonképpen beszélgetés egy ba-
ráttal. Sok egzotikus elemet halmoz 
fel benne a szerz ő . Itt bontakozik 
ki teljesen Beretka bölcselkedési 
hajlama, amely legtöbbször, sajnos, 
üres közhelyekbe torkoll. „Bonyo-
lult érzelmi folyamatok leírása" 
volt a célja, de hogy mi kerekedett 
ki belőle, arra maga a szerz ő  adja 
meg a választ ugyanott: „Sok min-
dent el akartam neked mondani. 
Látod, nem megy. Töredékek jut-
nak csak eszembe, megannyi szi-
lánk, csak arra képes, hogy felse-
bezzen, s védekezésül magam kö-
ré rakjam őket." A második töre-
dék még elvontabb filozofálgatás a 
kiábrándulástól való menekülésr ő l, 
zárkózottságról, magányról, akarás-
ról, emberi kapcsolatokról. Amikor 
a szerző  gúnyos önkritikával kiált 
fel: „Megint bölcselkedés. Es mi-
lyen meddő !", akkor azzal a türel-
mét lassan elvesztő  olvasó csak 
egyetérteni tud. S bár az önboncol-
gatásakor elejti az „okoskodó ha-
landzsa". megjegyzést, mégis leszö- 

gezhetjük, hogy a Kérészek és par-
tifecskék talán a kötet legkiserül-
tebb alkotása. A szertelen emlék-
halmozás, képzettársításos alapon, 
nem más, mint egy szép vallomás, 
melynek központjában a Tisza áll, 
és amely őszinteségében megindító. 
Talán ez az egyetlen írás, amely-
ben a bölcselkedési hajlamát a 
szerző  tudta mérsékelni és ügyesen 
a leírt élményhez kapcsolni. 

A Kudarc című  ciklus rövidke 
írásai a meseszer ű  parabola világá-
ba vezetik el az olvasót. A kudar-
cot vallott és csalódott h ősök a 
képzelet szárnyán rugaszkodnak el 
a, valóság talajáról. Sajnos, a szá-
raz nyelvezettel megírt értelmetlen 
képek összefűzése olyannyira mes-
terkélt, hogy az írói üzenet telje-
sen elvész. A kötet utolsó három 
darabjában aztán újra az írói böl-
cselkedés dominál, úgyhogy az ol-
vasó némi megkönnyebbüléssel te-
szi le a könyvet, miután átküzdöt-
te magát rajtuk. 

Beretka rendkívül „érzékeny" 
író. Ez a túlzott érzékenység az ál-
landó önvizsgálódáshoz vezet, úgy-
hogy esetében olyan íróval állunk 
szemben, ki szinte teljes mértékben 
önmagával van elfoglalva. A küls ő  
világ ingerei, bármennyire jelenték-
telenek is, rendkívül mély reakciót 
váltanak ki nála, s minden parányi 
behatásból átfogó világképet ko-
vácsol. Ez pedig bölcselkedő  haj-
lamával magyarázható. Azok • közé 
a fiatal íróink közé tartozik, akik 
azzal kezdik pályájukat, hogy elve-
tik az örökölt technikákat, de 
ugyanakkor az, amit helyébe nyúj-
tanak, nem más, mint hangpróbál-
gatás, az artikulált megnyilatkozás 
keresése. Minden kétséget kizáróan 
Beretka els ő  könyve tanújele a kí-
sérletezésnek, de az is nyilvánvaló, 
hogy első  szárnypróbálgatása zsák-
utcába torkollt. A külvilág ilyen fo-
kú kizárása a szépirodalmi műből 
és a belső  monológ üres felduzzasz-
tása nem eredményezhet értékes 
irodalmi alkotást. Csak remélhet-
jük, hogy Beretka bels ő  bénultsága 
az idők folyamán felenged, viszo-
nyulása a valósághoz megváltozik, 
és ekkor talán irodalmi alkotásai 
is olvashatóbbakká válnak. A re-
ményre ennek a kötetnek második 
egysége jogosít fel bennünket. 

VARGA ISTVÁN 

558 



M ŰVÉSZETTÖRTÉNETI IGÉNNYEL ÍRT KÖNYV 

Zentai m űvésztelep. 
Forum, Újvidék, 1980. 

Korunk nagy vállalkozásának — 
helyesebben vállalkozásainak — fel-
mérése már esztend ők óta tart. Van 
miről beszámolni bőven és gazda-
gon, csak győzzék az erre hivatott 
kortársak er ővel, idővel, verejték-
kel. De szerencsére vannak kapasz-
kodók. Az időközben beköszöntött. 
jubileumi iévek minden eset-
ben kitűnő  alkalmat nyújtottak ar-
ra, hogy a művesek akár röpke 
visszapillantással is számot adja-
nak arról, amit egy vagy másfél 
évtized alatt végeztek, s az elért 
eredmények kiértékeléséb ől, a mu-
lasztásokat érint ő  jó szándékú bí-
rálatokból újabb buzdítást nyerje-
nek a további munkához. Az őszin-
te számadás mindig a meglev ő  erők 
és a kibontakozásban lev ő  tehetsé-
gek jelenvalóságáról ad hírt, eredmé-
nyek termékenyítő  hatásáról tuda-
tosít bennünket, és még egy igen 
jelentős lépésről: így a tehetségku-
tatás a cselekvés minden területén 
hat és gyarapít .. . 

Az imént „röpke visszapillantá-
sokról" szóltunk; ünnepi beszámo-
lókra, visszaemlékezésekre, bírála-
tokra, naplójegyzetek egybegy űjtésé-
re gondoltunk, melyek mind, mind 
kitűnő  forrásmunkának számítanak 
ma, amikor egy olyan művészettör-
téneti jelent őségű  vállalkozás majd 
harminc esztendejének megírásáról 
van szó, mint amilyen a zentai m ű-
vésztelep úttörő  munkája volt. Ez 
volt a „bölcs ő", és igazában csak 
az örömteli köszöntés hangján szól-
hatunk arról, hogy az els ő  művész-
telepünk történetéről szóló könyvet 
kézhez kaptuk. 

Hogyan is indultak? Ez a kér-
dés most megint izgatóan toppan 
az olvasó elé. 

Az indulásról szóló els ő  négy 
mondat Tripolsky Géza tollából 
így hangzik: 

„1952 a nagy elhatározások és 
tettek esztendeje volt. Oldódtak a 
kötöttségek, csökkent a mindenna-
pos társadalmi feladatok mennyisé-
ge, s ki-ki érdeklődésének megfele- 

lő  munkát vállalt. Tele voltunk erő-
vel és lendülettel. Elképzeléseink 
ugyan ködösek voltak még, de úgy 
éreztük, hogy a világ megváltásá-
ban nekünk is komoly szerep ju-
tott." 

