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BURÁNY NÁNDOR 

LISZTHARMAT 

— Érzed, micsoda leveg ő? — kérdezi Gizitől puha bársonyos hangon, mi-
után megáll a füves parkolóhelyen, kiszáll a kocsiból, aztán fürgén meg-
kerüli, kissé erőltetett előzékenység, a másik oldalon is kinyitja, kitárja 
az ajtaját. Megvárja, amíg az asszony meghajolva kilép, megillet ődve 
fölegyenesedik, úgy folytatja lendületesen magasra emelve: — S nézd meg 
ezt a kilátást! Itt ez a hegyoldal, hajnalban, ahogy feljön, már besüt a 
nap, lenn hosszan húzódik az a szurdok, balra, a füzesek mögött a Duna, 
amott túl, messze pedig a város; este kell ezt megnézni, majd meglátod! 
Nem találhatnál szebb helyet a Fruška gorában, gyönyör ű , hm?! Nos, 
mit szólsz ehhez a panorámához? Sokáig kerestem, évek óta járom már 
a szőlőhegyeket, víkendtelepeket, meséltem, hogy jártam azzal a telekkel, 
amit a tévémester mutatott, de eddig sehogy sem sikerült kedvémre 
valót találni. Végül ráakadtam erre. Most nézd meg! — fordul balra a 
Duna felé, büszkén hordozza körül tekintetét a víz folyásának irányában, 
majd végig a mély, meredek szurdokon, egészen a hegy tetején, az erd ő-
ségbe nyúló víkendtelep háztet őinek pirosáig. 

Tisztán ragyogó égbolt. A hátuk mögött ereszked ő  napkorong. Július 
eleji délután kellemesen meleg fénye. Sugárözönt ől elárasztott lankás 
hegyoldal. 

Szokatlanul beszédesnek, túlbuzgónak, jókedv űnek hat. Állandó bús-
komorságától mintha örökre megszabadult volna. Frissen, elevenen mo-
zog. Nehézkes, öregesen szögletes mozdulatai észrevétlenül rugalmasakká 
váltak, ahogy Gizinek, a feltartóztathatatlan szóáradat hatására eleven 
érdeklődést mutató, fiúsan rövidre nyírt, de homlokát eltakaró fekete 
hajú asszonynak igyekszik megmagyarázni a sz őlőskertnek, a fekvésének, 
a gyümölcsfáinak a szépségét, mintha mindent erre tett volna, s élet-
fontosságú lenne számára, hogy az asszony is vele együtt rajongjon az 
előtte kitáruló látványért. Kérdezi is t őle, egyre kérdezi, hogy tetszik-e 
neki, kíváncsi a véleményére, hallani akarja az egyetértését, de közben 
szóhoz sem engedi, csak mondja a magáét, megállás nélkül sorolja a 
földvásárlás előnyeit. — Nézd meg, itt a Duna, egy ugrás, semmi se le-
menni megfürödni vagy pecázni, tudod, milyen fontos ez, hogy itt legyen 
a víz. Aztán itt a város, alig tíz-tizenöt perc, s ma, tudod, mit jelent ez 
is, mikor ennyire megdrágult a benzin, találtam volna én már messzebb, 
tetszett nem egy tábla, amott fenn, Cs őregnél, de több mint harminc 
kilométer csak oda, meg aztán vissza is annyi, s akkor számítsd ki, 
mennyibe jön egy kiruccanás! Ez meg itt közel, s az út, hogy aszfalt 
út mellett vagyunk, ez sem mellékes, láttam már, mit jelent az, amikor 
le kell ereszkedni vagy fel kell mászni több száz méterre az úttól, cipe-
kednek az emberek, mindig kell valamit hozni-vinni; mondtam, nekem 
olyan nem kell, csak az jöhet számításba, amelyik aszfalt mellett fek-
szik, ide kijöhetünk télen, nyáron, ha esik is az es ő, nem kell attól tar-
tani, hogy majd csúszik, s nem bírunk felhajtani az útra; ez is olyan 
valami, amit nem lehet megfizetni. 

Még mindig a kocsi mellett állva magyaráz, elfogódottan szenvedé-
lyesen, belefeledkezve. 

— De nem azért hoztalak ki, hogy kimerítselek itt a végtelen álldo-
gálásban. Ne haragudj, de akárhányszor kijövök, mindig annyira magá-
val ragad ez a látvány, újra és újra csak csodálkozom rajta, nem tudok 
betelni vele — kap bánkódóan a fejéhez, mintha valóban sajnálná, hogy 
előbb eszébe nem jutott, el kellene vezetnie Gizit innen, a kocsi mell ől; 
áradozott csak, arra meg nem gondolt, hogy kényelmesebb helyen, hely-
zetben is folytathatná. — Jöjj, nézd, itt ez a kis ház — karol bele gyön-
géden —, nem nagy valami az egész, de berakhatja, bezárhatja az em-
ber azt, amire itt kinn szüksége van, aztán elbújhat az es ő  elől, meg 
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éjszakára is, na ... hát kinn lehet aludni is. Jó ez a terasz ezzel a lugas-
sal, el lehet itt üldögélni, olyan csönd van néha, olyan nyugalom, rit-
kán hajt erre gépkocsi, lent az út, a f őút, nem ér föl a zaj, a por, felfog-
ják a fák, a bokrok. Gyere, kinyitom a házat, nem láttad még, f őzök egy 
kávét, kinn egy gázpalack, egy resó, leülünk a teraszon, onnan is cso-
dálatos a kilátás, el őttünk az egész sz őlőhegy, s túl rajta a folyó ezüst-
csíkja. Egy mérnöktől vettem, ő  tervezte, remekül elképzelte, volt íz-
lése, ötlete. 

A lugas előtt pázsit, kizárja a házikó ajtaját, el ővigyázatos, maga 
lép be elsőnek, gyorsan széjjeltekint a háromszor hármas helyiségben, 
nem túl nagy-e a rendetlenség, nem hagyott-e itt, nem dobott-e el valami 
olyat, ami esetleg visszatetszést válthatna ki a látogatóban. 

— Nem a legnagyobb a rend — menteget őzik előre, mintha hangja 
szelíd lágyságával akarná pótolni a hiányzó rendet, kinyújtja kezét, úgy 
vezeti be Gizit —, tudod, hogy van, itt a fekv őhely is, a konyha is, de 
hol máshol tartanánk a szerszámokat, a sarokban a balta, a f űrész, a 
permetező, az ásó, a kapa, a nyes ő , abban a dobozban szögek, minek 
soroljam, tudod már mi minden kell egy ilyen helyen, én azt szoktam 
mondani igazolásképpen, hogy ez nem kiállítás, látszik, hogy itt dolgoz-
nak. És ez nem tréfa, csakugyan dolgozom. Utána majd megmutatom, 
egyenként megvizsgáljuk a gyümölcsfákat, a sz őlőtőkéket, el nem tudod 
képzelni, micsoda élvezet ez, saját szemeddel gy őződhetsz meg róla, mi-
lyen lelkiismeretesen és szakértelemmel gondozom őket. Ne mosolyogj, 
tudom, hogy mit nevetsz, még nem is olyan régen el sem tudtál volna 
engem képzelni szőlőben permetezővel a hátamon, magam is nevettem 
a kertészkedő  orvosokon, mérnökökön, tanárokon; senki meg nem tudott 
győzni, hogy ez hasznos valami, hogy ennyi mozgásra, fizikai munkára 
szüksége van a szervezetünknek, az egészségünknek, aztán egyszer csak 
itt találtam magam, s most mint a megszállott, magyarázom neked, hogy 
nincs ennél csodálatosabb dolog. Gondolhatod, hogy elment az eszem, 
mondták már mások is, hogy tisztára meg őrültem, s én még csak nem 
is védekeztem, senkinek sem akarom bebizonyítani, hogy igenis nekem 
van igazam, hogy hasznos dolog az, amit cselekszem, nincs erre a bizony-
gatásra szükségem, egyszer űen kielégít maga a tény, hogy van itt ez a 
szőlőföldem, hogy kijöhetek ide dolgozni, hogy ... no, hogy kapcsolatba 
kerültem itt a földdel, ezekkel a fákkal, sz őlőtőkékkel, törődöm velük, 
nekik meg szükségük van a tör ődésre, a gondoskodásomra, igénylik ezt, 
s ha megkapják, hálásak is érte, gyönyörködhetek az egészséges, dús haj-
tásaikban, a fejlődő  gyümölcsükben ... de megint csak beszélek, gyere, 
ülj le itt a lugasban, mindjárt kihozom a gázt, fölteszem a vizet a ká-
vénak ... — azzal kivezeti az asszonyt a házikóból, fogja a kezét, el sem 
engedte, szorongatta azóta, ahogy belépett vele. 

Gizi némán állt mellette, nem tudott 'szóhoz jutni, s mintha nem is 
zavarná ez, megillet ődötten, látható élvezettel hallgatja János szavait, 
talán nem is az tetszik neki, amit mond, inkább magával ragadja a 
figyelmét a férfi szokatlan lelkesedése, az a jellemével, alkatával nehezen 
összeegyeztethet ő  buzgalom, az a meglepő  és megmagyarázhatatlan élet-
kedv és igyekezet, amellyel fáradhatatlanul meg szeretné gy őzni az asz-
szonyt, s a szorgoskodás, amivel kihozza, meggyújtja a gázt, s odateszi 
forrni a vizet, mintha így akarná levenni lábról, mintha életfontosságú 
ügyről lenne szó, olyan egyedülálló alkalomról, aminek az elmulasztása 
jóvátehetetlen következményekkel járna. 

— Nem nagy valami ez a házikó, mondom, s f őleg az a baj, hogy 
mindent itt kell tartani, hányféle vegyszer kell a permetezéshez, a kocsi 
is tele van most is, aztán majd kirakom, nem lehet mindig kapni, s 
amikor hozzájutok, megveszem, ha itt az ideje, permetezni muszáj, nem 
szabad kihagyni egyet sem, ezért kell, hogy mindig legyen itt tartalék. 
Te keserűbben szereted? — tudakolja, miközben a cukrosdobozba meríti 
kanalát. — A baj az, hogy nem engedélyezik az építkezést, részben, igaz, 
szerencse ez, különben beépítették volna már ezt a vidéket is, s akkor 
egymás hegyén-hátán állnának itt a házak; így is építkeznek persze, ha 
körülnézel, amit itt látsz, az mind új épület, éppen csak engedély nélkül 
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emelték őket; van, akit leállítanak a felügyel ők, de akad olyan is, aki 
előtt szemet hunynak, amott az a szép villa, a szemközti hegyoldalban, 
nagy tábla gyümölcsös közepén, a k őtörő  igazgatójáé, máról holnapra 
fölépítették, körötte nincs senkinek, remek ház. Szemet szúr, ahogy ott 
áll kihívó egymagában. 

A dzsezvában forr a víz, a buborékok egyre fenyeget őbb türelmet-
lenséggel ostromolják a felszínt. Jobbra, távolabb mozgolódást hall, fülel, 
hallgatózik, megjött az öreg nyugdíjas, a kunyhója el őtt tesz-vesz, hajlong. 

Hát ez mikor érkezett? Észre sem vettük — mondja félhangosan. 
Lehajol, hogy befőzze a kávét. Kezében, ideges, remeg a kiskanál. 

Az előbb ment itt egy autó — mondja Gizi szórakozottan. Tekin-
tete a távoli erdők fölött méláz. 

Én észre sem vettem — ismétli kezében a kávésdobozzal, er ől-
ködik, de nem tudja kinyitni. 

Majd én — pattan föl egyszerre az asszony. 
Hagyd, nehezen jön le a teteje, régen volt már kinyitva, de 

majd... 
Add csak nekem! Én ebben ügyesebb vagyok. 

A férfi felbontja a dobozt, úgy veszi át t őle, leteszi az asztalra, a 
dzsezvát leemeli a gázról, belekeveri a kávét, sötétbarna, er ősen pörkölt, 
két púpozott kanállal. Még egyszer a láng fölé tartja, megvárja, amíg 
felfut. 

Forró a gázláng, gyorsan, fenyeget őn felfut a kávé habja, az asszony 
ijedten kapja le a dzsezvát — vékonyra borotvált szemöldökét magasra 
rántja, aztán elővigyázatosan, lábát térdben kissé meghajlítva —, az asz-
talra teszi, s visszaül el őbbi helyére. 

A férfi elcsavarta a gázt, s a palack mellett állva figyeli az asszony 
mozdulatait. 

Majd én kiöntöm — hajol le az asztalhoz. Ügyetlenek, szögletesek 
a mozdulatai, mintha a magába fojtott indulat, a félelemb ől ki nem 
mondott érzés zavarná, mintha ezt a zavart nem tudná leküzdeni. — 
De ügyetlen vagyok! — mérgel ődik nyomban, a kávét az asszony csé- 
széje mellé csurgatta, amíg gyerekes pajkossággal oda-odapillantott egy-
máson keresztbe rakott, kinyújtott lábaira. Szoknyája a térde fölé csú-
szott. Kiönti magának is a kávét, reszket a keze, a rajtakapott ember 
zavart kapkodása, leül a fonott karosszékbe, Gizivel szemben, szó nél-
kül keresi a tekintetét, tekintetében szorongására a megnyugvást. 

Nagy raj seregély repül el a fejük felett, a szurdokból fellobbanó 
erdő  irányába igyekszenek. Egészen közel, fönn a gyümölcsöskert végé-
nél autó fékez, megáll, a motort is kioltják. Gizi fölkapja fejét, figyel, 
vibráló tekintetében kérd ő  nyugtalanság. 

Ne félj. Ma nem jöhet senki — megpróbálja eloszlatni az asszony 
hirtelen támadt s láthatóan fokozódó szorongását. Beharapja alsó ajkát, 
maga is érezheti, hogy nem hat elég meggy őzően. 

Nézi iz arcát, egy bezárkózott világ, sem a szavai, sem a tekintete 
nem tudja most áttörni a páncélfalát. Aztán hirtelen az arcon kisimultak 
a ráncok, egészségesen, simán fénylik a b őre. 

Az asztalon érintetlenül gőzölög a kávé, a szomszédban, a nemrég 
érkezett nyugdíjas sz őlőjében felzúg a motoros kultivátor, pár perc után 
kialszik a motor, az újabb gyújtás már nehezebben megy, csak többszöri 
próbálkozás után sikerül. Az asszony hallgat, talán el őbbi tétova szo-
rongása tért vissza, a férfi határozatlan, maga is az útról hallatszó, ki-
ismerhetetlenségükben bizonytalanságot árasztó hangok felé fülel. 

Egy veréb a lugasra száll, leáll fölöttük, aztán gyorsan, riadtan 
továbbröppen. A férfi utánanéz, Gizi észre sem veszi, megint mélyen 
elmerült gondolataiba, képzeletben újra nagyon messzire kalandozva. 

Mondom, ne félj. Kati ma nem jön ki -- akarja ismét visszaté-
ríteni az asszony gondolatait. A magabiztosság simára vasalja egyébként 
mélyen barázdált arcát. 
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Nem? — szeme, a megújulás kiapadhatatlan forrása váratlanul 
fényét veszti. Bizalmatlanul pislog. 

Biztos lehetsz. Elutazott — mondja feleségér ől. 
Nagyon kell vigyáznunk. 
Igyuk a kávét. Amíg meleg. 

Egyszerre nyúlnak a csészékért. Az asszonyon könny ű  nyári blúz, 
ahogy előrehajol, telt mellei fölött •szétnyílik. Újra és újra ismétl ődő  
kísértés, mindennél erősebb inger, senki sem tudna ellenállni, lopva oda-
néz, mintha ez volna az első  alkalom, hosszú reménytelen sóvárgás után 
láthatja, csodálhatja az asszony melleit, melleinek szelíden kihívó dom-
borulátát, legalább tekintetével megtapinthatja b őrének fehér selymét. 

Fentről az útról megint hangok. Gizi egy korty után visszateszi a 
porcelán csészét, figyel. 

Mondom, ne félj. Senki sem tudhatja, hogy itt vagyunk — nyug-
tatja Szabó János. — I7gyesen tervezték ezt a lugast, ide se lehet látni. 

Még egyet szürcsöl a feketéb ől, aztán a csészét kezében tartva, még 
mindig előrehajolva, meredeken néz a közben hátrad őlt asszony szemébe. 

Fáradt vagy? — kérdezi, maga is nyugtalannak látszik. 
Sokat dolgoztam ma. 
A disszertációd? 
Az is ... meg a főnököm megy Amerikába ... valami tudomá-

nyos konferencia az infarktusról... — arca kifejezéstelen, úgy beszél, 
mint aki túl erőtlen ahhoz, hogy befejezze gondolatait. 

János figyelmességből érdeklődött az asszony munkája fel ől, ked-
vetlen válaszait hallva abbahagyja a kérdez ősködést, föláll, hirtelen, mint 
aki indulni akar valahova, aztán egy pillanatra megtorpan, tanácstalan, 
csak a tekintete mered kitartóan, eltéríthetetlenül az asszonyra, le nem 
veszi róla a szemét, nem tud betelni vele. Gyerekes ragaszkodás. 

Zavartan pislog, tenyerével végigsimítja magas homlokát, ritkuló 
haját, aztán az asszony elé lép, leguggol széke mellé. A lugas levélfalán 
kívül piros, fehér petúnia virágszőnyege. 

Majd megmutatom aztán a salátám. Meg a borsóm, milyen ko-
rán fogom én szedni jövőre a zöldborsót! Aztán amott a paradicsom! 
A paprika! De ezt csak úgy mellékesen mondom. Az alma meg az őszi-
barack, az csakugyan csodálni való. Senkinek sincs ilyen a környékben. 
És a szőlő  is! A Cardinal, a Hamburg, a Csabagyöngye. Te el sem tudod 
képzelni, micsoda öröm lehet ez az embernek. Igaz, nemrégen még ma-
gam sem tudtam, magam is mosolyogtam az ilyen lelkendezéseken. Most 
meg itt van. Bediliztem, gondolhatja, aki lát itt permetez ővel a hátamon. 
Magam is kérdem néha, miért kell ez nekem. S tudod, hogy mi értel-
me, azt most már nem is firtatom, semmi értelme nincs, az biztos, én 
legalábbis nem találok, noha néha azt szoktam mondani, célozgatva a 
világpolitikai helyzetre, hogy lehet, jöv őre már csak azt ehetjük majd, 
ami itt terem, de ez csak tréfa, nem igazi magyarázat; ez a föld, ez a 
munka, hát ez egyszerűen kell, ezt csinálni kell, s nem magyarázni, s 
ez is jó benne, egyféle kedves, szükséges kényszer, ami ellen nem láza-
dozik, amit önként vállal, amit éppenséggel keres magának az ember. 

A lugasból kinéz a gyümölcsfákra, mintha jobban akarná . látni azt, 
amiről ekkora lelkesedéssel beszél. Aztán gyorsan visszafordul az asz-
szony felé, az még a fonott székben, a lebeg ő  távolba mereng. 

Miért nem iszod meg a kávéd? Elhűl — szól, valósággal rászól, 
mintha kis neheztelés is lenne a hangjában. 

Én hidegen is szeretem, tudod. 
Persze — néz le a még majdnem teli csészébe, miután fölegye-

nesedett. 
Az asszony melléáll :  előbb kilépett a szandáljából, így alacsonyabb 

nála, hozzásimul, az végigsimítja fiúsra nyírt haját, aztán otthonos ma-
gabiztosággal csúsztatja lejjebb az ujjait, az ujjai hegyét a füle mögött, 

150 



a nyakán, s elöl, a blúza alatt a mellére. Gizi hagyja, egy mozdulata 
sem tiltakozik, megfordulva még szorosabban belesimul az ölelésbe, fejét 
hátraveti, megadón borul a férfi mellére. Kigombolt, világoskék ing, alóla 
gubancosan kigöndöröd ő  fekete szőrszálak. Szenvedélyesen szorító szét-
téphetetlenül összefonódott mohó indakarok. 

Egyszerre fölpattan a szeme. Óvatosságból tekint jobbra, balra. Me-
gint két lépésre egymástól. 

— Nézd csak! — szólítja megint büszkén, már-már önteltséggel. 
— Nézd, a szomszéd, ott a mezsgyén, megállt, s nézi a sz őlőmet. Szólj hoz-
zá! Mondják is, hogy ha elmegy itt valaki, bárki legyen is az, nem állja 
meg, hogy meg ne csodálja. S nem véletlen, mondom, ilyen nincs senkinek. 
Tudom is, hogy miért, szeretni kell ezt is, mint minden munkát. Én sze-
retem, ez látszik meg rajta. S most, most azt is tudom már, hogy miért, 
igazán régen nem töröm már ezen a fejem, de így van, ebben a pilla-
natban jutott az eszembe; s ez olyan magyarázat, amit senki meg nem 
cáfolhat, tudod már magad is, meséltem róla sokat, hogy milyen a mun-
kám, ha belepusztulok, ha reggelt ől estig a gyárban rohadok is, akkor 
sem tudok semmilyen kézzelfogható eredményt felmutatni, mindig csak 
a problémák szaporodnak, nincs olyan este, hogy ne azzal feküdnék le, 
hogy több a megoldatlan, a megoldhatatlan probléma, mint el őző  nap 
volt. Pedig dolgoztam egész álló nap, én igazán nem lopom az id őt, de 
nem megy, egyszer nyersanyagot nem kapunk, máskor rossz a min ősége, 
aztán a behozatali alkatrész késik, nincs deviza, nincs ez, nincs az, már 
megint állnak a gépek, ténferegnek csak az emberek, késünk a megren-
delésekkel, mit soroljam, borzasztó ez, meg lehet őrülni, s az a szörnyű , 
hogy tehetetlennek érzed magad, s ebbe bele kell tör ődni, hiába az aka-
rat, az erőfeszítés, nem boldogulsz és kész. Hogy mennyit fájt nekem a 
fejem, a gyárban is, s aztán otthon is, néha egész éjjel le nem hunytam 
a szemem, ha bevettem is az altatókat. Csak idegeskedik, eszi magát az 
ember, s akármit csinál, nem jó, nincs eredménye, maga is látja, hogy 
nem megy a termelés, állnak a gépek, az emberek nem tudnak mit csinál-
ni. Hiába mondod, bizonygatod, hogy te mindent megteszel, ezzel magadat 
sem nyugtatod meg, nem, semmi megfoghatót sem tudsz felmutatni, sem-
mi olyat, ami meggyőzne téged is, másokat is arról, hogy tényleg dolgozol. 
Hát ha a gyárban nem, itt megkapom ezt! Itt bármit csinálok, annak 
gyorsan látható eredménye lesz, érted, ha jól dolgozom, arról itt gyor-
san meg is győződhetek, meg, a salátán, a sz őlőn vagy az almafákon. S 
mindez a szemem előtt történik. Naponta láthatom, gyönyörködhetek ben-
ne, megmutathatom másnak, eldicsekedhetek vele. Majd meglátod a sz ő-
lőt, hogy mennyi van rajta, milyen fürtök! S ez az én munkám eredmé-
nye, én metszettem, kötöztem, permeteztem, kacsoztam, kapáltam. Lá-
tom, hogy nő, s elképzelem, ha majd érik. A Hamburg nagy fekete fürt-
jei. Vagy a Cardinal! Ez az, mondjam, hogy élmény?, amit ott nem kap-
hatok, amiben a gyárban nincs, nem lehet részem, ahelyett kell ez itt; 
most jöttem rá, ez a magyarázat, kell az embernek ez az érzés, s ha a 
munkahelyén nem kapja, akkor máshol keresi a pótlást. Talán úgy, mint 
a házasságban, az embernek kell valami, s ha azt a házastárstól hiába 
várja, akkor máshova megy ... Hülye vagyok, mi? Mindenféle marhasó 
got összehordok. 

Szembefordulnak egymással, talán hogy jobban láthassák egymás 
arcát. A férfi szavai hatását figyelheti, az asszony, hogy valójában mi rej-
tőzhet a férfi szavai mögött, arra lehet kíváncsi. Fenyeget őn titokzatos 
nyugtalanság. 

Szabó János meglepődik, az asszony váratlanul elkomorodik. Fejük 
fölött sugárhajtású gépek repesztik az eget. 

Nem tudom ... most mondtam valamit ... valami sért őt? — kér-
dezi izgatottan, reszket ő  hangon, homlokát, bajuszportáját egyszerre ki-
veri a verejték. Mintha valami jóvátehetetlen baklövést követett volna el. 

Dehogy -- mosolyodik el Gizi a férfi riadalmán, s megint hozzá-
simul. A szőlőt szemlélő  szomszédról mindketten megfeledkeztek. A kes- 
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keny betonúton sóderral megrakott kamion kapaszkodik fölfelé, az el ő t-
tük elterülő  gyep vadvirágai között méhek szorgoskodnak. Délután is 
töretlen, törhetetlen a kedvük. 

A kamion eltávolodik, újra csend. Csöndes nyári ver őfényben úszó 
hegyoldal. Mintha félnének megszólalni, a szavak úgy hatnának itt, bán-
tón, akár az összetört üvegedény darabjainak csörömpölése. Némán állnak 
a lugas árnyékában, fölöttük balra, öreg meggyfa, gazdagon megrakva érett 
fekete szemekkel. 

— Nem tudod te még, milyen itt este! — mondja férfias határo-
zottsággal. — Vagy a hajnal, majd meglátod. Mikor el őször aludtam 
kinn! ... 

János! János! Itt van? — szakítja félbe az Öreg nyugdíjas hívása. 
Az asszony összerázkódik, egy oszlopba kapaszkodik, bizonytalan, mintha 
a talaj, amelyen áll, elvesztette volna szilárd halmazállapotát. 

Itt, mi baj? — jelentkezik készséggel János. 
Jöjjön csak! 
No, mit látott? — tréfálkozik. 

Lelép a teraszról, s a pázsiton, majd a sz őlősorokon keresztül megy 
a szomszédjához, az még mindig a mezsgyén áll, egy sz őlőlevelet tart az 
ujjai között. 

Csak nincs valami baj? — kérdezi még mindig vidáman, mikor 
ő  is a mezsgyéhez ér. 

Nagy baj van, szomszéd. 
Nagy? — hitetlenkedik János, közben hátratekint, nem hallja-e 

meg Gizi, miről beszélnek. 
Maga alighanem leszüretelt. 
Hát ezt hogy gondolja? 
Nézze csak ezt a levelet. Meg a szemeken is látszik már, né-

melyik fürtön, látja — közben lehajol, bal kezével félretolja a levele-
ket, jobbjával a fürtök alá nyúl, úgy mutatja a megfehéredett, liszt-
harmatos szemeket —, látja, ezt is meg kellett volna a héten is perme-
teznie, itt van, emezen a t őkén is ... 

De eddig semmi baja nem volt — guggol le János is. — Hogy 
most egyszerre? 

Igy van ez, itt elég csak egyszer tévedni, s aztán már nincs 
segítség! 

De az egész! — megint hátranéz. Gizi megsejthette, hogy szük-
ség lesz rá, a segítségére, szótlanul, zajtalan léptekkel közeledik, de 
megáll az egyik almafa mögött. — Talán mégsem mind? — reménykedik 
bátortalanul. 

Ezen már nem lehet segíteni. Nem hullik le most, de majd 
megfeketedik, megkeményednek a šzemek, aztán kirepedeznek, megro-
hadnak. Régebben volt ez nálam is ... 

Hogyan 
Hogy nem vettem észre? — bánkódik most már őszintén elke-

seredve. 
Az idén így van. Különös egy idő  — sóhajtott a szomszéd, . s 

fölegyenesedik a t őke mellől. 
No de mind? Így egyszerre! — ismétli elámulva, s maga is 

föláll. 
Az idén ugyancsak ránk jár a rúd. 
Most mit lehet ezzel csinálni? 
Ezzel semmit. Ezen már nem segíthetünk. Majd jöv őre kell vi-

gyázni. A sző lőre is, az almafákra is. Er ős mészkénlével kell permetezni! 
Már rügyfakadás előtt. 
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Mészkénlével? 
A lisztharmat ellen csak ez segít. 
Ez az, amit én nem kaptam. Valami mást adtak helyette. Azt 

mondták, az is megfelel. 
A, nem. A mészkénlevet semmi mással nem lehet helyettesíteni, 

a lisztharmat ellen nincs más szer. Az semmi mással sem pótolható. 
Nem? — néz végig szomorúan a sz őlősorokon, nem, többet 

egy szót sem szól. Elfordul, otthagyja az öreg nyugdíjast. Az megy a 
motoros kultivátorhoz. 

Gizi még mindig az almafa alatt, a leveleit nézi, színüket és for-
májukat vizsgálja. Magabiztosan türelmes tüzetesség. 

Hallottad? — siet eléje a kérdéssel János. 
Mindent  = csapkodva űzi el a tágítani nem akaró szúnyogokat. 
Most mit csináljak? — kérdi lógó orral. 
Nem tudom. De az almafáknak semmi bajuk. 
Nincs kedvem rágondolni se — legyint csak, nem nézi az al-

mafákat. Előtte. kövér, nagy disznóparéj, nyújtja a kezét, de nem hajol 
le, nem tépi ki, belerúg csak, dühösen, kedvetlenül. 

—'Nézd, milyen szépek! 
Gyere, menjünk — rekedt, rozsdás a hangja, rapacsos, mint a 

felső  szomszéd gondozatlan földjén a varasodott almák beteg b őre. Ke-
zét tehetetlenül lógatva, leverten búsul a vigasztaló szavainak hatásta-
lanságán töprengő  asszony mellett. — Gyere, van ott vodkám — bá-
mul maga elé, s megindul a lugas irányába. Az alkonyi fák egyre söté-
tebb árnyékot vetnek az egész hegyoldalra. 

Az asszonyt pár lépésre maga mögött hagyja. Mintha nem lenne 
ereje a figyelmességhez. Teste verejtékben. A lugas el őtt az erdő  felő l 
váratlanul könnyű  szellő . Izzadt inge, forró teste beleremeg. Zsebken-
dőj ével megtörli arcát, homlokát. Szégyenl ős, zavart mozdulatok. 

A házikóból kihozza a vodkát. Az asszony az asztalhoz érve megtor-
pan. Vékonyra borotvált szemöldöke felfut a homlokára. Csodálkozva, meg-
rökönyödve tárja szét a karját: 

Te jóisten, nézd,' mennyi hangya! A kávémba is belemásztak. Nézz 
ide. Szörnyű ! 

Csakugyan — mondja a férfi alig hallható, lisztharmatos hangon. 
Dermedt meglepetés. Kezében a vodkásüveg. Mélyen összeráncolt szemöl-
döke alatt a visszatért sötét búskomorság. A forróság újabb hulláma önti 
el, az erdő  felől megint egy széláram, csapongó, kiszámíthatatlan, mintha 
huzatban állna, hideg verejték a teste. Fázósan összerázkódik a nyári al-
konyatban. 

Hiába volt minden — mondja sokára, nehezére eshet a beszéd. 
— Hallottad, mit mondott az öreg. Az igazi semmi mással sem pótolható. 
Pedig ez nem ... — tiltakozna er őtlenül. 

Nem — hagyja rá az asszony egyhangúan, gondolkodás nélkül. To-
vább nézi a kávéscsészéből fürgén ki-be futkosó hangyákat. — Nem? — 
kérdi most, fölemeli tekintetét, kinyújtja kezét, úgy látszik, akar még 
valamit mondani. Nem folytatja, némán lesüti szemét, mint akinek régi 
kellemetlen emlék jut eszébe. 

Most szörnyülködés nélkül, inkább kíváncsian figyeli a hangyák út-
ját, tekintete megáll a lugas egyik t őkéjén, .s a csipkézett levelekbe, .kacsok-
ba kapaszkodva fürgén kúszik fölfelé a fürtökig. 

A férfi az asztalra teszi, ejti az üveget, tántorogva a házikó már sö-
tét bejáratához lépked, öregesen ernyedt mozdulattal kapaszkodik a ki-
lincsbe, s húzza be az ajtót. Gizi meglepetten fordul felé, pillanatnyi csak 
a tanácstalansága,, a férfi el sem vette kezét a kilincsr ől, mikorra mellette 
termett. Lábujjhegyen, zajtalanul áll mögé, hátulról szorosan hozzásimul, 
karjával átfogja, nem szól, de a férfi a vakmer ő  szorításból, testének rez-
düléseiből, izmainak feszüléséb ől is megérezheti szándékát. 
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DÉSI ÁBEL 

CSONTVÁRY KÉPEI 

Németh Lajosnak 

ÖNARCKÉP 

A kemény arc mögött 
remeg a világ 

a jövőt figyel ő  szemek 
csak sejtik a kéz 
álmodozását 

lebegő  égbolt 
és zöld vászon 
világa között 
az ecset 
világot alapoz 

a szoba sarkából 
nézi a jövőt 
ő  már lát bennünket 
és tudja a titkot 

egyszer mi is 
meglátjuk őt. 

MAGÁNYOS CÉDRUS 

Milyen gy őzelem lehet 
néha a magány 

magányos lét 
és magányos dac 
az élet szigetén 

tengerek és felh ők 
kövek és sziklák 
világában 

maradék élet 
és eljövő  élet 
mennyire egy lehet 
ha álmok ringatják 
dacok hevítik 
a kövek felett 

pusztulás kövein 
felhők álmain 
tengerek takaróján 
kinő  az időből 

és felénk néz 
és ott áll 

felénk néz 
mindig időtlenül. 

SÉTAKOCSIZÁS 
ÚJHOLDNÁL ATHÉNBAN 

Ókori romok 
árnyéka alatt 
az álmok holdfénye 
milyen álomtalan 

kocsik az éjszakában 
álmokon lebegnek 

elsuhanó árnyak 
és aluvó életek 

rózsaszín holdfény 
és lila éjszaka 

zöld árnyékok 
és kékl ő  álmok 
betakarták 
az életet. 

