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SIMIN MAGDA 

TALÁLKOZÁS A STRADUNON 

Keskeny egyenes háta a straduni patika pultja fölé hajolt. Nem tudom, 
mit vásárolhatott azon a forró nyári napon a dubrovniki óváros f őutcáján. 
Én aszpirinért tértem be. 

Semmit se változott! — gondoltam, amint megpillantottam ismer ős, 
senkivel össze nem téveszthet ő  alakját. A fehér lenvászon szoknya, a 
halványsárga finom selyemblúz fiatalos küls őt kölcsönzött neki. 

Óvatosan átkaroltam csontos vállát, - ő  megbotránkozva vonta ki 
magát ölelésemből. Olga nem szokta meg az efféle bizalmaskodást, rót-
tam meg magam, de amikor felém fordult, olyan idegenül mért végig 
szigorú tekintetével, hogy azonnal tudtam: nem ismert meg! 

Olga! Olga! — ismételtem ijedten. — Én vagyok, Mária! 
Ó, te vagy az? Rég nem láttalak! — enyhült meg. Összeszorított 

kis ajkai mosolyra nyíltak, de az én ijedtségem nem szállt el. Az. ősi Stra-
dunon az ismeretlen nyaralóközönség gondtalan tarka tömege hullám-
zott körülöttünk, de az én jókedvem elpárolgott, mintha megsejtettem 
volna, hogy ez a sötét folt Olga emlékezetének tükrén hosszú, pusztító 
betegség előjele. 

Ekkor vettem csak észre, hogy finom arca még jobban elkeskenye-
dett, szinte eltörpült ;a nagy, domborúan ívelt homlok alatt. A szemek vi-
szont nagyobbnak és dülledtebbnek látszottak, mint valaha. 

Olga észrevette zavaromat és igyekezett enyhíteni a kínos benyomá-
son, amit rám tett. Meghívott kávéra. _Leültünk a Gradska kavarva, a híres 
Városi Kávéház kellemes, hűs teraszán az ősi kikötő  fölött. A rakpart fe-
hér kövei ragyogtak a napsütésben, ;a sirályok le-lecsaptak közelünkben, 
mi pedig igyekeztünk egymásra találni. 

Hol vannak a tieid? — fordult hozzám élénken. — hailloin, szép 
gyerekeid vannak. 

Kirándulni mentek az apjukkal. Halásznak! S te? Egyedül? 
— kérdeztem, de legszívesebben azonnal a nyelvem haraptam volna el. 

— Nem vagyok egyedül — komorult el Olga. — A barátn őmmel vagyok. 
Persze — mondtam. — S hol van? Ismerem? 

Hűvösen válaszolt: 
Mi gyakran szabadságoljuk egymást. 
Természetesen — hebegtem —, csakis így lehet. 

Hallgatott. 
Még mindig a „nehéz víz" el őállításán dolgozol? — igyekeztenn 

végre egyenesbe jutni, s Olga valóban felütötte fejét. 
Nem — szólt. — Már nem vagyok Vinčán. 

Elképedtem. Mi történhetett Olgával? Ó, milyen büszke voltam rá! 
Büszke a munkásságára, a hírnevére. Háborús bajtársaim közül néhányan 
elnyerték a doktori címet, jó néhányan kit űnő  orvosok lettek, akiket a 
fél ország ismer; van közöttük mérnök, m űépítész, újságíró, könyvkiadó, 
sőt író is, de egyedül Olga tört fel az ország tudományos világának él-
vonalába. Az ő  sikerét a magaménak is tartom, mert még nem szakadt 
el az a láthatatlan kötelék, mely a múlt háborúban összef űzte az ellenség 
börtöneiben sínylődő, lelkes és dacos asszonyok százait. 

Most csak az egyetemen adok elő  — folytatta Olga a meg-megsza-
kadó beszélgetés fonalát. 

Szerettem volna felkiáltani: Hogy tudtad otthagyni Vin čát? Ha én 
nem, miért nem vagy legalább te ott? -- De idejében lenyeltem a szem-
rehányást. 
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Nehezemre esett már, hogy itt is, ott _is teljes emberként dolgoz-
zak. Választani kellett. 

Annyira meglepett, hogy elfelejtettem a magam baját. Hiszen több 
mint három hónapja én is valamilyen Meghatározatlan betegszabadságón 
vagyok, holott nála lényegesen fiatalabb volnék! Csak Olgára tudtam gon-
dolni e percben, a kemény és dolgos asszonyra, aki most olyan egysze-
rűen bevallja, hogy fáradt! 

Talán fordítva kellett volna — szóltam óvatosan. — Otthagyni az 
egyetemet és csak a tudományos intézetnek élni. Hát nem arra vágytál 
mindig? A tudományos munkára? 

• — Az egyetemen is dolgozhatok — mondta Olga békülékenyen. — Épp 
most foglalkozom bizonyos mérésekkel! Nagyon érdekes munka. És új 
tankönyvet is írok. 

A fél életed az intézetre pazaroltad! — háborogtam. — Magad 
alapítottad a laboratóriumot, amiben dolgoztál és ahol annyi fiatalt be-
vezettél a munkába! Hát nem harcoltál pénzért, káderekért, felszerelésért, 
minden finom műszerért külön-külön? 

Mindezt az egyetemen is végigcsináltam. Ott se találtam a lebom 
bázott épületben egyetlen ép laboratóriumot sem. Hogy válasszak? — ne-
vetett fel keserűen. Száraz, apró nevetése hamar elhalt •a kávéház . már-
ványasztala felett. — És .... szeretem a diákjaimat is. 

A diákokkal nehéz kijönni! — ellenkeztem, mert úgy éreztem, Ol-
ga bajban van. — Te sokat dolgozol és sokat követelsz, ők pedig... 
— Nem akartam megbántani. Nyílt titok volt •a belgrádi vegyészeten, hogy 
őt tartják a legszigorúbb tanárnak, hogy a régi németországi egyetemeken 
felvett pedantériája miatt kigúnyolják, és még jó tulajdonságait is visszá-
jára magyarázzák. 

Pontosan tudta, mire gondolok, de nem vette tudomásul. 
Lehet, hogy sokat követelek, talán túl szigorú is vagyok,. ítélj, 

ahogy akarsz, de sokat is nyújtok! — mondta egyszerűen, azzal a meg-
győződéssel, hogy szavait senki sem veheti dicsekvésnek. 

Az én kabinetem ajtaja mindig nyitva áll.. Minden diákom tud-
ja, mikor vagyok ott, mindenki bejöhet tanácsért, felvilágosításért, vitatkoz-
hat velem, én mindenki számára id őt szakítok. 

Kétkedve hallgattam. Annak idején, az els ő  háborús őszön, egyszer-
re tartóztattak le bennünket a bácskai mez ővárosban. čO már kész ve-
gyészmérnök volt, én elsőéves egyetemista. Alig ismertük egymást. Els ő-
segélynyújtásra tanított engem is egy tanfolyamon, melyet a mozgalom 
illegálisan szervezett. A börtönben nehezen tudott összemelegedni a nála 
jóval fiatalabb, jókedvű  és zajongó lányokkal. Magányra szokott. Rebes-
gették a hozzá korban közelebb álló asszonyok, hogy egy szerencsétlen 
diákszerelem után végleg egyedül maradt. 

Igazságtalan volnék vele szemben? Ha nehezen is, de megbarátkozott 
velünk! Mi is megszerettük és nagyra becsültük. Együtt voltunk a négy 
háborús év minden bajában. Nagyon lehetséges, hogy most is megba-
rátkozott a belgrádi egyetem lázadó, jókedv ű  fiataljaival! Nagy képzett-
ségének, tudásának, vonzó intellektusának nehezen tud bárki is ellenállni. 

Sokan felkeresnek, szépen dolgozunk. Meg vagyok elégedve. Talán 
mégsem vagyok olyan szigorú, amilyen híremet költik — mosolygott .Olga. 

Hát ez nagyszerű! — örvendeztem. — Ez annyit jelent, hogy csu-
pa fiatal, okos és vidám emberekkel vagy körülvéve! 

Úgy van. És te? Hallom, nagy szervező  lettél. 
Megbántott a kérdésben rejl ő  irónia. Eszembe ötlött helyzetem csalós 

volta. Szemem elől eltűntek a kikötő , a sirályék, a fénylő  fehér kövek. Ott-
hon jártam már északon, zordabb, hidegebb tájon, a gondokba merült 
mezővárosban. A nagyvárosi emberek 'oly távolinak és aprónak látták 
ezeket a gondokat. Hát Olga is? 

— Talán már nem dolgozol a járásban? — kérdezte Olga. 
De. 
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Valami történt veled? 
Azt mondják, többet akartam tenni, mint lehetett. 
Szóval álmodoztál?! 
Akkor te is álmodoztál, amikor a laboratóriumokért, •a finom m ű- 

szerekért harcoltál! 
Ne veszekedjünk, mint a börtönben! — nevetett Olga. 
Nem tilthatod meg az embereknek, hogy álmodozzanak! Még egy 

olyan távoli és szegény mez ővárosban sem, mint a miénk. Ott éppen-
séggel nem! Tudod, Olga, csoda történt! Az emberek egyszerre megsej-
tették, hogyan lehetne élni és behozni az évszázados lemaradást. Büszkék 
lettek és öntudatosak. Ha elveszed az álmaikat, megölted őket! 

Mi történt veled? — kérdezte Olga némi meglepetéssel a hangjában. 
Nem tudok aludni. A családom azon van, hagyjam ott a poszto-

mat, a járási kultúra bajait. 
Visszavonulsz? Én bizony nem hagynám ott a munkám! — mond-

ta Olga nyomatékkal. 
Nem mindig világos, hogy valaki visszavonul-e vagy leváltják. Talán 

azért váltják le, mert visszavonult! 
Rossz napod van — szólt Olga. 

Ekkor kitört belőlem a keserű  vallomás: 
Azt hiszed, Olga, hogy ina, amikor űrhajók repülnek a holdra, 

olyan könnyű  azt mondani az embereknek: Várjatok a könyvtár épüle-
tével, most előbbre való dolgunk van!? Rakjatok vödröket a tet ő  alá, ha 
beázik a színház, három éve rossz a termés. Nem a mi gondunk, hogy min-
denkit, aki a járásunkba téved, írni-olvasni tanítsunk, nincs erre pénz! 
Tervbe vettük az új iskolát, elvtársak, türelem, mindenképpen harcolni 
fogunk érte ... talán majd futja a tartalékból ... el ő  fogjuk terjeszteni 
a járási bizottságnak, a képviselőtestületnek, a .. . 

Az igaz, hogy a pénzt nem én, hanem tekintélyes bizottságok osztják, 
de az emberek hozzám jönnek, posztomnál fogva én vagyok számukra a 
panaszláda! Jönnek, veszekednek és szidnak is: Ha te, Mária, ákvarnád, 
ki tudnád nekünk harcolni azt a pénzt, de alighanem nem akarod! Egy 
ideig kiabálunk egymásra, aztán, vigasztalanul egymásra utalva, a békü-
lés jeléül konyakot iszunk. 

Engem, ha levonnak a költségvetésemb ől, senki se kínál konyak-
kal! — mondta Olga rosszalló fejcsóválással. 

Nálatok Belgrádban talán örömtelibb apropóra isznak! 
Megváltoztál. És most mi lesz? 
Még nem tudom. Talán elfogadom .a Vöröskereszt vezetését és 

szervezését a járásban. 
Őrültség! — Olga fel volt háborodva. — S az egyetemet nem fe-

jezted be! Ha meggondolom, milyen tehetséges matematikus voltál! 
Ezzel akkor kellett volna biztatnod, míg nem volt kés ő ! — moso-

lyogtam most már én is. — De tudd meg, hogy a matematikai gondolko-
dás fegyelme nagyon is segített nekem, hogy beosszam azokat a szegényes 
kies pénzeket, amelyéket a kulturális élet terjesztésére kaptunk. Mi, akik 
ezzel foglalkoztunk, nem engedhettünk meg magunknak olyan hibákat, 
mint azok, akik — mondjuk — téves ipari befektetésekre pazarolták a nép-
vagyont ... Néha csodát is műveltem! 

Megetetted a népedet a három hallal? 
Szereztem én is egy-egy finom m űszert, vetítőgépet a néprajzi 

múzeumnak, mondjuk, vagy egy-egy drága, új hangszert a zeneiskolá-
nak. Nemrég a műkedvelő  egyesület kórusát meghívták Brazíliába! Fel kel-
lett őket öltöztetni! ... Csodálatos sikert arattak ... 

Néprajzi múzeuma is van várasainknak? És olyan kórusa, melyet 
érdemes Brazíliába küldeni? — Vonásain szelíd melegség ömlött el. Le-
hajtott fejjel merengett. 
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Rég nem voltál otthon — törtem meg .a csendet. 

Rég! És a /kis park a városháza el őtt megvan még, és gondozzák? 
És a kiserdő? Nem építették be betonházakkal? Hát a korcsolyapálya? 

Nemsokára megünnepeljük a gimnáziumunk századik évforduló-
ját. Biztosan meghívnak. Gyere el! Gyere egy kicsit haza, Olga! 

Tarts ki a posztodon! — mondta Olga buzdítva és határozottan. 
— Ne hallgass a családra! A Vöröskeresztet nyugdíjas korodban is szer-
vezheted majd! 

Meghatott Olga biztatása. 
Tudom, Olga — mondtam a szavakkal küszködve —, hogy nem 

vagy velem megelégedve. Mi ketten nem lehettünk egyformák, sem egyen-
rangúak. Te kész vegyész és biológus voltál háború befejezésekor, én 
semmi. Te egyenesen Belgrádba mentél, volt miért és volt hova, én ott-
hon maradtam. Mehettem volna én is a f ővárosba tanulni, ahogy meg-
beszéltük ott a börtönben. Otthon tartottak. Azt mondták, otthon van a 
legnagyobb 'szükség rám, a városunkban, ahol ismernek, és ahol meg 
kell indítani az életet. Azt mondták: motor kell oda, jó, pontos, kitartó 
motor! Odaálltam hát a régi jóbarátok mellé dolgozni, s azt gondoltam: 
ami nektek jó, nekem is jó! 

Hogy mit csináltunk mi ott? Mindent. Ma már nehéz volna fel-
sorolni is, mennyi mindent, és milyen átfogón! Földet osztottunk, töb-
bek közt. Erre emlékszem legszívesebben. Forrtak a falvak. Fekete ünnep-
lőben öltözött parasztok gyülekeztek a tereken, a 'községházák, templo-
mok előtt, s izgatottan hallgatták a sebtében összetákolt emelvényen szó-
nokló képviselőket. De hát ez az emlékkép csak az egyik, a fényesebbik 
oldala azéremnek. Mennyi újabb és újabb utasítás, megbeszélés, vita, 
hányszor kellett a földigénylők névsorát újra és Újra el ővenni, bővíteni, 
szűkíteni, hány éjszakát kellett végigküzdeni, míg azt a földet valóban fel-
osztottuk! És a rengeteg gondos munka ellenére mégis hány kisebb-na-
gyobb igazságtalanság történt! ... Aztán el kellett fogni a háborús b ű-
nösöket, meg kellett indítani a gyárakat, a m űhelyeket, az iskolákat, meg-
alakítani a népbizottságokat, a bíróságokat ... A járás nagy volt, kanyargó 
folyók, csatornák szelték keresztül-kasul, megannyi városka, falu, telepü-
lés, hisz tudod ... Nekünk a járásban volt egy régi rossz 'kocsink s egy 
még rosszabb motorkerékpárunk. Összesen egy soffőrünk. Minden nap 
öten-hatan jártuk a terepet, s kinek mi jutott. Mi, fiatalabbak, leginkább 
gyalog mentünk. Bandukolsz faluról falura, toronyiránt, néptelen d űlő -
utakon, kiégett tarlók mentén, üszkös romok mellett, sehol egy fasor, ár-
nyékos menedék. Várnak ott valahol a harmadik faluban, s te remegsz a 
fáradtságtól és az éhségtől ... Leülsz valahol egy poros bokor tövében, 
majd tovább bandukolsz! Igy ment el az első  gyerekem ... 