Ez a közvetlen, őszinte hang, 
amellyel A m űvésztelep története 
kezdődik, olyan indítást ad az ol-
vasónak — még annak is, aki nem 
kísérte végig útjukat a megalapí-
tástól napjainkig —, hogy " nem 
tudja letenni a könyvet. Ennek az 
írásnak minden sorából kiérezni, 
hogy szinte vallomásszerűen hite-
les az, amit a szerz ő  — s egyben 
az egyik alapító — XXI. fejezeten 
át mond. A kezdés évének minden 
küzdelmes pillanatával megismer-
kedhetünk itt, és természetesen az-
zal is, hogy az indulás napjaiban 
ki volt az a lendítő  erő , akit „ ... a 
nagy elhatározástól" nem riasztha-
tott vissza semmi. 

„Az elektromossággal telített le-
vegőben csak egyetlen szikrának 
kellett kipattannia, s máris fény-
sugár villant az ég felé. A t űz csi-
holója Ács József volt. Több mint 
húsz esztendő  távlatából ma is úgy 
látom — írja Tripolsky —, hogy el-
képzelése nem születhetett volna 
jobbkor. Érlelődött benne a gondo-
lat, s Zentán már határozott for-
mát öltött ..." 

Idézhetnénk mi tovább Tri-
polsky sorait, a legszívesebben ta-
lán egész szövegét közreadnánk, 
ha ezt folyóiratunk terjedelme meg-
engedné, mert a munkáját reme-
kül kiegészítő  idézetek mellett 
olyan részleteket közöl az elmúlt 
majd három évtized eseményeib ő l, 
amelyek termékenyít ő  ereje — ép-
pen a széles összefogással, az írok, 
az esztéták, m űvészettörténészek 
mozgósításával is — egész szellemi 
életünkre kihatott, s nem egy hely-
ségben, környezetben hasonló kez-
deményezések gondolatát érlelte 
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meg. Az első  művésztelepi találko-
zóra kilencen voltak a választottak: 
Milan Konjović , Bosán György, Mi-
livoj Nikolajević , Stevan Maksimo-
vić , Sáfrány Imre, Ács József, Han-
gya András, Stojan Trumi ć  és B. 
Szabó György. Természetesen az 
évek során az alkotó művészek kö-
re kiszélesedett és a m űvésztelepi 
táborozást záró tárlatok is egyre 
nagyobb számú műalkotásokkal 
gazdagodtak. A fejlődés újabb lép-
teket követelt: a zentai tárlatok 
anyagát nemcsak a m űvésztelep 
székhelyén, hanem a szomszédos 
városokban és a cseretárlatok meg-
szervezése során a szomszédos or-
szágok városaiban is bemutatták. 

A tízéves jubileumi tárlat híre 
már nemcsak a tartományi székvá-
rosig, hanem a fővárosig is elju-
tott, s a belgrádi m űvészkörökben 
ekkor már igen komolyan érdek-
lődtek a vajdasági művésztelepek 
iránt, és a zentai jubileumi kiállí-
tás anyagát bemutatták. Ugyanezév 
augusztus 26-án Palicsfürd őn mu-
tatták be a gyűjteményt a Képz ő -
művészeti Találkozó els ő  tárlata-
ként. Ez a gondolat Dévics Imre 
javaslatára a jubileumi évben Zen-
tán született, s miután javaslatát 
elfogadták, a Képz őművészeti Ta-
lálkozó a vajdasági művésztelepi 
mozgalomból nőtt ki. 

A huszadik év a nagy jubileum 
esztendeje volt, amelyet Dobó Sán-
dor két évtized munkájára vissza-
tekintve így nyitott meg: 

„Zenta ünnepel. A művésztelep 
fennállásának huszadik évét ünnep-
lik a művészek, a szervez ők, a kép-
zőművészetet kedvel ők ... Ebben a 
városban 1952 és 1962 között 54 
képzőművészeti kiállítást rendeztek, 
s ezt 244 000 ember nézte meg. A 
második évtizedben, az idei évet 
nem számítva, 83 képz őművészeti 
kiállítást nyitottak meg, s a láto-
gatók száma 306 000 volt. Sokat 
mondó, elgondolkoztató számok 
ezek ... Húszéves a zentai m űvész-
telep, húszéves egy mozgalom.. Az 
1952-ben elvetett mag hatalmas fá-
vá növekedett. Zenta város büsz-
kén mondhatja magáénak az els ő , 
a Vuk-díjas művésztelepet ..." 

A m űvészi értékelés Ács József 
nagy. műgonddal megírt tanulmá-
nya a zentai művésztelep történe- 

tének szerves része. Ez a • nálunk 
annyira várt írás most átfogó egy-
ségben adja azt, amit eddig egy-egy 
lelkiismeretesen megírt bírálat vagy 
naplójegyzet részleteiben felvillan-
tott legtöbbször egy egyéni vagy 
retrospektív tárlathoz kötötten. Egy 
művészi mozgalomnak ki tudja 
hányféle rezdülése van, s ezek kö-
zül mi hat s mi marad hatástalan. 
Éppen ezért Ács József vállalkozá-
sa merész: az alkotói lélek, a m ű -
vészélet rejtekeibe betekintést nyúj-
tó. Híven követi az éveket és az 
eredményeket. Művészi értékelése 
felméri mindazokat a törekvéseket, 
amelyek a zentai művésztelepen 
több mint két évtizeden át követ-
ték egymást, és egy olyan m űvészi 
szint megteremtését hozták létre, 
melynek •visszhangja bejárta már 
nemcsak a Duna völgyét, hanem 
kontinensünket is. És ennek mara-
dandó értékeit azok teremtették 
meg, akik „ ... hittek a művészte-
lepben és küldetésében ..." 

Farkas Nándor A zentai m űvész-
telep társadalmi szerepérő l ír, nem 
egyszer megemlítve, hogy a Tisza-
parti városban, a folyó mentén, a 
régi, görbe utcákban, az emberek 
között olyan műveket hoztak létre, 
amelyekben Zenta múltja és jelen-
kora maradandóan él ... „Az alkotó 
művész, aki az ember lelkivilágá-
nak rezdüléseit érzékelteti, ezáltal 
a maga módján bekapcsolódik ab-
ba a forradalmi folyamatba, amely 
végső  fokon a munka és az ember 
egyéniségének felszabadításáért fo-
lyik" — írja Farkas Nándor. 

' És ezt a szellemet tükrözik azöly 
a reprodukciók — 42 fekete-fehér 
és 12 színes kép —, amelyek ma 
mind kiemelkedő  műalkotásként ar-
ról beszélnek, hogy ma már 
„ ... Zenta képébe szervesen bele-
tartozik képtára, múzeuma" és 
mindaz az elröppenő  nap, hét, hó-
nap, amelyet egy-egy művésztelepi 
találkozó a Tisza-parti városnak és 
csöndben dolgozó embereinek em-
lékbe adott. 