A PANASZFAL 
BEJÁRATÁNÁL 

Szakállas arcok 
pro f étai sorsok 
lézengő  életek 

hová vonulnak 
az árnyék-életek 

kinek kell zokogni 
a nagy panaszfal 
örök idejében 

kinek a sorsát 
idézi e forgatag 

kit fognak siratni 
a jövő  szemében 

a festő  szeme 
az életben elmerül 

időtlen arcok 
komorságában 

lát-e még világot 
vagy csak a jöv ő  
képei úsznak 
a születő  
vásznak felé. 
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5,. TENGERPARTI 	 kire nézhet 
SÉTALOVAGLÁS 	 az értelem arca 

Sziklák és felh ők 	 az idő  mélyéb ől 

és mindig tengerek 	 egyre megy mindig 

a nyugalom tájai 	 a magányos sors 

ölelik a békét 	 s a profétai hit 
kemény szavakat ad 
kemény szavakat 
a kövek világán 

a patak és a tenger 	 a barna kövek 
nyugalma közt 	 és kékl ő  egek 

t 	 véglete közt lovasok figyelik f  
a reggeli tájat 	 bottal és könyvvel 
béke és pihenés 	 járni a világot 
tájai ezek 	 valamit tanítani 
a lovasok lassan 	 igét a világnak 
feloldják 	 példát a sötétnek 
a tájban a magányt. 	 és a távozónak 

a remény 
ZARÁNDOKLÁS 	 fagyos lépteit 
A CÉDRUSOKHOZ 	 szakállas bölcsesség 

Milyen emlékm ű 	 és gyermeki szemek 
ez a bibliai 	 hirdetik a példát és valótlan faóriás 	 a köveken mindig 
hány próféta 	 élnek a szavak. 
és hány évezred 
üzenete őrzi 
a szelek világában 	 8. A TAORMINAI 

sötétlő  égboltok 	 GÖRÖG SZÍNHÁZ 
ROMJAI rémületébe  

küldi a reményt 	 összeolvad a táj 
a másvilág 	 és az idő  
mindig sötét 	 a régi romok csak ez a föld 	 és mai falvak csak ez lehet 
pirosló barna 	 a tenger és az ég 
álom-anyag 	 a hegycsúcs és az ég 

lobogjon hát a tánc 	 s a lobogó fellegelt 

lebegő  hulláma 	 romokból nézve 

a fa csodáját nézik 	 a mai időt 

az érkez ő  lovasok 	 szárazföldről 
a jellegeket 

de a csodát 	 a havas csúcsok 
csak a szelek értik 	 és égő  vonulatok 
az emberek némák 	 valótlan világa ez 
a táncosok lebegnek 	 égő  századok 
az ígéret tájai 	 romjai között 
lebegnek köztünk 	 a jövő  romjai ezek 
az időtlen lét 	 s a maradék jelen 
hullámai között 	 hová tűnik végül 
már nem is emberek. 	 a kép elnyelte 

MAROKKÓI TANÍTÓ 	 az élet jeleit 
s a festő  is 

Milyen fest ő 	 eltűnt a színek 
vagy próféta 	 álmai között. 
vagy tanító 
a világ peremén 	 1972-1980 

a zöld és kék színek 
ömlenek sárgába 
és pirosba végül 
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VANKÓ GERGELY 

ha sikerül is 

ha sikerül is 
elfognod 
mitév ő  leszel vele 
megkérded talán 
szökésekor 
szolgálta-e szilárdan keze 

ha sikerül is 
elfognod 
mitévő  leszel vele 
megkérded talán 
szökésekor 
mi volt a kenyere 

ha sikerül is 
elfognod 
mitév ő  leszel vele 
megkérded talán 
szökésekor 
szédítette színekkel szeme 

alakoskodó 

az unalom 
nem mindig sebez 
ehhez 
más is szükséges 
mivel a verem 
nem nekem 
ásatott 
s mivel mégis 
benne vagyok 
mélyen alattatok 
csupán csak 
alakoskodhatok 
megjátszva hitemet 
hogy múlik az id ő  
s hogy eljő  
az árt fakasztó felhő  
és vermemb ől kiúszhatok 
midőn megtelik 
peremig 
cselekvéssel 

döntéshozatal 

a fűszál 
és a jegenye 
egyformán bólogat 
lovat 
s lovast köszöntenek 
mind a ketten 
a szemekben 
közöny mégis 
a vagy-vagy dilemmája 
mára 
kirekesztve körünkb ő l 
ez így helyes 
és helytelen 
nem töprengek 
döntéseteken 

fogoly 

elraboltak 
megszökhetsz még 
önmagad vagy 
az ellenség 
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KÉZFOGÁSOK 

BOŠKO PETROVI Ć  

A GYÜMÖLCS 

Fürdés után hazajöttem és led őltem a heverőre pihenni. Vasárnap délután 
van, a nyár második felében járunk. Az öreg falióra nemrégen ütötte 
el a hetet. Már este van. 

Kora délelőtt mentem el fürödni és ott töltöttem az egész napot. 
Motorcsónakom van — melyet a városi strandon tartok, mint a többi más 
csónaktulajdonos is — szokásomhoz híven felcsónakáztam a folyón és 
egy homokos szigeten kötöttem ki. Sűrűn járok ide. Nekünk csónakosoknak 
=- így nevezzük egymást — megvan a kedvenc és megszokott helyünk, 
és amikor ilyen nap van, mint a mai, szétrebbenünk minden irányba. Út-
közben találkozunk néha, de ez ritkaság, inkább meglátogatjuk egymást 
és továbbmegyünk. Soha sem kötünk ki együtt. Valójában azért van csó-
nakunk, hogy egyedül lehessünk. 

Ma szép nap volt, az idei hűvös és szeszélyes nyárban egyike a keve-
seknek: a délelőtt szépen mutatkozik, délutánra már biztosan elromlik 
az idő, ha nem is idő  előtt, de hazakerget a majdnem mindig fenyeget ő  
felhőkkel, széllel, elboruló nappal, barátságtalan vízzel. Ma azonban szép 
napos idő  volt. 

Szokatlanul szép volt a mai nap, mintha zavarba hozta volna az egész 
környéket. A levegő  nem tudta, hogy mit csináljon a napsugarakkal, így 
hát erős ragyogásba kuszálta őket, amely elborított minden színt, s őt 
minden alakot. A hegy gerincének vonala elveszett az ég kékjében, a hegy-
láb pedig beleveszett a párába, ett ől úgy tetszett, hogy föntről, a levegő -
ből lóg lefelé. A látóhatár néhány falura és egy pár jellegzetes épületre 
tárult, amelyeket mi, csónakosok ismerünk — így, a villamos távvezeték, 
a két parton álló acéloszlopok, a víz mellett emelt kimagasló épületek. 
szép templomtornyok láthatók. A láthatár ma mintha megfakult volna a 
vakító fényben, olyan, mint a rosszul előhívott fénykép. Csakhogy a lát-
határ, a fényképpel ellentétben, lélegzik. 

A víz, vagy a part menti erdők üde, hűvös illata váltakozott a for-
ró levegő  hullámaival, amelybe mintha valaki elvegyítette volna vidékünk 
minden illatos mezei virágát. Azután halszagot lehetett érezni, majd kát-
rányszagot, majd a forró dél illatozott, amely ezenkívül még harangozott 
is — csengőn, ősin harangozott. A harangszó szaggatottan érkezett a vízen, 
legyőzte a motorok hangját és arra figyelmeztetett, hogy most ott kellene 
hagyni a folyót, a csónakot, és hazamenni, felöltözni, leülni a készen váró 
vasárnapi ebéd mellé. 

Tudom, vannak olyanok, akik ezt meg is teszik. Dél van, mondják, 
felkelnek, elbúcsúznak és hazamennek ebédelni a megterített asztal mellé, 
amely az árnyékban áll, vagy az udvaron egy fa alatt, a lugasban vagy 
a szólőlugasban, olyan helyen, amelyet gondosan felsöpörtek, majd fel-
locsoltak. Az asztal felett lombok, bent a szobában a kötelez ő  nyári félho-
mályban még hűvösebb van, csend honol, és talán, ha jól odafigyelünk, 
csak az óra járását halljuk. Mert mi már távol vagyunk a várostól, hol 
az egyik partján a folyónak, hol a másikon, a falvak között, ahol ez a 
rend még fennáll. 
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Továbbra is a szigetemen ülök, nem is gondolok arra, hogy innen el-
mozduljak, nincs is hová. 

A sziget, néhány nappal ezel őtt még víz alatt állt, homokos, sík ta-
laját a víz sodra hullámossá hálózta, majdnem egy síkban a folyó szintjé-
vel, amely itt kiszélesedik, hogy távolabb tölcsérszer űen összeszűküljön. 

Előttem a kiszélesedő  térben: víz, part, erd ő  és domb, égbolt és fény; 
a nap a maga teljességében. Ebben a hatalmas, fényes teljességben vagyok 
én. Kivettem a csónakból az összecsukható széket, elhelyezkedtem a puha 
homokon. Előbb, természetesen, kiemeltem a motort, a csónakot partra 
húztam a szigetnek azon az oldalán, ahol nincs sodrás, hogy megóvjam 
azoktól a hullámoktól, amelyeket a nagy hajók, a nehéz vontatóhajók, vagy 
a kérkedő , fehér utasszállító hajók vetnek. Ezek kíméletlenül összetörik 
á folyó tükrét, elsodorják, vagy vízzel árasztják el a csónakokat. Ám, most 
tiszta a folyó és meztelen, a tekintet úgy siklik rajta, mintha leveg ő  len-
ne. Elnézek a távolba, azután az er ős fény miatt a szemembe húzom fe-
hér vászonkalapomat; vagy behunyom a szemem. 

Időnként nem tudom, hol vagyok, vízen vagy a leveg őben, vagy egy 
harmadik helyen, és ez jólesik; talán éppen azért csónakázom ide. Ugyan-
így magamról sem tudnám biztonsággal megmondani, ki vagyok és mi 
vagyok. A térnek csak egy véletlenszer ű  pontja vagyok, bizonyos fajta sű-
rítése, amely vele magával azonos, csak abban különbözik t őle, hogy 
ennek tudatában van, a nedvességen, az illaton, a fényen, a melegen, né-
mely hangokon, a fa, a homok, a víz, vagy saját teste érintésén keresztül, 
érzékeli ezt. 

Időnként belegázolok a vízbe, úszok, fürdök. A víz el őször hidegnek 
tűnik, de később, amikor megszokom, szinte nem is érzem. Magával ra-
gad, majd kidob a sekélybe. Ismét felülök, napozok. 

Homokhordók jönnek a szigetre. Nem így nevezik őket, de jogosan 
lehet így szólítani őket. Ezek az emberek a folyó túlsó partján lev ő  falu-
ban élnek, azért jönnek a szigetre csónakjaikkal, hogy építkezéshez szük-
séges homokot vigyenek. Először azt hittem, hogy kedvtelésb ől jönnek. 
Csak később láttam, hogy mindig ugyanazok az arcok, tehát valószín űleg 
foglalkozásszerűen végzik ezt a munkát. A szigeten sok tiszta és nagysze-
mű  homok van. Az emberek megrakják a csónakot homokkal, amíg az a 
széléig nem merül, azután lassan, óvatosan eveznek terhükkel, hogy vala-
hol lejjebb, a túlsó parton kikössenek. Ezalatt a szigeten hagynak néhány 
ivóvizes üveget, a karót, amelyhez a csónakot kikötötték, vagy hasonló 
apróságot. 

Egy fecsegő, de elviselhető  legény kíséretében az a homokrakodó 
érkezett, akit már régebben megfigyeltem. Középtermet ű  volt; ezt azért 
mondom, mert ebben az esetben a termete volt az, ami els őnek szem-
betűnik: különben mezítelen volt, csak egy fekete klott alsónadrágot vi-
selt. Az ember eléggé testes, gömböly ű, erős, mozgása lassú, hallgatag, 
zárkózott, de a mosolya szép. 

Utána fürdőzők érkeznek, egy csoport, majd azután a másik, majd 
újabbak — ha elgondolkozom azon, hogy mindez hogy is történt, min-
den összekeveredik bennem. Ha meg akarom állapítani, hogy ki milyen 
sorrendben érkezett, meg kell er őltetnem az agyamat, de ezzel nem nye-
rek semmit. Elképzelésem talán pontos, de nem valóságos — ha szabad 
emlékezetemre ezt a kifejezést használnom; talán az emlékezetem elegen-
dő  ahhoz, hogy megközelítsem a megtörténteket, vagyis ami szavak nél-
kül zajlott le. 

Ha nem is tudom megállapítani, hogy a szigetre milyen sorrendben 
érkeztek a többiek, a két házaspárra és gyerekeikre élénken emlékszem. 

Ők, ahogy megjöttek, két kisebb fapadot emeltek ki a csónakból, 
rátették holmijukat: vászonkalapjaikat, táskáikat, horgászbotjaikat, labdát 
és még ki tudja mi mindent. Körülülték a padokat, valahonnan sárga-
dinnyét vettek elő, azt ették, újholdhoz hasonló héját szétdobálták, elé-
bük esett a vízbe vagy körülöttük a homokba hullott. Két nagydarab, 
fiatal, eléggé formátlan nő  volt, és két testes férfi, akik el őször nagy han-
gon vitatkoztak autókról, lakásokról, milliókról, azután fogták villantói- 
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kat, ott hagyták az asszonyokat, és belegázolva a vízbe, amely itt nagyon 
hosszan sekély volt, horgászni kezdtek. A gyerekek anyjuk körül mászkál-
tak, a sekély vízben szaladgáltak és labdáztak. 

Időnként két, három vagy öt, talán több is, motorral vagy evez ővel 
hajtott, lányokkal és fiúkkal telt csónak érkezett egyszerre vagy egymás 
után, a folyó mindkét partjáról. Ezeknek a fiataloknak semmi közük 
sem volt a házaspárhoz. Habár csónakjaikat az övéké mellé sorakoz-
tatták, egyesek köszöntötték is őket, elhaladtak mellettük, a sziget másik 
végére mentek és ott különválva szórakoztak. 

A fiatalok rendszerint túlterhelt csónakokban jöttek, lármáztak, egye-
sek hangosan nevettek, mások sikítoztak, úgyhogy már messzir ől meg 
lehetett őket hallani; azokhoz a hajókhoz hasonlóan kötöttek ki, ame-
lyek kis, csöndes városkába gondtalan, jókedvű  és ragályos életkedvvel 
teli utasokat szállítanak. Lendületesen szálltak ki a csónakból és tették 
mindazt, amit tettek. Nagyon gyorsan meg lehetett állapítani, hogy min-
den cselekedetük a nagy életkedvt ől származik. Miatta, és nem a nyári 
hőség meg a folyó hűvös vize miatt fürdenek, azért nevetnek, nem pedig 
azért, mert valami különösen nevetséges — és így tovább. Számukra 
az volt a fontos, hogy életkedvüket ne engedjék alábbhagyni, vagy értel-
mét veszteni, innen volt az, hogy a csónakokból kiugrálva azonnal futásnak 
eredtek, cikázva kergették egymást. Kimondottan ilyen volt egy társaság, 
amely két csónakból szállt ki. A fiúk meg a lányok rögtön hozzáláttak 
olyan helyek kereséséhez, amelyeken a homok még egészen nedves és ká-
sásan puha volt, azután teljes testsúlyukkal ugráltak, nyomkodták egy-
mást a puha homokba, helyben ugráltak, dülöngéltek és topogtak, elestek 
és nevettek, arra voltak kíváncsiak, ki tud mélyebbre süppedni a talajba. 
Azután kifelé kezdték húzni egymást, lökdös ődtek, majd sáros, fekete láb-
bal futásnak eredtek, hogy végül valahol lerogyjanak pihenni. 

Végül is páronként kezdtek kiválni, és ekkor lett látható az, hogy 
társaságuk, amely eddig egységes volt, egyáltalán nem egybetartozó. Vol-
tak, akik gyorsan elhatározták, hogy távoznak, tehát ismét beültek a 
csónakokba és eleveztek — hol innen, hol onnan hozta a folyó a kiáltá-
saikat — 'azok a párok pedig, akik itt maradtak, összeesküv őkre hason-
lítottak. Széthúzódtak. Egyes párok csak feküdtek, a fiúk feje a lányok 
ölében pihent, vagy a lányok hajtották fejüket a hason fekv ő  fiúk dere-
kára. Mások felhúzott lábbal ültek összeölelkezve valamilyen f űzfa tövé-
ben. Egyesek a sekély vízben lépkedtek összeölelkezve, sétáltak, és id őről 
időre csókolóztak. 

Egy párt különösen megfigyeltem, valójában a lányt néztem meg. 
Hosszú lába volt, teste rövid, háromszög alakú. Arca sápadt volt, orra, ha 
közelebbről láttam, nagyságával lepett meg. Halványsz őke haja volt, fa-
kó, ahogy a lovakra mondják, amelyeknek sz őre hasonló színű . Csinos, 
fekete fiúja mellett lépkedett, ő  volt az első , aki megállt, elállta a fiú 
útját, kígyószerűen a fiú testéhez simult, száját kereste, — mindez ott 
tükröződött a vízen, látható volt a leveg őben, a látóhatáron. 

Rajtuk kívül voltak még párok, innen-onnan, a folyó egyik vagy má-
sik partjáról. Látni lehetett csónakokat, amelyek csak elhaladtak a szi-
get mellett, nevető, vidám fiatalságot szállítottak a folyó hegyvidéki part-
járól a síkságra, vagy a sík partról a hegyvidékre. Néhány vontató is el-
haladt uszályaival, de rájuk nem emlékszem pontosan. Szerencsére egyet-
len fehér hajó sem mutatkozott. 

Fekszem, mondom, a heverőn, miután visszajöttem, még mindig a 
fülemben cseng az óra, amint elütötte a hetet. Egy órával ezel őtt még a 
városi strandon voltam, ahol, a szigetr ől visszajövet a partra vontam a 
csónakot, betoltam a raktárba, eltettem a holmimat. Ott most minden 
rendben van, semmit sem felejtettem el. Nyugodtan fekhetek, kellemesen 
kinyújthatom fáradt végtagjaimat. 

Közeledik az este, lenyugszik a nap, elülnek annak eseményei. 
De milyen események? Hiszen ilyenek nem is voltak. Csak fürödni 

voltam, vízen és fényben, és számomra az egész nap ebben telt el. Ez a 
nap olyan, mint egy nagy gyümölcs, melyet fény, leveg ő  és víz alkot. Az 
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egész egy tiszta ragyogás, egy meleg és leveg ős terem. Üres azonban. Szá-
momra, míg az órák múltak, semmmi sem létezett. Igazságtalan va-
gyok-e? — kérdeztem magamtól. Hát a nap, a víz, a mozgás, a csónakázás, 
a vidék? De mindez, ami elmúlt, volt és van, független t őlem. Íme, így, 
ahogy most is van, attól a pillanattól, amikor az óra elütötte a hetet, ad-
dig, amíg a negyed nyolcat jelzi. 

A reggeli összekuszált ragyogás most véget ér, sárga, vörössel és 
sötétkékkel szegélyezett fényének tükröz ődését látom az ablakkereten. 
Lentről, az utcáról, gyermekkiáltás hallatszik, majd csönd lesz, autózúgás 
a másik utcából. Azután valahonnan egy red őny zörgése hatol a szobába, 
majd az újság susogása, amelyet a másik szobában olvas valaki. Az id ő  
szalagján a nesztelenül mozgó haladás jelei ezek, az id őé, amely nem én 
vagyok, annak ellenére, hogy csak úgy érzékelhetem, mint legbens őbb 
énemet, mint saját énemet. 

Csak fekszem, nem érzem semmiféle esemény lényegét, semmi olyat, 
amire vágytam volna, amit előkészíthettem volna, várhattam volna. Meg 
vagyok fosztva attól a ritmustól, amelyben az egyik szándék megel őzi a 
másikat, egyik kiváltja a másikat, vággyal és szándékkal tölti ki, talán 
félelemmel, örömmel — akármivel, ami bennem és t őlem ered. Csak le-
begek az időben és emlékezem. Egyedül csak azt kérdezem bizonyos kí-
váncsisággal: hogy vannak és mit csinálnak azok, akikre emlékezem, aki-
ket mozogni látok azokban az alakokban, akik saját magukban élnek. 
Hogy és mint van most a homokszállító, a két házaspár, a fiúk és lányok, 
szeretők. És; hogy őszinte legyek, azért emlékezem, mert felidézem őket. 

Most vajon mit csinálnak? 
Készülődik-e valamelyikük olyasmire, ami nemcsak az órák múlása, 

ami — legyen az csak egy mozibamenés, az esti korzóra való készül ődés, 
baráti összejövetel, séta a szép, hatalmas nyári éjszakában, hogy másról 
ne beszéljek — saját akaratunknak vagy saját kényszerünknek — mindegy 
— a csírája. 

Cselekszenek-e ők valamit, vagy az ő  idejük is csak üresen múlik, 
érleli a gyümölcsöt, amely majd lehullik? 

SZEBASZTIÁN URBÁN Katalin fordítása 

A fenti elbeszélést abból az alkalomból közöljük, hogy a Vajdasági írószövetség Boško Pet-
rovićnak ítélte oda az életműért járó díját. 
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ÖRÖKSÉ G  

NYOLCVAN ÉVE SZÜLETETT NÉMETH LÁSZLÓ 

DÉR ZOLTÁN 

ARTEMISZ NINIVÉBEN 

Hosszú hónapok óta itt van asztalomon ez a két kötet, Németh László 
Homályból homályba című  műve. Biztat és szorongással tölt el: írni 
kellene róla, de ez szinte lehetetlennek látszik. A „kellene" parancsát több-
felől is hallom: egyrészt most van Németh László születésériek nyolc-
vanadik évfordulója, másrészt a jugoszláviai magyar irodalom múltja 
felől, s természetesen a Németh-m ű  keltette hatás is sarkallja, kény-
szeríti az embert. Ez az 1200 oldalnyi gy űjtemény ugyanis Németh 
László verseit és önéletrajzi jelleg ű  írásait tartalmazza, benne van tehát 
az Ember és szerep is, melyet annak idején, 1933 novemberét ől kezdve, 
az akkor már Szirmai Károly szerkesztette Kalangya közölt folytatások-
ban. Létrejöttébe is belejátszott Szenteleky Kornél kérése: segítsen a lap-
nak. A segítséget Németh László sem érezte egyoldalúnak, volt úgy, hogy 
azt hitte, mindenki elhagyta, minden fórum kizárja, csak a Kalangya 
maradt mellette. Ez az önéletírás 1934 decemberében könyv alakban is 
megjelent, de olyan kis példányszámban, hogy ma már ritkaságnak 
számít. Másik önéletírása, a Magam helyett egy évtizeddel kés őbb kelet-
kezett, s a genezis kezdetétől 1919-ig fejti föl a történteket. Aztán kiegé-
szül ez a pályakép nagy kihagyásokkal és más-más időben írt részletek-
kel egészen 1956-ig. A hézagokat néhol dokumentumhitel ű  elbeszélések 
töltik ki, s életrajzi funkciót teljesítenek a versek is: a szellem csíráit 
tartalmazzák. 

A folyamat így sem hézagtalan, ami elkészült, nem koherens, de a 
történt így is elképeszt ően gazdag, az elmélyül ő  olvasó számára lenyű-
göző  élmény. Ez az újabb indíték, mely a róla való nyíltszíni tűnődést 
ránk parancsolja. 

Életrajzot írni csak akkor érdemes, ha benne az író valami mást 
tud mondani, mint többi művében. Németh László esetében ez azért 
nagyobb gond, mint más íróknál, mert az ő  költött alkotásai, drámái 
és regényei is nagyon szorosan kapcsolódnak a személyes élmények-
hez. Úgyannyira, hogy például az Irgalom némelyik fejezete és önélet-
írásának vonatkozó részei akár föl is cserélhet ők. Azt jelentené ez, hogy 
önéletrajzi írásaiba — az ő  szavaival élve — a nemes ércek kivonása 
nyomán maradt meddő  kőzet került? Erről szó sincs, ezek a művek 
ott is rendkívül érdekesek, ahol a bennük leírt tények ismer ősek. 

Nincs ebben semmi boszorkányság. Egyszer űen arról van szó, hogy 
az önéletrajzban a tények saját, eredeti dimenziójukba kerülnek, s itt 
egy másfajta színjáték, a Németh László-dráma részleteivé válnak, ér-
telmük eszerint fénylik föl, esik latba. Aki ismeri a költött . m űveket, 
kétszeres nyereséghez is juthat az eredeti elemek megismerése révén: 
tisztábban láthatja az alkotásokban érvényesül ő  költői szándék sajá-
tosságát, a mib ől mivé lett folyamat rejtelmeihez férhet közel, s ett ől 
függetlenül is ámulhat egy rendkívüli érzékenység, egy zseniális tehet-
ség élveboncolásának műveletein. 
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A koherencia hiánya sem csupán fogyatékosság. Olyanféle egység, 
mint amilyen Móricz vagy Kassák önéletírásában megvalósult, itt nem 
jöhetett létre, erre nem is törekedett Németh László. A részletek kelet-
kezésének időbeli távolsága jellegükre is rányomta a bélyeget. Az Ember 
és szerep fejezetei — ahogy Németh László maga is írja — „inkább egy 
kollektív én kibontakozását, működésbe lépését kísérik nyomon, s nem 
a konkrét egyéniség lélektani gyökereit akarják kihámozni; a pszicho-
lógiai szövevény, az ember csak annyiban fontos, amennyiben a köz-
életi műszer, az absztrakt mérce, az irányjelz ő  szerep ebb ől állt elő". 
(I. 5.) A Magam helyett és a későbbi önéletrajzi írások aztán ennek a 
„műszer"-nek a keletkezését, antropológiai gyökereit is föltárják, továb-
bi működését is leírják, s hozzá az id ő  más szintjéről, új tanulságok 
és fájdalmak fénytörésében. Az Ember és szerepet még a szerepre ta-
lálás izgalmai feszítik, a külön törvények szerint formálódó élet pátosza, 
a formálódhatás hite. A kés őbbiekben e szerep ellehetetlenülésének él-
ményei sűrűsödnek, a színpadok és a partnerek méltatlansága sorsin-
téző  hatalommá zordul, s ettől maga az ábrázolt életfolyamat is a re-
ménytelenség árnyékába kerül. A koherencia hiánya tehát a személyiség 
történetének alakulásából ered, a szerep elzordulása a színpadok és part-
nerek állapotát is tükrözi. 

Az egymástól sokban elüt ő  részletekben azonban olyan lényegesek 
az összefüggő  erők, hogy egy percig sem lehet ketséges: egyazon drá-
ma tanúi vagyunk. Nemcsak azért, mert végig Németh Lászlóról van 
itt szó, hanem mert a szerz ő  figyelmét meghatározó szemlélet dönt ő  
jellegzetessége az a meggyőződés, hogy az ember jelleme és sorsa mély-
ről eredő  és állandó törvények szerint alakul. Hogy mindenki a magá-
ban rejlő  lehetőségeket bontakoztatja ki, ha tudja, ez a legnagyobb kö-
telessége, egyszersmind esélye is. 

Ebből következik, hogy a maga természetének gyökereit már szü-
leiben fölfedezi, saját életének pedig szinte minden fontos eseményében 
személyisége állandó összetev őire ismer. Akár egy zenem ű  vezérmotívu-
mai, úgy ismétlődnek e folyamatban a személyiség lényegér ől, az író 
alapügyeiről valló események. Már gyerekkori álmaiban is messzire 
mutató jelentést észlel. Abban, hogy hadvezérként mentette meg az or-
szágot, nem volt tehát még álmaiban sem császár, sem király, hanem 
olyan hős, aki a nagy tettet véghezviszi, ebben a rolandi szerepben is 
jelleme alapvonására ismer. Kés őbb, noha minden joga megvolt, hogy 
ő  legyen az önképzőkör elnöke, másnak engedte át e tisztséget is. Err ől 
beszélve már nemcsak fölismeri az esemény messzebbre mutató jelen-
tését, de törvénybe is foglalja: „Arra, hogy az ember néhány megálmo-
dott helyzetet hajszol az egész életével (...) a Toldy-beli önképz őkör 
tisztújítása is jó példa lehet." (I. 133.) Ugyanilyen alapvonás megnyilat-
kozásának véli, hogy az osztálycsapatban nem a diadalmas góllöv ők, ha-
nem .a fedezetek (segít ők) és az önfeláldozó kapus posztja jutott neki, s 
benne lobogott a legforróbban a csapatszellem. Helytállni a csapatért! 
Később is mindig ezért „rugdostatta" magát. 

Ez a közösségi hajlam természetesen az emberekhez köti, de érzé-
kenysége, tisztasága, természetének artemiszi hajlamai is korán kiütköz-
nek, s kapcsolata a világgal és az emberekkel horzsolódások és konflik-
tusok sorozatává avatja az életrajzot. Már legels ő, még önképzőköri 
novellájának is remete a h őse, amiben, ha öntudatlanul is — véli Né-
meth —, már a világ iránti csömör, a kivonulás kés őbb állandósuló aka-
rata mutatkozik meg. 

A tisztaság erős ösztöne a szerelemben szenvedi el el őször az élet-
re szóló csapást. A fiatalemberben forrongó nemiség és a férfiemberr ől 
kialakult elképzelés, a „norma" őt is áthajszolja a szokványos próbán: 
elmegy a bordélyba. Természete azonban ellenáll: kudarc és szégyen 
figyelmezteti, hogy tartalmas emberi kapcsolat nélkül számára nem nyí-
lik ki az életnek ez a titka sem. Az eset jelképességét nemcsak jelzi, ha-
nem talán a jogos határokon túlra is kiterjeszti érvényét, amikor azt 
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írja: „Ma már túl vagyok e .küzdelmeken, és szinte az életemen is, s 
tudom, hogy az egész életemben — az irodalomban és másutt — ugyanaz 
történt velem, mint a Rózsa utcai bordélyban." (I. 197.) 

Hogy más, mint a többi ember, hogy nem tud elegyülni semmivel 
és senkivel, ami hamis, ami közönséges, de „csapathoz" tartozni, közös-
ségi vállalkozások részeseként, szellemi irányítójaként dolgozni — ebb ől 
első  hallásra kiütközik az az ellentmondás, mely Németh László életét 
szenvedések sorozatává avatta. Erre még vissza is térünk. El őbb azon-
ban arra kell rámutatnunk, hogy Németh László az emberségében, te-
hetségében rejl ő  lehetőség, a „nagy költemény"-nek, máshol istennek ne-
vezett magas cél eszközeként, kohójaként szemléli önmaga és a világ 
konfliktusait. Sérelmeiből, szenvedéseiből elsősorban a jobbik önmagát 
és a vele való belső  békét igyekszik kimenteni. S ezt a szentek komoly-
ságával, szigorával és következetességével teszi. Joggal nevezi üdvösség-
nek azt az állapotot, amely felé törekszik, s ez a törekvés, az üdvös-
ségösztön érvényesülése, a föltisztulás vágya a jellegben egymástól elüt ő  
életrajzfejezetek másik nagy összefügg ő  ereje. 

Ez a szentekre emlékeztet ő  vallásos komolyság határozza meg Né-
meth László igazmondásának természetét is. őszintesége fölülmúlja a 
legpőrébb exhibicionista nyíltságát is, az igazság kimondásában nem 
ismer korlátozó szempontokat, mondhatnók: nincs tekintettel semmire 
és senkire. Azt a pontosságot, mellyel anyja és apja viszonyát ábrázolja, 
kegyetlennek is tarthatnánk, ha nem tudnánk, hogy els ősorban ő  szen-
vedett attól, amit kiírt, s hogy önmaga legkínosabb tetteit, például a 
nem őszinte öngyilkossági kísérletét is ugyanilyen kíméletlen pontosság-
gal beszéli ki. Szenvedtek ett ől az őszinteségtől sokan: rokonai, barátai, 
ellenségei, akikkel csak kapcsolatba került, s maga is tudatában volt e 
hajlama elviselhetetlenségének. S létjogát nem azzal mentegette, magya-
rázta, hogy neki sem öröm, ha kellemetlen igazságokat kell leírnia, hanem 
magasabb rendű  okkal. A vádra, hogy túl magas mércével mér, magával 
is vívódva ezt felelte: „Mindebb ől egy igaz: én nem vagyok hajlandó 
az embereket pedagógiailag kezelni, azaz úgy, mint a baromfiudvarban 
a tyúkot és a kacsát, saját állati természetük szerint. Én képtelen va-
gyok megvetni az embereket, ha mással nem, megbecsülöm őket sére-
lemmel és fölháborodással. Én a közeledésemben vagyok demokrata, 
mindenkiben egy magamhoz hasonlót fogadok ... (II. 530.) 

Igazmondása azonban ettől a nemes indokoltságtól még lehetne kí-
méletlen veséző  szenvedély. De nem az, s azért nem, mert minden ese-
tet, minden kíméletlen igazságot egy nagy folyamat, egy közösségi ér-
dekű  „emberi színjáték" részeként tud szemlélni, értelmezni és megítélni. 
Maga úgy fogalmazza ezt, hogy az ő  igazmondása sohasem a „szembe-
mondások" tettlegességével_ történik, a „problémák terébe" helyezi azt, 
amiről beszél. És ez nagyon mélyen igaz. Annyira igaz, hogy a hetero-
gén gyűjteményt összeforrasztó tényez ők között is talán ez a legfon-
tosabb: ez a természettudósi viszony ahhoz, amir ől szó van. 

Ez magyarázza a részletek iránti figyelmet is, azt a néhol már 
mániákusnak tetsz ő  lelkiismeretességet, mellyel a lényegtelen mozzanato-
kat is rögzíteni törekszik. Naturalizmus utáni jellenség ez, Inkább a mai 
amerikaiak felé mutató igény dolgozik benne, tehát nem a másolás 
kényszere. De nemzője így is egyfajta valóságtisztelet. Olyan tisztelet ez, 
mely a röntgen, a radar tudásán és a vegyészi m űveleteken iskolázott 
észlelés tudatából táplálkozván, a valóságot teljes rétegzettségében és 
ambivalens mivoltában képes látni — ezért véli izgalmasabbnak minden 
fikciónál. Jóllehet tudja, hogy a költött világ is valóság, hozzá magasabb 
rendű  is a foghatónál, de hitelesség-ösztöne mégis a valóságos valóság-
ban érzi magát otthonosnak. Azt lehetne mondani: Németh László alkata 
már-már regényellenes, mert arra a b űvös hazárdságra, amely mégiscsak 
kell a csoda életre hívásához, szinte képtelen. Az önéletírás tehát nagyon 
neki való műfaj. Nemcsak azért, mert itt a valóságot rekonstruálhatja, 
hanem azért is, mert az a szenvedély, melyet a szentekéhez hasonlítot-
tunk, a föltisztulás, az üdvözülés, a bels ő  béke kiküzdésének vallásos 
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komolysága épp ett ől az éles és mélyrehatoló látástól, a részleteket is 
átvilágító, értelmez ő  vizsgálódástól válik nagyon is evilági, mondhat-
nók: modern embertudománnyá. 

Van azonban ennek az embertudománynak egy harmadik összetev ője 
is, s ettől nyeri el a jellegét meghatározó vonásokat: a látás pszichológiai 
mélysége és az észleléseket s űríteni képes nyelvi erő  szövetsége. Ez teszi ké-
pessé Németh Lászlót arra, hogy emlékeit: helyzeteket, alakokat, esemé-
nyeket filmszerű  hitelességgel idézhessen föl. Ez már par excellence szép-
írói képesség, s itt, az önéletrajz fejezeteiben a regényeknél is er őtel-
jesebb és megrázó részleteket teremt. Ahogy egy-egy tanárját fölidézi, 
útját a bordélyba vagy a Baumgarten-kálváriát rekonstruálja, ahogy els ő  
gyermekük halálát elbeszéli, az állja a versenyt akármelyik regényével, 
az utóbbiak katarzisos hatása talán zavartalanabb is. Ennek a filmhitel ű  
valóságtükrözésnek köszönhető  az is, hogy eseményeket értelmez ő  ref-
lexiók, a jellemét, sorsát példázó mozzanatok értelmezései meggy őzőek, 
nem rögeszmék keresnek és találnak itt szemléltet ő  példát, a fölismerés 
a sűrű  és masszív anyagból n ő  ki. 