Olga felütötte fejét ... „Semmit se tudunk egymásról" 	ezt olvas- 
tam ki szomorú tekintetéből. 

Meg se 'siratta senki, föl se figyeltek rá. Csak a férjem bánkódik 
miatta, vagyis hát ... a szememre hányja néha, mindig olyankor, amikor a 
legjobban fáj! 

S hogy miért voltam éhes? Ti is éheztetek akkoriban Belgrádban. 
Talán csak az nem éhezett, aki a háborúból jövet szül őkre, családra ta-
lált ... Nem tudom. Mi a pártbizottságban hónapokig fizetést sem kap= 
tunk. Ahol a terepen megkínáltak, ott ettem. Lakásom sem volt, csak ami-
kor férjhez mentem, akkor utaltak ki nekünk udvari lakást ... 

Ne, ne sajnálj! Jó volt nekem akkor. Jó volt dolgozni azokkal a 
fáradt, vidám és vállalkozó szellem ű  fiatal emberekkel. Nem gondoltam 
sem atanulásra, sem a fizetésre. Hogy is gondoltam volna? Mikor napról 
napra látod azt a hatalmas forrongást, azokat az ezreket, akik a leg-
nagyobb erőfesiítéssel igyekeznek kitörni a háború utáni nyomorból, a 
bajból,.mely ragadós csirizként fogva tartja őket ... 

Körülöttünk megnyúltak az árnyak, a. pincérek váltották egymást. 
Megittunk. egy forró kávét. 
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Mégis, volt egy esélyem, az els ő  őszön — súgtam, habozva, hogy 
elmondjam-e ezt :a szomorkás históriát. — Hívat a titkárom, egy magas, 
száraz, kissé hajlott ember — őt a háború a mezőgazdasági egyetem ne-
gyedik évében találta —, hívat és azt mondja: 

Mária, öltözz fel a lehető  legjobban, ilegmelegebben, Oroszország-
ba mégy egyetemre! 

Hogyan? — ámuldoztam. 

Úgy, szépen! A minisztérium diákokat akar ösztöndíjazni. Moszkvá-
ban kell lennetek, mire megkezdődik a szemeszter! Menj, és 'tanuld ki azt 
a matematikát. És járj szerencsével! Nem hozol ránk szégyent, ugye? 

Köszönöm a bizalmat — rebegtem hitetlenkedve, mintha meg-
sejtettem volna, hogy ebb ől aztán semmi se lesz! Messze, messze van az 
a Moszkva, gondoltam, mintha a sok háborús menetelés után most ismét 
nyakamba 'kellene venni az országutat, s gyalog megtennem azt a sok 
ezer kilométert Moszkváig. 

Utalványokat kaptam, felöltöztem, ahogy (tudtam, egy elkobzott rak-
tár ruhaanyagából. Siralmas öltözék volt az, Olgám! Egy kis meleg fehér-
neműn kívül csupán egy flanellruhát szereztem, meg egy béleletlen tavaszi-
kabátot. Egy cipész, jobb anyag híján, egy vékony talpú félcip őt készített 
nekem, s mikor megtudta, hová készülök, csak a fejét csóválta. 

Mikor mindennel megvoltam és az utazás napja is közelgett, nagy 
szívdobogva a titkárom elé álltam, és jó hangosan megkérdeztem: 

Így jó lesz? 
Kitűnő ! — kiáltotta. — Nem mentek! 
Hogyan? — dadogtam. 
Szépen! A mieink egy kissé összezördültek az oroszokkal. Ne kér-

dezz semmit! Az a fontos, hogy meleg ruhához jutottál! Nyakunkon a tél. 
Aznap sokáig elidőztünk a pártbizottságban, valamivel éjfél után 

hagytuk el az épületet. Vagy tízen léptünk ki a sötét, puszta városi utcára. 
Részegek voltunk a fáradságtól, a dohányfüstt ől, dülöngéltünk menet köz-
ben és nevettünk — minél fáradtabbak voltunk, annál inkább nevet-
tünk —, bizonyosan be is térünk valahová egy italra, ha lett volna hová... 
A város kihalt. S mielőtt a sötét utcakeresztez ődésben elváltunk volna, 
így szóltam titkáromhoz: 

Elmehetek én a belgrádi egyetemre is. Ott van még a dékáni hi-
vatalban az indexem is. Még a háború előttről. 

Rám nézett, majd vállat vont. 
Elmehetsz — mondta —, nem tarthatlak vissza! 
Valami nincs rendben? — Kérdeztem. Hiszen te egészen Moszkvá-

ba akartál 'küldeni! 
Az más! — Arca a fáradtság mellett szomorúságról, kiábrándult-

ságról árulkodott. — Azt a minisztériumból követelték. Ezt senki se kéri... 
S mi jól megvoltunk egymással! 

Ez igaz! — Elhallgattam. 

Menj! — kiáltotta a kezét széttárva, s a szeme megvillant az éj-
szakában. — Amíg te tanulsz,mi itt jól megfogjuk a munka végét. S mire 
te négy év múlva kész leszel — ezt a négy évet olyan hangsúllyal ejtette ki, 
mintha negyvenet akart volna mondani, biztosan annyinak is érezte —, 
mi már akkorát lódítunk az új állam szekerén, hogy magától is gurul-
ni fog. 

S ahogy széttárt karjaival Ott állt azon a sötét útkeresztez ődésen, 
még magasabbnak és hajlottabbnak t űnt, és egy pillanatra útszéli fe-
születre -  emlékeztetett. Nem tudom, mire gondolt abban a pillanatban. A 
saját tanulmányaira-e, arra a néhány fennmaradt vizsgára a mez őgazda-
sági egyetemen, amit soha többé nemtett le, vagy a roppant s mindin-
kább bonyolódó munkára, ami várt rá. 
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Néhány hónappal ezután mégis menteik diákcsoportok a Szovjetunió-
ba. Engem többé nem (küldtek. Nem is mehettem volna, mert közben 
férjhez. mentem. 

A titkárom, természetesen, akármilyen tapasztalt harcos volt, nem 
tudhatta azon :a háború utáni őszön, hogy az állam szekere nem fog 
magától gurulni sem négy, sem negyven év múlva. S még sok mindent 
nem tudhatott. Azt sem, hogy hamarosan elválnak utaink, hogy más, meg 
nagyobb felelősséggel járó posztra kerül, s hogy engem hiába tartott visz-
sza az egyetemről. 

Igy volt ez, Olgám. S nem sajnálom, hogy így volt. Mert mindig 
van rá mód, hogy az ember elérje az elérhetetlennek látszót. Én is meg-
találtam a módját, hogy eleget tegyek a magam és halott szüleim kíván-
ságának. Megsegítettem az öcsémet, hogy befejezze az egyetemet! Fiata-
labb nálam négy évvel, egy egész háborús intervallummal! Hogy ő  vagy 
én?! Mindegy! Én dolgoztam, ő  tanult. Jó munkamegosztás volt, is-
merd el! 

Ez. szép! .Hogy én ezt nem tudtam! — 'kerekedett jókedvre Olga. 
Dubrovnik ismét életre kelt körülöttünk. 

Ó, hát van itt tehetség elég! Csak tanulhasson mindegyik! Az 
öcsém! Az már államdíjat érdemelt ki tudományos munkásságáért! Orosz-
honba meg jobb, hogy el se mentem. Gyatra öltözékemben megfagytam 
volna az első  jeges éjszakán. S ki tudja, mi lett volna velem még halálom 
után is, azok is,akik elmentek, inkább ne mentek volna! 

Ne szabadkozz már! — szakított félbe Olga, a beszélgetés nyil-
ván elfárasztotta. — Nem vagyok olyan vak, hogy csak a tudományos 
munkát tartsam fontosnak. Ó, hát a tudomány eredményeivel is mind-
inkább visszaélnek a világban. Az ember már nem lehet elég okos... 

Fejét lehajtotta. Apró arca elt űnt a homályban, s csak domborodó 
homloka fehéredett még a márványasztal felett. Kint még fénylettek a 
kövek a tünedező  napsütésben, ő  azonban mind hűvösebb lett, s a gon-
dolataiba merült. Magányosság-a s űrű, valósággal kitapintható lett, s a 
lelkemre ült. A nyugtalanság éledt fel bennem, amely már huzamosabb 
ideje nem hagyott aludni. Ebben a percben úgy tűnt, egyformák vagyunk 
mi ketten, Olga és én, magányunkban, gondunkban egyaránt. 

Gyere velem, Olga — szóltam —, a családom örülni fog neked. 

Nem — riadt meg. — Csomagolnom 'kell, holnap hazamegyek! 

Olga másnap valóban elutazott Belgrádba, id ő  előtt, hirtelen elhatá-
rozással. Talán a felismerés keserű  pillanatában határozta el, hogy visz-
szatér diákjaihoz, akár szeretik őt, akár nem, de őrá még 'szükségük 
van, és ez egy kozmikus pillanatig továbbéltette. 

Jubileumi pályázatunk harmadik díjas elbeszélése. 
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LATÁK ISTVÁN 

X. RÖVID VERŐFÉNY 
RÉSZLET A VAK KAPITÁNY CÍMŰ  REGÉNYBŐL 

Mira a kórházból való kijövetele után gyermekével azonnal. fivéréhez 
költözött. Ervin, Mira bátyja egy szerény szobát adhatott Mira és kis-
fia számára, de ott békében meghúzódhattak. A gyerek még mindig nyug-
talanul aludt azóta az éjszaka óta, amikor a nagy kiabálásra és revolver-
lövésre falriadt, aztán meg anyját a kórházba vitték. Éjjel a kisgyerek 
föd-fölsikoltott, és csak anyja ölelése, simogató keze alatt csöndesedett 
meg és szenderedett el újra. Az új környezetben, unokatestvérei társaságá-
ban aztán lassan megnyugodott, és éjjel nem sikoltott fel, csak néha 
nyöszörgött. Aztán ez is elmaradt, nyugodtan végigaludta az éjszakákat. 

Csupán a gyermek megnyugvása után gondolt arra Mira, hogy el-
utazik Mihályihoz. Addig csak a levelek mentek, most már rendes úton, 
nem rejtegetve. A kisfiát unokatestvérei szobájában helyezték el, s Mira 
elutazott. Amikor szerelmesével újra összetalálkoztak a szörny ű  belgrádi 
családi események után, az asszony örömmel mondta: 

Most először jövök hozzád bátran, emelt f ővel. Szabadon. Nem né-
zegetem, hogy lát-e valaki. 

Még most is elég kényes helyzetben vagyunk — válaszolta Mi-
hályi 	úgynevezett szabad szerelemben élünk, mert az uradtól még 
nem váltál el. De ezt a helyzetet már nyíltan, bátran vállalhatjuk. 

Akárkinek a szemébe nézhetek nyíltan, becsületesen. Meg őriztem a 
szerelmemet. Tisztán. a magunkénak vallhatunk minden el őbbi órát is. 

Most már a törvénynek is megért őbben kell ügyünket kezelnie. 
Férjed, aki már nem is az volt, hanem rabszolgatartód, letagadhatatlanul 
megmutatta, hogy nemcsak halállal fenyeget, mivel mást szeretsz, és nem 
akarsz vele élni, hanem gyilkos fegyverét ől .. . 

És nemcsak pofoz .. . 
Hanem gyilkos fegyverét ől csak a véletlen mentett meg. Senki 

sem követelheti ezek után, hogy egy ilyen őrülttel egy fedél alatt maradj. 
Követelem ezután, hogy adja vissza a szabadságomat. És a gye-

reket sem kérheti magának, hiszen saját kezével megnyomorította magát, 
nem tud ő  gyereket nevelni. Mit is nevelne bel őle az ő  szadizmusával! 

Mihályi otthon hangosan tovább fűzte gondolatait: 
Alig tudom elhinni, hogy már szabadulóban vagy és egészen az 

enyém lehetsz. Milyen megalázó volt osztozni rajtad, mint rablónak a 
zsákmányon! 

De láthatod, miért vállaltam az urát csaló asszony lealázó, kiszol-
gáltatott szerepét. Mert féltettelek Svedikt ől. 

Valóban kötözni való bolond a szerencsétlen! Er őszakkal meg-
tartani egy asszonyt, akár egy középkori várúr. 

Bizony ez az ember legszívesebben egy vár lakatlan tornyába zárt 
volna, hogy minden léptem ellenőrizhesse. Mikor téged még nem ismer-
telek, és nem is gondoltam rajta kívül más férfira, mert terhes volt nekem 
ő  is,szerelem nélkül élni, már akkor is, ha azt hitte, hogy valakire rá-
néztem, aki nadrágban járt, káromkodott és hazarohant velem. Mikor már 
hónapok óta egy ujjal sem nyúlhatott hozzám, mert a kisfiú szobájába 
zárkóztam, tudta, hogy nem találkozhatom veled, még akkor is számított 
rá, hogy soká fogva tarthat. Azt hitte, majd csak megtöri az ellenálláso-
mat. Látszatra udvarias volt, ajándékokkal akart elhalmozni, hogy köze-
ledhessen hozzám. Pedig néha megéreztem rajta más n ők szagát. És őt is, 
figyelmességeit is visszautasítottam. Még azokat a ruhákat sem vettem 
magamra, amelyeket akkor ajándékozott nekem. 
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Ahogy a kórházból írtad, az a kezedb ől kicsavart levelem vadítot-
ta meg annyira. 

Igen. Aurél látta, hogy mi változatlanul szeretjük egymást, nem-
csak mendemonda ez, és hogy a válási szándékom egyre hangoztatom. Ad-
dig talán azt hitte, hogy csupán kalandba sodort a könnyelm űségem, 
és a távolság majd mindent meggyógyít. Ajándékokkal megvesz Újra, és 
leigáz. Külföldi utazást is ígérgetett. Nem tudta a kemény fejébe venni, 
hogy nekem nem mindegy, kivel alszom, hogy érzések nélkül tiszta =- 
ben vonzódással is szerethet valaki, minden akadály, parancs és törvény 
ellenére. 

Most vált igazán zavartalanná az együttlétük, és felh őtlenül ünne-
pivé az odaadásuk. Mira valami új merészségt ől indíttatva, viszonyuk óta 
először tiszta meztelenre vetk őzött a szobában Mih.ályi előtt. Nappal volt 
még, egy vékony függöny takarta csak e1 őket a külső  világtól. 

