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HOLTI MÁRIA

ÉVEINK GYŰRŰI

Holló Jánost két hétig tartják izgatás címén fogdában, ahol későbbi 
életére elhatározó ismeretségeket köt. Ahogy húzták-vonszolták a kapitány
ság felé, kis előadást tartott az egyenruhásoknak arról, hogy a galamb 
csak krúgatni, a veréb csiripelni tud, egyik sem képes a másik tollaza
tába bújni, de azért nagyon jól megférhetnek a jegenye tetején. Az egy- 
fejü, a kétfejű sas, a turul, a vércse meg vijjog — tette hozzá nyomaté
kosan. A „vijjog" szónál kapta élete első sípcsontrúgását.

A kétheti fogdából felgyógyul:
— Nincs maradásom, folyton a sarkamban vannak, 'kicsit szétnéznék 

a világban. Azt mondják, Spanyolországban falsra fordultak a dolgok, 
a Gábor is ott van, arra is ráférne az apai kéz.

Hollónak sikerül az út. Jobbára cigánynak öltözve, gyalog az Alpo
kon és a Cőte d'Azuron át érkezik Hispániába. Eladdig soha életében 
annyi írót, festőt, költőt, színészt egyhelyt nem látott, mint éppen ott, 
a baromi szabadság hazájában. A veszélyt és az elveszített jobb lábát 
leszámítva remekül érezte magát, sok új dalt tanult és nyelveket olyan 
fokon, hogy eladni nem lehetett volna. Hazafele jövet, északi irányba 
tett kitérőt, Párizsba, mivel Józsi nevű barátjának négy Eiffel-tornya is 
volt otthon. A tornyokat a szépszoba tükrén tartotta; ha a tornyokra 
nézett az ember, egyszerre nyolcat látott, a tükör miatt. Ezt akarta meg
nézni és azokat a híres nőket, ha már egyszer kitette a lábát, állítólag 
magyaroknak ingyen is elmennek. Ezt is a gépésztől hallotta még a Né- 
medy-birtokon, mert annak folyton csak ocsmányságon járt az esze. Már 
jóval Párizs után, Stnasbourgnál jutott eszébe, hogy ami az utóbbiakat 
illeti, semmi új sincs a nap alatt.

Ugyanott folytatja, ahol abbahagyta. Olvasta az újságban, hogy meg
szavaztatták a Raj na-vidéket, és a rajnaiak a fasizmusra szavaztak.

— Szabályos egy szavazás lehetett — morgott napokon át, és kü
lönös sajgást érzett az elveszített jobb lába csonkjában. — De ők tudják.

Bán Matild abban az időben kofáskodásra adta magát. Hónapokkal 
a kofáskodás beindulása után jött rá, hogy ez nem neki való munka. 
Az is megtörtént, hogy a legnyomorultabbjától áron felül vett, a leg
nyomorultabb jának pedig áron alul adott el. Itt a piac leírása követ
kezhet, óriási tabló, kolduló gyerekek, tolvajkodó öregek, fejjel lefelé 
lógatott, kepesztető csirkék, Feszty-körkép.

— Én ezt nem csinálnám tovább — mondja Bán Matild. — Semmi 
értelme. Ezzel semmit nem változtatok meg, legfeljebb hülyének néz, 
akivel jót teszek. El kellene valahogy intézni, hogy valaki más, például 
az állam vegye át ezt a szerepkört.

Holló János talán először dicséri meg Bán Matildot szemtől szembe 
közös napjaik kezdete óta:

— Látod, Matild, én ezt soha nem hittem volna rólad. Hogy ilyen 
világosan látod a problémákat és a teendőket. Eljöhetnél hozzánk, és 
részletesebben is kifejthetnéd.

Bán Matüd negyvenévesen, kilenc hónap múlva megszülte István 
nevű fiát. A gyereket a zöldkeresztes sétáltatás címen csempészte ki a 
házból, és állítólag megkereszteltette. Holló nagylelkűnek akart mutat
kozni, vagy bosszantani a zöldkeresztest, az esemény hírét elengedte a 
füle mellett, a zöldkeresztes pedig magánál tartotta a beszerzett hitköz
ségi okmányt.

A zöldkerésztes több önálló fejezetet is megérdemelne, de Bán Ma
tild ala!kj a sokkal sürgetőbb. Hollónét a szülés ténye annyira elkápráz
tatta, hogy alakját nem számítva, megkamaszosodott; vagy ott van Ilus,
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a lánya, ragyogó, egészséges voltairianizmusával és életerejével. Nyári Ede 
természetesen maga az élő ellentmondás, jobban mondva, élettelen ellent
mondások halmaza, akit többnyire pillanatnyi benyomásai befolyásolnak, 
és ezeknek megfelelően is cselekszik. Az osztályharc kifejezés nem jelent 
semmit a számára, mert osztálya gyökértelen. A típusalkotás kelléktárá
nak semmiképpen nem képezheti tárgyát az a tény, hogy a fényképész 
világa megkésetten szecessziós, hogy brillantint használ, hogy szótárában, 
szófűzéseiben meglehetősen nyegle, kedveli a világos színű csíkos és koc
kás, jól szabott öltönyöket. Iskolamunkákban lehetne mindez jellemző 
Nyárira; ami Nyári Edére jellemző, az az, hogy valóban szereti Ilust, 
nemcsak szeszélyből vagy különcködésből van vele, vagy lépten-nyomon 
csalja. Ilus ezt is tudja, de szeszélyből vagy különcködésből erre nem 
fektet hangsúlyt, mindössze egy alkalommal megkéri, hogy őrizkedjen a 
vonatkozó nyavalyáktól, mert akkor le is út, fel is út. Nyári Edére az 
is jellemző továbbá, hogy ugyanúgy sakkozott a szocdemekkel, mint a 
szervezett munkásokkal, az egész Kertfa utcával. Ez a sakkozás, ez volt 
llusék fő ütközési pontja, Nyári és a világ időnkénti konfliktusainak a 
kirobbantója is.

Holló Ilona úgy-ahogy elvégezte a négy polgárit, aztán rögtön jöttek 
a Mihalovszkyak. Borostyánnal befuttatott kereskedőházban, a földszinten 
vaslemez ajtókkal. A nevüktől függetlenül, az ősök Moldavából jöttek — 
ők Beszarábiának mondták —, olyan környezetből, ahol az újszülöttek is 
tisztában voltak a búza és a krumpli hosszaival és besszeivel vagontéte
lekben. Valamennyi Mihalovszky gyűlölte a többi Mihalovszkyt és fordítva. 
Énekelni nagyon szerettek; még karéneklés közben is azon járt az eszük, 
vajon a mellettük vagy előttük éneklő Mihalovszkynak — vagy Tucko- 
vitsnak, ez egy mellékág — mennyi lehet a szalmazsákjában, kijevi, buka
resti vagy bécsi bankokban. Rebesgették, hogy a Mihalovszkyak, főként 
az ősök, ritkán haltak természetes halállal, de ennek ellenére a halott
kém jelentései mindig kifogástalanul rendben voltak. Exhumálásokra senki 
nem költött. Mindez lehetett családi mendemonda is, de annyi igaz, hogy 
llus anyja, Bán Matild soha egy falatot meg nem evett a Mihalovszky- 
házban. A maga gyakorlatias eszével mindenben arzént gyanított. Porban, 
kisebb mennyiségben, de rendszeresen.

— Talán nem is löktek volna neked — vihogta csúfondárosan Ilus.
Nem kellene elhanyagolni azt a tényt, hogy Ilusnak is megvoltak a

maga különbé járatú tapasztalatai a Mihalovszkyakkal, a gyűrű-aff érből 
kifolyólag is, amiből olyan zseniális leleményességgel mentette ki Holló 
János.

Az egyik változat szerint Nyári Ede is felfigyelt Ilus terebélyese- 
désére, és ezt szóvá is tette. Ilus csak a kutyaszorítóban vallotta be, hogy 
terhes; nem akarta, hogy ez a tény befolyásolja a kettejük dolgát. Ez 
a logika imponál az időnként nagyvonalú Nyárinak; bevallja, hogy őt bi
zony elég nehéz befolyásolni, és különben is egyetlen kívánsága, hogy... 
A többi már ismert. A másik változat szerint a moziba járás költségeinek 
megtakarítására költözött Holló Ilus Nyári garzonjába, egyelőre minden 
hatósági huzavona nélkül, és ezen a Kertfa utcában senki nem ütközött 
meg. Holló sem házsártoskodott, bármelyik megoldással elégedett volt, 
mert Nyári nem kompromittálta magát semmilyen hatóság előtt. Egy 
ilyen priusztalan, színtelen, szagtalan családtag aranyat ér az ő körülmé
nyeik közt, és csak hasznos lehet a Kertfa utcának. Vagy az egész ügynek
— tette hozzá költőien Holló, és az új szerzeményű káposztáshordóban 
szappanozta magát.

A Gábor fiúról már második éve nem hallottak semmit. A Vörös- 
kereszt is kereste, inconnu.

— Akkor a gyerek nem is járt Spanyolországban — mondta Holló- 
né. — Talán jobb is.

— Már mért volna jobb? — horkan Holló, aki vizes tekintetével 
egyre többet nézegeti jobb lába csonkját. — Már mért volna jobb?

— Tudod, így utólag, ha elgondolom ...
— Hja, utólag! Utólag könnyű okosnak lenni.
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Holló Gábor Mitrovicán vagy Bitolán volt, vele a két szlovák fiú is. 
A börtönben dinamófejeket készítettek, aztán hogy tárgyalták az ügyét, 
már nem dolgozhatott, politikai. Igaz, politikainak kezelték a tárgyalás 
előtt is, hiszen megkínozták, de ez hivatalosan nem tartozott a perrend
tartáshoz, ez csak háziszokás volt. Külön kellett kérvényeznie, hogy hetente 
egyszer-kétszer lemehessen a műhelybe. Ugyanígy a szlovákok. Itt is — 
akár Mitrovica, akár Bitola — kartonra kerül, a mumpsza és a róm. 
kát. vallása. Egy éppen ott lézengő börtönőr elröhögte magát.

NYÁRI EDE, FÉNYKÉPÉSZETI MŰTEREM, DISZKRÉT felvételek, 
Ilus a pult mögött, Ilus a pult előtt, Ilus a kirakatüveget mossa, Ilus 
szebb, mint valaha, Ilus száraz mezei virágot rendezget egy üvegvázában 
a feleknek kikészített fésülködőtükör előtt, ahová egy sűrű fogazatú fésűt 
is kikészített. A vázán aranybetűkkel: MÁRIAPÓCSI EMLÉK. A falon 
a kisantant-államok térképe felülnézetből. A Séta úti villákból Ilus szedi 
össze a vasalnivalót továbbra is az anyjának.

Nyári feldultan ront be a boltba:
— Megmondtam, az apátok istenit, hogy mindent megcsinálok nek

tek. Ha kell, másolok, helyszínelek, ha kell, sokszorosítom a papírjaitokat, 
ha kell, de nekem itt a boltban ne zsinatoljatok. Ha még egyszer itt gyű- 
léseztek, összetöröm a pofátokat. Tegnap legalább négyszer látták elsé
tálni a zöldkeresztest a bolt előtt. Hát csak azért mondtam.

Szerette a vidéki kiszállásokat, a hetes esküvőket, a sok örökössel 
járó temetéseket. Szerette Ilust, de megkérte, vele szemben tegye félre 
a logikáját.

Ilus értett a varrógépekhez; a berohanás utáni napon beállt a Ma
jor-féle varrodába. Háromnapi próbaidővel minden további nélkül felvet
ték. SHS katonazubbonyokat varrtak, Ilus egyelőre az SHS gombokkal 
foglalkozott. Egy másik eshetőség szerint Holló János konyhájában papír
zacskókat ragaszt. Kilóra. Holló János mellesleg megkérdezi:

— Mi az? Már a börtönökben sincs kapacitás? Ez jó jel.
Inkább az első változat. Ahogy beállt a varrodába, Ilusnak eszébe 

jut, hogy a hazaköltözéshez se stráfkocsira, se bőröndre nincs szüksége. 
Még a háromnapos próbaidő letelte előtt Nyári odaállt a varroda sze
mélyzeti kijárójához, és jobbján vezetve vitte haza Ilust:

— Nem bánom, tőlem akár pártközpontot is csinálhattok a boltom
ból, de ha engem elkapnak miattatok, ti is bánni fogjátok.

Holló Ágoston nyit be a Nyári-féle boltba, meghökkenten bámulja 
a húgát, remeg:

— Kérem szépen, négy szabvány útlevél kép.
— Azok a képek, kérem, a Kertfa utcai kirendeltségünkben készül

nek — Ilus kettőt kattint a fekete drapéria mögött.
— Ne bolondozz — hebegi Holló Ágoston. — Akármi történik is 

velünk, körülöttünk, az nem változtat a lényegen.
— Mondd el ezt világosabban.
— Tudod, a világ sokkal összetettebb, mintsem ...
— Te aztán tudod, hogy milyen a világ — csattan Ilus, és eligazítja 

a derekán a köpenye övét, hogy jobban látsszon. — Összetételében.
Holló Ágoston nincs annyira lerongyolódva, mint azt a család föl

tételezte. Észreveszi húga kutató tekintetét, belső zsebéből egy köteg pénzt 
húz elő:

— Ezt neked adom; erről ne szólj senkinek. Alig vártam, hogy el
ajándékozhassam valakinek.

Ilus nézi a pulton fekvő papírköteget. Valaki benyithat, felső testé
vel a pultra dől, hasa alatt a pénz:

— Ágoston, tedd vissza oda, ahonnan elvetted. Szépen kérlek.
A fiú visszagyűri a zsebébe a pénzt, fanyar mosoly:
— Ti csak nem változtok, megéltek ti a pártotok mannáján, igaz?
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Ilus arcrándulás nélkül állja a tekintetét, Ágoston mögött becsu
kódik az ajtó. Valamikor együtt hordták be a téli tüzelőt. Két vékánként 
váltották egymást. Ágoston mindig csalt.

Behívókat hordanak szét. Igazoltatások. Bán Matildot eltemetik; a 
legszebb csokrot a temetésére Bán Matild vitte. Holló Jánosnak minden 
időváltozásra megfájdul a lábcsonkja, ilyenkor kicsordulnak a könnyei. 
Ilus magához vette a két és fél éves testvérét, majd ellesz a magáéval.

A várostól délre, a sáncoknál, árkot ásnak. Százan is lehetnek.
— Muszosok — magyarázza a zöldkeresztes Holló Jánosnak a kony

hában. — Rohadt, szemét zsidók. De most aztán megássák a sírjukat, 
én garantálom. — Holló már éppen azt mondaná, hogy ezt a mi szerb
jeink másképp képzelik, de lenyeli. Dermedten bámulja ezt a középkorú
nőt, aki egészen belepirosodik a tervezgetésbe: — Kiirtjuk őket, mind 
egy szálig, ki — sziszegi. — De még a szimpatizánsaikat is.

— Mármint kik fogják kiirtani?
— Mi, mi, tisztességes emberek, maga meg én meg a többiek.
— Engem csak hagyjon 1c a listáról, nagyon kérem.
— Szóval? Mindegy, úgyis csak ezt akartam hallani, ezt, amit úgyis 

tudtam, de mégis jobb, ha az ember szemmel és füllel bizonyosodik 
meg. Ahogy az írás is mondja. Tudtam.

— Akkor annál jobb — mondja Holló János. — Éppen hasogatott 
a térde.

A zöldkeresztes az SS-parancsnokság kötelékében; a kormány szép 
csendben eltűnik a történelem jól szigetelt süllyesztőjében. Holló már 
azt sem tudja, hol a Munkás Újság nyomdája, de a lap mégis naponta, 
időben megjelenik, és ki is hordják. Szemtanúk beszélnek a Kertfa utcá
ban, — Még annyira se álcázták magukat, mint Gleiwitzben — mondják. 
Szállongó hírek innen-onnan: vannak, akik az orosz front közeléből ver
gődtek haza, majd egy évtized után. Egy ilyentől hallott Holló a XVII. 
pártkongresszus küldötteinek lemészárlásáról.

— Mintha csak az SS művelte volna — mondja a kun koponyáiú 
kis ember.

Holló sokáig nem akar hinni a fülének:
— Maga valamit félrehallott. Merné a becsületszavát adni?
— Ahányszor csak akarja.
Holló nyel, kiköp és magában úgy dönt, hogy ilyen súlyos esetekben 

még a hamis eskü is megbocsátható. Talán az illető még jóvá teheti...
— Nem hinném — tromfol a kun. — A hadvezetőt csak az áldozatok, 

a sokaság mentheti. Még a kötelező katonai szolgálatát se töltötte le. 
Nem vették be. Tudja — egészen közel hajol Holló füléhez —, születési 
hiba. A bal karját könyékben nem tudja behajtani.

— Hogy maga mi minden marhaságot össze nem hord — álmélkodik 
Holló, de azért elhatározza, hogy alkalmasint utánanéz a dolgoknak.

Már csak a megszállók járnak be fényképezkedni a Nyári-féle FÉNY
KÉPÉSZETI MŰTEREMBE. Holló, ha száz élete volna, akkor se tudná 
elfelejteni azt a januári lődözést. Ha rosszat álmodik, vagy éjjel nagyon 
hasogat, a durranások hangja visszakanyargózik.

A zöldkeresztesnél újabban gramofon ordít. Valami francia szöveg: 
Devant la caserne il y a une lanteme. Nem érti Holló ezt a szöveget, 
mégsem szereti ezt a zenét. Ezt a hangot sem. Egyébként a zöldkeresztes 
bejelentette, hogy elköltözik:

— A városközpontban sok lakás megürült. Nagyon sok.
— Csak nem pusztít valami járvány, hogy a jobb lakások tulajdo

nosai mind kipusztulnak?
— Vigyázzon, Holló úr, mit beszél! De hogy lássa, kivel van dolga, 

kiutaltatok én magának egy hajtányt. Amolyan tolókocsi, tudja, egyedül 
is elboldogul vele. De nem akármilyen ám! Tiszta nikkel, német gyártmány.

— Az jó lesz. — Hogy a zöldkeresztes szűrét mielőbb kitegye, vet
kőzni kezd. Amilyen indulatos, akár mezítelenre is levetkőzne.
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Egy éjszaka Holló Gábor surrant be a Kertfa utcai lakásba. Civil 
öltözet volt rajta, enni kért meg valami lábbelit.

— Az van — örvendezett Holló. — Az van, lábbeli! Hál' istennek 
meg a falangnak, elég keveset szaggatok ...

Holló Gábor ekkor veszi észre, hogy az apja elveszítette a lábát. 
Holló semmit nem kérdez, nem faggatja a távollétéről. Ami meleg hol
mi csak akadt, mind begyűrte egy lisztes szütyőbe. Gábor szabadkozik 
egy kicsit, aztán megköszöni.

— Az állomás mögött vár a két szlovák fiú. Irtóra összenőttünk.
Mindez úgy is történhetett volna, hogy Gáborék hármasban állíta

nak be, fényes nappal. Az udvaron ólálkodó zöldkeresztesnek felvágják 
a fát, a munkáért fejenként egy-egy birsalmát kapnak. Az alma ehetet- 
lenül keserű és kemény, az egyik szlovák fiú megcélozza vele a mosó
konyha ablakát.

Holló nem kérdezi, hová mennek. Oda, ahová kell, de aminek címe 
nincs. A zöldkeresztes hozza a hírt, hogy Ágoston imok az SS-parancs- 
nokságon:

— Holló úr, legyen büszke a fiára.
— Azt csak bízza rám, a büszkeséget.
Ilus állít be, hozza a gyűrűt:
— A Mihalovszkyak küldték. Azt üzenték, hogy az egészet csak úgy 

találták ki, mert féltek, hogy ott hagyom őket. Azt hitték, ezzel jobban 
magukhoz láncolhatnak.

— Gondoltam is — mondja Holló, és a gyűrűt másnap odaadja a 
zöldkeresztesnek. Hogy meggyorsítsa a tolókocsi kiutalását.

Éppen a tolókocsit olajozza sámliról, amikor beállít Nyári Ede. 
Eddig felmentették: „Közönségszolgálati ténykedése nélkülözhetetlen a ci
vil lakosság számára.”

— Ha már ilyen jó alibim van, mint a közönségszolgálat — vigyo
rog —, ki is használom.

— Elmész?
— Megyek. Vigyázzon az Ilusra meg a gyerekekre.
Holló már-már el is felejtette, hogy az Ilusnál levő két gyerek kö

zül az egyik az övé. Most ez az Ede fiú figyelmezteti!
— Hívtak?
— Nem. Pont azért megyek — mondja a fényképész. — Szép piain 

air-felvételek, riportok az erdőből...
— Hát fiam, én mindig jó emberismerőnek tartottam magam, de 

ilyen kellemesen még senkiben nem csalódtam.
— Ha tudta volna — morog Nyári engesztelődve —, ha tudta volna, 

milyen frászban voltam én maguk miatt éveken át. De most már más.
Holló napokon át gyakori a t őzt at ja a városon keresztül-kasul a ko

csit, úgy érzi, égből pottyant megoldás. Rá így a zöldkeresztesen kívül 
senki nem gyanakszik, az pedig eddig nem mutatkozott veszélyesnek. Csak 
fenyeget. Egyelőre úgy néz ki, mintha tervei volnának vele. De milyen 
tervei?

Nyári Ede apjára, a nyúltenyésztőre úgy emlékszik, amint ebédnél 
felolvassa a családot érdeklő híreket. Kredenc, sublót eladó. Tollat ve
szek, molyosan is. Elveszítettem Dóra nevű, eperszín pincsikutyámat. 
A becsületes megtaláló. Elszökött Ibi nevű óriáspapagájom. Becsületes 
róm. kát. vallású fiatalembereknek nappali ágyra járás, Dunára néző fás
kamrámban. Érdeklődni: özv. Helmeczy Andomé.

— Te, Lilikém — szólt Nyári Ede apja, akit szintén Nyári Edének 
hívtak és Niederből magyarosított —, Lilikém, nekem valahogy ismerős 
ez a Helmeczy né. Tudod, a harmadik ezredben szolgált egy Helmeczy 
nevű tizedes. Na már most kérlek szépen, ez a Helmeczy úgy tudott te
niszezni, ahogy senki az ezredben. Ez lett a veszte, kérlek alásan, a tenisz, 
mert azt mondta volna, hogy az egy szarmadzag a teniszben, többet 
nem áll ki vele. És ezt, kérlek alásan, annak eljegyzett menyasszonya 
füle hallatára. Attól kezdve nem volt megállása,
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— Biztos vagy te, Edus, abban, hogy ez a Helmeczyné ugyanannak 
a te ismerősödnek ...

— Halálbiztos, Lilikém, velem ne vitatkozz. Mérget vennék rá, meg- 
érzéses alapon.

A kis Nyári Ede a nyúlketrecek bűze és anyja zongorája közt egyen
súlyozott félúton. Amikor a tizenötöt betöltötte, édesapja felvilágosította 
a fiút az élet bizonyos jelenségeiről, és a nemi élet egyes hasznos, gya
korlati tudnivalóiról. Ezzel a tudásával is lavírozó álláspontra kellett 
helyezkednie, mert amikor első alkalommal próbálta az ismereteket ka
matoztatni, az apja kipofozta. Anyja még ekkor sem állt a pártjára, és 
a fiú azt gondolta, talán a magyar nóta partitúrái miatt, hiszen soha 
semmire nem figyel oda, kivéve, a művészetet. Számtalanszor mondta is, 
hogy a művészet egy és oszthatatlan.

Nyári Ede attól kezdve növekedett érdeklődéssel figyelte a házinyulak 
életét. Inasé vek, hosszan és részletesen, minden mozzanat. Hajnali kelé
sek. Megpróbál ügyeskedni, esetleg a mesterné, esetleg a lánya. De csak 
stikiben. Anyja határozott követelésére a nyakában posztóskapulárét hord, 
ezért soha nem tud rendesen nyakat mosni, se levetkőzni, amikor aktu
ális. Barátai nem voltak, ettől apja óvta.

— Nem kell minden stricivel, prolival haverkodnod — mondta. — 
Itthon tőlünk csak szépet és jót tanulsz.

Ifjabb nyári nem ellenkezett. Titokban beiratkozott az ifjúkommunis
ták szervezetébe, de ott is idegenül érezte magát. Azt hitte, azok ott 
Chopinről társalognak, de egészen másról folyt a szó. Még a kifejezé
seket is alig értette, különösen az alapot és a felépítményt, az állam el
halásának elméletét. Annyit azért megértett, hogy a Chopin, az majd 
azután jön, a világforradalom után, de mikor? Mintha összes kételyeibe 
és fenntartásaiba beleláttak volna, a titkár türelmesen magyarázott; Nyári 
Ede körül forgott a világ, mérhetetlenül tudatlannak érezte magát a 
többiekhez képest. Aztán végleg elmaradt, de ezzel magára is maradt, 
pedig nem szeretett egyedül lenni. Előbb eltemette anyját, aztán az apja 
következett. Apja temetése után az volt az első dolga, hogy szétajándé
kozza a nyulakat a környék gyerekeinek. Éppen tavasz volt.

Ilussal ragyogón kijöttek; tudta, ha élnek a szülei, ebbe a házas
ságba soha nem egyeznek bele. A számos antagonista okon kívül pél
dául azért sem, mert Holló Ilonának nem volt semmije sem, jóformán 
váltó ruhája sem.

Ilus alakja, első nekifutásai az önálló gondolkodásnak. Emberré 
érlelődése, türelmes engesztelhetetlensége. A Mihalovszky-féle borostyá- 
nos, fazsindelyes ház. A Mihalovszkyak fondorkodásai. A házicselédek. 
A gyűrű-eset. Az öreg Mihalovszky, amint Ilust megkörnyékezi. A fiatal 
Mihalovszky pisztollyal fenyegeti. De Ilus mindenen nevet, pontosabban: 
vihog. Végzi a munkák piszkosát a ház körül. Közben énekel.

— Iluskám — mondta egyszer a lépcsőházban az öreg Mihalovszky- 
né —, én a maga helyében kiművelném a hangját. Én a maga helyében 
az operában végezném. Persze, maga nem tudhatja, mi az az opera. 
Vagy akár a templomi kórusban. Nem is sejtené, Iluskám, hány nagy 
énekes és énekesnő indult el onnan, az orgona mellől. Remélem, azt 
tudja, hogy mi az az orgona?

Ilus sokatmondón elnevette magát, és bemártotta a gyökérkefét 
a lúgba.

Holló elvtársai elmaradnak, némelyik üzen, némelyik felszívódik. 
De miért maradnak el? A lába miatt kímélik? A gyerekei miatt? Gábor 
vagy Nyári Ede miatt? Föveges tegnap eljött, de nem mondott semmit, 
se át, se bét. Csak nem jelenti ez azt, hogy veszélyben van? Kínvallatásról 
a legrosszabb esetben sem lehet szó. Legfeljebb kihallgatják, esetleg meg
ijesztik. Megvan a papírja — Föveges szerezte annak idején —, hogy 
a lábát villamos vitte el Bécsben. Éjszaka hánykolódik, köhög. Éjfél
tájt bezörget a zöldkeresztes:

— Maga nagyon meghűlt, kedvesem. Akar egy csésze hybiscus-teát? 
Nem bírom hallgatni a köhögését.
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— Akkor ne hallgatózzon — mondja Holló, aztán mást gondol. — 
Mindig így van, ha nem bírok elaludni.

— En se bírok — lelkendezik az asszony hálóingben. — Én sem.
— Akkor igya meg a hybiscusát, aztán majd könnyebben virraszt.
Holló kíváncsi, meddig mehet el vele, hol van az a határ. Az ajtót

bereteszeli. Vajon látta Gábort is?
Mire végre elaludt, felnyikordultak az első villamosok. Mintha Ma- 

tildot látta volna álmában. Csinos, karcsú, fiatal volt. A valóságban soha 
nem is látta fiatalnak; a Kertfa utcában a lányok mind öregnek szület
nek. Matild lábán nem volt visszér.

— Te csak vigyázz magadra, ezzel teheted a legtöbbet — ismétel
gette Matild, és visszabújt egy nagy ládába. — Irtóra hideg van itt, meg 
unalmas is.

— Neked se árt meg egy kis tétlenkedés, Matildkám.
— De komolytalan vagy, nem ismerek rád. Hanem azt a gazt vi

gyétek el innen, még mindig itt van, a lábamnál, a zöldkeresztesé. Vigyázz, 
az a nő nekem még itt se hagy nyugtot.

Késő délelőtt ébredt fel, ahogy felnyitotta a szemét, Ilust látta 
mind a két gyerekkel.

— Nem üzent? — kérdezte Ilus.
— Nem.
A napot különféle faállatkák faragásával töltötte.
Kővágó doktor a Bayer-konszem városi kirendeltségében. A Biro

dalomban nagyon sok vegyszernek nincs piaca. Kővágó, ha nem is ismerte 
llust, mindig előre és nagyon barátságosan köszöntötte, ha összeszalad
tak az utcán.

— Tudja, a Reich nagy súlyt fektet arra, hogy termékeit a leendő 
provinciák már előre megszokják és megismerjék. Itt van például ez a 
szuperszeptilféle. Holnap jönnek érte. Tudja, hogy kik.

Ilus nem kérdez, bólint. A boltot már csak ritkán nyitotta ki. Más
nap egész délelőtt ügyelt; dél felé Föveges öccse állított be, karhatal- 
mistának öltözve. Négy darab négyszer négyes képet rendelt, többször 
is alaposan körülnézett, meglebbentette a drapériát;

— A küldeményért jöttem.
Ilus még soha nem látta ezt az embert. Ugyanolyan halkan, ahogy 

a Kővágó kis csomagját elvette, megrótta gyanútlansága miatt:
— Bárki lehetett volna. Provokátor is — suttogta rosszkedvűen, aztán 

kezet rázott.
Az ajtóban valódi karhatalmistákba ütközött, ketten voltak, akiknek 

az lett volna a feladatuk, hogy úgy tartóztassák le a járdán, a bolton 
kívül, hogy Nyáriné ne lássa. Elsiették a dolgot, kénytelenek voltak be
lépni, a fiatal Fövegest pedig elnyelte a Kertfa utca valamelyik háza. 
Ilus lélekszakadva mondta el a történteket az apjának.

— Vigyázzatok — mondta Holló János —, mindig így kezdődik. 
Ha egyszer felkerültetek a listájukra, nem lesz maradástok, egész...

— Meddig?
— Legjobb, ha elmész — legyint Holló komoran, és megtörli a hom

lokát. — A gyerekeket idehozod nekem, te meg húsz lépésről követed 
Fövegeséket, ha legközelebb jönnek. Ha egyáltalán jöhetnek.

Másnap Ilus olyan volt, mint akit becsületszóra engedtek ki egyet
len napra a siralomházból. Kapkodott, lótott-futott a városban, feketé
zőkkel alkudozott, heilt köszönt egy egyenruhásnak, az csodálkozva visz- 
szaheilezett; megjavította a gyerekek ruháit, alaposan átkutatta a lakást, 
hátha maradt valami kompromittáló anyag. Kiment a temetőbe, eltaka
rította a zöldkeresztes virágait az anyja sírjáról. Ezt Holló kötötte a 
lelkére. Útközben mintha az egyik délelőtti karhatalmistát látta volna, 
de nem volt benne biztos. Odaállt a tükör elé, amolyan vakulásnak in
dult földig tükör, és úgy vizsgálta arca pórusait, mintha ott is kompro
mittáló anyagot keresett volna. Nem talált semmit. Huszonnégy éves volt.
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LACZKÓ ANTAL

VÁNDORBOT

Mintha júdásszavak lennének 
homlokodra vésve, 
amiért száműznek a rossz nyelvek, 
pedig nincs azon más, 
csak a gyűrődések árkaiba 
fúlt gondolatok raja.
— Sűrű naplementéből áll az élet, 
kószáló színek alkonyából, 
ritkábbak a reggelek, 
s elmarad arcodról a fény, 
sok a szürke derengés, 
amiért vándorbot árnyékára 
súlyosodik kezed 
s a dimenziók vetületeiben 
végtelen barangolások 
várnak rád naplementéig. —

Akad-e útközben számodra 
óvó szárnyék?
Megelőztek már a honfoglatók!
Vonszold magad tovább 
az elemi háborúk elől.
Térjél be az őslakókhoz, 
és ha jut számodra maradék, 
nehogy beleköpj a közös kondérukba, 
mert könyörtelenül visszaköpnek.
De hagyd a bosszúállást!
Válaszd inkább a naplementét,
mert az is lehet olyan bíborszínű,
mint a reggel,
ha nem is pezsdít annyira,
de a színek nyugalom tánca
megbékéltet.

A nyugalom óráiban 
se tedd le botod,
mert egyedül a vándorlásaid mit sem érnek, 
hasznos dolgokra forgasd, 
hogy ne nőjön nyomaidban 
satnya csíra.
Ne legyél se jobb, se rosszabb a többinél, 
mert ha valamerre hajiasz, 
bordatöréseidet ápolhatod 
és fényképezhetsz mezítelen talpakat, 
vagy könnyen utazhatsz diófa szekéren.