VÖLGYI ENDRE 
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EGY KÖNYV KETTŐS TÜKÖRBEN 

C. H. M. (CSÁTH GÉZA—HAVAS 
Vucsidol. 
Magvető , Budapest, 1980. 

A NAGYRAVÁGYÁS TORZKÉPE 

A századvég és századel ő  irodalma 
még mindig tartogathat meglepeté-
seket; annak ellenére, hogy Csáth 
Gézát, a Cholnoky fivéreket és a 
többi álmodozót — lelki érzékeny-
ségben gazdag modern írót — las-
sanként kezdjük megismerni. Ilyen 
meglepetésnek mondható a Magve-
tő  Könyvkiadó rare (vagyis Rakéta 
Regénytár) sorozatában megjelent 
A repül ő  Vucsidol című  mű  is. 
Csáth Géza, Havas Emil és Munk 
Artúr munkája. Már a m űfaji meg-
határozással bajban vagyunk: de-
tektívregény vagy annak paródiája, 
netalán érzelmes kisvárosi történet 
búvik meg a furcsa cím mögött? 
Pontosan nem tudható, hiszen A re-
pülő  Vucsidol fejezetenként készült, 
s a Bácskai Hírlap 1906-os évfolya-
mában jelent meg el őször nyomta-
tásban. Három jókedvű , húsz év 
körüli fiatalember írta, nem utolsó-
sorban azért, hogy Szabadka város 
közönségének derűs órákat szerez-
zen. A folytatásos regényt bevezet ő  
szerkesztőségi cikk, többek közt, 
azt is hangsúlyozza, hogy az írókat 
az avatottság, a humor s minde-
nekelőtt az ízlés vezérelte, s ha va-
laki kigúnyolva érzi magát, az csu-
pán a véletlen játéka. 

A szabadkai irodalomtörténész, 
Dér Zoltán kutatásaiból tudjuk —  
a regényhez ő  írt utószót —, hogy 
A repülő  Vucsidol egy-egy fejezeté-
nek szerzője még ma sem állapít-
ható meg pontosan. A Bácskai Hír-
lapban jegyzett C. H. M. betűjel 
mindenesetre a regény kigondolóit 
megóvta a támadásoktól, s a dolog-
nak olyan színezetet adott, mintha 
a Szabadka várost és annak társa-
dalmát fókuszába emel ő  regény 
csupán Holdról jött írók sosem 
hallott meséje volna. A Bácskai Hír-
lap szerkesztősége és mindhárom 
fiatal író tudta, hogy evvel a játé-
kos, de gúnyosságában könyörte-
len torzképpel darázsfészekbe nyúlt. 
Egy — ma szinte csodába illő  — 
helyzet tette a regényírás körül-
ményeit ilyen forróvá: a repül ő - 

EMIL—MUNK ARTÚR): A repülő  

gép-föltaláló Francziskovics Szti-
pánt kivéve, a műben mindenki a 
saját nevén szerepel. Országgy űlési 
képviselő , városi főkapitány, tűzol-
tóparancsnok éppúgy, mint híres 
történész vagy, Kosztolányi Árpád 
személyében, a főgimnázium igaz-
gatója. Nem kellett ködösíteni, ta-
lálkozóhelyeket átkeresztelni és ki-
találni, Csáth Géza, Munk és Ha-
vas számára minden adott volt. Leg-
főképp az a vágykép, mely szere-
tett városukat kissé ' nevetségessé 
tette, Szabadkát világvárosi törté-
nések sorába akarta emelni. Az „ál-
mos Bácska" mindig is nagyravá-
gyó volt: urambátyámozásaiban, 
tósztozásaiban, a földi gyönyöröket 
(evést, ivást) nem megvet ő  szem-
léletében bár a provincia elzárkózó 
gőgje testesült meg, nagyobbnak 
akart látszani a valóságosnál. Most 
ne beszéljünk arról, hogy ez az ön-
maga létéből egyenesen következ ő  
torzított tükör milyen kit űnő  re-
gényeknek lehetett az előhívója 
például Kosztolányinál —, csupán 
nyugtázzuk: fiatal újságíró szerz ő-
ink is észrevették e lassan fejlődő , 
gazdagodó város s az életmódból 
következő  provinciális gondolkodás 
ellentétét. Regényük azért modern, 
mert bátran szállt szembe helyi ha-
talmasságokkal, szokásokkal, hib-
bant, szinte erkölcsi értékként fenn-
héjázó szemléletekkel. Egy öreg bu-
nyevác paraszt, a nép egyszer ű  
gyermeke, teremtett tulajdonkép-
pen olyan helyzetet, hogy azonnal 
kiderült: Szabadka szomjazik a vi-
lághírre, mindent elkövet, hogy ne-
ve fönnmaradjon örökre. 

Francziskovics Sztipán amolyan 
század eleji, megkésett Lúdas Ma-
tyi. Van esze és még inkább fur-
fangja: a társadalom — értsd ez-
alatt: Szabadka városa — meglec-
kéztetését úgy képzeli el, hogy köz-
ben ő  is meggazdagodjék. Működő  
repülőgépmodelljét fölajánlja a vá-
rosnak, s egyben arra kéri az elöl-
járóságot, hogy szavazzanak meg a 
rendes gép fölépítésére ötvenezer 
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koronát. Amíg amazok gy űlésből 
gyűlésbe szédülnek, tanakodnak, ad-
dig a londoni bankjának irodájá-
ban Bácskai Hírlapot olvasó üzlet-
ember, Brown, értesül a huzavoná-
ról. És azonnal elindítja emberét 
a zseniális találmány megszerzésé-
re. Evvel kezdetét veszi tulajdon-
képpen az igazi bonyodalom: az an-
gol küldött már Szabadkán tárgyal 
a találmány megszerzéséről, s a vá-
ros is ráébredt: ha a világhírt akar-
ja, az öreg paraszt által kért össze-
get le kell tenni a Vucsidol körze-
ti lakos asztalára. Remek, hahotá-
ra fakasztó részek tudatosítják: a 
találmány noha zseniális — a re-
pülőgép modellje működik! —, ter-
vezője nem tudja a szükséges szá-
mításokat elvégezni, mert a gimná-
ziumban megbukott, ezért a kért 
ötvenezer koronás városi segély az 
angol mérnök munkadíját is ma-
gában foglalja. S mivel magyarok 
és angolok a találmány tulajdonjo-
gában nem tudnak megegyezni, ha-
talmas csata kerekedik. Színhely: 
a Palicsi-tó térdig ér ő  vize; itt üt-
közik meg a palicsi tónagy vezette 
városi flotta az angol hajóhadakkal. 
Az ostrom kiterjed végül a város-
házára, majd angol szakemberek se-
rege segíti a zseniális találmány 
megvalósítását. 

Francziskovics Sztipán (egyesek 
szerint István) Szabadka kedves 
embere lesz: előtte hajlong minden-
ki. A jövendőbeli pénzes embert 
látják a paraszt föltalálóban; kor-
látlan hitelszámlája van minden 
üzletben. S miközben a világhír fe-
lé száguld, a városát és az egész 
világot fölkavaró bunyevác paraszt 
lányát az egyik angol szakember 
megszökteti. De nem azért találta 
ő  föl a repülőgépet, hogy ily szo-
morú alkalmakkor azt rie lehessen 
használni. Azonnal a leveg őbe emel-
kedik, utoléri, majd vissza is hoz-
za a csak fizetésb ől élő , nem túl 
gazdag angol kérő t. Visszahozza, 
hogy végül mégiscsak hozzáadja 
porcelánfehér arcú leányát —, s 
nem is akármilyen ünnepség kere-
tében. 