Béla, most először fürdök meg bátran a szemed sugarában. Mint-
ha tiszta tóban lépkednék, úgy megyek az ágyad felé. Most már nem 
szégyenkezem elő tted. Senki sem érint, nincs mit magamon takargatnom. 
Mint egy szerelmes lány, kacérság nélkül, rejtőzés nélkül leszek a tiéd. 
Semmi idegen mocsok nem szennyez be. Csupán a gyerekem csókolhat 
meg ezután és te. A sorsom vagy és veled maradok halálomig. 

Mennyire más ez, hogy nyíltan vállalhatlak és csalás nélkül lát-
hatlak itt vajszínű  csodás testeddel és lányosan vidám mosolyoddal. 
Csak egykét apró sebhely a múlt nyoma. Az is el fog halványulni .. . 

És úgy simogatták egymást, mint akik először találkoztak a szere-
lemmel, és minden hidat maguk mögött hagytak. Telhetetlen szerelemmel 
egyesültek hosszú idő  után, mint szabadon választott férfi és n ő  teszi, 
akikben a vágyakozásnak nincs határa. 

A testem úgy vár, mint h ű  vőlegényt. Egyesülj velem, mintha 
cédrusfák tövében egy magános sivatag oázisának forróságában ölelnél. 

Mihályi körülcsókolta az asszony arcán halványan pirosló kék seb-
helyet és keze fején a forradást: 

Én. mártírom! Véred hullásával váltottad meg szabaclulá;sodat. 
Nem találok szavakat a szépségedre. 

Az egyesülés után is tovább gyönyörködtek egymásban, olyan elragad-
tatással, mintha újra születtek volna. 

Mért olyan rövidek •a percek, amikor teljesen egy lehetek veled? 
örült voltam, amikor nem vártam, hogy te avasd föl asszonyi testem. Én 
hagytam, hogy egy mészárosmarcangoljon el őször. 

Ne felejtsd, hogy Svedik hozott el ebbe a városba, különben talán 
sosem találkoztunk volna... 

Másodszor már több napra jött el Mira az orvoshoz. 
Napokig tartó paradicsomi szerelem, a szeretkezések mindig na-

gyobb étvágyat adó ingerével. 
Á vallomások is folytatódtak. A férfi így beszélt kedveséhez: 
— Én orvos vagyok, n őgyógyász. A sok roncsolt, zúzott, fájdalmas, 

beteg női test elnémítja bennem a férfit. A szemed kigyúló fénysugara, 
őszinte szavad, szemérmes mosolyod, arcod forró pírja kell, a kebled cso-
dás hódombjai kellenek, hogy felébreszd bennem a hímet, s akkor tu-
dom csak bámulni többi szépséged között az értem táruló combodat, az 
engem kívánó öledet. 

.Szinte versengtek az áradozásban. Mira így mondta újra a szerelmét: 

Boldog vagyok. Testem kapuja csak neked nyílik meg. Ezután 
már a te papnőd vagyok, és fáradhatatlanul azon munkálkodom, hogy 
szerelmünk csodás templomában mindig ünnepi lángok lobogjanak. Sze-
ress, és• mondd újra és százszor, hogy csak engem szeretsz és bolondul 
kívánsz. És élj értem, mint ahogy én érted vonaglok álmosan, kócosan, 
szerelmesen, éhesen és jóllakottan ... most fázom, takarj be, - most égek, 
takarj ki, jaj, sose lehet ebben megállni, mi lesz velem... 
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S így teltek az új hónapok. Minden találkozásnál új szerelmi vallo-
mást találtak ki. 

Hogy is élhettem olyan közömbösen azel őtt? Közben még gyereket 
is szültem egy idegen embernek. De kár, hogy nem t őled való •a gyerekem. 
És még most sem fogadhatok tőled gyereket. Az ő  nevére kerülne. Vajon 
az én 'kisfiam milyen 'szerelemre termett? Mit hordoz magában? Meg-
látom-e valaha? Meg fogja-e ismerni ezt a szerelmet, amit mi találtunk 
meg és ami felmagasztosít, hogy egész embernek érezd magad, és úgy le-
hetsz alázatos, hogyezzel társadat imádatra indítod. 

Te hordoztad magadban ezt a gyereket, a te húsod. Az ösztöneit 
a te anyai szereteted nemesíti meg, aztán az én szeretetem is majd, ha 
együtt leszünk. Példát mutatunk neki, nem engedjük, hogy ősemberré 
durvuljon vissza. 

Csak azért értékelem az életemet, mert megismertelek. Mert igazi 
páromra akadtam. Az ,álmaimat kaptad el őször, sokára azután, hogy a 
testem idegenül fogtad, nyitogattad. És álmomban én nyúltam hozzád, 
mert addig sosem voltam férfira 'kíváncsi. 

A testi gyönyörök el őtt és után is mindig volt egymásszámára mon-
danivalójuk. És ez az áradó lelki szeretkezés újabb testi egyesülésre ra-
gadta őket. Egy harmincöt éves férfi és harminchárom éves n ő  érett sze-
relme lobogott az ereikben, égett a velejükben, a gerjedelmük egész lé-
nyük összeforradásával is csak kis id őre csendesedett. Ó, milyen gazdagok 
voltak, mióta nem a tiltott paradicsom gyümölcseit élvezték! 

Nemcsak Mira, Mihályi is mostani mámorában visszanézett néha if-
júkori éveire. Mindent közölni akartak egymással, hogy tudatuk és tudat-
alattijuk egyetlen elérhet ő  porcikája se maradjon párjuk el őtt ismeretlen. 

Sokat hányódtam-vetődtem én is pár nélkül. S az ember a meg-
szokottságok útján. 'sok mindent megpróbál. Olyan sokszor csodáltam a 
nőket, anyám, húgom és nagyanyám tiszta arca minden n őt tiszteletre 
méltó lénnyé avatott előttem. Egyszer medikuskoromban nem volt senkim. 
az  idegenben. Bordélyházba mentem. Leültem a szalonban. A zajgó lányok 
közül egy csendesen üldögélő, szomorkás arcú teremtést választottam ki. 
Nem volt szép, de kellemes vonásai voltak, és n ői bájait sem mutogatta 
közönségesen. Bementünk a szobájába. Kimerülten mellém feküdt, sze-
mét lehunyta, megfogta a kezem, ss azt mondta álmosan: 

Olyan fáradt vagyok.. Egymás után jöttek katonák. És mind akart 
egy mosolyt, egy simogatást, egy nagyon erős ölelést. A frontra indultak. 
Kitudja, látnak-e még n őt, vagy a halálba mentek. 

Én már jól ismertem az emberi test minden porcikáját. Nem tud-
tam fáradt nőt bántani. Csak a haját és vállát simogattam. A szokásos 
negyedóra után fizettem és indultam. Megpihent arccal így szólt hoz-
zám a lány: 

Gyere el hozzám korábban. Hogy els ő  legyél. Nem bánod meg. 
Másnap elmentem hozzá. Kétszer annyi ideig tartott magánál, és töb-

bet játszadozott velem, mint a taksáért járt. Nagyon szíves volt hozzám. 
Talán egy kicsit szerelmes is lettem bele. Mikor mennem kellett, a fele 
pénzt visszaadta: 

Ne fizess most, csak annyit veszek el, amennyi a máminak jár. 
A vendégem vagy. Tegnap jó voltál hozzám... 

Talán butaság, hogy elmondom. De nem hallgathatok el semmit, 
Mira, ami eszembe jut. Nem restellem elmondani az ilyen élményeimet 
sem. Te egész ember vagy, 'megérted. Nem voltam sosem nagy csábító. 

Ezt is mondta hosszú ölelés után Mihályi: 
Mások a nő  arcának fényétől jutnak el az. öléig. Velem fordítva 

esett meg a dolog. Az öledt ől jutottam el az arcod pírjáig. Azt láttam be-
lőled először közömbös arccal, amit csak nagyon szerelmes n ő  mutat 
meg a párjának. És 'szerelem nélkül mutattad az orvosnak tested virágját, 
idegenkedéssel, kellem1tlen borzongással. Nekünk el őször azt kellett el-
felejtenünk, hogyan találkoztunk eleinte. 
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A boldog szerelem hetei rohantak. A szerelem csodás napjait sok 
gond is kísérte. Mira megindította ügyvédje útján a válókeresetet. 

— Nehéz eset — mondta az ügyvéd —, mert Svedik nem akar válni. 
S mert magának, asszonyom, kedvese van, akir ől tud Svedik is. Sőt, le-
vele is van az ön kedvesétől. A féltékenységi rohamában elkövetett lövöl-
dözéséért nem is ítélték el, mert miután a levelet megtalálta, er ős fölin-
dultságában követett el súlyos, de nagyobb következmények nélküli testi 
sértést. Ő  viszont megvakult, és ezt elég büntetésnek találta a bíróság. 
Az asszonyi hűtlenségre itt a Balkánon még nagyon patriárkálisan tekin-
tenek. S ez Svedik pártjára állította a bíróságot. Viszont fennáll az állandó 
Fenyegetések ténye, a durvaság, a pofonok, s végül a gyilkossági kísérlet, 
amelyet elkövetett. Ezen az alapon kérhetjük, hogy a terhelt és betege-
sen féltékeny embert — már akkor is féltékeny volt, amikor erre még sem-
mi oka nem lehetett —, tehát a beteges férjet, aki fegyvert fogott a 
feleségére és kis híján megölte, állandó életveszélyt jelent ő  közelségét ön 
nem tudja elviselni; ezen az alapon kereshetjük a válást, mert nem élhet 
együtt házastársként olyan emberrel, aki bármely pillanatban megfojt-
hatja, leszúrhatja vagy lel őheti. És a családjában fellelhet ők terheltek, ideg-
betegek is előfordulnak, sőt egyenes ágon egy őrült is kimutatható. És 
lassan már egy éve lesz, hogy külön élnek. 

— Igen, ezek a tények, és szadisztikus hajlama, zsarnok természete 
tűrhetetlenné tette számomra a vele való együttélést már a házasságunk 
első  napjaiban. Sikkasztott a nászutunk el őtt, ezért hazatérésünk után el 
is ítélték, én már akkor elhidegültem t őle. Ez a kiindulópontja ellenszen-
vemnek. Én a halállal fenyeget ő  merénylet óta nem vagyok hajlandó együtt 
élni vele, tehát jogosan kérem a válás kimondását. Én a merényletért 
nem kértem a megbüntetését, de a válást követelem. 

— Ha nehezen is, de menni fog, asszonyom — vélte az ügyvéd —, 
csak nagy türelemre és kitartásra lesz szükségünk. 

Mira az értékes nagy bútordarabokat belgrádi nagy lakásuk felmon-
dása után Mihályi lakására szállíttatta. Bátyja, Ervin családi lakásában 
nem volt hely a számukra, csak a pillanatnyilag szükséges bútorokat rakta 
le az asszony. A kisgyerek és a maga számára volt fekhely egy kis szo-
bában. 

Az ügyvéd jóbarátja volt Ervinnek. Itt lakott a közelükben. A sz űk-: 
séges adatokat tehát bármikor megadhatta neki Mira. A válás ügye azon-
ban nehezen haladt el őre. Svedik makacsul csak Mira visszatérését kö-
vetelte. Eszéki ügyvédjét küldte el az els ő  törvényszéki tárgyalásra. Még 
az elszállított bútort is visszakövetelte Svedik, holott ez Mira örökségéb ő l 
származott, vagy még előbb hozományul hozta. Így az is megmutatko- . 
zott, hogy Svedik milyen anyagias és kapzsi. 

Most már úgy járt-kelt Mira az orvos lakásán, mint gazdasszony. 
Mind többen tudták, hogy a két embert mély vonzalom és nem titkolt 
kötelék fűzi össze. Csak az öreg papné tartotta fenn mindvégig idegen-
kedését Mira iránt. Valami homályos el őérzettel féltette id ősebb fiát ett ő l 
a ragyogó szépségű  asszonytól. Mira neveltetése, el őbbi előkelő  világa tá-
vol tartotta tőle. Pedig szíves volt hozzá a fiatalasszony, s nagyon szerette 
volna, ha a ridegebb vallási világban megöregedett asszony az anyja he-
lyett anyja lett volna. 

Elbetegesedett már az özvegy papné. Egyre jobban 'magába húzó-
dott. Fia nagy szerelmi rajongását nem tudta józan ésszel elfogadni. Mira 
néhányszor meglátogatta, s már-már úgy látszott, hogy mint n ők és anyák 
megértenék egymást. Akkor Mihályiné mindig felhozta, hogy az idegent ől 
való gyereknek csak mostohaapja lesz a fia, ha meg közös gyerekük lesz, 
Mira nem lehet egyformán igazságos a két gyerekhez. Nagy baj a felbon-
tott házasság, sosem lehet igazit teremteni helyette —ez maradt konok 
véleménye haláláig. 

S egy enyhe téli napon elköszönt a világtól özvegy Mihályin.é. Miután 
a kétkedő, békétlen papné meghalt, Mira és az orvos nyilvánosan, meg-
hívott baráti körben, szép vacsorát rendezve, eljegyezték egymást. Az els ő  
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válópöri tárgyalás és az ügyvédek véleménye alapján már akadálytalanul 
jegyeseknek tekintették magukat. S a kis ünnepi vacsorán megjelentek is 
természetesnek vették, hogy jegyességnek küls ő  jelét is akarják adni. 

— Az eljegyzési ünnepségen az asszonyság intézkedett mindenben 
—mesélte később Gortán János, az orvos mindenes 'öreg inasa. — Igen 
energikus személy volt az. asszonyság. Ő  rendelte az ételeket, az italokat 
ő  választotta ki ... A doktor úr ugyan nemigen szokott inni, de ebb ől az 
alkalomból ő  is megkóstolta. Meg hát vendégek is jöttek. Virágokkal dí-
szítették az asztalt. Tél volt és drágán szerezték be a virágokat, de az asz-
tal tele volt finom, valahonnan messzir ől hozatott virágokkal. A doktor úr 
n ős barátai elhozták a feleségüket is. Szép volt minden. Még engem is 
többször megkínáltak, én segítettem a fölszolgálásnál. A doktor úr csön-
des volt, mint mindig, az asszonyság parancsolt. Nagyon határozott volt 
az asszonyság. De ,ő  olyan kedvesen parancsolt, hogy az ember szívesen 
megtett mindent. A szép eljegyzésr ől is tudhatta mindenki, hogy a dok-
tor úr feleségül akarta venni az asszonyságot. 
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KOLOZSI TIBOR  

PROFÁN LEGENDA  

Ahányszor elhaladt a masszív, szürke ajtó el őtt, fülét mindannyiszor 
megcsapta az írógép egyhangú zakatolása. Mintha kíváncsi harkály bújt. 
volna az ajtó tömör fájába, s belülr ől kopácsolná egykedv űen a vigaszta-
lan taktust. 

Még nem tudta rászánni magát, hogy bekopogjon, és kézbe vett ka-
lappal, de fürkésző  tekintettel belépjen a szobába. Úgy képzelte, belé-
pésére hirtelen elhallgatna az írógép szava, mintha láthatatlan karmester 
intené le egyetlen erélyes suhintással, s ő  még nem készült fel eléggé a 
csendre. Még nagyon is szüksége volt uz írógép bátorító és egyhangúságá-
ban megnyugtató zenéjére. 

Hetykén cigarettát dugott a szájálla, de e magára er őltetett hetyke-
séggel ellentétben nagyon is jelentéktelennek érezte magát, amiért az 
ajtón túli szoba várható homálya már így távolról is szorongó érzéseket 
ébresztett benne. 