Útjaidon vigyázz!
Ott járj, ahol barátaid, az út szegélyén, 
mint kis katicabogarak.
Ha föl is röppenne közülük valamelyik,
s szárnyait bontogatva
megkerülné a főútvonal jelzőtábláit,
már az első ív után
visszapottyanna a talajra,
mert a főútvonal fölött
túlsűrített a levegő rovarirtó vegyszerektől.
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Metszett hajtása a fának 
kopott bütyökkel edzi karjaid, 
csodabot ez,
talajművelő rézszög a hegye,
melyre jelszúrhatod
a térdimenziók csiicskös szögeleiét.
Sohasem tedd az ajtó mögé,
ha valahová betérsz,
inkább vágd a pimaszok közé,
hadd szaladjanak tőle, mint gyáva nyitlak,
engedjenek tért számodra is
a honfoglaláshoz.
Létezik még egy hely az áirnyékban, 
ahová lepihetihetsz delelőre, 
ahol erőt gyűjthetsz újabb útra, 
sok van még a naplementéig.

A kondorkeselyűk földjén 
koplyaként tartsd eléd, 
cifrázd vele szárnyaik tollát, 
és ha tetteidért
vállveregetést kapnál a civilizáció földjén, 
nyugodtan támaszkodj rá, 
mert súlyos az elismerés.

Bárhol ér is el a naplemente, 
egyedül csak botod marad veled, 
földbe szúródik melléd 
és bütykői hajtásba sarjadnak 
jeléül, hogy célba értél.
Düböröghet már mögötted, 
zakatolva vagy hangtalanul, 
az alkonyat pereméti 
a diófa szekér.



KÉZFOGÁSOK

RADOVAN 2DRALE

CULA ÁLMAI

A Duna-hídra vezető út végén levő tanyáról, már a háború kezdete óta 
hihetetlen mesék keringtek, olyanok, amilyeneket a háborús idők hoznak 
magukkal. A meséket óvatosan suttogták, vigyáztak, nehogy a hatóságok 
fülébe jussanak, habár sokan éppen ezt szerették volna, hogy így fel- 
lebbenjén a fátyol a titokról, amely kínozta őket. Az egész inkább legen
dára hasonlított, mintsem valóságra, a titokzatos tanya időről időre any- 
nyira felkavarta a kedélyeket, hogy sokkal fontosabb dolgokról, sokszor 
még saját háborús bajukról és szerencsétlenségükről is megfeledkeztek.

A tanyán csak a szolga élt, akinek agyát elhomályosították a magyar 
katonák puskatusától eredő ütések. Ezek szerint ő volt a környék első 
háborús áldozata.

A tanya tulajdonosa titokzatosan eltűnt (nem tudták, mikor és hová), 
ám a mesék és a történtek alapján még valakinek kellett a tanyán élnie.

Az a valaki — ahogy mesélték — összejátszik a boszorkányokkal: 
a környéken a német és a magyar katonákat ejti csapdába. Elfogja, be- 
vonszolja őket a tanyára, kiszívja a vérüket, majd a holttesteket meg
szárítja a kéményben. A padlás tele van kiszáradt, fekete csontvázakkal. 
Ha a legkisebb szél fúj, a mennyezet deszkáin áthallatszi»k a csontvázak 
himbálózása és nyikorgása. Noha senki sem sajnálta azokat, akik fönt 
lógtak, hajmeresztő volt hallgatni ezt a szokatlan zenét. A határban a 
nap sokszor fákra aggatott, véres fasiszta egyenruhákra virradt. Az éj 
sötétjébe burkolózott kukoricásokból titokzatos sikítások hallatszottak. 
Ilyesmiket suttogtak és véltek az emberek.

„Az" vagy az a „valaki" — ki hogyan nevezte — máról holnapra 
hős lett, történelem, egy másmilyen életmód, borzalmas, de szép. Voltak, 
akik szerették, nem féltek volna vele találkozni, mint ahogy nem féltek 
az ilyen fámák miatt a házkutatásoktól és a hatóság által végrehajtott 
letartóztatásoktól sem. Mások viszont még az árnyékát sem látták volna 
szívesen; az ilyenek már a megszállás első napjától behúzták a nyakukat, 
kabátgallérjaik mögül kedvesen mosolyogtak mindenkire, éjszakára pe
dig száz retesszel, zárral, lakattal zárkóztak be, és az egész megszállást 
leemelt kalappal élték át.

Csak kevesen nem sínylették meg a verést vagy börtönt, a hatósá
gok azon törekvését, hogy annak a titokzatosan garázdálkodó erőnek 
nyomára bukkanjanak. A letartóztatások, megvesztegetések, rágalmazások, 
az időszakosan előforduló rajtaütések nem változtattak a helyzeten, így 
a hatóság állandó őrjáratot küldött arra a vidékre, szállásául pedig az 
út menti tanyát jelölte ki.

Az őrjárat megérkezését követő hetekben nem történt semmi olyas
mi, ami azelőtt, szinte hetenként, megismétlődött. Az emberek már-már 
elfelejtették, hogy nemrégen még élénk ellenállási mozgolódás folyt kö
zeliikben, melyben ők is, minden különösebb veszély nélkül, bizonyos 
módon részt vettek. Senki sem nyugodott bele olyan könnyen abba, hogy 
mindez, úgy egyszerre abbamaradt. Senkinek sem volt világos, hogy mi
ért és hogyan állott be ilyen hirtelen a nagy csend. Az újabb talány
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újabb kíváncsiskodást eredményezett. Az emberek végül elhitték, hogy 
az a „valaki" valóban kapcsolatban volt a tanyával, és továbbra is élénk 
figyelemmel kísértek mindent, ami a tanyán történt.

Az őrjárat alig mozdult a tanyáról. A katonák az éj leszállta előtt 
kilovagoltak a határba, majd visszajöttek. Soha senki nem látta őket 
éjjel elhagyni a tanyát. Az őrparancsnok, egy hatalmas, húsos tiszt, soha 
nem tartott velük. A tanyán élt, barátságban Culával, a tanya volt gaz
dájának szolgájával. Nélküle a tiszt soha sehova nem ment. Amikor a 
tiszt a városba indult, az öregnek minden esetben követnie kellett. Való
jában ennek oka a tiszt egy igen kellemetlen betegsége, az idült bőr- 
gyulladás volt. Az öreg szakértelemmel, ügyes ujjaival, simogatással, csik- 
landozással csillapítani tudta a szeszélyesen viselkedő bőrbajt. Sohasem 
lehetett előre tudni, mikor újul ki a gyulladás. Ezért volt szükséges, 
hogy az öreg mindig a tiszt sarkában legyen. A tanyán sokszor meg
ismétlődött a következő kép: a tiszt csak egy szál gatyában, hason vagy 
hanyatt fekszik, az öreg pedig ráhajolva vakargatja és közben mormol 
szüntelenül:

— Cocám, coca, kövér coca ...
Ehhez az élvezethez semmi sem volt hasonlítható. Cula csak emiatt 

élvezte a tiszt jóindulatát. Am, e mellett az élvezet mellett, amelyet csak 
az öreg ügyes ujjai tudtak a tisztnek szerezni, még egy, nem kisebb 
édvezete volt: a fürdés egy hatalmas teknőben. Az öregnek minden nap 
melegítenie kellett egy kazán vizet, meg kellett töltenie a teknőt (ami 
azelőtt hús besózására szolgált), és végig kellett dörzsölnie a tiszt testét 
a feje búbjától a talpáig.

Gyorsan feltűnt, hogy a tiszt, talán éppen az ilyen életmód miatt, 
még nehezebben tudott mozogni. Ügy látszott, hogy tökéletes, mint egy 
jógi, élvezi a nyugalmat és higgadtságot. Ókori filozófusra hasonlított, 
aki az élet művészetét prédikálja. Nem álmodozott, vagy csak nagyon 
ritkán, akkor is arról, hogy ha egyszer vége lesz a háborúnak, magával 
viszi az öreget is. Mintha nem lettek volna az idő múlásához és a tér
beliséghez érzékszervei. Mély, kék szeme végtelenül nyugodtnak látszott, 
anyagtalan mozdulatai szinte undorítóak voltak. Soha senki sem látta, 
hogy ok nélkül megy valahova, vagy például beszél.

Am ez a háborús idill nem tartott sokáig. Egy reggelen, nem egé
szen egy óra leforgása alatt eljutott a hír a tanyára és a környékére, 
hogy az őrjárat egyik katonája eltűnt.

A régi, feledésbe merült mesék újraéledtek.
Néhány nap múlva eltűnt még egy katona. Tíz nap múlva az őr

járatból csak a tiszt és egy katona maradt meg. A félelemtől minden 
megdermedt.

Ez alkalommal az áldozatoknak nyoma veszett, ami újabb rejtély volt.
Mialatt a nép izgult és hatósági megtorlástól rettegett, a tisztet mint

ha nem érdekelte volna katonáinak eltűnése. Kicsit kutatott a környéken, 
jelentést küldött feletteseinek, erősítést kért, és néhány embert megbo- 
toztatott. Mintha csak a formaságoknak tett volna eleget. Nem mutatta, 
hogy gondba esett, mert az őrjárat katonái eltünedeznek; mintha át
hatotta volna a gondolat, mintha felfedezett volna valami elkerülhetet
lent, amelynek értelmetlen ellenállni.

Amikor az utolsó katona is eltűnt, akinek kiáltozását hallani vélte, 
ébren feküdt ágyában, eltűnt arcáról a nyugalom és elfogta a rettegés.

Az a kiáltás, amelyet olyan tisztán vélt hallani, arra késztette, hogy 
megmozduljon, felkeljen, felcsatolja derékszíjával a soha nem használt 
revolverét. Attól félt, hogy vele is történik valami, ami érthető lett volna 
a nála bátrabb embernél is. A félelemérzet a legkisebb neszre is szerte
árasztotta benne apró töviseit. A tudat, hogy egyedül maradt, hogy to
vább nincs senki, aki a fenyegető veszély elé álljon, szinte készültségi 
állapotban tartotta. Megértette, hogy könnyelműség volt azt képzelni, hogy: 
a tanya megnyugvás. Minden itteni éjszaka számára is számtalan ve
szélyt rejtett.
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Egyszerre minden, de különösen az éjszaka, borzalmasnak látszott 
ebben az országban. Leszáll az este, a földre szorítod füledet, hallod, 
a sötétség látomásaival és hihetetlen démonaival fenyeget, egész éjszaka 
a veszélyekről vonítanak, elvágják a babonás ember torkát (a tiszt pedig 
babonás volt), nyögnek, szuszognak, érzed, a torkodnak ugranak, mar
cangolnak, az utakon és a kukoricásokban, véred szívják mindenütt.

Amíg katonái megvoltak, mindettől nem félt. Egyedül maradt. Az 
öregre nem számíthatott, hiszen éppen akkor lett veszélyes bolond, ami
kor az utolsó katona is eltűnt, nem volt már az az ártalmatlan, rokon
szenves dilis, így most tőle is rettegett. Az öreg lett a legközelebbi és a 
legközvetlenebb veszély. Arra is gondolt, hogy likvidálja az öreget. Hiszen 
nincs kizárva, hogy neki is van valami köze a katonák eltűnéséhez. Végre 
megjött a parancs, hogy tegye el láb alól az öreget.

Ez viszont nem volt olyan egyszerű. Ha az öreg valakinek cin
kostársa — a bosszú fenyegeti. Az pedig, hogy az öreg összejátszik vala
kivel, mind valószínűbb volt. Ki tudja, mi történne... Nem akart koc
káztatni. Soha, semmiben nem kockáztatott. Azt ígérték neki, hogy né
hány hét múlva szabadságot kap, egy ilyen jelentős esemény előtt pedig 
ki csinálna valami butaságot egy egyszerű parancs miatt. Még ha rá Is 
szánja magát, akkor is nagyon nehezen leshette volna meg az öreget, 
mert az, amint meglátta, elkezdett hadonászni, mintha el akarná hesse- 
getni magától, így azután egész nap bujkálhattak egymás elől. A tiszt 
szinte ki sem mozdult a szobájából, Cula pedig valamerre kóborolt. A 
néhai idill pokollá változott. A nap még csak eltelt valahogy, de az éj
szaka ... Álmatlanul! Szobáját úgy eltoraszolta, hogy a levegő is alig 
juthatott be. Sem a deszkával szegélyezett ablakrácsok, sem az ajtón 
keresztbe fektetett rúd, sem az ajtó elé tolt szekrény nem nyújtott biz
tonsági érzetet. Ügy képzelte, hogy Cula az egérlyukon is be tud bújni 
szobájába, hogy alvás közben megfojtsa. Valakitől azt hallotta, hogy a 
bolondok hihetetlen dolgokat művelnek.

Ügy gondolta, minden eshetőségre számítva, családjának meg kel
lene írni egy búcsúlevelet, hogy utoljára .kipanaszkodja magát feleségének, 
hogy elbúcsúzzon tőle és fiától, hogy meghatódjanak sorsa ilyen alaku
lásán. A levél egy részét meg is írta:

Szegény Csórém,

Édes férjecskéd utolsó szavait intézi Hozzád. Drágám, ne re
méld tovább azt, hogy viszontlátsz. Életemet, amelyet a legkülön
legesebb hősiességgel, olyannal, amilyet ez a század még nem látott, 
hős hazánknak szenteltem, nemsokára kioltják. Síromat a dicsőség 
babérja fogja borítani, nevemet pedig, ha lesz még igazság ezen a 
földön, feljegyzi és dicsőíti majd a történelem. Így mondd el min
denkinek, aki érdeklődne utánam. Sajnáljanak. Te pedig ne felejts 
el. Ha Jóska még mindig kéréseivel ostromolna, mondd meg neki, 
milyen az igazi férfi, hogy nem vagyok vénasszony meg paccer, 
aki olyan asszonyokat nyergei, akiknek férjei hősi halált halnak az 
orosz fronton, meg itt a partizánokkal...

Miután gondolatban, a levelében életétől elbúcsúzott (könnyekig meg
hatódott, hogy az embereket, még belátástalan főnökeit is, le fogja sújtani 
halálhíre), mindjobban ébredeztek benne azok a gondolatok is, ahogyan 
a háborúra előkészítették. Ezek ellen elvben semmi kifogása sem volt, 
de nem tartotta magát ezekhez az elvekhez, egyszerűen azért, mert nem 
akart magának semmi kellemetlenséget és izgalmat okozni. Viszont, ami
kor az ember megöli a másikat, akarva vagy akaratlanul, legalább egy 
kicsit izgul és »kockáztat.

Miközben sötét gondolataiba mélyedve járkált a tanyán, két elhatá
rozás között ingadozott: likvidálni, vagy nem likvidálni az öreget. Jár- 
kálás közben egy kútra bukkant, amelyről sem ő, sem a katonák nem 
tudtak. Szinte nem is lehetett észrevenni, annyira benőtték az akácbokrok 
és a szederindák. A kutat nézegetve mentő ötlete támadt: idecsalni az
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öreget a kúthoz, és beletaszítani! Ez nem kockázatos. Belelöki, azután 
fentről, a biztonság kedvéért, kövekkel agyonveri. A kérdés: hogyan és 
mikor megtámadni? Erre egyetlen kínálkozó alkalom az, amikor délben 
az öreg a galambjait eteti. Ilyenkor annyira belemerül a madarak fog- 
dosásába, a velük való játékba, hogy észrevétlenül meg lehet közelíteni, 
könnyű megtámadni. Hátulról odasettenkedni. Lövések, lárma nélkül, 
amely veszélyes lehet. Azt hiszik majd, hogy az öreg is eltűnt. Feletteseit 
pedig arról értesíteni, hogy likvidálta.

Az öreg az elkövetkező két napon nem volt a tanyán, sehol sem 
volt látható. Még aludni sem jött haza. Ügy látszott, hogy a tiszt terve 
füstbe megy, pedig így megoldhatta volna kilátástalan helyzetét.

Cula, mintha megérezte volna, hogy mi várja, nem mutatkozott a 
tanyán. A határban kószált, a szérűkön aludt, csak néha lopakodott a 
tanyára galambjait megetetni. Miért bujkált, miért félt a tiszttől? — 
nehéz volna megmondani. Senki sem tudott az öreg életéhez férkőzni. 
Egy esemény mindörökre eldöntötte életét. Más sem tudott volna ellen
állni annak, aminek az öreg áldozatul esett.

Három évig olyan ügyesen tettette magát bolondnak, hogy senki 
sem kételkedett ebben. Felültette az őrjárat katonáit is, a tisztet is. A 
tiszt is csak akkor fogott gyanút, amikor katonái eltűntek: lehet, hogy 
a veszélytelen és rokonszenves bolond álarca mögött egy nagyon veszé
lyes ember rejtőzik. így is volt.

Minden szokatlant és rémeset, ami a tanyán és a környéken tör
tént, az öreg tette. Cselekedeteiből ítélve a hatóság nem is feltételezte, 
hogy egyetlen ember olyan benyomást kelthet, mintha egy egész csoport 
támadna, és gyilkol, gyújtogatja a búzát, az egész lakosságban azt a be
nyomást kelti, mintha mindenütt egy láthatatlan, igen veszélyes harc 
tombolna. A felnagyított és valószínűtlen eseményeknek, lám, mégis volt 
valami alapja, mondta beképzelt hősünk.

Az öreg azt gondolta, hogy a hatóság már az első akciók után le
leplezi, ám amikor látta, hogy jobban tévútra vezette őket, mint azt 
gondolni merte volna, még inkább felbátorodott, és amikor a katonai 
őrjárat megtelepedett a tanyán, elhatározta, hogy azt is elteszi láb alól. 
Az érkezésüktől számított harmincadik napon az első katona már a be
omlott, akácbokrok és szederindák közé elrejtett kút fenekén rothadt. 
Attól kezdve egyenként belökdöste őket a kútba. Csak az utolsót nem 
sikerült mindjárt lépre csalni, habár csapdája csodálatosan egyszerű volt.

Éjszaka, amikor az ügyeletes katona kiment az istállóba megitatni 
a lovakat, az öreg elbújt a kút mellett (olyan helyre, hogy mindenki, 
aki arra jött, belelépett a kútba, mert senki nem jött az ellenkező irány
ból, kerülő úton) és úgy utánozta a nyúl hangját, mintha az belegaba
lyodott volna valamibe, vagy elfogta volna valami. Az imitálás tökéletes 
volt. A katonák mindaddig fáradoztak a nyúl felkutatásával, míg bele 
nem buktak a kútba. Ám az utolsó katona csak megállt, amikor felhang
zott az öreg makogása, megfordult és határozott léptekkel folytatta útját. 
Valahogy a negyedik vagy ötödik éjszakán ő is meggondolta magát és 
elindult a kút felé, ám, valami csodás véletlen folytán elkerülte azt, 
megállt azon az oldalon, ahol az öreg elbújva a magas fűben, feküdt, 
várta, hogy a makogás megismétlődjön: pontosan meg akarta határozni, 
hogy honnan jön a hang. Az öregnek úgy rémlett, hogy a katona a kút 
széle közelében állt meg. Ha hirtelen felugrik, elindul feléje, a katona 
biztosan megijed, hátrál egy-két lépést és a kútba zuhan.

Amikor az öreg felugrott a fűből, a katona meg sem mozdult. Foj
togatni kezdték egymást a halál peremén. Cula ereje nem volt elegendő 
ahhoz, hogy megbirkózzon vállas ellenfelével. Csak az jelentett számára 
némi előnyt, hogy a katona nem tudott a kút létezéséről, Cula lökhette 
elsőnek bele ellenfelét. Így is történt. Egyszerre a katona keresztülesett 
a szederbokrokon, ám magával rántotta az öreget is. Együtt zuhantak 
a kút fenekére. Zuhanás közben elengedték egymást. Az öreg a kút tégla
falának közelében zuhant. Ügy tűnt neki, hogy szerencséje van, mert
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itt esés közben megkapaszkodhat egy kiálló téglában. Ujjait bele vés te 
az agyagba, hogy lassítsa a zuhanást és legyen ideje megkapaszkodni 
a téglákban.

Nem emlékezett arra, hogy miként sikerült megkapaszkodnia, de 
elkerülte a borzalmas halált: napokig haldokolni a hullák között. Felette 
az ég és a bokrok tarka kupolája látszott, alatta víz csobogása hallat
szott; mintha a katona fuldoklott volna.

Negyvenhárom óra hosszat tartott, míg felfelé kapaszkodott, centi
méterről centiméterre haladva, lábának lyukakat fúrt az agyagba, és 
kezeivel megkapaszkodhatott. Minden pillanatban megtörténhetett volna, 
hogy a puha agyag leomlik, ő pedig a mélybe zuhan, ahonnan már nincs 
visszatérés.

A második napon, valahogy délután öt óra körül megkapaszkodott 
a kút peremében és kimászott. Talán két métert vonszolta magát négy
kézláb, majd könnyein keresztül elkezdett nevetni, nem értette, hogy 
sír-e vagy nevet, nem értett többé semmit az életből.

Az a küzdelem, amely görcsbe feszítette minden erejét, tapasztalatát, 
hogy kitartson, az öregben végzetes idegösszeroppanást Okozott, még 
a kútban.

Csak a bolondokra jellemző ösztöntől vezérelve, megérezte, hogy 
a tiszt leselkedik rá és valószínűleg azért szökött el a tanyáról, ahova 
csak olyankor jött vissza, amikor a tiszt valahova, talán a közeli fa
luba ment.

A tiszt azonban mégis kileste:
Az öreg betért az udvarba, leült egy tuskóra, maga mellé fektetve 

juhászbotját, amelyen keresztben fekvő rovátkákkal jelölte a megölt el
lenséges katonák számát, és búzaszemekkel telt tenyerét kinyújtotta ked
vencei felé, amikor a tiszt a háta mögé lopakodott, megragadta, a feje 
fölé emelte az öreget, és elindult arra, ahol a kutat vélte. Nem emlé
kezett pontosan, hogy hol látta a bokrok között a sötét foltot. Várat
lanul elvesztette a talajt a lába alól és — nyakában az öreggel — eltűnt 
a szederindák mélyén. Néhány szem érett, fekete szeder hullott le utánuk 
a mélybe.

Az emberek a háború befejezése után, akkor változtatták meg meg
győződésüket, és néztek szembe az igazsággal, amikor a holttestek he
lyett néhány piszkos, rothadt katonagatyát húztak ki a kútból, de Cula 
számára az álmoknál nem volt szebb és igazabb valóság.

SZEBASZTIAN URBAN Katalin fordítása
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MARIJA ŠIMOKOVIĆ

KIS ALKONY

A kis alkony volt b. ferenc egyetlen tulajdona
aki egy szombati napon újvidéken
ötvenegynéhány bölcsészeti hallgatót feleltetett
hogy odaérjen későn érkezett zsoltika fia
születésnapjára
a kis alkony kísérte b. ferencet
amíg passat márkájú kocsijával
a pannon látomásban száguldott
hogy elérje a kísértetvárost
amely láthatatlan kerítéssel van elválasztva
a külvilágtól
végül áttört nem érezve az áttörés erejét
megérkezett kifulladva az örökös cselekvési láztól
és amíg ebédelt két jelentéktelen vendég társaságában
akik később halálával kérkedtek
nem tudott nem gondolni
rohanása ostobaságára
és a kis zs. születésnapjára
kinyújtotta kezét egy pohár bor után
hogy felüdüljön a süket beszédektől
és amint megérintette a pohár szélét
kiszökött markából a kis alkony és elnyelte
nekem telefonon jelentették b. ferenc halálát
épp akkor amikor a ne félj itt vagyok című könyvemet
szerkesztettem
gondolom olyan szörnyű volt
hogy b. ferenc sem hitte volna
saját halálhírét
azután
sokáig hallgattak a papírok az asztalon
a költészet céltalanná vált
minden szó összezsúfolódott
az íny és a fogak között
és senki sem akarta azokat kimondani
két nap múlva
amíg azon veszekedtek
hogy vajon a kiválóságok sorába temessék-e
amíg a mindennapi emberek azon vitatkoztak
ki a legmegfelelőbb
hogy beszédet tartson a feje fölött
amíg a bestiális város minden repedéséből
meleg szél fújt
azok akiknek sohasem volt okuk a harcra
sárga fogaikkal győzelemittasan vicsorogtak
amíg a virágok a tető alatt megtagadták a hervadást
amíg a fák a háza előtt nem akartak elhallgatni
amíg a belgrádi és újvidéki bölcsészek
hitetlenkedtek halálhírén
amíg egy kislány egy kisfiú és egy asszony
az elhunyt b. ferenc családja
megkísérelt kijutni a fájdalom megkövesedett játszmájából 
elhaladt a díszpolgárok díszőrsége 
és azoké akik azt hiszik dicsőségünkre válik 
hogy ők itt élnek
s a halotti beszédekben ígéretek hangzottak el 
a segélyről
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a szeretet és a bölcsesség nevében
amelyet az elhunyt b. ferenc örökre itt hagyott
és sok minden más
egy külvárosi óvodában
a nevelőnő éppen
telítve polgártársai képmutatásával 
és bestialitásával
elmondja hogy milyen szépen felkészítette 
az iskolára a gyerekeket
mi kedves apukák és anyukák erre büszkék lehetünk 
és amikor b. ferencet 15 óra 00 perckor 
elkezdték vinni a sírgödör jelé 
hitemre
az óvoda ablakából láttam
amint a fák közt valamilyen fekete szellő áttör
és tudtam hogy az a kis alkony
amely az ő markából szabadult és továbbra is dübög
és amikor 15 óra 30 perckor elhelyezték a sírban
a kis alkony ismét betört az óvoda ablakán
betörte az egyik ablakot és eltűnt
mély gyászom
barátom merev öklében feküdt 
aki várt rám b. ferenc temetésén 
a kék szemű b. ferenc amott ma biztos 
fehér ferenccel és heller ágnessel
az antinómia értelmét vitatja dosztojevszkij poétikájában 
marcuséről és az egydimenziós emberről beszél 
és megesküszik hogy minden bölcsész költő 
fejből szavalja
magyarul vagy fordításban attilát sándort endrét miklóst 
keresztje fölött elhagyottan és görnyedten 
a kis alkony egyedüli társa 
nem hagyja el

MOLCER Mátyás fordítása
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ÖRÖKSÉG

BÚCSÚ WANYEK TIVADARTÓL (1910— 1981)

HÜ TOLMÁCSA KÖRNYEZETÉNEK

Az úton, amit magad választottál — most Vajdaság művészettörténe
tének utaid járod —, mi követünk téged. Nemrég még hallgattál bennün
ket, szerettél és bátorítottál. Régóta követjük alkotómunkádat, mert tud
tuk, hogy az művészetünkben rendkívüli és sajátos.

Életed szerény volt, de tartalommal és az önmagad által vállalt 
feladatokkal teljes. Tudjuk rólad, hogy elemistaként kezdtél festeni és 
fényképezni Kikindán, ott kaptad az első útmutatásokat mesteredtől. Szor
galmad bizalmat keltett az emberekben. Tiszteleted a bánáti festők nagy 
nemzedéke iránt nemcsak hódolat volt, hanem indíttatás is azok köve
tésére. Időközben azonban a magad útját jártad. A két háború között, 
mint önálló mester, a különböző műtermeket látogattad, autodidaktaként 
tökéletesítve mesterségbeli tudásodat. A felszabadulás után hatásod fo
lyamatosan nőtt: a zrenjanini művésztelep élén az egész országból ide
látogató művészekkel kerültél kapcsolatba. Ez volt az az időszak, ami
kor nagy leleményességgel kerested a művésztelep kereteiben a művészi 
alkotótevékenység újabbnál újabb formáit. Ebben az időben a zrenjanini 
művésztelep költők és zenészek bevonásával tette teljessé a művészi al
kotókörnyezetet, egyedülálló képtárat hozva létre. Mindig boldog voltál, 
ha segítségére lehettél környezetedből bárkinek.

Jóllehet az a csendes és folyamatos társadalmi munka, amelyet ki
fejtettél, felmérhetetlen értékű egész Vajdaság számára, még ennél is 
értékesebb eredeti művészi alkotótevékenységed. Amit alkottál, impozáns, 
és a modem alkotóművészet új dimenziói felé irányuló kitárulkozást sej
tet, ami a modem élet bonyolultságáig hatol. Te más körülmények között 
születtél és lépésről lépésre lelted meg a magad autentikus stílusát, amely
ben egybeolvadnak a múlt összeütközései a szabadságvággyal és a szabad 
kifejezésmóddal. Az alkony, az est jellegzetes hangulata, amely mindenek
előtt az elmélkedés idejét jelzi, s a lelassított bánáti élet jellegzetessége, 
tükröződik műveidben — mintha Konstantin Danilo és a bánáti bieder
meier szellemének folytatója volnál. Hű tolmácsa vagy környezetednek, 
méltó örököse a nagy bánáti festőknek, akikből mind kevesebb van az 
utóbbi időben, minthogy az ipari koncentráció ezen a területen kívül 
fejlődik. Az emlékek megsokasodtak és örök értékűvé váltak Wanyek 
művészetében, az „elveszített paradicsomra" figyelmeztetnek bennünket. 
Alkotóművészeted üzenete a hagyományok őrzése, a soknemzetiségű szo
cialista tartományban a testvériség és az egység ápolása.

Kísértük csöndes, fárasztó munkádat, volt erőd és időd műhelyedet 
vezetni, dolgozni és alkotni „ugyanolyan jól", mint a többi festő — mint 
magadról gondoltad, pedig művészileg elénk kerültél. Olyan szerényen, 
mint senki más, tudtad szolgálni a művész és a művészet érdekeit. Így 
nőttél emberré és művészé. Mindig lényegesnek találtad a szocialista em-
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bér kapcsolatát a művészettel, ezt bizonyítottad a háború előtti ifjúsági 
mozgalomban való részvétellel, azon a kiállításon, amelyre 1938-ban a 
Híd gyűjtött egybe benneteket Szabadkán, amikor a JKP felhívására a 
haladó ifjúság a fasiszta veszély és a háború ellen szervezkedett. Ti, az 
akkori Petrovgradból, B. Szabó Györggyel együtt sikerrel szerepeltetek 
ezen a kiállításon. Következetes álláspontod, hogy a magad útját járod, 
nehéz volt és híjával minden elismerésnek és bátorításnak. Senki akkor 
nem irigyelt, azt az utat választottad, amelyet az átlagember-művészek 
kerültek, nem féltél az ellenállástól, mert ismerted azt a titkot, amit ná
lad jobban kevesen ismertek, hogy a mindennapi élettel, a divatos mű
vészeti irányzatokkal és stílusokkal való konfrontálódásban acélosodhatsz 
meg, emelkedhetsz fel, mert a nehézségek közepette fejlődik az ember, 
fejlődnek képességei. Az igazi tanulás az önálló munka, amikor saját ta
pasztalatainkon és hibáinkon okulunk. A látszólagos értékekkel, az idegen 
jelenségekkel való konfrontálódás nehéz, de jó eredményeket hoz. Az élet
ben ért balsikerekből, az ellenséggel vívott harcból sokat lehet tanulni. 
Te ezt vallottad magánéletedben is, s bebizonyítottad ennek igazát a mű
vészetben is. Ha nem lettél volna ennyire kitartó, életműved ma nem dí
szítené a vajdasági alkotóművészetet. Életeddel a modem alkotómunka 
sorsát példázod. Mindaz, ami Európában, bármelyik országban lejátszó
dott, megismétlődött Vajdaságban is. Nemcsak azért lettél ffa vízválasztó" 
művész, mert a Bega partján éltél, hanem azért is, mert festő és fényké
pész is voltál, e két médium között húztál választóvonalat. A fényképe
zés századunk elején a festészetet fenyegette — az nem vehette fel vele 
a versenyt a természet másolásában —, a festészetnek vissza kellett vo
nulnia olyan területre, ahol a hagyományos formák felbontásával a mik
rovilágban létezése új területeit fedezte fel, ami a XX. század festésze
tének drámai pillanatát jelenti. így szabadult meg utolsó védnökétől, 
az irodalomtól. Ezek természetesen csak az első évtized első, odavetett 
íestői „igazságai", később, a további évtizedek során újra sor került a 
természettel való konverzálásra, még a fotorealizmussal is, de új, önálló 
pozíciókról. A te részvételed ebben jellegzetes és jelentős. Kialakítottad 
életünk eszmeileg tömörré szintetizált konceptusát, mely a parasztláza
dások szabadságvágyában gyökerezik, a vajdasági népek vándorlásának 
emlékeiben — olyan dinamika, melyet máshol aligha találhatnánk, és 
ami állandó: Vajdaság és a szocialista Jugoszlávia nemzeteinek és nem
zetiségeinek alkotóközössége. Képeiden, mint az ikonokon, a tárgyak: jel
zők, melyek mindegyikének ideológiai gyökere a komplex értelemben fel
fogott életig nyúlik, az atmoszféra és a megvilágítás festészeted időkom
ponense, amely a másodpercekből épül, melyeken áthaladunk, nem „látva 
a történést", csak érezve a múlandóságot, az idő változását a nappal és 
a ikora est határán, amikor a parasztszobák bútorai társalogni kezdenek 
és elmesélik egymásnak aznapi tapasztalataikat.