Nagy a készülődés, országos te-
kintélyek járják a várost, föllendül 
a Pest Szálloda forgalma. Az els ő  
hivatalos röpülés programja hival-
kodó. Kosztolányi Árpád, a főgim-
názium igazgatója például megígér-
te, hogy a kitűnő  eseményt jó tor-
kú diákok teszik emlékezetessé. S  

mégsem lesz a nagy nekikészül ő -
désből semmi. Miért? Mert a regény 
abbamarad. Csáth Géza és Munk 
Artúr Budapesten folytatja tanul-
mányait, a szerz őhármas egyetlen 
Szabadkán maradt tagja, Havas 
Emil, pedig nem volt képes a sza-
badkai hűhó továbbfolytatására. A 
repülő  Vucsidol így végül is befeje-
zetlen maradt. Egyben-másban ez 
a befejezetlenség, a szerz ők min-
den jó szándéka ellenére is, a pro-
vinciában megrekedt város csonka-
ságára utal. S avval, hogy ezt a 
szél (és történelem) fölidézte cson-
kaságot a szerz ők nevettet ően ko-
molyan, szívük belesajdulásával tár-
gyalják, a regény különös er ő t 
kap. A tárcaregény és detektívre-
gény hangulatának csúfolása köz-
ben alakul ki az írók sajátos lá-
táspontja: a groteszk. Ki ne nevet-
ne azon, hogy hősi fölbuzdulásában 
az egyik tanár és könyvtárnok a 
nehéz fóliánsokat ajánlja föl ágyú-
golyónak — mondván: evvel is le-
het az ellenséget dobálni! S ugyan-
csak furcsa, hogy a repül őgépmo-
dellel a városházára igyekv ő  öreg 
Francziskovics Sztipánt a főkapi-
tány azért tartóztatja le, mert szo-
cialistának véli, s a kezében lev ő  
modellt bombának gondolja. 

A mucsai állapotok mucsai hő-
söket hívnak elő : a mese minden 
egyes alakja úgy formálódik, hogy 
bármikor égig lehet növeszteni őket. 
Képzeljük csak el azt az embert, 
aki gondol egyet, és kuglizni megy 
a pápához; vagy a másikat, aki a 
béketárgyalásokat egy kiskocsmá-
ban akarja megtartani. Ehhez ké-
pest a nagy tudós, Toncs Gusztáv 
párosítása semmi: ugyanis ő  a szál-
lodát úgy magyarázta el diákjai-
nak, hogy a modern szobafestés 
kapcsolatba került a korinthoszi 
oszlopokkal. És a vak történetíró, 
Iványi István is — őt kérik föl az 
események regisztrálására — éles 
szemű  látnok. 

Csáth Géza és társai nagyon is 
ismerték a korzót, a kártyapartira, 
evésre-ivásra összegyű lő  társaságo-
kat. Tudtak • hazafiúi érzelmeikr ől, 
kapcsolataikról. Nem véletlen, hogy 
a repülőgép fölszállásának ünnepé-
lyén a kormány a közoktatásügyi 
államtitkár kiküldésével képvisel-
tette magát. S az sem véletlen, hogy 
a magas rangú vendég éppen Gu-
lya törvényszéki elnöknek volt a 
vendége. A regény írói valójában 
Sztipán bácsi meseszerű  zsenialitá- 
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sával — tudatlanságával és kópés 
eszével — találták szembe magu-
kat, de ez a kisszerű  dolgokon fö-
lülemelkedő  tudás csak akkor volt 
tapasztalható, ha mondjuk egy vá-
rosi tanácsnok, f őjegyző  vagy or-
szággyűlési képviselő  esze adta az 
összehasonlítási alapot. A repül ő  

Vucsidol értéke — mondja Dér Zol-
tán — a regény művelődéstörténeti 
jelentőségében van. „Abban, hogy a 
holnap Szabadkája nézi benne a 
tegnap Szabadkáját. Hogy mulatsá-
gos is ez a szembesülés, ez ráadás. 
Ráadás, mely elég ahhoz, hogy a 
mai olvasó is érdekesnek találja." 

SZAKOLCZAY LAJOS 

SZABADKA GÖRBE TÜKÖRBEN 

A repülő  Vucsidol kuriózum, iro-
dalmi csemege, amelyet idén jelen-
tetett meg a Magvet ő  Könyvkiadó, 
a népszerű  Rakéta Regények soro-
zatában. Hogy épp ebben a sorozat-
ban kapott helyet, ez arra vall, hogy 
nemcsak különleges, de olvasmá-
nyos írásról is van szó. 

A könyv különben befejezetlen 
regény, amelyet az ifjú Csáth Géza, 
Munk Artúr és Havas Emil alko-
tott. A titokzatos C. H. M. tehát a 
szerzői triumvirátus vezetéknevé-
nek kezdőbetűiből áll össze. A kol-
lektív munka eredménye azért ma-
radt torzónak, mert az együttm ű-
ködés a két előbbi alkotó egyetemi 
tanulmányai miatt megszakadt. 
Szárnypróbálgatásnak vagyunk itt 
szemtanúi, amelyet meglep ően fel-
szabadult csapongás jellemez. Sem-
mi nyoma szorongásnak, kezd ő  írók 
görcsösségének, elfogultságának, su-
taságának. A cselekmény önfeledt 
bakugrásokkal halad a végkifejlet 
felé. Fejezetr ől fejezetre szinte vár-
juk, lessük a „ragasztás", a „mal-
terozás" nyomait, a „lecsurgáso-
kat": ezt az egyik írta, azt a másik, 
amazt meg a harmadik. De nincs 
repedés. Folyamatos egységbe olvad 
az egész. Persze az alkotóm űhely 
titkaiba sincs módunkban bepillan-
tani. Fejezetenként oszlott-e meg a 
munka, vagy mindent együtt írtak? 
Szinte látni vélem, hogy d őltek a 
nevetéstől egy-egy találó ötlet hal-
latán, s hogy vetett szikrát képze-
letük, mikor a megfogalmazásra ke-
rült sor, hogy vették ki egymás szá-
jából a szót, s ha sikeresre kanya-
rult a mondat, a széles jókedv szin-
te szétvetette a szobát. Ez az egész-
séges hahota zeng különben végig 
az egész könyvön, s minden ebbe 
torkollik.: érzelem, gondolat, igye-
kezet, hatalom ... Értelmetlen 
nyüzsgésnek látjuk a cselekményt,  

vagy még inkább a némafilmek fi-
gurái szánalmasan groteszk ránga-
tózásainak. 