A „filmhitelű" pontosság emlegetése azonban félrevezetné az olva-
sót, ha nem tennénk hozzá nyomban, hogy Németh László képei, rajzai 
épp az értelmező  aktusok révén jutnak mély kontúrokhoz. Ami vele 
történik, épp mert egy magasrendű  emberség sorsát is példázza, filozo-
fikus érdekű  gondolatokat is terem. Némelyiket kőtáblára lehetne vésni, 
s érdemes is lenne bel őlük gyűjteményt szerkeszteni. Gyerekkora hadve-
zéri ábrándjait mesélve, a rájuk fordított id ő  és állhatatosság nagyságán 
tűnődve jut például ehhez a gondolathoz: 

„Úgy érzem, nemcsak az ábrándnak, az alkotásnak is itt van a 
titka. Az emberb ől egy homályos indulat emelkedik föl — a zsigereibe 
írt küldetés —, s az agynak ezt kell képekkel, szertartásokkal kielégíte-
nie. Ez az indulat: ez az ember; ez az ő  azonossága a legkülönbö-
zőbb körülményeken át." (I. 83.) 

Oszoly Kálmán nevű  osztálytársának mutatta meg, küldte el korai 
írásait, s barátja ma már érthetetlen megkülönböztetéssel mérte és 
minősítette valamennyit. Err ől szólva talál rá a kortársi kritika értelmét 
kifejező  gondolatra: 

„Ma már alig tudom megérteni, mi az, amiért az egyiket jobbnak, 
a másikat rosszabbnak találta, olyan rossz mind. De az egyid ős kriti-
kusnak ez az előnye: ő  együtt nő  a mondanivalónkkal, s ami a kész író 
élőn összemosódik, abba a készül ő  ember lépcsőfokokat lát." (I. 159.) 

Az ellenforradalomhoz vonzódó, de a gyilkos cselekvéstől még ide-
genül elhúzódó módos paraszt jellemzése közben így rögzíti az ebben 
a magatartásban m űködő  törvényt: 

„Ez még mindig csak a paraszt káröröme volt; aki nem csinálja a 
történelmet, de nem bánja, ha azoknak, akik ellene fordítanák, egy má-
sik, tőlük idegen történelmi erő  jól megfizet." (I. 185.) 

Öngyilkossági kísérletének történetét írva szinte észrevétlenül kerül 
a kérdés elé: kik is lesznek öngyilkosok? A lehetséges típusok tömör 
és találó fölvázolása után tér azokra, akik közé magát is sorolja, a 
heveny öngyilkosokra: 

„Az ő  bajuk épp az, hogy nem szokták meg a szenvedést; nem is-
merik a lélek fogásait, amellyel kitér előle. Inkább vidám, erős, indu-
latos lények, akiknek az agyában szinte rövidzárlatot csinál a fájdalom." 
(I. 176.) 

Ebben a gondolatlepárló munkában Németh László számára a tör-
ténelem a legtermékenyebb analógiabázis. Rá utalva különös horizont 
támad a gondolat körül, az absztrakcióba ismét emberi ízek ömlenek, 
de érvényességük köre tágas marad. A bordélybeli kudarc okozta vál-
ságról elmélkedve, a maga artemiszi alkata és a kor uralkodó normája 
közötti konfliktus emberellenességével szemben hivatkozik például a 
mitológia görögségének emberi lehetőségeire: 
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„A görög istenek nemcsak a »világvalóságok«, hanem életmódok 
is voltak — lehetett aphroditein, démétérin, artemiszien élni, s az ember 
még mindig »normális« volt.” (I. 197.) 

A történelem persze Németh László számára nem csupán analó-
giákat kínáló példák tára. Gondolkodásának els őrendű  iskolája, a filo-
zófiánál is fontosabb forrása. A filozófiák iránt különben is volt benne 
bizonyos kétség. Osztozott azokkal, akik úgy vélik, hogy a filozófia tudo-
mánynak pontatlan, vallásnak kevés. Igazában az élettel összeforrt, abból 
kihallható filozófiát becsülte, Dosztojevszkijét, Adyét inkább, mint a 
módszeres szakfilozófiát. S ilyen bölcsel ő  volt ő  maga is, ezért is tan 
totta mélyebbnek a történeti gondolkodást: 

„.... az életről való gondolkozás fajai közt legkomolyabb mégis-
csak a történelmi, s az a mélység, melyet a filozófiai gondolkozásnak 
szoktak tulajdonítani, sokkal inkább megvan a történetiben, ha az ezt 
a nevet igazán megérdemli. A történelem: az a meder, amelyben minden 
úszik; széles, mint az enciklopédiák, s mély, mint a végzet. Akármiféle 
agyvelő , kritikai, természettudományi, politikai, ha elégedetlenségében 
a magáénál nagyobb szempontokra éhez meg, ösztönösen a történelem 
felé fordul. A filozófia kivezet az életb ől, a történet belevezet." (I. 499.) 

Egy írónak, akinek tudása enciklopédikus, érzékenysége és emléke-
zete kivételes, nyelvi ereje mindenre képes, szemlélete természettudo-
mányos és történeti, minden lehet ősége megvan, hogy önéletrajza szé-
les legyen, „mint az enciklopédiák, s mély, mint a végzet". A Homály-
ból homályba írásai azonban sem külön-külön, sem együtt nem kelte-
nek ilyen hatást. Pedig — mint említettük — a részletek ereje néhol 
a nagy művekével vetekszik, de maga a folyamat, a fölötte létesül ő  
ív, a kirajzolódó sors nem tud hibátlan nagysággá teljesedni. Félreértés 
ne essék: nem a hős töredékességéről vagy torzulásairól beszélünk, ha-
nem a mű  sugárzásának mértékér ől. Az a benyomásunk, hogy a nagy 
dallam, melynek kibontása az élet tétje, belevész az aprólékos részlete-
zésbe s aztán a sérelmek és panaszok végtelen áradatába. 

Ennek okait keresve óhatatlanul Németh László valóságtiszteletébe 
ütközünk. Ez a nagy erény fordul visszájára, s dolgozik a történeti ará-
nyok ellen, amikor élete eseményeit olyan lelkiismeretesen ábrázolja, 
hogy .a 'csomópontok nem tudnak kiemelkedni, a folyamat íve nem tud 
kifeszülni a rárakott részletek terhét ől. Legkevésbé az Ember és szerepre 
áll ez, sőt a Magam helyett széles medrében is dinamikus még a sod-
rás, de később a krónikaszerű  részletek már nem építik egymást, s őt 
a kiábrándulások és kudarcok ismétlődése óhatatlanul monotonná teszi 
a folyamatot. 

Fölmerül a kérdés: lehet-e más egy életrajz, ha maga az élet ilyen 
volt? Ha azt kellene válaszolnunk, hogy törvényszer ű  ez a lehanyatlás, 
akkor sem menthetnénk magát a m űvet. Mert ha a „nagy dallam", a 
kényes minőség a maga idejében valóban ellehetetlenül, ennek tragi-
kuma nagyon is alkalmas volna arra, hogy katartikus formát öltsön. 
Németh László csalódásai és szenvedései azonban egy id ő  után szinte 
gépiesen követik egymást. Bizonyos, hogy élete folyamatában sokszor 
érezte úgy, hogy élete romokban van, hogy nincs sem értelme, sem 
lehetősége küldetését betölteni, tovább csinálni, de az olvasó, aki nem 
évtizedek hosszán elosztva, hanem fejezetenként látja a romjai fölött 
borongó hőst, egy idő  után már nem tud ráhangolódni a keser űségre, 
sőt az újrakezdések sokasága, telhetetlensége láttán a vereségek sú-
lyosságában is kételkedni kénytelen. Pedig bizonyosan igaz, amit ír, 
hogy erejének kétharmadát a fájdalmak elviselése emésztette föl, de az 
olvasó számára a fájdalmak folyamata kevesebbet mond, mintha az élet 
válságos fordulóiban koncentráltan történik a fájdalom. S itt már nyil-
vánvaló a műalkotássá szervezett élet többlete a valóságos élet rel. 
konstrukciójához képest. 

Németh László természetesen tudta, hogy a világgal és a emberek-
kel való viszonya konfliktusok sorozata, s igen sokáig úgy vélte: így van 
rendjén, azt, ami benne rejlik, el kell határolja attól, ami t őle idegen, 
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ütközéseiben volt elemében, ahogy ebben a könyvben is írja: „Az olyan-
féle felszólításoknak, mint a »Magyarok, kibékülni«, rögtön látom, nem 
lehet semmi eredménye. Itt magamból kell ragasztóanyagot csinálni. 
Keserves feladat egy olyan szellemnek, aki az ütközésben érzi magát tisz-
tának, szabadnak." (I. 601.) 

Az önéletrajz panaszkodássá lazulásának okát keresve visszata-
láltunk tehát a legels ő  és legnagyobb ellentmondáshoz: a közösségi sze-
rep és a közösségben való létezés ellehetetlenülésének paradoxonához. 
Amíg ez az ellehetetlenülés egy-egy új életszféra ütközéseiben történt, a 
megismerések és megrendülések izgalmával zajlott, kés őbb azonban már 
nem érhették meglepetések az írót, s ezzel élete drámaisága is mérsék-
lődött. S ami nagyobb baj, elvesztette a zord magánosok fenségét is 
— a Homályból homályba hőseiről beszélünk — és a kivonulások és 
visszatérések rekordere lett. Inkább szomorú, mint tragikus h ős, ami 
nagy veszteség, mert az élete csakugyan a tragikum vonzásában haladt. 

Élete utolsó negyedében — nem önéletírásának gyöngeségei, hanem 
küldetésének megvalósíthatatlansága miatt — benne is fölfölmerült a két-
ség: hátha benne van a hiba? Hiba nem abban az értelemben, ahogy 
némely erények túlságát az őrültséggel vélte rokoníthatónak, hanem egy-
szerűbben: talán ő  az összeférhetetlen? „De mit ér az én módszerem, 
ha az eredménye: seb és heg s az az invokáció, amivel füzetet nyitottam? 
Ha magam metszem, zsugorítom el az affinitás-karokat, amiket az em-
berek felé egy élet során kinyújtottam." (II. 530.) Az invokáció ez: ,In-
vokáció •a növényekhez: segítsetek, hogy az emberekt ől észrevétlen elsza-
kadhassak." (II. 529.) Ekkor, 1943 táján már egyre levertebben és vég-
legesebben biztatja magát: „Ne szorulj senki szeretetére. Aztán nézd 
őket messziről, tiszta, de határolt jóakarattal. Mint regényem végén Ká-
rász Nelli." (II. 528.) 

Ezután következik még a vásárhelyi korszak, a „csapatszellem", és 
az édenalapítás ösztönének új kivirágzása. De már itt, az 1943-as elma-
gányosodás közepette is úgy érzi, ő  mindent megtesz az összefogás ér-
dekében, sőt — Erdélyi kivételével — minden íróval jó viszonyban is 
van. Ám ugyanezen a lapon néhány sorral lejjebb ezt így pontosítja: 
„Nem haragudtam rájuk, csak rettenetesen fárasztottak. Olyan remény-
telen volt a díványon hátraesve órákon át hallgatni az ismert, önz ő , 
magukkal telt masinákat." (I. 602.) 

A kor legjobb íróiról van itt szó, többségük azóta bekerült a klasz-
szikusok csarnokába. Ezt azonban nem azért említjük, hogy Németh 
László ítéletéhez kínos kontrasztot adjunk. Írótársait hasonlóképpen 
nézte Kosztalányi, s nemrég Babits Mihály Beszélget ő  f üzetei olvastán is 
láthattuk, milyen magánosnak érezte magát, s mennyire ellenségesnek 
az irodalom világát. Németh tehát nem állt egyedül a maga kiábrándult-
ságával, s oka több is volt, hiszen elszigeteltsége ekkor valóban párat-
lan, egy lap sincs — állítása szerint —, melyben a rázúduló rágalmakkal 
szemben védekezhetne. Oka s joga volna tehát „messzir ől és határolt jó-
akarattal" nézni az embereket. 

Ő  azonban sohasem tudott csupán szépíróként létezni, a messzir ől 
való szemlélődés ábrándjáról, ha végiggondolta volna, tudta volna, hogy 
megvalósíthatatlan, hiszen a csapatba kívánkozás ösztöne mindig az em-
berek felé sodorta. Szenvedéseit könyve egy helyén maga is ebb ől ere-
dezteti. Ekkor is, 1943-ban egy „csapat", a Cseresznyés néven ismert 
társulás megalapításán fáradozott. De hogyan lehessen „ragasztóanyag" 
az, aki nem tud elegyülni a világgal? 

A kérdés az önéletrajz fel ől egyre kiélezettebben merül föl. Azért 
így, mert ebben egy idő  után az írókkal való személyes találkozások 
erősödnek főszólammá, s ezek sokkal több csalódást okoznak, mint a 
művek. A tanulmányok és kritikák Németh Lászlója még sok értéket 
lát, ismer és elismer, az életrajzíró az írók magánemberi esend őségein 
rágódik, s bizonyos, hogy a Kisebbségben számvetésében észlelhet ő  tor-
zulásba ez is belejátszott: az irodalmi élet romlott légköre. 

166 



Németh László azonban nem sértett asszony, hanem zseniális író 
1943-ban is, mérlegelni is csak ekként lehet, s így szükségképpen merül 
föl a kérdés: vajon az emberi lehet őségeknek a görögségben fölismert 
sokféleségét mint aktuális lehetőséget tudta-e érvényesíteni saját ember-
szemléletében? Azt természetesen tudta, hogy amit ő  „közönséges"-nek 
érez, az élet természetéhez tartozó tulajdonságok tömege. Küzdelmébe 
került, hogy erre, tehát az életre igent mondhasson, de igent úgy mon-
dott, azzal a konoksággal, hogy a benne rejlő  igények felé tereli az élet-
nek azt az áramát, melyben maga is halad, nemességgel oltja be azt a 
kertet, melyért magát felel ősnek tudta. 

Az ember azonban nem vadalany, csak saját természete szerint sze-
ret nemesedni. Németh László, aki mindenkinél többet írt az emberi 
jelleg hatalmáról, értelmér ől, egyesek és közösségek elnyomott vagy lap-
pangó természetéről, furcsa módon, mikor a maga oltó m űveleteivel 
ellenállásba ütközött, az ellenállást nyomban jellemhibaként, sokszor rom-
lástünetként bélyegezte meg. Legnehezebben éppen a legközelebbi hoz-
zátartozóiban viselte el a másféleséget: anyjában, feleségében és gyer-
mekeiben. „ Az én eszpresszós családom" (II. 162.) — írja Vásárhelyen, 
de élete minden szakaszában ki-kicsap bel őle ez a keserűség. Különös 
erővel épp a nagy magány közepette és a nemzeti katasztrófa el őestéjén, 
1943-ban. Az öngyilkosságon töprengve írja: „Ella egy szót sem vethet 
rám a halálomért. Én megjósoltam ezt a változást. Így vagy úgy: 
az ő  úri világuknak el kellett pusztulnia. Én le akartam menekülni velük 
a népbe, erre a napra gyűjteni erkölcsi tőkét, a rájuk váró életre ner 
velni a lányainkat. Ő  azt mondta: ha itt lesz, itt lesz. S nem engedett a 
házából, a rongyaikból. Azzal sem törődött, hogy én- rámegyek, a lelki-
ismeretem felől elsorvadok." (II. 517.) Ahol ezt írja, annak a lapnak a 
szomszédságában beszéli el másik gyermekük, Kata halálát. Ennek során 
azt is, mit élt át, mit viselt el akkor a felesége, s hogy milyen veszteség 
közössége fűzte őket össze, ez a néhány sor is sejtetni tudja: „Ella tele-
fonja: teljesen eszméletlen, hány megint, az étel a szájából kifordul, 
hörög. Egy rózsabokor volt, amelyik mindig ott nyílt, ahol épp álltam. 
Tőle kapott a világ egy észrevétlen, édes pirosságot. Most kialszik ez a 
pirosság. Három másik lányom is hideg, lila fényben áll — a szél fúj 
feléjük. Én ezt most már sosem fogom az életnek megbocsátani." (II. 
516.) 

Ez is egyike a minden művészettel versenyképes katartikus pilla-
natoknak, de idéznünk most azért kellett, hogy kit űnjön: az író egész 
lényét átható kapcsolat és a nemesít ő  oltás akarata ugyanannak a szen-
vedélynek a megnyilatkozása. Nem férhet vele össze a h űvös és távoli 
szemlélődés, sőt a bölcsesség sem. Bármily meghökkentő  is ez az állítás, 
tartanunk kell. Nem arról van szó, hogy Németh László ne ismerte volna 
az emberi természetet, a sokféleségben rejl ő  ízek, színek értékét, ne 
ismerte volna el a másfajta természetek létjogát, csak arról, hogy belá-
tásait nem tudta szemléletté, érzületté érlelni. Felesége és gyermekei 
iránt idők során egyre megértőbb lett, de az alkalmi gyöngeségeket min-
dig hajlandó volt a jó ügy elárulásának példájává növeszteni. Ha a nagy-
lánya reggel tovább aludt az illend őnél, így könyvelte el: „Milyen megnyu-
godott, hogy nem kívánok semmit sem tőle. Hogy tízig alhat s elfeküd-
tük a latint. Egyben-másban még kedveskedik is. Az emberek mégiscsak 
a nyájas idegent szeretik legjobban. Ha ebben az elhagyatottságban meg-
öregszem, még valami Zsiga-bácsis nimbusz vesz majd körül." (II. 532.) 

Móriczot őszintén tisztelte és szerette Németh László, a szóban for-
gó két kötet a róla szóló írásokat is tartalmazza, tehát err ől bárki meg-
bizonyosodhat, az elnézés nimbuszát azonban — mint láttuk — t őle nem 
kívánja. Ő  a gyerekeit, az írótársait és a vincellérjét ugyanazzal a mér-
tékkel méri, s ha a vincellér becsapja, ugyanolyan érvénnyel vonja le 
a következtetést, mintha írótársa árulta volna el: „Milyen jellemz ő, hogy 
ebben a vincellérügyben végül Pali is engem ítél el. (Gulyás Pálról van 
szó. D.Z.) Miután jól összekavarta. Az emberek végül is mindig azt ítélik 
el, akinek az álláspontja a magasabb." (II. 532.) 
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Hogy egyazon mértékkel méri a vincellért és az írót, ezért csak 
tisztelnünk kellene, ha nem szorítkozna a vétség fölvázolásának és az 
ítélet közlésénék vigasztalan aktusára, ha láthatnók a „csaló" fel ől is a 
„csalás" logikáját. Hiszen íróval állunk szemben. Amire a családi körön 
belül lassanként rájött: a feleség másfajta jellemének értékeire, a más-
fajta észjárás logikájára, az irodalmi életben erre nem volt képes. Ott 
a légkör is romlottabb lehetett, s az egymásra utaltság sem volt annyira 
szoros. Az elidegenedés így egyre fokozódott, a távolság megnehezítette 
a megértést, sűrűsödtek a félreértések, s be kellett következnie a kiva-
dulásnak. Szó sincs arról, hogy a személyiség természetében rejl ő  ellent-
morfdás szorította Némethet a maga Nikláira, besegítettek ebbe a kor-
viszonyok is, sőt bennük rejlik az els ődleges ok, de hogy az önvédelemre 
az író ennyire képtelennek bizonyult, abban természetének artemiszi ké-
nyessége is részes. 

Mindezt akár kivételes érdemnek is tarthatnánk, ha csalódásainak 
színjátékában a másik fél, az idegen er ő  motívumait, viszonylagos igaz-
ságait is láthatnók. De ahogy elmagányosodik, vele szemben csak a 
rosszakarat, az értetlenség és az önzés bábui halmozódnak. Végül már 
érteni sem lehet, miért akar mégis ezzel az emberiséggel társulni. Mi-
kor túljut a mélyponton, maga is látja, milyen hiba, hogy hangsúlyozza 
az emberek hitványságát, rájuk bizonyítja, holott anyagként kellene 
szemlélnie és kezelnie, úgy ábrázolnia önmagát is, mint regényalakjait. 

De túl ezen a logikai aggályon, vannak konfliktusok, amelyekben 
a filológia felől is vitathatónak véljük ítéleteit, magyarázatát hibásnak. 
A Tanúról írt Babits-bírálatról például ezt mondja: „talán a legsúlyo-
sabb magyar nyelvű  műbírálat" (I. 463), „a legorvabb, legelviselhetet-
lenebb". (I. 466.) Azt hiszi, hogy Babits azért haragudott meg Kosztolá-
nyira, mert Kosztolányi őt kérte föl szerzői estjének bevezetésére, s 
ezért illette fanyar bírálattal az Esti-novellákat is. Féja g őzös szélkakas 
az általa rajzolt képen. Szövetkezni senki sem akar őszintén, de mikor 
a Választ megindítja, mindenki betársul. 

Lehet, hogy Babits bírálata őt úgy érintette, mint írja, s hogy kí-
méletlen volt és ravasz is, aligha vitatható. De ahogy Kosztolányi Adyt 
levágta, az sem volt vonzóbb művelet, s Németh László bírálatát a Nin-
csen apám se anyámról József Attila haláláig nem heverte ki. Igaz, Né-
meth nem ravaszkodott, de döfése így is elevenbe vágott, s ha a „kakuk-
marciság" elleni ingerültség is belejátszott kíméletlenségébe, egy más-
fajta líra óhaja, terve, ez korántsem menti melléfogását. Kosztolányi és 
Babits kapcsolatáról is tudjuk, hogy már az Ady-vita során elmérgese-
dett, s Féjában is erősebb volt az ügyszeretet, mint Németh László 
rajza alapján gondolni lehetne. 

A példákat szaporíthatnók, de a panaszkodásba lazuló részletek meg-
ítélésében nem ezek a tévedések vezetnek hiteles nyomra. Sokkal lénye-
gesebb, hogy Németh László els ő  tanulmányaitól kezdve éveken át min-
dig metsző  pontossággal nevezte néven a bírált jelenség minden ér-
demét és gyarlóságát. Sokszor csontig hatoló kíméletlenséggel akár 
Szabó Dezsőről, akár Ignotusról, akár Szekfű  Gyuláról beszélt. Ilyenkor 
nemcsak a jellemzett alak, de híveik érzékenységét is' fölsebezte. Mire 
tehetsége beért, a harmincas évek derekán már kegyetlen harcok álltak 
mögötte, adott és kapott sebek sokasága. Önéletírásainak legfölt űnőbb 
gyöngesége, hogy az őt ért támadásokat mindig sötét gáncsokként érzé-
kelte, az általa osztogatott sebeket pedig az igazmondás aktusaiként. 

Interpretálasunk azt sugallhatja, hogy Németh László végletesen 
elfogult, pedig nem ezt óhajtjuk bizonyítani. Inkább azt, hogy ő  az igaz-
mondást fetisizálta. Azt hitte: ami igaz, magában hordja mentségét min-
den érzékenységgel szemben. Azt le kell nyelnie mindenkinek. Ha az 
ember műszer lenne, ezt el is lehetne t őle várni, de Németh Lászlónak, 
aki annyira ismerte az embert, tudnia kellett, hogy ha mindenben igaza 
lett volna is, nem angyalok közegében dolgozik, vagyis számolnia kellett 
volna sok ellenséges indulattal. Ennek hiánya, az adott és általa is ger- 
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jesztett közeg iránti értetlenség, hogy nem tudott hozzáedz ődni ehhez 
a közeghez, bosszulja meg magát ennek az életrajznak gyöngébb fejeze- 
teiben. Nemcsak ezekben, más műveiben is, de most ezekről beszélünk. 

A kiadvány értéke így is fölbecsülhetetlen. Kivált az irodalomtör-
ténetírás szempontjából. A húszas, harmincas, negyvenes évek irodalom-
történetéhez rendkívül tanulságos adalékokat kínál. A két háború kö-
zötti időnek legjelentősebb irodalmi fórumairól, a Nyugatról, a Válasz-
ról, legnagyobb szerepeir ől, Babitséról, Illyéséről és Németh Lászlóéról 
a legkendőzetlenebb igazságok itt olvashatók. Forrása, segédkönyve le-
het ez a gyűjtemény a történelemtudománynak is, hiszen a Németh Lász-
ló által képviselt értelmiségi modell fogamzásának és fölnövekedésének tör-
ténetét tartalmazza. Ha egyszer olyan jegyzetek kíséretében jelenne meg, 
amelyek a főszöveg vonatkozásait is ismertetnék, századunk egyik leg-
fontosabb olvasókönyve lehetne. 

Vonatkozásainak szűkebb köre külön figyelmet érdemel: ezen be-
lül a Németh László szépírói műveire vonatkozó információk olvasha-
tók. Olyan bőséggel, annyi titkot fedve föl, hogy a Németh-mű  kutatójá-
nak igazán nem kell fogódzók nélkül dolgoznia. Túl az egyes m űveket 
létrehozó szándék elemzésén, az írói világ egész embertenyészetének ere-
dete is föltárul itt. A regények és az életrajzi események átfedése — mint 
említettük — néhol egészen szoros. Például az Irgalom esetében, de ilyen-
kor még tanulságosabb az összevetés. 

Nem szóltunk még a versekről, melyek először itt olvashatók így 
összegyűjtve. Hallgat róluk a magyar kritika is, ami érthet ő : egy nagy 
író zsengéi, olyan íróé, aki más m űfajokban lett naggyá. Taglalásukra 
mi sem vállalkozhatunk. Nem a tapintat miatt, hanem mert Németh 
László egy új verselés, a magyar tagoló vers megteremtésének szándé-
kával írta e műveit, s ez a kérdés annyira bonyolult, olyan nehéz, hogy 
szakembert kívánna. 

169 



LEVAY ENDRE 

HÁROM TALÁLKOZÁS 

Nyolcvan esztendővel ezelőtt született. 
Az évforduló mindig vallomásra kötelez, még akkor is, ha nem azzal a 
szándékkal veszi kezébe az író a tollat, hogy saját ecsetjeivel, palettájá-
nak maga keverte színeivel megalkossa a közülünk nemrég eltávozott 
egyik legtermékenyebb és műfajokban hihetetlenül gazdag írók újabb 
portréját. Németh László igazi, szinte megbonthatatlannak t űnő  portréja 
műveinek egységében él: novelláiban, regényeiben, tanulmányaiban, drá-
máiban, naplójegyzeteiben, karcolataiból híven összeálló önéletrajzában 
oly tökéletesen jelen van az alkotói arcél minden vonása, hogy ahhoz 
hozzátenni valamit (az elemzéseken kívül) aligha lehet. Ahogy ő  maga 
mondta: „A megírt mű, amint megjelent, elszakadt t őlem: akár egy 
bolygó, kering a maga útján, s ennek a keringésnek a maga teremtette 
pályáját az alkotó már nem változtathatja meg." 

Az itt következő  sorok nem állítanak róla újabb portrét az olvasó 
elé, hanem a személyes találkozások során született élményekb ől apró 
kis kockákat raknak egymás mellé; nevezhetjük ezeket akár morzsányi 
életrajzi adatoknak, ismeretleneknek, vagy sokak el őtt nem eléggé is-
merteknek, vagy pedig majdnem láthatatlan vékonyka szálaknak, melye-
ken át — mint egy képzeletbeli villanydróton át — együtt rezgett ben-
nünk szelleme azokban az években, amikor ezek a éritkezési pontok 
létrejöttek, és tovább: ma éppúgy élnek bennünk (nem a kegyelet, ha-
nem a géniusz megbecsülése nyomán), mint tíz, húsz vagy negyven 
évvel ezelő tt. 

Németh László neve előbb a Kalangya hasábjairól vált előttünk is-
mertté: a VII. Gergely című  műve olyan kemény veretű  drámai feszült-
séget hozott magávál, amilyennel a mi folyóirataink oldalain addig nem 
találkoztunk. Kés őbb, a hozzánk eljutott munkái: a Tanú című  folyói-
rata, amelyet egymaga írt, majd tanulmányai, regényei csillogó tömör-
ségükkel a nagy Magányosról meséltek nekünk, aki időközben eltávo-
lodott a Protestáns Szemlét ől, a Babitscsal keletkezett szinte áthidalha-
tatlan nézeteltérés miatt megszüntette kapcsolatait a Nyugattal, de a 
Kelet Népe számára is Móricz Zsigmond csak nagy nehezen íratta meg 
vele az Iszony című  regényének folytatásos közleményeit. Nagyon ne-
hezen gyöngyözte ki magából ezt az alkotását, élete egyik legnagyobb re-
gényét — ahogy Ő  maga mondta: „Nem egyszer összeomlottam a megírt 
fejezetek fölött" —, de alkotói életének áldott szerencséje volt, hogy 
mindig ott állt mellette Múzsája, Ella asszony — mint Tolsztoj mellett 
a felesége —, aki addig nem engedte fölkelni az íróasztal mell ől, amíg 
be nem fejezte a megkezdett m űvét. 

A NÉPI ÍRÓK KÖZELSÉGE 

Nem idegenfedett a népi íróktól, szerette őket, vonzódott is hoz-
zájuk, de maradéktalanul nem egyesült velük: mindig megmaradt a maga 
külön útján. Jóllehet dr. Püski Sándor, a népi írók kiadója a Magyar 
Élet gondozásában Németh László műveit is megjelentette, de ez még 
mindig csupán egy kis jel volt ahhoz, hogy talán létrejöhetne a közvet-
len kapcsolat, az együttműködés majd egy közös fellépés alkalmával. 

Ebben a reményben kerestük fel Püski Sándorral budai lakásának 
dolgozószobájában Németh Lászlót 1942 tavaszán, amikor már Erdei Fe-
renc, Darvas József, Veres Péter, Sinka István, Nagy István, Asztalos 
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István, Féja Géza és Szabédi László egyhangúlag beleegyeztek abba, 
hogy részt vesznek a népi írók irodalmi estjén Szabadkán, a Népkörben, 
ahol még élt az ifjúsági mozgalom progresszív szelleme. 

A találkozás első  pillanata igazán meleg légkört teremtett. Finom, 
leányos arcával nagyon kedvesen fogadott bennünket. Ella asszony an-
nál határozottabban, férfiasabban. Úgy, mint aki tekintetével is beszél-
get, s az érzések láthatatlan szálain át intelmet ad férjének. El őbb a 
Kalangyából megismert munkáiról beszéltem, Herceg Jánosról, az ő  ked-
velt írótársáról, akit a legjobb novellistánknak tartott, azután a mi éle-
tünkről otthon, és természétesen a Hídról. Németh László megért ő  mo-
sollyal hallgatta végig mindezt, amit elmondtam; sokat tudott Szabad-
káról, természetesen mint Kosztolányi Dezs ő  szülővárosáról, s azt is 
tudta, hogy nemzetiségileg vegyes lakosságú város, s Horthy megszállói 
hogyan foglalták el. Ahogy beszédéből ezt kiéreztem, a megszállás Bu-
dapesten is szájról szájra járt eléggé fekete színben. 

Kettős kereszttűzben elég nehéz volt a dolgom. 
A Népkör — mondtam — az ifjúsági mozgalom haladó szelle-

mét' őrzi. Mi toborozzuk a közönséget. Fekete est nem lehet. Erdei, 
Darvas, Veres Péter, Fája és a többiek már szellemileg egységes prog-
ramot képviselnek ... De nagy nyereség lenne számunkra, ha a mi pó-
diumunkon Németh László• is fellépne, mondjuk az Ember és szerep 
vagy a Tanú-évek egy fejezetével. 

Németh László fölkelt az asztaltól. Egy pillanat alatt átváltozott. 
Én oda nem mehetek ... Mert ott, ha kimondom, hogy a „herren-

volk igájába hajtja a magyar népet", az ottani vidéki rend őrség azonnal 
letartóztat ... Inkább itthon maradok!... Itt nem hallik messzire a 
szavam... 

Hiába igyekeztünk meggyőzni Püskivel, hogy művei népšzerűek 
nálunk, A min őség forradalma kézről kézre jár, és semmi bántódása nem 
lehet, ha a fennebb említett mondatot enyhíti valamelyest, — ő  hajlítha-
tatlan maradt. 

Első  találkozásunk így kudarcot vallott. Kedves mosollyal búcsúz-
tunk el egymástól abban a reményben, ha már nem most, akkor majd 
valamikor később találkozunk Kosztolányi szülővárosában. 

Bízom benne, hogy ez el őbb vagy utóbb sikerülni fog. 
Ezzel köszöntünk el háza ajtajában, és Püskivel — némi csalódással 
távoztunk el tőle. 
Az utolsó visszapillantásból, Ella asszony tekintetéb ől sok mindent 

megértettem. Egy lélek bels ő  vívódásainak, talán a jelenlevő  kételyek-
nek is így megmagyarázható indítékait. 

A BALATON PARTJÁN 

József Attila tragikus halálának színhelyén — ahol azóta legalább 
négyszer leróttam kegyeletemet szobra el őtt és látogatást tettem a szívet 
szorongató relikviák múzeumában — 1943. augusztus 23-án találkoztunk. 
Szabadkáról, mozgalmunk soraiból huszonhatan vettünk részt ezen a 
találkozón azzal a nem eléggé világos elhatározással, mint akik azért 
megyünk, hogy a konferencia csaknem hatszáz résztvev őjével — akik 
között egyenlő  arányban volt jelen a munkásosztály, a parasztság, az 
értelmiség — kimondjuk, hogy ez a háború elveszett, a magyar népnek 
idejekorán ki kell lépnie a hitleri szövetségb ől, és el kell indulnia a 
maga útján, ha szabad életet akar. 