Értékes művészi tapasztalatod közvetve az állandóságot fejezi ki. 
Sohasem gondoltál arra, hogy megállítsd az általad festett parasztszobák 
óráit, hogy ezáltal biztosítsd az állandóságot, hanem az állandóságot a 
végtelen és a múlandó relációban fogva fel. Ebben van a nagyságod: a 
mértékletességben és a saját utad keresésében — most már vüágosan 
látjuk. Hálásak vagyunk neked, hogy értünk éltél, hogy értünk dolgoztál: 
értünk s a vajdasági alkotóművészetért. Emlékedet nem mossa el a múló 
idő.

ÁCS JÓZSEF

Elhangzott Wanyek Tivadar temetésén, Zrenjaninban, 1981. június I-én.
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A BÁNÁTI TÁJ FESTŐJE

1981. május 29-én, pénteken a hajnali órákban hunyt el Wanyek Tivadar 
zrenjanini festőművész, a Vajdasági Képzőművészek Egyesületének ki
magasló, megismételhetetlenül egyedülálló magányos óriása, életének 71. 
esztendejében. A művészvilág számára oly váratlanul és korán érkezett 
megdöbbentő halálhíre.

Halálával nemcsak Vajdaság, de a jugoszláv képzőművészet is sze
gényebb lett, hiszen már több mint negyven év múlott el az 1938-ban 
megtartott tárlaton való első jelentkezése óta. Azóta alkotásai nemcsak 
hazánk, de Európa számos városának kiállítási csarnokait járták be egyéni 
vagy közös tárlaton.

Témaválasztásában mindvégig hagyomány köve tőén céltudatos, aki 
nem fordul el a falusi öreg utcák, zárt udvarok világa hangulatának 
transzponálásától. Életművére kezdettől fogva jellemző az a mélyéből fa
kadó férfias líra, amellyel a bánáti táj archaikus barokk világát jelení
ti meg, s úgy látszik, hogy mindvégig a formák igazsága után kutatva meg
találta — vagy inkább talán kialakította — azt az autentikus kifejezési 
formát, amellyel vásznain sikerült ábrázolnia a kozmikus tér sejtelmes 
lüktetésének ígéretét, ösztönösen megérezte az ember és az embert meg
határozó múlt kísérő hatásának igazságát — no, meg a csend világát. A 
Gyengeség, a Magány című képei fájdalmasan halk szavú csendjét talán 
csak a rongypokróc csíkjainak pirosai, vakító fehérjei próbálják megza
varni, vagy a roggyant kocsikerék próbálja utolérni a valamikori nyári 
napszámos világ elszálló porát.

Hosszú évek során egy pillanatra sem térítették el, de még meg 
se tántorították a néha bizony kétes értékű, de legtöbbször gyorsan múló, 
majdnem futó áramlatok. Nem hajszolta a forma újszerűségét csak azért, 
mert sokan mások is teszik, de hű maradt önmagához. Ugyanakkor so
hasem siratta a múltat, inkább talán a jövőt igyekezett köszönteni, de 
biztos az, hogy ha a veszendőbe induló, lassan-lassan eltűnő szokások, ha
gyományok világa hangulatának csak egy kis maradványát sikerült is 
képein megmentenie a későbbiek számára, akkor a Pannon Pénelopé, a 
Nagy készülődés, a Ravatal felejthetetlen, örök életű alkotások.

A Gémeskút, A tél, a Vaskapu, a Vajdasági motívumok sorozata ké
pein érezte meg talán igazán a tér, az idő végtelenségében a lét örökké
valóságát és a képein ábrázolt rend, a síkság, a róna drámai világának 
folyamatosságát, s az időtlenség tökéletes pannon harmóniáját festette 
meg. Formakultúrájának érdekes-szokatlan lendületével uralta a bánáti 
rög világát, ott a végeláthatatlan rónán, ahol néha a gondolat is elréve- 
dez a végtelenség felé, az elérhetetlenségig.

Így tette örökkévalóvá, mozdulatlanná, már-már „megkövültté", 
megváltoztathatatlanná azt a világot, amely már búcsúzik, amelyben gyö
kerezett ...

Életműve térré, idővé és örökkévalósággá lett.

DUDÁS ANTAL
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ÉGTÁJ

HERCEG JÁNOS

KITEKINTŐ
NAPLÓJEGYZETEK 18.

Az oslói Salmon téren még ott van az ügyeletes rendőrkocsi, mint egyéb
ként egész napon át. A fiatalok gyülekezőhelye a tér. Mit fiatalok? Gye
rekek. Fiúk és lányok tíz és tizenöt között, akikről már elmondtam első, 
nem éppen kedvező benyomásaimat. Tegnap itt egy kislánynak be verték 
a száját, csupa vér volt az arca. De nem ment el, dühös rikácsolással 
rontott neki egy langaléta fiúnak, mert nyilván az látta el a baját. A 
rendőrök a fiút is a kislányt is beültették a kocsijukba és elhajtottak 
vele. A korzó, amely két kilométer hosszú, s a forgalma a belvároson 
túl egy parkon vezet át, változatlanul hömpölygött. A jelenetnek nem 
volt közönsége. Talán megszokták.

Most viszont, este kilenc után, amikor meggyérült a tér és a nyolc
szögletű fagylaltpavillon, amelynek minden oldalán mérték tölcsérbe teg
nap a kucsuk ízű fagylaltot, vevők híján becsukott, egyszerre csődület 
támad a hittérítő szekta, vagy az üdvhadsereg zenekarának muzsikájára. 
De a zene csak pár percig szól, gitár, szaxofon és harmonika egyszerre 
elnémul, s az egyik muzsikus kilép a sorból és prédikálni kezd. Csak 
annyit értek meg szavaiból, hogy a szeretetről beszél, s Jézus nevét 
emlegeti.

Az a néhány gyerek, aki még itt feledkezett, hangos röhögésbe kezd, 
valaki két ujját a szájába veszi és nagyot fütyül, az igehirdetőt azonban 
ez sem hozza ki a sodrából, tovább szónokol.

És amikor mi is odébbállunk, egyszerre rádöbbenünk, hogy kihalt 
lett a város. Csák egyikét kocsmából szűrődik ki fojtott, halk zsongás 
zeneszóval elkeveredve, s egy mielőbb meggazdagodni akaró pizzasütő 
kioszkjából szűrődik ki egy kis fény, míg a mester magas szakácssapkában 
néz ki az estébe.

Itt aztán egészen feltűnő lett a békés olasz imperializmus hódítása. 
A harmincas évek derekán zselatériákat nyitottak minden nagyobb euró
pai városban, a második világháború után a presszók tömege lépett a 
kávéházak helyébe mindenütt, most meg néhány éve a pizzasütők árasz
tották el a világot. S itt, e halevő nép körében pláne népszerű lett a pizza.

Mert a kulináris művészet, ahogy eddig tapasztaltuk, itt is messze 
elmarad a francia és az olasz konyha mögött, akárcsak a németeknél. 
És megint idelyukadunk ki: a német hatásra és hasonlóságra oly sok 
mindenben.

Én elhiszem, hogy Norvégia első helyen áll a világ villamosságot 
termelő országai között. Láttunk egy filmet is a norvég nemzetgazdaság 
fejlődéséről s meggyőződhettünk róla, hogy maguk mögött hagyták az 
adenaueri gazdasági csodát. Voltunk egy inasiskolában, amely mmt épü
let és szociális intézmény valószínűleg párját ritkítja az egész világon. 
És itt nincsenek szegény, minden jövedelem nélkül élő emberek, még a 
munkanélküliek között sem, mert azok is megkapják holtuk napjáig a 
középarányos fizetés felét, s a gyógykezelés is ingyenes mindenki számára. 
Szóval mindez a legnagyobb elismerést váltja ki az emberből.
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Éppen csak mélyebb rokonszenvet nem tudnak kelteni. Ahhoz egy 
kicsit el kellene talán engedniük magukat. Esetleg nem ilyen racionálisan 
csinálni mindent, nem ennyire belefeküdni munkába, üzletbe, tervszerű
ségbe.

Egyszerre megijedek elszabadult eretnek gondolataimtól. Mintha a 
lazítás megférne a termelékenység fokozása mellett. Visszatérek hát ha
mar irodalmi emlékeimhez, a szegények Norvégiájába, a kitagadott Ham- 
sun hajós- és halásznépéhez, Haukland favágóihoz, a norvég kisemberek
hez a régi, gondokkal küzdő világban, amikor az inasiskola igazgatójának 
nem volt tizennyolcezer korona havi fizetése, mint a mainak, de éppen 
a küzdelmes sorsa hozta közel hozzánk.

Nem az irigység beszél belőlem, ahogy a szegények irigyelhetik a gazda
gokat. Én nem irigylem a norvég nagymenőket. Sajnálom őket.

«

Koppenhága nemcsak Dánia, de egész Skandinávia fővárosának te
kinthető. Estefelé érkezünk, s mire a röptérről beérünk a városba, sötét 
van. De a transparensek neonfényében nappali fényárban megyünk a for
galmas utcákon. Koppenhága — Oslóval és részben Stockholmmal szem
ben is — világváros. A szigetekre osztott kis ország a maga négy és fél 
millió lakosával s ezzel a metropolissal, amelyben a lakosság egynegyede 
él, olyan, mint egy vízfejű gyerek. Aránytalanságát örökölte. Évszázadokon 
át uralta ugyanis a két szomszédos országot, Norvégiát és Svédországot, 
amikor pedig azok leváltak róla, itt maradt a nagy és gazdag főváros: 
Koppenhága. „Herrenvolk” volt a dán itt a rideg északon, s a dolgos 
hátország termékeivel Koppenhágából indultak a hajók a nagyvilág felé. 
Az „élni nem muszáj, hajózni muszáj" jelszavának utolsó mohikánja alig
hanem Heyerdhal volt, aki papirusztutajon kelt át a negyvenes évek 
végén a Csendes-óceánon, elment egészen Tahitiba, ahol Gauguin festette 
gyönyörű íélaktjait a pálmafák alatt. Hat koronáért meg is nézhettük 
a sástutajt, s akik olvasták Heyerdhal könyvét, a kalandos Kontikit, 
csalódottan jöttek ki. Azt mondták, a könyv után elképzelve sokkal szebb 
és érdekesebb volt a tutaj. De hát mindennel így vagyunk. A képzelet 
könnyedén és színesen száguld, a valóság szürkén és ólomlábakon jár.

A színház műsorkirakatában Hamlet szereplőit láthatjuk próba köz
ben, farmerben és pulóverben. Kár, hogy nem tudok dánul, megnézném 
őket. A dán irodalomról is keveset tudok. Jacobsent olvastam meg An- 
dersen-Nexőt, az utóbbit inkább kötelességérzetből mint progresszív írót, 
de megszeretni nem tudtam. Karin Mihaelis meg közösen írt egy regényt 
Balázs Bélával: Túl a testen volt a címe, a szabadszerelem kérdését tag
lalta nem túl izgalmasan, s ma se tudom, mi szükség volt ehhez Balázs 
Bélára. Milyen lehet mindezek után a dán színház?

Pénzem sincs, nem is vagyok egyedül, hogy külön programot csi
nálják. Még Zágrábban, amikor gépünk leszállt, hogy felvegye az uta
sokat, találkoztunk egy eszéki tamburazenekarral. Népviseletben fognak 
tamburázni Oslóban és Koppenhágában a vendégmunkásoknak. Most szól
tak, menjünk el. Azt mondtam, nem megyek. Ha tamburásokat akarok 
hallgatni, nem jövök Koppenhágába. Eszék közelebb van.

Az egyik templomban két magyar muzsikus lép fel, minden jel sze
rint emigránsok, Lisztet és Bartókot játszanak, de ezzel is úgy vagyok, 
hogy inkább Budapesten megyek el a koncertjükre. Magamra maradok 
hát mégis, rosszkedvűen ődöngök a városban, s újra elhatározom, hogy 
nem megyek többé társasutazásra, s főként nem úgy, hogy három-négy 
napot hagynak egy városra, s akkor megyünk tovább.

Thorvaldsen szobrait kéne megnézni. Nagy gyűjteménye van, vala
hol Rodin elődjének mondták, s Ferenczy István, „az első magyar szob
rász” volt a segédje. De hétfő van, amikor a múzeumokat mindenütt a 
világon zárva tartják, s holnap már készülődni kell, délben indul a gé
pünk haza. Meg aztán még Oslóból rossz tapasztalataim vannak Viege- 
lcanddal. Rodint szeretem, nem érdekel, hogy ki volt előtte. Nem va
gyok oknyomozó művészettörténész.
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Dühösen morgolódva csavargók: szegény vagyok és öreg vagyok, álla
pítom meg keserűen, s elhatározom, hogy ezentúl kelet-európai orszá
gokba megyek, ahol nem kell folyton számolnom és fogamhoz verni a 
garast. Elhagyom a belvárost a pomómozikkal és pomóklubokkal, s kicsit 
kijjebb érve láthatók lesznek a patriárkális dán polgárházak, emeleteik 
egymás fölé épített nádtetejével, távolabb a tenger folyik egybe az ég 
színével, s a mélyben hajók ringanak, a parthoz közel meg a jachtok 
tömege.

Egy időre a hajókból is elegem van. Jártunk ugyanis egy hajómú
zeumban, megcsodálhattuk a vitíngek szurokfekete, hattyúnyakú vitor
lásait, amelyekkel kalózkodni jártak a /középkorban idegen vizekre, s a 
svéd meg norvég árut értékesítették. Főleg szőrmét, amelyből most is 
sok lehet errefelé, mert tele vannak a kirakatok, s a nők szerint csak 
a bunda olcsó Dániában.

Szóval nem sok élménnyel, de annál több tanulsággal hagyhattam el 
Koppenhágát s vele együtt az északi tengerek világát.

*

Mi mindenre ki nem terjed a tudomány figyelme! És milyen fogya
tékos a magamfajta egyszerű ember történelmi tájékozottsága! Nem 
tartoztam ugyan soha a macedóniai Nagy Sándor tisztelői közé, s a gö
rög irodalomtörténet adatain kívül alig tudtam többet róla, most mégis 
meglepetéssel veszem tudomásul a felfedezést, hogy iszákos volt. Dia
dalait is tökrészegen aratta, állapítja meg róla a New York-i tudós, John 
O'tírien. De dicséretére legyen mondva, nemcsak maga rúgott be. Kato
náit is leitatta, mielőtt rohamra indultak volna.

Ügy látszik, ezt a figyelemre méltó példát követték utódai a hadr 
vezetésben, s osztottak rumot a katonák között szuronyroham előtt. Az 
első világháborúban papírtalpú bakancsot kaptak a katonák, s a köpe
nyüket csalánból szőtték, mert gyapjú már nem volt elegendő, rumra 
azonban tellett, s a háború mégis elveszett. Persze, én az Osztrák—Magyar 
Monarchia viszonyairól beszélek, lévén abban az időben Magyarországnak 
ifjú alattvalója a második elemiben, de feltételezem, hogy vodkából a 
cári Oroszországban sem volt hiány, ha el kellett esni a hazáért. És 
whiskyben sem a nyugati frontokon.

Hogy most mi a gyakorlat, nem tudom. Pedig ahol legnagyobb, sors
döntő és világraszóló győzelmeit aratta Nagy Sándor, Perzsia, a mai 
Irán határa most is súlyos harcok színhelye, és talán ott is ismerik az 
ősi hadititkot a tömény szesszel. Sőt valószínűleg mind a két oldalon, 
ami annyi, mint a semmi, nem úgy, mint régen, amikor — John O'Brien 
professzor szerint — csak Nagy Sándor folyamodott a hatásos kábító
szerhez a harcok idején.

De talán térjünk vissza az irodalomtörténethez, amely nem a hadá
szati módszereket kísérte figyelemmel, hanem azt a szellemet, amelyet 
a hódító terjesztett el a görög kultúrával. Mert hát Nagy Sándor Arisz
totelész tanítványa volt, s már gyerekkorában fejből elmondta az Iliászt. 
Babits Mihály meg pláne kozmopolitának látta, mert kétnyelvű volt, 
görög és macedón, amit dicshimnuszok zengtek róla. Mert mintha a sze
mélyi kultusz se lett volna teljesen idegen tőle, mivel bőkezűen jutal
mazta meg a róla szóló énekek szerzőit. így aztán még az általa kedvelt 
versformától se tértek el a költők, s ebből született meg — az ő nevé
ről — az alexandrinus. De hát semmiféle dicsőség nem tart örökké, s 
Nagy Sándor hatalmas birodalma is szétesett. A hellén kultúrának csak 
az emléke maradt meg, mert jöttek a rómaiak, az újabb hódítók, s az 
ő uralmuk alatt már nehéz volt görögnek vagy macedónnak lenni. És 
Nagy Sándor is úgy halt meg, fáradt, elcsigázott katonái élén hazafelé 
vonulva, hogy itt csupán egy jelképet hagyjon maga után. Babilonban 
érte ugyanis a halál, ahol a bibliai legendák szerint a népek váratlanul 
más és más nyelven kezdtek beszélni, s nem értették meg többé egymást. 
Es ahol a legyőzött zsidók vezetőit tartották ötven éven át fogságban.

Nem lehet tudni, fogytán vólt-e az alkohol, vagy megsokallták a 
győzelmeket, de katonái fellázadtak, s ő még szét sem igen nézhetett a
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babiloni-asszír kultúra bölcsőhelyén, amely kétezer éven át a csúcsot 
jelentette a művelődés minden terén, a Gilgames eposztól kezdve az 
építészeti csodákig, mert maláriába esett és meghalt. Harminchárom éves 
volt, mint nem sokkal később a názáreti ács fia, aki a békét jött hirdetni 
erre a világra.

Aztán a rómaiak következtek a latin kultúrával, a jogtudománnyal, 
köztársasággal és a polgárokkal. Igazán nem mondhatjuk, hogy megsza
kadt a haladás folytonossága, miközben birodalmak cseréltek gazdát. És 
Nagy Sándor után Julius Caesar jött, vele kezdődött a diktátorok alkonya. 
Hiszen itt voltak még kétezer éven át, ma is akad belőlük itt-ott, de 
sehol sem ikerülhetik el a bukást. Fellázadnak ellenük, ahogy Nagy Sán
dorral fordultak szembe a katonái — mikor elfogyott a szesz, mint azt 
most az amerikai tudóstól tudjuk —, s a dicshimnuszokat sem lehet meg
őrizni a romlástól és a történelem újabb és újabb dicshimnuszaitól.

*

Egy nemzetközi folyóiratra hívták fel a figyelmemet. Transatlantik 
a címe, s az, hogy egyelőre csak német nyelven jelenik meg, ne tévesszen 
meg senkit. Az eddig napvilágot látott két szám tartalma olyan, hogy 
minden nyelven és a világ minden részén érdeklődést kelthet. Az első 
számot 150 000 példányban nyomtatták, s a 'kiadó annak a reményének 
adott kifejezést, hogy — nyomdásznyelven — ezt az auflágot hamarosan 
emelni kell.

Sok minden szól a várható siker mellett, úgyhogy a folyóirat talán 
valóban nemsokára megjelenhet majd angolul is. Szerkesztői: Hans Mag- 
nus Enzensberger és Gaston Salvatore, a „világhírű olasz riporter", mint 
most olvasom, miközben röstelkedve vallom be, hogy én eddig a nevét 
sem hallottam. De hát vidék és nagyvilág, idő és távolság óriási változá
sai ellenére, még mindig nagyon messze van egymástól. Ezt érzékeltetik 
egyébként a hatalmas arányok is, tartalomban, példányszámban és árban. 
Nyolc márkába kerül ugyanis a Transatlantik, ami — ha jól számolom — 
tízszerese a Híd vagy a Letopis árának. De hát mibe kerüljön egy világ
folyóirat, hát nem?

Enzensbergert valamelyest ismerem. Néhány szép versét olvastam 
azóta, hogy mint a Gruppé 47 alapító tagja feltűnt az új német irodalom
ban. Tudom róla, hogy baloldali, de hát mi is lehetne egy mai német 
költő, akit tizenöt éves korában mundérba öltöztettek és kivittek a keleti 
frontra, amely akkor már a teljes összeomlás rettenetes súlya alatt ver
gődött. Hanem ő harcos baloldali, teszem hozzá mindjárt, mert tudok 
néhány összeütközéséről, amelyek miatt egy időre önkéntes száműzetésbe 
kellett vonulnia. A jobboldali nyugatnémet sajtó szerint ez ugyan inkább 
reklám volt, hogy a könyvei jobban fogyjanak, de miért higgyek én a 
jobboldalnak? Oslóban járva, ismerősöm megállt a tengerparton, s a nyu
gati fjordnak egyetlen gyönyörű zöld foltba olvadó szigetére mutatva 
azt mondta: „Ott élt egy ideig Enzensberger, a német költő!" Ilyen kör
nyezetben, mondja magában a magamfajta vidéki író, nem is lehetett 
olyan keserű az emigráció kenyere.

Természetesen a Transatlantik is baloldali programmal indult. Ilyen
kor érzi azonban az ember, amikor ezt ilyen hangsúlyozottan mondják, 
milyen széles világnézeti diapazonja van a baloldaliságnak. „Irodalmi esz
közökkel megvilágítani a valóságot", mondja ez a program, s még hozzá
teszi, hogy ebben a folyóiratban nem arról lesz szó, mi történt a kanapén, 
s fütyülnek a szellemi és politikai előkelőségekre, az akadémiák filisz- 
tereire, akik rendszerint nem egyebek a semmitmondás megtestesítőinéi.

Az olajválságról írnak, az amerikai középosztály kilátástalan hely
zetéről, s a harmadik világ „faji" problémáiról, amelyről szólva a cikk 
szerzője, maga Hans Magnus Enzensberger, habozás nélkül a feketék 
mellé áll. Természetesen a szerzők se mind németek, van közöttük min
denféle nemzetiségei, ahogy azt az ilyen világfolyóirattól az ember el is 
várja.

Mindamellett én mégis bizonyos bulvár-mellékízt érzek az egészből. 
Aligha azért csupán, mert a kiadó az óriási példányszámban megjelenő 
Ouick élén állt idáig. Mintha az ő nyilatkozata egyébként nemcsak nyü-
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tabb és őszintébb, de pontosabb is lenne, amikor arra a kérdésre, hogy 
milyen olvasókra számít a Transatlantik, így válaszol: ,Azokra, akik a 
könyvesboltokba éppoly otthonosan járnak, mint a csemegeüzletekbe/'

Ezek után, legalább egyelőre, nem hiszem, hogy előfizetője leszek 
a Transatlantiknak.

*

Hírek Itáliából. Napok óta hallgatom elrémülve a távirati irodák 
jelentését a szörnyű földrengésről Olaszország déli részén, ami minden 
más hírt megelőz. És ha olykor mégse, mert valahol előbbre teszik a 
műbolygó fellövését vagy az amerikai szenátor moszkvai látogatását, el
önt a pulykaméreg. Hát lehet valami fontosabb ennél? Római barátom 
üdvözletét is elhomályosítják ezek a borzasztó hírek ezrek haláláról és 
további ezrek szenvedéséről, pedig ez az üdvözlet annál is inkább jól
esett, mert a meghívás csábító üzenete is benne volt. Szeretek Rómába 
menni, s most már három éve nem voltam.

Pedig hallom, a via dél Casalettónak, ahol én is megszállni szoktam 
a Casa di San Stefanóban, illusztris vendégei voltak abból az alkalomból, 
hogy magyar kápolna nyílt a Vatikánban.

Nem ismerem eléggé a Vatikánt, hogy tudjam, merre is lehet ez 
az új magyar kápolna. Nekem eddig elég volt a Szent Péter-bazüika 
nyomasztóan hatalmas, de mégis magasba emelő látványossága, s a Sixtusi 
kápolna szépsége, tovább nem kívánkoztam soha. Még a vatikáni mú
zeumot se láttam, ami valószínűleg megbocsáthatatlan mulasztásaim közé 
tartozik. Világhírű könyvtárában se voltam, pedig ennyi alázattal igazán 
adózni illenék könyvtárosi múltamnak.

Végigmegyek Bemini angyalai között és átadom magam máris a 
gyönyörteli megsemmisülésnek, amihez hasonlót az ember csak a szere
lemben érezhet. Annyira, hogy nem érdekel, ami az aranycímeres vas
kapun túl van, ahol a svájci gárdisták állnak őrt kék-sárga kosztümben, 
mintha az egyik újvidéki futballcsapat játékosai tévedtek volna ide vala
mi csoda folytán.

És hogy egészen őszinte legyek, engem egy kicsit zavar is ez az 
általános magyar öröm, amely kétségkívül a konszolidáció jele. Talán 
azért, mert még ilyen örvendetes formában is a nemzetiségi megkülön
böztetést érzem belőle. Okom van rá, másfelől való sérelmem. Évek 
óta olvasom ugyanis a Glas koncila című horvát katolikus lapot, mert 
szeretek tájékozódni az ország és a világ különféle dolgairól, s minden 
alkalommal felháborít, ha a „nasa hrvatska erkva” fogalmazásában nyil
vánul meg az apartheid. Mintha más katolikusok, mondjuk magyarok, 
nem is léteznének ebben az országban. Ilyenkor dühösen vágom a sa
rokba ezt a naivan elfogult kis újságot, amelyet csak azért lapozok át, 
mert nívósabb, mint a Hitélet, amelybe néha szeretnék belesegíteni, jól
lehet nem vagyok gyakorló katolikus, csak a mesterség igénye ágas
kodik belőlem.

Én még úgy tanultam gyerekkoromban és úgy is maradt bennem, 
hogy a katolikus egyetemes egyház, tehát nemzetközi. Ezért volt, hogy 
a madridi, a párizsi, a bécsi templom ismerősen, otthonosan fogadott. 
Aztán egyszer csak minden megváltozott. Ha éppen mise volt, ahova 
betévedtem, a pap szemben állt, nem elején a nyájnak, amelynek veze
tése rábízatott, s az evangéliumi szövegből sem értettem semmit. Nem 
kutattam soha e változások okát, de föltételezem, hogy Róma szintén 
alkalmazkodni kívánt a koráramlathoz, amely a gyarmati népeknek is 
nemzeti jogokat követelt. És persze nem kifogásolni akarom ezeket az 
újításokat, jogom sincs hozzá, hiszen fekete bárány vagyok, kívül a 
nyájon, csak a nemzeti szólamokat érzem bántóaknak néha.

Nagyon szeretem Rómát, s ha csak lehet, elzarándokolok az örök 
Városba. Még azt a magyar kápolnát is megnézem majd a hat magyar 
szobrász művével, akik közül én csak Amerigo Tóth frizét ismerem a 
Termini homlokzatáról. Fenntartva persze eretnek nézeteimet, amelyeket 
most még csak megerősítve érzek a délolaszországi pusztító apokalipszis
sel. Az emberi szolidaritást elébe helyezve minden nemzeti elkülönülésnek.



ALKOTÓMŰHELY

Dr. TÓTH LAJOS

A SZAKMAI KÉPZÉS ÚJ RENDSZERÉNEK 
KIALAKULÁSA
SZÜKSÉG VAN-E A REFORM REFORMJÁRA?

Egy évtizeddel ezelőtt már kialakulóban voltak egy átfogó oktatási re
form megindításának az eszmei-politikai alapjai. Országszerte viták indul
tak az akkori iskolarendszer legidőszerűbb kérdéseiről. A viták, a meg
beszélések központjában a következő kérdés állt: milyen méretű az iskola- 
rendszer elavultsága, túlhaladottsága, illetve milyen jellegű reformra, meg
újításra van e téren szükség?

Az egészen a JtCSZ X. kongresszusáig (1974) tartó vitákban és fel
mérésekben egybehangzó vélemény alakult ki egy átfogó, az egész oktatási 
rendszert felölelő, az oktatás minden területét és fokozatát magában fog
laló reform szükségességéről. Ez a kongresszusi határozatokban világos 
megfogalmazást nyert, önigazgatású társadalmunkban nem lehetett tovább 
átsiklani az oktatás terén tapasztalt ellentmondásokon: a dualizmus ma
radványain, a fejlődés, kibontakozás, képzés esélyegyenlőtlenségein. Emel
lett mind sürgetőbb szükségletté vált az oktatás korszerűsítése, hatás
fokának, eredményességének emelése. Korszerű és minden szempontból 
hatékony oktatási rendszer nélkül elképzelhetetlen a társadalom fejlő
désének kellő biztosítása. Az oktatás a fejlődés igen fontos feltételévé 
és hajtóerejévé vált. Lemaradását a társadalmi élet és munka minden 
területe megérzi.

A hetvenes évek elejéig végrehajtott reformok részleges jellegűek 
voltak, csak az iskola vagy az oktató-nevelő munka egyes mozzanatainak 
megújítására irányultak, ami rendszerint bizonyos egyenetlenségekhez ve
zetett. Jugoszláviában ez az első átfogó reform, amelyet a hetvenes évek 
közepétől kezdtek az egyes köztársaságokban és tartományokban meg
valósítani. A Horvát SZK és Vajdaság SZAT elsőként látott hozzá ehhez 
a nagy és felelősségteljes vállalkozáshoz. Hamarosan követte őket Crna 
Gora, Kosovo, Macedónia, majd szűkebb Szerbia. Szlovénia és Bosznia 
csak nemrég tette meg az első komoly lépéseket ebben az irányban.

Manapság elég gyakran merül fel a kérdés: nem kellett volna-e leg
alább az oktatási rendszer főbb körvonalait egységesen kidolgozni, és a 
megvalósítás fázisait is országos szinten jobban összehangolni? Ez egy 
egységes reformkoncepcióra alapozódhatott volna, ami nem zárná ki a 
köztársasági és tartományi sajátosságok érvényesítését, de ugyanakkor 
egyes tantervek és tankönyvek egységesítésével több lehetőséget bizto
sított volna a gazdaságosság elvének alkalmazására. Mivel ezt a lehető
séget annak idején elmulasztották, most az egymás tapasztalatainak fel- 
használására és a nagyobb fokú köztársaságközi együttműködésre lehetne 
a hangsúlyt helyezni. Ezt az utóbbi időben kifejtett ilyen irányú erő
feszítések is alátámasztják.

Ennek a kérdésnek a felvetése kapcsolatban van a reform előkészítő 
fázisával, amely egyrészt túl rövid volt, másrészt szervezési és egyéb 
fogyatékosságok miatt ezt a kb. két évet sem használták ki eléggé ész
szerűen. Egy új oktatási rendszer megalapozása igen bonyolult feladat.
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Eredményes megoldása feltételezi az előző oktatási rendszer részletes tudo
mányos elemzését és a rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek 
tárgyilagos felmérését. A feltételek között, továbbá, nagyon fontos helyet 
foglal el a tudományos alap biztosítása.

A múlt tapasztalatain okulva már az előkészítő fázisban külön figyel
met kellett volna szentelni a személyi tényezőnek, a pedagógusnak, mert 
az ő felkészítésén és hozzáállásán az „új és jobb" megvalósításában ren
geteg múlik. A reform lényege pedig éppen ez az új és korszerűbb: a 
minőségi ugrás. 1973-ban a tanítóképzők és a pedagógiai főiskolák meg
szüntetésével, a pedagógiai akadémiák létrehozásával és a tanárképzés 
egyetemi rangra való emelésével komoly, elsősorban formai, szervezeti 
lépést tettünk a pedagógusképzés megreformálására. Ezt viszont nem 
követték más, szükséges lépések, akciók, amelyek hatékonyan járultak 
volna hozzá a minőségileg megfelelő személyi tényező biztosításához, amely 
képes a nagyobb követelményeknek, elvárásoknak is eleget tenni. Ezzel 
szoros összefüggésben van a pedagógusok társadalmi és anyagi helyzeté
nek javítása is, ami a pedagógusi pályát az ifjúság számára vonzóbbá 
tette volna. A pedagógusi pálya választásakor még mindig leggyakrabban 
az ún. negatív szelekció jut kifejezésre, ami ennek a fontos kérdésnek 
a megoldását nagymértékben gátolja.

Már rég emlegetett szükséglet egy, a pedagógusok minden kategó
riáját felölelő, továbbképzési rendszer kialakítása, aminek megvalósítása 
még mindig csak igen lassú ütemben folyik.

Most, a reform megindítása óta eltelt öt-hat év távlatából gyakran 
merül fel a kérdés: szükség lett volna-e (még a reform előkészítő fázi
sában) pedagógiai kísérletek megszervezésére? A kérdésre, különösen a 
tananyag kiválasztásával kapcsolatban — ami viszont a tanulók megter
helésével függ össze — határozott igennel felelünk. A szilárdabb tájékoz
tató és eligazító (orientáló) támpontok hiányában a túlméretezett tény
anyagban megnyilvánuló intellektualizmus elleni harcot nem lehet kellő 
hatékonysággal folytatni.