Kuriózum tehát e regény, mert 
eleddig szinte ismeretlen ifjúi mun-
ka, amelyben a filológus utalásokra 
bukkanhat az egyetemes .Csáth-m ű-
re vonatkozóan. Olvasmányos írás 
még így töredékesen is, mert az ab-
szurditásig leegyszer űsít minden 
emberi relációt, mintha valóban a 
szomszéd Mán nénit hallanám, 
amint elmesél, vagy kommentál egy-
egy eseményt: az apró, jelentékte-
len dolgokat felnagyítja, az igazán 
lényegeseket pedig elkeni. Ez a 
hang természetesen nem véletlen: 
a mezővárosi földhözragadtság és 
egyben a szárnyaszegett nagyravá-
gyás kifejezője. 

A könyvnek dokumentumjellege 
is van. A század eleji Szabadka kis 
és nagy hatalmasságai mind ben-
ne foglaltatnak név szerint. De 
bármennyire alant szálló is a vá-
ros szellemisége, mégis kellett ah-
hoz egy jó adag nagyvonalúság, 
hogy a már említett fontos szemé-
lyiségek hétről hétre tűrjék a kipel-
lengérezést a Bácskai Hírlap hasáb-
jain. Közülük csak egy „nyikkant", 
emelt szót, de az újság szerkeszt ő-
sége megválaszolta, s alaptalannak 
ítélte a méltatlankodást: • 

„Regényünk megkezdésekor ki-
fejezetten kezeskedtünk érte, hogy 
az ízlést tökéletesen szem el őtt tart-
va, bár szarkasztikusak, célzásaink 
senkit bántani nem fognak. A leg- 
utolsó közleményünkben egy hely-
beli úriembert -- a fenti elv mel-
lett, tehát minden rossz szándék 
nélkül -- perszifláltunk, ami az il-
letőnek egyéni okokból kellemetlen-
ségét okozott. Ismételten kijelént-
jük, hogy ilyesmi nem. volt sžándé- 
kunkban senkivel, tehát az illető  
úriemberrel sem. Helyi' vonatkozá- 
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sú regényünkben egyébként, a tel-
jes jóindulat mellett, ezután is he-
lyet foglal a gúny, amely egy ilyen 
természetű  humoros regénynek nél-
külözhetetlen kelléke. Kellemetlen-
séget okozni azonban eddig sem 
akartunk, ezután sem fogunk. Ha 
mégis megtörtént, akaratunkon kí-
vül esett." 

A folytatások közlése természe-
tesen nem akadt el, s lassan min-
den és mindenki tapétára került. 

Kamaszosan merész, tréfáiban, 
szákimondásában nem egyszer kí-
méletlen a három szerz ő . Mégis írá-
suk felett ott dereng furcsa dics-
fényként a szeretet, valami meleg 
sugárzás, amely nem rest átsütni 
még a szarkazmus vad sistergései-
nek páráin is. Ez a szeretet Sza-
badkát illeti, amely ezernyi bosz-
szantó, bőszítő, felháborító, kezet 
ökölbe szorító körülménye ellené-
re az otthont jelenti. Nem túlzó ez 
a megállapítás, s az olvasót a re-
gény lényegét ől semmiféleképpen 
sem kívánja eltéríteni. 

A könyv az elmondottakon kívül 
természetesen még más oldalról is 
megközelíthető . Például egyik tó-
nusát a nonszensz képezi. A hely-
zetek szinte kivétel nélkül abszur-
dak: az angol és a szabadkai flot-
ta összecsapása a Palicsi-tavon, a  

gépmadár modelljének ide-oda lop-
kodása, a repülőgép felépítése Szti-
pán bácsi udvarán, a szerelmesek 
nyakoncsípése az aeroplán segítsé-
gével... A mű  ezen a szinten Le-
wis Carroll (1832-1898), Stephen 
Leacock (1869-1944) és Karinthy 
Frigyes humoros írásaival korres-
pondeál. 

Végeredményben akárhogy is 
fordítjuk a torzó regény prizmáját, 
arra a megállapításra jutunk, hogy 
Dér Zoltán utószaván, szövegértel-
mezésén nemigen jutottunk túl, leg-
feljebb kifejtettük egy-egy tételét, 
újrafogalmaztuk gondolatait, más 
nevet adtunk már definiált igazsá-
goknak. A Csáth-m űvet és Csáth-
irodalmat messzemenően jobban is-
merő  és értő  írónk nyomát követ-
ni azonban nem szégyenleni való 
alázatosság. 

Ide kívánkozik a végére az ere-
detiben közölt „bunyevác nótába" 
csúszott sajtóhiba a 120. oldalon: 
ve č  helyett ve ć . 

Ez a jelentéktelen szálka per-
sze semmit sem von le abból az 
örömből, amit a lokálpatrióta érez, 
ha saját városáról olvas könyvet 
(két különböző  kiadásban: az Élet-
jel is már megjelentette), ha még 
annyira görbe is az a tükör, ame-
lyet elébe tart. 

VIRÁG ÁGNES 

HÁROM ÍRÓI ÉLETMŰ  

ANGYALOK CITERÁJÁN 

DSIDA JENŐ  válogatott versei. 
Kozmosz, Budapest, 1980. 

Akár egy kamasz arkangyal, Dsida 
Jenő  (1907-1938) úgy érkezett az 
irodalomba, tizenkilenc' évesen, lo-
bogó szőkén, telve lelkesedéssel, 
önbizalommal. Éppen hogy kilépett 
a szatmári gimnázium kapuján, mi-
dőn Aprily Lajos és Kuncz Aladár, 
a születő  - erdélyi magyar irodalom 
szervező  egyéniségei úgy üdvözöl-
ték; mint a jöv ő  ígéretét. Mintha 
élettani szükséglete lett volna a 
vers, akár.. a levegő : rengeteget _ ol-
vasott, tanult, szavalt, ittasultan íz-
lelgette a _régi és - új. költ ők ritínti- 

sát. A játék örömével nyúlt a vers-
hez, büszke volt, ha egy váratlan 
képre, frissen cseng ő  rímre talált. 
Egy egész irodalom kedvence volt, 
már fiatalon szerkeszt ője a Pásztor-
tűznek, az egyik legnépszerűbb er-
délyi folyóiratnak. Mégsem volt bol-
dog, mintha a mulandóság fiatalos 
érzésénél valami sötétebb és nehe-
zebb szomorúság borított volna ár-
nyékot ifjú életére. „Ifjak vagyunk, 
élünk, verekszünk, / s — nem se-
gít orvos — megöregszünk. / O be 
szomorú, jaj be félek! / Vigasztalj 
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verssel, örök lélek" — vallott szo-
rongató félelmeiről, s ezek okozójá-
ról: a korai halál fájdalmas bi-
zonyosságáról (Hulló hajszálak elé 
giája). 