Amint így tétovázott, egy fiatal leány rohant el mellette, súlyos dosz-
sziékkal a hóna alatt. Megcsapta a b őréből feléje áramló xnebn~evczhe-
tetlen illat. Kereste a hasonlatot, ami megmagyarázná az édes, tolakodó 
illatot. Talán halkan növő  fű? Vagytalán frissen sült citromos rántott 
hús illatüzenete, ami ugyanolyan könnyed, légies, akár maga az elrohanó 
leányalak, vagy éppen az ajtó mögül időről időre előtörő  irógéphangok? 
A múló pillanat egy töredéke alatt is életének leválaszthatatlan része lett 
ez az illat. Gazdagodott vele, ha sajnálatosan egyedül maradt is újra, 
mert a leány nyomtalanul eltűnt a szeme elől, oldalához tapadó dosszié-
kötegével. 

Agya egy szagokra érzékeny zugában elraktározta a leány megnevez-
hetetlen illatát, el :bámészkodott egy kicsit az üres folyosón, és önkénte-
lenül is Újra felvetette maga el őtt a kérdést, hogy mit is keres itt ez el őtt 
az írógépkattogást árasztó ajtó el őtt. Vajon nem éppen önmagát, akit ől 
tegnap este búcsúzott el egy átd őzsölt délután emlékével., de egy egészen 
más holnap reményében? Vagy csupán valamely langyos és itókás-kelle-
mes űrt, amelyet mások töltenek be testük rugékonyságával, b őrük fe-
szülésével, mozdulataik torzított vonaglásával és hangjuk nyegle riká-
csolásával? Nem szerette a megmagyarázhatatlan érzéseket, a szédít ő  
mélységeket, és kiköpött utálkozásában, ha azt látta, hogy valaki bele-
szédül a múló pillanatba, mintha feneketlen kútba zuhanna. 

Volt egy elrongyolódott papírcafat a zsebében, azt megsimogatta, 
mint valami varázserej ű  talizmánt. Úgy hívták valamikor: pénz. Ott szed-
te fel valahol az út mentén a latyakos sárban, és eltette emlékbe, hogy 
bármikor elővehesse és undorodhasson t őle. 

Nos, elég erősnek érzed már magad? — kérdezte önmagát, de még 
mindig csak egy elsikerült mosolyra futott az elhatározásából. Azt a 
mosolyt küldte volna maga helyett, hogy nyisson be a homályos szobába, 
világítsa meg az utat, vágja ketté az írógép rántotthús-szagú muzsikáját, 
és üssön az asztalra, bocsánatot sem kérve merészségéért, ki tudja, mib ől 
merített erejéért — ahogyan ő  maga szerette volna. De hát mikor volt 
alkalmas a mosoly ilyen magabiztos cselekedetekre!? Nézte hát az ajtót, 
és próbált arra gondolni, hogy mögötte bizonyosan ott találná gyermek-
kori mackóját. Igaz, ez a mackó nagyon távoli már, hiszen arra sem em-
lékezett világosan, milyen ézéseket is ébresztett benne egykor a simoga-
tása, de tudta, határozottan tudta, hogy az erd ők vadállatjainak ereje la-
kozik benne, és erre az er őre most nagyon nagy szükség volna. Ó, régi 
mackó! De ha valóban ott volna is az ajtó mögött, felébreszthetné-e benne  

is ezt az ősi erőt, amely hozzásegítheti a bátor asztalra ütéshez?  
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Le-föl sétált az ajtó el őtt, számolgatta a kőkockákat, de a lépések 
semmihez sem vitték közelebb, a tarka kockák pedig fogytak, fogytak 
koppanó cipő talpai alól. Mi lesz, ha elfogy az utolsó is, és ki kell lépnie 
a semmibe? Határozni kellett végül is, és határozott is egy 'hirtelen, meg-
állíthatatlan mozdulattal, nehogy még meggondolhassa magát. Keze úgy 
simult az ajtó 'kilincsére, mint annak idején a régi mackó buksi fejére. 
Meg sem várta, hogy beljebb invitálja egy barátságos szó, gondolkodás 
nélkül lépett a nyíló ajtó nyomába. Ami maradt még egészséges gondolata 
a folyosón, azt is elküldte az elrohanólány után, kéjsóvár emlékezéssel. 
Atl.ost, élete nagy pillanatában, amikor ki kell törnie eddigi börtönéb ő l, 
nincs 'szüksége egészséges gondolatokra, csupán bátorságra és határo-
zottságra. 

Nagy, félhomályos hodály fogadta. Valamikor így képzelte el a vasú-
ti iráróterme'ket. A falak mentén a múló id ő  szörnyetegei unatkoznak, 
tunallnukban kibogozhatatlan pókhálót sz őnek, és kátrányos vasúti talp-
fák ízeit lehelik ki magukból, ezzel emlékeztetve a beláthatatlan távol-
ságokra, amelyeket nem is kilométerekkel. hanem csupán esztend őkkel 
ćs fényévekkel lehet mérni. 

Vagy talán nem is váróterein? A homály, a terjeng ő  titokzatosság 
ugyanúgy emlékeztet egy tágas templomhajóra is, amelyben a betéved ő  
emberek akaratlanul is hajlamosak lesznek 'a gyónás misztikumba burkolt 
cselekedetére, még akkor is, ha nincs is mit meggyónniuk. 

Ahogy belépett, szeretett volna 'kíváncsian körülnézni, közelebbr ől is 
megismerkedni a váróterem-templom felvetett kérdéseivel és ígéreteivel, 
de még arra 'sem volt ideje, hogy egy icipicit szippantson a homályból, 
valóságos kerítésként zuhant elé egy barátságtalan hang: 

Kit keres? 
Megtorpant. Emlékezett rá, hogy az imént is még az írógép kattogott 

valahonnan, s tán csodálkozott is, hogy hová t űnhetett ilyen hirtelen a 
barátságosan behízelg ő  hangja. Feleljen? Hiszen azért jött. Egész úton 
ezt a feleletet dédelgette magában, formázta a szavakat, mintha rágógumi-
ból alakulnának át megtapinthatatlan hangokká, s mégis, amikor ki 
akarta mondani őket, összeszorult a torka. Az 'ajtó mögött nem találta a 
régi mackót és nem találta .az erejét sem. Ahogy becsukódott mögötte az 
ajtó, mintha megszűnt volna minden kapcsolata az el őző  perccel. Nem 
volt mibe kapaszkodnia. A félhomályos hodályban nem talált olyan szi-
lárd pontokat, amelyekben megfogózhatott volna. 

A sarokban állt egy magányos íróasztal, s mellette egy kisebb, ame-
lyen nem is olyan régen még az írógép 'kopogott. S a két asztal körül csak 
végtelen űr. Ebben az űrben olyan ünnepélyesen kongott a hang, akár a 
vasúti váróterem hangszórója, avagy a templom oltára el őtt a pap „ite, 
missa est"-je. A két hang közötti különbség elválaszthatatlanul egybemosó-
dott, szétválaszthatatlanná vált. Azt sem lehetett tudni, hogy a vasúti vá-
róterem zajongásába tévedt-e be a pap, avagy a vonatra váró tömeg 
nyomult be .a templom hajójába. 

Kit keres? — röppent felé megint a 'kérdés, és erre már vála-
szolni kellett, mintha valóban gyónna, vagy mintha a vasúti jegypénztár 
előtt bökné ki, hogy hová is akar utazni. A papkép ű  megmozdult az ol-
tárt helyettesít ő  íróasztal el őtt, feléje nyújtotta kezét, talán áldásra, de 
az is lehet, hogy eleve elutasítóan.. Igazolnia kellett magát, igazolnia er ő t-
len, elröppenő  szavakkal és múlékony, semmit sem mondó mozdulatok-
kal. 

Kérem 'szépen, ez itt a munkába állító hivatal? 

Szavaira elnyújtott, csúfondáros kacagás felelt. 
Ejnye, fiatal barátom, hogy is kérdezhet ilyen ostobaságot?! Hi-

szen meghatározott céllal és szándékkal jött, nemde? Ilyen kérdéski-
búvókkal nem jutunk semmire. Próbáljon egy kicsit őszinte lenni. 

Bocsánat, zavarban vagyok egy kicsit ... Bevallom, azt hittem, 
elég, ha csak benyitok ebben ai terembe, és máris mindent tudnak rólam. 
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Szegény fiatalember! Azt hiszi, hogy valami nagyot akar, pedig 
éppen csak a helyét nem találja. Olyan otthontalanul lebeg ég és föld 
között, mint egy fészkét vesztett, bajba jutott madár. 

Megint a citromos rántott hús vagy a halkan növ ő  fű  illatát érezte, 
pedig nem is kopogott az írógép, pedig beláthatatlanul messze került mö-
götte az iménti folyosó, az elsuhanó lánnyal együtt, aki semmi mást, 
csak üres ígéretet és halvány, elmosódó lehet őségeket hagyott maga után. 
Valami enyhe biztonságérzetre lett volna szüksége, megtapogatta hát a 
zsebében rejtőző , gyűrött bankót, hátha er őt meríthet •a tapintatásából. 
Megpróbált előhozakodni az indokaival: 

Én sok-sok igyekezettel kitanultam egy szakmát, és most sze-
retném hasznosítani a tudásomat. 

Ö, hát erről van szó? — csattant fel a papkép ű  hangja. — Fiatal-
ember, magában valóban veszedelmes gondolatokat .ébresztett az az egy-
kori, véletlenül épségben maradt mackó. Pedig hát a mac:kónak nem is 
az a rendeltetése, hogy gondolatokat ébresszen, aminthogy az sem lehet a 
rendeltetése, hogy elpusztítsák, vagy éppenséggel, hogy épségben hagyják. 
Egyáltalán nincs és nem is lehet semmiféle külön rendeltetése. A mackó 
egyszerűen csak létezik. Esetleg odaállítjuk díszül a szoba sarkába, talán 
játszunk is vele, vagy egyszerűen földhöz vágjuk, de minden esetben egy-
aránt megfelelt hivatásának. Miért kellene hát gondolatokat ébresztenie? 
Hát valahogy így vagyunk azzal a bizonyos szakmával is. Jó megtanulni, 
hogy tisztában lehessünk a. misztikumával, hogy rajta keresztül bepillant-
hassunk az istenek tiszteletre méltó életébe, de aztán egy lépéssel se to-
vább! A diplomát elrejthetjük egy eldugott polc árnyai közé, vagy szét-
szaggathatjuk, akár valami felboncolásra ítélt mackót, de semmi egyéb! 
Nem csinálhatunk totemet belőle. 

Egyre gyámoltalanabbul markolászta a kabátja alját. Csak most, a 
reá záporozó szavaközönében érezte meg, hogy milyen nagy fába is vágta 
a fejszét. A hangját is alig lehetett hallani, amikor kinyögte a kérdést: 

-- Nem magyarázná meg kérem, hogy mi köze is van a szándékom-
nak a totemcsináláshoz!? 

Nos, a totem ... hogy is mondjam csak, hogy megértse ... Tehát 
a totem a l'art pour Kart hajszolt munka. A munka mindenáron, amely 
abban a pillanatban kezdődik, amikor először gondol rá mint szükségle-
tére, amikor először tulajdonít neki külön jelent őséget, mint valami ér-
tékénél jóval túlbecsült mackónak, vagy csupán formáiban értékelt dosz-
sziéköteges lánynak. Azt mondja, dolgozni akar. De vajon gondolt-e már 
arra valaha is, hogy a munka nem ajándék, hanem ki kell érdemelni. 
És esetleg éppen az ellentétével, a lustasággal, nemtör ődömséggel kell ki-
érdemelni. Magában pedig, fiatalember, úgy látom nincsenek meg ezek 
az erények, vagy legalábbis rosszul igyekszik hasznosítani őket. Hogyan 
merészel hát mégis olyan veszedelmesen magasra tekinteni? 

Már ez :a röpke pillantás is megbocsáthatatlan b űn? 

Igen, ha megengedhetetlen vágy támad bel őle, anélkül, hogy vol-
na hozzá ereje, hogy meg is valósítsa ezt a vágyat. Íme, ebbe a szobá-
ba is azzal a titkos szándékkal lépett, hogy merészen az asztalra üt, 
legalábbis átvitt értelemben. Hol maradt ez a merész ütés, fiatalember? 
Hangjából most is csak siránkozó könyörgést hallok. Hogy merészel hát 
olyan vágyakat táplálni, amelyek megvalósításához nincs elég ereje?! 
Mintha valaki elhatározná, hogy átússza a tengert, és már az els ő  kar-
csapások után fuldokolni .kezdene. Nem jobb .akkor már kint maradni a 
biztos parton, és élni a megszokott, langyos életet? Vagy hullaként úsz-
kálni a medencében? 

Megszégyenít, uram, de úgy érzem, igazságtalanul. Igaz, a szán-
dékot kint felejtettem az ajtó el őtt, de a gyengeség okát ne bennem 
magamban keresse, hanem az eddigi életemben, körülményeimben. Érzi 
ezt a körbe-körbe táncot? Hiszen éppen ezért szeretnék belekóstolni va-
lami minőségileg újba, az egyszerű  létezésen túlterjedő  életbe, valamibe, 
amit eddig nem ismérhettem meg, mert tilalomfát állít elém a társadalom. 
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PODOLSZKI JÓZSEF 

DALOLGOK 

(NYITOK) 

cserepes 'ajkak 
izzadó igék 
elhúzott igák 
mi zöld 
mi kék 
a föld 
az ég 
feltálalt talány 

(FELTÁMADOK) 

olyan lettem mint a kitömött sas 
de olyan is mint a f őnix lenne 
hamuból vert élet 
tele búval és tele keservvel 

(KANÁSZKODOK) 

hegyre mász' a pásztorlány 
nyomába már a kanász 
biz'am biz'ám 
kanászkonnak 

(SAJNÁLKOZOK) 

megy az ökör alkonyatkor a dűlőn 
utána az ökrészlegény serdül őn 
elő ttük az ökrészlegény babája 
feldöfte az ökör 'szarva 
hiába 

(NYAKASKODOK) 

szeretem a szeretőmet 
ki tiltja 
hacsak nem a jó szeretés 
az tiltja 
de ha ő 'sem 
hát én akkor 
csak még jobban 
szeretlek 

(RIMÁNKODOK) 

zavaros a duna vize 
nem piszkos 
piszkos az én két kék szemem 
ez biztos 
fulladjon a biztosunk a dunába 
maradjon az én kék szemem 
két kék szemem 
szerelmes-zagyvalékos 
hínárban 

(KAMASZKODOK) 

kivirít a tulipán 
az ablakban 
vetkőzik egy barna lány 
'az ablakban 
ne viríts te tulipán 
ne vetkőzz te barna lány 
kiugrok az ablakból 
kalapban 

(PELDÁLÓZOK) 

porba írt 
porba vájt 
porba vert 
porból várt 
hibátlan 
teljes 
és örök 
mint a feltámadás 

(SEJTETEK) 

mihelyt elhallgatsz 
villan a tőr 
hörög darwin 
és malthus mellére vág 
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(GÚNYOLÓDOK) 

gondoljatok meg 
ez a nagyokos most ;költözködik 
de felesége görbe lábait nem meri 
se szekérre tenni 
se pedig elvinni a vasat egyenget ő  
erős kovácshoz 