A tárgyi feltételek biztosítása a reform céljainak megvalósítását szin
tén elég nagy mértékben feltételezi. Rég világos már, hogy a korsze
rűbb oktatás nagyobb befektetéseket igényel, azonban — amennyiben ezek 
a befektetések célszerűek és gazdaságosak — társadalmi szempontból a 
legjobb, legkifizetődőbb befektetések lesznek. A szükségletek nagysága és 
az" eszközök korlátozottsága közti különbség eddig nem tette kielégítő 
módon lehetővé a korszerűbb anyagi alap biztosítását. Ebből a szem
pontból az iskolák és az oktatási központok között a helyzet gyakran 
igen eltérő, bár egészében véve javuló tendenciát mutat. Kétségtelen, 
hogy a mi társadalmunk az oktatásra igen komoly eszközöket fordít, 
de" az e téren végbemenő nagyarányú expanzió, mennyiségi növekedés 
folytán ezek nem mindig bizonyulnak elegendőnek a korszerűbb feltételek 
előteremtésére.

Ilyen körülmények és feltételek között került sor a hetvenes évek 
második felében egy jórészt új oktatási rendszer kiépítésére.

AZ OKTATÁSI RENDSZER ÁTALAKULÁSÁNAK 
FŐBB JELLEGZETESSÉGEI

Minden átfogó oktatási reform kulcskérdése és legnagyobb próba
köve a szakoktatási rendszer megalapozása és kialakítása. így van ez 
nálunk is. Ezen a téren jutott kifejezésre a legnagyobb lemaradás, ami 
mindenekelőtt abban nyilvánult meg, hogy az előző szakmai képzés nem 
tudta kielégíteni a társult munka, a gazdaság és a gazdaságon kívüli 
társadalmi tevékenységek igényeit. Olyan szakembereket képzett, amilye
nekre már nem volt szükség (vagy akik csak részben tudtak az új köve
telményeknek eleget tenni), és ugyanakkor bizonyos új profilú szakem
bereket egyáltalán nem képzett.

Lényegében két külön világ volt ez: a munka világa és a tanulás 
világa. A hatvanas évek elején történt erőfeszítések, hogy ezt a két vilá
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got, életszférát közelebb vigyék egymáshoz, csekély eredménnyel járt. A 
reform tehát egy igen időszerű, már égetővé vált kérdés megoldását 
tűzte napirendre.

Ez azonban csak a szakképzési reform megvalósításának egy, igaz, 
nagyon fontos mozzanata. Az alapvető kérdés az, hogyan lehet mindenkit 
a lehetőleg neki legjobban megfelelő munkára, foglalkozási ágra kiké
pezni, hogy a társadalom minél hasznosabb tagjává váljék. A kiinduló
pont egyrészt a társadalomban megvalósított (de állandó mozgásban, 
változásban levő munkamegosztás), másrészt az egyén adottságai, am
bíciója, óhaja. Mi azt kívánjuk megvalósítani, hogy mindenki arra a 
munkahelyre jusson, ahol társadalmi és egyéni szempontból a legtöbbet 
tudja nyújtani, és ugyanakkor biztosítani akarjuk mindenki számára sze
mélyiségének szabad kibontakozását. Embereszményünk a művelt ember, 
a jó dolgozó (szakember) és önigazgató. Nálunk tehát a nevelési célok 
és feladatok meghatározásánál több tényezőt és körülményt, elsősorban 
társadalmi fejlődésünk alaptörekvéseit és törvényszerűségeit kell figye
lembe venni. Ezáltal a fenti kérdés megoldása sokkal bonyolultabbá válik.

Már az általános iskolában le kell rakni a korszerű általános művelt
ség alapjait, már ott el kell kezdeni a tanulók előkészítését az önigaz
gatásra és a pályaválasztásra. Az elképzelés az volt, hogy mindezt a szak
irányú oktatás első fázisában, az egységes középiskolában még kibővítik 
és elmélyítik, különös hangsúlyt helyezve a termelőmunka alapjaira és 
a technikai képzésre. Ez utóbbinak komoly szerepet szántak a pálya- 
választásban is. Felmerült az a gondolat is, hogy már ezen a fokozaton 
lehetővé kellene tenni bizonyos egyszerűbb szakmák elsajátítását.

Erre a 8+2 osztályos, lényegében általános képzésre épült a szak
mai képzés, a hivatásirányú oktatás egy, illetve kétéves időtartalommal. 
A foglalkozási ágazatok és a szakképzettség osztályozásáról létrejött meg
állapodás értelmében közép fokon a munka harmadik és negyedik össze- 
tettségi fokába beleülő foglalkozási ágakra képeznek különböző profilú 
szakembereket.

Itt már egy lényeges kérdés maradt megoldatlan: a munka első és 
második összetettségi fokába tartozó, egyszerűbb foglalkozási ágazatokra 
való képzés valahogy a szakoktatási rendszeren kívül maradt. Ezzel leg
inkább a Tartományi Gazdasági Kamara és a foglalkoztatási érdekközös
ségek törődnek. A kérdés ugyanis igen időszerűvé vált, mert az egységes 
középiskolát a tanulók 20—25 százaléka nem képes befejezni, az ilyen 
szakmákra való képesítéshez pedig elegendő az általános iskola elvégzése is.

Célszerűnek látszott, hogy a középfokú szakemberképzést egy lénye
gében új szervezeti (intézményes) formában, az oktatási központokban 
valósítsuk meg, amelyekben az azonos vagy rokon szakmájú foglalkozási 
ágakban folyik a szakemberképzés, de emellett a továbbképzés, a speci- 
alizáció és a szakmai képesítés feladatait is magukra vállalják. Már a 
reform első éveiben lehetőségként merült fel a középfokú és a felsőfokú, 
valamint egyetemi szintű káderképzés integrációja.

Egy új szakképzési rendszer alapjainak lerakása csak az első ko
moly lépés volt. Ezzel egyidejűleg, vagy ezt követően egy egész sor bo
nyolult kérdést kellett megoldani.

A SZAKMAI PROFILOK KIALAKULÁSA ÉS A TANTERVEK

A korszerű szakemberképzésnek a korszerű követelményekből és el
várásokból kell kiindulnia. A kulcskérdés tehát: milyen szakemberekre 
van a munka különböző területein, ágazataiban szükség?

A kérdésre világos és szabatos választ kellett adni, és erre első
sorban a társult munka volt hivatott. Minden munkaszervezetnek fon
tolóra kellett vennie a saját helyzetét — mennyiben felelnek meg a fog
lalkoztatott dolgozók az adott követelményeknek —, hogy ezáltal a szük
ségleteit 'kimutathassa.
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A szakmai profil meghatározása nem könnyű feladat. Itt arra a kér
désre kell pontos feleletet adni, hogy az egyes profilú szakembereknek 
mivel kellene rendelkezniük: tudásban, készségekben, jártasságokban, ké
pességekben, hogy a munka meghatározott folyamataiban helytállhassa
nak. Ennek alapján lehet aztán kialakítani az oktatási profilokat, ami 
lényegében az előzőnek az oktatás kereteibe való beleillesztéséből áll. A 
gyakorlatban ez a két profil sokszor „összefolyik", egybevegyül, ami a 
megfelelő elméleti kimunkálás és a gyakorlati tapasztalatok hiányára 
utal. A következő lépés mindig az óra- és a tantervek kidolgozása.

Vajdaságban előbb 25 alapszakmát állapítottak meg, ezek számát 
később 28-ra emelték. Ezeken belül kb. 90 irányzat alakult ki, és kialakul
tak a foglalkozási ágak, az oktatási profilok, amelyek száma 287 volt, 
majd ezt bizonyos profilok összevonása által némileg csökkentették. A 
foglalkozási ágak (profilok) száma a Horvát SZ Köztársaságban és a szű
kebb értelemben vett Szerbia területén még jelentősen nagyobb.

Már a reform előkészítő fázisában vita tárgyát képezte, hogy célszc- 
rűbb-e szélesebb vagy szűkebb profilú szakembereket képezni, illetve 
megokolt-e a profilok túlzott „felaprózása”, ami különösen a fémipari, 
bőripari, vendéglátóipari, építőipari szakmákra volt jellemző. Egyesek 
már akkor a szélesebb profilok mellett kardoskodtak, de a „felaprózás” 
hívei kerültek túlsúlyba, az ő befolyásuk érvényesült. Hogy miért, arra 
nehéz meggyőző választ adni. Ugyanis világos volt, hogy míg a termelés 
gépesítése (a mechanizáció) annak idején szűkebb profilú szakembereket 
igényelt, az automatizáció korában szélesebb és sok esetben új profilú 
szakemberekre van — és még inkább lesz — szükség.

Ennyi foglalkozási ágra kellett az óra- és a tanterveket kidolgozni. 
Elsősorban az osztályonként rendelkezésre álló heti 30 órát kellett fel
osztani az általános képzés, az általános szakképzés és a szűkebb szak- 
képesítést nyújtó oktatási területek, illetve tantárgyak között, gondosan 
ügyelve a gyakorlati képzés szükségleteire is. A megfelelő arányok ki
alakítása gyakran élénk vitákra adott alkalmat. Különösen sok dilemma 
merült fel a gyakorlati oktatás helyének és időbeli terjedelmének a meg
határozásával kapcsolatban. A termelőszakmákban kialakult arányok (175 
óra elméleti oktatás és 105 óra gyakorlati a harmadik osztályban; 66 
óra elméleti és ugyanannyi, vagy valamivel több gyakorlati oktatás a 
negyedik osztályban) sok szakmában, illetve foglalkozási ágban nem biz
tosítja kellő mértékben a gyakorlati oktatáshoz szükséges időkeretet, 
ami nem jelenti azt, hogy az elméleti oktatásra túl sok időt terveztek 
az ún. specializált szakmunkás és szakmunkás képzésében.

Az óratervek alapján készültek el a tantervek, amelyekben meghatá
rozták minden tantárgy oktató-nevelő feladatait és az oktatás tartalmát. 
Ezt az összetett feladatot az oktatási központoknak kellett elvégezniük. 
Az oktatási központok szakmai közösségein belül kialakult munkameg
osztás alapján láttak hozzá e feladat elvégzéséhez a létrehozott munka- 
csoportok. Akkor sokan úgy vélték, hogy ehhez minden magasan képzett 
(konkrétan: egyetemi képzettségű) szakember ért (vagy értenie kell), hi
szen itt lényegében arról van szó, hogy mit kell az egyes tantárgyakból 
tanítani, illetve a tanulóknak elsajátítani.

Sokkal többről, a jövő szakembereinek kialakításáról van itt szó, 
amiben a feladatok és azok meghatározott tartalmakon (és tevékenység- 
formákban) történő megvalósítása a legfontosabb mozzanat. Nem mind
egy tehát, hogyan határozzák meg ezeket a feladatokat, és milyen tar
talmakat és gyakorlatokat szőnek bele a tantervbe.

Gyakran szem elől tévesztették, hogy ez nemcsak szűkebb értelem
ben vett szakmai, hanem egyben igen fontos pedagógiai (oktatáselméleti, 
módszertani) feladat is, tehát akit ezzel megbíznak, mindkét feltétellel 
(azonkívül tapasztalattal, megfelelő szemléletmóddal stb.) rendelkeznie kell. 
Itt kezdődtek a problémák, a hiányosságok. Ugyanis a munkában részt
vevők többsége (mérnökök, közgazdászok, jogászok stb.) nem rendelke
zett kellő (vagy semmiféle) pedagógiai képzettséggel, és ilyen jellegű 
segítséget a szakszolgálatoktól nem kaptak.
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Külön nehézségként említjük, hogy az oktatáselmélet idevonatkozó 
része is bizonyos fokig már elavult, illetve nem öleli fel a szakoktatás 
kérdéseit. Éppen ezért kellett volna a tantervek készítésével megbízott 
szakcsoportoknak olyan anyagokat bocsátani a rendelkezésükre, amelyek
ben sűrített formában tudomást, tájékoztatást szerezhettek volna az el
mélet felhasználható (tehát már szelektált) tételeiről, és útmutatást kap
tak volna azok felhasználási, alkalmazási lehetőségeiről.

Emellett nagy szükség volt a munka összehangolására, különösen 
a rokon tantárgyak tantervein dolgozó munkacsoportok közötti kommu
nikáció és együttműködés megvalósítására.

Mivel mindez kisebb vagy nagyobb mértékben hiányzott, bizonyos 
hibák, fogyatékosságok elkerülhetetlenek voltak. Az ún. függőleges és víz
szintes korreláció alkalmazásának hiánya gyakran vezetett egyes anyag
részek duplázásához; a tananyag-kiválasztáshoz szükséges irányelvek és 
mércék hiánya (vagy alkalmazásának elmulasztása) maximalizmushoz, én
ei klopedizmushoz vezetett — a tényanyag felesleges, túlzott halmozását 
idézte elő. Egyes tantárgyak tanterve keretjellegű, a legtöbbé részletesen 
kidolgozott, de a gyakorlati oktatás tartalma és formái ezekben sincsenek 
mindig eléggé konkretizálva.

Ilyen tantervek alapján kellett aztán összeállítani a tankönyveket 
és a jegyzeteket. Ezen a téren még mennyiségi szempontból is nagy le
maradás tapasztalható. A nevelés és oktatás reformjának eredményei cí
mű anyag (Misao, 1980) adatai szerint 1979 közepéig az általános és szű- 
kebb szakmai területekre mindössze kb. 100 új tankönyvet adtak ki, és 
ebből csak 48-at fordítottak le magyar nyelvre. A tankönyvellátás a nemze
tiségek nyelvén folyó szakoktatásban általában még gyengébb, ami ko
moly nehézségek okozója.

Nagy hiányosságok tapasztalhatók a kézikönyvek, a gyaporlati okta
táshoz szükséges praktikumok, feladatgyűjtemények kiadásában is. Ez
által a tanárok is és a diákok is súlyos akadályokkal küszködnek.

AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA SZÍNVONALA

Említettük már, hogy az oktatási reform az oktatás színvonalának 
és hatékonyságának emelését tűzte ki célul. Ezenkívül, társadalmunk alap
elveinek megfelelően, biztosítani kívánta az anyanyelven folyó oktatáshoz 
és a tanulók szociális helyzetéből adódó hátrányok megszüntetéséhez a 
szükséges feltételeket.

Mi valósult mindebből meg az elmúlt négy-öt év alatt? Erre a kér
désre, és a hivatásirányú oktatás más időszerű kérdéseire kerestük a 
választ hároméves kutatómunkánkban. A mintaként kiválasztott oktatási 
központok dokumentációja, a különböző forrásokból összegyűjtött adatok 
és az igazgatókkal, tanárokkal és tanulókkal folytatott interjú lehetővé 
tette számunkra a valóság feltárását, egy eléggé megbízható kép kiala
kítását.

Az oktató-nevelő munkával kapcsolatban elsősorban az eddig meg
tett útra és a jelenre jellemző mozzanatok, sajátosságok megállapítására 
törekedtünk. Az oktatásra (a rendes tanításra) szerintünk továbbra is 
jellemző:

— a verbális (szóbeli) módszerek egyoldalú és túlzott alkalmazása, 
amit az oktatáselméletben verbalizmusnak nevezünk,

— az intellektualizmus, a tényanyag-memorizálás túlzott szorgalma
zása, ami az oktatás ún. formát ív, képességfejlesztő és nevelői felada
tainak bizonyos fokú háttérbe szorítását eredményezi;

— a frontális munkaforma dominanciája az elméleti oktatásban;
— a tanulók átlagához való idomulás, a mindenkivel szembeni egyenlő 

elvárások támasztása, az egyéni képességek, hajlamok és érdeklődés né
mi elhanyagolása;
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— az oktatás és nevelés, valamint a tanítás és tanulás egységének 
felbontása;

— az osztályozás, a tanulók értékelésének elavultsága stb.

Az oktatási központokban, különösen a szaktantárgyak oktatásában, 
a vegyes típusú óra sajátos, meglehetősen elavult változata alakult ki. 
Rövidebb vagy hosszabb ismétlés, illetve ellenőrzés után ikerül rendsze 
rint sor az uj anyag feldolgozására, ami rövid magyarázatból és dik- 
tálásból (tollbamondásból) áll. Ennek a „módszernek” az alkalmazását 
legtöbbször a tankönyvhiánnyal igyekeznek megokolni.

Az oktatásank egy ilyen szintje és szervezeti felépítése még abban 
az esetben sem fogadható el, ha azt a tanár vázlatírással és vetítéssel 
egészíti ki. A probléma lényege abban van, hogy így az oktatás úgyszól
ván csak az alapvető tényanyag átadására és átvételére, feljegyzésére 
szűkül. Még az sem biztos, hogy ez minden esetben a lényeget öleli fel, 
és az sem, hogy a tanuló a diktált anyagot helyesen jegyzi fel.

Hol van itt a fogalomalkotás, a képességfejlesztés, a tanuló értelmi 
erejének aktivizálása? A tanuló leggyakrabban csak a receptor szerepére, 
a „feltálalt” anyag befogadására korlátozódik. Nagyon komoly kérdés: 
mi marad mindebből tartós értékként meg a tanulóban, hogyan lehet 
ilyen tudás alapján nála készségeket, jártasságokat kialakítani?

Nem mindenütt van ez így, de az egyes pozitív példák, a korszerű
sítés céljából tett nagyobb erőfeszítések eddig a legtöbb esetben nem 
tudtak kellő mértékben kibontakozni, kiszélesedni, bár helyenként az ilyen 
irányú próbálkozások eléggé termő talajra találtak.

A gyakorlati oktatás különösen a termelő szakmák terén képez ösz- 
szetett problémát. Mindenekelőtt kisebb vagy nagyobb nehézségekbe ütkö
zik a szükséges feltételek biztosítása. Ezt az oktatási központok rend
szerint a termelővállalatoktól várjáik el, és sok esetben ott kellő meg
értésre találnak. Következő fontos feladat az instruktorok biztosítása és 
a gyakorlati munka megszervezése. Ebből a szempontból már elég sok 
a hiányosság, de ugyanakkor igen pozitív megoldásokat is tapasztaltunk.

A gyakorlati képzéssel kapcsolatban elsősorban azt kellene meg
határozni, hogy mit lehet (és szükséges) az oktatási központon belül, 
az erre a célra megfelelő műhelyekben elvégezni, megvalósítani, és mit 
az üzemekben. Ehhez az irányelvekhez kellene aztán a megoldási formá
kat hozzáidomítani, azzal, hogy egy ideig még nem lehet optimális meg
oldásokra törekedni. A legfontosabb, amit minél előbb meg kellene való
sítani, hogy minden tanuló keresztülhaladjon a gyakorlati képzés előírt 
fokozatain, és hogy ebben az egyénileg és kis csoportokban végzett mun
kában megkapja a szükséges segítséget, útmutatást.

A gyakorlati képzést természetesen nem lehet csak a termelő ága
zatokra leszűkíteni. Ezt az elvet — a gyakorlattal, az élettel való ösz- 
szekapcsolás elvét — minden oktatási központban, minden tantárgyban 
alkalmazni kell. A tanulók pl. gyakran több tantárgy keretei között ta
nulnak az önigazgatásról, de mindez, saját bevallásuk szerint, nagyon 
elméleti ízű, pedig sok lehetőség van, hogy a tanultakat a gyakorlatban 
is szemléljék, tapasztalatokat szerezzenek, tájékozódjanak.

A legérezhetőbb problémahalmozódást mégis a nevelőmunka terén ta
pasztaltuk. Ezen a téren komoly lemaradást kellett — a reform szelle
mében — pótolni. Mindenekelőtt a marxizmus tanítására kellett jobb lehe
tőségeket létrehozni. E célból vezették be minden osztályban a marxizmus 
alapjai és az önigazgatású szocializmus elnevezésű tantárgyakat. Az alap
cél az volt, hogy a marxizmus hassa át az oktató-nevelő munka minden 
területét, hogy ezáltal hatékonyabban járuljon hozzá a tanulók világné
zetének és erkölcsi tudatának a kialakulásához.

A tanulók és a tanárok egybehangzó véleménye szerint, kevés kivé
tellel, ez a tantárgy csak részben váltotta be a hozzáfűzött reményeket. 
Ennek több oka van. Mindenekelőtt a tantervre jellemző maximalizmus, 
történelmiség és enciklopédizmus óriási tehertételként nehezedik tanárra
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és diákra egyaránt. Sok benne a felesleges, nem idomul a fejlettségi fok 
sajátosságaihoz, de bizonyos fontos mozzanatok — mint pl. társadalmi 
életünk erkölcsi kérdései — ugyanakkor hiányoznak belőle.

A tankönyvek ezeket a fogyatékosságokat részben még fokozták. Ne
hézkes stílusukkal, homályos megfogalmazásaikkal, elméletízűségükkel nem 
járulhatnak hozzá ennek a tantárgynak a megszerettetéséhez, nem keltik 
fel a tanulók érdeklődését, és a tantárgytól való elidegenülés veszélyét 
rejtik magukban.

Ilyen körülmények között nagy tanári önállóságra és alkotó hozzá
állásra van szükség ahhoz, hogy az anyag megfelelő kiválasztása és kor
szerűbb — a tanulók aktív bevonását serkentő — feldolgozása révén 
a tudás nézetekké, meggyőződéssé alakuljon át, és így hozzájáruljon a 
tanulók személyiségének pozitív fejlesztéséhez. Az ilyen irányú törekvé
sekről az oktatási központokból az utóbbi időben mind sűrűbben lehet 
hallani.

Ez még magában véve azonban nem lehet elegendő. Minden tan
tárgy oktatasában kifejezésre kellene jutnia a marxista hozzáállásnak, 
a nevelő jellegnek. Azonkívül a tagozati főnökök nevelőmunkáját is a 
legtöbb esetben sokkal komolyabb alapokra kellene helyezni.

A nevelőmunkával szoros kapcsolatban van a diákönigazgatás fej
lesztése. Az e téren elért szinttel elsősorban maguk a tanulók nincsenek 
megelégedve. Jelen vannak ugyan az oktatási központok igazgatási és 
részben szakvezetési szerveiben, jelenlétük azonban gyakran formális, és 
még a legjobb esetben sem gyakorolnak érezhetőbb hatást az egyes, őket 
is közvetlenül vagy közvetve érintő kérdések megoldására. Ez részben 
saját passzivitásukra — többek között a tagozati diákközösségek gyenge 
munkájára — vezethető vissza. A helyenként kifejezésre jutó nagyobb 
aktivitás, önállóság és önkezdeményezés a diákság soraiban (szerveiben) 
világosan mutatja a fejlesztés irányvonalát és módját. Ennek egyik fon
tos feltétele a „felnőttek" önigazgatási életének fejlettsége, az önigazga
tási viszonyok kialakultsága ezekben (és más) oktatási munkaszervezetek
ben. Ez utóbbi, és azon belül a nevelőtestület egysége előfeltétele a haté
kony nevelőmunkának.

Mivel a tanulókat fejlettségüknek ezen a fokán (és általában) sok, 
gyakran ellentétes hatás éri, és mert ezekre a hatásokra legtöbbször 
élénken reagálnak, a nevelés eddigi hatásfokával és szintjével semmi
képpen sem lehetünk elégedettek. Ennek a kérdésnek a jövőben feltét
lenül nagyobb figyelmet kell szentelni az oktatási központokban és az 
oktatásirányítás szerveiben egyaránt.

Az anyanyelvű oktatás megvalósításával a hivatásirányú oktatás ke
retein belül nem lehetünk teljesen elégedettek — hangzik el gyakran a 
megállapítás Ennek fő okát legtöbben a szakmák és foglalkozási ágak 
„felaprózásában” látják. Emellett több más tárgyi és személyi tényező, 
illetve a szükséges feltételek hiánya játszott még közre az ilyen helyzet 
kialakulásában. Kapcsolatban van ez az oktatási központok hálózatának 
és belső szerkezetének kialakulásával és változásaival, de nagy szerepet 
játszik benne a hozzáállás is. Az anyanyelvi műveltség fejlesztése szem
pontjából joggal merülnek fel kétségek a meglevő gyakorlattal szemben 
is, különösen a kétnyelvű oktatás gyakran eléggé improvizált és nehezen 
ellenőrizhető és irányítható, kiforratlan változataival kapcsolatban.

Az anyanyelven folyó szakképzés problémája gyakran fonódik össze 
egy másik időszerű kérdéssel: a szociális különbségekből fakadó tovább
tanulási egyenlőtlenséggel. Ennek megoldása, illetve enyhítése céljából 
növelték az ösztöndíjazásra és a tanulók segélyezésére szánt eszközöket. 
A diákotthonok száma azonban továbbra is elég kicsiny, így főleg a falusi 
tanulók kerülnek hátrányos helyzetbe. A következő, hatékonyabb lépést 
ebben az irányban a munkaszervezetektől lehet elvárni, amelyeknek, kü
lönösen az ifjúság számára nem eléggé vonzó termelőszakmák betöltése 
céljából nagyobb áldozatokat kellene vállalniuk.

Ideális helyzetet nem lehet máról holnapra elérni, de a szükségletek 
és lehetőségek tárgyilagosabb számbavételével és a rendelkezésre álló erők
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összpontosításával, valamint céltudatos irányítással, mindkét kérdés ha
tékonyabb megoldásához eredményesebben lehetne hozzájárulni.

A hivatásirányú oktatás megannyi időszerű és égető kérdése közül 
még csak kettővel — a társult munka szerepével és a kádertervezéssel — 
kívánunk ezúttal foglalkozni.

AZ OKTATÁSI KÖZPONTOK
ÉS A TÁRSULTMUNKA-SZERVEZETEK KAPCSOLATAI

Még az oktatási reform előkészítő fázisában többször hangsúlyoz
ták, hogy az egész reform a társult munkára épül és hozzá kell járulnia 
az oktatásnak a társult munka rendszerébe való beépítéséhez. Ezektől 
a céloktól vezéreltetve, és a társadalmi szükségletek kielégítésére töre
kedve a szakmai (hivatásirányú) képzésben, a Vajdaságban kialakult 95 
oktatási központ megalakulásától kezdve kereste az útját és módját, hogy 
minél szélesebb körű kapcsolatokat építsen ki a gazdasági (és részben 
a gazdaságon kívüli) munkaszervezetekkel. Szükségletei is ezt diktálták: 
külső munkatársakra és általában sok irányú támaszra, anyagi és szak
mai segítségre volt szüksége. A társultmunka-szervezetek pedig a reform 
kezdete óta igen érdekeltek voltak a szakmai képzés korszerűsítésében, 
színvonalának emelésében.

Ezek a közös érdekek és célok képezték az együttműködés kiinduló
pontját, a megvalósításban azonban nagy szerepet játszott a vezetői fel
adatkört betöltő személyek rátermettsége, találékonysága, helyzeti elisme
rése — mindkét oldalon.

Már az első években kialakultak a kapcsolatok és az együttműkö
dés különböző, szorosabb vagy lazább szálai, formái, egyes esetekben 
igen szerteágazó és gyümölcsöző együttműködés valósult meg. A kezdeti 
lendület később némileg lankadt, ami aztán helyenként egy újabb 
pozitív hullám követett. Lassan kikristályosodik, miben, milyen mérték
ben és formában képes a társult munka komolyabban hozzájárulni a 
lényegében közös feladatok és problémák megoldásához.

Fél évtized távlatából pl. tanulságos szemügyre, illetve bonckés alá 
venni a tantervkészítés kérdését. Ebben részt vettek az üzemek mérnö
kei, közgazdászai, a bíróságok szakemberei (a bírák), a kórház orvosai 
stb. Részvételük azonban, az említett felkészültséghiány miatt, gyakran 
formálissá vált: olyan munkát igényeltek tőlük, amelyre senki sem ké
pesítette őket. Ezért bevonásukat főleg az ún. szakmai (káder-) profil 
meghatározására és a visszajelzésekre (a tantervtervezetek véleményezé
sére és az alkalmazott tantervek értékelésére) kellett volna (és kellene) 
összpontosítani, irányítani.

A 'kérdésnek van egy szélesebb és egyben bonyolultabb dimenziója 
is, ami a társul tmunka oktatói-nevelői feladatkörének értelmezéséből 
és megvalósításából ered. Ennek a feladatkörnek kettős vonatkozása, irá
nyultsága van: egy belső, a saját káderszükségleteinek megoldására, a 
meglevő káderek színvonalának emelésére irányuló; és egy külső — az 
oktatásügy, külön a hivatásirányú oktatás kérdéseinek megoldásában és 
fejlesztésében való felelősségteljes szerepvállalás. A kettő egymással szo
rosan összefügg, és megvalósítása nem lehet csak a még rendszerint ki
alakulóban levő káderszolgálat ügye — bár annak és a fejlesztési szolgá
latnak ebben igen komoly szerep jut —, hanem a munkaszervezeten belül 
közüggyé kell válnia. Ehhez mindenekelőtt a nézetek, álláspontok, szerep
körök tisztázására, a tudat megfelelő formálására van szükség minden 
téren, hogy a vele párosuló jobb anyagi feltételek már a közeljövőben 
lehetővé tegyék az együttműködés átfogóbb és mélyebb formáinak a 
létrehozását. Megint időszerűvé vált, pl. a hivatásirányú oktatás át-, illetve 
visszahelyezése a termelővállalatokba, továbbá közös fejlesztési szolgá
latok kialakítása, közös befektetések tervezése és megvalósítása, aminek 
végső kimenetele, eredménye az lesz, hogy az oktatás, a szó teljes értel
mében, a társult munka rendszerének szerves részévé válik.
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Ennek a célnak a megvalósítása felé — az eddigi tapasztalatok ezt 
nyomatékosan alátámasztják — csak fokozatosan, a szükséges alapfel
tételek előteremtésével párhuzamosan lehet haladni. Egyelőre a már ki
alakult, vagy kialakulóban levő együttműködési formák szélesítésére és 
a kölcsönös bizalom elmélyítésére kellene mindkét irányból törekedni.

KÁDERTERVEZÉS ÉS A TANULÓK BEIRATKOZÁSÁNAK TERVEZÉSE

A kádertervezést eddig a gazdasági és a gazdaságon kívüli társadalmi 
tevékenységekben egyaránt a bizonyos fokú lemaradás és kiforratlanság 
jellemezte. Ezalatt, természetesen, nemcsak a szükségletek pontos kimu
tatását, hanem az új szakmai profilok kialakítását, a meglevők tovább
fejlesztését (átképzését, továbbképzését) és sok más korszerű mozzanatot 
értünk. A kádertervezés szoros összefüggésben van a munka technológiájá
nak alakulásával, fejlesztésével, de eközben figyelembe kell venni a társada
lom fejlesztésének főbb irányait, tendenciáit is. Az alapvető 'kiindulópont 
tehát a társadalmi tervezés. Ebbe kell a munka egyes ágazatainak, terüle
teinek beleilleszkedniük.

A kádertervezés és az oktatástervezés között szoros és sokrétű kap- 
csolat alakult ki. Nem az oktatástervezésnek a kádertervezésbe való „be- 
legyömöszölését” kell megvalósítani, hanem a jelenlegi és jövőbeli ká
derszükségletek figyelembevételével, messzire előretekintve kellene a szak
oktatás fejlesztését és azon belül a tanulók, főiskolai és egyetemi hall
gatók beiratkozását tervezni.

Rövid-, közép- és hosszú távú tervezésre van ezen a téren is szük
ség. Ezek egymásba folyásával alakulhat ki a tervezés korszerű rendszere, 
amely irányitólag hat és előre, a gyorsabb haladás irányába húz.

A hivatásirányú oktatás keretei között előbb csak a rövidtávú ter
vezés valósult meg, és az is sokszor igen ingatag alapokon állt. A nem
rég elkészült középtávú fejlesztési tervek már megalapozottabbak, bár 
velük kapcsolatban is elég sok kétség merül fel. Vajdaságban az 1981-től 
1985-ig terjedő időszakban az elfogadott fejlesztési tervek szerint legna
gyobb szükség (a régi elnevezést használva) szakképzett munkásokra és 
egyetemet és főiskolát végzett szakemberekre lesz. Ugyanakkor a közép- 
káderbeli ötéves szükségletek a munkanélküliek tekintélyes számával máris 
fedve vannak. Közben újabb 21 000 „technikus" képzését tervezik. Az össz- 
hangtalanság itt szemmel látható, esetleg némi vigasztalást csak az nyújt
hat, hogy a kimutatott szükségletek nem egészen pontosak.

A termelési technológia fejlődése, az automatizáció térhódítása egyes 
régebbi szakmai profilok elavultságához és újak kialakításához vezet. Ez 
már összetettebb kérdés, amelynek megoldása közvetlenül kihat a szak
mai képzés alakulására is. Az ilyen kérdéseket csak közösen, az oktatás 
és az anyagi, valamint a szellemi értékek termelési ágazatai, illetve mun
kaszervezetei tudják megoldani.

A tervezés fejlesztése céljából ma már nagyon érezhető az erre külön 
képesített (specializált) szakemberek hiánya is.

Amíg nem alakul ki a kádertervezés jól megalapozott, teljesebb 
megbízhatóbb rendszere, az oktatás és külön az oktatási központok meg
lehetősen nehéz helyzetben maradnak: nehezen tudják fejlődésük távlatait 
kellő mértékben kialakítani. Így a tanulók beiratkozásának szabályozását 
is bizonyos ingadozás fogja jellemezni. A kérdés másik oldala a tanulók 
pályaválasztásának irányítása, előkészítése, ami jelenleg még szintén, a 
legjobb esetben is, csak kialakulóban van.