Igen, az ifjú Dsida Jenő  szinte 
mindig és mindenütt az elmúlás 
képzeteivel találkozott. Gyermekko-
rának legnagyobb és megrendít ő  
élménye a háború; mint nemzedé-
ke, ő  is szívében őrzi ennek rémü-
letét. A kor okozta félelmeket tel-
jesíti ki az aritmiás szív: a szívbe-
tegek örök szorongása. A fiatal er-
délyi költő  tudta, hogy nem lesz 
hosszú élete, s nikotinnal meg kof-
feinnel mérgezett életmódja csak 
még inkább aláásta egészségét. Éle-
tének mindennapos tapasztalata 
lett a halálfélelem. E félelem el ő l 
keres menedéket a természetben, a 
szerelemben és — a költészetben. A 
húszas és harmincas évek forduló-
ján a költészet Múzsája „menekü-
lő  Múzsa": a fiatal költ ők, a ma-
gyarországi Radnóti Miklós, Zelk 
Zoltán, Vas István, az erdélyi Szem-
lér Ferenc, Horváth Imre a termé-
szet békés idilljében keresik ott-
honukat és menedéküket. Közéjük 
tartozik Dsida Jenő  is, mint Kóbor-
ló délután kedves kutyámmal című  
híres költeménye mutatja, az ő  köl-
tészete is az idillből táplálkozik. 
„Ne zengj hát vers, csak gyöngyö-
ző  beszéddel / csobogj, mint ár-
nyas, tisztavízű  kút" — hangzik en-
nek az idillnek a költészettana (Tü-
kör elő tt). 

Az idill békésebb világát találja 
meg az égi fények között is, abban 
a túlvilágban, amelyet titokzatos 
csillagok és álmatag angyalok né-
pesítenek be. „ ... ahol az égre fagy-
va, alig-alig rezegve / madarak szár-
nya terped — s b ő , halványkék 
mezekbe / öltözve, lassú lépttel, 
nem lankadó tagokkal / arkangya-
lok bolyongnak boldog hajadonok-
kal" — fest képet mereng ő  álmai-
ról (Február, esti hat óra). Ez a 
túlvilág korántsem irracionális, ko-
rántsem misztikus, ellenkez őleg já-
tékos és poétikus. Az angyalkák a 
költő  személyes ismerősei. Régi ha-
gyományt idéznek: Csokonai Vitéz 
Mihály rokokó Cupidóit és tündé-
reit. A túlvilági idillnek földies ízei 
vannak, gyermekkori nosztalgiákat 
keltenek életre, • s a költ ő  nemsoká-
ra végképp le is költözik a földre 
az égi jelenések közül. 

A földön: az evilági létben ér-
lelődnek meg Dsida Jen ő  költésze-
tének igazi remekei: a Kóborló dél-
után kedves kutyámmal s a Miért 
borultak le az angyalok Viola elő tt. 
Az első : játékba feledkez ő  tavaszi 
hexameterek sora, a második: sze-
relmes ujjongás, amely opálos me-
rengésből és szelíd erotikából fon 
tündéri koszorút egy leány homlo-
ka köré. A bukolikus ihletésű  líra 
reális színekkel telik meg, a termé-
szetben kalandozó, szerelemt ől fű-
tött költő  közérzetének rajzában a 
lírai riport költői realizmusa ölt 
alakot. Dsida Jen ő  szinte költő i lel-
tárt készít arról a világról, amely 
fiatal és törékeny életének környe-
zete. Az 1938-ban megjelent Angya- 
lok citeráján című  posztumusz ver-
seskötet már az összefoglalás köny-
ve, benne olyan jelentékeny költe-
ményekkel, mint a Vidám kínálgatás 
keresztényi lakomán, Harminc év 
közelében, Arany és kék szavakkal, 
Csokonai sírjánál, Tükör elő tt. 

A kolozsvári költő  ekkor már a 
halál állandó közelsé gében él, na-
ponta kell számot vetnie a beteg 
szív fenyegetéseivel. Irodalmi sike-
reinek tetőpontján kell kihagyó lé-
legzetével küszködnie. Megírja A f é-
lelem szonett jét, szomorúan készül 
a nagy leszámolásra. Tehetsége és 
alkotó ereje utolsó verseiben csap 
igazán magasra. Ekkor írja meg azt 
a versét is: a Psalmus Hungaricust, 
amely korábbi költészetének fáj-
dalmas és játékos dallama után a 
közösségi felelősség és a történel-
mi elkötelezettség morális elvét szó-
laltatja meg. Azt a hagyományos 
hangot idézi fel, amelyet a török 
pusztítással számot vet ő  egykori 
énekes: Kecskeméti Vég Mihály 
ütött meg egykoron, s amely Ko-
dály Zoltán fájdalmas Psalmusában 
zengett a két háború között. Hit-
vallást tett, majd lassan búcsút vett 
mindenkitől. Fiatalon távozott har-
mincegy esztend ős korában. Sírfeli-
ratát maga fogalmazta meg: „Meg-
tettem mindent, amit megtehettem, 
/ kinek tartoztam, mindent megfi-
zettem. / Elengendem mindenki tar-
tozását, / felejtsd el arcom romló 
földi mását." 

Verseinek válogatása Jékely Zol-
tán gondozásában, Lengyel Balázs. 
bevezetőjével a Magyar Irodalom 
Gyöngyszemei • sorozatban: került 
most az olvasó. élé. • 
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HATÁROZOTT ÉRTÉKTUDAT 

KERESZTURY DEZSŐ : Válogatott versek. 
Magvető  — Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979. 

Keresztury Dezs ő  sokoldalú alkotó, 
egyformán szerepet játszott a köl-
tészetben, a műfordításban, az 
esszéirodalomban, az irodalomtörté-
netírásban, s ő t a kulturális élet irá-
nyításában is. A budapesti Eötvös 
Kollégium növendéke volt, majd a 
berlini egyetem magyar lektora 
lett, később az Eötvös Kollégium 
tanáraként és igazgatójaként dol-
gozott. 1945-1947-ben parasztpárti 
politikusként a közoktatásügyi mi-
nisztériumot vezette, ezt követve az 
ország legnagyobb könyvtáraiban 
tevékenykedett. Mint tanulmány-
és esszéíró a magyar irodalom nagy 
hagyományainak gondozásában vál-
lalt szerepet. Különösen Arany Já-
nos munkásságának filológiai és 
irodalomtörténeti feldolgozásában 
ért el jelent ős eredményeket. 

Költőként a húszas években hal-
latott magáról el őször. Valójában 
két költői nemzedék határán indult: 
egyszerre képviselte a Nyugat „má-
sodik nemzedékének" nemzeti és 
szociális érdeklődését és „harmadik 
generációjának" kulturális érték-
tudatát. A harmincas években ver-
seivel is jelen volt az antifasiszta 
szellemi ellenállás soraiban. Költő i 
munkássága mégis a felszabadulás 
után bontakozott ki igazán. Ekkor 
jelentek meg Dunántúli hexamete-
rek (1956), Lassul a szél (1957), Em-
beri nyelven (1965), Égő  türelem 
(1975) és Így éltem (1979) című  ver-
seskönyvei. Ezeknek a könyveknek 
az anyagát összegezi Válogatott ver-
sek című  kötete. 