(LÍRIZÁLOK) 

mint .a kalapács harsány érclemezb ő l 
(ez lenne lám az igaz hasonlat) 
oly hang tör ki és nem a képzeletb ől 
hanem belőlem 
limlom rémeim 

B6L 

(DALOLGOK) 

úgy jönnek most már 
a dolgok 
mintha akarnám 
sőt mintha írnám őket 
én meg csak dalolgok 
mert lehet 
és mert van 
ilyen 
a magyarban 
és minden nyelvekben 
is 
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URBÁN F. GÁBOR  

KÉT VERS KÖZÖTT 

. ahol ismét úgy érzem magam 
mint kiszáradt porhüvelye önmagamnak 
Bántóan sima 
íztelen ernyedtség 
mocskolja emlékeim suhanását 

Hol azt sem bánom ha száz évig élek 
üres porfelhő  
megszokás 
idegen masszájában 
kenyéren és vízen 
mint törött fogú verkli 
filcsuhogása 

Hol láthatatlan vastraverzeket mos 
a szürkészöld es ő  
örülünk a pállott melegnek 
felesleges az érzelem 

Hol nyitott szemmel sem látnak 
egyesek 
pokol tüzét imádva 
várják mennybemenetelüket 

Hol használt alkatrészként 
kiszedtek bel őlem engem 
ha még egyszer keresném 
nehogy megtaláljam önmagam 

Hol láthatatlan könnyek 
mosták el a színeket 
fogak rácsa közt 
szűrődik a lehelet 

Hol éhen haltak az egerek 
nem volt ki eltemesse 
az utolsó tetemet 

Hol úgy járok hidegen 
mint máshol az idegen 

Mert csak pénz van és ehetetlen 
képzelt bánat 
mi feneketlen... 
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KÉZFOGÁSOK  

BOJAN JOVANOVIe 

HANGSZERES HÁRMAS 

A ZONGORA 

Ezek a billenty űk 
gyakorlott ujjaknak 
erős fegyverei 

kezek és mozdulatok 
reggelei 
e billenty űzeten 
szállnak le 
a hangok térségébe 
mind többen 
és többen  

húrjainak 
csapdáival 
bősz vadakat fogdos 

a természet elbocsátja 
a növények félelmét 
és jelenlétében 
a bimbózás 
meghitt et űddé 
válik 

elpattant húroknak 
csillagkunyhójában 
a csend hatalmas akkordja mellett 
gyógyítja századunk sebeit 
melyeket kegyetlen sorsa ejtett 

A HEGED Ű  

Kutatásaiban 
égi szférákon 
és megalvadt véren 
vonul keresztül 
amíg csak a szív 

a vonóhoz simulva 
az ingát nem helyettesíti 
és el nem halad az idő  mellett 

saját térségében 
saját maga is megjegecesedik 

hangjainak 
ajtaja előtt 
a láthatár is 
szétnyitja tenyerét 

A GORDONKA 

Az évek visszfénye 
mélységet csal el ő  

ifjú fény lejt őjén 
a kor omlása halkul 

a mélység képzete 
a másik .hangnak már 
túlságosan szűkös 

föld feletti térben 
míg rothadás kopogtat 
alatta a mélyben 

s az adós agyag őse 
vágyakat ad vissza 

a mérhetetlen mélység 
önmagát álmodja 

Kenyeres Kovács Márta 
fordításai 
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ÖR ÖKS ÉG  

JUHÁSZ GÉZA 

A VAK KAPITÁNY 
LATÁK ISTVÁN KIADATLAN REGÉNYE 

Laták István már pályája kezdete óta foglalkozott a regényírás gondola-
tával. Az 1929-ben megjelent Düh című  elbeszéléskötet utolsó darabja, az 
Eperszagú falu címe alatt ez olvasható: „Részlet a Keserű  föld című  ké-
szülő  regényből". Lévay Endre úgy tudja, hogy az 1939-es Szürke napokban 
megjelent Eső  szemel című  elbeszélés is regénynek indult. Bizonyára még 
korábbi folyóiratbeli megjelenésére emlékezve írja: „És abban is remény-
kedtem, hogy L. I. folytatja az Eső  szemel című  regényét, amely ebben a 
műfajban a legnagyobb ígérete volt." (Terhes örökség. 1980. 212.) Az utol-
só háború előtti novellás könyve (csak hetekkel a megszállás el őtt jelen-
hetett meg, hisz az olvasóhoz intézett szerz ő i üzenet 1941 márciusában ]telt), 
a Vásár bevezetőjében azt írja, hogy kötetét lezárva látja: mondanivalói 
„mindenképpen regénybe !kívánkoznak". Közöl is a kötetben egy részletet 
(három rövid fejezetet) Matlákék címen. egy első  világháborús tárgyú regény-
ből, a kötet hátlapján pedig bejelenti: „El őkészületben: Hullámvölgy, regény 
az első  világháborút követő  évekből." Közöl továbbá egy ötrészes novellafü-
zért — vagy regényrészletet? — az 1962-ben megjelent Kavargó sorsok cí-
mű  utolsó novellás könyvében is Balga és a sorsharag címen. 

E regényötletek és részletek egyúttal a prózaíró Laták ,érdéklődésé-
.nek legfontosabb területeit is megmutatják: falu és parasztság, az els ő  vi-
lágháború és az utána következ ő  gazdasági válság évei, a külváros világa 
és a saját életútja. 

A Keserű  föld — amint az Eperszagú falu című  részletből megálla-
pítható — faluregény lett volna, s a tanyán született, majd a külvárosi nyo-
morba és a munkásmozgalommal kapcsolatba került proletár író falu-
és parasztszemléletét fejezi ki, akárcsak a többi falusi tárgyú verse és 
novellája ezekből az évekből. Az a Laták tart itt szemlét a falu élete fö-
lött, aki a Düh bevezetője szerint jött — többek közt — parasztnak (is) a 
vajdasági magyar irodalomba, aki származása folytán (nagyapja tanyai 
gazdálkodó volt) hivatottnak érzi magát e világ ábrázolására, de már igen-
csak eltávolodott tőle. Alapvető  tézise, mondhatnánk, prekoncepciója a 
falu elmaradottsága, a parasztság tudatlansága, a „tömegélet öntudatlan-
ságában" tengődése; a parasztság „az emberiség kenyere, és jaj, kovász nin-
csen, hogy egészséges erjedésnek induljon a falvak széthulló er ős élete". 
Természetesen ő  kíván az erjeszt ő, kovász lenni, felvértezve a munkás-
mozgalom eszméjével. 

Az Eső  szemel a külváros, a munkás- és munkanélküli nyomor raj-
zaként indul, de a novella szerint inkább a félig kispolgári, félig proletár-
család életén keresztül mutatta volna be a külvárosi nyomort a nagy vál-
ság, a munkanélküliség kegyetlen, családot is bomlasztó 'szorításában. A 
jó állású inkasszáns apa valósággal zsarnokoskodik a családja, kiváltképp 
a munkanélküli Jani fia fölött. „Janit nem kínálja meg borral az. ap-
ja — olvashatjuk —, tacskónak tartja. Mert nem keres, nincs is tekintélye 
előtte. Húgait jobban szereti, azok dolgoznak. Szőnyeget csomóznak mind-
ketten." Jani fiától még az életet is sajnálja: 
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„— Aki nincs itt az evésnél, az fütyülje el. Ha nem tetszik, szedd a 
sátorfádat, és keress kvártélyt magadnak. Ügy lesz • itt minden, ahogy mi 
akarjuk — és magára meg a feleségére mutat. 

Pedig csak úgy van, ahogy ő  dühöngi.” 
A Vásárban bejelentett Hullámvölgy az első  világháború utolsó évei-

től kezdve mutatta volna be a válságkorszakát. A Matlákék összefoglaló 
címen közölt három „fejezet" még az utolsó háborús évekr ől szól, az 
élelmiszerhiányról, a kereskedők élelmiszerjegyekkel folytatott manipulá-
cióiról, a hadiasszonyok féktelen, megbotránkoztató tivornyáiról, a hadi-
gazdagok felháborító pöffeszkedésér ől stb. Az író életrajzából és számos 
novellájából tudjuk, hogy gyermekként tanúja volt a nótaszóval, viráges ő -
ben frontra indulók ünneplésének csakúgy, mint a sebesültekkel, rokkan-
takkal visszatérő  szerelvények szomorú látványának, s mindez egy élet-
re szóló keserves élmény maradt számára. Úgy tetszik, hogy mind ezek-
ből, mind a válság éveib ől igen gazdag élményanyagot raktározott el ma-
gában, elegend őt egy hosszabb lélegzet ű  regényhez, ám ez az anyag is 
novellákban marad szétszórva. 

Negyedik alkalommal önéletrajzi regénybe fogott, s a Balga és a sors-
haragban a külvárosi udvarban töltött gyermekkortól a kamaszkori sze-
relem, első  költői kísérletein, az irodalmi élettel való ismerkedésén ke-
resztül a könyvével való házadásig és az újságírással való próbálkozásig írja 
le életét. Az öt részb ől álló novellafüzér valami távoli rokonságot mutat 
Majtényi Mihály Garabonciásával és a Bige Jóska házasságával, mindenek-
előtt mozaikszerű  felépítésével, de Balga némely vonásával és az írónak 
a hőséhez való viszonyával is. Balga is tiszta szándékú, jóhiszem ű  és kissé 
naiv, és a balsors is üldözi: az udvarban rikácsoló papagáj épp őrá ragaszt-
ja a Balga csúfnevet, a nála egy évvel id ősebb Teca, „aki már talán érezte, 
hogy mit jelentene számára egy férfi", csalódottan küldte el a tapaszta-
latlan kamaszt; a parasztkölt őnél tett látogatása az önhitt költ ő  iránti 
áhítatos tiszteletét rendíti meg, s a maga „kamaszos rövid zöngeményei" 
iránt támaszt benne kételyeket. Hasonló csalódások és kudarcok érik a 
könyvével való házalás és a vidéki zugújságnál való segédszerkeszt ősködés 
šorán is. Igaz, hiányzik Balgából Bige Jóska víg kedélye, amely kudarcai-
ban sem hagyja el, leleményessége, amely a bukások után is talpra segíti, 
Laták hangvétele egészében komorabb, de az írómély együttérzése h ő-
sével, a halk iróniávalteremtett — nem nagy — distancia író és h őse között 
s végezetül a pikareszk jelleg azt sugallja, hogy Majtényi példája legalább-
is bátorítólag hatott Laták e kezdeményezésére. Különösen a Balga köny-
vekkel hazai fejezetet olvasva erősödik meg bennünk a meggyőződés, hogy 
kár volt nem tovább írnia, regénnyé fejlesztenie ezt az ötletet, hisz a két 
háború közötti évtizedek kulturális, irodalmi és talán társadalmi életének 
a rajza is kibontakozhatott volna Balga életén és sorsán keresztül. 

Hogy nem dolgozta ki egyik fenti regényötletét sem, abban élet- és 
munkakörülményei, korábban pedig valószín űleg a könyvkiadás rendezet-
len körülményei is közrejátszottak. Egy-egy vers- vagy novellagy űjteményt 
még csak összeállíthatott a megjelent darabokból, s akár saját költségén 
is kiadhatta, ám ,a regényírás ,kockázatosabb vállalkozás, s több szabad 
időre, folyamatosabb munkára van hozzá szükség. Ilyen munkakörülmé-
nyei viszont — ideértve legalább némi viszonylagos anyagi függetlenséget 
is — sosem voltak Latáknak, s nemcsak a két világháború közötti gyalog-
borbélynak, szerkeszt őnek és társszerkesztőnek, de a felszabadulás utáni 
színházigazgató-dramaturgnak és az újságírónak sem. Életének utolsó új-
vidéki évtizedét kivéve, sokat s méltán panaszolt lakáskörülményei sem 
tették lehet ővé számára a folyamatos, elmélyült alkotómunkát. A Keserű  
szívvel című  novellája (Szürke napok) hősének szájába például ilyen val-
lomást ad: „A megfigyelhet ő  dolgokat nem figyelhetem állandóan felajzott 
figyelemmel, nyugodt szemlélőgép módjára, hanem dühös-idegesen, rög-
tön ráhatóan, változtató, szilaj szándékkal élem meg, rabszolgaságig ala-
csony sorsom nyers tárgyilagosságával, a mindennapok görcsbe rántó le-
alázásai között." 

A Forum Könyvkiadó 1969. évi regénypályázatára azonban az els ők 
között jelentkezett, s határid őre be is nyújtotta kéziratát. Talán annak a 
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körülménynek is része lehetett ebben, hogy a pályázatra szóló meghívás 
némi függetlenséget szavatoló el őleggel is járt, de mint az előbbiekből lát-
ható, regénytémának is bővében volt. 

A bíráló bizottság azonban megvásárlásra, azaz kiadásra sem ja-
vasolta A vak kapitányt, pedig a 18 beérkezett pályam űből a díjazottakkal 
együtt 12 jelent meg sorozatban. (Vigasztalta-e vajon, hogy nem az egyet-
len neves író volt, aki ateljesen elutasított hat között találta magát?) 
Korántsem valamiféle perújrafelvétel céljából, de meg kell jegyezni, hogy 
Laták regénye egészében nem érdektelen olvasmány, noha távol áll attól, 
hogy hibátlan regény legyen. 

Érdekes, hogy most, amikor alkalma nyílt a regényírásra, nem vette 
elő  egyik korábban dédelgetett ötletét sem: nem írt faluregényt (amint 
az Eperszagú falu írása idején tervezte),•nem írta meg a külváros regényét 
sem, amit az Eső  szernel'lel ígért, sem a Matlákélukal megkezdett világhá-
ború utáni válságregényt s a Balga és a sorsharaggal elindított önéletrajzi 
regényt sem; a Híd-moz galom regényes feldolgozására sem vállalkozott, 
amire többen is biztartták, s amit az utána következ ő  nemzedék is szívesen 
fogadott volna. irt viszont egy, a b űnügi regény sajátosságait is magán 
viselő  szerelmi regényt, egy szerelmi tragédiát vagy tragikus szerelmi tör-
ténetet, vékony szállal összef űzve a munkásmozgalom történetével, alkal-
mat találva viszont az els ő  világháború bizonyos következményeinek a 
bemutatására is. Témaválasztásában, regényépít ő  és ábrázoló módszeré-
nek, valamint a regénykompozíciónak a megválasztásában, úgy tetszik, az 
olvasmányosság volt a legfőbb vezérelve. 