Erdei Ferenc bevezetője — ha az író nyelvén is, de kiérezhet ően 
ezt a gondolatot körvonalazta azzal, hogy „... a történelmi fejl ődés- 

ben a munkásság képviseli a legnagyobb erőt, úgyhogy távolabbi pers-
pektívájában a szocialista társadalom elképzelése merül fel". 
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Németh Lászlónak ez volt az els ő  nyilvános fellépése a népi írókkal. 
Jóllehet a maga külön útját itt is meg őrizte; a „népfrontkongresszus" 
résztvevőivel nem tudott úgy feloldódni, és olyan emberközelbe kerülni, 
mint Veres Péter, Erdei Ferenc, Darvas József, Nagy István és a lágy, 
lírai lelkialkatú Szabédi László, de beszélgetések közben is és el őadásá-
ban igyekezett meglelni azt a hangot, amely a szárszói találkozó törté-
nelmi légkörét sugározta. Amikor Erdei és Veres Péter szavai felgyújtot-
ták benne a hamu alatt pislákoló lángot, kitört bel őle az, amit eddig 
csak rejtve, az entellektüel nehezen követhet ő  drámai dialógusaiban 
mondott el: „Harcot kell hirdetni az arisztokrácia, a klérus és a nagyt őke 
szentháromsága ellen." Ha egyet is értett Erdei Ferenc jöv őbelátásával, 
mégsem azt mondta ki, amit a bevézet ő  előadásban hallott, nem emlí-
tette a munkásosztályt, hanem úgy vélte, hogy a „magyar nép legjobb 
gondolkodóinak programja alapján", ezeknek a tervei szerint kell meg-
szervezni a jövőben a nép életét. 

Bár nagyon vártam, sajnos hosszasabban itt sem beszélgethettünk 
el, mert előadása után nem sokkal kés őbb visszatért Budapestre. Minden 
bizonnyal ebben jelentős mértékben az is hatott rá, hogy Darvas József 
alapos érvekkel kelt vitára vele, mert el őadása befejező  részében megint 
a régi „álma" került el őtérbe és a találkozón a magyar nép számára 
a lelkében állandóan ébren tartott, mesterségesen melengetett „harma-
dik utat" ajánlotta. 

Tehát a szárszói találkozó els ő  nagy fordulóján nem csupán a bal-
és a jobbszárny került szembe egymással, hanem jelentkezett a harma-
dik út is, amely a konferenciának ebben a szakaszában háromszor is 
megkérdőjelezte azt a programot, amellyel a szárszói tanácskozást ösz- 
szehívták ... 

De mi, akik végighallgattuk ennek a találkozónak minden el őadását, 
vitáját, nem tértünk haza innen üres lélekkel. Meger ősített bennünket 
Nagy István kolozsvári munkásíró el őadása, Dobi István alaposan felépí-
tett felszólalása és végül Veres Péter zárószava, amelyet hazavihettünk 
magunkkal, hogy erőt kölcsönözzön nekünk a további napok, hetek, 
hónapok, sőt az elkövetkez ő  évek kemény megpróbáltatásainak leküz-
déséhez. 

Azok a meghitt beszélgetések, amelyeket Veres Péterrel folytattam 
a Balaton vizében fürdőzve, ha nem is pótolták a Németh Lászlóval el-
maradt beszélgetéseket, de sokkal többet jelentettek számomra egy csön-
des mosolynál. Veres Péter minden szavából erő  sugárzott, a szívében 
mélyen élő  hit, meggyőződés erejével hatott, olyan keményen, mint a 
balmazújvárosi föld, s olyankor, ha lesújtott az osztályellenségre, mint 
a balmazújvárosi deres, amelyet ő  kapott fiatalkorában, amikor az ottani 
földmunkások élére állt. Erről á maga írta Az Alföld parasztsága című  
társadalomrajzában: 

„Nem az a legény, aki üti, hanem, aki állja." 
Ezt a sorát soha életemben nem felejtettem el, s bennem él örökre. 

VILLÁMFÉNYNÉL SZABADKÁN 

Németh László dramaturgiája nem egy színházi szakembert foglal-
koztatott már. Kétségtelen, hogy a modern magyar drámairodalom te-
mérdek izgalmas kérdést felvet ő  alakja, hiszen akár történelmi drámái-
ban, akár családi színpadi játékaiban, akár keser ű  humorú vígjátékai-
ban az ő  törekvése is arra irányult, hogy a modern magyar drámairo-
dalom új hangvételét — akár Remenyik Zsigmond, Tamási Áron, Illyés 
Gyula, Örkény István — kereste, s nem egy darabjában (ha befejezet-
lenül is) meglelte. Itt a Cseresnyés, a Mathiász-panzió és a Szörnyeteg 
című  alkotásaira gondolok, amelyekben örök álmát, a Kelet-Magyaroszá-
got körvonalazta. 
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Amikor a Szabadkai Népszínház köreiben arról beszélgettünk, Né-
meth László drámái közül a mi m űvészegyüttesünk melyik darabját 
tűzze műsorra, előbb — igen találóan — két műve szerepelt a műsor-
keretben. A két Bólyai és a Papucshős. Hogy kinek a javaslatára került 
első  drámája, a Villámfénynél színházunk műsorára, bár színházi ember 
voltam, azt ma sem tudom. Bemutatója majdnem olyan sápadt volt, 
mint majd negyven esztendővel ezelőtt Budapesten ennek a műnek az 
ősbemutatója. Ami kiemelte volna ebből a szürkeségből, az Pataki Lász-
ló főszerepe volt, de ez sem állíthatta a szerz ő  első  színpadi művét a 
Bólyai-drámák mellé. 

Ez a bemutató tette lehet ővé, hogy életemben utoljára Németh 
Lászlóval találkozzam. Nagyon beteg volt, alig beszélt már. Inkább Ella 
asszony olvasta ki szájmozgásából az alig hallható válaszokat. Az el őadás 
után nagyon dicsérte színm űvészeinket, valósággal könyvhalmazzal aján-
dékozta meg őket műveiből. Minden szereplőről az elismerés hangján 
szólt, de amikor a darabjáról kérdeztük, alig hallhatóan ennyit mondott: 

„Kár! ... Ez a darabom már nagyon megkopott." 
Ez volt, amit utoljára hallottam t őle. Ez volt első  és utolsó talál-

kozásunk Szabadkán, Kosztolányi szül ővárosában, ahová — még Budán 
megjósolta — előbb vagy utóbb, de ellátogat majd... 

A népfölkelés negyvenedik, jubileumi évének megjelölése 
és a haladó hagyományok ápolása szándékával a 7 Nap és az 
Üzenet — megjelenésének harmincötödik, illetve tizedik évfor-
dulója alkalmából — közös 

PÁLYÁZATOT HIRDET 

az osztályharcról, a népfelszabadító háborúról, népi forradal-
munkról és a mai országépítő  munkáról szóló irodalmi és pub-
licisztikai művek megírására. 

A bíráló bizottság — amelynek tagjai Csordás Mihály, Hor-
nyik Miklós és Horváth Mátyás — csakis a közöletlen alkotá-
sokat veszi figyelembe. 

A jeligével ellátott pályaműveket — amelyeknek terjedelme 
nem haladhatja meg a 15 ritkán gépelt oldalt — három példány-
ban kell beküldeni a 7 Nap szerkeszt őségének címére (24000 
Subotica, Trg slobode 2). 

A pályázaton jugoszláv állampolgárok vehetnek részt ma-
gyar nyelven írt munkákkal. 

A díjazott és közlésre ajánlott művek szerzői másodpél-
dánnyal igazolják szerzőségüket. 

A díjak: 

díj 6000 dinár 
díj 5000 dinár 
díj 4000 dinár 

Beküldési határidő : 1981. május 31. 
A pályázat eredményét a 7 Nap július 3-i, illetve az Üzenet 

júliusi számában tesszük közzé. 
A zsüri által javasolt írások közléséért tiszteletdíjat fizetünk. 

173 



ÉG TÁJ  

Dr. VÉKONY LÁSZLÓ 

A KÁLIZ ÚT RÉGIBB EREDETÉRÚL 

A magyar királyság már XI. századi megszervezésekor differenciált be-
vételekre támaszkodott, amelyeknek voltak gazdasági el őzményei, István 
király pedig megteremtette szervezeti feltételeit.' A bevételek közé tar-
tozott a -vám is, amely királyi jog volt. A vámolás országszerte moha-
medánok kezében volt. Könyves Kálmán 1111-i oklevele említi „a királyi 
fiskus pénzkezel őit, akiket magyarul káliznak hívnak"; a káliz (khorezmi) 
mohamedánok pedig a böszörményekkel azonosak. Ezek a kálizok nagy-
részt a kazárok ellen fellázadt kabarokkal együtt kerültek Magyaror-
szágra, olyan nagy számban, hogy az új államszervezet pénzügyigazga-
tása teljes mértékben rájuk támaszkodhatott? 

Róluk kapta nevét a legrégibb ismert út az ún. Káliz úti, amely a 
későbbi szabadkai birtoktesten áthaladt. A Káliz út az Alpok keleti el ő-
terét a sóban és bányakincsekben gazdag Erdéllyel kötötte össze. Du-
naszekcsőnél kelt át a Dunán, a Kiskunság déli peremét erintve haladt 
a szegedi révig, ahonnan a Maros völgyén át vezetett Erdélybe. A Ká-
liz út Duna—Tisza közi szakaszán a XI. századból, a szabadkain kívül 
számos királyi birtok ismeretes: a mai Kunbaja határában, Csaszkuta 
(Tavankút), Szatmár (Kanizsa), ami nem véletlen, ha meggondoljuk, hogy 
az Árpádok dunántúli fejedelmi központját a Káliz út kapcsolta össze 
az Ajtony leverésével szerzett Maros menti birtokokkal4 A XVI. század-
tól kezdve a Káliz út országos jelent ősége elhalványodott, majd meg is 
szűnt. Emléke azonban még a múlt század közepén is élt.' 

A későbbiekben még visszatérünk a Káliz út pontosabb lokalizáci-
ójára, most lássuk azokat a tényeket, amelyek alapján az út keletke-
zése mintegy ezer évvel kitolható. 

Általánosan elfogadott feltevés, hogy a pannóniai limes bels ő  olda-
lán végigmenő  római útból néhány kiágazás történt a szarmaták föld-
jén keresztül Dácia felé.' Ezek egyike az Alföld déli részét szelte át és 
a Maros mentén jutott el Erdélybe. Hadászati szempontokon kívül el-
sősorban a só szállítása miatt volt ennek az útnak nagy jelent ősége. Az 
út létezése a Maros mentén Szegedig, azaz Partiscumig bizonyított, ahol 
római őrállomás, kereskedelmi góc létezett.' Az út folytatását illet ően 
jórészt találgatásokra vagyunk utalva. Kétségtelen, hogy a Duna—Tisza 
közén szórványos éremel őfordulásokon kívül semmi olyan nyomot nem 
találtak, ami római Útra utalná, de arra már sokan rámutattak, hogy 
csak kiépítetlen karavánútról lehet szó, amelynek nem maradt semmi 
nyoma.' 

Eltérők a vélemények arra vonatkozóan, hogy hol kapcsolódott ez 
az út a limes menti útba.' Általánosan elfogadott vélemény azonban 
hogy Lugiónál, azaz Dunaszekcs őnél történt az érintkezés. Tehát az útvonal 
teljes egészében megegyezett a kés őbbi Káliz úttal. Ezt bizonyítja az is, 
hogy Pannóniában a teljes római úthálózat átörökl ődött a magyar honfog-
lalás korára. A korai középkori utak a római utak nyomán haladtak." Így 
tehát lokalizálható a Partiscum—Lugio útvonal, amelynek mentén Bátmo-
nostoron és Madarason római leletek is igazolják az állomásokat." 

Szabadka területén hagyta el a Káliz út a homokvidéket és tért rá 
a száraz és biztonságosabb löszre, el őbb azonban átkelt két vízfolyá-
son (Sömlyék és Fűzfás ér) és egy széles, gyakorta víz alatt lev ő  völgy-
fenéken. A hely tehát átkel őhelynek minősíthető . 13  
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A Dunaszekcső—Szeged közötti távolságot Madaras és Szabadka 
szinte három egyenlő  szakaszra osztja. Ha figyelembe vesszük, hogy ró-
mai császári futárposta is közlekedett ezen az útvonalon, 14  nem kizárt, 
hogy állandó római épület vagy épületek állhattak a kereskedelmi út 
mellett. Ha más nem, legalább egy mansio szolgálhatta a két provin-
cia között utazók kényelmét és a futárposta gyorsaságát. 15  

Szabadka helyzeti energiájához hozzájárult még az is, hogy itt ke-
resztezte a lugio—partiscumi utat az az útvonal, amely Aquincumból in-
dulva, Kecskeméten keresztül Bononiának (Bánostor) tartott." 

Lugio és Bononia a római limes pannóniai szakaszának talán legér-
zékenyebb két pontján feküdt s a hét eddig ismert ellener őd közül kettő  
velük szemben épült a Duna bal partján.l' A római uralom gyengülésével 
a szóban forgó út, amelyen a rómaiak összeköttetésben álltak Dácia pro-
vinciával, a nomád népek felvonulási területévé, támadási eszközévé válik. 18  
Nézzük meg, miben áll tulajdonképpen ennek az útnak a stratégiai je-
lentősége, most már ellenkező  előjellel. 

Pesthy Frigyes, helynévtárához gy űjtve az anyagot, 1865-ben a követ-
kezőket jegyezte fel: „ Bátaszék mváros határában a következ ő  dűlők 
léteznek: 1. belső  telek dűlő ; a községi házak lapályos térségén vagynak 
építve régente a sárvíz folyója keringett a város alsó része körül és 
azon Báta felé a Bácskába élénk kereskedelmi hajozások történtek; de 
1852-ben a sár vize szabályoztatván a megye fels ő  részében eltöltetett és 
jelenleg annak medre csak gázlót képez, mely azonban a víz nagyobb állá-
sa esetében még mindég hajókázható." 19  

Ugyanitt (csak a bennünket érint ő  részeket ragadva ki) még a kö-
vetkezőket olvashatjuk: „Háta — 3or A községnek hajdan más elneve-
zése nem volt, a régibb időbeli (1447) irományokban azonban »Battha«-
nak is iratott. 56r  A községet hajdan Rómaiak lakták, mit a még mai na-
pig is helyei közzel talált romok, faragványok sat. tanusítanak, de a 
népesítés ideje nem tudatik.6pr Báta a Duna jobbpartján fekszik Tolna-
megyének alsó részén a Duna folyam által a Szegzárdi hegylánczullat 
végtövéhez szorítva. — A községet mint fentebb említett hajdan Rómaiak 
bírták a kiktől a hagyomány szerént Bathan Baussen vezér foglalta el 
seregével; Bathan ugyanis a róna Bácskaságot elfoglalván ajánlkozott se-
regével a Dunán áthatolni s innént a Rómaiakat kiüzni, mire katonái azon 
igéretet tevék neki: hogy az ls ő  meghódított községet örökös tulajdonává 
teszik; .s így történt hogy a Rómaiak az áttöréskor megunván már az 
őket nyomasztó igát — Bathannak hódoltak; f őbbjeik pedig kik a hó-
dolatot megtagadták felakasztattak és legyilkoltattak.7er Báta mez őváros 
határában a következő  düllők és utak vannak:a.)lször A Buda—Eszéki 
országutról a községhez tartozó Furkói pusztánál letérve vonul a köz-
ségbe a »furkói düllőút« mely a Tolna és Bácsmegye közti közlekedés 
élénksége miatt bizton országutnak nevezhet ő, a község közepe táján a 
Dunai révjáráshoz vezet, hol a sárvize a Dunába ömlik. — Kálvária hegy 
körülbelül 50 öl magaslatra emelkedik a római kathl. templom, paplak, 
iskola és városháza felett; a hegycsucsán, honnét a világ négy részire a 
legregényesebb kilátás gyönyörködteti a szemlél őt és Pest, Bács—Bodrog, 
Baranya és Tolna megyék nagyobb része látható ..." 20  

Tehát, amint a szövegb ől kitűnik, erről a pontról nagy terület volt 
ellenőrizhető, másrészt a Sárvíz völgye, mint természetes útvonal már 
a római korban szerepet játszhatott. A környékbeli lel őhelyek alapján 
Szekszárd felől egy jelentős belső  útvonal iránya rajzolódik ki a táci 
nagy római telep irányába2l 

A Sárvíz mellett fekvő  ókori Gorsium azért települt a Fejér megyei 
síkság e pontjára, mert itt volt a Sárvíz folyását övez ő  s még a múlt 
században is szinte áthatolhatatlan mocsárvidék alacsony hátságon fek-
vő  átkelőhelye 2Ž Alapítása a szarmaták megjelenéséhez köthet ő  a Kár-
pát-medencében, amikor Claudius császár csapatokat küldött a dunai 
átkelőhelyek védelmére. Ekkor (46 körül) került a Dunántúl római ura-
lom alá. 500 főnyi lovas vert tárbort az óbudai határban, a másik ha-
sonló erejű  egység Albertfalván jelent meg. A harmadik' lovas alakulat 
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a Sárvíz átkelőhelyénél Gorsium táborának alapjait vetette meg. A két 
előző  tábor a dunai határt őrizte, legutóbbi az útánpótlási és felvonulási 
utakat. A hadsereg — a 6000 főnyi légió —, amely komolyabb szarmata 
roham esetén a tulajdonképpeni katonai er őt jelentette Poetovioban 
(Ptuj) állomásozott. Az őskorban is használt út, amely Poetovioból a Ba-
laton déli partja mentén a dunai átkel őhelyekig vezetett, ebben az idő -
ben stratégiai fontosságú lett. Ez az út a gorsiumi tábornál keresztezte 
a sekély, de széles Sárvizet és azt a másik fontos utat, amely az új tá-
borokat a Drávától délre fekv ő  katonai táborokkal és városokkal kör 
tötte össze." 

106 után, bár katonai alakulat nem tartózkodott itt, s a település 
vallási közonttá vált, a szarmata háborúk idején az útcsomópont je-
lentősége megnövekedett. így érthet ővé válik, miért érte oly gyakran a 
limes tolna—baranyai szakaszát a szarmata támadás (154-ben, 164-ben, 
173-ban)." Tehát a dunaszekcs ői pont kitűnő  alapja lehetett egy, részben 
észak felé, másrészt dél felé (Mursa, Cibalae) induló barbár támadás-
nak, amely — ha még figyelembe vesszük a Bononián keresztül Sirmium 
ellen irányuló hadmozdulatokat — teljes egészében elvághatta a dunai 
limes utánpótlási vonalait, s ő t nemcsak ezt, hanem teljesen elvágta, a nyu-
gatot a kelettől, hiszen a Szerémség gyűjtőpontjában feküdt mindazon 
utaknak, amelyek összekötötték Itáliát és a nyugatot a Balkán-félszi-
gettel és kelette1 25  Az a nagyhatalom, mely keleten és nyugaton 
egyenlő  súllyal kívánt fellépni, jobb területet nem is kívánhatott volna 
magának a Duna—Tisza menti síkságná12 6  Ez magyarázatot ad arra, 
miért volt Attila és Baján számára is annyira fontos Sirmium birtoklása. 
Bononia, régi nevén Malata, Sirmium dunai kiköt ője volt, ahonnan ellen-
őrizni lehetett a Duna—Tisza köz déli részét 2 7  

Addig, amíg a Duna—Tisza közének birtokába nem jutottak s ott 
a lábukat szilárdan meg nem vetették, a hunoknak, avaroknak számol-
niuk kellett Bizánc támadásával. Éppen ezért, amíg a pannóniai limes-
hez való felvonulásuk tartott, igyekeztek a kelet-római császárság jóin-
dulatú semlegességét biztosítani a maguk számára 3 

A Szeged—Dunaszekcső  úton a hunok és avarok idejében is fenn,- 
állt a forgalom. A szeged-nagyszéksósi és pécsüszögi sírok ezt bizonyít. 
ják29  Az elmondottak arra engednek következtetni, hogy a hun király, 
Attila székhelye is valahol a szóban forgó út mentén állhatott Szeged-
től számítva kb. 50 km -nyi körzeten belül. Ugyanígy az avar uralom els ő  
századában a kagánok székhelye is valahol e vidéken állhatott, 31  hiszen 
Ortvay szerint, ahol Attila palotája állott, ott állott Bajáné is." Nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül, hogy Eric friauli herceg 791-ben az avar f őhadi-
szállás kirablásakor milyen útvonalon jött és ment. Az útvonal Szt. Pau-
linus Eric haláláról szóló versében található. A Száva völgyén keresztül 
Sirmiumig hatolt. Bevette Sirmium gyep űjét, amelynek legdélibb pontja 
Sirmiumnál, északi pontja Bánostornál volt." Átkelni a Dunán ezen a 
tájon Pétervárad és Újvidék, Ilok és Palánka között lehetett. Mindhá-
rom rév Sirmium védelme alatt állatt: A f őhadiszállás kirablása után, 
amely Márki Sándor meghatározása alapján Csantavér—Szabadka—Hor-
gos között feküdhetett, vagy arrább Szabadka és Szeged között, a Ma-
ros torkolatától nyugat felé fordult és valahol Bajánál kelt át a Dunán. 
Tehát ismét a Szeged—Dunaszekcs ő  útvonal. 

Az avar forgalmat bizonyítja még a madarasi aranymellékletes sír 
is." A kora avar kori leletek térképre vitele alapján t űnt ki, hogy a 
Dunántúl avarok általi elfoglalása szintén ezen az útvonalon történt 35 
Törökkanizsai leletek arra engednek utalni, hogy a szóban forgó út a 
Tiszánál nemcsak Szegednél végződött, hanem Kanizsa felé is volt elága-
zása." Ezt látszik alátámasztani Szentkláray Jen ő  azon megállapítása, 
hogy egy feltételezett római út Kanizsáról és Csanádról húzódott Lippa, 
Erdély felé 37  

Kétségtelen, hogy az itt felsorolt adatok és elképzelések kételyt tá-
masztanak, amíg azonban ellenkez őjük nem bizonyított, munkahipotézis-
ként elfogadhatók. Az mindenesetre tény, hogy vidékünk úthálózatának 
eredete már a rómaiak korára tehet ő . 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 17. 

Még mielőtt valaki megkérdezné, mi közöm nekem a tájékoztatáshoz, 
amely állítólag az UNESCO közbelépésére ezentúl objektív lesz, hadd 
magyarázzak meg valamit. Mindenekel őtt azt, hogy tájékoztatás alatt nem-
csak napihírék közlését értem. S er ős a gyanúm, hogy a tekintélyes vi-
lágszervezet sem csupán ennek tárgyilagossága mellett kíván síkraszállni. 
Mert mondjuk azt a tényt, hogy a rettegett diktátort itt vagy ott meg-
ölték, nem lehet másképpen csak, mint tényt tudtára adni a világnak. 
Más, ami előtte volt és utána következett: a kommentár, a propaganda. 
Ez az, ami érdeket szolgál és érdekbe ütközik. 

De épp mert az érdekek oly különböz ők, sőt szembeszegülők ebben 
a megosztott világban, nagyon nehéz lesz itt igazságot tenni. Meg lehet 
szüntetni néhány propagandaadót, például a Free Europe-ot, meg lehet, 
rendszabályozni egy-két távirati irodát, a többit rá kell bízni az olvasóra, 
a rádióhallgatóra, a tévénéz őre, akit nem a gólya költött, s akit rég nem 
lehet becsapni. 

Én magam annyiban vagyok érdekelve ebben a kérdésben, mint egy 
nemzetiségi népcsoport írója, hogy a tájékoztatás t őlem sem volt min-
dig idegen. Irásaim java része regényben, novellában, esszében legtöbb-
ször erről a népről íródott és ezen a vidéken játszódott, err ől hozott hírt, 
ha mindjárt nem is ez volt els ődleges célja. Nem a napi politika friss és 
közvetlen eszközeivel. De légkört éreztettek, színt és hangulatot azon a 
képességeim szabta sz űk és szegényes színpadon, amelyen alakjaimat fel-
vonultattam. Lehet, hogy ez nem mindig sikerült. De mindig ezt szerettem 
volna. Abban a meggyőződésemben, hogy az írónak ez a dolga. 

Nagy példákra hivatkozom. 

Hogy milyen volt az élet Itáliában a reneszánsz idején, arról Bocca-
ccio és Petrarca megbízhatóbban tudósít, mint az akkori kezdetleges hír-
közlő  szervek. Pedig korántsem tájékoztatni akartak, a szerelem például 
sokkal jobban lekötötte őket, mint a politika. De a Dekameron írója a 
földön élt, kézzelfogható örömök és határtalan igazságtalanságok között. 
Lehetetlen volt nem észrevenni az egyházi emberek erkölcstelenségét és 
a polgári önzés foggal és tíz körömmel küzd ő  mohóságát a vagyonért. Tár-
sadalomrajza épp ezért színes és tökéletes, s amit az akkori politikai vi-
szonyokról írt, gúnyosan és szellemes szatírával, abban a legfelkészül-
tebb és legobjektívebb történetíró sem lett volna képes versenyre kelni 
vele. 

S vajon a cári Oroszország viszonyairól tájékoztatott-e bárki job-
ban az íróknál? A művelt világ tudatában az a múlt századi Oroszország él, 
amelyről Gogol és Tolsztoj, Goncsarov és Dosztojevszkij tájékoztatott. 

Mindez annyira közhely, hogy szinte röstellem leírni. 

Hol akarják hát kezdeni a tárgyilagos tájékoztatás megsegítését? 
Milyen pozitív cenzúrával vélik megakadályozhatónak a tények elferdí-
tését és a tömegek káros befolyásolását? A régi Rómában, aki jó hírrel 
jött, megjutalmazták, a rossz hír hozóját megölték. Ma is vannak orszá-
gok, ahol a tájékoztatás az elfogult propagandával egyenl ő, s nemcsak a 
mindennapi hírközlő  szervektől várják el a szigorú egyszólamúságot, ha-
nem a valóságirodalom művelőitől is. 

Izgatottan várom az intézkedéseket, amelyek lehetetlenné teszik a 
hazug és hamis hírverést. Lesz-e ehhez elég hatalma a világszervezetnek? 
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Én elkötelezett író vagyok egy el nem kötelezett országban, s a 
kérdés, mint mondtam, közvetve érint. Az a körülmény viszont, hogy mi-
nálunk került megtárgyalásra, mint néhány év el őtt az emberi jogok ügye 
is, arra enged következtetni, hogy a világ el őtt az elfogulatlan tájékozta-
tás dolgában is jó hírnek örvendünk, s ez azzal a reménnyel tölt el, hogy 
talán a tájékoztatás se volt egyoldalú vagy elfogult, ami a sz űkebb hazá-
ról vagy népünkről szóló írásainkban kifejezésre jutott. 

Hát most elmegyek Skandináviába. Bevallom, egyéb gondjaim miatt 
nem nagy örömmel. Nem mintha nem érdekelne Knut Hamsun és Andreas 
Haukland hazája, s Jacobsené, akikt ől tanulni szerettem volna egykoron. 
Olyan erős és gátlástalan embereket formálni, mint Haukland paraszt-
jai, s annyi lírát belevinni a prózába, amint azt a Niels Lyhne szerz ője, 
Jacobsen tette, aki egy-két regénnyel és öt-hat novellával biztosított ma-
gának halhatatlanságot a dán irodalomban. 

Fiatalkoromban volt egy ilyen hulláma a skandináv irodalomnak, 
amely egy-két évtizeden át elárasztotta a magyar könyvpiacot. Aztán jött 
a Nobel-díjas Sigrid Undset a maga hatalmas közönségsikerével, s a cso-
dálatból, amelyet Strindberg, majd Hamsun váltott ki a nyirkos és hideg 
északról, a fjordok világából jövet, egyszerre csodálkozás lett. Hát csak 
ennyi volna? 

A különös északi atmoszféráról még nagy elismeréssel emlékezett 
meg a magyar kritika Undset regényeir ől szólván, de Szerb Antal, ha óva-
tosan is, már leírta ezt a szót: giccs. El kellene újra olvasni, mi maradt 
meg ezekből a regényekből máig. 

A hullám azonban, amely a harmincas évekig tartott, valóban elvo-
nult. Egyes fiatal elbeszélők, mint Aszlányi Károly például, akik dán 
vagy norvég álnéven írtak novellákat, annak idején, mert egy ideig az volt 
a divat, s könnyű  volt az ilyen történeteket elhelyezni, kénytelenek voltak 
megint saját nevüket használni, s még arról a reményükr ől is lemondani, 
hogy álnéven könnyebb lesz kitörni a magyar irodalom nem túl nagy 
lehetőségeiből. Norvégek és dánok után a szovjetek jöttek. Írók, akiknek 
legtöbbjéről azóta már nem beszél senki, s akiknek a műveit annak ide-
jén idegen nyelven,. dugáruként terjesztették Pesten, vagy külföldr ől hoz-
ták be, mint a Monde vagy a Vogenberger-verlag magyar kiadványait. 

Én akkor már Kassák modorában szerettem volna írni. T őmondatok-
ban és dinamikusan, minden tekintetben az asszociációt részesítve el őny-
ben a szigorú mederben vonuló cselekménnyel szemben. De azért még 
vissza-visszatértem Knut Hamsunhoz. Utolsónak megjelent magyar regé-
nyének kiadásánál bábáskodtam, amelynek a Kör bezárul volt a címe, 
s a Dante könyvkiadó irodájában megszállott magyar propagálójának, 
Hajdú Henriknek hallgattam hosszú el őadásait arról, hogy a skandináv 
irodalom utolérhetetlen. És alig tíz év múlva, már itthon, egy Hamsun 
ról szóló nekrológban próbáltam végleg leszámolni ifjúkorom ideáljával. 
De másképpen, mint ilyen „leszámoló" kritikával nem is lehetett volna 
írni akkoriban róla, hiszen kollaboráns volt, ellenezte Norvégiában az 
ellenállást. 

Hát most majd ott leszek, ha csak pár napig is, az ő  világában. 

De az efféle zarándoklatokban már több a kegyeletes unalom, mint 
az őszinte érdekl ődés, amely az én koromban különben is meglehet ősen 
rapszodikus. Ujabban azokról szeretnék valamit tudni, akiket nem isme-
rek. Borgesről, mondjuk, akitől egyetlen sort sem olvastam, s épp ezért 
készülök egyre a vele való izgalmas találkozásra. A könyveiben persze, 
amelyek most Zágrábban is megjelennek. 

A legnagyobb elismerést Máraitól olvastam a latin-amerikai költ őről. 
Szűkszavúan, úgyhogy nem is tudta az ember, mit dicsér rajta, de mé-
lyen meghajtotta magát el ő tte. S ez Márainál nagy szó! 
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Csak hát én most Oslóba megyek és Koppenhágába, s ki tudja, a 
turistáknak kínált látnivalókon túl vár-e még valami meghittebb élmény, 
olyasmi, amiért Hamsunért tudtam lelkesedni annak idején, s érezni vél-
tem a tenger és a fjordok fel ől áradó sós norvég levegő  csípős ízét. 

~ 

Knut Hamsunt kerestem, meg Hauklandot Oslóban és megtaláltam 
helyettük Munchot. Nem a grafikust, aki a magányt, a szorongást és az 
iszonyt rajzolta hátborzongatóan félelmetes dráma körvonalaiba zárva. 
Ezt a kényszerképzetekkel küzd ő  Munchot, háta mögött a leselked ő  halál-
lal, rég ismertem és nem szerettem. De csak ezt lehetett látni t őle, bár-
hova ment az ember, ezt a rémületkelt ő, embertelen világot, fekete-fehé-
ren. A hullámosan átvonuló vonalakkal rajzain. 

Többet nem akart elfogadni tőle a századelő? Vagy csak ezt tartot-
ta fontosnak a Párizson kívüli képz őművészeti közízlés. Az expresszio-
nisták közé sorolva őt, ami nem lett volna bántó, hiszen Van Goghgal 
kezdték a sort, Toulouse-Lautreckel folytatták és Kokoschkával fejezték 
be. Én meg épp azt érzem érdekesebbnek ennél a nagy magányosnál, 
amit mondott a képeivel, nem ahogy mondta. Persze most, hogy megis-
mertem a színes Munchot, a fest őt, aki húsz évvel volt idősebb Franz 
Kafkánál, s ugyanazt panaszolta egész életén át, amit a Per írója min-
den munkájában: a magányt és az üldöztetést. Edward Munchnák erre 
oka is volt, gyakran esve teljes idegösszeomlásba, úgyhogy hónapokon 
át kezelték többször is, míg Kafkánál valamiféle váteszien baljós el őér-
zetet fedezett fel az irodalomtörténet. A fasizmus majdani megjelenését. 

Munch művészetében én nem tudnék efféle kollektív kifejezési szán-
dékot felismerni. Ő  nagyon is önmagával volt elfoglalva. Örömben, szen-
vedésben, gyászban és szerelemben — amely a legtöbbször vigasztalan 
nála — mindig az ő  személyes élménye jelenik meg a képein. De az em-
lített vigasztalanság ellenére is helyenként a mese vagy a népdal egy-
szerűségével. A Szerelem című  képe például két szembeforduló arcot mu-
tat, férfi és nő  arcát, háttérben egy piros házzal a zöld mez őben, majdnem 
kinagyítva, mintha a háznak és a mez őnek is szerepe lenne ebben a sze-
relemben. Aztán a Csók! Ahol az arcok elmosódtak, a csókolózás boldog 
vagy búcsúzkodó révületében, már-már absztrakt felfogással, alaktalanná 
szublimálódva a szenvedélyben. 

Az egész Munch-galéria különben egy érzékeny lélek vallomásainak 
gyűjteménye. S egy nagy művész utólagos elismerése hazája részér ől az-
után, hogy kiátkozták és képeit nem engedték kiállítani Oslóban akkor 
sem, amikor pedig már európai sikereket aratott. De hát ilyesmi másutt 
is megesett. Csakhogy Norvégiában, a fjordok és a hosszú telek hazájá-
ban, mintha magány és vigasztalanság panaszával az egész hideg északot 
fejezte volna ki Edward Munch. Az ég ő  vörösek, s meleg sárgák és der űs 
zöldek harsogó színorgiájában. És talán épp ezért nem volt sokáig senki, 
aki megértse a hazájában, vagy egyszer űen nem akarták megérteni. Mint-
ha csak a szembesülés félelme állta volna el Északon az útját. Annak a 
kiáltásnak a félelme, amely az iszonynak adott hangot Goyától Munchig, 
amit Kokoschka „világfélelemnek" mondott. 

Akkor hát mégsem az elhagyott szeret őnek, a szép Tulla Larsennek 
kell tulajdonítani Edward Munch gyakori összeomlását? Mert úgy t űnik, 
fülledt légkört árasztó aktjai és szerelmi együttlétet ábrázoló képei sem 
a zavartalan boldogságot fejezték ki, hanem ellenkez őleg, fájdalmat és 
szenvedést. Ezekben az ő  csodálatosan szép, nagy lendülettel és széles 
ecsetkezeléssel megfestett jeleneteiben legtöbbször a n ő  marad egyedül. 
Síró asszonyok néznek ránk a hatalmas vásznakról, s bár nem ismerem 
eléggé Edward Munch élete történetét, azt kell hinnem, hogy ő  is az egyet-
len szeretőt siratta holtáig, ha el is hagyta, mint a magyar költ ő , Juhász 
Gyula a maga Annáját. 
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És mégis milyen szépen megfért ebben az életm űben iszony és kény-
szerképzet közvetlen szomszédságában a húsz éven át ábrázolt munkás-
portrék és jelenetek sorozata. „Most az ő  idejük következik" — mondta 
állítólag, valószínűleg minden politikai elkötelezettség nélkül. Talán csak 
hozzájuk menekült, a halászokhoz és dokkmunkásokhoz, zaklatott lelki-
állapotában védelmet és biztonságot keresni, s így lett — a szovjet fes-
tőket messze megelőzve — a kétkezi dolgozóknak és a munkának h ős-
költeményét megalkotó fest ője is. 