Sok tehát a tennivaló, a pótolni való. A szálak egyrészt az általános 
iskolákba, másrészt a tervezőirodákba, az oktatásügyi és foglalkoztatási 
érdekközösségekbe, valamint a munkaszervezetekbe nyúlnak vissza. Az e 
téren tapasztalt haladás biztató ugyan, de annak érezhetőbb meggyor
sítására és irányítására volna szükség. A tervezést is szervezni kell, és 
fejlesztését csak tervszerűen lehet megvalósítani.
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Munkánkban a hivatásirányú oktatás, a szakmai képzés néhány idősze
rű kérdését öleltük fel, vagy inkább csak érintettük. Oktatási reformunk 
elmúlt fél évtizede sok értékes tapasztalatot halmozott fel. Ezek sokol- 
dálú elemzése és tudományos értékelése jó alapul szolgálhat a még min
dig a kialakulás fázisában levő oktatási rendszer továbbfejlesztésére. Csak 
a valósággal való nyílt szembenézés, a helyzet tárgyilagos feltárása mu
tathatja meg a mellékutakról, látszólagos vagy tényleges zsákutcákból 
a kivezető utat.

Most komoly fordulóponthoz érkeztünk. Világossá vált, hogy változ
tatásokra van szükség. A legbonyolultabb feladat az alig leülepedett szak
irányú oktatás rendszerének közép fokon, sőt egészében történő átalakí
tása. Erre feltétlenül szükség van. Az is világos, hogy nem a régire való 
visszatérésben kell e megoldás kulcsát keresni. A meglevőt kell korri
gálni, ezen kell elég nagy változásokat eszközölni. Itt különböző ve
szélyek leselkednek ránk. A legnagyobb veszély a rögtönzésből, az elha
markodott, nem eléggé megfontolt, megvitatott, tudományosan alátámasz
tott lépésekből származhat. Ennek elkerülése céljából szükség van, min
denekelőtt az eddig megtett út alapos kiértékelésére, a rendelkezésre álló 
erők jobb összefogására, az akciók jobb megszervezésére, összehango
lására, és különösen a magas fokú felelősségvállalásra minden érdekelt 
és a fejlődés menetére ható tényező részéről.

*
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BIACSI ANTAL

A KÜLDÖTT-TEVÉKENYSÉG 
POLITIKAI TEVÉKENYSÉG (2.)

ÉRDEKSZERVEZÖDÉS

Áz önigazgatási érdek szerveződés politikai rendszerünk lényegi kérdésévé 
vált. A társadalmi lét minden területén, így a művelődésben is új viszo
nyokat körvonalaztunk meg. Megvalósítottuk-e őket és hogyan? Olyan 
kérdés ez, mely maga magától vetődik fel. Mert öt év múlt el azóta, 
hogy az önigazgatási érdekszerveződés keretében előirányoztuk a fokozott 
harcot a művelődés és a művelődési élet szocialista önigazgatási átlénye- 
gítéséért. A dolgok logikájából természetszerűen következik, hogy vissza
pillantsunk a megtett útra, hogy elgondolkodjunk eddigi önigazgatási 
fejlődésünk és művelődésünk önigazgatású elkötelezettségén, hogy szem
ügyre vegyük, milyen mértékben sikerült megvalósítanunk a marxista 
megalapozottság és az osztályelkötelezettség eszméjét a társadalmi alkotó
munka ezen területén, hogyan váltottuk valóra az önigazgatási érdek- 
szerveződéssel, a munkásosztály osztályérdekeinek megvalósításával és a 
művelődési javaknak a dolgozók számára történő hozzáférhetővé tételével 
kapcsolatosan elfogadott elveket a művelődés területén, a dolgozók mű
velődési folyamatokra való közvetlen hatásának biztosítása útján.

Mindez azzal a kötelezettséggel jár, hogy élesebb formában tegyük 
fel a kérdést: milyen az a művelődéspolitika, melyet megvalósítunk? Miért 
nem új típusú ez a művelődéspolitika, melyben a szocialista építéssel 
párhuzamosan fejlődnek az új viselkedési formák és tartalmak is? Mit 
kell tennünk, hogy a társadalmi-gazdasági viszonyok fejlődésével pár
huzamosan eredményesebben szilárdítsuk művelődéspolitikánk társadalma
sítását is, melynek legfőbb hordozójává a művelődési önigazgatási érdek- 
közösség vált?

Mindenekelőtt a konkrét, felelősségteljes és szakszerű társadalmi ter
vezést kell kiharcolni a művelődésben is!

TÁRSADALMI TERVEZÉS

A társadalmi tervezés a művelődésben a szabad munkacsere lénye
ges eleme. A társadalmi tervezésről szóló törvény értelmében a műve
lődési tevékenységek tervezését az érdekközösség végzi, melynek köte
lessége, hogy a fejlesztési tervek összeállításakor az anyagi termelés a 
tmasz-ok dolgozói és a helyi közösségek polgárai által kifejezett szük
ségletekből és tervekből induljon ki. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban 
egyelőre az önigazgatási érdekszervezés megkezdett pozitív folyamatairól 
számolhatunk be. Másrészt viszont az érdekközösség lassan válik alkal
massá arra, hogy már a tervezés szintjén megvalósítsa az önigazgatási 
megegyezések útján a közös szükségletek és érdekek kielégítését. A mű
velődés kiemelt ágai sem a középtávú, sem az évi tervekben nem nyertek 
adekvát, sem kellően pontos megfogalmazást. Ezek a tervek legtöbbször 
a pillanatnyi vágyakat tartalmazzák, melyek nehezen vagy egyáltalán nem 
valósíthatók meg. Ezek miatt a hiányosságok miatt a művelődési fej
lesztési prioritás kérdései el sem jutottak az anyagi termelés tmasz-ai, 
sem a helyi közösségek elé, de ugyanígy nem foglalkozhattak velük a 
társadalmi-politikai szervezetek, a közösségek, a községi képviselő-testü
let vagy a művelődési érdekközösség szervei sem.
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A kölcsönösségnek, az érdekek egymásba ötvöződésének, a munka 
és a munka által megteremtett javak szabad cseréjének a művelődési 
tevékenységek tervezésében is meg kell nyilvánulnia. A tervezés viszont 
ezúttal sem lesz könnyű feladat, kiváltképp ha tudjuk, hogy sem az 
érdekközösség küldöttei, sem a munkaszaervezetek dolgozói, sem pedig 
a helyi közösségek polgárai nem kötelezik el magukat kellő mértékben 
a művelődés és a kulturális-művészi alkotómunka programozása iránt. 
Elvben mindannyian egyetértünk azzal, hogy nem intézményeket, hanem 
programokat finanszírozunk, ezzel szemben a köztudatban a kultúráról 
mint a teljes életvitel részéről alkotott felfogás még ma sem igen jutott 
túl azon a ponton, amikor az intézmények azért küzdöttek, hogy a költ
ségvetési keretből minél kiadósabb „szeletet" kanyarítsanak ki maguk
nak. Az a kimagyarázkodás, hogy a tervezés még fejletlen, nem igazolja, 
hogy a kívánságokra és a lehetőségekre is tervezzünk. Mert — mint a 
munkaszervezetekben mind gyakrabban hangsúlyozzák — jó programokra 
és reális tervekre mindig lehet eszközöket teremteni.

A közös művelődési és művészeti szükségletek és érdekek tervezése 
és kimutatása tekintetében, ugyanígy a fejlesztési tervekben is, elsősor
ban azt kell megállapítani és szabatosan meghatározni, hogy milyen teen
dőket kell realizálni a megállapított időszakban. Nemcsak arról van itt 
szó, hogy anyagi stabilitást és szilárd jövedelemforrást kell biztosítani, 
azaz felmérni, vajon a munkaviszonyban levő dolgozók minimális bruttó 
személyi jövedelmének 0,70 százaléka, amennyi jelenleg a művelődési já
rulék, elegendő-e a megnyilvánuló kívánságokra, vagy pedig mindenek
előtt az élet és a munka egységében megnyilvánuló tényleges szükségle
tekről van szó.

JOBB SZERVEZÉST BIZTOSÍTANI 
ÉS EGYBEHANGOLNI A PROGRAMOKAT

Ezt sugallják a „Mi a javaslata Szabadka művelődési életének javí
tásával kapcsolatosan?" kérdésre kapott válaszok is. A megkérdezettek 
24 százaléka úgy találja, hogy jobb szervezést kell biztosítani és egybe 
kell hangolni a programokat („A szervezés terén a tömegességre töre
kedni, elébe menni a dolgozó embernek, nem pedig azt várni, hogy he
lyünkbe jöjjön." „Rendszeresebb szervező munkára van szükség, az idő
pontok és a programok egybehangolására." „A múzeum nyitva tartását 
kell úgy megszervezni, hogy az ünnepeken és a hétvégeken is látogatható 
legyen."); 15,6 százalék a propaganda és a tájékoztatás javítását tekinti 
lényegesnek („Egységes, összegező tájékoztató a város minden művelő
dési eseményéről, mely mindenki számára hozzáférhető volna, miáltal 
mindenki szabadon és időben választhatna a rendelkezésre álló szabad 
idő keretein belül, a rendezvények között." „Ajánlom, hogy a művelődési 
dolgozók járjanak ki a terepre, propagálják a programokat, tájékoztassák 
a munkásosztályt a műsorokról és azok tartalmáról." „Időben való tájé
koztatás."); 10,6 százalék úgy találja, hogy a művelődési intézmények és 
a termelő munkaszervezetek közötti együttműködés nem kielégítő, ezért 
javítani kell a művelődési intézmények és a tmasz-ok kapcsolatán („A 
művelődési otthonnak jobban együtt kell működnie a munkaszerveze
tekkel, hogy a dolgozók tájékozottabbak legyenek a város művelődési 
eseményei felől." „Több közvetlen kapcsolatra van szükség a dolgozók 
és a művészek között, látogatásokat kell szervezni a dolgozói közössé
gekbe, kiállításokat a munkaszervezetekbe."); 8,4 százalék jobb minőségű 
tartalmat és jobb műsorválasztást igényel („Ahhoz, hogy Szabadka mű
velődési élete jobb legyen, a dolgozókat jobb és korszerűbb műsor vá
lasztás útján kell érdekeltté tenni." „Több ismert színházi társulat és 
művész vendégszereplését kell megszervezni, ugyanígy a jugoszláv írók 
és költők látogatását is és kapcsolatba hozni őket a közönséggel.") — és 
így tovább, amint azt az alábbi táblázat is tartalmazza, melyben a vá
laszok tipizáltak, gyakoriságukat százalékban mutattuk ki.
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SZABADKA MŰVELŐDÉSI ÉLETÉNEK JAVÍTÁSÁRA TETT 
AJÁNLATOK SZERKEZETE, A MEGKÉRDEZETTEK SZÁZALÉKÁBAN 
KIMUTATVA

7. táblázat

1. Jobb szervezést biztosítani és egybehangolni a programokat 24,0
2. Javítani a propagandát és tájékoztatást 15,6
3. Javítani a művelődési intézmények és a tmasz-ok kapcsolatán 10,6
4. Javítani a tartalom minőségét, jobb műsorválasztás útján 8,4
5. Több szórakoztató, esztrádműsórt adni 6,7
6. Fokozni a fiatalok bevonását 5,0
7. Több vendégszereplést szervezni nagyvárosi együttesekkel 4,5
8. A színházi élet műsorán javítani 3,9
9. Olyan előadásokat adni, melyek hozzáférhetőek a munkások szá

mára, melyeket megértenek 2,8
10. Megoldani a jegyárusítás, -vásárlás kérdését 2,2
11. A nevelőmunka javításával kialakítani a fiatalokban a művelő

dési események kísérésének szokását 2,2
12. Több szabad időt biztosítani a dolgozónak 2,2
13. Megoldani a művelődés anyagi kérdéseit 1,8
14. Megoldani a művelődés káderkérdéseit 1,8
15. Több figyelmet szentelni a műkedvelésnek 1,8
16. Rendbe tenni a művelődési emlékeket 1,0
17. Több tribünt és klubot szervezni 1,0
18. Egyéb javaslatok 4,5

Mindaz, amit Szabadka művelődési életének hiányosságaival kapcso
latosan felsoroltunk, valamit a vélemények és javaslatok, szoros össze
függésben áll a művelődési élet szervezési, pénzügyi és anyagi feltételeivel, 
a művelődési élet meghatározóival, melyekkel kapcsolatban gyakran kons
tatáltuk, hogy sok művelődési intézményünk munkájára a rögtönzés, az 
esetlegesség, a privatizálás és a személyes érdekek a jellemzők, így ért
hető, hogy e gyengeségek nemcsak a művelődési élet tartalmában, hanem 
a művelődési érdekközösség munkájában is tükröződnek: az érdekek egyez
tetésének és a szükségletek megállapításának folyamatában, az eszközök 
elosztására tett javaslatokban és a határozatok meghozatalában.

A MUNKACSERE

Az elmondottak számunkra azt jelentik, hogy mindenekelőtt az érté
kes programokra kell eszközöket biztosítani. Elsősorban azokra, melyek 
megvalósítására megvannak az anyagi és egyéb feltételek a munkaszer
vezetekben és a hdyi közösségekben, melyekben azok hatása érvénye
sül, akiknek a programokat szánták. Ennek megvalósításában egyedül 
az szükséges, hogy életre keltsük azokat a közismert, az általános társa
dalmi és művelődési politikánkkal kapcsolatos okmányaink sorában hang
súlyozott szerves összefüggéseket és munkaformákat, melyek a kultúrát 
a termelőerők és a termelékenység legfontosabb formájává teszik. Ilyen 
értelemben a legjelentősebb feladat a művelődési intézményekben terv
szerűen olyan viszonyokat teremteni, melyek a dolgozó ember szükség
leteire irányulnak. Többről van tehát szó, mint hogy az érdekközösséget 
megfelelő módon szervezzük meg, vagy szervezzük át, azaz hogy inten
zíven fejlesszük (elfogadhatatlan például, hogy az érdekközösség végre
hajtó bizottságában, ugyanígy az elnökségében sincs egyetlen művelődési 
dolgozó vagy alkotóművész), sokkal inkább arról, hogy művelődési életünk 
anyagi és egyéb feltételeinek fejlesztésében a küldöttségek ténylegesen 
szóhoz jussanak. Hogy például a Sever, a Bratstvo, a Zorka vagy a Pionír, 
a Chemos, a Peščara dolgozói szabadon és ténylegesen dönthessenek 
arról, melyik művelődési társult munka-szervezeteknek (a színháznak, a 
könyvtárnak, a múzeumnak, az ifjúsági otthonnak stb.) és milyen mű
velődési tevékenységeknek juttatják eszközeiket. Hogy ne csak az intéz
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mények legyenek azok, amelyek kész és — papíron — vonzó program
jaikat előterjesztik, hanem hogy a munkaszervezetek dolgozói és önigaz
gatási szervei, valamint a helyi közösségek is, terveikben és programjaik
ban fogalmazzák meg szükségleteiket, majd az önigazgatási döntéshozatal 
keretében, önigazgatási dialógus útján adjanak zöld fényt a legjobbaknak.

Ez volna a szó teljes értelmében vett szabad munkacsere, melyben 
a művelődés, a többi társadalmi tevékenységgel együtt a társult munka 
elválaszthatatlan összetevőjévé lesz. Az üyen viszony által meghatározott 
elvből következik, hogy a művelődési dolgozók társadalmi-gazdasági hely
zete azonos az anyagi termelést végző társultmunka-szervezetek dolgo
zóiéval. Ez egyúttal olyan jövedelmi viszonyok megteremtését is jelen
tené, melyekben kifejezésre jutna, hogy a társult munka által megvaló
sított jövedelembe beépültek a múzeum, a képtár, a könyvtár, a szín
ház stb. művelődési dolgozói munkájának eredményei is. Más kérdés, 
hogyan valósulnak meg ezek a közismert társadalmi-politikai elvek. A 
szabad munkacsere lényege, hogy a dolgozók hatását ezen elvek meg
valósítására a dolgozóknak a művelődési szükségletek kialakítására ki
fejtett hatása tegye lehetővé. Más szóval: nem kellene, hogy a művelő
dési programok kidolgozásában kizárólag a művelődési intézmények dol
gozói vegyenek részt. A programok megalkotása az anyagi termelést 
végző társultmunka-alapszervezetek dolgozóinak, a helyi közösségek dol
gozóinak és polgárainak, valamint a művelődésben dolgozóknak a közös 
feladata. Hogy dolgozóink többsége jie érezze magát szárnyaszegett ma
dárnak, amikor a művelődési élet kerül szóba, a művelődési programok
nak minden tmasz és minden helyi közösség egész társadalmi-gazdasági 
fejlődése szerves összetevő részévé kell válnia. A társiiltmunka-szerveze- 
tek és a helyi közösségek küldötteinek folyamatosan tájékoztatniuk kell 
a művelődési érdekközösség közgyűlését a saját művelődési program
jaikban és terveikben foglalt szükségletekről, érdekekről és ötletekről. 
A művelődési érdekközösségeknek pedig kötelessége megismerkedni mind
ezekkel a programokkal és egybehangolni az ezekben kifejezett szükség
leteket és érdekeket.

Ezáltal a művelődéspolitika megvalósítása során, a szabad munka
csere nemcsak a művelődési intézmények szempontjából nyilvánul meg, 
hanem az anyagi termelés dolgozóinak részéről kifejezett művelődési 
szükségletek szempontjából is. Az ilyen megközelítés egyúttal azt is meg
akadályozza, hogy a meglevő érdeklődés, szükségletek és ízlés kerüljön 
túlsúlyba, mely ellentétben áll azokkal az értékekkel -kapcsolatos közös 
érdekekkel — vagy érdekek részével —, amelyeket a szükségletek és ér
dekek szabad cseréjében a művelődés területén soha nem lehet arányosan 
ösztönözni.

Önigazgatási megegyezés útján vagy más módon megnyilvánuló sza
bad munkacserét (szerződések, programjavaslatok, művelődési akciók és 
rrianilesztációk szervezése az anyagi termelést végző munkaszervezetek 
közvetlen funkciójaként), tudomásunk szerint, csak a Népszínház végez 
a színházi kommuna útján. Ez azt a következtetést sugallja, hogy a munka 
és az eszközök közvetlen társítása a művelődés területén, az érdekközös
ségen kívül elég ritka jelenség. E^yes művelődési tevékenységek területén 
kizárólag (Subotica-Film), vagy reszben érvényesül a szabad munkacsere 
(Népszínház, Gyermekszínház, Városi Könyvtár, Városi Múzeum, egyes 
művelődési egyesületek, a Művelődési Otthon, az Ifjúsági Otthon stb.)
— itt a jövedelem egy részét termékeik eladásával és szolgáltatások nyúj
tásával valósítják meg. A megegyezések és megállapodások útján történő 
szabad munkacsere e tevékenységek területén annyival jelentősebb volna, 
amennyiben tervezett akciók útján kívánjuk megfékezni a piac ösztönös 
hatását és az egészségtelen kommercializálódást.

AZ ALKOTÓMUNKA SERKENTÉSE 
A NEMZETI KULTÚRÁK FEJLŐDÉSÉBEN

Beszélnünk kell a nemzeti kultúrák önigazgatási fejlődése kapcsán 
a valódi értékek és alkotómunka serkentéséről, a nemzeteink és nemze
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tiségeink kulturális hagyatékának teljesebb kutatására irányuló törek
vésekről, mivel a művelődés megoldatlan kérdései mindig a nemzetiségi 
viszonyokra tevődnek át.

A nemzetek és nemzetiségek egyenjogúságának megvalósításáról az 
utóbbi időben elég sok szó esett. Ennek az egyenjogúságnak a megvaló
sítása a művelődés fejlődése terén, társadalmunk szocialista építésének 
eddigi szakaszában több minőségi változáson ment át. A JKSZ XI. kong
resszusán megadott alapról kiindulva — eszmei-politikai harc minden nem
zet és nemzetiség kultúrájának érvényesüléséért, szabad és egyenjogú 
fejlődéséért, a közösségen, a testvériségen és egységen alapuló további 
kölcsönös egymásra hatásukért, önmaguk és kulturális létük, szocialista 
önigazgatási közösségünkhöz való tartozásuk tudatosításáért — további 
kérdések lényegét kell megválaszolnunk, hogy tovább erősíthessük kör
nyezetünk nemzeteinek és nemzetiségeinek ezt a természetes közösségét.

Meg kell vizsgálnunk, hogy a jelenlegi gyakorlatban hogyan valósul 
meg ezen a téren a JKSZ politikájának elméleti konceptusa, hogy ez a 
gyakorlat mennyiben tükrözi egyrészt a nemzeti jellegből, hagyományok
ból, fejlettségi fokból eredő sajátosságok és különbségek szabad és alkotó 
kifejezését, másrészt hogy az alkotómunkában és az új értékek létre
hozásában mennyire van jelen közösségünk politikai és szellemi egysége.

Felül kell továbbá vizsgálnunk azokat a tipikus jelenségeket is, me
lyek ennek a különbözőségekben megnyilvánuló egység megvalósulásá
nak útjában állnak. Az értékek érvényesülésének és az egyenjogú fejlő
désnek kell megteremtenie azt az alapot és azokat az eszmei elméleti 
elveket, melyekről kiindulva eljuthatunk a jelenlegi számbavételéhez, bí
ráló és önbíráló átértékeléséhez, valamint a nemzeti és nemzetiségi kul
túrák fejlődése aktív, önigazgatási konceptusának kidolgozásához, ellen
tétben a nemzeti jelleg romantikus és a nemzeti múlt mitikus értelme
zésével. Hogy ezekre a kérdésekre kielégítő válaszokat kaphassunk, át
tekintő információkat kell biztosítanunk a kiadói és színművészeti tevé
kenységekről, az amatőrizmusról, a műemlékvédelemről, a manifesztációk- 
ról, szemlékről, fesztiválokról, a községközi, közlársaságközi és nemzet
közi együttműködésről.

ZARÓKÖVETKEZTETÉSEK

A küldöttrendszer továbbfejlesztésének serkentése érdekében néhány 
íontosabb következtetés és feladat összegezésére van szükség, melyek 
társadalmi-politikai szempontból várnak megoldásra.

Első helyen említjük a művelődési érdekközösség küldötteinek és 
küldöttségi tagjainak tájékozatlanságát, mivel meggyőződésünk, hogy ez 
a körülmény csökkenti társadalmi-politikai fejlődésünk lehetőségeit; első
sorban a küldött rendszerét. Megengedhetetlen, hogy azok, akiknek végső 
soron döntési joguk van a művelődési élettel kapcsolatban, ne ismerjék 
megfelelő szinten ugyanennek a művelődési életnek az eseményeit.

A küldöttek és küldöttségi tagok munkáján és tevékenységén konk
rét akciók által kell változtatni. A küldőt ti tevékenységnek politikai gya
korlatot jelentő ténykedéssé kell válnia. Hozzá kell járulni olyan tevé
kenységi formák kialakításához, melyek megfelelnek a művelődéspolitika 
konkrét céljai megvalósításának, valamint a tényleges szükségleteken ala
puló egyes és közös érdekek egybekapcsolásának.

A haladó szocialista erők frontját képező társadalmi-politikai és 
gazdasági szervek közös erőfeszítésére van szükség a küldöttek és kül
döttségi tagok jogainak gyakorlásában és kötelezettségeinek teljesítésében 
fellelhető apolitikus magatartás megváltoztatása érdekében.

A küldöttek és küldöttségi tagok bekapcsolása a művelődési életbe 
olyan kérdés, mely további kutatásokat, vizsgálatokat, elemzéseket és 
gyakorlati megoldásokat igényel. A művelődési érdekközösség küldöttsé
geinek munkájában részvevő küldöttségi tagok számára alapvető kérdés, 
hogy munka iránti fogékonyságuk kifejezésre juthasson mind a küldött
ségekben, mind a művelődési élet területén, hogy ez erkölcsi és intellek
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tuális értékelést és megerősítést nyerjen a művelődési érdekközösség 
szerveinek munkájában — ami arra motiválná őket, hogy a művelődési 
tevékenységben való részvétel mindennapi szükségletükké váljon.

Nem volna szabad végül szem elől téveszteni azokat a sajátossá
gokat sem, melyek részletesebb bemutatására, elemzésére és értékelé
sére ezúttal nem vállalkozhattunk. Itt elsősorban a megállapított tények 
okaira gondolunk, melyek feltárása elmélyültebb és alaposabb kutatást 
igényel, de amelyek felett nem szabad elsikianunk ezen az érdeklődési 
területen. Ezért megállapíthatjuk: egészében szemlélve, kisebb vagy na
gyobb mértékben sikerült bemutatni a művelődési érdekközösség küldöt
teinek, küldöttségi tagjainak egyes sajátosságait: azokat, melyek az al
kalmazott extenzív kutatási metodológia számára egy empirikus kutatás 
során hozzáférhetővé váltak. Végtére is a kutatásnak is ez volt a célja: 
utat nyitni azoknak, akik a küldöttek tevékenységének kérdését tudo
mányos eszközökkel, a gyakorlati politikai folyamatok álláspontjáról to
vább kutatják. És tekintettel arra, hogy a művelődéspolitikával kapcso
latosan elfogadott álláspontokban jelen van, hogy nemcsak a már meg
nyilvánult művelődési szükségletek kielégítéséért küzdünk, hanem új érté
kek kifejlesztéséért is, a helyzet felmérése és az előttünk álló feladatok 
meghatározása során ahhoz a következtetéshez jutunk, hogy túl kell lép
nünk a jelenlegi kedvezőtlen helyzeten, melynek elemei:

— a szükséges eszközök szintjének meghatározása,
— a káderproblémák megoldása,
— a műemlékvédelem nagy fontosságú feladatainak megvalósítása,
— a szervezési és programbeli hiányosságok kiküszöbölése,
— az intézmények megnyitása és kapcsolatteremtés a társult mun

ka felé,
— a céhviszonyok felszámolása az egyesületekben,
— a programok és a műsorpolitika tökéletesítése,
— az erők egybegyűjtése értékes programok megvalósítására,
— a munka eredményének és minőségének értékelése,
— a művelődési dolgozók munkája társadalmi értékelési mércéi

nek kidolgozása,
— a programokkal kapcsolatos standardok, kádemormatívumok és 

anyagi feltételek rendszerének kialakítása,
— a szükségletek és lehetőségek egybehangolása,
— a művelődési érdekközösség egyenrangú dialógusok parlamentje

ként való szerveződése.
Mindezek a szükségletek ismételten azt a következtetést kínálják, 

hogy szilárdabb és szervezettebb együttműködésre van szükség a társa- 
dalmi-politikai közösség minden területén, a különböző relációkon és szin
teken. A megoldást mindenekelőtt a valós munkacserében, a művelődési 
tevékenységek egymás közötti önigazgatású egybekapcsolódásában és a 
társulásban kell keresni.

Tudatában annak, hogy igen könnyű ilyen követelményeket meg
fogalmazni és nehezebb őket megvalósítani, a hangsúlyt csupán arra sze
retnénk helyezni, hogy a küldöttek és a küldöttségek tagjaitól kapott 
ismeretek tudatában és az eddigi gyakorlat tapasztalatait felhasználva, 
kapcsoljuk szorosan össze a küldöttek munkájának feltételeit az ember 
életfolyamatának egységével, és azzal a tudattal, hogy a küldöttségi jog 
és feladat sikeres gyakorlása, társadalmi és pszichikus folyamatok egy
ségéből eredően, maga is a tökéletesebb homo politicus érlelendő is
mérvegysége.

Mert a küldöttek és küldöttségi tagok minden aktivitásának elő
feltétele a művelődésben is az emberi életfolyamat egysége, amelyben 
a munka, a tanulás, a család, az otthon, a pihenés, a hasznos szórakozás, 
a kikapcsolódás, a tájékozódás és az összes elsődleges és másodlagos 
szükséglet kielégítése alkotja azt a funkcionális személyiségi egységet, 
amelynek pozíciójáról a küldött több vagy kevesebb, kisebb vagy nagyobb 
sikerrel gyakorolhatja önigazgatási jogát és kötelességét. Ezáltal a kül
döttmunka az ember egzisztenciális tevékenységének, a homo politicusnak 
funkcionális része.
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OLVASÓ NAPLÓ

FEJLŐDÉSÜNK LEGFONTOSABB KÉRDÉSEI

EDVARD KARDELJ: A Jugoszláv Kommunista Szövetség.
Fórum, Újvidék, 1980.

Kardelj válogatott műveinek kötete a Jugoszláv Kommunista Pártnak, 
ilJetve a Jugoszláv Kommunista Szövetségnek harcát ismerteti az új 
szocialista társadalom létrehozásáért, továbbá társadalmunk fejlődésének, 
főleg pedig a szocialista önigazgatás társadalmi-gazdasági és politikai 
viszonyának legfontosabb kérdéseivel foglalkozik.

A JKSZ társadalmi szerepére és feladatára vonatkozó álláspontok 
természetesen a sorozat minden kötetében kifejezésre jutnak. Az ebben a 
kötetben publikált tanulmányok a JKSZ szerepét, eszmei és politikai szer
vezettségét és az önigazgatási viszonyok erősítésére vonatkozó erőfeszí
téseinek munkaformáit, munkamódszereit helyezik előtérbe.

A JKSZ szerepéről és feladatairól szóló számos cikk, beszámoló és 
felszólalás közül főleg azok kaptak helyet ebben a kötetben, amelyek szo
cialista társadalmunk fejlődésének egyes szakaszait ismertetik a társadal
mi ellentmondásokkal, -kételyekkel és útkeresésekkel s a helyes megol
dások kijelölésével és a felmerülő nehézségek, ellentétek szocialista ön
igazgatásunk alapelveivel összhangban történő leküzdésével együtt. A 
JKP harca az új Jugoszláviáért című cikk alapgondolata például, hogy 
pártunk irányvonala a népfelszabadító harcban is azért győzedelmeske
dett, mert a marxizmus és a leninizmus gazdag alapjaira épült. Kifejezés
re juttatja azt is, hogy pártvezetőségünk ugyan nem ragaszkodott mere
ven, dogmatikusan ezekhez az alapokhoz, de egész elméleti felkészült
ségét és gyakorlati politikáját a marxizmus-leninizmus eszméje hatotta 
át. Rámutatott ugyanakkor arra a fölöttébb téves nézetre is, hogy a JKP 
csak a háború idején került kapcsolatba a szélesebb néptömegekkel, il
letve hogy „véletlenszerűen", bizonyos „kedvező" körülmények folytán 
nyerte el a néptömegek bizalmát. Ennek éppen az ellenkezője történt, 
mert a JKP már a háború előtt szilárd pozíciókat épített ki magának a 
nép körében, s nem csupán a munkásosztály, hanem a dolgozó parasztság 
gazdasági követeléseinek élharcosává is vált. Az egyetlen politikai párt 
volt a királyi Jugoszláviában, amely mozgósította a tömegeket a jugo
szláv népek önrendelkezéséért és egyenjogúságáért, valamint a néptöme
gek demokratikus jogaiért folyó harcra.

Egyes megjelentetett munkák ismertetik, hogy a szocialista társa
dalmunk kiépítésének első szakaszában a kommunista párt vezette mun
kásosztály közvetlen uralmán alapuló néphatalom az egész viszályban meg
szilárdult. Ugyanakkor a Népfront a munkásosztálynak és a parasztság
nak, valamint a népi értelmiségnek és a többi dolgozónak olyan szilárd 
szövetségesévé vált, amely minden tekintetben meghatározta a Népfront 
politikai fejlődését. Ezzel egyidejűleg a JKP és Tito elvtárs a dolgozó tö
megek óriási többségének bizalmát élvezte, amelyek egyúttal kinyilvá
nították azon akaratukat is, hogy tovább kell fejleszteni a szocialista 
társadalmat. Az 1948. évet, a Tájékoztató Iroda határozata és a JKP ötö
dik kongresszusa utáni időszakot Kardelj beszámolójában döntő évnek 
nevezi, hangsúlyozván, hogy a szocializmus további fejlődésének nélkü
lözhetetlen kísérője a szocialista demokrácia további elmélyülése. Ez már 
azért is fontos, mert nyilvánvalóvá vált, hogy a szocialista társadalmi 
rendszer világtörténeti távlatokban is kivívta történelmi győzelmét. A
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JKSZ hatodik kongresszusa olyan vonatkozásban hozott lényegesen újat 
a kommunisták tevékenységében, hogy megváltoztatta társadalmunk szo
cialista viszonyainak az építésében betöltött szerepét.