Tárgyát tekintve két, azaz három monarchia korabeli katonatiszti 
család anyagi és erkölcsi pusztulását írja le, már bevezet őben megálla-
pítva róluk — s egyúttal kimondva a regény f őgondolatát is —: „Ezek a 
tiszti csemeték nem voltak alkalmasak az életre." A réteg legtipikusabb 
képviselője, minden hibájának megtestesít ője Svedik Aurél, a majdani vak 
kapitány, a regény egyik főhőse. Apja cseh kisnemesi eredet ű  kereskedő -
családból küzdötte fel magát a k. u. k. törzstiszti állományába. Fiát ter-
mészetesen szintén katonatisztnek nevelte, aki az els ő  világháborúban fő -
hadnagyi rangig jutott előre. Azok közé tartozott, a:kik szinte fel sem 
tudták fogni a monarchia összeomlását, hisz azt nevelték beléjük, hogy az 
örökkévaló. A nagy összeomlás után viszont „dühösen kapkodtak társa-
dalmi összeköttetések után, hogy újra helyet foglaljanak a változó élet-
ben". Svedik Aurél például egy ideig ;katonáskodott a jugoszláv királyi had-
seregben, másodosztályú kapitányi rangig vitte, de valójában nem találta 
helyét e másféle világban, s miután ide-oda kezdték helyezgetni -- mert 
az új hadsereg sem fogadta be egészen —, kilépett a 'katonai szolgálatból. 
Ezután gyanús „üzleti" vállalkozásba bonyolódott: a kivándorlási iroda 
alkalmazottja lett, de sikkasztott, s ezért új állás után. +kellett néznie. 
Ekkor fedezte fel apja a Péterváradon rekedt gazdag és jó összekötteté-
sekkel rendelkező  Wagner őrnagyot, s annak Mira nevű  lányát mint egy 
mentőövet. 

A ragyogó szépségű, előkelő  neveltetésű  Mira szintén megfelel ő  tár-
saság nélkül maradt az új országban, s ezért Svedik Aurélt, a daliás 
termetű , társasághoz szokott, hasonló társadalmi állású katonatisztet szí-
vesen látta, elfogadta udvarlását, majd pedig feleségül is ment hozzá, anél-
kül, hogy az igazi szerelmet egyáltalán ismerte volna. Asszonyi sorsát, 
helyzetét természetesnek, szükségszer ű  kötelezettségek sorozatának tekin-
tette. Aurél viszont az őrnagy összeköttetései révén ismét jó álláshoz ju-
tott, ezúttal egy olajcégnél, ahol jó fellépésével, finom modorával, nyelv-
tudásával csakhamar egy vidéki kirendeltség vezet ő  pozíciójába került. 

Aurél alakjában voltaképpen a monarchia nevelte hivatásos katona, 
a polgári-kapitalista üzleti és családi életformába beilleszkedni képtelen 
ember típusát formálta meg az író, igen gondosan és sikeresen. Aurél 
például nemcsak hogy féltékeny Mirára, miközben ő  kávéházba jár, kasszír-
nőkkel és titkárnőkkel enyeleg és a legcsekélyebb lelkifurdalás nélkül 
követ el házasságtörést, a feleségével meg féltékenységb ől társaságba sem 
mer járni. Ő  minden tekintetben zsarnok, semmi mást sem tud, csak 
parancsolni, s még gyermekéhez sem tud gyengéd lenni. igy nevelték. 
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Lényegében Mira is a 'katonavilág neveltje. - Ha Aurél kadétiskolában 
és katonai. akadémián nevelkedett, ő  előkelő  leánynevelő  intézetben, ahol a 
társasági élet viselkedési szabályaira oktatták, a nagyvilági életforma és 
a gazdag házasság illúzióját ültették el benne, s amikor a rendszer össze-
omlása után ezek az illúziók szertefoszlottak, ellenkezés nélkül tett eleget 
apja kívánságának, hisz ezt is csak, parancsként tudta felfogni. Így ment 
férjhez Svedik Aurélhoz. Miután azonban Mihályi doktor mellett meg-
ismeri az igazi, minden testi és lelki igényt kielégít ő  szerelmet, éppoly 
makacsul harcol szabadságáért, a felismert rabságból való szabadulásért, 
amilyen makacsul a férje kitart uralmának további fenntartásáért. 

A történet végkifejlete különben egy szélsőségesen romantikus tragé-
diához hasonlít: valamennyi főszereplő  gyilkosság vagy öngyilkosság áldo-
zata lesz. Aurél előbb a családját akarja kiirtani, rál ő  feleségére és gyer-
mekére, majd magára, de a következmény csak Mira csekély arcsebe, az 
ő  vaksága, míg a gyermek 'sértetlen marad. Másodszor már nem a felesége, 
hanem a csábítónak hitt orvos, Mihályi életére tör. Pedig már úgy lát-
szott, hogy a harmadik katonatiszti család leányában, Merzfeld Helénben 
teljes szerelmi 'kárpótlást talál Mira elvesztése után. Féktelen bosszúvágya 
azonban újabb szerelmi lángolásánál is er ősebb. Sőt, ezt az újabb nagy 
szerelmet, illetőleg Helén feltétlen és alázatos szerelmét éppen bosszúja 
végrehajtására használja fel. Tehát, akárcsak egy rémdrámában, a h ősök 
kölcsönösen kiirtják egymást: Helén agyonlövi Mihályi doktort, Mira sze- 
relmesét, majd Auréllal együtt öngyilkos lesz, és végül Mira is öngyilkos 
lesz, mert egyetlen igazi szerelmének elvesztése után 'képtelennek érzi ma-
gát újabb szerelemre, anélkül pedig értelmetlennek találja az életet. 

Számos hibáját elsorolhatnánk még a regénynek. Hadd emlékeztes-
siink rá, hogy első  verses- és novellás könyve számos darabjának tanú-
sága szerint szinte ellenállhatatlanul vonzódott az élet sötét és rút olda-
lához, a lelkileg eldurvult, gyilkosságra hajlamos emberek ábrázolásához, 
amit az édeskésen 'szentimentális szalonköltészettel szemben merésznek, 
szókimondónak hitt, s a polgári-kispolgári nyugalom megbolygatására 
szánt. A gazdagokkal, egészségesekkel, erkölcsösökkel és normálisokkal 
szemben a szegények, betegek, nyomorékok, prostituáltak és őrültek fé-
lelmetes hangját igyekezett megszólaltatni. Ahogy egyik els ő  versében a 
köpet loccsanásáról 'énekelt a köp őcsészében, a tüd őbetegek hörgő  léleg-
zetéről, a poloskamart helyek b őrharsogásos vakarásáról, hasonlóképp fe-
ledkezik itt bele a gyilkosságok, öngyilkosságok következményeinek, a 
sebek, a vér, a mérgezés utáni kínok és haldoklások naturalisztikus rész-
letező  leírásába, de Merzfeld Helén és bátyja kamasz- és ifjúkori fajtalan 
szerelmeskedésének részletezésébe is, s ez az egészségtelen „szerelem" 
csak azért nem fajul igazi vérfert őzéssé, mert a fiú váratlanul meghal. 
Helén későbbi odaadásában, Aurél iránti szinte rabn ői magatartásában 
azonban e viszony miatti lelkifurdalásnak is része van. 

Abban is a 'széls őségesen romantikus regényekre emlékeztet A vak 
kapitány, hogy a szereplői vagy ördögök vagy angyalok. Mira és Mihá-
lyi Béla nőgyógyász .— de különösen ez utóbbi — olyan hibátlanul jók, 
amennyire minden pozitív vonásnak híjával van például Svedik Aurél és 
.Merzfeld Iieién. Az orvos egy eszményien tiszta és erkölcsös, de nem bigott 
református papcsalád gyermeke, aki külföldön tanul, s nemcsak els őrangú 
szakember lesz, de valóságos jótétlétek. Minden asszonyon segít, ám 
mindenekfölött - a szegény asszonyok áldják, mert szakszer űen s leginkább 
ingyenesen megszabadítja őket nem kívánt terhükt ől, csak a nyomor«.-
ságot szaporítandó magzatuktól, s őt még az újabb nem kívánt terhesség-
től is eleve megóvja őket egy 'kis műtéti beavatkozással; olykor gyógy-
szerrel és pénzzel is segíti elesett pácienseit. Ugyanakkor kivételesen kul-
turált is, európai szint ű  és 'sokoldalú a műveltsége: irodalom., zene, képz ő -
művészet, színház egyaránt érdekli, s ért valamennyihez, míg Aurél csak 
valami harsányan és vaskosan vidám komédiát, esetleg operettet haj-
landó nagy ritkán megnézni, a könyv pedig egyáltalán nem 'érdekli. Mi-
hályi doktor azonban nem is csak mint orvos áll a :szegények mellé, 
hanem részt vesz egy napközi otthon és gyermeksegélyz ő 'egyesület fenn-
tartásában és irányításában is, aminek leple alatt folyik a Vörös Segély 
akciója is. - 
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Ezen a ponton kopcsolódik össze ez a tragikus szerelmi történet a 
munkásmozgalommal. Az orvos meggyilkolása után vizsgálatot folytató  
bűnügyi szervek ugyanis az orvosi rendel ő  íróasztalában pénzt és bizonyos 
feljegyzéseket találnak, valamint névjegyzéket ismer ős és ismeretlen sze-
mélyekről, illetőleg nevek kezdőbetűivel. Nem mulasztják el természete-
sen felhívni erre a politikai rend őrség figyelmét. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy a Vörös Segély — amely főképp a 
bebörtönzött kommunisták és hozzátartozóik segélyezését szolgálta — voI-
tak:ppen a párttal rokonszenvez ők körének bővítését célozta, s munkájá-
ban. is a rokonszenvezők álltak előtérben, míg a 'kompromittált párttagok 
lehetőleg •a háttérben maradtak. A regény ilyenformán nem is magát a 
munkásmozgalmat, azaz nem a párttevékennységet kapcsolta be a cse-
lekmény menetébe, hanem egyik többé-kevésbé legális .tevékenységi for-
máját. De még ezt a lehetőséget sem aknázza ki teljesen. Csak a rend őrség 
l ~zas kutatásáról, nagyméret ű  nyomozásáról értcsüliinlc, az izgalomról, mely-
e-el a váratlanul és véletlenül ölébe pottyant adatok alapján. tovább akar 
haladni a baloldali mozgalom felgöngyölítésében — a jutalom és el ő lép-
tetés biztos reményében; tájékozódunk persze a mozgalomban ilyenkor 
kötelező óvintézkedésekről is, majd a kopók hoppon maradásáról, mivel 
már sem az orvost, sem Mirát nem tudják kihallgatni. 

A vak kapitánynak azonban nemcsak fogyatkozásai., erényei is vannak. 
Laták ugyanis megmutatta benne, hogy van. érzéke a regény szerkeszté-
séhez, képes egy ilyen rendkívül gazdag és szerteágazó cselekményt egye-
nes vonalúan, célratör ően, nem utolsósorban lendületesen, tehát izgalmasan 
elbeszélni, lekötve az olvasó figyelmét az els ő  mondatoktól kezdve a befeje-
zésig. Egyszóval Laták egyetlen végigírt regénye jól 'szerkesztett, cselekmé-
nyes, olvasmányos és izgalmas, mint egy b űnügyi regény. A kompozíciót  
mintha egyenesen a bűnügyi regényből vagy filmből kölcsönözte volna. A  
cselekménysort Mihályi doktor meggyilkolásával indítja, szinte az utolsó pil-
lanatig homályban hagyva a gyilkos személyét, Aurél és Mira története  

pedig visszapergetett filmsztoriként elevenedik meg el őttünk, s közben  
még félrevezet ő  kitérőre is telik leleményéb ől, mintegy téves nyomra  
irányítva az olvasót. Aurél balul sikerült gyilkossági-öngyilkossági kísér-
lete után, miközben kétségbeesetten próbálja visszaszerezni látását, egy  

zágrábi kórházban is gyógykezelteti magát, ahol egy ápolón ő  (kiugrott  
apáca) éppoly rajongó és odaadó szerelmese lesz, mint kés őbb Helén.  
Viszonyuk rajzából már úgy hisszük, ő  lesz Aurél bosszújának megva-
lósító j a.  

Mint már említettük, Latáknak maradandó élménye az elsó világ-
háború, de nemcsak tragikus következményeivel, az éhezéssel, embervesz-
teséggel, az erkölcsi zülléssel, hanem azzal a féktelengy űlölettel együtt,  
amelyet a k. u. k. szoldateszka ellen táplál szintén gyermekkora óta. E re-
gényében végre megsemmisít ő  ítéletet mond erről az emberfajtáról, ame-
lyet nagylábon élésre, udvarlásra, párbajozásra és öldöklésre tanítottak,  

neveltek, s amely ha nem is maga robbantotta ki a világháborút, az els ő  
években nagy lelkesedéssel vetette magát bele, a felemelkedés, az érvé-
nyesülés alkalmát látva benne, magával sodorva gyilkolásra is meg-
tanítva — a szegények és ártatlanok millióit. Be akarta bizonyítani, meny-
nyire alkalmatlanok ezek a polgári életre, kiváltságok nélkül a kezük mun-
kájából megélni, noha összeköttetéseik révén még mindig könnyen jut-
nak vezető  állásokba. E szenvedélyes antimilitarizmus el nem hanyagol-
ható pozitív eleme, haladó eszmei mondanivalója a regénynek.  

A mondottak után talán meglep ően hangzik, ha megismételjük, hogy  
A vak kapitány lényegét tekintve szerelmi regény. Egész életm űvére vissza-
tekintve megállapíthatjuk, hogy a mindvégig magába fojtott szerelem,  

mint az írás tárgya, itt elemi er ővel tör elő , valóságos gátszakadásként,  
olykor már-már tobzódva. És hányféle szerelem! Itt van például Aurél 
erőszakos, az erős férfi birtoklási vágyát kifejez ő  és érvényesítő  szerelme, 
Mira kötelességszerű  magaátengedése a férjnek, majd féktelen lobogása 
a megtalált igazi nagy szerelemben; itt van Mihályi doktor és egy német-
országi ápolónő  józan, egyezményes, testi szükségletet kielégítő  köicsö- 
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nös (inkább csak biológiai) szerelme; Helén és a bátyja beteges hajlamai, 
majd Aurél és Helén mazochizmussal kevert orgiázása, és végül az orvos 
és Mira mindent elsöprő  hatalmas, tiszta érzelme: a végs ő  betéljesülés. 

Mind lírai, mind kisprózai opusában szinte felt űnő  a szerelmi köl-
temények és a szerelmi tárgyú novellák hiánya. Mint A kültelekben val-
lotta, öntudatba merevítette csapongó képzeletét, egy kései feljegyzésé-
ben pedig emberi félszegségéről, a szerelmi vágyak magába fojtásáról vall.: 
„Ha szerethettél volna, sose nyúltál bátran illatos melléhez titkon vágya-
kozó nőknek!. Pedig a kivirult szájuk egyszer talán feléd kacagott, s izga-
tó nedűje parfümös verejtéküknek érted gyöngyözött megsápadó hal.án-
tćkukon." Innen lehet, hogy a lírikus Laták — megszabadulva az öntu-
datba merevedést ől és a félszegségtől — legszebb, legforróbb szavait, so-
rait :a szerelemről épp ebben a prózai művében írta le. 

Ráismerünk A vak kapitányban Laták prózájának számos korábbi 
.fogyatékosságára is, mint például a vázlatszerűségre, a teljes cselekmény-
központúságra, a jellemek elnagyoltságára, a lélektani mélység hiányá-
ra, a szélsőséges helyzetek és jellemek keresésére, de nem tagadhatunk 
meg tőle bizonyos regényírói erényeket sem. Kedvez ő tlen körülmény ter-
mészetesen, hogy első  komoly regénykísérletéig csak élete utolsó éveiben 
jutott el. Elképzelhet ő  ugyanis, hogy ha a műfajban olyan gyakorlatra. 
tesz szert, mint a versírásban és novellisztikában, ha ebben is olyan tisz-
tulási folyamat mehetett volna végbe nála, mint a másik két m űfajban, 
jelentős alkotásokkal gazdagíthatta volna irodalmunkat. 