Költészetének egy nagy múltú 
magyar kulturális hagyomány jelen-
ti forrásvidékét. Ez a táj a Du-
nántúl, amelynek Keresztury nem-
csak szülötte, _ hanem hivatott kö-
vete és énekese is. Színes és plasz-
tikus költeményekben idézi fel szü-
lőföldjének természeti környezetét: 
a Balaton folyton változó színvilá-
gát, a Balaton-felvidék szelíd domb-
jait. Elsősorban mégsem a táj 
iránt érdeklődik, hanem a tájban 
élő  ember, a táj kuturális arculatát 
megszabó történelem iránt. A hú-
szas évek költészete klasszikus vagy 
mitologikus nosztalgiákat keresett  

a természetben, Pán isten. lépteire 
fülelt, pásztorok és lányok enyelgé-
sét képzelte el. A harmincas évek-
ben ez az érdekl ődés megváltozott. 
Az addig név nélküli természetnek 
határozott karaktere: neve lett. A 
költőket — Kereszturyt is — már 
nem a természet bukolikus roman-
tikája érdekelte, hanem a tájban 
alakot öltő  kulturális és történelmi 
hagyomány. 

Keresztury Dezs ő  költészetének 
ez a hagyomány lett vezérl ő  elve. A 
dunántúli tájban merengő  várromo-
kat, régi kolostorokat, nemesi kú-
riákat, présházakat vette szemügy-
re, a dunántúli vidék történelmét 
idézte fel. A Dunántúl valaha ró-
mai provincia volt, a latinitás ha-
gyománya másfél ezer éven át fenn-
maradt. Keresztury is Horatiust és 
Vergiliust lapozgató őseire gondol, 
s az antikvitás iránt lelkesed ő  Ber-
zsenyi Dániel emlékét idézi fel. Ber-
zsenyi az ő  számára erkölcsi példát 
jelent. A füredi Berzsenyi-ünnep-
ről című  versében így beszél: „mély-
ről tornyosul a merész / ..nagyság 
s a gyengédség az erő  meze: — / 
a néma hattyú dalra éled; / mély a 
halál, de nagyobb a virtus!" A 
klasszikus reminiszcenciákra utal az 
antik versformák hagyománya is. 

A magyar Dunántúl tradíciója 
ennél is gazdagabb: a latin kultúra 
öröksége mellett magába foglalja 
a török ellen küzdő  Zrínyi Miklós, 
a magyar romantika „Délszigetét" 
építő  Vörösmarty Mihály, az euró-
pai szellemben és irodalomban gon-
dolkodó Babits Mihály kulturális 
és morális hagyatékát: nemzeti szel-
lemet és európaiságot, tradiciona-
lizmust és újító törekvéseket. Ez 
a gazdag örökség határozza meg 
Keresztury Dezs ő  költészetének vi-
lágát is. Ezt egészítik ki a magyar 
szellemi élet más hagyományai: el-
sősorban Arany János bölcs klasz-
szicizmusa, Kölcsey Ferenc cselek-
vésre mozgósító történelmi realiz-
musa. 

A múlt fölé hajló s a szellemi 
örökséggel társalkodó költ ő  olyan 
lírai életművet hozott létre, amely-
nek erős kulturális tudata van. Szá-
mon tartja a múlt értékeit, szemé- 
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lyes módon — a költészet ereje ál-
tal — kívánja beépíteni őket a nem-
zeti tudat épületébe. Határozott ér-
téktudat hatja át ezt a költészetet. 
Vallomásai nem egyszer beszélnek 
a pálya zökken ő iről, félbemaradt 
tervekről, töredékben maradt vál-
lalkozásokról. „Hányszor vágtam 
neki s hőköltem megtorpantan: / 
lebukom? milyen kés öl? hol vér-
zik át a gyolcs?" — emlékezik fáj-
dalmas tapasztalataira ..lgy éltem 
című  versének soraiban. Az életm ű  
egészének mindazonáltal kialakult a 
maga rendszere: Keresztury Dezs ő  
a kultúrát tekinti igazán fontosnak 
egy nemzeti közösség életében, a 
kulturában találja meg a nemzeti 
identitást. Ennek a kultúrának kö-
vetkezetes építése és állandó rep- 

rodukálása: hagyományainak tisz-
tán tartása és gondozása küldetést 
jelent. A költ ői morált ez a külde-
tés szabja meg. 

A kultúra dolgai iránt érzett ér-
deklődés és felelősségtudat mellett 
tanúskodik Keresztury költ ői nyel-
ve és poétikája is. Ha igaz az, amit 
a modern francia költészet nagy 
egyéniségei (elsősorban Michel De-
guy) állítanak, hogy a költ ő  felada-
ta a nyelv — és a gondolkodás — 
egészségének fenntartása, Keresz-
tury gazdag nyelvi és formai kultú-
rája eleget tesz ennek a feladatnak. 
Költőként nemcsak a hagyományt 
és a kultúrát őrzi, hanem a magyar 
nyelv és a magyar vers természetes 
gazdaságát is: tisztaságát és elemi 
erejét. 

fRÓ AZ IRODALOMRÓL 

OTTLIK GÉZA: Próza. 
Magvető , Budapest, 1980. 

Ottlik Géza ritkán szólal meg, sú-
lyos mondanivalója, kivételes áb-
rázoló tehetsége és személyes ere-
jű  stílusa szabja meg jelenlétét az 
új magyar irodalom els ő  vonalá-
ban. Történelmi hagyományaira 
büszke családban született, egyik 
őse II. Rákóczi Ferenc fejedelem 
udvarmestere volt. A k őszegi kato-
naiskolában tanult, ahol korábban 
az Osztrák—Magyar Monarchia had-
seregének leend ő  tisztjeit nevelték. 
Mégsem lett katona, a budapesti 
egyetemen matematikai tanulmá-
nyokkal foglalkozott, a világhírű  tu-
dós, Fejér Lipót tanítványaként. 
Később búcsút mondott a matema-
tikának is, újságíró lett, budapesti 
lapok szerkesztőségében dolgozott. 
Nem kötötte le igazán a redakció: 
elbeszéléseket és irodalmi tanul-
mányokat írt, ezek a háborút meg-
előző  évtized legjobb magyar folyó-
irataiban: a Nyugatban, a Magyar 
Csillagban, az Ezüstkorban láttak 
napvilágot. A felszabadulás után a 
Magyar Rádió dramaturgja, 1945-
1957-ben a Magyar Pen Club titkára 
volt. Novellái a Magyarok és a Vá-
lasz című  folyóiratokban jelentek 
meg. 1941-ben adta közre Hamisjá-
tékosok című  elbeszéléskötetét, 
1957-ben Hajnali háztetők című  kis-
regényét, 1959-ben Iskola a határon 

című  regényét. Próza címmel az 
idén kerültek az olvasó elé kötetbe 
gyűjtött irodalmi esszéi, cikkei és 
nyilatkozatai. Kiváló műfordító, 
Dickens, Shaw, E. Vaugh, He-
mingway, O'Neill és Giraudoux 
műveit tolmácsolta magyarul. 