Ha Norvégiáról beszél az ember, mindig el őretolakszik a jelző : hideg. 
Nemcsak az éghajlata és nem csupán a táj. Az egész északi világ kietlen 
és barátságtalan. A napsütés meg a kertekben pirosló almafák ellenére 
s első  találkozásra az ember is hideg. „Mont Blanc örök hava, ha túl a 
felkelő  nap megjelen ... " — mormolom magamban Vajda János sorait. 
És aztán mindjárt vissza is szívom némileg a fentieket. 

Mert azt a képsort, amikor egy erd őn mentünk át, mivel az autó-
utat annyira ellepték a kocsik, hogy reménytelen lett volna busszal ne-
kivágni, gyalog indultunk hát fel a legszebb kilátáshoz, azt egyszer űen 
nem lehet elfelejteni. Nem a fjordokkal, a tengeröblöt beszeg ő  hegyekkel, 
a mindenen elömlő  napfénnyel is. A hatalmas arányok, mintha egy óriási 
gyöngykagylóban mutatkoztak volna meg az ezüstös fjordokkal, a partokra 
hajló erdei fák lombjaival, amelyek alatt elt űntek a lassan imbolygó 
halászbárkák, s ha addig nem jutott volna eszünkbe Knut Hamsun, ak-
kor itt most az embereit is elképzelhettük, ahogy hosszú szárú csizmában 
felballagnak a tengerről a házakhoz. 

Nekünk, déli, alföldi embereknek volt riasztó az els ő  benyomás. Mert 
hát én Erdély tündérkertjében, a háromszéki hegyek között is börtön-
ben éreztem magamat. Itt, Osló alatt nem szorultak annyira össze a he-
gyek, sőt olykor szélesen ki is nyílt a látóhatár, éppen csak nem a föld-
del ért össze a leereszkedő  ég, hanem a zöld hegykoszorú fölött csillámló 
gleccserekkel. 

Az emberek is készségesek és barátságosak, ha kicsit jobban meg-
ismerjük őket. Éppen csak kissé darabosak, szögletesek, mint mindazok, 
akik nehéz munkához szoktak, A viking ősök mozdulatait őrizték meg. 
De már későbbi példaképük munkában és rendben alighanem a ger-
mánok voltak. 

Nekem a feltűnő  mindenütt ez volt: a német hatás. Szembefordul-
tak a hitlerizmussal, Quislinget kivégezték, a német szellem mégis min-
denütt érezhető . A termelékenységben, a munkatempóban és alaposság-
ban, a racionális gazdálkodásban és a m űvészetben is. A fiatal Ibsen 
előtt a német romantikusok jártak, s mintha még Peer Gynt bölcs őjét 
is ott kezdték volna ringatni. A népi ősélmény, a saga, akárcsak az Edda-
dalok a schilleri romantika követésében bontakozott ki és kapott irodalmi 
visszhangot. 

Meglehet azonban, hogy mindezt én csak a skandináv irodalomtör-
ténet hiányos ismeretében mondom. Ezzel megalapozva a másutt tapasz-
taltakat. Egy kései naturalistánál, például Wiegelandnál, a szobrásznál, 
akinek parkjára, ahol életnagyságú k ő- és bronzszobrait helyezték el, úgy-
hogy ez most afféle nemzeti zarándokhely Oslóban, a Kraft und freude 
jelszava illenék. A testkultusz munkában és örömben edzett egészséges 
emberpéldányainak ez az akadémikus bemutatása az „ép testben — ép 
lélek" olcsó szellemében inkább riaszt, mint tetszést vált ki. Persze nem 
kispolgárokra gondolok, akik családosan és kell ő  áhítattal járnak ide 
vasárnap délután. 

Nem tudom, egészen véletlen volt-e, hogy a kollaboráns hírhedt pél-
daképe, Quisling épp itt találta meg kifutási területét. És hogy a leg-
nagyobb elbeszélőből, Knut Hamsunból fasiszta lett. Röstellkedve, ízlé- 
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sem ellenére írtam le azt a megbélyegz ő  szót, mint aki hisz benne, hogy 
egy ilyen nagy írónál, mint amilyen ő  volt, az efféle sommás elintézés 
nemcsak sértő  és megalázó, de igazságtalan is. Végzetes tévedése, mert 
ennek mondanám magatartásának politikai megnyilvánulását túl a nyolc-
vanon, hivatalosan ma sem kapott feloldozást. Látható emléke sehol sincs. 
Se szobor, se utcanév nem örökítette meg. Ezt a feladatot az utókor a 
műveire bízta. Örizzék meg azok, ha bírják, a bizonyítékát annak, hogy 
ő  is itt volt, 's hogy ne mondjam: kinyitotta a világ felé a norvég nép-
élet kapuit. 

És az életmű  nem lett hűtlen hozzá. Egy nemrég megjelent testes 
kötet, címlapján Hamsun fényképével, félrecsapott kalapban, a címe után 
ítélve — mert egy könyvesbolt kirakatában láttam — mégis afféle iro-
dalmi rehabilitáció lehet. 

Amikor meg az egyik oslói kölcsönkönyvtár vezet őnőjétől megkér-
deztem, kicsoda pillanatnyilag a legolvasottabb norvég elbeszél ő , habozás 
nélkül felelte: Knut Hamsun. 

* 

Norvégiának, s egész Skandináviának erkölcsi szempontból nálunk 
meglehetősen rossz a híre. A szabadszerelem itt polgárjogot nyert, s a 
nemi élet mindkét nembeli ifjúságnál korán kezd ődik. Oslo belvárosában, 
a legforgalmasabb utcákban tizenhárom-tizennégy éves kislányok korzóz-
nak sűrű  falkákban estefelé, oly felt űnően kifestve és kihívóan szemez-
getve a náluk nem sokkal idősebb fiúkkal, ahogyan Európa délibb tájain, 
beleértve a nagyvárosokat, Párizst, Rómát, Bécset is, az utcalányok visel-
kednek. Zavartan és szégyenkezve fordítjuk el a fejünket és sietve elvo-
nulunk erről a kétségtelenül nem nekünk fenntartott színtérr ől. A gye-
rekek persze korántsem ilyen szemérmesek, s ebbe alighanem a szül ők 
is belenyugodtak. Mert a frivol csirkekorzó forgalma kés őbb, este kilenc-
kor se csökkent, ahogy másnap, véletlenül megint idetévedve, megállapít-
hattuk. Szép szőke, magas növésű  kislányok, s ugyancsak jól fejlett ha-
sonló korú fiúk, az északi faj legszebb emberpéldányai kötnek itt isme-
retséget és tűnnek el aztán párosan a zsúfolásig megtelt kocsmák ho-
mályában. 

Nem vagyunk erkölcscsőszök, elcsitítunk magunkban minden gya-
nakvó moralizálást, s ha hazulról hoztunk volna magunkkal ilyesmit, most 
itt megvigasztalódhatunk, mert nálunk mégiscsak más a fiatalok visel-
kedése. Ez azonban megint csak marasztaló ítélet, amihez semmi jogunk 
nincs. És az itteni szülők is valószínűleg mindent elkövetnek, hogy a 
fiataloknak ez a tömege ne lépje át a jóízlés megengedett határát. Ebbén 
itt talán még az egyház is, rengeteg templomával és imaházával a segít-
ségére siet, úgyhogy a látszat a piros, kénsárga, égszínkék és f űzöld pu-
fajkákban felvonuló lányok és fiúk viselkedésében többet sejtet, mint ami 
a valóságban végbemegy. 

Norvégia az evangélikusok hazája. Luther Márton tanításai négyszáz 
év előtt itt is a felvilágosodás szellemében terjedtek el. Dogmatizmus 
elleni harca, amiért a pápa kiátkozta, a hív őket is szabadabb, oldottabb 
nyájba terelte, ahol nem a bigott vakhit uralkodott a lelkeken. Ezt hittem 
én, aki nem vagyok gyakorló katolikus, az egyháztörténetben meg egé-
szen járatlan. 

Volt aztán okom a meglepetésre már az els ő  este, amikor szállodai 
szobámba nyitva két fekete födel ű  könyvet találtam az asztalon. Itt fe-
lejtette valaki ezeket a könyveket? Az el őttem kiköltözött vendég talán? 
Kíváncsian nyitottam ki az egyiket, a bibliát. Nem kellett norvégül tud-
nom, hogy felismerjem a helyet, a Prédikátorok könyvének utolsó részét, 
amely a venségről szól és a halál eljövetelére figyelmeztet mondván, hogy: 
„ ... mindenféle ijedelmek vannak az úton, és a mandolafa megvirágzik, 
a sáska nehezen vonszolja magát, és kipattan a kapor, mert elmegy az 

182 



ember az ő  örökös házába, és az utcán körüljárnak a sírók." S mivel 
régi és gyakori olvasója vagyok a Testamentomnak, örülnöm kellett vol-
na ennek a váratlan találkozásnak. 

De nem örültem. Én a költészetét szeretem ennek a könyvnek, er ős 
és ízes nyelvezetét a fordító Károli Gáspárnak, az Ady-versekb ől is ki-
csapó misztikum izgalmát, s nem az egyházi agitációt. Kicsit még pro-
fanizálva is éreztem kedvenc esti, altató olvasmányomnak ezt a norvég 
változatát a nikkelezett cip őhúzó s a szürke szőrével felálló ruhakefe 
társaságában. 

A másik kötet, amennyire meg tudtam állapítani a számozásból, 
minden napra szóló imádságok gyűjteménye volt. Hogy a négymillió nor-
végból idevetődő  utas azonnal megtalálja az aznapra szóló imát. 

Erről se szeretnék azonban ítéletet mondani most, hogy visszaemlék-
szem az oslói mozik pornófilmjeinek öles plakátjaira és a gyerekszerelem 
gyanítható szabadságára. Egyház és társadalom talán így akar lelki és 
erkölcsi egyensúlyt teremteni a havas hegycsúcsok és a kék fényekkel 
villódzó tenger közé zárt emberek életében. Ilyen megindítóan gyermeteg 
igyekezettel, ami a mi számunkra egyszer űen érthetetlen. 

183 



OLVASÓNAPLÓ  

MAGYAR NÉPBALLADÁK - SZERBHORVÁT NYELVEN 

ANDRAŠ DAVID: Hej paun paune. 11I mađarskih narodnih balada. 
Narodna knjiga, Beograd—Minerva, Subotica—Beograd, 1980. 

Kordivat a neofolklorizmus. Világszerte a népi felé fordulnak, hogy ment-
sék a még megmenthet őt a népi kultúrából. Jól tudjuk, hogy a népi kul-
túrát éltető  világ, az, amely évszázadokon át táplálta, már a múlté. A 
gazdasági, társadalmi, művelődési viszonyok alaposan megváltoztak. A 
folklór, így a népdal-, a balladaéneklés hagyományos alkalmai, a folklórt 
hordozó társadalmi rétegek életmódjának stagnálására épül ő  tradíció át-
adásának alkalmai: a fonók, a közös tengerihántások, tollfosztások a tech-
nikai forradalom eredményeként megsz űntek, de a disznótor és más kö-
zösségi alkalmak során is a falu szóbeliségre épült hagyományos kultú-
rájában minőségi változás történt, illetve felváltották a tömegkommuni-
kációs eszközök, a rádió, a televízió. A disznótoros vacsorák részvev ői 
is már a televízió képeit „bámulják", nem a mesemondókat, a „törté-
netes énekeket" hallgatják, mikor is az el őadóval együtt gondolják, mond-
ják magukban a hallott szöveget. 

A folklór lassan elveszti funkcióját, egyre inkább a folklórt nem 
használó réteg csodálatának, csodálkozásának tárgyává válik. Ma már 
a valamikor szép, megható, érdekes, szórakoztató, tanító, nevel ő, erkölcsi 
normát közvetítő  szöveg a falusi, földműves lakosság számára is egyre 
gyorsabban jobbára csak emlékanyag lesz, a városiak pedig szép, vala-
mikor létező, de már csak megcsodálni való szövegként olvassák, hall-
gatják, ha adódik rá alkalom. 

A folklórból talán a balladát fenyegeti legjobban a feledés, a pusz-
tulás. Az utolsó 40 év alatt világosan megfigyelhet ő  módon tapasztaljuk 
a folklóranyagnak, a balladának az aktív készletb ől a passzív készletbe 
süllyedését, illetve a szövegek fokozatos romlását, prózává töredezését, 
félig vers, félig próza állapotában való „vegetálását". 

A neofolklorizmus gyűjtői megpróbálják még az emlékanyagból ki-
bányászni mindazt, amit meg lehet találni s közreadni. Az új folklorizmus 
keresi az ősi modelleket, az alapvető  törvényszerűségeket, s a szövegek 
továbbéltetésére vállalkozik. Az el őadók körülményeinek megváltozása hoz-
ta magával ugyanis azt, hogy elvesztették a feudális gazdasági, társadalmi 
renden alapuló tudati világukat, a szocializmusban egy másféle alakult 
ki, ezzel azután a régi, hagyományos kultúra is alapját vesztve szükség-
szerűen eltűnik. 

Jelen kötetünk megjelenésének kedvezett az új áramlat, a népi kul-
túra felé fordulás. A kiadók dicséretes megértéssel biztosították a meg-
jelenést, s külön hozzájárultak a várható és megérdemelt sikerhez a 
szép és ízléses kiállítással. 

A kiadóknak ennek az ízléses, szép, modern köntös ű, élvezetes, köny-
nyen gördülő  fordításban prezentált magyar balladakincset tartalmazó 
kötetnek a megjelentetése nemcsak a kiadói terv teljesítését, üzleti érde-
keiknek szolgálatát jelenti, hanem dicséretes politikai gesztus is, mert 
lehetővé teszik, hogy egy nemzetiségi irodalom legszebb termékeit egész 
nagy közösségünk megismerje, s ezzel közelebb vigyen egymás minél ala-
posabb megismeréséhez, az interetnikus kapcsolatok minél megbízhatóbb 
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kiderítéséhez. Hisz jól tudjuk, hogy az egymással kölcsönösen igen sok-
féle kapcsolatban álló tárgyi világ, cselekvésrendszer, népi kultúra, folklór 
megismerése, vizsgálata általános érdek ű  és általánosító értékű  is lehet, 
nemcsak a „balkáni áreára" vonatkozó, de általános, európai jelent őségű  
következtetésekre is alkalmat adhat, hisz a ballada európai m űfaj, meg-
teremtője az európai parasztság, jobbágyság. 

Dávid András kiváló elgondolását, hogy a magyar népballadakincsb ől 
szakszerűen, értően, látható szeretettel, emberi melegséggel, a szövegek 
formai és tartalmi szépségében gyönyörködve, az olvasót is gyönyörköd-
tetve készített válogatását m űfordítói szinten szerbhorvát nyelven adja 
át az olvasóközönségnek, csak a legnagyobb elismeréssel tudjuk mél-
tányolni. 

A „Hej paun paune, cari čin paune" idézetet visel ő  kötet Dávid And-
rás gondos, alapos, megfontolt, nagy szaktudáson, er ős kritikai érzéssel 
végzett válogatásán alapuló 111 magyar balladaanyagnak szerbhorvát nyel-
vű  fordítását, a magyar balladák jellegzetességeit tárgyaló utószavát és 
a függeléket tartalmazza. 

Ez az eddig egyetlen szerbhorvát nyelven megjelen ő  magyar balla-
dáskötet, mely könnyed, gördülékeny, élvezetes nyelven közvetíti a magyar 
népi balladakincs legszebb gyöngyszemeit hazánk olvasóinak. Dávid And-
rás ideális személy a magyar balladának szerbhorvát nyelvre történ ő  
fordítására, mert egyformán tökéletesen ismeri a szerb elbeszél ő  költé-
szetet, a magyar balladákat, egyformán jól, anyanyelvi szinten él mind-
két nyelvvel, tökéletesen ismeri mindkét nyelv nyelvi finomságait, apró 
fineszeit, a szavak, a szószerkezetek szerepét, jelentését, jelentésbeli vál-
tozatait a szövegben, de ismeri a mögöttes szöveg rezdüléseit is, a kort, 
melyben születtek a balladák, a társadalmi hátteret, a lélektani pillana-
tot, a motivációt, az emberi lélek rezdüléseit, mindazt, ami egy-egy szö-
veget, méghozzá nem köznapi megnyilatkozást, hanem egy irodalmi szö-
veget létrehoz, s amelynek tudására a szöveg tökéletes megértéséhez, 
majd más nyelvre való fordításához elengedhetetlenül szükség van. For-
dítónk a szavak hangulatát sem hanyagolja el fordításkor. 

Dávid András nemcsak a szöveg bels ő , tartalmi tulajdonságaival van 
tisztában, hanem a nyelviekkel is. Nemcsak az irodalmi nyelvvel bánik 
mesteri módon, hanem éppen olyan jól ismeri a két nyelv nyelvjárásait, 
népnyelvi fordulatait, sőt az epikus költemények sajátos stílusjegyeit, for-
mulakészletét, sajátos nyelvi megformáltságát, a nyelvi megformálás esz-
közeit, módját is. Ezzel a felbecsülhetetlen ajándékkal fogott hozzá a 
magyar balladák lefordításához, illetve, ahol erre szükség mutatkozott, 
átköltéséhez. A válogató-fordító ügyszeretetén, munkakedvén, szorgalmán 
és kitartásán kívül a két nyelv tökéletes ismerete, birtoklása, a magyar 
és a szerbhorvát folklór, közelebbr ől a balladaköltészet alapos ismerete 
tette lehetővé a magyar balladák szerbhorvát nyelven való megszólalását, 
betekintést engedve ennek a csodálatos, de lassan feledésre ítélt költ ői 
ágnak egyre anakronisztikusabbá váló világába. 

Az impozáns számú (111) balladafordítás élvezése a szerbhorvát nyel-
ven olvasónak nem okoz nehézséget, mert olyan könnyedén rímel ő, gör-
dülékeny, szépen folyó szövegeket kap kézhez, amelyeknek balladai, epikai 
nyelvi fordulatai, formulái, versformai már régi kedves ismer ősei a szerb 
népköltészetből. A klasszikus balladák fordításai is sikerültek, de külö-
nösen jók az újabb stílusúak átültetései. Természetesen nem szó szerinti 
és szabad versformában végzett fordításról van itt szó, hanem m űvészi 
fokon megszólaló műfordításról, melyet megnehezített a vers ritmusa, a 
rímek, a verslábak. Szerz őnk azonban a nehézségeket, a buktatókat ered-
ményesen legyőzte és elkerülte; olvasmányos, az eredetit, az eredeti han-
gulatát tökéletesen visszaadó szövegeket teremtett. 

A nyelvi eszközök megválasztása alapos tudásról és költ ői érzékről 
tesz tanúbizonyságot. A fordításban használt nyelvi eszközök alkalmaz-
kodnak az eredeti szöveghez, visszaadják hangulatát. Ahol szükségesnek 
mutatkozott, régies szavakat, kifejezéseket alkalmazott a fordító, ahol 
pedig népi szóval, szerkezettel kellett, lehetett visszaadni az eredetit, 
ott ahhoz nyúlt. 
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Ez a nemcsak gyönyörködtet ő, de szakszerű  vizsgálatokra is alkal-
mas, sőt szakszerű  vizsgálatokra ösztönz ő  anyagot tartalmazó könyv, 
mely nemcsak a szélesebb körű  olvasóközönség igényeit tartotta szem 
előtt, hanem a szaktudományét is, jelent ős és maradandóan értékes, for-
rásértékű  kézikönyv lesz a magyar balladákat illet ően a szerbhorvát 
nyelven olvasó tudományos kutatók kezében. 

Hihetőleg sokan és sokat fogják forgatni „a balladák sötét pompája, 
a románcok üde, friss kedvessége", a paraszti alkotás szépsége, a gazdag 
anyag tartalmi és formai értékei miatt és nem utolsósorban a jól sikerült, 
mesteri fordítás, a korszer ű  igényeket kielégítő  közlésmód miatt is. 

Szóljunk még néhány szót a magyar anyag válogatásáról is. A kötet-
ben a számtalan gyűjtemeny sok ezerre tehet ő  szövegéből a legszebbek, 
a legreprezentánsabbak szerepelnek, azok, amelyek a legmegfelel őbb mó-
don képviselik a magyar balladaköltészetet. A válogatás minden történeti 
réteget magában foglal. Van régi, klasszikus ballada, de a régi örökség-
ből megmaradt klasszikus szépségű  darabok (Kádár Kata, Szilágyi és 
Hagymási, A három árva, Molnár Anna, K őmíves Kelemenné, Júlia szép 
leány, A párjavesztett gerlice, a kötet címét sugalló Hej páva, hej páva, 
császárné pávája stb.) mellett a tartalmilag, nyelvi megformálásban, for-
matípusok használatában újabbat mutató balladaköltészet, rabénekek, ke-
servesek, betyárballadák, az új, a kapitalizálódó világot érzékeltet ők, 
a helyi balladák itt szereplő  darabjai is (Bogár Imre, Az árva gerlice, 
Szabó Vilma, Farkas Julcsa és a többiek) gazdag tartalmi és formai ér-
tékükkel folklórtudományi szempontból is jól felhasználhatók. Ugyanak-
kor elgyönyörködtetik az olvasót, a laikus olvasót, aki egyszer űen csak 
a szövegek szépségéért veszi kézbe a könyvet. De a szövegek nemcsak 
esztétikai élményt nyújtanak még a laikus olvasónak sem, hanem észre-
vétlenül informálják a magyar paraszti világról, a parasztok életvitelér ől, 
a szokásokról, a hiedelmekr ől, az erkölcsi normáról, a gazdasági, társa-
dalmi viszonyokról. 

A kötet tudományos-dokumentációs értékét külön ki kell emelnünk, 
mert egy teljes balladaköltészetről ad reális áttekintést. Általában a leg-
autentikusabb, a legszilárdabb szövegű  balladákat választja ki a sok-sok 
változatból, olyanokat, amelyek az egész folklórterületen elterjedtek s egy-
séges szerkezetűek. Még a magyar olvasónak is élvezetes és érdekes a 
válogatás és a csoportosítás. 

A kiválasztott szövegek a legkülönböz őbb történeti rétegbe és a leg-
különbözőbb folklórföldrajzi területhez tartoznak. A klasszikus stílusú bal-
ladák között szerepelnek olyanok, melyek még élnek az id ősebbeknél, 
de lassan romlanak, a fiataloknál már csak a passzív készlet darabjai; 
az új stílusúak között, melyek még a fiatalok aktív készletébe tartoznak, 
akadnak egészen újak is, olyanok, melyek a XX. század második felében 
keletkeztek. A válogatás értékét emeli még az is, hogy a szerz ő  az év-
századok óta együtt él ő  népek egymásra hatását tükröz ő  balladákat is 
bevette gyűjteményébe. A Dancsuj Dávid c. szöveg pl. a román—magyar 
folklórkapcsolat egyik költ ői dokumentuma, a Kerekes Izsák című  pedig 
a szerb—magyar kapcsolatot mutatja. 

Folklórföldrajzi szempontból a balladateremt ő  vidékek: Moldva, Bu-
kovina, Csík, Háromszék megye, a Mez őség szerepelnek klasszikus szép-
ségű  darabokkal, de helyet kaptak a kötetben az Alföldön termettek és 
a Jugoszláviában gyűjtöttek is. 

A forrásmunkák között a legnívósabb szöveggy űjteményeket találjuk, 
szerkesztőik neve maga is garancia arra, hogy a legszebb és a legrepre-
zentánsabb darabokat, változatokat fordította le Dávid András. (A gy űj-
temények szerkeszt ői: Ortutay Gyula, Vargyas Lajos, Faragó József, Krizá 
János, Kallós Zoltán, a jugoszláviai gyűjtők közül Burány Béla, Tripolszky 
Géza, Fábri Jenő, Tóth Ferenc, Kovács Ilona, Matijevics Lajos és mások 
szerepelnek.) 

Szerzőnk ezt a szívet-lelket gyönyörködtet ő , szép anyagot nem föld-
rajzi szempontok szerint, tájhoz kötöttségében rendezi el, de nem is 
típusok vagy történeti, fejlődési sorrendben, hanem a tartalom, illetve 
a vezérmotívum szerint. Ez a fajta csoportosítás a bels ő  össiefüggéseket 
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akarja érzékeltetni. Tizenkét fejezetbe osztja el a gazdag anyagot. A 
fejezetek címét egy-egy balladából vonja el, pl. „Egy szép gyalogósveny 
hát ott j ődögel le, Azon ereszködék fodor fejér bárány, A napot s a hódat 
szarva között hozván" (Júlia szép leány). ,fflett leán helyibe leánt ad 
az isten, De pénzöm hejibe ingyen nem ad isten" (Budai Ilona). „Oh te 
pogány anya, mér vétetted fejét?" (Homlodi Zsuzsanna). „Három halál 
közül melyiket választod?" (Barcsai) stb. Az egyes fejezeteken belül a 
vezérmotívum azonossága tartja össze az egyes szövegeket, a szövegek 
száma változó az egyes fejezeteken belül. A szövegek sorrendjét a vezér-
motívum erősebb vagy gyengébb fokú megléte szabja meg, tehát itt sem 
érvényesül a történetiség szempontja. Így kerül pl. egy fejezetbe, mely-
nek vezérmotívuma: „Mett leán helyibe leánt ad az isten, De pénzöm 
helyibe ingyen nem ad isten" a következ ő  hat ballada: Kőmíves Kelemen-
né, Budai Ilona, a Nagy Törökországban kicsi nemes legény, Ártatlan s 
ok nélkül raboskodik szegény! kezdetű , Gyönyörű  Bán Kata, Bíboros 
Pétezné. Szerintünk ez a fajta csoportosítás is megállja a helyét. A meg-
szokott történelmi csoportosítás helyett újat jelent, a szövegek tartalmi 
összetartozása domborodik ki, megmutatja, hogy ugyanazt a motívumot 
hányféleképpen dolgozta fel a nép 'különböz ő  körülmények hatására. 

A szerbhorvát nyelven olvasó olvasónak nagy segítséget jelent az 
utószó és a függelék. 

Az utószóban a szerz ő  összefoglalja a balladákról szóló elméleti is-
meretanyagot, majd a magyar balladakincs jellemz őit, gyűjtőit tárgyalja, 
ismerteti a balladák típusait, nyelvi, stilisztikai jegyeit, sort kerít a bal-
lada melódiájának rövid tárgyalására is, hisz a balladák énekelt darabok, 
a szöveg és a dallam egységet alkot. Csak az újabb id őben válik el a 
dallam a szövegtől a könyvballadák elsajátítása során. A gy űjtemény szö-
vegei dallam nélkül szerepelnek, ami nagy kár, mert az ősi pentaton dal-
lam őrződött meg a klasszikus balladáknál, s ezt meg is kellene mutat-
nunk. Két dallam, a Kőmíves Kelemenné és a Bogár Imre dallamának 
lejegyzése van hivatva bemutatni az ősi és a modern stílusú éneklési 
módot. A magyar népballadák más nyelv ű  fordításának és a magyar—szerb-
horvát balladák problémáival foglalkozó kutatásoknak dióhéjba foglalt 
története egészíti ki a közölteket, végül a kötetben szerepl ő  111 szöveg-
nek a rövid ismertetése zárja le az utószót. A forrásm űvek jegyzéke, az 
ismeretlen szavak szótára és az egyes balladákhoz f űzött gondos jegy-
zetek csak emelik a kötet tudományos értékét, gyakorlati használhatóságát.. 

Mint mondottuk, a balladaéneklés szokása egyre ritkább már falun 
is, a régi típusú társas összejövetelek megritkultak vagy lassanként meg 
is szűnnek, a könyv, a rádió, a televízió feleslegessé teszi a balladaéneklést, 
ezért igen hasznos, hogy most, szinte az utolsó pillanatokban közkézre 
adjuk Dávid András élvezetes, szép fordításában a magyar népballadáknak 
e sikeres válogatását. 

PENAVIN OLGA 

FEJEZETEK A MAGYAR NYELVTUDOMÁNY 
ARANYKORÁBŐ L 

BARCZI GÉZA: A magyar nyelv múltja és jelene. 
Gondolat, Budapest, 1980. 

Bárczi Géza az igazán nagy tudósok sorából való volt. Bámulatos szerény-
séggel építette életművét egyré teljesebbre, s ennek a valóban befejezett 
alkotásnak az biztosítja els ősorban a maradandó voltát, hogy egyként 
érezhetik magukénak a nyelvészek és az irodalmárok. Az el őbbiek bizo-
nyára még hosszú ideig alapvet ő  munkaként tisztelik majd Bárczi Géza 

187 



hangtörténeti kutatásait összefoglaló munkáját, A Tihanyi Apátság Ala-
pító Levele mint nyelvi emlék című  könyvtanulmányát, melyben kivételes 
erudícióval és érzékkel világította meg soha vissza nem idézhet ő  kor-
szakok nyelvi állapotát, A magyar szókincs eredetér ől írt művét és A 
magyar nyelv életrajzát összefoglaló, népszerűsítőnek és tudományosnak 
egyszerre szánt hatalmas monográfiáját, mely bizonyára a magyar nyelv-
ről szóló, annak fejl ődését összefoglaló alapvet ő  munkák közé tartozik. 
Az irodalmárok számára pedig fontos ösztönzéseket adhatnak Bárczi Géza 
stilisztikai kutatásai, illetve azoknak szétszórtan megjelent mutatványda-
rabjai, melyekben a francia elemz ő  módszer, az explication de texte 
meghonosítására tett izgalmas kísérleteket, s példáját mutatta annak, 
hogyan kereshetjük az irodalmi műalkotások nyelvi rétegeiben az esz-
tétikai és történeti forrásanyagot, mint kell elemzésünk közben egyre 
mélyebbre hatolnunk a szövegnek azokba a nyelvi törvényszer űségeibe is, 
melyekről annak előtte alig esett szó a tudományos munkákban. S meg-
jegyzi majd nevét az irodalomtudomány már csak azért is, mert a fran-
ciaországi ösztöndíjas fiatalember két és fél nehéz évig a „fekete kolostor" 
internáltja volt, Kuncz Aladár regényének egyik alakja. Bár itt, „a tétlen-
ség unalmában" megtanult spanyolul és olaszul is, gondolkodásmódját, 
tudományos vizsgálódásainak módszertanát mindvégig a francia szellem 
áttetsző  világossága és eleganciája határozta meg, s ilyesformán folyta-
tója lett annak a nagy tradíciónak is, mely Gombocz Zoltánban tiszteli 
legnagyobb kisugárzású egyéniségét. Ez a pontosságra, ugyanakkor szel-
lősségre való törekvés jellemezte dolgozatait és könyveit éppen úgy, mint 
egyetemi előadásait, melyek mindenkor élményt jelentettek, hiszen so-
sem kalandozott az alá nem támasztható feltételezések ingoványos terü-
letére, hanem inkább a matematika tiszta logikájával és meggy őző  ere-
jével fejtette ki témáit. 

1923-ban jelent meg első  tanulmánya, s nyolcvanadik életévében még 
mindig szakadatlanul dolgozott. A magyar nyelv múltja és jelene címmel 
most megjelent gyűjtemény természetesen csak mozaikképét adhatja te-
vékenységének, ám dicséretére legyen a kötet anyagát összeállító Papp 
Lászlónak, e válogatás a teljesség illúzióját kelti. Az egymás után követke-
ző  ciklusokban Bárczi Géza munkásságának legfontosabb szakterületei 
tárulnak fel: a hangtan, az alaktan, a mondattan, a szókészlet, a stílus és a 
nyelvművelés területét felölelő  írások következnek egymás után, s még a 
nyelvészetben kevésbé járatos olvasót is megragadja e dolgozatok világos 
szerkesztése, anyaguk impozáns gazdagsága, s az a következetes h űség 
és szeretet, amellyel a szerz ő  a látszólag oly különféle nyelvi tényeket 
egységbe rendezi és elemzés tárgyává teszi. A kötetet Szathmári István 
kitűnő  tanulmánya (Bárczi Géza, a tudós és a nevel ő) vezeti be. Szathmári 
írását joggal nevezhetjük revelatívnak: benne szinte kézzelfogható, ta-
pintható valóságában jelenik meg a tudós professzor, bontakozik ki mun-
kásságának minden jellemző  jegye és újdonsága. 

Mint a fa törzse évgyűrűivel, úgy vált élete során egyre teljesebbé 
Bárczi Géza tudományos munkássága. De els ő  tanulmányától a legutol-
sóig következetes és szigorú egységbe fogta m űveit a nyelv történeti szem-
léletének készsége. És ami ezzel együtt járt: kissé mintha idegenkedett 
volna az úgynevezett modern nyelvészeti módszerekt ől, anélkül, hogy két-
ségbe vonta volna ezek hasznos voltát. Hogy els ősorban mégis a történeti 
vizsgálódást vallotta vezérelvéül, annak mindenekel őtt az a magyarázata, 
hogy munkássága a magyar nyelvészet olyan szakaszában kezd ődött, me-
lyet Szathmári István joggal nevez a „torzók korszakának". A két világ-
háború közötti magyar nyelvészeti tudomány meglehet ősen szerény tá-
mogatásban részesült céljai elérésére, s a nagy összefoglaló munkák több-
nyire ezért szakadtak félbe; a nyelvészet új eredményeit pedig meglehet ő-
sen kevesen ismerték, még kevesebben alkalmazták. Amikor, évtizedek-
kel később, szélesebb körökben váltak ismertté, elmaradt ismertetésük 
kapcsán az egészséges, válogató kritikai mérlegelés. Bárczi Géza a maga 
részéről alighanem azzal fejezte ki irányukban táplált kritikai jelleg ű  
fenntartásait, hogy alig alkalmazta őket tanulmányaiban és könyveiben. S 
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talán részben ezért is érezzük életm űvét homogén egységnek, s váloga-
tott tanulmányait egy példamutató következetes és szilárd életm ű  jel-
lemző  dokumentumainak. 

Anélkül, hogy munkássága már jelzett ciklusainak áttekintésére vál-
lalkoznánk, hadd emeljük ki annak irodalmi vonatkozásban is egyik leg-
izgalmasabb rétegét: azokat az írásokat, melyekben az irodalmi nyelv 
kialakulásának folyamatát és jellegzetességeit tárta föl, illetve melyek-
ben a nyelv esztétikai sajátosságairól szólt. Ez utóbbi dolgozatainak sora 
végül a mai beszélt és írt nyelv elemzésébe torkollt, így teljesítve ki a múlt-
ból a jelenig ívelő  folyamatot tudósi pályáján. 