Részlet a szerző  készülő  Laták-monográfiájból. . 
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POMOGÁTS BÉLA 

KÉT KÖLTŐ  HALÁLÁRA 

Meghalt Zelk Zoltán. Ott álltam • a Farkasréti 'temet ő  halottasháza előtt, 
láttam a fekete koporsó oldalán ezüstbet űkből vert nevet, néztem, ahogy 
e nevet lassan betemeti a föld, mégis alig hiszem, alig hihetem. Meghalt-e 
a költő, akinek minden sora az életr ől beszélt? Még akkor is, ha gyász 
és tragédia költözött e sorokba, még akkor is, ha a búcsúzás őszi fájdal-
ma vonta opálos fénybe ;a szavakat. Meghalt-e Orfeusz? Mert Zelk Zoltán 
— még szenvedésekkel vert öregségében is — •a görög lantos méltó utó-
da volt. Ügy írta verseit, ahogy más lélegzik, a költészet valósággal ter-
mészeti tüneményként született fáradt és öreg kezén. Zeng ő  lanttal és 
tisztán ömlő  dallammal szolgálta mindig a költészet ősi szertartását, még 
akkor is, ha a kottát a viharzó történelem s a testi szenvedés írta. „T űz-
ből mentett hegedű" volt ez a költészet, zengett váltig, noha a költ ő  szí-
vét lassan belepte a korom. 

Zelk Zoltán mindig vállalta a költő  ősi hivatását: beszélt örömr ő l 
és fájdalomról, számot adott az emberiség és a saját fájdalmairól. Vál-
lalta a tanú szerepét is: a történelemben él ő  ember nehéz feladatát. Kas-
sák Lajos körében mutatkozott be, a magyar avantgarde valamikor oly 
bátran felzeng ő  kórusában, ugyanakkor a munkásmozgalomhoz csatla-
kozott, mert felismerte, hogy a nélkülözésben, az üldöztetésben társakra 
kell találnia. Kevés magyar költő  akadt, aki oly mélyen merített volna a 
szenvedésből, mint ő : élt hajléktalanul és reménytelenül, kitoloncolták 
és bebörtönözték, munkaszolgálatba hurcolták, a halál dögmadarai ke-
ringtek árva feje körül, miközben énekelt. A felszabadulás után egy id őre 
az élet napos oldalára került, lapot szerkeszthetett, kitüntetéseket kapott. 
Egyike volt azoknak a költőknek, akiknek versében nagyot lélegzett a 
változó történelem, s akiknek szavát az országos újjászületés töltötte meg 
derűvel, bizalommal. Aztán ismét a történelem vallató próbáival kellett 
küzdenie: riadtan döbbent arra, hogy a valóság milyen szörny ű  módon 
hazudtolta meg a szép reményeket. Csalódásának fájdalmas versekben 
adott hangot, hosszú évekre el kehlett némulnia. Utolsó éveit, mid őn sorsa 
ismét derültebb ég alatt futhatott volna, nehéz betegség terhelte: álmat-
lanul virrasztott emlékei felett. 

Ahogy bezárultak körötte az élet látványosságai, úgy nyílt meg ben-
ne egy új költő i világ. Amitől a múló idő  és :a testi szenvedés megfosztot-
ta, azt egy másik világban perelte vissza: •a költészetben. A bölcs számve-
tést és a forró vallomást foglalta álomszer ű  chagalli képekbe. Sorra idézte 
fel ifjúságának elveszített szatmári tájait, régi eltávozott barátainak alak-
ját, költészetét az emlék és az álom derengése sz őtte át. Ez a költészet 
támasztja fel eltávozott emberi alakját: a. sokat szenvedett költ ő  most 
végleg a versekbe költözött. 

Meghalt Pilinszky János. Váratlanul, akár egy lesújtó villám, terí-
tette le egy alattomos szívroham. Költészete fájdalmasan szakadt félbe, 
bizonyára még nagyszerű  művek megszületése el őtt, ez a költészet mégis 
teljes egész. Teljes a sors is, amelyet •a költ ő  megélt. Költő i világa és hang-
ja már fiatalon kialakult, s már els ő  versei után az új magyar líra leg-
jobb képviselői és legnagyobb ígéretei között tartotta számon az irodalmi 
közvélemény. A fiatal Piilin:sz.ky János szinte egyetlen nagy élménye a 
háborús pusztítás volt: fiatalemberként katonaruhába öltözve ismerke-
dett meg a német fasizmus barbár tetteivel s ezek emberi következ-
ményeivel. A háborús tapasztalat egész életét és költészetét meghatározta: 
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midőn a béke els ő  napjain megnyíltak :a koncentrációs táborok kapui, és 
fény derült a tömeggyilkosságokra, a gázkamrákra és krematóriumokra, 
a fiatal költő t véglegesen hatalmába kerítette a borzalom. 

A reménytelenség kínzó tudata az egész világra ,kivetült, Pilinszky 
János úgy látta, Hogy az emberi létben a szenvedésnek és a halálnak van 
igazán meghatározó szerepe, s a rombolás és a gyilkolás szabja meg az 
emberi történelem menetét. Kiüresedett világot ábrázolt verseiben, lírai 
hőse magányos és boldogtalan, cél nélkül, mindenét ől megfosztva kóbo-
rol a világ rommez őin: a fenyegető  semmi hatalma alatt. 

Pilinszky János a megváltásban bízott egyedül: a végs ő  isteni moz-
dulatban, amely az idők végzetével rendet visz a világ káoszába és értel-
met ad az emberi létnek. Misztikus költ ő  lett volna? Inkább istenkeres ő : 
a magyar líra régi hagyományának, istenkeres ő  küzdelmeinek folytatója. 
Vallásos költő  volt, anélkül, hogy hitbuzgalmi célok érdekébe állította 
volna költészetét. Az istenkeresés és a vallásos hit az ő  számára minde-
nekelőtt a világgal és önmagával folytatott szívós erkölcsi küzdelemben 
kapott szerepet. Küzdelemben, amelyet az emberi lét értelmének és mél-
tóságának visszaszerzéséért vívott. A szeretet erkölcse késztette arra, hogy 
vállalja és átélje mindazt a tragédiát, amely a világban tapasztalható. 
Testvéri részvéttel hajolt a szenved ők sorsa fölé, ha véglegesnek érezte 
is a magányt, nem tudott elzárkózni mások panasza el ő l. 

Tiszta és tömör m űvészi rendben adott számot az évszázad -- az 
emberi történelem — szörny ű  botrányáról, arról, hogy az emberiség mi-
ként pusztul és :szenved gyilkos erők csapásai alatt. A 'testvéri részvét, 
amelyet a szenved ők iránt érzett, bels ő  erőforrást jelentett, bel őle merí-
tett, hogy ne némuljon el, hogy a :kor tanújaként hallassa emberi szavát. 
Ez az emberi szó túléli a halált. Pilinszky János szenvedésr ől és pusztu-
lásról tanúságot mondó költészete az emberi lelkiismeret és a m űvészi 
igazság érvényes monumentuma marad. 
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ÉGTÁJ 

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 19. 

Megint egy irodalmi botrány? Nem irodalmi, čsak politikai. Nyilvánosság-
ra került ugyanis Anna Frank, :a holland zsidólány naplójának eredeti 
kézirata, s állítólag megállapították róla, hogy golyóstollal íródott. Anna 
Frank naplójának utolsó bejegyzése 1944. augusztus elsejéről kelteződött. 
Három nappal később felfedezték rejtekhelyüket, az „Utolsó házat", elhur-
colták őket. ő  maga 1945 márciusában halt meg, két hónappal a haláltá-
bor felszabadulása után. 

A golyóstoll későbbi találmány, s így felmerült a gyanú, hogy a 
napló, amelyet a világ csaknem valamennyi nyelvére lefordítottak, 's a 
háború utáni ifjúság megrendítő  olvasmánya lett — hamisítvány. Lehet-
séges volna, hogy semmi sem igaz bel őle? Az üldöztetés, a bujdosás, talán 
a pusztulás esem a haláltáborban, amely hatmillió zsidó áldozatot köve-
telt, s ezek közül másfél millió fiatalt? És elejét ől végig hazugság az a 
gyerekszerelem is, amely a napló oldalain Anna és Péter között kibonta-
kozott? Hiszen ez tette elviselhet ővé a rémületet, az összezártság börtön-
pszichózisát, ez az andalítóan szép és tiszta vonzódása két fiatal szív-
nek egymás iránt, s ettől kapott még nagyobb és sötétebb arányokat 
pusztulásuk kontrasztja. Mindez csak írói fantázia volna? 

Semmilyen olvasó sem szereti, ha becsapják. És Nyugat-Németország-
ban, ahol a kínos ügy kipattant, óriási szenzáció lett a „leleplezés". Tele 
voltak vele a lapok, s a hozzászólások özöne lepte el a szerkeszt őségeket. 
Hadd tegyem hozzá kell ő  elégtétellel, hogy a hozzászólók hatalmas több-
sége átlátott a szitán, s megpróbálta helyes mederbe - terelni a golyóstoll-
vitát. Mert ha a napló szerz őjének személyében kételkedni lehet is, írták, 
Auschwitz, Mauthausen és Bergen-Belsen, ahova Frankékét vitték, meg 
a többi haláltábor, sajnos nagyon igaz. Anna Frank naplójának azonban 
épp az ad fájdalmas szép varázst, hogy egy tizennégy éves lány írta. 

Az irodalomban és művészetben egyébként nem ritka dolog, hogy 
egy könyv címlapján nem annak a neve szerepel, aki írta. A nagyon ol-
vasott szerzők, főként a krimi művelői, nem győzik 'a 'munkát, ezért az-
tán „négerekkel" dolgoztatnak, persze a saját nevük alatt, mert ők a 
„márka", nem az ismeretlen kuli. És nemcsak ebben. Travenr ől például 
ma sem tudják, ki volt. S az olasz reneszánsz mesterei igen gyakran csak 
aláírták a műhelyükből :kikerült remekművet, mintegy jóváhagyva az ina-
sok és segédek munkáját. 

De mondom, a dokumentumirodalom olvasója joggal követeli, hogy 
a történet igaz legyen. Főként az ilyen háborús dokumentum, amelynek 
már a történelem adott megcáfolhatatlan hitelt. 

Anna családjából csak az apa, Otto Frank került vissza, •s ő  adta ki, 
miután barátai a szétdobált holmi között megtalálták, a naplót. Tavaly 
még élt, s amikor a dolog kipattant, a londoni David Irving felszólította, 
bocsássa az eredeti kéziratot egy semleges bizottság rendelkezésére, mert 
csak így lehet hatásosan szembeszállni az egyre er ősödő  profasiszta pro-
pagandával. Otto Frank azonban mind ingerültebben utasított vissza 
mindenfajta gyanakvást és nemsokára meghalt. 
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Így hát most már alighanem örök titok marad, ki a szerz ője Anna 
Frank naplójának. Mit mondjak, én is sajnálnám, ha nem ő  írta volna 
ezeket a vallomásokat aszületésnapi tortáról, a sárga csillag megalázó 
viseléséről, a londoni rádió háborús híreit .kommentálva izgalmas családi 
megbeszélések után, s reménykedését az életben és abban, hogy Peter majd 
talán mégis vesz magának annyi bátorságot, s végre megcsókolja ő t. 
„Drága Káthy" megszólítással kezd ődnek ezek a vallomások ,a napló-
ban, mintha létező  személynek írta volna őket, akárcsak kétszáz évvel 
őelőtte egy másik bujdosó, Mikes Kelemen, aki elképzelt nénjének cí-
mezte leveleit, s a megszólítás után máris látni vélte a csillagot a messzi 
Zágon fölött, ahogy beragyogja házuk. udvarát. 

Szeretném hinni, hogy így ragyogja be továbbra is, mindennek el-
lenére Anná Frank emlékét az olvasók millióinak szívig hatoló élménye. 

Musilt ünnepelte nemrég az irodalmi világ. Születésének századik 
évfordulójaadott alkalmat arra, hogy az irodalomtörténet újra megtár-
gyalja, mit jelentett az osztrák író a század prózájának megújítása te-
kintetében. Egy Marcel Proust, James Joyce és Thomas Mann korában, 
akik nélkül a mai regény nem az lenne, ami lett. Teremtett-e új formát 
Robert Musil, vagy stílust legalább, illetve stílustalanságot, mint az Ulysses 
szerzője, aki újraírta az Odüsszeiát, mai kispolgárral behelyettesítve a 
görög mitológia hősét. És aki hatalmas regényénélc olvashatatlan monstru-
mával a korlátlán lehet őségekre hívta fel a figyelmet, a szabad asszociá-
lás teljes formabontásával megkönnyítve állítólag az elbeszél ő  művészet 
totális kibontakozását. Hatása letagadhatatlan. 

Akárcsak Prousté egyébként, aki nemcsak a literátorok írója ma-
radt, mint Joyce, de mindenki számára tündérkertté varázsolta korának 
Párizsát és a francia vidéket. Vagy Thomas Mann, akin a sznobok és filo-
zófusok osztoztak meg, alig hagyva bel őle valamit az egyszer ű  olvasónak. 

Robert Musil még. mindig lezáratlan' fejezete az irodalomtörténet-
nek. Az érdekl ődés iránta kétségtelenül nagy, de mintha mégse tudnának 
mit kezdeni vele, hogy vitathatatlan nagyságának megfelel ő  helyre te-
gyék végre, hiszen életművét csaknem negyven éve lezárta a halál. 

'Életműve is ilyen befejezetlen egyébként. Az Ulysses terjedelmét is 
meghaladó regénye, A tulajdonságok nélküli ember félbemaradt torzó. 
Félbe? Ki tudja, mennyit .írt volna még hozzá! Kakanien, az egykori k. u. 
k. birodalom óriási fehér foltokat hagyott maga után a regényben, s 
ez csak a játéktér és a paródia, míg Urlich szerelme n ővére iránt, ami-
ért a regény érezhet ően íródott, korántsem jutott el a megnyugtató lé-
lektani megoldásig. Remek részletek, s felejthetetlen bonyodalmak kiál-
tanak ugyancsak megoldás után a regényben, s ez minden. 

Legalább az én számomra ez. Mert csodálni tudtam a hatalmas vál-
lalkozást, eredményét élvezni nem. Hogy nagy íróval Van dolgunk, • nem 
ez a- betűtenger bizonyítja, hanem a novellái. Például is Grigia, egy szerel-
.mi-történet, amelynél szebbet nem írtak-még! S ha nem terjedelme, hanem 
súlya szerint ítélhetünk meg egy életm űvet, akkor Musilnak • néhány no-
vellája biztosít helyet a nagyok között. 

De 'mondtam már, hogy egyel őre nem tudják hova tenni. Még szü-
lőhazájában, Ausztriában sem. Osztrák volt-e vagy kozmopolita? — ez a 
kérdés folyton felmerül az ünnepi írásokban. Hermann Broch szavait idézik 
ezzel kapcsolatban, aki abban látja osztrák mivoltát, hogy a tájak, az em-
berek és a viszonyok, amelyekről ír, magukon viselik az egykori monarchia 
számos ismertet őjelét. 