Ritkán szólal meg: nem mesél ő , 
hanem gondolkodó író. Nem éri be 
a puszta történettel, többet akar, 
az emberi élet mély értiem ű  jelké-
peit teremti meg. Fegyelmezett gon-
dolkodással hatol a köznapi tapasz-
talat mögé, mindennek okát és vég-
ső  értelmét keresi. „Kérdez ő" író, 
aki az emberi viselkedésformák ál-
talánosabb magyarázatához szeretne 
eljutni. Imien ered regényeinek el-
mélkedő , kommentáló természete. 
Ha valamilyen általánosabb össze-
függést, mélyebb jelentést vesz 
észre a tapasztalati valóság felszíne 
alatt, elrendezi megfigyeléseit, az 
egyszeri eseménynek vagy cselek-
vésnek jelképes értelmet ad. H ősei 
és történetei mindig hordoznak va-
lami „második" jelentést, mindig 
túlnőnek önmagukon. Általánosabb 
történelmi és társadalmi tapasztala-
tot fejeznek ki, valamely emberi 
magatartás és életrend jelképét al-
kotják. Nem egy adott emberi tár-
sadalom helyzetét vizsgálja, hanem 
a közösségi struktúrák bels ő  ter- 
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mészetét, az emberi személyiség és 
a társadalom általánosabb viszo-
nyát. Sorstípusokat, etikai változato-
kat, magatartásmodelleket ír le és 
elemez. 

Mindez bizonyos mértékig átala-
kítja az írói mesterség és hivatás 
hagyományos szabályait. Ottlik írá-
sai -nem a klasszikus regényíró te-
remtő  szenvedélyének lázában vagy 
ábrázoló terveinek rendjében for-
málódnak, hanem a modellekkel 
kísérletező  gondolkodó műhelyének 
sajátos törvényei szerint. Minden 
írásának különös feládatot szánt: 
valamely emberi közérzet, élethely-
zet vagy viselkedésforma mélyebb 
értelmét kereste. Novellái és regé-
nyei ezért „parabolák", a példázat 
módszerével foglalják össze a mo-
dern ember (vagy általában az 
„emberi jelenség") filozófiai és szo-
ciális, etikai és kulturális természe-
téről kialakított képét. Ez a „para-
bola" természetesen más, mint a 
korábbi, tanító célzattal készült m ű -
faj. Ottlik nem tanítani akar, ha-
nem tanúsítani és következtetések-
re jutni. Műveinek gondolati célja 
van: az emberi élet és társadalom 
mély. tapasztalataiból indul s esz-
mékhez érkezik. 

Példázatosak a Próza című  kö-
tet írásai is. Műhelyvallomásokat, 
esszéket, színibírálatokat és inter-
júszövegeket foglal magába ez a kö-
tet. (Közöttük egy gazdag és érde-
kes interjút, amelyet Hornyik Mik-
lós, az Újvidéki Televízió magyar 
adása számára készített.) Régi írá-
sokat olvasunk az Esti Kis "Újság, 
a Nyugat, a Magyarok hasábjairól. 
Akár naplónak is tekinthetjük őket: 
rendhagyó naplójegyzeteknek, ame-
lyekben egy kiváló író beszél sor- 

sának alakulásáról, olvasmányairól, 
írói eszményeiről. Azokról az írók-
ról — Kosztolányiról, Hunyady Sán-
dorról, Márai Sándorrol, Cs. Szabó 
Lászlóról —, akik mesterei voltak 
a prózaírás művészetében, és arról 
a folyóiratról: a Nyugatról, amely 
munkásságának irányt szabott. Ott-
lik ma is a Nyugat követője, a 
„nyugatos" eszmények szellemi von-
zásában dolgozik. Ízlését és igé-
nyességét a Nyugat klasszikus ér-
tékrendje alakította ki: esszéíró-
ként, irodalomkritikusként is ezt 
az értékrendet képviseli. 

Kevés a szabályos esszé vagy kri-
tika. Ottlik még színibírálóként, 
tanulmányíróként is önmagáról, 
pontosabban saját m űvészi ízlésé-
ről és eszményeiről tesz vallomást. 
A személyes-vallomásos kifejezés-
mód mégsem jelent szubjektiviz-
must, inkább a művészi igazságke-
resés bens ő  igényére vall. A Próza 
tárcái, arcképvázlatai és nyilatkoza-
tai a művészet valódi értékei mel-
lett tesznek hitet. Ottlik Géza az 
írói igényesség, a m űvészi kultúra el-
vét hirdeti. Az esztétikai igényessé-
get morális igényességgel köti egy-
be: a művészi érték nélkülözhetet-
len alkotó elemének tekinti az igaz-
ságkeresést, a felel ősségtudatot. Ap-
ró megjegyzésekb ől, . máskor a tár-
catörténet vagy az önéletrajzi anek-
dota példázatos jelentéséb ől derül 
ki, hogy miben látja az író felada-
tát, a műalkotás rendeltetését. Le-
szűrt tapasztalatot ad, végiggondolt 
elveket fogalmaz meg. Nemcsak sa-
ját írói létének alakulására ad ma-
gyarázatot, kifejti a prózaírás sza-
bályait, a mesterség törvényeit is. 
Lényegre törő  fogalmazásban, szel-
lemesen világítja meg egy értékben 
gazdag írói életmű  hátterét. 

POMOGÁTS BÉLA 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 20. KÖTETE 

DETTRE JÁNOS 

Új partok felé 
(válogatott  cikkek) 

Dettre János 1920 és 1925 között kezdeményez ő  sze-
repet töltött be a vajdasági magyar szellemi: élet kiala-
kulásában. Az őszirózsás forradalom napjaiban Szeged 
kormánybiztos főispánja mált; a forradalmak bukása 
után, az ellenforradalom el ől menekülve jött Szabadkára 
a társadalmi változásokat el őkészítő  magyar politika kép-
zett és elkötelezett képvisel őjeként. Nagy tapasztalatokkal 
és egy fájdalmas vereséggel az idegeiben, gondolkodásá-
ban — éppen ezért lehettek kezdeményezései megfontol-
tak és felelősséggel teljesek. Innen érthet ő , 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 gy űjtötte 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  Munkásegyetemen (24000 Suboti-
ca, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig a Forum új-
vidéki és szabadkai, valamint a szabadkai Napredak köny-
vesboltjában vásárolható meg. 



MEGJELENT 
AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 21. ÉS 22. KÖTETE 

A jövőben ís 
élni 

(délszláv szerelmes versek) 

Kenyeres Kovács Márta, a zeneileg is jó felkészültsé-
gű  írónő  és műfordító ezúttal a kiemelked ő  jugoszláv köl-
tők szerelmes verseib ől állított össze egy kis kötetet. Ez 
a dicséretes szándék a n ői 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 jelent ős részben a találó, szerencsés átülte-
tésnek. 

Susretí 
(mađarska poezija u Jugoslaviji) 

A Susreti  (Találkozások), a jugoszláviai magyar köl-
tészet kis antológiája, több mint harminc költ ő  csaknem 
nyolcvan versét tartalmazza. Egy emberölt ő  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 költ őinket. 

Mindkét könyv megrendelhető  a Veljko Vlahović  
Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg cara Jovana Ne- 
nada 15), vagy pedig a Forum 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. 