Alapelve volt, hogy a nyelvet m űvelni, használatát tudatosítani kell. 
Nem elég szabadjára hagyni a fejl ődés jelenségeit, azokat a nyelvésznek, 
a hozzáért őnek kell nyesegetnie, alakítania. A modern magyar nyelvészet-
ben ezért is figyelhetjük meg a nyelvművelés kérdései iránt való különös 
affinitást, s ez a törekvés hol kemény viták közepette (gondoljunk csak 
a nyelvész-hajlandóságú Kolozsvári Grandpierre Emillel folytatott, oly-
kor szenvedélyes hangú polémiákra), hol a szelíd irányítás formájában 
jut érvényre. Bárczi Géza maga rendkívül tapintatosan közeledett a nyelv-
művelés legérzékenyebb kérdésköréhez: az író nyelvhasználatához. Ez a 
tapintat részben abban nyilvánult meg, hogy sosem korlátozta az írói 
nyelvhasználat szabadságát, részben abban, hogy ennek torzulásait sem 
ítélte el, megelégedett bemutatásukkal, következetlenségeikkel, melyek-
nek nyomait még legnagyobb íróink nyelvhasználatában is megfigyelhet-
jük. Vezérelve mindenkor az a gondolat volt, melyet egyik el őadásában 
fogalmazott meg teljes egyértelműséggel: „Az irodalmi nyelv és a melléje 
társult művelt köznyelv a maguk, lehetőség szerint egységes mivoltában 
az egyetemes magyarság legfontosabb összeköt ő  kapcsai." S bár az iro-
dalmi nyelv maga is folytonosan alakul, s természetes fejl ődése közben 
tisztítja is magát, azért a nyelvész tudatos óvó és meg őrző  tevékenységére 
mindenkor szüksége van ahhoz, hogy megóvja ezt az egységet. Bárczi Géza 
egyik legnagyobb és e kérdéskör szempontjából bizonyára legjelent ősebb 
tanulmányában, a Nyelvjárás és irodalmi stílusban részletesen foglalko-
zik ezekkel a kérdéskörökkel. Hangsúlyozza, hogy a táj- és rétegnyelvi 
szavak tudatos alkalmazásával az író kivételes stílushatást kelthet, oly-
kor hozzájárulhat az irodalmi nyelv és a művelt köznyelv megújításához, 
ugyanakkor azonban felmérhetetlen a felel őssége is, hiszen mihelyt mo-
dorossá válik, helytelen irányba lendítheti a fejl ődést. (Ilyen jellegű  mo-
dorosságok kétségtelenül felbukkannak a mai magyar prózában, melynek, 
egy-két kivételtől eltekintve, nincsen Kosztolányihoz hasonló, nyelvész-haj-
lamú írója. Inkább megfigyelhetünk irodalom és nyelvészet között bizo-
nyos mértékű  bizalmatlanságot, gyanakvást, holott, ha valóban érvénytele-
níteni szándékoznak Herder komor jóslatát, íróknak és nyelvészeknek 
kéz a kézben kellene munkálkodniuk az élő  magyar nyelv ügyéért.) 

Különösen izgalmasak azok a gondolatok, melyeket a történeti re-
gények hitelesítő  nyelvhasználatával kapcsolatban fej teget Bárczi Géza. 
Kivált Móricz Zsigmond és Tamási Áron élt ilyennel szívesen és sokszor 
eredményesen. Példájukat azonban — mint erre a tudós professzor nyo-
matékosan figyelmeztet — nem lehet és nem is szabad kanonizálni. Hadd 
hivatkozzunk a nagy tehetségű , művelt, tekintélyes regényíró, Laczkó Gé-
za példájára, aki Rákócziról írt regényéhez elképeszt ő  méretű  nyelvészeti 
stúdiumokat is végzett, s végül a regény dinamizmusát éppen egy már 
meghaladott nyelvi réteg tudatos használatával rontotta le. S nyilván igaza 
van Bárczi Gézának abban is, hogy az irodalmi m űalkotásokban mérték-
kel használt tájszóknak is lehet és van stiláris értékük, mihelyt azonban 
túlburjánzanak és nehezítik az olvasó számára a szövegben való el őre-
haladást és annak megértését, már elveszítik létjogukat. (Ennek az ízlé-
ses, szellemes tájnyelvi szókincsnek egyik legjobb m űvelője Tersánszky 
Józsi Jenő  volt.) S még kevésbé helyeselhet ő, ha az író egy-egy tájszót 
helytelen értelemben használ. Ennek leggyakoribb példája a padmaly 
(„víztől alámosott part") szó alkalmazása a padlás helyett, az iromba 
(„pettyes") otromba, ildomos („eszes") illedelmes helyett (bár ez utóbbi 
a nyelvújítás kora óta egyre szilárdabban veszi föl helytelen jelentését). 
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„A jassznyelvi szavak — írja Bárczi Géza — sokkal hangsúlyozottab-
ban kívül esnek az irodalmi nyelven, mint a nyelvjárásiak, s ezért hasz-
nálatuk lényegesen szűkebb körre kell hogy szoruljon.” Nos, ebben a 
vonatkozásban az utóbbi évek irodalmi nyelve mintha az általa vártnál 
és reméltnél sokkal intenzívebben termékenyülne meg a jassznyelvb ől. 
Idézzük csak fel Kolozsvári Grandpierre Emil regényeit és elbeszéléseit 
vagy Csörsz István regényének példáját! Hogy e jelenség végs ő  soron 
káros, vagy termékeny-e, azt a következ ő  évek dönthetik csak el. Végelem-
zésben itt is bízhatunk nyelvünk öntisztító képességében, hiszen amikor 
Gelléri Andor Endre a melózik, melós, dohány („pénz") szavakkal élt, 
ezek egyáltalán nem voltak irodalmiaknak nevezhet ők, s ma már hiteles-
nek fogadjuk el őket. E jelenségre is érvényes, amit Bárczi Géza mond: 
„ ... bár a magyar írónak magyar irodalmi nyelven kell írnia, senki sem 
vonhatja kétségbe azt a jogát, hogy olyan nyelvi eszközöket használjon 
föl, amelyek érzése szerint a legtökéletesebben fejezik ki azt, ami benne 
él ... De az írónak nemcsak jogai vannak, hanem felel őssége is." 

A nyelvért érzett felel ősségnek, alkotó szemléletnek ez a megfogal-
mazása a zombori születésű  Bárczi Géza egész életművére jellemző . A 
magyar nyelv múltja és jelene ebben a vonatkozásban is példamutató 
és felelősségre ébreszt ő  olvasmány. 

RÓNAY LÁSZLÓ 

ÍRÓK AZ IRODALOMRÓL 

EGY LEVELESLADA KINCSEI 

A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája (1924-1944). 
Közzéteszi: Marosi Ildikó. 
Kriterion, Bukarest, 1979. 

Mint Marosi Ildikó bevezet ő  tanulmánya elmondja, 1971 nyarán Kemény 
János ötlete volt, hogy a marosvécsi Helikon egykori vendégei írásban 
számoljanak be emlékeikről, s ez a vallomásgyűjtemény ünnepelje meg 
az első  helikoni találkozó negyvenötödik évfordulóját. Akkor ez a javas-
lat nem találhatott meghallgatásra, viszont bel őle nőtt ki a kiváló maros-
vásárhelyi kutatónak az a terve, hogy ha nem is az emlékezéseket, de 
a Helikon dokumentumait kötetbe gy űjti, ezzel támogatván, egyszersmind 
serkentvén az irodalomtörténeti kutatást. A kétkötetes irodalomtörténeti 
forrásanyag feltárása és kiadása szorgos és türelmes munkát követelt, 
minthogy a két világháború közötti romániai magyar irodalom irat- és 
levelezésanyagát fájdalmasan megrostálták a történelmi viharok: a máso-
dik világháború pusztításai következtében veszett oda az Erdélyi Szép-
míves Céh, valamint az Erdélyi Helikon Kolozsvárott elhelyezett szer-
kesztőségi és kiadóhivatali irattára, továbbá Bánffy Miklós bonchidai, 
Kemény János marosvécsi, Kós Károly és Szentimrei Jen ő  sztánai levél-
tára s még megszámlálhatatlanul sok irodalomtörténeti dokumentum- 
anyag. 

Marosi Ildikó ugyanakkor igen sokat köszönhetett annak, hogy Mol-
ter Károly menye lévén jól ismerte a vásárhelyi Molter-ház gazdag em-
lékanyagát. Végül is vásárhelyi, kolozsvári, székelyudvarhelyi, budapesti 
és sárospataki kutatásai során gazdag irat- és levélanyagot gy űjtött egybe, 
és tetemes részben sikerült rekonstruálnia a helikoni irodalom köznapi 
életét, s eközben néhány érdekes adalékkal színesebbé tennie az erdélyi 
és :a vajdasági magyar irodalom kapcsolatainak történetét. A múltra 
vonatkozó adatokat és dokumentumokat súlyos rombolások ellenére kel-
lett megmentenie. „A hiteles múlt — mondja ő  maga — mindennek elle- 
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nére makacsul túlélt minden megmásító szándékot, búvópatakként tört 
újra föl, s mára már egész létünk meghatározó történelmi hátterévé vált." 
A helikoni irodalom életének dokumentumanyagát gyújtogatás, ártó szán-
dék és feledés pusztította, Marosi Ildikó kutató munkájának eredménye-
ként ez az irodalmi élet most mégis minden korábbinál tisztább fényben 
áll előttünk. 

A tekintélyes — pontosan négyszáz tételt magába foglaló — kor-
pusz (felhívások, nyilatkozatok, jegyz őkönyvek és főként levelek) lénye-
gében három irodalmi intézmény tevékenységér ől ad képet. Először az 
Erdélyi Szépmíves Céh könyvkiadói vállalkozásáról, amelyet Kós Károly, 
Kádár Imre, Ligeti Ernő, Nyírő  József, Paál Árpád és Zágoni István 
alapított 1924 tavaszán. A Szépmíves Céh a nehéz küzdelmek között szü-
lető  nemzetiségi irodalomnak teremtett fórumot. Érdemes felidézni ala-
pító nyilatkozatát: „Minden m űvészetek között az emberi és nemzeti tár-
sadalomnak legfontosabb és semmi más által nem pótolható, kultúrára 
nevelő, kultúrát fenntartó és fejleszt ő  művészete éppen az irodalom." 
A Szépmíves Céh ennek a programnak megfelel ően látott hozzá a nem-
zetiségi irodalom szervezéséhez: húsz esztend ő  alatt 166 kötetet jelentetett 
meg, a legjelentősebb erdélyi magyar írók, például Áprily Lajos, Tompa 
László, Reményik Sándor, Bartalis János, Dsida Jen ő, Szemlér Ferenc, 
Tamási Áron, Nyírő  József, Kós Károly, Kuncz Aladár, Molter Károly, 
Bánffy Miklós, Karácsony Benő, Ligeti Ernő, Tabéry Géza, Szentimrei Jen ő , 
Balázs Ferenc és Asztalos István műveit. Érdekes irodalomtörténeti ada-
lékot jelent, hogy Szenteleky Kornél Isola Bella című  regényét 1931-ben 
ugyancsak a Szépmíves Céh jelentette meg. (A kiadás históriája Szenteleky 
irodalmi leveleinek kiadásából követhet ő  nyomon.) 

Az imént felsorolt írókat gyűjtötte laza baráti társaságba, amolyan 
„irodalmi parlamentbe" Kemény János marosvécsi meghívása 1926 nya-
rán. Ettől kezdve a marosvécsi Helikon — a korszak másik jelentékeny 
irodalmi intézménye — minden nyáron rendszeresen egybegy űlt, s meg-
tárgyalta a nemzetiségi irodalom ügyeit, feladatait. E helikoni csoporto-
sulásnak is megvoltak a maga vajdasági irodalmi kapcsolatai. Kázmér 
Ernő , a Kalangya kés őbbi neves kritikusa még 1927-ben Szlovákiából 
írt Tabéry Gézának, együttm űködést keresve a Helikon íróival. 1930 nya-
rán Kemény János és külön Kuncz Aladár levélben hívta meg Szenteleky 
Kornélt (és a szlovákiai Sziklay Ferencet), hogy vegyen részt a maros-
vécsi írótalálkozón. „Mondanom sem kell, hogy milyen mélységes öröm-
mel fogadtam ezt a meghívást, igazán nagy szükségem lenne egy kis 
hitre, kedvre, bizakodós munkavágyra, s vajon hol találnám ezt meg szeb-
ben, tisztábban, őszintébben, mint Marosvécsen?" — írta e meghívásról 
Szenteleky Kornél Fekete Lajosnak 1930. április 21-én. Sajnos, e részvé-
telre nem kerülhetett sor; a vajdasági és az erdélyi írók kapcsolata 
azonban tovább is fennmaradt. 

A helikoni írók hozták létre a harmadik igen fontos irodalmi intéz-
ményt: az 1928-ban meginduló és 1944-ig m űködő  Erdélyi Helikon című  
irodalmi folyóiratot, amely a haladó, polgári humanista romániai ma-
gyar irodalom műhelye volt. Szerkesztői (időrendben) Áprily Lajos, Kuncz 
Aladár, Lakatos Imre, Kós Károly, illetve Kovács László voltak, f őszer-
kesztőként mindvégig Bánffy Miklós jegyezte. A kolozsvári folyóirat ugyan-
csak élénk összeköttetést tartott fenn a vajdasági magyar irodalom kép-
viselőivel: rendszeresen közölte Csuka Zoltán, Dudás Kálmán, Fekete La-
jos és Szenteleky Kornél írásait, s őt Szentelekyt, mint arról a folyóirat 
1930. évfolyamának 256; lapján olvasható közlemény tanúskodik, arra kér-
te fel, hogy lássa el jugoszláviai képviseletét. 1929 és 1930 fordulóján 
— a Vajdasági Irás megszűnése után — vetődött fel az a gondolat is, 
hogy a megszűnt folyóirat el őfizetői az Erdélyi Helikont támogassák 
a továbbiakban, ellenszolgáltatásul a Helikon teret adna a vajdasági magyar 
írók műveinek (minden száz el őfizető  után havonta egy ív terjedelemben 
közölve írásaikat). Ez a szép terv azon bukott meg, hogy az erdélyi folyó-
irat nem kapott jugoszláviai terjesztési engedélyt. Az Erdélyi Helikon 
azonban így is termékeny kapcsolatba lépett kés őbb a Kalangya íróival, 
erről tanúskodnak mindkét folyóirat évfolyamai. 
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BEVEZETÉS A MODERN KÖLTÉSZETBE 

SOMLYÓ GYÖRGY: Philoktétész sebe. 
Gondolat, Budapest, 1980. 

SOMLYó GYÖRGY: Szerelőszőnyeg. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1980. 

Somlyó György 1975-1977-ben négy szemeszteren át a modern költészet-
ről tartott elóadásokat a budapesti egyetem bölcsészettudományi karán. 
A meglepő  vállalkozás, mármint az, hogy egy tudományos kollokviumra 
nem a „katedratudományok" egyik professzora, hanem egy gyakorló költ ő  
kap megbízatást, örvendetes eredménnyel járt: Somlyó György érdekes 
előadássorozatban mérte fel a modern költészet, egyáltalán a költészet 
helyzetét, tulajdonságait és törekvéseit. Ennek az el őadássorozatnak a 
nyomán írta Philoktétész sebe -- Bevezetés a modern költészetbe című  
kötetét: egyetlen nagyszabású esszét a költészetr ől, esszét, amely biztos 
tájékozódásra és kialakult nézetekre épül, egyszersmind meg őrzi az élő -
szóbeli előadás dialektikáját, lendületét. 

A könyv Írója gazdag költészettörténeti anyagra támaszkodik, s tekin-
télyes elméleti tájékozottsággal fejti ki a költészetr ől vallott gondolatait. 
Sorra idézi a modern költészet teoretikusait: Roland Barthes-ot, Roger 
Callois-t, Umberto Ecót, Roman Jakobsont, Allen Tate-et, illetve magu-
kat a modern költőket: Apollinaire-t, André Bretont, T. S. Eliotot, József 
Attilát, Mallarmét, Octavio Pazt, Rimbaud-t és Paul Valéryt, akiknek 
véleményét különben perdöntőnek fogadja el a költészet dolgaiban. Gyak-
ran idézi állásfoglalásaikat és műveiket. A hivatkozások és idézetek gazdag 
rendjével párhuzamosan bontakozik ki gondolatmenete: felfogása a mo-
dern költészetről. 

Ennek a felfogásnak az alapját a költészet esztétikai funkciójának 
autonóm jellege adja. Somlyó Roman Jakobson 1933-ban írott Mi a köl-
tészet? című  tanulmányára hivatkozik, de idézi József Attila 1931-ben 
keltezett Irodalom és szocializmus című  írását is: mindkett ő  a művészet 
autonómiáját domborítja ki. Az autonómia kiemelése két irányban is rej-
tett (időnként éppen nyilvános) vitát jelent: egyfel ől a l'art pour l'art fel-
fogással, másfelől az illusztratív (propagandisztikus) költészettel vitatko-
zik. A maga esztétikai autonómiáját fenntartó költészet az „emberiség 
öntudatát" fejezi ki, az ember „nembeli lényegét" teljesíti ki, ahogy Lu-
kács György mondotta: „az emberi szabadság legmagasabb rend ű  for-
máját" valósítja meg. A költészetnek ilyen módon humanisztikus termé-
szete és küldetése van. 

Somlyó György véleménye szerint a modern költészet még teljeseb-
ben éli át e humanisztikus küldetéstudatot. Ő  is Baudelaire, illetve Rim-
baud fellépésétől számítja a modern költészet kezdetét, s ennek menta-
litástörténeti alapját abban látja, hogy az ember elveszítette korábbi ren-
dületlen istenhitét, feln őtté kellett válnia, s felel ősséget kell vállalnia 
saját sorsának alakulásáért. A modern gondolkodás lényege szerinte a 
tudatosság, ez egyszersmind a modern költészet lényege is. Két alkalom-
mal is Octavio Paz aforizmájára hivatkozik: „Modernség annyi, mint tu-
datosság." A modern költészet ilyen módon a modern ember öntudata, 
önismerete. . 

A modernség a költészet végs ő  szabadságharca is: küzdelme az esz-
tétikai funkció autonómiájáért. Ez a szabadságharc nem egyszer űen a 
költészetet „kívülről" felhasználni próbáló erők, nem is az elavult normák, 
a nyűggé vált hagyományok ellen folyik, hanem minden formakényszer 
ellen, tehát a hagyományos ritmus és a rím ellen is. A modern vers nem 
azért „szabadvers", Somlyó érvelése szerint, mert szabadulni szeretne a 
ritmus formaruhájától, hanem azért, mert teljesebben akar „költészet" len-
ni. Ahogy Somlyó mondja: ,;korunk költészetének fő  megjelenési formája 
a szabadvers, amely levetette vers-álarcát és álarctalanul szándékozik köl-
tészet lenni." érzékeny elemzések világítják meg azt a folyamatot, amely 
révén a költészet a vers alaki sajátosságaival szakítva keresi a maga 
esztétikai autonómiáját, mondhatnám úgy is, ontológiai lényegét. 
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A Philoktétész sebe sokoldalú és gazdag bevezetés a modern költé-
szet világába: a modern líra történeti, poétikai és formai kérdései közé. 
Egyúttal bevezetés Somlyó György mind teljesebben kiépül ő  műhelyébe 
is. Ennek a műhelynek három „kapuja" van: a költészet, a m űfordítás és 
az esszé, maga a műhely mégis egységes, hiszen a m űfordítás és az esszé 
is a költészet szolgálatában áll. Mid őn Somlyó György arra vállalkozott, 
hogy bevezetést ad a modern költészet m űhelyproblémáiba, saját költé-
szetéhez is útmutatással szolgált, hiszen az ő  költői munkásságának ka-
rakterét is az esztétikai autonómia — a költészet szabadságharca — ala-
kítja ki. Ebben a költészetben igazít el másik könyve is: a Szerelőszőnyeg 
című  kötet, amely összegyűjtött műveinek ötödik köteteként jelent meg. 

A Szerelőszőnyeg műhelytanulmányok és személyes vallomások gy űj-
teménye, lapjain önéletrajzi jegyzetek, párizsi, velencei és varsói útibe-
számolák, vitacikkek, baráti megemlékezések, interjúszövegek olvashatók. 
Egy virtuális műhelynapló és önéletrajzi regény alkotóelemei, szöveg-
részletei és forgácsai, ahogy Somlyó maga mondja: „néhány címszó sze-
mélyes enciklopédiámból". Ennek a „személyes enciklopédiának" ugyan-
csak a költészet: a modern költészet a központi fogalma. Somlyó, ha a 
párizsi latin negyedben bolyong, ha ifjúságának társaira emlékszik, ha 
irodalmi vitákban hallatja véleményét, mindig a költészettel is foglalkozik. 
Eltűnődik a modern költészet sorsán, feladatain és lehet őségein, s hitet 
tesz a költészet humanisztikus értelme mellett. Esszéíró tevékenységét ez 
a komoly hit élteti. 

KÉPEK MÚLTRÓL ÉS JELENRŐL 

SZABÓ MAGDA: Kívül a körön. 
Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1980. 

Egy gazdag és változatos írói életmű  belső  sodrásában születtek azok 
az írások, amelyeket a Kívül a körön foglal magába: versek, regények, 
drámák, hangjátékok és útirajzok után Szabó Magda értekez ő  prózájával 
ismerkedhet meg az olvasó. Tanulmányok, könyvismertetések, verselemzé-
sek, publicisztikai írások, személyes és családi emlékezések sorakoznak 
a lapokon — nagyrészt az utóbbi évtized alkotásai. Rokonszenves és ér-
dekes írások, nemcsak azért, mert bevilágítanak a m űhelybe és képét 
adnak arról, hogy a Freskó, Az őz és a Régimódi történet írója miként 
látja az irodalom jelenkori felelősségét és feladatát, hanem önálló véle-
ményük, saját hangjuk következtében is. Hagyományokat rögzítenek, ele-
ven arcképet rajzolnak a múlt alakjairól, érzékeny figyelemmel hajolnak 
régi versek titkai fölé, s nem kevés szenvedéllyel nyilvánítanak véleményt 
a mai magyar irodalmi és közélet vitás kérdéseiben. 

A harmincas évek kiváló esszéírója: Halász Gábor egy alkalommal 
— Babits Mihály európai 'irodalomtörténetét ismertetve — „egy ízlés-
forma önarcképéről" beszélt. Bizonyos tekintetben minden irodalomtör-
téneti vagy -kritikai tanulmánygyűjtemény ilyen önarckép: a szerz ő  iro-
dalmi ízlését és gondolkodását festi le. Szabó Magda is a maga irodalmi, 
mondhatnám, művelődéstörténeti ideáljairól számol be, mid őn a magyar 
szellemi élet múltjával és jelenével foglalkozik. Milyenek is ezek az ide-
álok, milyen ízlés- és gondolatformáról rajzolnak portrét a Kívül a. körön 
tanulmányai és irodalompublicisztikai írásai? Szabó Magda gondolkodá-
sának és ízlésének meghatározó ereje a magyar protestáns hagyomány. 
Ő  maga a hazai kálvinizmus fellegvárában: Debrecenben született, ott 
töltötte ifjúkorát, családja literátus kálvinista család, a háttérben gyü-
lekezeteik szűkebb körében élő  lelkészekkel és Vergiliust fordítgató ma-
gányos vidéki értelmiségiekkel, a hagyomány, amelyben felnevelkedett, 
a kálvinizmus puritán tradíciója, amelyet azonban éppen Magyarorszá-
gon mindig átszőtt a nemzeti függetlenség eszméje s az elkötelezett kul-
turális hivatástudat. Ennek a protestáns hagyománynak a nemzeti kultú-
rában oly nagy szerepet játszó képvisel őit: a zsoltárfordító Szenci Molnár 
Albertet és az enciklopédiaíró Apáczai Csere Jánost idézik Szabó Magda 
tanulmányai. 
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Szenci Molnár és Apáczai Csere nemcsak a protestáns hagyomány, 
hanem az európai orientáció h ősei is: barbár szül őföldjükről nyugati 
országokba vágytak és utaztak, s miután birtokba vették a kor m űvelt-
ségének legértékesebb eredményeit, hazatértek, hogy népük üdvére for-
dítsák a tanultakat. Az európai magyarságnak ez az eszménye tartja 
vonzásában Szabó Magdát is: nemcsak mint klasszika-filológus tanárt s 
nemcsak mint kiváló műfordítót, aki az angol irodalom számos nagy-
szerű  alkotását szólaltatta meg magyarul, hanem mint tanulmányírót is, 
aki hőseiről: Szenci Molnárról vagy Apáczai Cserér ől olyan portrét fest, 
hogy a háttérben kirajzolódjanak Európa soktornyú városai, az európai 
kultúra nagy törekvései. Talán ez okozza, hogy kedves korszaka .a tizen-
nyolcadik és tizenkilencedik század fordulója, mid őn a hagyomány fenn-
tartása és az újítás bevezetése összefonódó igényként lépett fel, s ma-
gyarság meg európaiság elve közt természetes összhangot tudott terem-
teni az irodalmi élet. Ezt a korszakot képviselik azok az írók: Kazinczy 
Ferenc, Szentjóbi Szabó Dávid, Kármán József és Kölcsey Ferenc, akikr ől 
Szabó Magda oly meleg szeretettel, következésképp oly érzékeny ecset-
tel fest arcképeket. 

A hagyományok gondozása azonban csak egyik vállalt feladata e 
tanulmányok írójának: Szabó Magda a magyar irodalmi élet jelen ala-
kulásában is mindig hallatja szavát. Magyarországon divatosak az „író-
olvasó" találkozók, amelyeken egy-egy népszer ű  író személyesen keresi 
fel közönségét, s ad választ a munkásságát vagy éppen az irodalmi éle-
tet érintő  kérdésekre. Nos, a Postámból címet viselő  fejezet írásai mintha 
egy virtuális „író-olvasó" találkozón hangzottak volna el: Szabó Magda 
a nyilvánosság előtt ad választ azokra a közérdek ű , netán furcsa kérdé-
sekre és kérésekre, amelyekkel olvasói levélben fordultak hozzá. Nyilván-
való, hogy ezek a kérdések nem egyszer az író életére és mindennapi 
munkájára, illetve műveinek hátterére és keletkezéstörténetére vonatkoz-
nak. Mintha rájuk válaszolnának a kötet Színképelemzés című  fejezetének 
írásai, amelyek Szabó Magda néhány újabb kelet ű  és sikerrel fogadott 
munkájának — az Abigél című  regénynek, illetve televíziós sorozatnak 
és A meráni fiú című  történelmi drámának — a mögöttes önéletrajzi vagy 
eszmetörténeti hátterét világítják meg. Ugyancsak a m űvek, sőt az egész 
írói életmű  magyarázata olvasható ki A holtig haza című  fejezet emlé-
kezéseiből, amelyek a szülőfölddel fenntartott termékeny érzelmi kap-
csolatról számolnak be. 

Ezekben a vallomásosan személyes és publicisztikusan szenvedélyes 
írásokban Szabó Magda eredendő  érdeklődéssel foglalkozik a magyar 
múlttal, illetve azokkal a közéleti vitákkal, amelyek történelmünk messze-
ható tanulságait keresik. Az irodalomtörténeti kalandozások és a szemé-
lyes vagy családi emlékezések rendre ehhez a tágasabb történelemvizsgá-
lathoz érkeznek el: a nemzeti múlt igazabb ismeretét szolgálják Szabó 
Magda értekező  prózájának eredményei. 

POMOGÁTS BÉLA 

NEMZETI IRODALOM - NEMZETISÉGI IRODALOM 

IŠTVAN SELI: Izabrane studije. • 
IRO Bratstvo-Jedinstvo, Novi Sad, 1980. 

A több mint három évtizedig tartó 
kutatások, tanulmányok és az eköz-
ben meglelt adatok gondos feldol-
gozása után jutottunk fel arra a 
szintre, ahonnan ma már a szük-
séges irodalomkritikai gondolkodás 

birtokában az autonóm jugoszláviai 
magyar irodalom történetéről, s en-
nek kiemelkedő  fejezeteiről beszél-
hetünk. Olyan ismeretek kerültek 
felszínre, melyek nélkül az erre hi-
vatottak el sem indulhattak volna 
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a szellemi életünk új határkövét je-
lentő  munka megkezdése felé, hi-
szen itt a múlt minden egyes adata 
irodalomkritikai átértékelést köve-
telt, hogy a távolról épp csak kör-
vonalakban mutatkozó eredmények 
megközelíthet őek legyenek. Az ösz-
szehasonlító irodalomtörténetnek 
olykor alig felismerhető  jegyeit meg 
kellett találni ahhoz, hogy azok ösz-
szeillesztéséből a mában keresett 
kép kialakuljon, és minden vonat-
kozásban hiteles legyen. 

Dr. Szeli István irodalmi tanul-
mányai, amelyek most dr. Bányai 
János válogatásában és el őszavával 
szerbhorvát fordításban megjelen-
tek, az imént említett ismeretek fel-
használásával íródtak. Ezeknek a 
dolgozatoknak minden sorából ki-
érződik, hogy írójuk az értelem ke-
resésével, a műgonddal sokáig el-
időző  ember: nem veti simán pa-
pírra választott témáj ának monda-
tait, fejezeteit, hanem — akár a 
kagyló , kigyöngyözi magából, de 
olyan kristálytisztára csiszoltan, 
hogy műve minden felülete (bárme-
lyik oldaláról nézed is) olyan meg-
munkált legyen, melyen nem akad-
hat meg a „szálkákat" keres ő  
szem. đ  az igazi műves írók nyom-
dokait járja. 

FELTÁRÓ FEJEZETEK 

Dettre János és Szenteleky Kor-
nél óta nagyon sokat változott iro-
dalmunk magába zárkózó nyugal-
ma, majd egyre erőteljesebb hul-
lámzása a mi égboltunk alatt. A 
kisebbségi irodalom fészekrakóitól 
messzire előrehaladtunk, és még 
mindig haladunk tovább természe-
tesen a maradandó értékek tisztelet-
ben tartásával és továbbéltetésével. 

Szeli Ištván a Nemzeti irodalom 
— nemzetiségi irodalom című  tanul-
mányában nem csupán irodalomkri-
tikai szempontból dolgozta fel az 
úttörők korát, hanem társadalom-
történeti szempontból nézve is. 
Azok, akik itt egy emberöltővel ez-
előtt azzal :a szándékkal indultak, 
hogy e zsíros fekete földön az írás-
tudók számára is termő  talajt léte-
sítsenek az 'ákácok alatt, vállalko-
zásukat — a kisugárzást és a kiraj-
zást is követve — úgy alapozták 
meg, hogy az itteni kisebbségi iro-
dalom az egyetemes magyar iroda-
lom valamiféle függvénye, „mellék-
hajtása" legyen: egy olyan újszülött,  

amely egy távolabb ringó „bölcs ő-
ben" a nemzeti irodalom „gyerme-
ke", s annak emlőin él. 

Hogyan világították meg akkor 
ezt a törekvést? 

Erről ma már csak a művek be-
szélnek, és a még életben lev ő  kor-
társ is, akinek minden egyes ada-
ta, mondata a kezdeti korszak tab-
lój ának alkotórésze lehet. 

Ugartöréssel kezdték. Hittel, kín-
nal, bizakodással, s a mostoha kö-
rülmények között olyan ólomlábak-
kal léptek tovább, hogy kevesebb 
beszédes művet hagytak maguk 
után, mint amennyi küzdelmük át-
élésekor lelkükben élt. Az írástudók 
kezdeményezése itt odáig sem ju-
tott el, mint a csehszlovákiai ma-
gyar irodalom, hogy' az erdélyiekr ől 
ne is beszéljünk, akik már a húszas 
évek második felében a „Helikonon" 
ültek. Kétségtelen, hogy a mi el ő-
deink a legnehezebb környezetben 
indultak, mert nem voltak olyan 
támaszaik, mint kortársaiknak 
Csehszlovákiában és Romániában. 

A forrásmunkákból merített ada-
tok sokfelé ágazó fejlesztései után 
kötetünk szerzője további feltárá-
šait két kérdésre összpontosítja: 

„a) a kisebbségi és a nemzetisé-
gi irodalom megkülönböztetése s ez-
zel összefüggésben a hagyomány, il-
letve a hagyománytalanság problé-
maköre és 

b) a nemzetiségi és a nemzeti 
irodalom egymáshoz való viszonya 
az asszimiláció és a disszimiláció 
vonatkozásában." 

Két korszak megvilágítása kö-
vetkezik itt olyan korfordulók, évek 
megjelölésével, amelyek az első  —  
a kisebbségi irodalom — és a má-
sodik — a nemzetiségi irodalom — 
jelenlétének, fogyatékosságának a 
két háború között és erejének ki-
bontakozásával a második világhá-
ború után nem csupán esztétikai, 
minőségi változást jelentettek, ha-
nem társadalomtörténeti és szellem. 
történeti szempontból is, mert a hú-
szas években jogcsorbítástól szen-
vedő, később „megengedett" kisebb-
ségi irodalom a fölszabadulás után 
alkotmány szerint is mint nemze-
tiségi irodalom egyenjogú irodalom-
má vált az egyetemes jugoszláviai 
irodalomban: a nemzeti és nemze-
tiségi irodalmak között. Új látóha-
tár nyílt ki a fejlődés előtt, s az 
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előbbi függőség helyett a szabad al-
kotói egyenrangúság lépett érvény-
be és megteremtette annak a tár-
sadalomtörténeti feltételét, hogy ön-
kormányzati társadalmunk viszo-
nyaiban az eddigi vajdasági iroda-
lom helyett megszülessen a már át-
fogó jelentőségű  jugoszláviai ma-
gyar irodalom, s ilyen formájában 
az utóbbi évtizedben kezdett telí-
tődni reális tartalmakkal. 