Különleges és időálló jelentőségű a JKSZ VII. kongresszusán A Ju
goszláv Kommunista Szöwtség programjáról címmel felolvasott beszá
moló. Ennek bevezetőjében Kardelj elvtárs külön figyelmeztetett, hogy 
a JKSZ programjának mindenekelőtt meg kell szabnia a kommunisták 
társadalmi akciójának legközelebbi és végső céljait. Továbbá ennek az 
akciónak a teltételeit és azokat az alapvető problémákat, amelyeket meg 
kell oldani, és ezeknek megfelelően kijelölni a harc eszközeit, módsze
reit és formáit. Figyelmeztet azonban, hogy eközben nem szabad megfe
ledkezni Marxnak arról a tételéről, hogy „a valóságos mozgalom egyet
len lépése fontosabb tucatnyi programnál". Mert mindenki számára vi
lágossá kell válnia annak a tényezőnek, hogy a végső cél elérése nem
csak a leghaladóbb emberek szubjektív erőfeszítéseitől függ, hanem min
denekelőtt a társadalmi fejlődés anyagi feltételeitől és a társadalmi-gaz
dasági folyamatoktól.

Nem kevésbé fontos a „Kommunista Szövetség eszmei szerepéről a 
társadalmi önigazgatás feltételei között" témakörre vonatkozó felszólalása 
a Jugoszláv Kommunista Szövetség Központi Bizottságának Belgrádban, 
1961. november 27-én megtartott harmadik plénumán. Egy 1965-ben adott 
interjújában vezérgondolata az volt, hogy a Kommunista Szövetség ve-: 
zető szerepének forrása önigazgatású társadalmunkban nem azonosítható 
valamiféle igazgatási funkció gyakorlásával, hanem mindenekelőtt a szo
cialista társadalmi viszonyok továbbfejlesztéséért vívott küzdelemmel.

Hasonló jellegűek a szerző 1969—1972 között írt munkái is. Ezeknek 
is a vezérgondolata: milyen feladatok és felelősség hárul a kommunis
tákra az egyenrangú és szabad nemzetek és nemzetiségek szocialista ön- 
igazgatási közösségeként fejlődő Jugoszlávia további építésében. Külön 
jelentőségük még, hogy egyben irányadók arra vonatkozólag, hogy mi
lyen forradalmi akciót kell indítani a JKSZ-nek a JKSZ Elnöksége 1971. 
december 10-én megtartott 21. ülése után. A Kommunista Szövetség tag
jainak szüntelen eszmei és politikai harcot kell folytatniuk az önigaz
gatású szocialista társadalom további célkitűzéseinek megvalósításáért 
és a szocializmusnak meg a szocialista önigazgatásnak az ellenségei részé
ről jövő nyomás ellen, mert az ilyen szocialistaellenes törekvések iránti 
bármilyen opportunizmus utat nyitna saját eszmei és politikai egységének 
a felbomlása előtt. A szerző ezzel a harci módszerrel kapcsolatban még 
megállapítja azt is, hogy ebben a harcban maga a Kommunista Szövet
ség is szüntelenül fejleszti és módosítja saját ismereteit és ezzel egyben 
fokozza alkotókészségét. Figyelmeztet azonban, hogy ennek a harcnak 
demokratikus viszonyok között és demokratikus eszközökkel kell folynia.

A kötetbe felvett újabb tanulmányok egy része Tito elnök szerepét 
értékeli elméleti és politikai szempontból a JKSZ fejlődésének különböző 
szakaszában. Ezek között mindenekelőtt a Tito és a Jugoszláv Kommunista 
Szövetség című értekezést kell megemlítenünk, amelyet a szerző a JKSZ 
KB 1967. december 28-i ünnepi ülésén olvasott fel abból az alkalomból, 
hogy Tito harminc éve került a Kommunista Párt élére. Szerepét a 
Kommunista Párt, illetve a Kommunista Szövetség eszmei-politikai fej
lődésének különböző időszakaira vonatkozólag is értékeli. Szerepe az 1928. 
évi zágrábi pártkonferencia után növekszik, amikor serkentést kaptak az 
eddigi súlyos belső frakciós harcok elleni törekvések. Az ő szervező mun
kájának köszönhető, hogy az 1935 és 1937 közötti időszakban a párt az 
ország egvre erősödő politikai tényezője lett, mivel mind szélesebb fron
ton sikerült megszabadulnia az illegalitás korlátaitól és élére állnia, a 
munkás- és néptömegek számos tevékenységének. Utána, 1937-ben rend
kívül súlyos nemzetközi helyzetben fogadta el a JKP főtitkári tisztségét. 
A második világháború egyre jobban előrevetette árnyékát. Fel kellett ké
szülni az esetleges agresszióra. Titónak a párt élére kerülése egyben a
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párt vezető szerepét illetően a munkásosztálynak a hosszú távú forra
dalmi céljaiért vívott harc módszereit is meghatározta: harcolni a töme
gekért, küzdeni mindennapos követelésükért mindennapi akciószövetség
ben, valamennyi társadalmi erővel és mozgalommal, amelyek az adott 
körülmények között a munkásosztály szövetségesei lehetnek a fennálló 
reakciós rendszer politikája elleni harcban. A népfelszabadító harc és a 
szocialista forradalom, a kivívott győzelem és az új szocialista társa
dalom alapfeltételeinek megteremtése ugyancsak szorosan összefügg Tito 
elnök nevével. Az önigazgatású szocialista társadalom kiépítésében szaka
datlanul az eszmei és politikai harc központjában állt. Ugyanakkor nem
zetközi politikai koncepciói — akár az imperializmus elleni harcról, akár 
pedig a nemzetközi munkásmozgalmon belüli problémákról van szó :— 
valójában teljes alkotó egyéniségének a kifejezői.

Hasonlóan fontos még A jugoszláv népfelszabadító felkelés és szo
cialista forradalom politikai és katonai stratégiája és Titónak e stratégia 
megalkotásában és alkalmazásában betöltött szerepe c. tanulmánya is.

A sorozat többi kötetéhez hasonlóan, a JKSZ-ről szóló tanulmányokat 
is időrendben közli e rendkívül jelentős kiadvány.

Dr. MÉSZÁROS SÁNDOR

ÖNISMERETÜNK GYARAPODÁSA

Válogatott dokumentumok a Baranyai háromszög politikai történetéhez 
1941—1944.
Horvátországi Magyarok Szövetsége. Eszék, 1980.

Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyv 2.
HMSZ, Eszék, 1980.

A Horvátországi Magyarok Szövetsége két figyelemre méltó gyűjteménnyel 
gazdagította kiadványaink számát, ugyanis megjelent második Évkönyve 
és a Válogatott dokumentumok a Baranyai háromszög politikai történe
téhez 1941—1944 című kötete. A szövetség kiadványaihoz — sajnos — eléggé 
nehéz hozzájutni, mert Vajdaság területén a könyvterjesztők figyelmét 
mind ez ideig elkerülték ezek a könyvek (ez vonatkozik a Muraközre is), 
s az érdeklődő csak személyes kapcsolatok révén tudja megszerezni a 
szövetség publikációit. Az észrevétel tevőnek azt is meg kell állapítania, 
hogy számunkra itt, Vajdaságban nem lényegtelen dolog, hogy meg tud
juk-e szerezni ezeket a kiadványokat, mert hiszen nem helyi jellegű 
munkák, mint majd látni fogjuk a két említett mű esetében is.

A Válogatott dokumentumok... -bán közölt 82 történelmi okirat a 
„Drávaszög politikai történetét világítja meg az 1941 és 1944 közötti idő
szakban", mint azt bevezetőjében dr. Tóth Lajos is hangsúlyozza. Véle
ményünk szerint sokkal többről van itt szó, mint regionális jellegű irat
gyűjteményről, hiszen — hogy csak a legjelentősebb munkásmozgalmi 
egyéniséget, Kiss Ernőt említsük — a Drávaszög kommunistáinak szer
vezkedése és pártmunkája nem korlátozódott csupán a jelzett területre, 
s erre Tröszt Sándor utószava is felhívja a figyelmet.

A gyűjteményt dr. Szita László, a Baranya megyei Levéltár igazga
tója állította össze és játta el jegyzetekkel. A Horvátországi Magyarok 
Szövetsége egyben ezzel a kiadvánnyal járult hozzá a JKP jviikovári kong
resszusa jubileumának hatvanéves megünnepléséhez. »
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Itt először közölt jegyzőkönyvek, alispáni, jegyzői és főszolgabírói 
jelentések, törvényszéki végzések, belügyminisztériumi bizalmas leiratok 
stb. világítják meg előttünk a drávaszögi munkásmozgalom mind aktí
vabb kibontakozását, a letartóztatások körülményeit, az ítélethirdetéseket, 
melyeknek zöme börtönbüntetést, internálást jelentett. Név szerint is 
megismerhetjük azokat a haladó gondolkodású magyarokat, szerbeket és 
horvátokat, akik a szegénység, a nyomor és az elnyomatás felszámolása 
érdekében szövetségre léptek, s a mind fokozottabb terror ellenére pro
pagandatevékenység formájában, röpiratok terjesztése és fegyveres ellen
állások révén megszervezték a fasizmus elleni küzdelmet.

De szólnak az okiratok a német jobboldali nemzetiségi mozgalmak
ról, a horvát usztasa szervezetek magatartásáról, a telepítésekről, az elha
gyott birtokok hasznosításáról, a kommunista rádióelőfizetők kérelmeinek 
megtagadásáról, a baranyai társadalmi egyesületek működéséről stb. is.

A 82 dokumentum mellett a kiadvány második része írásokat és 
visszaemlékezéseket közöl a JKP Zombori Körzeti Bizottsága munkájá
ról Milenko Beljanski (Kiss Ernő), Vladislav Rotbart, Imre András, Zvo- 
nimir Golubovié tollából, valamint közzétesz néhány — a JKP Vajdasági 
Tartományi Bizottsága, Kamenko Gagrčin és a JKP Bács-baranyai Kerületi 
Bizottsága által megfogalmazott és magyarra fordított — röpiratot, (kiált
ványt és felhívást. Az egyes okiratokról készített fénymásolatok és a 
mozgalomban résztvevők fényképei egészítik ki ezt az igen hasznos gyűj
teményt.

A Horvátországi Magyarok Szövetségének Évkönyve (2.) gazdag tar
talmával járul hozzá a népfelszabadító harcok és a szövetség történeté
nek kiegészítéséhez, de értékes tanulmányokat olvashatunk a Horvát Szo
cialista Köztársaság magyar tannyelvű oktatási intézményeiről, a hely- 
történet, művelődéstörténet és a néprajz köréből is. A Josip Broz Tito 
1892—1980 című írásban Jozo Petrović megemlékezik a Jugoszláviában 
élő nemzetek és nemzetiségek nagyszerű, világtörténelmi viszonylatban 
is kimagasló vezéregyéniségéről, „akinek életével és művével összefonód
tak összes erőfeszítéseink, összes győzelmeink, összes megvalósult, igazi 
szabadságot és független fejlődést sóvárgó vágyaink". (9.)

Loboda Gábor az Emlékezés cím alatt megjelentetett interjúk szer
zője. A zombori származású Sípos Jánossal, a hercegszöllősi Szűcs Lajos
sal, a Petőfi rohambrigád egykori politikai biztosával, Jankovits Rudolf 
tábornokkal, valamint Baki Ferenccel, a 16. vajdasági hadosztály pro
paganda osztályának egykori főnökével folytatott beszélgetésekből, a sze
mélyes emlékezést nyomon követve, megismerkedhetünk a háború előtti 
és alatti mozgalmi tevékenységgel, valamint a Petőfi brigád megalaku
lásának körülményeivel és a 15. és 16. vajdasági brigád hősies küzdel
mével 1944— 45 folyamán.

A Horvátországi Magyarok Szövetsége 1979. november 24-én ünne
pelte megalakulásának harmincadik évfordulóját. Ebből az alkalomból 
Marinko Grujié köszöntötte a „saját nemzetiségi azonosságukat, anya
nyelvűket, nemzetiségi kultúrájukat és nemzeti sajátosságukat" (57.) őr
ző és ápoló egyesületet.

A kezdetekre emlékezik Vörös László, aki részt vett az őszirózsás 
forradalomban, majd pedig a Tanácsiköztársaság bukása után hazánkba 
emigrált. Közéleti tevékenységének egyik csúcspontja a szövetségben való 
aktív részvétel volt.

Az 1949. november 29-e és 1950. december 30-a között megjelent Ma
gyar Néplapról Lábadi Károly közöl rövid beszámolót, Kovács Irén az 
Eszéki Rádió magyar nyelvű adásairól készített rövid ismertetőt, mely
ből azt is megtudhatjuk, hogy közvetlenül a felszabadulás után ez az 
állomás sugározta az első magyar nyelvű adást Jugoszláviában.
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A vörösmarti Tájmúzeumot szintén a jubileum évében, 1979. május 
18-án nyitották meg. Baranyai Júlia ez alkalomból írott rövid összefog
lalója a hajdani Veresmart gazdag szellemtörténetére hívja fel a figyel
met, idézve egy régi mondást: „Egy nép, amelynek múltja nincs, jövője 
sem lesz", mintegy emlékeztetve arra, hogy „Ráeszmélhetnünk m ár... 
nekünk rendkívül gazdag szellemtörténetünk van e tájon." (81.) A Tájmú
zeum e gazdag hagyomány egy részének megőrzésére és tudatosítására 
hivatott.

Tröszt Sándor jelentése a Horvátországi Magyarok Szövetségének 
1979. évi munkájáról tartalmazza a művelődési egyesületek tevékenysé
géről, a színházi vendégszereplésekről, író-olvasó találkozókról, könyv
tárhálózatról, kiállításokról, népszerű tudományos előadásokról, a kiadói 
tevékenységről, múzeumi gyűjteményekről stb. szóló részletes kimuta
tásokat, melyek arra engednek következtetni, hogy a Horvát Szocialista 
Köztársaság területén élő magyarok művelődési életének megnyilvánulá
saira kellő figyelmet fordítanak az illetékesek.

Az Évkönyvnek ebben a részében Tausz Imre ismerteti a Magyar 
Képes Üjság 1979. évi munkáját is.

Merki Ferenc a Magyar tannyelvű oktatási intézmények a Horvát 
Szocialista Köztársaságban címmel közöl alapos, kimerítő tanulmányt az 
1979—80. évi iskolahálózatról (a magyar nyelv és nemzeti kultúra okta
tása, az általános és középfokú oktatás), az oktató-nevelő munka anyagi 
és személyi feltételeiről, a pedagógusok folyamatos továbbképzéséről stb. 
Külön szeretnénk felhívni a figyelmet az egyetemi és főiskolai oktatás
ról írott fejezetre, melyben a szerző visszatekint az elmúlt időszakra 
és megállapítja: „Középiskolát végzett tanítványaink... csak a vajdasági 
főiskolákon és egyetemeken folytathatták anyanyelvű vagy kétnyelvű ta
nulmányaikat" (120.), vagy ösztöndíjas- és önköltségesként valamely ma
gyarországi főiskolán és egyetemen. A Horvátországi Magyarok Szövet
sége és a Köztársasági Pedagógiai Intézet javaslatára megbeszéléseket 
folytattak az Eszéki Egyetem Pedagógiai Fakultásán a kétnyelvű oktatás 
bevezetéséről. Ezt az akciót a köztársasági társadalmi-politikai szerveze
tek is támogatták. E megbeszélések eredményeként „a következő tan
évtől kezdve a Pedagógiai Fakultás óvónői és osztálytanítói szakán a 
hallgatók magyar nyelvet és irodalmat, módszertant, didaktikát és pszi
chológiát tanulhatnak anyanyelvükön". (121.) Más egyetemeken a hall
gatók kötelező idegen nyelvként anyanyelvűket is választhatják. Az újvi
déki bölcsészkar magyar szakos tanárainak bevonásával oldanák meg 
az oktatói-nevelői munkát.

Az Évkönyv „Helytörténet — Művelődéstörténet — Néprajz" című 
részében Baranyai Júlia (A rómaiak nyomában Baranyában), Bencze Sán
dor (A szlavóniai szigetmagyarság történetéből), Pataky András (Fejezetek 
a laskói iskola történetéből), Merki Laura (A baranyai könyvtárak meg
alakulása és fejlődése 1914-ig), Lábadi Klára (Köszöntők az Alfalukban — 
Laskó, Várdaróc, Kopács) és Lábadi Károly (Az alfalusi népviselet) értékes 
tanulmányait olvashatjuk, melyek konkrét bizonyítékai Baranyai Júlia 
már idézett megállapításának: e tájnak rendkívül gazdag szellemtörténete 
van.

E vázlatos ismertetés révén igyekeztünk felhívni a figyelmet arra, 
hogy a Horvátországi Magyarok Szövetségének kiadványai milyen érté
kes módon segítik elő múltunk feltárását és jelenünk nemzeti önisme
retének alakítását.

KÁ1CH KATALIN

311



EGY KÖNYV KETTŐS TÜKÖRBEN

LÉVAY ENDRE: Terhes örökség.
Fórum, Újvidék, 1980.

ÜVEGCSEREPEK EGY MOZAIKHOZ

Érdekes, hogy a világszerte reneszánszát élő memoárirodalom milyen 
lassan hódít tért a jugoszláviai magyar irodalomban. Lévay Endre vállal
kozásáig voltaképpen csak Majtényi Mihály és Lőrinc Péter tett kísérletet 
ebben a műfajban, de Majtényi csak igen keveset árul el az események
ben betöltött szerepéről, s inkább kortársainak portréit igyekezett meg
rajzolni, Lőrinc pedig az eseményekre is főleg mint önéletrajza fejezeteire 
tért ki. Lévay Endre inkább az eseményekre koncentrál, de megfelelő 
mértékben, minden álszerénység nélkül ismerteti a maga szerepét, tevé
kenységét is azokban.

Műfaját tekintve a Terhes örökség az önéletrajz és az emlékirat egy
féle ötvözete. Önéletrajzként indul, de nem halad folyamatosan, hanem 
életének csak azokat a fejezeteit nagyítja ki, amelyek irodalmunk és kul
turális életünk történetével összekapcsolódnak, amelyekben a fenti terü
leteken fontos tevékenységet fejtett ki. Maga is úgy véli, hogy munkája 
eredményeként „Apró kis üvegcserepek gyűltek így össze, ezekből majd 
valaki összerakja azt az évtizedeket visszatükröző mozaikot, amely- fel
villantja a mi életünk eddig nem eléggé megmutatott arcát".

Aki egy kicsit is ismeri a jugoszláviai magyar irodalom és kultúra 
történetét, tudja, hogy a Hidat Lévay Endre indította meg és szerkesz
tette fennállása első két esztendejében, majd átadta a baloldalnak, hogy 
aztán Mayer Otmár vezetésével a kommunista munkásmozgalom, az ille
gális JKP legális orgánumává fejlődjön. Érthető tehát, hogy aki kezébe 
veszi Lévay Endre könyvét, mindenekelőtt a folyóirat megindítása és a 
baloldalnak történt átadása körülményeit keresi benne. Hadd mondjuk 
meg mindjárt: nem fog csalódni, mert mindezt részletesen és valóban a 
leghitelesebb forrásból ismerheti meg. De ennél jóval többet is.

Az író, a majdani szerkesztő önéletrajzában külön hangsúllyal emeli 
ki paraszti származását és gyermekkori kapcsolatát a földdel, tanyával 
és a földművelő emberekkel. Pedig városi gyerek volt, apja ácsmester, 
de anyai ágon tanyai, paraszti. így talán még nagyobb hatással volt rá 
a mezei élet, a szántó-vető életforma, a jószáglegeltetés sok kalanddal 
járó foglalatossága, mintha állandóan ott élt volna, s ez egész évi mun
kája lett volna, nem pedig vakációval együtt járó szabadulás várostól és 
iskolától. Ez a vonzódás a földművelő élethez, a parasztok iránti tisztelete 
és ragaszkodása, ami a tanyalakó nagyapja és nagybátyái, nagynénjei 
iránti szeretetből fakadt, végigkísérte egész életén. Innen érthető az a 
nagy lelkesedés, amellyel a falukutatók munkáit fogadta, s hogy hatá
sukra ő is elindult Telecskára falukutató munkára. De ott van ez a 
program a Hídban is, s a népi írók gyakori szereplése a folyóiratban ide 
vezethető vissza. Mert a Viharsarok, a Néma forradalom, az Alföld pa
rasztsága megdöbbentő tényanyaga a szegényparasztság és földmunkás
ság, cselédség helyzetéről megerősítette a hidasok meggyőződését, hogy 
az agrár jellegű Vajdaság legtömegesebb elnyomott és kizsákmányolt 
rétege, tehát leginkább forradalmasítható tömege ugyanez a földmun
kásság, cselédség és kisparasztság, amelyről Féja Géza, Kovács Imre és 
Veres Péter beszél.

Az önéletrajz következő fejezetei, amelyek szintén nemcsak önma
gukban jelentősek, az iskolaévek. Nem a diákos ellenzékieskedésre gon
dolok, hisz különböző diákcsínyek, jó tanárok, rossz tanárok minden egy
kori diák emlékezetében maradtak (a véletlen folytán például Richter 
Nándorról és dr. Petényi Gyuláról még nagyon is hasonlók az emlékeink), 
s a legtöbb végzős nemzedék úgy hiszi (gyakran velük együtt kedves

312



tanáraik is), hogy az övék egészen különleges volt. Azokra a válságos esz
tendőkre gondolok, amikor Lévay nemzedéke kilépett a gimnáziumból, 
meglógta a görbe botot, rágyújtott az első szivarra, és egyszerre nem 
tudta, hova, merre induljon. S ez azért fontos, mert e néhány nemzedék 
a harmincas évek első felében épp kiúttalanságában határozta el magát 
tettekre: az ifjúsági alosztály megalakítására a Népkörben, ahonnan a Híd 
is elindult — számos más progresszív vállalkozással együtt. S megint 
csak az itt uralkodó szellem, a fiatalok felfogásának haladó jellegére, anti
fasiszta irányvonalára jellemző, hogy ugyan a Híd kikerült a körükből, 
túllépett az ő polgári humanizmusukon, de amikor a folyóirat nevében 
valójában a párt szólította őket egységfrontba a fenyegető fasizmus ellen, 
ismét találkoztak. És ne feledjük el, hogy Mayer Otmárék a baloldal ne
vében nem véletlenül határoztak úgy, hogy épp a Hidat veszik át és for
málják kommunista „Társadalmi, irodalmi és kritikai szemléivé, hanem 
azért, mert — mint Laták István írja — „már kezdettől mozgalmi lapnak 
vallotta magát, s egyetlen pillanatra sem zárta el hasábjait az egészen 
komoly problémák megvitatásától". Sőt, eredetileg a hidasok keresték 
a kapcsolatot a baloldallal, s így lépett érintkezésbe Lévayval Laták, 
aki kezdettől fogva nemcsak a saját, hanem más kommunista írók, köz
írók írásait is szállította a folyóiratnak, s azok ott rendre meg is jelentek. 
S épp ezért ugyanez a baloldal már az első két évben olvasótábort is 
gyűjtött a Híd köré, s amikor 1936-ban a továbbhaladásról kellett dönteni
— s Laták szerint például a jobbratolódás veszélye is fennállt —, akkor 
a döntő érv az olvasótábor volt. Választani ugyanis jobboldali mecénások 
és az olvasó tömegek között kellett. Az egyik legérdekesebb, legizgal
masabb fejezete Lévay könyvének épp a heves jobboldali támadások, a 
folyóirat körüli ádáz küzdelmek leírása, amely — mint ismeretes — 
a baloldal teljes diadalával zárult. Lévay számára persze nem volt fáj« 
dalommentes a válság. Dehogyis „játszotta" ő át a folyóiratot a balol
dalnak, ahogy Nagy Ivánék vádolták, hanem belátta, hogy erős kezekbe 
kerül, s csak így léphet tovább előre, de ő a saját elsőszülött gyermeké
től vált meg, attól a folyóirattól, melyet csaknem két évig éjt nappallá 
téve szerkesztett, lektorált, korrigált ingyen, sőt ráköltötte özvegy anyja 
megtakarított pénzecskéjét is, hogy a nyomdaszámlát törleszthesse, mert 
néhol az olvasók még a 3 dináros lapárat is többen adták össze s na
gyon nehezen. Könyve egyik legszebb lapját írta e „búcsúzkodásról", az 
átadandó levelek s egyéb dokumentumok egész éjjel tartó válogatásáról.

Lévay, a szépíró főképp a tömör, de találó portrékban remekel. 
Mint folyóiratszerkesztő és később mint újságíró is számos érdekes em
berrel, íróval és más jelentős személyiséggel, művésszel találkozott. Hogy 
csak néhányat említsünk: Kosztolányi Dezsővel, Szabó Dezsővel, Dezső 
Alajossal (aki Derso néven vált világhírű karikaturistává) stb. De hogy 
közelebbi példánál maradjunk, leírja megismerkedését, első találkozását 
Szirmai Károllyal is. Sorai nyomán valóban teljes testi valóságában, de 
víziós lelkű íróságában is érzékletesen bontakozik ki előttünk: „Amint 
kiszállt a vonatból, Kende leírásából mindjárt megismertem hatalmas 
alakját. Olyan volt, mint egy görög isten, nem fehérben, hanem feketében. 
Melegen lekezeltünk, de hogy megbizonyosodjon, holt komolyan meg
kérdezte:

— Hogy is hívnak?
Egy kicsit meglepődve megmondtam a nevemet.
— Persze, Lévay Bandi... Igen... Tudom, a vasúton a legjobb az, 

ha az ember előre mindent ellenőriz... A v . . . i  vasútállomáson is így 
szoktam ... Olvastad ugye u Ludvig című gyönyörű elbeszélésemben?! ...

Úgy nézett magasan előre, messzi a távolt kémlelve, mint Hollója ... 
(Mindmáig legnagyobb írásának tartom.) Víziójában lelke örök szárnyalását 
engedte szabadjára. A Holló a fekete ruhás jövevény: Szirmai Károly 
Conrad Veidt-i keménységgel maga a Holló."

Idézhetnénk a Kende Ferenccel, ezzel a páratlan szervezői és üzleti 
érzékkel megáldott könyves emberrel és íróval lefolyt találkozásait is. 
(Alighanem méltatlanul hagytuk feledésbe menni alakját és rendkívül 
hasznos kiadói, könyvbehozatali stb. tevékenységét.) És együttműködését
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Dudás Kálmánnal, Herceg Jánossal, a festőkkel... Idézzünk még csak 
egyetlen villanást a „Krajcáros művészek” portrésorozatból, az egyik 
legsikerültebbet és legdöbbenetesebbet az öngyilkosság felé tántorgó Far
kas Béláról:

„Alighogy köszönt, mindjárt ezzel kezdte mondókáját:
— Egy vasam sincs ... Csak ti segíthettek rajtam.
Meggörnyedt alakja olyan volt, akár Modiglianié abban a füsttel teli 

párizsi mulatóban, és képeivel — a szerkesztőségben — éppúgy lépett 
asztaltól asztalig.

— Ezt odadom negyven dinárért... Ezt meg harmincért... De ha 
sokallod, akkor megköszönöm azt is, amennyit adsz érte... Ti már csak 
tudjátok, mennyit ér az, amit én festek most..."

A könyv második oldalán olvasható címből az következik, hogy a 
Terhes örökség a Megélt élet című önéletírásnak első kötete, tehát várhat* 
juk a folytatást. Érdeklődéssel és kíváncsian is várjuk, de ha a találkozá
sokra és miniportrékra gondolunk, sajnálhatjuk, hogy az eddigiek során 
ilyen nagy léptekkel haladt, mert úgy tetszik, még nagyon sok emlék ma
radt az íróban ebből a rendkívül érdekes és izgalmas korszakból, amely 
az olvasó, kiváltképp az utókor érdeklődésére méltán tarthat számot. 
Mert akármilyen furcsa is ez az író számára, életének ez a szakasza 
minden emlékével immár történelem, irodalmunk, sajtónk, »kultúránk tör
ténetének fejezete.

JUHASZ GÉZA

TARTALMÁT AZ ÉLET TEREMTETTE

Terhes örökség Lévay Endre legújabb könyvének címe. örökséggel aján
dékozott meg bennünket az író, olyan örökséggel, melyhez tovább gyűjt- 
hetjük való értékeinket ennek az önéletrajznak az iránymutatásával.

Irodalmi, művészeti és részben társadalmi életünk fél évszázadának 
lényeges krónikája került az életünkre figyelő olvasóhoz. Lévay Endre 
publicisztikai írásai, riportjai, tanulmányai, hangjátékai, monodrámái, el
beszélései, regényei után élményeit írta meg. Teljes odaadással, a teremtő 
idők hőfokán ír önmagáról, azokról, akik egy időszakban, az egyéni élet 
árán, a haladó életszemlélethez tartozó közösség tagjának vallják ma
gukat és erről környezetünkben, a gyakorlati életben tesznek tanúságot.

Az életút, amelyen Lévay és szereplői — kortársai — haladnak, 
az egykori Jaszibara Sömléki iskolájánál kezdődik és időben a második 
vüágháború kezdetéig jut el. A figyelmesebb olvasó arról is tudo
mást szerez, hogy a Terhes örökség egy több kötetre tervezett mű, a 
Megélt élet anyagának első része.

A gyermekkori, az ifjúkori élmény elkíséri az embert a felnőtt és 
öregedő korba. A visszatekintés ebben a könyvben az olvasót olyan élmé
nyekig vezeti, hogy a fiatalabb korosztályhoz tartozók az események 
részeseinek érzik magukat. Hajlamosak vagyunk arra, hogy a gyermek
kornak történéseit a valóságnál szebbnek lássuk. Lévay Endre a gyer
mekkor legszebbnek hitt önámítását rombolja le, szembeállítva a merev 
és tévhitre épült tanítási módszerrel, és kiválaszt, megkülönböztet, szám
vetésre késztet.

Amikor az olvasó megismerkedik a szerzőnek és társainak gyermek- 
vüágával, azon kapja magát, hogy az érettségiző legényke alig vagy egy
általán nincsen felkészítve arra, hogy megtalálja helyét a munkanélkü
liek életkörülményeiben, a gazdasági válsággal küszködő, az osztályellen- 
tétekkel vajúdó életben. A szegény sorsú szülők, az ácsmester apa, 
majd az özvegy édesanya küzdelme az akkori ifjúság és szülők élet
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körülményeit tárja a főleg ifjabb olvasónemzedék elé. Az életkörülmé
nyek formálta első szerelem gyámoltalansága ebben a könyvben az idő
szakra jellemző életkép.

Lévay Endre könyvének életrajzi részeiben olyan mértékben van 
jelen, amennyiben azt a környezete elengedhetetlenül megköveteli. Ép
pen ezért állítható, hogy az olvasó környezetrajzot, korképet kap a két 
háború közötti Szabadkán, Becskereken, Zágrábban és más helységek 
ben élő írók, képzőművészek, színművészek, zeneművészek, a kétkezi dől 
gozók, osztályharcosok életkörülményeiről, kortársainak magatartásáról 
küzdelmeiről.

Forgatagos időszakban megélt életet írt meg a szerző. A folyamatos, 
kiegyensúlyozott vallomás odafigyelést követel az olvasótól, ismeretfel 
táró erővel hat, az események mélyen az emlékezetbe vésődnek. Az idő 
által sokak számára eltemetett mélyből bányászta emlékeit és hozta fel
színre az író, s így lett az érzésvilág és a valóság találkozásának műve
lődéstörténeti krónikája ez a könyv.

Az írói tudatosság mellett Lévay Endre csak részben érzi, vagy 
észre sem veszi, hogy nemcsak a főszereplő sorsa iránti érdeklődést váltja 
ki, hanem mindazok számontartását, akikről szól. Ide tartozik az is. 
hogy az ő szegény életkörülményeinél voltak még sanyarúbb sorsok is. 
Együtt érettségizik Mayer Otmárral, ismeri a szabadkaiak által ma is 
emlegetett Nagy Jancsit, a nagy tehetségű zenei virtuózt. Bencz Boldi 
zsár társaságában tanúja a Kalangya születésének. Mi ja Markovié tanára 
a földkérdés felé irányítja figyelmét. Részese a ljubljanai ifjúsági kong
resszusnak, ismeri a brüsszeli ifjúsági világkongresszus határozatait, és 
mindennek hatására a szabadkai fiatalokkal együtt eljut a Híd program
jának megfogalmazásáig és a folyóirat elindításáig.

Számos hiteles történet megörökítése teszi jelentőssé irodalomtör
ténetíróink, az olvasók számára ezt a közérdekű könyvet. Hogyan kerül 
Laták István író útján Cseh Károly, dr. Singer Adolf és mások kézirata 
a Hídba, ezt is élethűen leírja. Kordokumentum arra vonatkozólag is 
miként bontakozik ki a Híd-mozgalom.

A Naplónál Lévay Endre együtt dolgozik számos, ma is jó nevű, 
elhunyt íróval, hírlapíróval. Ott találjuk Oláh Sándor, Balázs G. Árpád, 
Hangya András, Farkas Béla, Dezső Lajos-Derso társaságában. Találkozik 
Kosztolányival, Szabó Dezsővel és még számos olyan személyiséggel, aki
ről tudnunk kell azt, amit megírt róluk. Béke-est a Népkörben, a nincs
telenek számára szervezett segélyakciók, a peremvárosi falusi könyvtárak 
megszervezése és számos más értékes történet képezik írónk életét. A 
Ludas környéki elhagyatott vidékre, a város közelében meggyűrődött 
életre úgy figyel a Híd-mozgalom, ahogyan még az akkori szakszervezet 
sem. A kérdés tehát adva van: A Híd haladó szerepe akkor kezdődött-e, 
amikor Simokovich Rókus és Mayer Otmár átvette a szerkesztést, vagy 
kezdettől fogva céltudatosan haladt abba az irányba, hogy a párt szó
csöve legyen? A válasz egyértelmű lehet csak: A Híd indulásától kezdve 
azon az úton haladt, hogy a haladó világszemléletű tömegek lapjává 
válhatott. Való igaz, hogy az előmunkálatokat Lévayék végezték el és 
nem is elszigetelten, hanem a ljubljanai ifjúsági kongresszus irányelvei 
alapján.

Lévay Endre évtizedeken át rendszeresen ír. Életteremtő megnyilat
kozásai az irodalom iránti önzetlen magatartásából adódnak, s így élhet 
az író a maga valóságával íróként. Ebben a művében későbbi életének 
időszakára is mutat azáltal, hogy a gyermekkori és fiatalkori élmények, 
hatások és kényszerhelyzetek nem múlnak el következmények nélkül az 
állandóan önmagát kereső alkotó ember világában. Mindez azonban már 
a Megélt élet második kötetében kap majd helyet.

A 372 oldalas Terhes örökség gondolatköre, környezetrajza, nyelve
zete igazolja, hogy Lévay Endre önéletrajzának tartalmát az élet terem
tette, az élet élteti tovább. Az újvidéki Fórum Könyvkiadó jóvoltából az 
író születésének 70. évfordulójára jelent meg ez a kötet.

URBAN JÁNOS 
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AZ ÚJ MAGYAR REGÉNY POÉTIKÁJA

THOMKA BEÁTA: Narráció és reflexió.
Fórum, Újvidék, 1980.

A cím sokat ígér, talán többet annál, amiről számot adhatunk, de így, 
ezzel a megjelöléssel fejezhető ki a vállalkozás aránya. Thomka Beáta 
Narráció és reflexió című könyvéről beszélünk. A Gemma-sorozat 14. da
rabjaként jelent meg, de elméleti színvonala, szakszerűsége révén magasan 
kiemelkedik a sorozatból.

Tárgya az új magyar regény, elsősorban a magyarországi, s annak 
az az áramlata, mely lényegesen elüt a hagyományos magyar epikától: 
Ottlik Géza, Mészöly Miklós, Konrád György, Spiró György, Dobai Péter, 
Nádas Péter, Lengyel Péter, Esterházy Péter írásairól van szó elsősorban. 
Ezek mellett Tolnai Ottó Rovarház, Domonkos István A kitömött madár 
és Szilágyi István Kő hull apadó kútba című regényét vonja még be 
szorosan a műfaj megújulását példázó művek közé. Könyvjelzők című 
fejezetében kiterjeszkedik még egy sor magyar regényre, köztük Bereményi 
Géza, Hajnóczy Péter, Fábián László, Balázs József, Juhász Erzsébet mű
vére, illetve műveire, s ezekről szólva is jelzi a poétikai érdekű fejlemé
nyeket, de inkább recenziókeretben, s nem egy poétikai okfejtés med
rében haladva.

Thomka Beáta indítéka bizonyára az a meggyőződés, mely szerint 
az elmúlt két évtizedben a magyar epika olyan európai színvonalú alko
tásokat termett, melyek hiteles kifejezői a kor valóságának, s ez azt is 
jelenti, hogy alapvető alkati változásokon kellett átmennie, s ennek során 
a magyar irodalom összképén belül is megszüntette a líra dominanciáját. 
Ennek az új epikának a poétikai jellegzetességeit vázolja föl és írja le 
Thomka Beáta. Előbb elvontan az elmélet felől, aztán konkrétan a mű
vekből kiolvasva.

A legfontosabb fejlemény, amelyet észrevesz, pontosabban szólva: 
amelynek elsőrendű jelentőséget tulajdonít, „a regény nagyfokú intellek- 
tüalizálódása". Tudja, hogy ez nem egészen új fejlemény, de az új, hogy 
irányzatarányú és követelmény szerű. A hagyományos regény kalandja he
lyét a szellemi kaland foglalja el. „A mai regény — írja — szellemi kihí
vások sorozata", s nemcsak a regénytechnika síkján, hanem a jelentés 
szférájában is.

A folytonos mozgás, elváltozás jelei között elsőként az elbeszélő és 
a valóság, az elbeszélő és a mű viszonya állítja meg a szerzőt, vagyis 
a címben is szereplő narráció problémája. A szerzői jelenlét, mű és szerző 
viszonyának lehetséges változatait áttekintve úgy találja, hogy a szóban 
forgó új regényben az elbeszélő statikáját dinamikusabb kapcsolat váltja 
föl, változnak a nézőpontok, s ez a szemantikai szintek rétegezettségét 
eredményezi. Ezzel függ össze az a fejlemény is, hogy „az időfolyam linea- 
ritását" diszkontinuitás váltja föl.

Módosul az epikai kategóriák viszonya is: elbeszélés, leírás, háttér 
és esemény egymásba játszatása révén minden regényelem fölfokozott 
funkciót teljesít. A regényvilág így lényegül látványból intenzív jelenlétté. 
Természetesen ebben a regény világban múlt és jelen is egyenrangú ténye
ző. A statikus nézőpont elmozdulásaival, a linearitás, a térbeli és időbeli 
viszonyok föloldódása szükségképpen teremt vibráló, szóródó struktúrákat, 
melyekben csak a szemantikai tengely a bizonyos, e körül mozognak, cso
mósodnak gazdag jelentésgócokká a részletek. „Az így kialakuló szöveg
térben a narratív atomok nemcsak tartalmuk formájával és kifejezésük 
formájával (Hjelmslev) vesznek részt a jelentésalakításban, hanem sze
mantikai tartalommal rendelkező helyzetükkel is."

Ezen a ponton óhatatlanul fölmerül a kérdés, Génette szavaival föl
teszi Thomka Beáta is: „Lehet, hogy a költészet után a regény is végre 
kilép az ábrázolás korszakából." Szerzőnk nem válaszol erre a kérdésre,
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hanem rátér az új magyar regény jelenségek tárgyalására. Ügy véli, ezeket 
a kísérleteket — az irodalomtörténeti szempont erőltetése és bizonyos el
várások miatt — nem mérte föl jelentősége szerint a magyar irodalom- 
tudomány. A maga kezdeményezését tehát a „kritikai-poétikai értékrend" 
revíziójának is tekinti.

Ennek a revíziónak a folyamatában természetesen újra fölmerül az 
ábrázolás kérdése, s ekkor már Thomka Beáta a Válasszal sem marad 
adós. Ügy véli — elsősorban Mészöly Miklós művei alapján és gondolatai 
nyomán —, hogy az, aminek kifejezésére az új regény törekszik, nem 
is ábrázolható, „csupán megidézhető, sagallmazható". Annak a mozgásnak, 
szövevényességnek, az elemek dinamikus és szeszélyes kapcsolódásának 
voltaképpen ez a funkciója. Az így kifejlő regény világ nem koherens, de 
éppen így: szaggatottsága, zaklatottsága, disszonanciái révén felel meg 
a valóságos világnak, zilált és antagonisztikus viszonyainknak. A hagyo
mányos regény szemlélet megtagadása tehát nem elfordulás a valóságtól, 
ellenkezőleg: annak esztétikai megfelelése.

Ebben az új regényvilágban megváltozik a történelmi anyag, az esszé 
és a dokumentum szerepe is. Egyértelművé válik minden elem, emlék 
és mítosz, valóság és fikció egyaránt. Ugyanígy a gyermekfigurák sem 
egy magasabb állapot csírái, önértékű létállapotot képviselnek. Mészöly, 
Nádas és Lengyel Péter regényei itt a példái. Az utóbbiak családtörté
neteiben — véli Thomka Beáta — az igazi történelem, a „nagy" történelem 
is átéltebb, hitelesebb módon ölt formát, mint más történelmi regényekben.

A történelmi regény e példáiban, de még inkább Esterházy Termelési 
regény című könyvében az alkotóelemek sokfélesége az elbeszélő stá
tusának, regénybeli szerepének átváltozásai révén jut adekvát kompozí
cióhoz. így: a narrátori viszony módosulásai, metamorfózisai által jöhet 
létre az a polifónia, „amelyben értékek és valóságmetszetek, alakok és 
eszmék sokhangú párbeszéde megvalósulhat".

Ebben az „új magyar regényben formateremtő elvként működik a 
reflexió" is — mondja Thomka Beáta. Ez azt jelenti, hogy a gondolat 
az epikus helyzetek teremtésébe is belejátszik, viszonyokat létesít, ese
ményszerűen viselkedik.

Itt, az átfogó poétikai jellemzés keretében adja elő szerzőnk azt 
a fölismerést is, hogy az új magyar próza jellegének igen fontos vonása 
metaforikussága. Ez a metaforikusság nemcsak a nyelv expresszivitását 
fokozza, hanem szüntelenül vibráló feszültségmezőket hoz létre, folya
matokon át sugárzik, kompozíciós erővé válik. E sajátság fölvázolásához 
Konrád György A városalapító című műve a példája. Benne a már emlí
tett vibrálás bizonyos létérzést, léthangulatot is kifejez, s épp ezáltal válik 
kompozíciós erővé.

Konrád György regényeinek képi láncolata juttatja szerzőnket ama 
fölismeréshez is, hogy az asszociációk sodrása, iránya, vonzástendenciái 
összetartó erőrendszert alkotnak, s ebben — a szeszélyesség látszata elle
nére — egy eszmehálózat szigorú logikája érvényesül. Ábrázolás és világ
értelmezés összeforrása valósul meg ebben a metaforikusságban, tehát 
a reflexió az így létrejött elsődleges eseménybe van oltva. Jóllehet e fej
lemény azt a benyomást kelti, hogy az esszé ránőtt az epikára, valójában
— mondja Thomka Beáta — ezt csak a régi regényszemlélet optikája 
Játtatja így, tehát újat kell kidolgoznunk.

Az új magyar regény vívmányait keresve Mészöly Miklós műveinél 
szerzőnk elsősorban a jelenlét poétikai értelme miatt időzik. A nyomozás 
mint szerkezeti elem, akciókat hajtó erő is ezért, a sokféle mozzanat föl- 
fokozása, egyidejűsítése, egyenrangúsítása miatt fontos számára. „A nyo
mozás terepe a múlt, a közelmúlt, mely tények, események, dátumok, 
képek, tárgyak körvonalait préselte be a tudatba. A szöveg ezeknek a 
mozzanatoknak olyan megidézésére vállalkozik, mely kiindulópontul az 
események tudati lenyomatát választja, a nyomokat, melyeket a tudat 
felületein hagytak." Ez a módszer kizárja mind az emlékezést, mind az 
elemzést, minden tudatmozzanat a lényeg elemeként funkcionál: az ele
mek teljes intenzitása egy teljesebb jelenlét lehetőségét valósítja meg.
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Ebben a teljességben természetesen jelen vannak az egzisztenciális él
ménykor, az intellektuális közérzés, a szellemi kondicionáltság tartalmi 
dimenziói is.

Ottlik Géza A kilenc kínai című novelláját szintén egy poétikai vív
mány miatt elemzi Thomka: a gesztus jelleg és a nyitottság megvalósu
lásának példájaként. A novellák végső fordulatának poénszerű megoldása 
helyén Ottlik olyan fordulattal él, melyben a szereplő léte lényegére esz
mél, a „léthelyzet létállapottá transzponálódik".

A Thomka Beáta által vizsgált fejlemények között természetesen Es
terházy Péter nevezetes regénye is külön fejezetet képez. Kiemelkedő 
jelentőségét Thomka így foglalja össze: „A Termelési-regény a legradiká
lisabb lépés az új magyar regényforma megteremtése és egy olyan regény
nyelv létrehozásának irányába, amely már nem idegen századunk nagy 
regénykísérleteitől, s amelyre a magyar próza további folyamatai biztos 
alapként, örökségként tekinthetnek vissza/' A mondat hibás, de a benne 
formát öltő meggyőződés így is világos. És szerzőnk a részletes kifej
téssel, igazolással sem marad adós. Ennek a regénynek szerinte az a leg
nagyobb újdonsága, hogy noha heterogén jelenségek gyűjteménye — kor- 
és kórtünetek, családtörténet, személyes ügyek, eszmék, szólamok bírá
lata, a regényírás iránti kétség stb. foglalata —, mégis „szervesen moti
vált viszonylatrendszer bontakozik ki" a sokféle vonzásnak kitett elemek 
között. Nemcsak az elemek, a regényformák között is viszony létesül itt. 
E sokféleség „központi fontosságú strukturáló elve az irónia". Ennek ré
tegeit szétfejtve mindenekelőtt arra figyelmeztet, hogy az irónia ezúttal 
nemcsak distanciát létesít, hanem az azonosulás és a távolságtartás között 
olyan ingázást, mely a regény távlatát szokatlan módon és arányokban 
tágítja ki. Így támad távolság az író és összetett anyagának minden 
rétege: a történelmi, társadalmi és az intim szféra eseményei között, 
de irónia képződik az egymástól időben távoli események egymás mellé 
állítása révén is. Ez az irónia elsősorban a múlt és a közelmúlt kongó 
frázisait leplezi le, attól határolja el az írót, de az elhatárolódás gesztu
saiban sem heroikus, itt is irónia oldja a komolyságot.

Átértelmezi ez az irónia a hagyományos regényt, s az írói maga
tartás iránti elvárásokat is a nevetségesség síkjára tolja. Ezt sem egy új 
ars poetica pátoszával, hanem fintorogva önmaga művészetén is. Ennek 
során maga a nyelv is játékok, grimaszok eszköze lesz. Thomka úgy véli, 
ez a „szemantikai irónia" jelentős hatásokat von ki a szavakból, miköz
ben tudatosítja a „szavak álságát". Az egymástól messze eső szövegek 
(Gárdonyi, Mikszáth, a jelen szövegeinek) szembesítéséből, a „stílusbeli, 
nyelvi, fogalmi kontrasztolásból, a különböző korok autentikus beszéd
modorának szembeállításából a nyelvi iróniának egyedülálló változatai 
jönnek létre".

Hogy az elbeszélő és elbeszélő között is viliódzó irónia támad, az 
elsősorban abból ered, eredhet, hogy a „mester" mellett Eckermannja 
is jelen van, mesél és megszólal maga Esterházy is, tehát legalább hár
man beszélnek. Ezzel nemcsak az elbeszélő szerepe kerül az irónia fény
törésébe, hanem önálló figurák is létesülnek. S végül ironikusan kezeli 
ez a regény magát az iróniát is.

A jugoszláviai magyar regények közül, mint jeleztük, elsősorban Do
monkos István A kitömött madár című művét és Tolnai Ottó Rovarházát 
véli Thomka olyan kísérletnek, amely nemcsak része a magyar regény 
megújulásának, de előzménye is. E „két regény közös iétélménye a fo
lyamatosság megszakadása". A kitömött madár történetgerince ugyan fo
lyamatos, de a mű egészében ez is, mint minden bizonyosság, „megkérdő
jeleződik". Képek, értékek, motívumok fölépítése és lebontása megy végbe 
a regényben, s így a regény alkata is azt fejezi ki, hogy a központi figura 
szociális kivetettsége egzisztenciális ki vetet tség is.

A Rovarház a szervesség illúzióját sem tűri, úgy „destruálja" a ren
dezettség eszméjét, hogy a mondatszerkezetig lehatoló érvénnyel tanúsítja 
a ziláltság érvényét.
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Különben — mondja Thomka Beáta — prózánknak alig van forma
problémája. Ha igen, csak a technika szintjén, de olyan mérvű kísérletre, 
mely a valósággal való szembenézés konzekvenciáit is tartalmazná, ma 
nincs példa, így a helyzet „nem megnyugtatóbb, mint volt a Symposion- 
revízió" idején.

Szilágyi István, Lengyel Péter egy-egy regényének vizsgálata is hoz
zájárni a fölvázolt metamorfózis rajzához néhány fontos vonással. Kivált 
gondolat és álom, fikció és emlék, rész és egész viszonyának, szerepének 
bennük megvalósult lehetőségei győznek meg arról, hogy a tendencia nem 
elszigetelt. A Könyvjelzők című fejezet recenziói is föl-fölvillantanak olyan 
vonásokat, amelyek a regény megújulásának szükségét mutatják, de ezek 
jelentősége részleges, felbukkanásuk esetleges. Illeszkedésüket egy poé
tikai érvényre számot tartó munkába inkább a recenzensi vonzalom, mint 
a gondolati nyereség igazolja.

Ezzel el is érkeztünk a könyv érvényességének kérdéséhez. Azt már 
a részletes ismertetés is sejtette, hogy Thomka Beáta fölismeréseit fon
tosaknak véljük, időt, teret ezért fordítottunk rá ennyit. E fölismerések 
értékét nem kisebbíti a tény, hogy vannak előzményei a poétikai gondol
kodásban éppúgy, mint a kritikában. Szerzőnk nem is hivalkodik azzal, 
hogy amit állít, előtte senki sem sejtette, a szakmánkban oly ismerős 
hiúság csábításának (hogy elődjei csak pedzették, amit ő fölfedezett) 
nem enged. Kísértések sem szédítik, láthatóan őt az új tendenciák hiteles 
leírásának ambíciója tölti el. Tudósi magatartása kimondottan rokonszen
ves. Mestereire, elődjeire hátsó gondolatok nélkül hivatkozik. Updike, 
Barthes, Adomo, Mészöly Miklós, Lukács György, Németh László, Szerb 
Antal, Kierkegaard! Jobbára tőlük kölcsönöz meg-megvilágító gondola
tokat, de nem kell félnie, hogy eredetisége homályban marad, mert egy-egy 
konkrét mű sajátosságaival szemben mindig egyedül áll, önállóságra kény
szerül. Még akkor is, ha kötetnyit írtak az illető szerzőről és művéről, 
mint például Konrád György regényeiről. Nem azért, mert „felülmúlja" 
elődjeit, hanem mert célkitűzése más: poétikai törvényszerűségek föl
derítése.

A hagyományos elvárásokat természetesen ő is bírálja, de nem ez 
a vesszőparipája. Értékrend-módosító szándéka nem egy-egy mű tárgya
lásában, inkább a tendencia egészének minősítésében határozott. Az ol
vasmányélmény örömének vagy bosszúságának közvetlen közlésétől tar
tózkodik, írásai távol állnak az olvasónaplók benyomásrögzítő módszerétől. 
Érték és gyöngeség is csak poétikai jellegzetességként kerülhet nála szóba. 
Könyvének jellege tehát határozott, s ez az elméleti poétikai jelleg pró
bára is teszi az olvasót, de nem riasztja el, mert a legnehezebb részek
ben is tiszta, logikus.

Ami a tendencia jelentőségét illeti, azt korántsem hisszük olyan 
mérvűnek, mint Thomka, de ha minden ellenvetésünk igaznak bizonyulna, 
akkor sem tehetnénk kétségessé, hogy egy valóban fontos tendencia át
fogó jellemzésének munkáját végezte el. Kétségeinkről szólva mindenek
előtt azokra a művekre kell hivatkoznunk, melyek Thomka korszerűség- 
eszménye felől nézve is figyelmet érdemeltek volna. A nézőpontváltások, 
a zaklatottság, rapszodikusság, dokumentum jelleg és fikció, objektivitás 
és személyesség elegyülésének példái között olyan alkotásokat is számon 
tart a kritika, mint Somogyi Tóth Sándor Próféta voltál, szívem című 
regénye. Ugyanő kínálja a gyermekfigurák mai lehetőségeit optimálisan 
megvalósító példát is a Góbiban. Cseres Tibor Hideg napok\a, Örkény 
István Macskajátéka (a kisregény) prezentál annyi újszerűséget, mint 
Lengyel Péter vagy Nádas Péter regénye, s az utóbbi nem vitatható szin
ten, s a poétikai érvényesség szempontjából ez, vagyis a színvonal, a jelen* 
tőség nem lényegtelen tényező. Említenünk kell a nem fiktív, de újszerű 
remekmű példájaként Vas István önéletrajzát, Sütő András Anyám köny- 
nyű álmot ígér és Illyés Gyula Beatrice apródjai című művét, s a fik
tív remekművek közül ide tartozna Gion Nándor Ezen az oldalon című 
könyve is.

Ismételjük: a Thomka Beáta által vizsgált újszerűségek színképéhez 
is hozzátartozik az, ami ezekben a regényekben vívmány. S ha erősebben
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kapcsolódnak a hagyományhoz, azzal is jelleget jelölnek. Ahogy ez álta
lában lenni szokott. S itt kell jeleznünk ama sejtésünket, hogy a Thomka 
által a modern prózával szinkronba kerülhetést garantáló vívmányok, 
például Esterházy vívmányai, a világirodalomban sem töltenek be olyan 
szerepet, amilyet Thomka Beáta nekik tulajdonít.

Az persze igaz, hogy a regény stílusa metaforikusabb lett, cselek
ménye rapszodikusabb, filmszerűbb, intellektuálisabb, de hogy a kaland 
helyét a szellemi kaland venné át, s „a költészet után a regény is végre 
kilép az ábrázolás korszakából" — nem hisszük. Nem érvényes ez Updike 
regényeire sem, noha nyelvének föltöltöttsége kétségkívül nagyfokú, s 
Szerb Antal sem azt bizonygatta a Thomka által idézett könyvben, hogy 
a regény ősi princípiuma, a csoda elvész, hanem hogy ha kiszorul a 
regényből, a ponyvában találkozik az olvasóval, a magasabb szférában 
pedig szabadságharcot kezd önmagáért: a csoda új lehetőségeiért. S nem 
hisszük, hogy e lehetőségek között az izgalmas történet és az életteljes 
látvány anakronisztikussá vált volna. Kosztolányi mondta, hogy a leg
nagyobb csoda egy élő ember a papíron. Ennek érvénye valószínűleg 
fölötte áll időknek és tendenciáknak. Lévén az élethitelű ábrázolás és 
az izgalmas cselekmény ősi alkotórésze az epikának. Nemcsak „hagyo
mányos" tehát.

Hogy a líra szerkezeti és nyelvi sajátságai az epikában is teret 
nyertek, igaz. Ahogy a lírában időnként a zene vagy épp az epika bizo
nyos képességei nyernek teret, de nem hihető, hogy ezek a közeledések 
és kölcsönhatások a műfajok alapjellegét is megváltoztathatják. Bizonyos 
kísérletekben igen, de ezek a kísérletek a műnem egészét inkább csak 
megtermékenyítik, mintsem megmásítják. Vonatkozik ez még az olyan 
zseniális teljesítményekre is, mint amilyen az Ulysses. A regény lehető
ségeit elképesztő arányokban kitágította, de mintává nem lett. A XX. 
századi regény sokat tanult tőle, de megőrizte sok lényeges örökségét. 
S nem lett ettől anakronisztikus; életteljes maradt.

Thomka Beáta az általa korszerűnek vélt tendenciát a korral való 
merész szembenézés eredményeként interpretálja. Arról, hogy a „kor" 
mit jelent, miért épp azzal adekvát, amit ő adekvátnak vél, elég szűk
szavúan beszél. Amit mond, körülbelül annyi, hogy a társadalom moz
gása fölfokozódott, a rálátás stabil pozíciói föllazultak, a kohéziós erőt 
kifejtő fix pontok elvesztek, s a zilált, antagonisztikus viszonyok szükség
képpen keresnek disszonáns, szaggatott, merőben más formákat. Ami pe
dig ezektől elüt, az voltaképpen a szembenézésre való képtelenség ter
méke, gyöngeség, komformizmus.

Félő, hogy az esztétikai érték: a súly és emberi jelentőség nem 
kerül összhangba ezzel az elképzeléssel. A példák, melyekből az új ten
dencia ismérveit leolvassa, önmagukban is erre figyelmeztetnek. Amíg 
Mészöly, Konrád, Ottlik, Domonkos regényéről van szó, a kiemelt tulaj
donságokról el lehet hinni, hogy egy nagy jövőjű kortendencia részei, 
de a Spiró György, Đobai Péter, Nádas Péter, Lengyel Péter műveiből 
kiolvasott képességek jelentősége valószínűleg túlzott. Sőt az Esterházy 
regényének tulajdonított érdemek poétikai becikkelyezésével is várni kel
lene, noha a jelenség valóban izgalmas. Az* a tény, hogy Esterházy iró
niája mindent, még a szerző és az irónia értelmét is megkérdőjelezi, ön
magában is óvatosságra int. Az irónia csakugyan fontos jellegzetessége 
századunk epikájának, de nálánál is fontosabb az emberi sors, melynek 
ábrázolásában szerepet kaphat, és baj lehet abból, ha a sors súlyát is 
devalválja. Talán mondanunk sem kell, a művészet legnagyobb lehető
sége: a katarzis itt a tét.

Készséggel elismerjük, hogy az az empirizmus, mellyel Balázs József 
a maga regényvilágát földhöz köti, nem kedvez a fölszállásnak, a repü
lésnek, melyről Updike ábrándozik, de azon el kellene gondolkodni, hogy 
hasonló anyagból, egy romvilág anyagából miért sikerült Gionnak a cso
dát előhívnia. És azon is, hogy a Thomka által mellőzött és általunk már 
említett remekművek is a valósággal való szembenézés gyöngesége miatt 
lettek kevésbé modemek? Vagy épp a valóság törvényeinek mélyebb meg
értése miatt? Még egyetlen író művén belül is szembeötlő a valóság von*
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zásában született művek erőtöbblete a spekulatívabb írásokkal szemben. 
Déry Tibor Ítélet nincs című önéletrajzát például jelentősebbnek érezzük, 
mint a G. A. úr X-ben-t, s ki tagadhatná, hogy Kardos G. György regénye, 
az Avraham Bogatir hét napja korszerű remekmű, noha alig van köze 
a Thomka által korszerűnek becsült ismérvekhez?

A valóság ziláltsága felől magyarázni és igazolni minden ziláltságot, 
kevertséget és spekulációt csak akkor volna jogos, ha a hagyományosan 
rendezett, szerves művek rendre rosszul sikerülnének. Minthogy azonban 
ezek között is akad remekmű, talán több is, mint a Thomka által kiemelt 
tendenciában, azt kell hinnünk, hogy a sarkaiból kizökkent, megtébolyult, 
áttekinthetetlen, vergődő világra is lehet azzal a „gyönyörű" emberi ké
pességgel válaszolni, melyet József Attila „rend”-nek nevezett.

Lehet, hogy ez a vita most eldönthetetlen, s illő sem volna Thomka 
fiatal, mozgásban levő és lehet, hogy növekvő tendenciájával szemben 
évtizedek értékeit fölsorolni, de mentségem, hogy ugyanabból az időszak
ból vettem példáim, melyet ő is áttekintett, így minden okom megvan 
hinni, hogy a kérdés lényege nyílt. Bizonyos csak az, hogy amit Thomka 
Beáta leírt, a jelenségek és a tendencia ismérvei léteznek, jellemzésük 
lelkiismeretes munkára és hozzáértésre vall. S ez nem kevés.

DÉR ZOLTÁN

ÚJABB FÖLDRAJZINEV-ADATTÁRUNK
PENAVIN OLGA—MATIJEVICS LAJOS: Ada és környéke földrajzi nevei
nek adattára.
Magvar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 
1979.

A Vajdaság helységeinek földrajzi 
nevei c. sorozat negyedik kötete
ként jelent meg ez az adattár. Sza
badka, Topolya és Kishegyes után 
most Ada földrajzi nevei kerülnek 
a tudományos érdeklődésű és a lai
kus olvasóközönség elé. Mint az elő 
ző kiadványok, ez is abból a tudo
mányos szükségszerűségből veszi 
eredetét, hogy a mai élő földrajzi- 
név-anyagot a gyorsan változó gaz
dasági, társadalmi és művelődési vi
szonyok következtében össze kell 
gyűjteni, adattárba kell helyezni. A 
Jugoszláviában folyó névtudományi 
munkának ez a része jól beleillesz
kedik a magyar nyelvterület más vi
dékein folytatott névgyűjtő és fel
dolgozó tevékenységbe.

Ez a könyv Ada, Mohol, Török
falu, Valkai-sor és Völgypart föld
rajzi neveit dolgozza fel. A helység 
névváltozatainak sorrendje a követ
kező: magyar köznévi írásos alakja, 
nagyolt átírású magyar népi neve, 
szerbhorvát nyelvű népi alakja, je
lenlegi magyar, illetve szerbhorvát 
hivatalos alakja, végül a Pesty Fri
gyes által közölt neve (ha van). Ezt

követik a hol, honnan, hová kérdés
re válaszoló határozóragos népnyel
vi adatok. Külön szerepelnek a tör
ténelmi névváltozatok, az írásos em
lékekben való előfordulásuk évével 
együtt. A névváltozatok ismertetése 
után rövid leírást kap az olvasó a 
helység földrajzi helyzetéről, törté
netéről és lakosságáról. A szócikk 
rendszerint a helység nevére vonat
kozó népi magyarázatot is tartal
maz.

Az adattár törzsanyagát a hely
ség bel- és külterületének földrajzi 
tulajdonnevei alkotják. Ezek betű
rendben követik egymást. Van köz
tük utcanév, dűlőnév, víznév, köz
épületnek, kútnak, tanyának, vala
mint a tájban található egyéb ter
mészetes vagy mesterséges alaku
latnak a neve. Egy-egy földrajzi név
nek a szerzők megadják a jelen lé 
sét, továbbá térszíni formára vagy 
tereptárgyra való utalást, illetve mű
velési ágra vonatkozó megjegyzést 
is közölnek. A szócikk tartalmazza 
a névnek és esetleges változatainak 
helyhatározóragos alakjait. Eseten
ként tájékoztatást kapunk az illető
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név elterjedtségére (hegyes zárójel
ben), a névalak hivatalos formájá
ra (kerek zárójelben) és Pesty Fri
gyes adatára (szögletes zárójelben) 
vonatkozóan. Az adatokat a szerzők 
köznyelvi helyesírással közlik, nem 
használnak mellékjeles betűket, 
egyedül a középzárt e hangot tün
tetik fel. A hangoknak sz ejtésben 
jelentkező összeolvadását, nyúlásaí, 
hasonulását szintén jelölik.

Az egyes helységek földrajzi tu
lajdonnevein kívül, a könyv végén 
a földrajzi köznevekről is tájékoz
tatást kap az olvasó. Betűrendben 
következnek az alapszóként, főfoga
lomként szereplő tulajdon- és köz
nevek, melléknevek, a meghatározó 
fogalomként szereplő tulajdon- és 
köznevek, melléknevek, az alapszó
ként, főfogalomként használt ide
gen eredetű szavak és a meghatá
rozó fogalomként használt idegen 
eredetű szavak, a hozzájuk tartozó 
értelmezéssel együtt. Külön jegyzék 
tartalmazza a más nemzetiségűek- 
nél használatos földrajzi közneveket. 
A kötetet az adatközlők, a gyűjtők 
és az ellenőrzők névsora, valamint 
az irodalomjegyzék zárja.

Hogy milyen gyorsan változnak, 
módosulnak a névadási körülmé
nyek, jól megfigyelhető ennek a ki
adványnak az adatain is. Számos 
olyan létesítmény vagy tereptárgy 
szűnt meg vagy alakult át időköz
ben, amely az adattárban még léte
zőként, ill. működőként van feltün
tetve. Például a NAGYFA már né
hány éve kiszáradt és kivágták, a 
ZSIDÓ TEMPLOM-ot lebontatták, 
helyén korszerű lakóépület van, a 
FUTBALLPÁLYA most nem Mace
dóniában van, hanem a Sportpark
ban, ma már nincs meg az EGYES, 
helyén néhány évig önkiszolgáló 
volt, ma pedig a kötődések számára 
fonalat árulnak benne, ma már nem
csak a szabadkai Trgoprometnak

van önkiszolgálója Adán, úgyhogy 
az ÖNKISZOLGÁLÓ -  ÖNKI föld
rajzi köznévvé vált stb.

A címszavak közt számos érde
kes, tanulságos hátterű, eredetű, 
beszédes, szemléletes van. Például 
a BÁNOMKERT határrésznek, a Ti
sza és a töltés közötti árterületnek 
a neve onnan ered, hogy régen sze
gény embereknek volt ott kis kert
jük, de az áradás sok kárt okozott 
nekik, néha az egész termést is tönk
retette, úgyhogy volt mit bánni. Ma 
fűzfás, északi része pedig szőlő 
(Ada). Érdekes történetet fűz a száj- 
hagyomány a KUTYASZORÍTÓ U Í 
CÁ-hoz, ehhez a Bűn-malomnál levő 
zsákutcához: Rúzsa Jóska, Rúzsa 
Sándornak az öccse ki akarta ra
bolni a községi kasszát. Mivel nem 
sikerült a helyszínen kinyitnia, né
gyen felvették és vitték. A csend
őrök utánuk iramodtak és beszorí
tották őket a Kutyaszorító utcába, 
így sikerült megfogni a kasszatol- 
vájokat (Mohol). A CSUTKASZE- 
NÉS KOVÁCS ~ GYÓGYÍTÓ BOR* 
CSA TANYÁJA arról nevezetes, hogy 
tulajdonosa kovácsmester volt, állí
tólag csutkaszénnel dolgozott, fele
sége pedig gyógyfüvekkel gyógyí
totta az embereket (Törökfalu). Kis
sé kalandos eredetű a DOLLÁROS
SZÁLLÁS neve. Moholi születésű 
hajdani tulajdonosa, Égető Vica 
Amerikában élt férjével. Egy alka
lommal férje kiesett a vonatból és 
meghalt. Az asszony életbiztosítás 
fejében sok pénzt kapott. Csakha
mar visszatért az Óhazába és meg
vette a Raffai-szállást. Dollárral fi
zetett érte, de annyi volt neki belő
le, hogy maradt is. Azóta nevezik a 
tanyát Dolláros-szállásnak (Völgy
part).