ÚTMUTATÓ KÖZÖS MÚLTUNK 

Szerzőnk akadémikus, egyetemi 
tanár, irodalomtörténész. Kicseng a 
soraiból az, hogy az irodalmi tanul-
mány szerzője — különösen akkor, 
ha az író két irodalom üt őerén 
tartja a kezét a goethei világiroda-
lom felé tekintve — nem elégedhet 
meg azzal, hogy pusztán az alkotót 
vagy a művet mutassa be, a műfaji 
kérdések taglalásánál megálljon, ha-
nem ezeknél szélesebb területeket 
kell átfognia. A két irodalom üt ő-
erén tartva a kezét, ezt a néz őpon-
tot a Párhuzamos ismertetőjegyek 
a magyar és a szerb felvilágosodás-
ban című  tanulmányában így jelöli 
meg: „Az irodalom a felvilágosodás 
korában nemcsak szépirodalom, 
nem csupán a világ individuális ké-
pe, hanem ugyanakkor képviseli a 
filozófiát és etikát, az államról és 
az alkotmányjogról szóló tudo-
mányt, a történelmet, a filozófiát, 
és sok mást, a legjelesebb művelői 
a tudomány igazi polihisztorai, akik 
műveikkel át akarják ölelni az egész 
akkori szellemi látóhatárt" 

Szeli István — mint maga is 
mondta — irodalmi kutatásait fő-
leg a ,XVIII. és a XIX. század iro-
dalmának feldolgozására összpon-
tosította. Érdekl ődésének közép-
pontjában e két század magyar és 
szerb irodalmának közös múltunk 
szempontjából eddig még nem elég-
gé feltárt fejezetei állnak: a két 
nép felvilágosodásának közös jegyei, 
s ezeknek kihatása mind az egyik, 
mind a másik szellemi fejl ődésére. 
Itt találkozunk Bessenyei, Kazin-
czy, Pápay Sámuel, Orczy Lőrincz, 
Csokonai Vitéz Mihály, Hajnóczy Jó-
zsef, Dositej Obradović, Vuk Ka-
radžić , Đura Jakšić, Lukijan Mušic-
ki, Jovan Skerlić  műveinek idéze-
teivel, amelyek már a letűnt száza-
dokból a tartós kapcsolatok "köl-
csönhatásáról beszélnek, amit Sin- 

kó Ervin és Bori Imre idevonatko-
zó tanulmányaikban több helyen 
hangsúlyoznak. 

A következő  fejezetben a magyar 
és a szerb romanticizmus párhuza-
máról szólva szerz őnk egyes kiemel-
kedő  egyéniségek erőfeszítéseiről 
ír; kiemeli Kármán, Csokonai, Dosi-
tej és Vuk Karadžić  tevékenységét, 
akik a romantika korában soha nem 
feledkeztek meg az együttm űködés-
ről, ha másként nem, hát mester-
séges úton, de mindig a kijelölt cél 
felé, mert érezték, hogy a dolgokat 
mozgató szellemek találkozására — 
az Idő  is erre szólítja őket — nagy 
szükség van. 

E kor alapos ismerőjének szavát 
követve úgy érezzük, hogy a szerz ő  
felkutatta mindkét irodalom legfon-
tosabb lelőhelyeit, kicédulázta mun-
káit, a könyvtárak anyagának tanul-
mányozásával olyan utalásokat 
adott, amelyekből a kései olvasó a 
letűnt századok hagyatékában meg-
találhatja útmutató közös múltunk 
jegyeit, amelyekb ől ma is — ahogy 
Kölcsey Parainesisében írta — „oly 
kincset gyűjthet magának, amely az 
élet minden szakában ... gazdag 
táplálékot nyújt lelkének". 

Igen ... Szeli István is „sokat ér-
zett és gondolkozott" szelíden ihle-
tő  kerti ágyásai között ... 

öT PORTRÉ 

A kötet zárórészében öt portré-
val találkozunk, de ezek közül min-
denik annyi gondolatot ébreszt, 
hogy ezekről nem egy olvasónaplói 
beszámolót (hangsúlyozom: ilyen-
kor nem is gondolok arra, hogy 
könyvkritikát írjak!), hanem külön 
tanulmányt kellene írni olyan át-
éléssel, amilyen átéléssel a szerz ő  
ezeket a múltból előhívott képmá-
sokat megalkotta. 

A feledés homályából visszahoz-
ta elénk az ifjú Kosztolányi Dezs őt 
olyannyira megigézett Milkó Izidort, 
a Baedekert, akit még én is láttam 
ezüstnyelű  botjára támaszkodva 
Szabadka utcáin sétálni; azután 
Debreczeni Józsefet, a belgrádi szo-
morú magányban élő  s nagybete-
gen a halált váró írót, a Hideg kre-
matórium élő  holttestét; Thurzó 
Lajos költőt, a virágszívű  embert, 
az Optimizmus tragédiáját; Tóth 
Józsefet, a legszebb éveiben elhunyt 
szobrászművészt, Zenta egyik leg-
nagyobb ígéretét, aki ha megéri a 
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„férfikort” — még a húsz évet se 
érte meg —, ki tudja, milyen érté-
kekkel ajándékozhatta volna meg 
szülővárosát, s ennek falain túl va-
lamennyiünket. Szeli István szül ő-
városának ez a tehetsége is úgy 
hozzánőtt, mint Thurzó Lajos, s 
mindkettőre vonatkozik az, amit e. 
fejezet utolsó mondatában ír: 

„Nem tudjuk, hova fejl ődött 
volna s beváltotta volna-e azokat a 
reményeket, amelyeket hozzá fűz-
tek. Abban azonban biztosak va-
gyunk, hogy donatellói ígéret volt, 
jelképe a bőven term ő, de kései 
faggyal, korai aszállyal, jéggel és 
árvízzel látogatott földünknek. Ta-
nulságul és okulásul írjuk ezt a je-
len számára, amelynek meg kell 
hallania azt az üzenetet, amelyet 
emberi és m űvészi sorsa küld fe-
lénk." (Aláhúzás: L. E.) 

A Vonások B. Szabó György port-
réjához, mint ez a szerény cím is 
mondja, nem teljes életrajz, csupán 
töredék, melyb ől lehet, hogy egykor 
majd egy teljes életrajz születik. 
De így is olyan darabot adott az 
ugyancsak tragikus sorsú művész és 
esztéta életéb ől, amelyet meg kell 
őriznünk magunknak képzőművé-
szeti alkotásaival, rajzaival, illuszt-
rációival, esszéivel együtt. Nem tu-
dom, ki dolgozott még így — nagy- 

betegen — a fest őállvány előtt, az 
íróasztal mellett, a katedrán, m ű-
velődési életünk minden területén, 
ki rendezett olyan szerényen, mit 
sem követelőn képzőművészeti ki-
állításokat, s ki foglalkozott kö-
zülünk annyit tehetségkutatással, 
mint ő. Szeli István érzelmes port-
révázlata erre is utal, de talán az 
eddigieknél is többet mond az a pár 
sor, amely ezt az írást kitörölhetet-
lenül az agyunkba vési: 

„Mégis remélni merjük, hogy írá-
sai megőriznek valamit tovatűnő  
alakjából, s megvillantatják el őt-
tünk szigorában is kedves, tapoga-
tózó, nagy keresésében is oly mé-
lyen emberi énjét". 

Szeli István műve átfogó kép, in-
kább hív képsorozat a mi irodal-
munkról a szerbhorvát olvasó szá-
mára. Az eddigi egyoldalúság he-
lyett most az évről évre erősödő  
kétoldalúság ilyen úton válik való-
ra, hogy minél termékenyítőbb kap-
csolatot teremtsen a nemzeti és a 
nemzetiségi irodalmak között. En-
nek évszázadok óta élő  tükörképét 
vetíti elénk a szerz ő  által nem egy-
szer említett svájci, skandináviai, 
latin-amerikai példa. 

LÉVAY ENDRE 

AZ ÍRÓ ÉS SZÜLŐFÖLDJE EGYMÁSRA TALÁLÁSA 

URBÁN JÁNOS: Tűzsziget II. — Plameno ostrvo II. 
Forum, Újvidék, 1980. 

Valahányszor Urbán János króni-
káit, a Tűzsziget köteteit, a mártír 
forradalmárok életrajzát, egyszóval 
a Tisza menti földmunkás- és mun-
kásmozgalom krónikaszerű  feldol-
gozásait és a hasonló tárgyú novel-
láit lapozgatjuk, szükségszerűen 
merül fel emlékezetünkben írónk 
korai elődjének, Tinódi Lantos Se-
bestyénnek az alakja és munkás-
sága. Bár a törökellenes • harcok 
XVI. századi krónikásának és a 
munkásmozgalom XX. 'századi ku-
tatójának munkássága, célkit űzése 

alapvetően különbözik egymástól, 
munkamódszerük, írói hitvallásuk 
és művészi etikájuk lényegében azo-
nos. Tinódi, a vándorénekes és lan-
tos, a XVI. század publicistája a 
törökellenes harc „napi" híreit fog-
lalta énekekbe, s udvarházról udvar-
házra járva, tudatosította hallgatói-
ban a harc szükségességét, lelkesí-
tette őket a felszabadító küzdelem-
re. E munkájáról, azaz a kötetbe 
gyűjtött históriás énekeiről írta: 
„munkájába sokat fáradtam, f u-
tostam, tudakoztam, sokat es köl- 
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töttem. Igazmondó jámbor vitézök-
től, kik ez dolgokba jelön voltanak, 
érteköztem; sem adományért, sem 
barátságért, sem félelemb ől hamisat 
be nem írtam, az mi keveset írtam, 
igazat írtam; ha valahol penig vé-
tök volna benne, azt ne én vétköm-
nek, hanem az kikt ől érteköztem 
tulajdonítsátok; és kérlek titöket, 
énnékem megbocsássatok." 

Említett műveiben Urbán ugyan 
nem a jelenről szól — bár ez a te-
vékenység sem idegen tőle, hisz 
csaknem három és fél évtizede ter-
mékeny és elkötelezett újságíró —, 
hanem a múltat kutatja, közelebb-
ről szülőföldje, a Tisza mente múlt-
ját. A múlt természetesen nem ön-
magáért érdekli. A vidék évszázados 
küzdelme, harca a földért, a rá hul-
lajtott verejték jutalmáért voltakép-
pen a későbbi osztályharcok el őzmé-
nye, melyek végül is — sok-sok fél-
megoldás, felemás földreform után 
— a felszabadulás után vezettek 
eredményre, amikor valóban azok 
tulajdonába került a föld, akik érte 
és rajta évszázadok óta verejtékez-
nek. A Tűzsziget első  kötetében azt 
mutatja fel, miért volt e vidéken 
oly erőteljes és szervezett a föld-
munkásmozgalom már a múlt szá-
zad végétől kezdve, s miért épp itt 
volt a mozgalom egyik jelentős köz-
pontja, milyen objektív és szubjek-
tív körülmények magyarázzák ezt. A 
második kötetben a rég elvetett mag 
szárba szökkenését, fává lomboso-
dását írja le, azt a folyamatot, aho-
gyan a hajdani szocialista, szociál-
demokrata, agrárszocialista stb. 
mozgalmak végül is :a Tito irányí-
totta JKP keretében világos távla-
tokat kaptak, össznépi ellenállásban 
teljesedtek ki, és a gy őzelem kivívá-
sa után lerakták önigazgatású szo-
cialista társadalmunk alapjait. 

De hogy mennyi fáradságba, fut-
kosásba került ennek a hatalmas 
anyagnak az összehordása, mennyit 
kellett hozzá tudakozni, azaz régi és 
újabb okmányokat, dokumentumo-
kat tanulmányozni, és értekezni olya-
nokkal, akik a tárgyalt események-
ben jelen voltak, arról mindenki 
könnyen meggyőződhet, aki e köny-
vekbe belelapoz. És „költeni" is kel-
lett, azaz a nyers anyagot írói esz-
közökkel olvasmánnyá, műalkotássá, 
krónikává formálni. Azt is együtt 
vallhatja Urbán a korai el őddel, 
hogy sem adományért, sem barát-
ságért, sem félelemért hamisat le  

nem írt. S ha Tinódiról azt mond-
hattuk, hogy hallgatóiban tudatosí-
tani igyekezett a törökellenes harc 
szükségességét, Urbánról is elmond-
hatjuk, hogy a forradalmi múlt le-
írásával, a forradalmi harc kiemel-
kedő  személyiségeinek, hőseinek, 
mártírjainak ábrázolásával ugyan-
csak tudatosítani igyekszik olvasói-
ban e múlt jelentőségét, amelyből 
jelenünk kiteljesedett, s amely a jö-
vendő  tennivalókra lelkesít. 

Talán helyénvaló a kérdés: ho-
gyan, miért kötelezte el magát Ur-
bán János, az író, a költő  a forra-
dalmi munkásmozgalom története 
mellett, olyan feladatot vállalva, 
melyet a történészek dolgának vél-
nénk, miközben csaknem elhanya-
golta szépírói feladatait? Két való-
színű  magyarázat kínálkozik erre. 
Az egyikről őmaga így vallott: „A 
munkásosztály sorsa és helyzete az 
ihlet örök forrása." Hogyisne, hisz 
az első  forradalmasító,  tudatosító 
szavakat még tanítójától, Cseh Ká-
rolytól hallotta, s azok nyomán el-
indulva, maga is cselekvő  részvevő-
je lett a mozgalomnak, egy jelent ős 
szakaszának tehát kortársa is. Akik-
ről pedig írt, s akikt ől később tuda-
kozott, voltaképpen harcostársai vol-
tak. Igy tehát a múltat kutatva, a 
saját harcának előzményeit is fel-
tárta, a kés őbbi eseményeket rögzít-
ve pedig a maga forradalmi tevé-
kenységének kereteit is megrajzolta, 
s így a történetíró tárgyilagosságát 
a részvevő  érzelmi azonosulásával 
ötvözte össze. S ez az érzelmi hozzá-
állás az a többlet, amely Urbán kró-
nikáit a száraz történeti munkáktól 
megkülönbözteti. 

A másik magyarázata ennek az 
elkötelezettségnek a szül őföld szere-
tete, a Tisza vidékéhez való hűsé-
ges ragaszkodás. Talán még lírai 
verseiben sem zengte szárnyalóbban 
a folyó és a partjain él ő  nép, az 
ő  népe összeforrottságát, a táj sok-
arcú szépségét, mint ahogy azt a 
Tűzszigetben teszi: 

„Nyáron a Tisza a feltárulkozás, 
a szerelem szépsége, mezítelen vi-
dámság, pucér jókedv, ringó csinta-
lanság, mindent felmutató igazság, 
fenséges kielégülés. 

A folyó télen az álom és remény-
ség párbaja, hűvös ragyogás, ajkára 
fagyott mosoly, könnyek csillogása, 
kiéheztető  csönd, madártemető , or-
das menedéke, robotmunka, halálba 
ringatás. 
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Tavasszal és ősszel a folyó önma-
gát éltető, legyőzhetetlen életerő . 
Erősebb mindennél és mindenkinél. 
A Tisza félelmetes a maga hatalmas-
ságában. Nélkülözhetetlen teremt ő  
erő : életet ad, dajkál, de rombol is 
és megsemmisít; magában hordja 
az élet minden összhangját és ellen-
tétét, mert a víz cseppenként is öl-
ni tud, és a nap egy fordulata alatt 
megszámlálhatatlan életet teremt." 

És végezetül, de nem utolsósor-
ban — a magyarázatok között —  

hangsúlyozni kell, hogy a szülőföld-
jéhez ragaszkodó író és a szül őföld 
népe, a község vezet ősége szerencsé-
sen egymásra talált, a múlt feltárá-
sának szép szándékában találkozott. 
Csak így születhetett meg a Tűzszi-
get két kötetének eredeti és szerb-
horvát változata párhuzamosan, ami-
nek eredményeként Ada község s jó-
részt az egész Tisza mente népe vi-
dékünkön az els ők közt — ha nem 
legelsőként — vehette kézbe szülő -
földje hiteles krónikáját. 

JUHÁSZ GÉZA 

GAZDAGODÓ NYELVJÁRÁSKUTATÁSUNK 

PENAVIN OLGA—MATIJEVICS LAJOS: Székely szójegyzék. 
Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 
Újvidék, 1980. 

A jugoszláviai magyar nyelvjárások 
kutatása az utóbbi tíz évben szép 
eredményekkel dicsekedhet. Az ér-
dem elsősorban Penavin Olgáé, aki 
sokéves gyűjtő- és feldolgozó mun-
kája eredményeként összeállította a 
Szlavóniai (korógyi) szótárat és fel-
dolgozta a szerémségi szigetmagyar-
ság nyelvjárását. A földrajzi hely-
névtárnak már a negyedik kötetét 
is elkészítette Matijevics Lajossal. 
Kettőjük műve a Székely szójegy-
zék. A könyv fontos kiegészítője A 
jugoszláviai székelytelepek nyelvat-
laszának. Ez utóbbi a három szé-
kely falu nyelvjárási különbségei-
nek a tükre, az előbbi a szókincs 
gazdagságának a mutatója. 

Dél-Bánát három községének: 
Hertelendnek (Vojlovicának), Szé-
kelykevének (Skorenovacnak) és Sán 
doregyházának (Ivanovónak) körül-
belül hétezer székely származású 
lakosa van. 1883-ban települtek át 
tömegesebben Bukovinából. 1764-ig 
Al-Csíkben éltek, innen az osztrák 
sorozó bizottság elől Moldvába 
bujdostak, hogy onnan 1776-ban Bu-
kovinába telepítsék őket. Hánya-
tott sorsukat máig megőrizték nép-
mondáik, népdalaikban ma is meg-
emlékeznek Bukovináról, a Szucs-
ván folyóról, a szép bükkös erdők-
ről, a jó ivóvízről. 

Az új hazában is sok baj érte 
őket: nekik kellett kiirtaniuk az er-
dőket, a vadvizeket lecsapolniuk. 

Sokan a kezdeti nehézségekt ől meg-
riadtak és visszatértek Bukovinába. 
Azoknak, akik kitartottak, itt köny-
nyebb lett az élete. Beilleszkedtek 
Dél-Bánát soknyelvű  és sok nyelv-
járású környezetébe, úgy, hogy nyel-
vüket megőrizték. A legújabb kor-
ban a fiatalok egyre ritkábban be-
szélnek nyelvjárásban, amit ugyan 
sajnálhatunk, de ez természetes 
nyelvi jelenség. Az id ősebbek azon-
ban máig úgy beszélnek, ahogy az 
apáiktól, anyáiktól megtanultak be-
szélni. 

Az adatközlők zöme földműves 
volt; a nyelvkincs tehát ennek a ré-
tegnek a nyelvét tükrözi. A korcso-
portok szerint a megoszlás nyolc-
vanévesektől az iskolásokig terjed. 
Közismert, hogy a szélyek nyelvjá-
rás igen változatos, sok valódi táj-
szava van (köznyelvb ől másik szót 
használunk), sok a jelentésbeli táj-
szó (a köznyelvtől eltér a szó je-
lentése), ugyanakkor rendkívül szí-
nes a nyelvjárás hangállománya is. 
Megtalálhatók benne a kett őshang-
zók, máig őrzik a sziszegő  hango-
kat (lágyan ejtett cs, s, zs, z). Gya-
kori a mássalhangzók palatalizáció-
ja (n helyett ny, 1 helyett j, d he-
lyett gy, t helyett ty). 

A népcsoport éppen hányatott 
sorsa miatt gyakran érintkezett 
másnyelvű  népekkel. Ezt a nyelve 
is megőrizte: sok román, szász, né- 
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met és szerbhorvát jövevényszó ta-
lálható benne. 

Különösen a román jövevénysza-
vak érdekesek, mert a nyelvtörté-
net számára rendkívül értékes ada-
tokat szolgálnak. A jövevényszavak 
teljes egészében alkalmazkodtak a 
nyelvjáráshoz, elveszítették nyelvta-
ni nemüket a főnevek és mellékne-
vek, beilleszkedtek a magyar név-
szók tőtípusrendszerébe. A kölcsön-
zött igéknek is van alanyi és tár-
gyas ragozásuk. A szóképzésben és 
szóösszetételben is a magyar nyelv 
törvényei érvényesülnek. 

Lényegtelen a könyv kapcsán az-
zal foglalkozni, hogy néhány szócikk 
esetleg kimaradt; amennyiben van 
ilyen, a szerzők biztosan szívesen 
veszik, ha jegyzéküket kiegészítik. 
Ennél fontosabb az, hogy néprajzi 
kutatásaink hiányosságaira figyel-
meztet ismételten bennünket. A vaj-
dasági magyar néprajzkutatóknak 
rendkívül izgalmas feladataik lenné-
nek, mert vidékünk a török hódolt-
ság hatására teljesen elnéptelene-
dett. A XVII. század végét ől kez-
detben spontánul, kés őbb szervezet-
ten is újratelepítették. Egy-egy fa-
luról pontosan tudjuk, melyik vi-
dékről származik lakossága, ezt 
az írásos adatok mellett — a nyelv-
járása is mutatja, de nem tudjuk, 
vajon megőrzött-e valamit eredeti 
szellemi, illetve anyagi m űveltségé-
ből. Lényeges kérdéseket takarnak 
az interetnikus kapcsolatok is; eze-
ket igazolja a szójegyzék is. A szé-
kelyek folklórjáról Penavin Olga 
munkássága eredményeként igen 
sokat tudunk, ismerjük szokásai-
kat, adataink vannak a néphitük-
ről, megcsodáltuk Kovács Juli né-
ni mesetudományát. Balladáikat 
Újvári Zoltán gyű jtötte össze. Csak 
sajnálhatjuk, hogy anyagi művelt-
ségükről szinte semmit sem tudunk. 

Hasznos lenne, ha valaki feldol-
gozná a népi táplálkozásokat. Csak 
néhány címszót közlünk mutatóba: 
alivánka (kukoricalisztb ől sült tész-
ta), bikfagaluska (kukoricakásával 
készített töltött káposzta), buzsgyé 
(hagymamártás), géluska (töltött 
káposzta). 

Rendkívül fontos volna többet 
tudnunk a földművelésről is. Eddi-
gi ismereteink szerint vidékünkön 
a gabonát kizárólag nyomtatták, az 
ide települő  székelyek, úgy látszik, 
kicsépelték. (Valamikó a mü üdöüs  

bácsink, apájink a buzát jobban 
ojan cséipvel vertéik ki, ném vout 
géip akko. A cséiphadarou vout kö-
rülbelü egy métér.) Ezt a feltétele-
zésünket támasztja alá a cs űr szó 
megléte is, ugyanis ezt a szót ott 
ismerik, ahol csépelték a gabonát. 

A népi építkezéshez is érdekes 
adatókat kapunk, amelyeket termé-
szetesen további kutatásokkal kel-
lene kiegészíteni. Ilyen fogalom pél-
dául a borona (Boronábol csinál-
ták a házokat Bukovinábo, nöm 
úgy, mint ittén); galatus, valatus 
(szalmával összekevert sárcsomó), 
a boronafalat ezzel tömték be. Kér-
dés, hogy kezdetben nem készítet-
tek-e itt is ilyen házakat, ha még 
a technikára is emlékeznek. Ide so-
rolhatjuk továbbá a kuptort, a ke-
mencét. (A kicsi szobábo vót. Két 
méter hosszi, két méter széjes vót); 
a leveles kaput, a magas, lécb ől ké-
szült zsindelyes kaput. Jó volna tud-
ni, mennyire hasonlít ez a székely 
kapura. A dránica zsindely helyett 
tetőfedésre szolgált. Vidékünkön 
nádat, szalmát, kés őbb pedig cse-
repet használtak erre a célra, fát 
sohasem. 

A fentiekből is láthatjuk, milyen 
sok hasznos adattal szolgál a nyelv-
tudomány, de ugyanakkor sajnálhat-
j uk, hogy hazai néprajzkutatásunk-
nak mennyi a megválaszolatlan kér-
dése. Jó lenne, ha valaki kedvet 
kapna és ugyanolyan komolyan hoz-
záfogna a székelyek tárgyi népraj-
zának a kutatásához, mint ahogy a 
szerzők nyelvüket összegyűjtötték, 
mert félő , hogy a fenti, esetlegesen 
kiragadott kérdések csak problémák 
maradnak, mivel a nyelvjárással 
együtt azok is eltűnnek, akik ada-
tokat szolgáltathatnának. 

A szójegyzék — a nyelvészeken 
és etnográfusokon kívül — termé-
szetesen a tanároknak is hasznos 
kézikönyv, de azoknak is, jó olvas-
mány, akik érdeklődnek a népnyel-
vű  szövegek iránt. Az utóbbiak szá-
mára talán ki kellene adni egy 
hanglemezt is, mert a sokféle hang-
jelölést csak a nyelvészek értik 
pontosan, a nyelv zamatát, szépsé-
gét pedig csak hallgatva érzékelhet-
jük igazán. Fontos volna, ha a ter-
jesztők a könyvet eljuttatnák ma-
gukhoz az al-dunai székelyekhez is, 
hátha így, egy csokorban olvasva 
szavaikat, nyelvüket jobban félte-
nék, jobban megőriznék. 

BESZÉDES VALÉ? . 
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EGY KÖNYV KETTŐS TÜKÖRBEN 

BURÁNY NÁNDOR: Guzsaly. 
Forum, Újvidék, 1980. 

KISKORÚSfTOTT TÖRTÉNELEM 

Burány Nándort mint prózaírót 
kezdetben valóságunkkal szembené-
ző , kényes kérdéseket is feszeget ő , 
fájó pontokat is érinteni mer ő  mű-
vek alkotójaként ismerhettük meg. 
E korszakának regényeit (összerop-
panás, Csőd, Különszoba) merész 
témafelvetés, bátor lelkiismeretvizs-
gálat, mélyreható társadalombírá-
lat, bonyolult lélekábrázolás jelle-
mezte mindenekelőtt. Hogy azután 
jelenünktől múltunk felé forduljon 
inkább, történelmi regényeket kezd-
jen el írni. Legfontosabb ilyen jel-
legű  műve, a Kamanci Balázs ese-
tében komoly igényektől vezettetve 
felnőtt olvasókhoz szól, „felnőtt"  
írói célkitűzéssel, nem csupán vi-
dékünk múltja egy darabjának tel-
jes bonyolultságában való életre 
keltésére téve benne kísérletet, ha-
nem a tágabban értelmezett huma-
nista-forradalmár értelmiségi alak-
jának megformálására, küldetéstu-
datának, vívódásainak, dilemmáinak 
történelmi köntösbe öltöztetett meg-
mutatására is egyúttal, amiért is 
ez a regénye általánosabb érvény ű  
és a választott történelmi koron 
túlmutató mondanivalót is magá-
ban hordoz. Másik két történelmi 
regénye, a Hadjárat és a Kesely ű-
legelő  azonban már sokkal egysze-
rűbb, sőt leegyszerűsítő  képlet je-
gyében fogant, főleg a külső  esemé-
nyek elmondására szorítkozik csak, 
összetettebb valóságlátást vagy ép-
pen figuráik belső  életének megmu-
tatását hasztalanul keresnénk ben-
nük. Bevallottan vagy be nem val-
lottan, de mindenképpen jellegükb ől 
fakadóan ifjúsági regények tehát, 
elkerülhetetlenül is az Egri csilla-
gok klasszikus példáját felidézők, 
lényegében annak képlete jegyében 
is fogantak — bármennyire alkotó-
ja szándéka ellenére is vált els ősor-
ban az ifjúsághoz szóló művé ez a 
nevezetes Gárdonyi-regény, némileg 
már megszületése pillanatában is 
anakronisztikus romantikája követ-
keztében kínálva példája révén le-
hetőséget olyan, eleve a gyengébb 

ellenállás vonalát választó szerz ők 
számára, amilyennek a kérdéses re-
gények esetében Burány is látszik. 
Bármennyire látszólag antiromanti-
kus és mítoszromboló tendenciák 
jegyében létrejöttek legyenek is 
azok, amint azt a „Nándorfehérvár 
megvédésének igaz történetét" el-
meselő  Kesely űlegelő  esetében ta-
pasztalhatjuk. Mi tagadás, a török-
verő  Hunyadi benne (nem?) ját-
szott szerepét illetőleg némi megüt-
közéssel is, nem annyira a nyilván-
való bálványdöntögető  szándék mi-
att, hanem inkább a bizonyítóanyag 
elmaradása következtében. Még ha 
ennek felsorakoztatása más m űfajt 
is kívánna, sokkal inkább történel-
mi tanulmányt s nem ifjúsági re-
gényt. 

Burány Nándor legújabb regé-
nye a Dózsa-lázadás tájunkon, pon-
tosabban Kamanc—Sremska Kame-
nicán és környékén lejátszódó ese-
ményeit megelevenítő  Guzsaly, bár-
mennyire nem ifjúsági, hanem tör-
ténelmi regénynek nevezze is szer-
zője, szerencsére nem lép fel ilyen 
merész állításokkal. Úgyhogy a ben-
ne elmondottakat sem érezzük kü-
lönösen meglepőnek, még kevésbé 
eddigi ismereteinket felülvizsgálni 
kényszerítőnek. Mégsem ez teszi az 
előbbi kettőnél is „ifjúságibbá". 

Sokkal inkább egyszerűsítő  kép-
lete és naivitása. Nem kevésbé pe-
dig gyermekszereplőinek előtérbe 
helyezettsége, bármennyire ne sike-
rüljön is ezeknek a gyermekhősök-
nek oly mértékben beleszólniuk a 
történelem epizódjainak alakulásá-
ba, mint ahogy ez az ilyenféle if-
júságnak szóló történelmi regények-
ben általában szokásos. Tekintve 
hogy a Guzsaly gyermekalakjai 
mindössze megpróbálják ezt, csak-
hogy a felnőttek csinálta történe-
lem megelőzi őket, elhúz mellettük, 
átlép fölöttük. Hasztalanul igyekez-
nek hát, minden szülői tilalomnak 
és öldökléssel fenyeget ő  veszedelem-
nek fittyet hányón közlekedve a 
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környéket elözönlő  zord fegyvere-
sek közt, alighanem a kalandmotí-
vumok szóhoz juttatása kedvéért 
mindenekelőtt. Ahelyett, hogy a 
szerző  logikusan levonná következ-
tetéseit gyermekfiguráinak nagyon 
is helyesen meglátott történelem-
alattiságából, s ennek megfelel ően 
a művének tárgyát képez ő  történel-
mi események gyermekszemmel va-
ló ábrázolását kísérelné meg. Va-
lamelyik gyermekalakjával láttatva 
és meséltetve el őket, olyképpen, 
hogy ezek naivul látottak és elmon-
dottak legyenek ugyan, ám a szó 
„objektív" értelmében mégsem na-
ivak, nem olyanok, amilyennek itt 
sajnos megmutatkoznak. Abból ere-
dően, hogy Burány e számára ter-
mészetes módon kínálkozó lehet ő-
séget mellőzve, a kívülálló és tár-
gyilagos `krónikás szerepéhez ra-
gaszkodik, végső  fokon tehát ahhoz 
az írói mindentudáshoz, amivel a 
dolgok ilyetén való leegyszerűsített 
ábrázolása alighanem még ifjúsági 
regényben is nehezen fér meg. F ő -
leg az emberábrázolásra vonatkozik 
ez, mivel a szereplők motiváltsága 
szinte ' maradéktalanul az egyszer ű-
sítésnek esik áldozatul, vagy leg-
alábbis elnagyolt marad, nemegyszer 
önkényes is lesz. Mint például a 
legidősebb fiukat napokkal előbb el-
veszített és további véres esemé-
nyektől rettegő  Fehér-Tőzsér ka-
manci bíró és felesége esetében, 
akik ennek ellenére a regény kérdé-
ses epizódjában hirtelen a kertjük-
ben termő  rózsákat és gyümölcsö-
ket kezdik dicsérni. Miel őtt a szer-
ző  maga is észbe kapva váratlanul 
megjegyzi: „Elmerülten beszélget-
tek a virágokról, gyümölcsökről, 
veteményekről, mintha boldog bé-
kés időben élnének, s nemcsak az 
imént érkezett volna a hír megtor-
ló csapatokról." Úgyhogy óhatatla-
nul felmerül bennünk: mentheti-e 
vajon a szerz ő  hibáját a hiba beis- 

merése, egyikeként azoknak a fe-
lületességeknek és lélekteni valószí-
nűtlenségeknek, amelyekből nem 
egyet említhetnénk még és amelyek 
igazán elkerülhetők lehettek volna. 
Egyebek mellett alighanem azzal is, 
ha Burány a maga fiatal olvasók-
nak szánt naiv hangvételéhez ill ően, 
megfelelően naiv elbeszélőt is vá-
laszt. Példának okáért a sorsának 
jobbra fordulását a keresztes se-
reg érkezésétől váró Kis Mihály 
jobbágygazda Gyuri fiával mondat-
va el a faragott guzsaly el nem ké-
szültének történetét, s hozzákap-
csoltan a Kamancon és környékén 
lejátszódókat. Nyilvánvalóan egysé-
gesebb, összefogottabb, „kerekebb" 
regény születhetett volna ekképpen. 
Olyan, amelynek már nem csupán 
tiszta és sallangmentes nyelvezetét, 
annak olykor leheletfinom archai-
záltságát dicsérhetnénk, s nem is 
azt a mellesleg nem lebecsülendő  
„történelmi ismeretterjesztést" se 
mindössze, ami legsikerültebben ta-
lán a kor hétköznapi valóságának 
megmutatásában érvényesül. Egye-
bek mellett abban is, hogy megtud-
hatjuk, miféle mesterség volt a „tör-
kölylátó" vagy a „borköt ő", ami 
végeredményben mégiscsak kevés, 
mivel ezek említésével a regény 
erényeinek felsorolását — hacsak a 
jó meseszövést nem említjük még 
— valójában ki is merítettük már. 
Semmiképp sem téve jogosulatlan-
ná a kérdésfeltevést: érdemes-e fá-
radságos kutatómunkába temetkez-
ni holmi leegyszerűsítő  képlet je-
gyében fogant, hogy ne mondjuk 
lapos, ifjúsági regény kedvéért? És 
mivel a Kamanci Balázzsal mégis-
csak bebizonyította már, hogy a 
történelmi regény terén sokkal 
többre is képes, Burány Nándor 
esetében ez a kérdés akár számon-
kérés is lehet, többre tör ő  írói vál-
lalkozások elvárásaként is értelmez-
hető . 

VARGA ZOLTÁN 

I-IIDEG  MÁGLYÁK  

Burány Nándor érdekes, üdvözlen-
dő  munkába fogott, amikor néhány 
évvel ezelőtt a Vajdaság középko-
rából múltunk legjellemzőbb moz-
zanatait kívánta regény formájá-
ban megörökíteni. Örülnünk kell 
kezdeményezésének, mert a törté- 

nelmi regény íróinak figyelmét va-
lahogy mindig elkerülték azok az 
események, amelyek nemcsak e táj, 
de a magyarság történetére vagy 
művelődéstörténetére is jelentős 
hatással voltak. A XV. századi Sze-
rémség gazdasági fellendülése meg- 
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teremtette a manufakturális polgá-
rosodás csíráit, a szerémségi bor-
termelés révén tollasodó lakosság 
melegágya lehetett a huszitizmus-
nak. A gazdasági alap létrehozta 
szellemi áramlatok emléke a Hu-
szita Biblia, az els ő  teljes magyar 
bibliafordítás. Az antifeudális vallá-
si mozgalom emlékei hathattak 
1456-ban is, amikor Kapisztrán Já-
nos keresztes hadakat vezetett a 
Belgrádot ostromló törökök ellen. 
S nem maradhattak, nem maradtak 
ki a nagy népi-paraszti megmozdu-
lásból, az 1514. évi parasztháború-
ból sem vidékünk lakosai. Burány 
e történelmi mérföldköveket szán-
dékozott regényeiben megörökíteni. 
A huszita mozgalmakkal és a Ka-
pisztrán János kereszteseivel foglal-
kozó regényeit követi a trilógia 
most megjelent, befejező  része, a 
Guzsaly. 

A szerző  alaposan tanulmányoz-
hatta a parasztháborúra vonatkozó 
gazdasági-történelmi adatokat, kút-
főket. A regény cselekményének 
helyrajza annyira érzékletes, hogy 
az olvasó a leírások alapján szinte 
biztosan mozoghat a valamikori 
Kamanc, a mai Kamenica környé-
kén. Régi térképek, okmányok, ado-
mánylevelek alapos ismerete kell e 
biztossághoz. Feltételezzük, hogy a 
szerző  teljes hitelességgel él a tör-
ténelmi kútfők adataival. Ugyan-
ilyen szorgalommal kutatta föl a 
régi kézművesség szakkifejezéseit 
(csapó, berke, borkötő , tőzsér, tör-
kölylátó stb.). Mindez a hiteles tör-
ténelmi légkör megteremtését van 
hivatva elősegíteni. Ugyanakkor 
felmerül bennünk a kérdés: miért 
maradt el a dialógusokból az archa-
izálás? Hiszen a szerző  az általa 
használt források és a Huszita Bib-
lia nyelvezete alapján jól ismerhe-
ti a XV. századi magyar nyelv for-
dulatait. Talán attól való félelmé-
ben, hogy az archaizmusok zavar-
nák az olvasót vagy éppen értelem-
zavarók lennének? Az autentikusság -
ra való törekvés mindenesetre za-
varólag hatna. Az enyhe archaizá-
lás azonban teljesebbé tenné a nyel-
vi közeg történelmi hitelét. Így a 
régi helynevek, foglalkozásnevek a 
mai magyar köznyelvbe ágyazódnak, 
felemás hangulatot keltve az olva-
sóban. 

Mi történik a regényben? A ke-
resztes paraszthadak egy nagyobb 
csapata Kamanc alá érkezik. A za- 

lánkeméni sajkások segítségével át-
kel a Dunán, és letelepszik a csat-
lakozó Kamanc körül. Visszaverik 
a nándorfehérvári nemesi megtorló 
sereg támadását, majd készül ődnek, 
hogy csatlakozzanak a Temesvár 
alatt harcoló fősereghez. A nagy pa-
rasztháború egy kis epizódját áb-
rázolja tehát a szerz ő , nem töre-
kedve nagyobb történelmi tabló fel-
vázolására. A tömegeket mozgató 
ideológia teljesen hiteles éppen 
úgy, mint az ideológia terjesztői. A 
tömegek fogékonysága is érthet ő  és 
indokolt: a nemesi anarchia túlka-
pásaitól sanyargatott jobbágyi 
városi plebejusi tömegek igen' fo-
gékonyak voltak a vallási mezben 
jelentkező  antifeudális eszmék 
iránt. Másrészt a gyakorivá váló 
török portyázások súlyát közvetle-
nül elszenvedő  lakosság érthet ően 
reagált a török elleni hadjárat cél-
kitűzéseire. 

Érzékelteti a szerz ő  azt is, hogy 
ez a vidék már akkor többnemzeti-
ségű  terület volt. A zalánkeméni 
sajkások készséggel sietnek a ke-
resztesek segítségére, hogy átszál-
lítsák őket a Dunán. Ez a tény 
azonban nem nyer a regényben kel-
lő  mélységet. A történelemb ől tud-
iuk, hogy a sajkások vezére, Si-
lyánovics István jelentős szerepet 
játszott a parasztháborúban. A saj-
kásokkal ellentétben azonban a ki-
rályi zsoldban harcoló szerb csapa-
tokat a paraszthadak ellen vetették 
be, s az egyik csatában éppen Si-
lyánovics csapatai verték meg az 
osztályuk pusztítóivá vált honfitár-
saikat. 

Tény az is, hogy Kamanc mel-
lett Bánmonostora, Péterváradja, 
Csörög, Karom, Zalánkemén is meg-
hódolt a kereszteseknek. A regény 
azonban adós maradt a paraszt-
mozgalom kiterjedésének, népszer ű-
södésének az ábrázolásával. Azzal, 
hogy csak Kamancra és környéké-
re korlátozza a cselekményt, ellen-
tétbe kerül a szerz ő  azzal a törté-
nelmi igazsággal, hogy a magyaror-
szági parasztháború legtovább ép-
pen ezen a vidéken tartotta magát. 
Márpedig hogy ez így legyen, meg-
felelő  területi és tömegbázisra volt 
szüksége. 

A regény legfőbb gyengéjét szer-
kezeti egyenetlenségeiben látjuk. Az 
olvasó nem tudja eldönteni, hogy a 
szerző  ifjúsági regényt szándéko-
zott írni, vagy történelmi regényt ál- 
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talános igénnyel. Ugyanis ifjúsági re-
gényként még elnéznénk bizonyos 
szerkezeti fogyatékosságokat, bár a 
műfaj nem jelentheti azt, hogy ki-
sebb igénnyel állunk az olvasó elé. 
A regényben igen lazán több cse-
lekményszál fut. Az egyik a keresz-
tes had vezetőinek története, a 
többi pedig a kamanciakhoz fűző-
dik. Köztük sehogy sem tud tisztá-
zódni, hogy a szerző  Kis Mihály, 
Fehér István bíró, nemes Farkas 
János vagy a gyermekszerepl ők 
történetének fonalán szeretné érzé-
keltetni a város életére oly sors-
döntő  eseményeket. Egyenetlenül 
hol az egyik, hol a másik cselek-
ményszál kerül előtérbe. A határo-
zatlanságból, ide-oda kalandozásból 
származhatnak aztán azok a hibák, 
amelyek arra utalnak, mintha a 
szerző  elfeledkezett volna, hol hagy-
ta abba a megkezdett fonal köve-
tését. 

Például a regény első  oldalán 
cseresznyét eszeget ő  gyerekek pil-
lantják meg a Duna bal partján 
feltűnő  keresztes sereget. A 125. ol-
dalon azonban arról értesülünk, 
hogy a kertben a cseresznye „kezd 
pirosodni". 

A 82. oldalon lélekszakadva ér-
kezik egy pásztor, hogy a dombói 
várnagy elhajtotta a Tatárnyereg-
ről az ott legelő  nyájakat. Nagy 
Antal harcosokat küld a portyázók 
után, ám semmi nyoma azután, mi 
történt nyájjal, keresztesekkel. 

A 123. oldalon szökevény érkezik 
Nándorfehérvárból, aki jelenti, hogy 
elindult a nemesi sereg a kereszte-
sek és a kamanciak ellen. A két kő  
között őrlődő  bíró a következő  feje-
zet elején, idilli kerti környezetben  

virágokról, dinnyetermésről cseveg 
az előbb még kétségbeesetten jaj-
veszékelő  feleségével, mintha bol-
dog, gondtalan békevilág lenne. Lá-
nyuk az iskolából tér haza, holott 
megtudtuk, hogy napokkal el őbb 
„a félkegyelmű  vörös káplán" fel-
gyújtotta az iskolát könyvestül, pa-
dostul. 

Az utolsó előtti fejezetben a ti-
tokban táborba készülődő , gyakor-
latozó gyerekek elrohannak, hogy 
meggátolják Farkas Jánost és csa-
patát abban, hogy hátba támadja 
a kereszteseket. A szerz ő  ismét adós 
marad azzal, hogy tájékoztassa az 
olvasót: mi történt a támadó csa-
pattal és a gyerekekkel. 

Utaltunk arra, hogy hiányoljuk 
a párbeszédekből az archaizmuso-
kat. Legbántóbb a hiány a 21. olda-
lon, hol az íródeák az esküdtek 
előtt felolvassa a keresztesek leve-
lét. A középkori levélformák igen 
szigorúak voltak. Nem hisszük, 
hogy a keresztesek íródeákja . el-
tért volna a formától vagy a nyelvi 
fordulatoktól. Másrészt a levél 
hangneme egyáltalán nem olyan, 
amely egy város vezet őinek és la-
kosságának megnyerését igyekezne 
elérni. Inkább egy sarcoló zsebrák 
csapat fenyeget ő  követelése, mint-
sem csatlakozásra való felszólítás. 

Összegezve benyomásainkat, azt 
kell mondanunk, hogy nem ártott 
volna egy alapos lektori vélemény 
után dolgozni a részleteken, az 
egész laza szerkezetet egybecsiszol-
ni. S talán kevesebb bántó sajtó-
hibával is került volna az olvasó 
elé ez a kétségtelenül érdemes 
téma. 

HORVÁTH MÁTYÁS 

POÉTIKAI BARKOCHBA 

CSORBA BÉLA: Stratégia. 
Forum, Újvidék, 1980. 

Csorba Béla verseskötetét, a Stra-
tégiát igen elismerően fogadta a 
kritika. Egy telivér költőnek kijáró 
elmélyültséggel és komoly nyelvi, 
jelentéstani, filozófiai apparátussal 
elemezték a könyvet. 

Miért fordult az elsőkötetes vers-
író felé ilyen egyértelműen affir-
máló módon a vajdasági irodalom-
tól megcsömörlött műbírálás? A vá-
lasz erre a kérdésre nem csupán a 
művekben rejlik, nem csupán azok 

204 



poétikai, ideológiai, nyelvi rétegei-
ben. 

Csorba Béla poétikai alapszitu-
ációja, választás-gesztusa villanyoz-
hatta föl interpretátorait. S őt, meg-
kockáztatnám azt a teljesen alá 
nem támasztható meggyőződésem 
kinyilatkoztatását is, hogy a vajda-
sági kultúra adott pillanatában sok-
kal fontosabb volt a fiatal költ ő  
feladatvállalása, invokációja, mint 
maga a teljesítménye. S mire enged 
következtetni az ilyen viszonyulás, 
ha nem irodalmunk, költészetünk 
válságára? Ha a kritikusi méltatá-
sok explicite vagy inplicite „el őle-
gezik" a szerzőnek a bizalmat, és a 
versszövegek egzakt elemzése he-
lyett csak holdudvaruknak fényje-
lenségeit vizsgálják, elfogultságra 
is gyanakodhatunk, bár meggy őző-
désem szerint nem erről van szó. 
Kétségtelen, hogy Csorba Béla ver-
sei egy autentikus és autonóm köl-
tészeti pozíciót körvonalaznák: eg-
zisztenciális hiányérzet, nemegyszer 
cinizmusba torkolló irónia, ideoló-
giai-politikai szenzibilitás, oppozíció-
ba vonuló létélmény, aforisztikusan, 
epigrammákban megfogalmazódó 
intellektuális kételyek ... Mint min-
den öntörvényű  alkotó mikrokoz-
mosz, Csorba Béla kötete is felve-
ti a poétikai modellek és axiómák 
újraértékelését, jobban mondva új-
rafogalmazását. 

Csorba versei nehezen olvashatók 
(kivételt képeznek epigrammaszer-
kezetű  sorai), s a megfeszített, nem 
mindig sikerrel járó elmetorna a 
megértés érdekében visszariasztja a 
kevésbé eltökélt olvasót ett ől az 
„akadályversenytől". Kicsit viszo-
lyogva beszélek Csorba Béla írásai-
ról mint versekről. Szövegek azok, 
egy elveszett egész töredékei, me-
lyek összességéből azonban kétség-
kívül összeáll a csorbai költészet. 

A politikai parabolák (nem tu-
dom, miért nem nevezték néven 
őket a méltatók — menetoszlop, 
kóborok, nagydobbal stb.) áttételes 
— néhol igencsak „privát" — motí-
vumrendszerek, zaklatott, utalások-
kal teli, kollázstechnikával készült 
hosszabb versek mind-mind renge-
teg elmélkedésre, kommentárra, vi-
tára adnak apropót. A versek gon-
dolati töltete valóban nagy az esszé-
versek méreteihez képest. Ez jó, s őt, 
nagyon jó a rengeteg költészeti mel-
lébeszélés, sztereotípia pillanatában. 

De: amennyiben elmeedzésre, 
nem mindig fogalmi nyelven leírha-
tó szellemi próbára redukáljuk a 
költészetet, akkor (a groteszkbe ki-
vetítve a helyzetet) inkább leülnék 
a költővel sakkozni, minthogy így 
poétikai barkochbába és kereszt-
rejtvényfejtésbe bonyolódjak. 

Csorba megfeszítetten gondolko-
dik. Mondhatnók életre-halálra. Eb-
ből a szellemi gyakorlatból néha 
zseniális szójátékok születnek, amo-
lyan posterra kívánkozó sorok (di-
adaleklektika), máskor viszont egé-
szen elvont, számomra megfejthe-
tetlen közlések: 

vérgyümölcs-karizma glóriám 
ellen-ballisztika filigrán tercett 
beszólják a kongrego-kerge tercet 
kesely kantilénám geyer Flórián 

(zörejek) 

A túlfeszítettség, túlkonstruált-
ság — szerény meggyőződésem sze-
rint — elriasztja a szövegekb ől azt, 
amit divatjamúlt, talán kissé meg-
vetett kifejezéssel úgy lehetne meg-
fogalmazni, hogy a költészet meta-
fizikája, a líra esszenciája, szubli-
mált poétika, vagy egyszer űen: köl-
tészet. 

Hogy a szövegekből mégiscsak 
összeáll egy poézis, ez kétségtelenül 
Csorba nagy erénye; az, hogy egy-
egy tagmondatba, képbe sűrített ér-
zelmi töltet ködös, elmosódó, de 
mégis létező  költészeti kvintesszen-
ciát villant fel a szellemi csatatér 
horizontján. Ám ennek a légköri je-
lenségnek interpretálása annyira 
az olvasó egyéni szenzibilitásától 
függ, hogy bármit is mondani róla 
a teljes szubjektivizmusba vezetne. 
Csorba Béla dolga, hogy az intellek-
tuális önbizonyítás görcseit felold-
va kifejtse, dimenzionálja a szégyen-
lős tüneményt. 

Talán okosan hátrálni a szó-má- 
giákba az ártatlanság sunyi szel- 
lem-pénzein? 

(„ertnenonville — újbeszállás!") 

Ments isten! Csakhogy a tehet-
ség, a felvillantott lehet őségek kö-
teleznek. 
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Csorba hetykén vagy igencsak 
megfontoltan a kötet élére illesztett 
versében arról beszél, hogy nem 
fog tetszeni minden olvasónak, de 
neki sem tetszik minden olvasó. 

Olyan pozíciót teremtett ezzel, 
melyről tulajdonképpen minden kri-
tika, bírálat lepattan, s bizonyos ér-
telemben csak az elfogadás és a ta- 

gadás két végletét hagyja meg az 
olvasónak. 

Mindenképpen ide kívánkozik 
Goethe Philénéjének megállapítása 
a rafinált választás-kényszer kom-
mentárjaként: 

„És hogyha szeretlek, mi közöd 
hozzá?" 

KOPECZKY CSABA 

A VÉR NEM VÁLIK 

MILOŠ CRNJANSKI: Egy 

Fordította: Csuka Zoltán. 

Szépirodalmi Könyvkiadó, 

VÍZZÉ 

csepp spanyol vér. 

Budapest, 1980. 

Időben eltávolodtunk a caesari, na-
póleoni, egyáltalán a régi nagy ural-
kodók, hadvezérek botrányos, sok-
szor „mindent" veszejtő  szerelmi 
kalandjaitól. Érdeklődésünk inkább 
a tudományos-fantasztikus esemé-
nyek felé fordul. Tagadhatatlan 
azonban, hogy él bennünk egyfajta 
álromantika, aminek tudatában el-
viselhetőbbé válik számunkra lé-
tünk túlkomplikáltsága. 

M. Crnjanski Egy csepp spanyol 
vér című  kisregénye megérinti, de 
nem elégíti ki titkolt romantika-
szomjunkat. Valahogy olyan fülledt 
és porlepte ez a szerelmi kaland, 
mint az a szeptemberi nap, ame-
lyen felbukkan a végzetes spanyol 
táncosnő, Lola Montez. Csodás csip-
kéi között ott burjánzik a siker és 
a bukás, a szerelem és a halál. Biz-
tos hódítóként kezdi pályafutását. 
Külön értékrendje nincs, bár szár-
nyaival a fény felé tart. Spanyol 
vére szinte meghatározója gátlásta-
lan élvezethajhászásának. Egy tör-
ténelmi szakasz — a 19. század 
müncheni forradalom — eseménye-
iben a vérbeli kalandorok tehetsé-
gével lavírozik. Adott képességeinek 
tudatában — a szépségnek és a 
komédiázásnak -- csap le áldoza-
taira, a teljesség igénye nélkül. A  

kezdeti siker túl gyors, valamiféle 
megtisztulást remél a zenitjén már 
túllevő  király fellobbanó szerelmi 
lángjában. A kiélt öregedő  férfi vá-
gya csak szemében ég, a suta si-
mogatások, akarások férfiatlan ku-
darcba fulladnak. Lola a kielégítet-
lenségtől űzve csapong egyik férfi-
tól a másikig. Ártatlan ibolyakék 
szemével napról napra új szerelmi 
tüzet szít a hercegek, grófok, állam-
férfiak és művészek szívében. Együ-
gyű  és banális lenne ez a sok 
émelygős vágy, sóhaj, ha ezen ke-
resztül nem kapnánk egyben kor-
rajzot az akkori forrongó Bajor-
országról. Ahogyan tobzódik, for-
tyog az érzéki vágy, úgy hullámzik, 
ki a politikai, társadalmi ellentét. 
A burzsoázia legfelső  lépcsőjén áll 
a katolikus egyház diadalittasan. Ve-
tetlen „puha" ágya van itt a libe-
rális eszméknek és az elvetélt, med-
dő  földi hívságoknak, gyönyörnek. 
Az elkerülhetetlen összecsapás az 
erény javára dől el. Ez nem megle-
petés, írói igazság. 

Crnjanski nehéz feladatot vál-
lalt. Témája végig egy veszélyességi 
zóna mentén húzódott, de írói esz-
közeinek kifinomultsága kikerülte 
a csapdát. 

Csuka Zoltán fordítása tökéletes 
reprodukció. 

BARANOVSZKY EDIT 
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JOGTÖRTÉNETI KÉZIKÖNYV 

RUSZOLY JÓZSEF: A választási bíráskodás Magyarországon 1848-1948. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1980. 

Ruszoly József, a szegedi József At-
tila Tudományegyetem jogi kará-
nak tanára, nem könny ű  feladatot 
vállalt, amikor hozzálátott a válasz-
tási bíráskodás feldolgozásához. 
Igaz ugyan, hogy részmunkái már 
kedvező  fogadtatásra találtak. Ez 
alkalommal azonban egy egész év-
század magyarországi parlamenti 
képviselő-választásait követ ő  válasz-
tási bíráskodás jogi történeti kér-
déseit dolgozta fel 1848-tól, vagyis 
a hűbérrendszer megszüntetését ől 
egészen a szocialista társadalom 
kialakulásáig. 

Könyvének bevezető  részében 
rámutat arra, hogy a választási bí-
ráskodás, a vitás képviselő-válasz-
tások érvényességér ől való döntés 
több, egymással kapcsolatos közjo-
gi területnek a találkozási szférájá-
ban helyezhető  el. A választási rend-
szer szerves része és anyagi-jogi 
szabályait és gyakorlatát tekintet-
be véve az anyagi választójog és a 
választások szervezeti-eljárási nor-
máinak érvényesülését szolgálja. 
Ugyanakkor a választási bíráskodá-
si döntések az új parlamenti kép-
viselők jogállásaira, a parlament 
összetételére vonatkoznak. A parla-
menti bíráskodást egészében vagy 
részben a parlamenti szervek vég-
zik, azért ez az intézmény a parla-
menti jog egyik fontos elemének is 
tekinthető . Végső  fokon a választá-
si bíráskodás bírói jellegű  funkció 
gyakorlása s a közjogi bíráskodás 
(alkotmánybíráskodás) részét alkot-
ja. 

A mű  megírását meggyorsította 
az a körülmény, hogy a magyaror-
szági tőkés rendszer időszaka vá-
lasztási bíráskodásának irodalma 
meglehetősen szerény, bár nem el-
hanyagolható. Ugyanakkor ezek a 
munkák általában nélkülözik az 
egyetemes állam- és jogtörténeti 
vagy összehasonlító jogi műveket. 
Elsősorban a szerzőnek a tudomá-
nyos feldolgozást megel őző  :kutató-
inunkáját említjük meg. Forrásait 
illetően az egyetemes jogtörténeti 
anyagot javarészt a közjogi politi-
kai, kisebb részben pedig történeti 
igényű  politológiai feldolgozások- 

ból merítette. Szorgalmas és rend-
szeres kutatómunkája azonban az 
elsődleges kútfőkre: parlamenti 
nyomtatványokra és javarészt a 
Magyar Országos Levéltárban talál-
ható anyagra, főleg a képviselőhá-
zi és nemzetgyűlési levéltárnak a 
választási bíráskodással kapcsolatos 
jól megőrzött, úgyszólván hiányta-
lan iratanyagaira támaszkodott. 

Ruszoly József a felkutatott 
anyagot jogtörténeti rendszerrel dol-
gozta fel és a történeti és jogi tu-
dományokban egyaránt alkalmazott 
összehasonlító metódussal élt. 
Ugyanakkor értekezésének vonatko-
zó fejezeteiben, a szabályozástörté-
neti szakaszban — a jogintézmé-
nyek létrejöttének történetét és fej-
lődését követve — időrendi áttekin-
tésre törekedett. 

Célkitűzése állam- és jogtörténe-
ti munka megírása volt, melynek 
rendeltetése a választási bírásko-
dás magyarországi intézménytörté-
netének szakszerű  feltárása. Telje-
sen helytálló ezzel kapcsolatos ál-
láspontja, hogy közjogtörténetet 
nem lehet politikamentesen kutat-
ni és írni. Különösen vonatkozik ez 
a választási bíráskodásra, amely 
elválaszthatatlan a tárgytól, „a po-
litikummal telített képvisel ő-válasz-
tástól". Fontosnak tartotta egyúttal, 
hogy utaljon egyes ügyek politikai 
hátterére vagy legalábbis a szerep-
lők pártállására. 

Megállapítja, hogy az esetek túl-
nyomó részében mell őznie kellett a 
választási bíráskodásban hozott 
döntéseknek a politikai- közvéle-
ményre gyakorolt hatását, mert 
egy évszázad hazai hírlapirodalmá-
nak áttekintését igényelte volna, 
ami természetesen jóval meghalad-
ja egyetlen kutató erejét. 

A munka áttekintéséből is meg-
állapítható, hogy szerzője a válasz-
tási bíráskodás gyakorlatának a 
történelmi materializmuson alapuló, 
állam- és jogtörténeti módszerekkel 
való tárgyilagos bemutatására tö-
rekedett. 

A választási bíráskodás jogi vo- 
natkozásainak történetét ismertet- 
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ve kitért arra is, hogy a képvisel ő-
választások, illetve az igazolásukról 
szóló mandátumok elbírálását a 
gyakorlatban és a tudományos fel-
dolgozásban is két, egymástól elkü-
löníthető  elemre: a mandátumok 
igazolására és a szoros értelemben 
vett választási bíráskodásra szok-
ták szétválasztani. A tudományos 
felfogások szerz ői, a jogi .gyakor-
lathoz híven, a mandátumigazolást 
nem bíráskodási jellegű  adminiszt-
ratív eljárásnak tekintik, amely 
pusztán a mandátum alaki szabály-
szerűségeire vonatkozik, s nem ter-
jed ki a választás jogi értelemben 
vett szabályos lezajlásának vizsgá-
latára. Ilyen jogi gyakorlat alakult 
ki, időszakonként némi eltérések-
kel, a tőkés rendszer idején is Ma-
gyarországon. 

A téma tudományos feldolgozá-
sának kiindulópontja az 1848-as for-
radalmi törvények egyike, az V. tc., 
amely a hűbérrendszernek a kivált-
ságos társadalmi rétegekbe tarto-
zók választási rendszerét megszün-
tette és a népképviseleti intézmé-
nyek választási rendszerét vezette 
be. Az említett törvénycikk kiter-
jedt a választási bíráskodásra is, 
és a francia—belga rendszer ű  vá-
lasztási bíráskodás szolgált kiindu-
lópontjaként. Persze az 1867-es oszt-
rák—magyar kiegyezés által létre-
hozott dualista rendszerben a vá-
lasztási törvények időszaki módosí-
tása kihatott a választási bírásko- 
dásra is, bár csak bizonyos módo-
sításokról, nem pedig lényegbeli, je-
lentős eltérésekről volt szó. Ennek 
kapcsán a képviselőházi bíráskodás-
nak 1848 és 1901 között egy külön 
korszakáról is beszélhetünk, ami-
kor is a már említett 1848-i V. tc. 
és az 1874. évi választási törvény 
bizonyos módosítása szabályozta a 
választási bíráskodást. 

A választások . lezajlása után a 
visszaélések elleni panaszok ismer-
tetésekor Ruszoly József vajdasági 
példákat is említ. Ezeknek a pana-
szoknak sokszor nemzeti vetülete is 
volt, mert gyakran előfordult, hogy 
a nemzetiségi képvisel ők megvá- 

lasztása esetében egyes választócso-
portok, nem tudva belenyugodni 
vereségükbe, ezeket a képvisel őket 
államellenes uszításokkal és más 
választási szabálytalanságokkal is 
vádolták és mandátumuk megsem-
misítését követelték. Helyénvaló a 
szerző  megállapítása, hogy a hiva-
talos tényezők az ilyen esetek több-
ségében a szigorú törvényességet 
tartották szem előtt. Ugyanígy a 
bácskai és a bánáti választókerüle-
tekből a választási bíráskodásokhoz 
eljuttatott panaszok jó része még 
a választási korteskedésekre, meg-
vesztegetésekre és más, legtöbb-
ször fenyegetésekkel vagy pedig fi-
zikai leszámolásokkal párosult visz-
szaélésekre vonatkozott. Különösen 
szokássá vált az ellenpárt hívei vá-
lasztási akciójának, gyűléseinek erő-
szakos megzavarása, lehetetlenné té-
tele. 

Szerintünk a munka legértéke-
sebb része a kúria és a képviselő-
ház között megosztott bíráskodás-
ra vonatkozó fejezete (1901-1918). 
A szerző  tudományos alapossággal 
ismerteti a kúria előtti választási 
bíráskodás alapelveit, szervezeti ke-
reteit és döntéseit. Ebben a rész-
ben is említ néhány bácskai és bá-
náti példát. Külön kitér még a kép-
viselőházi bíráló bizottságok szer-
vezetére és eljárási formáira. 

Igen pozitívan értékelhetjük 
azonban az ellenforradalmi rend-
szer (1919-1945) választási bírásko-
dásának ismertetését. Mivel Ruszoly 
József csak a tőkés rendszer vá-
lasztási bíráskodását dolgozta fel, 
kimaradt a 1918-1919-es forradal-
mi időszak ismertetése. Külön fel-
hívjuk még a figyelmet a felsza-
badult Magyarország választási bí-
ráskodására vonatkozó negyedik 
részre is (1945-1948). 

A munka fő  részeihez kapcsoló-
dik még a választási bíráskodás 
történetének rövid áttekintése, 
mérlege és a földrajzi mutató is. 

Ruszoly József munkája komoly 
hozzájárulás a magyarországi jog-
történet megírásához. 

MÉSZÁROS SÁNDOR 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 23. KÖTETE 

BODROGVÁRI FERENC 

Pedagógia és elidegenedés 
A nemrég fiatalon elhunyt Bodrogvári Ferencnek 

korán félbeszakadt alkotómunkája eredményeként — a 
szépszámú tanulmány és cikk mellett — négy könyve 
jelent meg szerbhorvát nyelven. A Pedagógia és elidege-
nedés című  posztumusz művét most nyújtja át az olva-
sóknak az Életjel. Ez az els ő  magyar nyelvű  önálló kö-
tete, amelyben filozófiai megközelítéssel, a filozófia 
egyes tételeinek, nagy filozófusok gondolatainak felhasz-
nálásával igyekezett feltárni a pedagógiai elmélet és gya-
korlat néhány lényeges és id őszerű  kérdését, lemaradá-
sának és tévutainak mélyebb gyökereit — elidegenedé-
sének egyes megnyilvánulásait és okait. E nagyszer ű  gon-
dolatokat és sugallatokat tartalmazó értekezés — amely-
nek legfőbb erénye a mélyrehatolás és a messzelátás — 
időszerűségét ékesen bizonyítja a felvetett kérdések 
egész sora, mint például a társadalmi értékrendszer, a 
társadalomfejlesztési és a nevelési célok összefüggése; 
az általános képzés és a szakképzés viszonya; a pedagó-
gia szerepe — aktívabb tényez ővé válása a társadalom 
átalakulásában. Továbbá az életre való felkészítés, az el-
mélet és a gyakorlat, az iskola és a társadalom kapcso-
lata, az áruviszonyok kialakulása és az erkölcsi követel-
mények ellentéte, az elszürkülés, a szürkeség erénnyé 
való válása mint reformtörekvéseink gócpontja és aka-
dályai kerültek itt a szerző  bonckése alá a megfelel ő  
filozófiai tételek tükrében. A totális és szabad ember, 
az ember személyiségének teljes kibontakozása mint 
alapvető  nevelési és társadalmi cél 'mindennek a kiindu-
lópontja és mozgatóereje. Ennek megvalósításához van 
szükség alkotó pedagógiára és pedagógusokra, aminek 
viszont egyik fontos feltétele az elidegenedés megszün-
tetése. 

Ez a munka is meggyőzően bizonyítja, milyen nagy 
szükség van — a pedagógia fejlesztése céljából — ilyen 
interdiszciplináris jellegű  hozzáállásra és tanulmányokra. 

A 104 oldalas könyv, amelynek fedéltervét Siskovsz- 
ki András készítette, el őfizetési ára 80, bolti ára pedig 
100 dinár. Megrendelhet ő  a Veljko Vlahović  Munkás- 
egyetemen (24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), 
vagy pedig a Forum újvidéki és szabadkai, valamint a 
szabadkai Napredak könyvesboltjában vásárolható meg. 



MEGJELENT AZ ÉLETJEL MINIATŰRÖK ., 
KnTETF. 

ANDRUSKó KÁROLY CSÉPÉ IMIM EMBERKÉI 
(fametszetek) 

Rendhagyó könyvecske ez: Andruskó Károly zentai grafi-
kusművész megrajzolta a nyolc évvel ezel őtt elhunyt Csépe Imre 
harminc elbeszélésének alakjait. Az írások zömmel a Mezei dol-
gok című  kötetben jelentek meg, de a Határdomb néhány da-
rabját is illusztrálta. A mindössze 5  ,  7 centiméter nagyságú 
kiadványhoz Urbán János írt el őszót, amelyben  —  egyebek kö-
zött  —  elmondja, hogy a m űvész azok „közé tartozik, akiket jó 
barátság fűzött Csépe Imréhez", ennélfogva. „saját sorsán át 
érzi és érzékelteti a számára jól ismert Cséve-világot". 

A minikönvvcket gy ű jtők számara külön értéket jelent ő  
mű  elő fizetési ára 100, bolti ára pedig 130 dinár, 

SZÉKELY TIBOR A VILÁGJÁRÓ VADÁSZ 
(Vojnich Oszkár élete és munkássága 

Ezzel a kötettel Székely Tibor tizenhatodik m űvét kapja 
kézhez az olvasó. A neves világutazó, aki jelenleg városunkban 
él, ezúttal nagy el ődjének, a szabadkai születés ű  Vojnich Osz-
kárnak az életével és munkásságával foglalkozik. Egy új, humá-
nus világnézet korai képvisel őjét látja benne, s olyan neves 
kutatók és néprajzi gy ű jt ők közé sorolja, mint amilyen Stevo 
és Mirko Seljan, valamint Dragutin Larman, Stantey kongói 
expedíciójának tagja volt. Élményeir ő l, tapasztalatairól húsz év 
alatt nyolc vaskos könyvben. számolt be; az utolsó abban az év-
ben jelent meg, amikor vörös -tengeri hajóírtjáról hazafelé jö-
vet  —  1915. május 18-án, ötvenedik születésnapján  —  egy Port 
Said-i szállodában mellbe l ő tte magát és meghalt. 

A tragikus sorsú vadászról ez az els ő  terjedelmes életrajz. 
Már csak ezért is megkülönböztetett érdekl ődésre tarthat szá-
mot. Még inkább növeli értékét, hogy megírásakor a szerz ő  
nemcsak az egykorú lapok híradásaira támaszkodott, hanem 
szép számban idézett Vojnich Oszkár mindmáig kiadatlan leve-
lezéséből és tizenhat. dokumentumérték ű  fenvképet is közöl 
róla és t ő le. 

A világjáró vadász méltán sorakozik Székelv Tibor többi 
munkája mellé, amelyek húsz nyelven jelentek meg. Ezzel kö-
szönti az Életjel közelg ő  hetvenedik születésnapja alkalmából 
az ismert írót, aki az elmúlt négy évtized során minden F ű ld -

részen, .89 országban járt, s akinek m űvei nem kevesebb, mint 
54 kiadást értek meg eddig. 

A 88 oldalas könyv el őfizetési ára 50. bolti ára pedig 63 
dinár. 

BALOGH ISTVÁN SZINTARÉV 
(elbeszél ő  költemény) 

Ízléses kötetben jelentette meg magyar és szerbhorvát 
nyelven az Életjel és az Osvit Balogh István Szir7tarév című  po. 
émá ját. A költeményt évekkel ezel ő tt közölte el őször az Üzenet. 
illetve a Rukovet; az utóbbi Marija Cindori hiteles fordításában. 
Őszinte vallomás ez a szül ővárosról, amelynek emléke kitöröl-
hetetlenül él a máshova sodródott írótan, akinek ez a m ű ve 
egyik legjelent ősebb alkotása. 

A tetszet ős kötet értékét sokban növeli Andruskó Károly 
húsz fametszete. Valamennyi kiváló munka és még. inkább ki-
domborítja a költemény gondolati gazdagságát. 

A Szintarév előfizetési ára 40, bolti ára pedig 50 dinár. 
Az Életjel legújabb kiadványai megrendelhet ők utánvétellel a 

Veljko Vlahovi ć  Munkásegyetemén (24000 Subotica, Trg cara Jo 
vana Nenada 15), vagy pedig a Forum ríjvidéki és szabadkai, 
valamint a szabadkai Napredak könyvesboltjában vásárolhatók 
meg. 