Szemléltetésképp bemutatunk né
hány jellegzetes címszót a maga tel
jességében:

DIS7N0HÁT Disznóhát;
Disznonáton, Disznóhátrú, Disznóhátra;

határrész, Felsőrét és Sándor között a Đura Đakovića utca folytatásában. 
Magasabb terület, valamikor disznókat legeltettek itt. Mivel magas terű« 
let, már messziről látszott a legelésző disznók háta. Ma már kerteket, 
gyümölcsösöket lehet itt látni, sőt újabban építkeznek is errefelé.

NEGYEDIK UTCA ~ SZENT JÁNOS UTCA ~ PETŐFI SÁNDOR 
UTCA Negyedik ucca ~ Szent János ucca ~ Petőfi Sándor ucca;
Negyedik uccába -  Szent János uccába ~ Petőfi Sándor uccába,
Negyedik uccábú -  Szent János uccábú ~ Petőfi Sándor uccábú,
Negyedik uccába -  Szent János uccába ~ Petőfi Sándor uccába;
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utca a Felvégen, régen Szent János utcának hívták, ma Petőfi Sándor 
utca. A Felvégen 4 hosszú utca épült, ez az egyik a négy közül.

CSEPEGÖS KÜT Csépégős kút, Bunar kod pošte;
Csepegős kútná, Csepégős kúttú, Cscpcgős kúthó;

kút, vize kénes volt, s az utóbbi időben gyengén adta a vizet, csak csö- 
pögteüc. A posta épületének építésekor megszüntették.

LEFAGYI DŰLŐJE Léfagyi dölleje;
Lciagyi döllejibe, Lefagyi döllejibű, Léfagyi döllejibe;

dűlő, a Lefagyi csúfnevü személy házáról elnevezve.

LŐRINC-FÉLE HÁZ ~ HOLDAS MISA HAZA Lőrinc-féle ház -  
Holdas Misa háza;
Lörinc-léle házba ~ Lőrinc-féle házná ~ Holdas Misa házába ~ 
Holdas Misa házáná, Lőrinc-féle házbú ~ Lőrinc-féle hásztú ~ Holdas 
Misa házábú ~ Holdas Misa házátú, Lőrinc-féle házba ~ Lőrinc-féle 
hászhó ~ Holdas Misa házába ~ Holdas Misa házáhó;

lakóház, a Topolyai úton, a Lőrinc vezetéknevű család építette, az épületet 
már lebontották és helyébe Holdas Mihály újat épített.

Az adattárban előfordul néhány 
következetlenség is. Ugyanannak 
az objektumnak a neve néha több 
helyen szerepel címszóként, és ez 
megnehezíti azonosításukat. Példá
ul a MATYÓ ISKOLA Adánál is sze
repel és Törökfalunál is (a mai Csuz- 
di András-féle tanya). A DÓCZI-FÉ- 
LE MOZI és a TISZA MOZI ugyan
arra az épületre vonatkozik. Ma az 
Ifjúsági Otthon van benne. A Tisza 
mozi egyébként nem a Zentai úton, 
hanem a Zentai utcában (a mostani 
Sava Kovacevié utca) volt. Több 
utcának nincs meg a mai neve, vagy 
hogy melyik mai utcának volt a 
része: Szerb utca, Kisfaludy Sándor 
utca, Posta utca, Pa tusék utcája, 
Damjanich utca, Szomorú sor, Zsi
dó templom utca stb.

Kiigazításra szorul az Adánál fel
tüntetett lakosságszám (18 634) is. 
Ada helységnek az 1971. évi népszám
lálás adatai szerint 12 282 lakosa 
volt, az idén (áprilisban) pedig 
12 340. Völgypartnál hiányzik a la

kosságszám. Partnak 1971-ben 696 la
kosa volt, most 428 van.

Említést kell tennünk a térkép
ről is. A földrajzi nevek lokalizálá
sához, azonosításához szinte elen
gedhetetlen a jó térkép. A könyvben 
van ugyan két térkép is, az egyik 
Ada községnek Vajdaságban el fog
lalt helyét mutatja, a másik pedig 
a községhez tartozó helységeket tün
teti fel. Az előző három kiadvány
ban sem szerepelt részletesebb tér
kép. Persze nem a szerzőkön mú
lott, hogy nem kerültek bele a 
könyvbe az egyes helységeket ábrá
zoló térképek, viszont nyilvánvaló, 
hogy az ilyen kiadványok megfelelő 
térkép nélkül nehezebben elégítik 
ki a tudományos igényeket.

Reméljük, hogy mindettől elte
kintve ez az adattár is hasznos se
gédeszközük lesz a névtudománnyal, 
helytörténettel stb. foglalkozóknak, 
valamint izgalmas olvasmányuk a 
benne böngésző érdeklődőknek. Vár
juk a további kötetek megjelenését!

MOLNÁR CSIKÓS LÁSZLÓ
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EGY FALU CSAPDÁJA

RADU FLÓRA: Csapda.
Fórum, Újvidék, 1980.

Radu Flóra könyvét, a Csapdát 
mindenképpen könyvkiadásunk ese
ményeként vesszük kezünkbe. Pusz
tán abból a tényből fakadóan is, 
hogy először olvashatunk magyar 
fordításban regényt jugoszláviai ro
mán szerző tollából. Ilyen értelem
ben tehát feltétlenül újdonságot 
jelent, sok tekintetben hiányérze
tünk megszüntetésére kínál lehető
séget — végtére is együtt élünk, 
egy égtáj alatt, mégsem ismerjük 
egymást eléggé. Közös jelenünket se 
kellőképpen talán, hogy a múltról 
ne is beszéljünk. Arról a múltdarab
ról, .amit valójában azért kellett em
lítenünk, mivel Radu Flóra regé
nye voltaképpen már a múltat je
lenti. Témájánál fogva elsősorban, 
tekintve hogy egy fiatal kezdő ta
nító, Mihai Cimpeanu első tanévé
nek történetét mondja el, hősünk 
kezdeti bizakodón-bizonytalan lépé
seivel, eredményeivel, kudarcaival, 
reményeivel és csalódásaival ismer
tet meg bennünket, olyképpen, hogy 
egyben pályakezdésének színhelyét, 
a dél-bánáti Plopu falu életét is be
mutatja, széles betekintést engedve 
egy meglehetősen zárt világba, sok 
szempontból a számunkra ismeret
lenbe. Ezért is merül föl bennünk 
nyomban: mit is jelenthet számunk
ra ez a könyv mint regény, mint iro
dalmi mű általános emberi-művé- 
szi értelemben, túl a ma már töb- 
bé-kevésbé múltnak számító helyi 
sajátosságokon, hogy ne mondjuk, 
az „egzotikumon".

Miért csapda hát a Csapda való
jában? Mire utal a regényeim tu
lajdonképpen? Figyelembe véve, 
hogy a jól megválasztott cím teli
be talál, sűrítetten rejti magában a 
mondanivalót. Mintegy rejtvényfej
tésre invitálóan, Radu Flóra regénye 
esetében, hogy megkérdezzük: mi
ért épp ezt a címet adta a szerző al
kotásának.

Kérdésünkre fokozatosan kapunk 
választ, de mire a regény 422. olda
lához érkezünk, lényegében már 
mindennel tisztában vagyunk:

„Ö, Mihai Cimpeanu, a 19 éves 
helyettes tanító (...), aki óvakodik

minden választási agitációtól, mert 
sok tekintetben fölösleges izgalom
nak tartja, fokozatosan agitátorrá 
válik. Közveszélyessé. Államellenes
sé" — áll ugyanis itt. Amikor már 
nagy részben végigkövettük Cimpea- 
nut első tanévének göröngyös és 
buktatókkal teli, de élettapasztala
tokkal bőven szolgáló útján. Megis
merkedhettünk az egymással párt- 
politikailag is szembenálló Boantá 
bíró és a szerb nacionalista Perié 
községi jegyző közötti ellentétekkel, 
s az utóbbinál mérsékeltebb Girié 
iskolaigazgatóval, Avram és Éva Pi- 
tackal, a faluban működő tanító- 
házaspárral, a szélsőséges román 
nacionalizmust képviselő Dinu pap
pal, a jóindulatúan tárgyilagos To
mié tanfelügyelővel, Marioarával 
Cimpeanu „pótszerelmi szolgálato
kat" is nyújtó lakásadónőjével, nem 
utolsósorban pedig a kommunista- 
gyanússága miatt állandó rendőri 
megfigyelés alatt álló Pera Mancüc 
írnokkal, hogy csupán a legfontosatv 
bakat említsük a regényalakok kö
zül. Rajtuk keresztül, illetve hozzá
juk kapcsolódót tan szerezve tudo
mást a királyi Jugoszlávia nemzeti
ségi politikájáról, demagógiával és 
személyi ambíciókkal átszőtt válasz
tási harcairól, a falusi „elit" kicsi
nyes intrikáiról, nem kevésbé azon
ban a falu lakóinak küzdelmes éle
téről, földhözragadt nyomoráról is. 
Oly módon, hogy ezenközben Cím- 
peanu előéletéről, a csupán „város "- 
ként emlegetett, de minden részle
tével Versecre valló kisvárosban töl
tött iskolaéveiről, azok személyiség- 
formáló szerepéről, s a hős tapoga
tózó szerelmeiről is sok mindent 
megtudhatunk — részeként annak 
a meglehetősen összetett képnek, 
ami a fiatal tanító számára végső 
fokon a csapdát jelenti. Kétféle ér
telemben is. Azt is, amit a körülmé
nyek szorítása folytán szükségszerű
en nem kerülhet el, de azt is, amit 
Cimpeanunak, legfőképpen belső ér
tékeinél fogva, mégiscsak sikerül el
kerülnie. Mint ahogy azt már a fenti 
idézetből is sejthettük, a politizáló
dás csapdájáról van szó természete
sen. Pontosabban szólva, ez az, amit
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nem kerülhet el, kétféle politizáló
dás iközött viszont választhat. Akö
zött, hogy gerinctelenül és opportu
nista módon politizálódik-e, elfogad
va az őt körülvevő világot olyannak, 
amilyen, mindössze a maga kis pe
csenyéje megsütésének lehetőségét 
látva meg benne, vagy pedig a szó 
etikailag magasabb rendű értelmé
ben teremt kapcsolatot a politiká
val, vállalva a „világ megváltoztatá
sáért" folytatott küzdelmet is, an
nak minden veszedelmével. Annak 
ellenére, hogy e küzdelemvállalást 
a Csapdában még csupán zsenge ál
lapotában találhatjuk meg, kitelje
sedését és beérését viszont minden 
bizonnyal a többkötetesnek szánt 
regény folytatásában olvashatjuk 
majd. Tekintve hogy Radu Flóra re
gényének felépítése és belső logiká
ja minden vonatkozásában a későb
bi forradalmárrá válás folyamatát 
előlegezi, annak első fázisát jelenti 
tulajdonképpen. Akkor is, ha Cim- 
peanu kapcsolata az időnként ház
kutatásokkal zaklatott és a bizton
ság kedvéért olykor őrizetbe vett 
Mandié írnokkal mindössze érintő
leges, s akkor is, ha a regény végén 
a tanítóképzőben beléje plántált na
iv prófétai ideáloktól megszabadult 
Cimpeanut még mindössze embersé
gében megerősödve látjuk csak, mi
előtt megválnánk tőle.

Mindezt figyelembe véve tehát a 
Csapda nemcsak egy két háború kö
zötti dél-bánáti románlakta falu éle
tének krónikája, hanem a szó ha
gyományos értelmében vett fejlődés
regény, illetve egy több kötetből ál
ló regény sorozat első darabja. Te
kintettel a kibontakozás lassan 
„hömpölyögtetett" ütemére, úgy tet
szik, egy már-már anakronisztikus
nak mondhatóan terjedelmes soro
zaté is. Nemcsaik a regénykoncepció 
és a terjedelem vonatkozásában be
szélhetünk azonban bizonyos anak
ronizmusról a Csapda kapcsán, ha
nem — szükségszerűen a koncep
cióból fakadóan — az ábrázolóesz
közöket illetőleg is. Flóra regényé
ben ugyanis sehol sem találkozunk 
a korszerű próza szerkezeti vagy stí
luselemeivel, hasztalanul keresnénk 
benne holmi teret megtakarító in
formáció- vagy idősűrítést, inventív- 
nek vagy eredetinek mondható 
tárgymegközelítésre irányuló törek
vésre szintén. nem bukkanhatunk
— valószínűleg a szerzőnek abból a

kockázatot vállalni nem merő fel
ismeréséből eredően is, hogy a re
gényének tárgyát képező paraszti 
világ „regényesítésének" megvannak 
a maga jól bevált hagyományai, to
vábbá, hogy ez a világ általában el
lenállni látszik a dinamikusabb 
vagy érzékenyebb ábrázolás kísérle
tének. Mindenekelőtt pedig a tempó 
gyorsításának. Ezért is kell beszél
nünk „gyalogprózáról”, döcögő sze
kértempóról, mintegy a környezet 
állóvízjellegének folyományaként. 
Bárhol ütjük fel ugyanis a regényt, 
mindenütt az alábbiakhoz hasonló 
megoldásokkal találkozhatunk: „Öt 
órakor kiment az állomásra. Aztán 
irány Plopu felé. Egyetlen menedék
helye. Apró örömök oázisa. Nem ön
szántából jött ide. De kezdi egyre 
jobban megérteni a falusiakat. S 
egyre jobban szereti őket. S egyre 
közelebb kerülnek hozzá. S a szere
tet általában kölcsönös. Ha nem, 
semmit sem ér." Ami, ha a külső 
világ megjelenítése követelményei
nek meg is felel, Cimpeanu belső 
élményeinek hiteles visszaadásához 
már akkor is banalitásokat eredmé
nyezően kevésnek bizonyul, ha fi
gyelembe vesszük, hogy származá
sánál fogva a fiatal tanító maga is 
ennek a világnak termékeként jele
nik meg előttünk. Diákköri szerel
me egy epizódjának felidézésekor 
ugyanis feltétlenül többet kellene 
kapnunk a következőknél: „Corina 
kikísérte az utcáig. És a kezét nyúj
totta neki. Búcsúzáskor. Meleg ke
zét. Vajon minden lánynak ilyen me
leg keze van? Kellemes volt neki ez 
a kézszorítás. ígéretes." Ami főleg 
azért okoz bizonyos hiányérzetet, 
mivel ennek a belső szegényesség 
látszatát keltő elnagyoltságnak kö
vetkeztében alig kapunk valamit ab
ból a fogékonyságból és érzékeny
ségből, aminek, éppen várható for- 
radalmárságának lelki feltételeként, 
mindenképpen meg kellene lennie 
valahol Cimpeanuban, és aminek 
megmutatása nélkül ez az út máris 
szokványosnak és számos regény
ben elmondottnak tetszik, s még in
kább egyénietlennek ígérkezik a to
vábbiakban. Nem feltétlenül izga-, 
lommal végigikövetendőnek, holott 
a Csapdában mégiscsak ennek a fej
lődésvonalnak kellene dominálnia. 
Különös tekintettel arra, hogy, bár 
a „helyi színek" dolgában itt-ott ér
dekességekbe is ütközhetünk, a kor
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közállapotairól, a régi Jugoszlávia 
politikai és szociális viszonyairól el
mondottak aligha lehetnek számunk
ra újak vagy új megvilágításban 
megmutatottak, még kevésbé lelep
lezések. Ezért is kényszerítenek an
nak felvetésére, hogy igazi funkció
hoz akkor juthattak volna a regény
ben, ha szerepük kevésbé elsődle
ges, ha egy elmélyültebben ábrázolt 
és gazdagabb személyiségnek meg
mutatott Cimpeanu kibontakozásá
nak és fejlődésének hátteréül szol
gálnak, ahelyett, hogy az alapjában 
véve ugyan rokonszenvesre sikerült 
fiatal tanító figurája hasson a ked
vükért létezőnek, bizonyos fokú hal
ványsága, úgy is mondhatnánk, re
gényhősi mivoltában való „átlagos
sága" következtében. Ami viszont 
sokban a regény elkop tatot tan rea
lista módszereinek, lényegében kí
vülről megközelítő látószögének tu
lajdonítható, annak a hagyományo
san nagyepikai regényformának, me
lyet a szerző nem volt képes oly mér
tékben megtölteni eredeti invenció
val, hogy a szürkeség csapdáját el
kerülhesse.

Ilyenformán tehát a Csapda fő
leg kiegyensúlyozottsága miatt 
mondható a szó konvencionális ér
telmében jó regénynek, olvasmány
ként élvezhetőnek, sőt „élhetőnek" 
is, annak következtében, hogy nin
csenek ugyan benne kiemelkedően 
megragadó részletek, de elszomorí- 
tóan gyengék és sikerületlenek sem, 
hangvétele töretlen és következete
sen végigvezetett. Sok apró részle
tével pedig a környezet vonatkozá
sában egy, a teljesség illúzióját kel
tő világot kerekítő is. Oly mérték
ben, hogy a teljes igazság kedvéért 
azt is el kell mondanunk: a két há
ború közötti falu világát akár üyen 
fokú hitelességgel is életre keltő re
gényt tulajdonképpen hiába keres
nénk a hazai magyar irodalomban. 
Ezért lesz a Csapda végső fokon 
olyan könyv, amelynek erényei alig
hanem sokkal szembetűnőbbek is 
lehetnének, ha egyikét évtizeddel 
előbb íródik. Amennyiben tehát et
től elvonatkoztatunk... Kérdés 
azonban, tehetjük-e ezt. Annak tu
datában, hogy a közben eltelt idő 
távlata másra kötelez.

VARGA ZOLTÁN

VERSEK ÉS RAJZOK RITMUSA

URBÁN F. GÁBOR: Füstvirág. 
Életjel Könyvek 24. Szabadka, 1980.

Az első kötetes költőről, íróról úgy 
vélem, hogy nem lehet, és az írás
tudó belső parancsa most ez: nem 
is szabadna szenvtelenül írni. Va
lami fűti az embert, valami megne
vezhetetlen kíváncsiság izgatja az ol
vasót, hiszen az, aki mozgalmas nap
jainkban ezzel a kötetével induló
ban van, még sok mindent rejteget
het számunkra. Ebben az esetben 
hangsúlyoznunk kell: különösen ak
kor, ha ez egy alkotói kettősségben
— a költő és a grafikus kéthang- 
szerű játékában — mutatkozik meg, 
és egy sajátos ritmus összhangjá
ban verődik vissza, még akkor is, 
ha az ember egyik, vagy másik köl 
teményét nem fennhangon olvassa.
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Ennek nyomán a legapróbb rész
letekre is felfigyelő olvasóban fel
merül a kérdés: e műfaj annyiszor 
vitatott, újra megfogalmazott értel
mezésében igazi versek ezek, vagy 
hangulatkép, hangulatfelvetések egy- 
egy képzőművészeti megnyilatkozás 
nyomán? Vagy talán fordítva?

Urbán F. Gábor lírájával eddig 
folyóiratainkban és lapjainkban ta
lálkoztunk. A beéréstől függően el
ső kötetével most jelentkezik, jó 
pár esztendővel első verseinek meg
jelenése után. A belső vívódások oly
kor végtelennek tetsző meditálások 
„malomkövei" között múltak el az 
első jelentkezésétől eltelt s valóban 
sokféle kísérletezéssel járt évek.



Ám a csiszolt sorokból most kicsil 
lan: az érés hozza már termését, ak
kor is, ha a fiatal poéta még min
dig — és lehet, hogy sokáig ezután 
is — önmaga keresésénél tart.

Ez az „önkeresés" néha az élet 
utolsó pillanatáig tart.

A Füstvirág című verseskönyvé
ről el lehetne mondani: huszonkét 
kép huszonöt versre, vagy még ta
lálóbban: huszonöt vers "huszonkét 
képre. Urbánhoz a költészet éppen 
olyan közel áll, mint a képzőművé 
szét: modern strófákat itt, a könyv
ben absztrakt grafika követ (vagy 
inkább vele együtt jár), aztán elvont 
rajzokból tudatalatti, zaklató érzel
mek érlelik meg lelkében a verset. 
Így írja verseit, s szinte meztelen
re vetkőztetett őszinte soraiból egy 
lélek hiteles rajza bontakozik ki. 
Költeményeit újra meg újra olvas
va, a befogadót egyre jobban az a 
kérdés foglalkoztatja: hová, merre 
tart ez a hiperérzékeny lelkű költő, 
akinek olykor elégikus vallomásai
ból egy ki nem mondott sóvárgás 
(ha csupán sejtetve is) kihallik.

De erről a megindító intimitásról 
szóljon ő maga. Figyeljük csak meg, 
mit mond a Varjúdal című költemé 
nyében erről az intellektusát állan
dóan foglalkoztató — és kínzó — 
érzésről:

KÁR, hogy várni nem tudsz 
vágyakozó álmot 
álmodozó vágyat

Balladáik — minden egyes sorá
ban — arról győz meg bennünket, 
hogy drámai képeket idézve ez a 
hangvétele fejezi ki erőteljesebben 
Urbán F. Gábor különös világát. Az 
itt következő strófa — így, az előző 
sorokból kitépetten is — mélyebben 
zeng az előbbieknél:

Harmat csurran 
Sós víz cseppen 
Születőben a tengerek 
Noha moha lep már mindent 
Emberek még nincsenek 
Az ébredő tájra 
Életet s halált hintsenek 
De a színek szűz játékában 
Néma romok fekszenek

A néhány költeményéből elénk 
bukkanó vadalmaízű humora nem 
egy sorában eredeti: egy cseppet 
sem erőltetett formában érvényesül. 
Szelíd mosolyra derít. Van érzéke 
a humorhoz, s ezt ott, ahol a leg
nehezebb, a bökversekhez egyálta
lán nem hasonlítható költeményei
ben is tudja hatást keltően felcsil
lantani.

És most, hogy összefogjam ezt 
a maga nemében egyedülálló lelki
alkatról megalkotott vázlatos kép 
sorozatot, mint maga a költő, én is 
a Néma kiáltással szólok:

Torkod megfeszül
Hangszálad mégsem rezdül

Valahol mégis bús dal fakad 
Felsebezve láthatatlan ajkakat

Vajon nyomtalanul gyógyulnak 
Odabenn a sebek

Ezután a Visszatekintve című ver
se megadja ehhez a rapszodikus 
képsorozathoz az egészen szelíden 
hangzó „legendát":

Mosolygok 
Egykori önmagomon 
Mint gyermekkori kép 
A falon

Bal hátsó
Halványlila villanás 
Hangtalan 
Nevetés ráz

Egy hangtalan baritonszaxofon 
Recsegve elméláz 
Halvány fény szűrődik 
Rejtett kulcslyukon át

Végül a fiatal költővel teljes 
egyetértésben elmondhatjuk: „ . . . a  
rajzok nem a versek ülusztrációi, 
hanem ugyanarról az időszakról 
tesznek tanúságot, mint a versek."
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ÜDE SZÖVEGEK

FULÖP GÁBOR: Leó tűnődéseiből. 
Fórum, Újvidék, 1980.

A gyermekirodalom a legkevésbé 
kutatott és elemzett része az iro
dalomnak. A mesék világa eléggé 
föl térképezett terület, ám a gyér 
mekversek korántsem keltettek ak 
kora érdeklődést az irodalomkriti
kusok és gyermekpszichológusok 
között, mint tej testvérei, a mesere
gény, az ifjúsági regény, a mese.

Vannak gyermekkönyvek, me
lyek címének említése felcsillantja 
a felnőttek szemét is. Elég, ha csak 
azt mondjuk: A kis herceg, Jona- 
than Livigstone, a sirály, Mici mac
kó kuckója, Nills Horgenson csodá- 
latos utazása, Alice a csodák orszá
gában, A gyűrűk ura, és minden me
ridiánon közös beszédtémát talál az 
ember az irodalmilag némileg is mű
velt társaságban.

Egészen más azonban a helyzet 
a gyermekversekkel kapcsolatban. 
A mondókák, kis gyermekeknek író
dott elbeszélő költemények, illetve 
lírai versek egy nyelv és kultúra 
„külön kincsei". Az ilyen jellegű 
versek nyelvi játékossága, nyaktörő 
szófordulatai, gazdag zeneisége szin
te lehetetlenné teszi átmentésüket 
(csorbulás nélkül) más nyelvre. Mi
vel a gyermekversek egy nyelv pri
vát szférájába tartoznak, nincsenek 
is olyan egyetemes értékű és jelen
tőségű művek a gyermekirodalom 
e tartományában.

Fülöp Gábor gyermekversei tu
lajdonképpen nem is versek, ha e 
műfaj meghatározott, eléggé szigo
rú hagyományait, a ritmika és rím 
kívánalmait tartjuk szem előtt. El
sődleges szándéka, hogy apró szö
vegekben rekonstruálja a gyermek 
gondolkodásmechanizmusát, felis
meréseit, dilemmáit... A kis olva
sók számára nem a pompás „cso
magolás", az andalító dallam, a 
csengő-bongó rímek, nem egzotikus 
tájak, szereplők vagy állatok képe* 
zik a csalétket, hanem a „megéne
kelt" szituációk autentikussága, fel
ismerhetősége, a gyermek mikro
kozmoszának póztalan, nem látvá
nyos, áttétel nélküli közvetítése. A 
költő könnyedén siklik a legmeg-

szokottabb helyzetből az imaginá« 
riusba, akár a gyermekek, akiknek 
gondolkodása — talán már elcsé
pelt dolog mondani is — még egy
ségben látja a képzelet és a való
ság jelenségeit. (Aki közelebbről 
meg akar ismerkedni a gyermekiro
dalom, illetve a mesék szerepével és 
jelentőségével a gyermek tudatának 
és viselkedésének kialakulásában, 
annak mindenképpen meg kell is
merkednie Bruno Batelhaim A me
sék jelentése, illetve Erich Beme 
Melyik játékot játszod című kitűnő 
munkájával, melynek egy része a 
gyermek tudatának szerkezetével, a 
viselkedésmodell tagolódásával fog
lalkozik.)

Fülöp Gábor kitűnően vette az 
önmaga elé állított akadályt. Soha
sem, illetve csak elvétve érezheti a 
felnőtt olvasó, hogy a költő „kita
lál", vagyis saját szakállára szer
keszti meg a gyermeki világképet. 
Aranyos, szellemes, üde szövegek 
sorjáznak a Leó tűnődéseiből c. kö
tetben, mely az „itt és most" élő 
apróságoknak készült elsősorban, 
ami persze nem jelenti azt, hogy 
ne volnának tartós értékei a ver
seknek.

Egyetlenegy megjegyzése volna 
a Leó tűnődéseiből c. kötet kapcsán 
e sorok írójának: ahogyan a gyer
mek tudata még megbontatlan egy
ségnek látja a valóság és képzelet 
jelenségeit, ugyanúgy szervesen ösz- 
szetartoznak viselkedésében a gon
dolati, illetve érzelmi impulzusok 
által irányított reakciók. A gyermek 
gondolkodási mechanizmusainak, re
akcióinak felhasználása a gyermek
versekben véleményem szerint az 
érem csupán egyik oldala, melyhez 
elmaradhatatlanul hozzátartozik a 
sokkal nehezebben feltárható, meg
fogalmazható érzelmi dimenzió is. 
Más szóval: Fülöp Gábor felrajzol
ta a „felnőtt a gyerekben" szerep
szituációt, ám Beme másik kategó
riájára nem fektetett akkora figyel
met, arra a szituációra, illetve arra 
a viselkedés-megnyilvánulásra, me
lyet „gyermek a gyermekben"-nek 
nevezett el.
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 24. KÖTETE

URBAN F. GÁBOR

Füstvirág
(versek)

A Szabadkán élő fiatal költő lírájával eddig folyóira
tainkban és lapjainkban találkoztunk. Az utóbbi néhány 
év termésének legjavát gyűjtötte most össze, hogy az 
Éle tjei gondozásában átnyújtsa olvasóinak.

Mint a mai fiatalok többsége, modern strófákat ír 
és a modern grafikát műveli. A korszerű törekvések híve. 
A születés és a halál, a fájdalom és az öröm, az árvaság 
és a védettség örök témáját új problémákkal forrósította 
fel. Hangja olykor tréfás és ironikus, máskor elégikus, s 
olyankor igazán meggyőző, amikor a vers mélyebb gon
dolatokat tartalmaz. A képzeletmegmozgató képtársítás 
a kötet majdnem minden egyes darabjára jellemző, de 
leginkább akkor a legelevenebb, amikor a köznapi moz
zanatok spontán megragadása révén igyekszik szolgálni 
a jó ügyet.

Első kötetéről el lehet mondani: huszonkét kép hu
szonöt versre, vagy még találóbban: huszonöt vers hu
szonkét képre. Urbánhoz a költészet éppen olyan közel 
áll, mint a képzőművészet: modern strófákat absztrakt 
grafika követ —  vagy inkább vele együtt jár — , aztán 
elvont rajzokból tudatalatti, zaklató érzelmek érlelik meg 
lelkében a költeményt. Így írja verseit, s őszinte sorai
ból egy lélek hiteles rajza bontakozik ki. Vadalmaízű 
humora nem egy sorában eredeti: egy cseppet sem erői
tett formában érvényesül. Szelíd mosolyra derít. Van 
érzéke a humorhoz, s ezt ott, ahol a legnehezebb, hatást 
kel tőén fel is tudja csillantani.

Könyve, amelynek fedőlapját is ő készítette, 40 di
náros áron megrendelhető utánvétellel a Veljko Vlahović 
Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg cara Jovana Ne- 
nada 15), vagy pedig a Fórum újvidéki és szabadkai, va
lamint a szabadkai Napredak könyvesboltjában vásárol
ható meg 50 dinárért.



M EGJELENT AZ ÉLETJEL K Ö N YVEK  25. KÖTETE  

LÉVAY ENDRE

Az utak ismeretlenjei
(elbeszélések)

Lévay Endre évtizedeken át falukutatói munkát is 
végzett, akkoi' is, amikor mint riporter, vagy mint iro
dalomszervező és tehetségkutató járta az országot, a 
Vajdaságot. Ezekből az utazásokból —  sokszor csak bo
lyongásokból —  nem egy regénye, útirajza, novellája, 
hangjátéka született. Műveit soha nem gyöngyözte ki ma
gából csupán négy fal között; soraiból kiérezzük, neki is 
voltak íróasztal feletti tűnődései, de témái nem ezeknek 
a termékei, hanem a tájból, a mindennapi élet rezdülé
seiből hajtottak ki.

Az utak ismeretlenjei gyakran egymást követő uta
zásainak, bolyongásainak visszatükrözői. Az itt összegyűj
tött elbeszélések időben három évtizedet ölelnek át: 1947- 
től 1977-ig. Tehát ezek az egyszerű emberekről szóló sze
líd történetek egy emberöltőnyi időről vallanak az olva
sónak Szabadkáról, á Vajdaságról. A fejezetek parányi 
mozaikkockákat rögzítenek azzal az írói szándékkal, hogy 
ezekből a pasztellszerű, vagy olykor villogó kockákból 
egy olyan körkép álljon össze, amelyben a vergődve vagy 
zavartalan csendben, nyugalomban s az így meglelt bol
dogságban élő emberünk a maga lelkialkatára ismerjen 
és megvallja magának: „Lám, így éltem én is talán.”

A földjéhez hű olvasó sokszor az írásokban önmagát 
keresi, s ha ilyen vagy olyan formában megleli, az ábrá
zolt alak —  még ha szálkásan ábrázolt is —  közelebb ke
rül hozzá. Az itt közölt elbeszélések írója sajátos tipoló
giájával'mintha nyíltan ki is mondaná, hogy ez a törek
vése: embert állítani az Időbe, úgy és olyannak, ahogyan 
és amiként a mi égtájunk alátt él.

Az Élet jel abból az alkalomból adta ki ezt a 124 ol
dalas kötetet, hogy szerzője hetvenedik életévébe lépett.

A könyv előfizetési ára 100, bolti ára pedig 130 di
nár. Megrendelhető a Veljko Vlahovic Munkásegyetemén 
(24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pe
dig a Fórum újvidéki és szabadkai, válámint a szabadkai 
Napredak könyvesboltjában vásárolható meg.