A naplójából is közöltek részleteket. Ezekb ől derül ki, hogy például 
Stefan Zweiget nem tartotta írónak, Thomas Mammrit pedig nem szerette. 
Emiatt csak akkor érzett lelkiismeret-furdalást, amikor svájci tartózkodási 
;engedélyének meghosszabbításánál Mann • is a segítségére volt. $ közben 
nem .egy cikkben felmerül.. a..._ érdés, • .:miért.., nem .ismerte meg .mindig:  el 
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értékének megfelelően a világ Robert Musil jelentőségét. Mert egy kis 
nép írója volt, mondja az egyik cikk írója. Egy sokféle népet magában fog-
laló birodalom kis területének írója. 

Mit szóljunk ehhez, az említett „sokféle nép" nevében mi magyarok? 
Mi, akik egy Krúdy Gyula írásművészetét réges-rég Proust mellé tettük — 
magunkban persze — s Móricz Zsigmond életművét, emberi nagyságát, for-
radalmi indulatával együtt a világirodalom legnagyobbjai mellé. 

Nem politizált, hangoztatják Musil méltatói, mint valami érdemet, s 
ezt ő  maga is nem egyszer megemlíti. Talán ez az oka, hogy nem n őtt 
fölébe korának. Hogy át tudta élni a fasizmus rettenetes két 'évtizedét 
anélkül, hogy egyetlen elítélő  szava lett volna róla. Azután sem, hogy az 
Anschluss után önként elhagyta Bécset nyomatékosan hangsúlyozva, hogy 
nem politikai menekült, csak a munkáját véli zavartalanul folytathatni 
Svájcban. 

Meglehet, hogy ezért nem szeretem Kakanien regényét. Mert mi ma-
gyarok másképpen tanultuk megítélni a császári és királyi birodalmat, 
mint odafönn Bécsben. 

A cenzúrát erőszakos intézménynek ismeri a világ, s ahol még lé-
tezik, ott letaga,djá+lc, meg különben is másképpen hívják. Nyugat-Német-
országban, ahol a polgári szabadságjogokat oly fennen hangoztatják, 
most egy csaknem háromszáz oldalas könyv jelent meg, amelyben a szer-
zők: Michael Kinzie és Dirk Mende megcáfolhatatlan tényekkel bizonyít-
ják a cenzúra jelenlétét. 

A cenzúra, amely a rend őrállamokban virágzott évszázadokon át, 
mégsem rendőrségi találmány. A katolikus egyház honosította meg, ne-
vezetesen VI. Sándor pápa, Rodrigo Borgia, akinek öt törvénytelen gye-
reke volt, s gyillkosságtól sem riadt vissza. A tizenegy év azonban, amelyet 
a pápai trónon töltött, elég volt neki, hogy világraszóló botrányain kívül, 
az előzetes cenzúra bevezetésével halhatatlanná tegye a nevét. A refor-
máció megjelenése idején látta szükségesnek az írott gondolat ellen-
őrzését, mivel. Gutenberg mester után a „m űvelt világban", ahogy annak 
idején mondták, mindenütt elterjedt a könyvnyomtatás. Az ellen őrzés a 
püspökök hatáskörébe tartozott, s a „nihil obstat" ma is ott látható. az 
egyházilag engedélyezett könyvekben. 

Hogy mi minden követte- a cenzúra általános bevezetését a nagyvilág-
ban, ki tudja már. Talán meg sem írta senki. Honi tájainkon viszont an-
nál több emléket jegyeztek fel róla. F őként a magyar szabadságharcot 
vérbe fojtó osztrák önkény idejéb ől, már csak azért is, mert a negyven-
nyolcas foradalom azzal tört ki, hogy Pet őfiék megjelentek Landerer 
nyomdájában, :s kezüket az egyik nyomógépre téve kijelentették: A nép 
.nevében lefoglaljuk. 

A kiegyezésig aztán több-kevesebb szigorral alkalmazták a cenzúra 
törvényét, amely persze lényegében sosem sz űnt meg. De a Bach-kor-
szak is megszelídült, s visszanézve nem egy történelmi esemény kedélyes 
oldaláról is megmutatja a császári és királyi birodalom számos, épp el-
lenkező  eredményt kiváltó megnyilatkozását. A cenzori hivatalban is, ahol 
szintén csak 'emberek ültek. Vuk Karadži ćnak például egy Jernej Kopitar 
nevű  cenzora annyira fellelkesült a nyelvi reformátor m űködésén, hogy 
támogatója lett .és sírig tartó barátságot kötött vele. 

Az elmúlt háború idején Móricz Zsigmond panaszkodott a cenzúrára, 
mert Becséről írt riportjából két szót töröltek. Ő  azt írta a megszálló 
hatóságról: „Nem minden sikerül azért nekik." Mire a cenzor pozitív szö-
veget csinált a mondatból a két szó kihagyásával: „Minden sikerül nekik". 
S erre mondja az író egy levelében: „Reseta. ehhez képest ' málnaszörp 
volt és rózsaszínű  honpolgár." Az említett Resetát ugyanis szerették Pe-
tőfiék, mert ahol lehetett, segített nekik. 

Én a királyi Jugoszlávia sajtótörvényére emlékszem. Els ő  paragrafusa 
így hangzott: A sajtó szabad. És aztán hatvanhat további paragrafus a 
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korlátozásokat írta el ő . Akkoriban mondta Dollfuss, a törpe osztrák kan-
cellár az előzetes cenzúrát védve: „Nem csinálunk h ősöket az írókból az-
zal, hogy már megjelent könyvüket elkobozzuk." Mire Bertolt Brecht dá-
niai emigrációjában kajánul jegyezte meg: „Boldog ország, amelynek 
nincs szüksége hősökre!" És egy hónap múlva kitört a bécsi munkásfel-
kelés. 

A két német sajtótörténész természetesen nem beszélhet el őzetes 
cenzúráról, mert olyan ina az ő  hazájukban nincs. De rengeteg egyéb, 
sokkal hatásosabb intézkedés helyettesíti az ellen őrzést. A rendszernek 
ezer módja van arra, hogy megaikadályozza a csak kicsit is barátságtalan 
szöveg megjelenését. 

Egy dolgot, amely pedig korunkra annyira jellemz ő , nem bizonyít-
hatnak a szerzők: az öncenzúrát. Épp csak megemlítik az irodalmi élet ala-
kulásáról szólva, hogy ilyen is van, s az önként viselt szájkosár gyakorlata 
sokkal veszélyesebb, mint az, amelyet kényszerb ől alkalmaznak. De aki 
azt akarja, hogy könyve napvilágot lásson, méghozzá jó kiadónál, s eset-
leg a közönségsikerre is igényt tart, máris megalkudott önmagával és elé-
gett tett az öncenzúra talán kínos, de hasznos követelményének. 

Egy halálhír hozta fel emlékeim mélyér ől megint Salzburgot. Ott 
halt meg mostanában egy verbászi származású tanár, akinek némi köze 
volt a régi vajdasági irodalom indulásához. đ  fedezte fel :a Kalangyának 
a prózaíró Ivo Andri ćot. A költő  Szentel.eky számon tartotta, a Bazsali-
komba fordított is tőle valamit, az elbeszél őre Leskovac hívta fel a fi-
gyelmét, aztán mégis ez a verbászi • tanár mutatta be a Musafirhanát. 

Pár év előtt meglátogatott, kért egy példányt a Kalangyának ebb ől 
a számából, mert mint mondta, szeretne eldicsekedni salzburgi kollégái 
elő tt, hogy ő  harminc évvel megelőzte a Nobel-díj bizottságát. Nem kérdez-
tem, hogy került Salzburgba, a háború egy új népvándorlás megindítója 
volt, de nem bírtam ki, hogy ne áradozzak a városról, amelyet úgy sze-
retek. Megemlítettem, hogy egy regényem, az Anna búcsúja is ott kez-
dődik, a parschi lágerban. Parsch? — kiáltotta s csaknem felugrott. Nem 
volt nehéz kitalálnom, hogy nemcsak a szögesdrót falain kívülr ől ismerte 
a tábort, amelyben éveken át állandóan tizenkétezer ember szorongott: 
Vitték és hozták őket Kelet-Európa minden részéb ől, s közben egyre na-
gyobb területeket foglaltak el az új temet ők, amelyek nem szerepelnek 
a turistairodák látnivalói között. Nem úgy, mint a parányi, csupán gaz-
dagoknak fenntartott Szent Péter temet ő , ahova ha Salzburgba megyek, 
minden alkalommal elzarándokolok én is. A Mönchsberg oldalában félkö-
rösen megbújt árkádos sínkert kétségkívül a legszebb, ami ebb ől a mű-
fajból német nyelvterületen látható. Márvány emlékm űvek, kripták és csöpp-
nyi kápolnák, kovácsoltvas lámpatartók között vezet az út a katakombák-
hoz, amelyek állítólag a harmadik században nyíltak meg, persze ugyan-
csak nevezetes utasai el őtt a Szent Mihály lovának. Kissé távolabb a ti-
zenkettedik századból való gyönyör ű  román templom áll káprázatosan 
szép késő  rokokó oltáraival, amelyeket a kórus bronz lámpasora ra-
gyog be. S templom és temető  fölött tornyaival és bástyafokaival súlyosan 
és fenyeget ően áll a vár. 

Ha van élet a halálon túl, de még a földi realitások között, akkor az 
itteni halottakhoz tartozó pompa és virágözön igyekszik meggy őzni a ha-
landókat erről az életről és az elmúlás szépségéről. Ez a kirakat-temet ő , 
ez a diszkrét és finom reklámja a halálnak rég nem Salzburg lakosaié. Itt 
nyugszik az amerikai haderők ausztriai parancsnoka, mert végrendeleté-
ben meghagyta, hogy itt temessék majd el, ha meghal, s itt porladnak egy 
emigráns magyar író feleségének hamvai. Hogy az utóbbi honnan szerezte 
a rengeteg pénzt ehhez a fény űzéshez, hiszen itt négyzetcentiméterben szá-
mítják a .sírhely árát, nem lehet tudni. 

A verbászi tanárt aligha itt temették el. ®, ahogy szavaiból kivettem, 
az életet szerettee bben a városban, s • a Péter temető  helyett_ aligha- 
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nem a Szent Péterről elnevezett söröz őt látogatta vasárnaponként, amely 
ugyancsak ott lapul a várhegy alatt. Andri ć  novelláját is valószínűleg ott 
mutatta be barátainak, .akiknek talán sem a fordítási nyelv, sem az ere-
deti nem volt idegen, hanem az 'őshaza üzenetét jelentette a számukra, s 
a Musafirhana hangulatában kicsit talán Boszniában érezték magukat, 
valahol a Trebović  alatt, amely sokban hasonlít a Mönchsberghez, s ott 
is akad kocsma a vasárnapi söröz őknek. 

Pár év előtt egy tuzla:i fiatalasszony utazott velünk Salzburgba a má-
jusi ünnepek alkalmából, meglátogatni ott dolgozó urát. Ez is eszembe 
jutott most az Andrić-novella fordítójára emlékezve. Hogy milyen kicsi a 
világ. Mikor :kiszálltunk a pályaudvaron, azt hittem, Boszniában vagyunk. 
Mert tele volt a hozzátartozóikat váró boszniai vendégmunkásokkal, akik 
örömteli kiáltásokkal fogadták a látogatókat. 

Vigye el a feleségét a Péter temet őbe — mondtam .a termetes, sz ő-
ke bosnyáknak, aki betonkever őknél dolgozott, s nem tudta becsukni a 
száját a boldogságtól, hogy az asszony kijött hozzá. — Mutassa meg neki 
azt is! A temetőt! 

Koješta! — felelte nevetve. — Van itt annyi látnivaló, hogy nem 
is jut majd mindenre •idő. Inkább a Winklerhez viszem, föl a bárba. 
Mert van ott egy zenekar, amely olyan szépen eljátssza azt, hogy: Kad ja 
idem na bembašu ... hogy az ember attól igazán otthon érzi magát. 

Vállukon vitték ki a templomból Mandelstam .özvegyének koporsóját 
az orosz írók. Oszip Mandelstam költ ő  volt, a varsói gettóból került Orosz-
országba, s a harmincas évek végén a sztálini tisztogatás áldozata lett. 
Ennyi, amit tudok róla. Meg olyan lexikális adatokat még, hogy kezdet-
ben a szimbolisták csoportjához tartozott, aztán a h űvös és tartózkodó 
parnasszien költészet m űvelője volt. Verseskötetén kívül egy nagyobb 
esszét írt Dantéról. 

"ügy látszik azonban, hogy ez az elkalandozása az olasz reneszánsz-
ban elég volt ahhoz, hogy a biztonsági szervek levonják vele kapcsolat-
ban a megfelelő  következtetéseket. Aki az Inferno költ őjéről elmélke-
dik a kolhozok és szovhozok korában, amikor minden rendes hazafi az 
ötéves tervek megvalósításán fáradozik, szóval aki a múltba menekül az 
izgalmas és diadalmas mából, eleve ellensége a dolgozó népnek. 

Ma persze már nehéz volna megállapítani, hogy az els ő  világhábo-
rút követő  izmusok idején mennyivel volt veszélyesebb egy rendszerre 
nézve az akmetisták ars poeticája, mint mondjuk a Szerapion testvéreké, 
ahova Majakovszkij tartozott, akit .tanítványi tiszteletében csöppet sem 
zavart mesterük, E. T. A. Hoffmann gyönyör ű  meséinek kísértetjárása. 
Nyugodt lélekkel írta ódáit az alakítandó új világról, amit Oszip Mandels-
tam oly könnyelműen elmulasztott, s így aztán a bajszos georgiai ért-
hetően kiszúrta a többiek közül. 

Csak hát szabad-e mindent, ami rossz volt, egyedül Sztálinnak tulaj-
donítani? És naiv lélekkel azt hinni, hogy a nagy orosz birodalomban 
mindenkin rajta tarthatta a szemét. A diktátorok nincsenek egyedül, 
éberen figyelő, besúgásra, feljelentésre kész emberei mindenütt Ott van-
nak. Az irodalmi életben is. A diktátorok olyan légkört teremtenek, 
amelyben csak rendszerük és felmagasztalt személyük dicsérete zenghet ő . 
Ezzel maradtakadósak Mandelstam, Ana Ahmatova, Isaik Babel és oly so-
kan még. 

Nagyezsda Mandelstam, a költő  özvegye néhány évvel ezelőtt Remény 
és rettegés című  +könyvében részletesen megírta, milyen viszonyok uralkod-
tak a szovjet irodalmi életben Sztálin korában, s abból kiderül, hogy 
egész nemzedékek tűnteik el -egy-egy készen kapott kritikai megjegyzés 
nyomán. Ebben is voltak természetesen fokozatok és különbségek. Nem 
mindenkit vittek el azonnal. A meghurcoltatásnak ezer más eszköze volt 
még. De egyetlen eljárás sem akadt, amelyben az elmarasztaló kritiká-
nak ne lett volna jelentős szerepe. 
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Szívszorítóan szép és rettenetes könyv Nagyezsda Mandelstamé. Hi-
ányzik belőle a gyűlölet, s tulajdonképpen nem is emberek fölött mond 
ítéletet, hanem — és ez a szörny ű  — egy korról, amelyben egyszerre b ű -
nös és ártatlan mindenki, aki túlélte. S ő  mégis mintha inkább a fel-
dolgozás tolsztoji megoldása felé hajlott volna, amire a régi oroszok 
Mindig készen voltak. 

Abban, hogy az egyik moszkvai templomban beszentelték, miel ő tt 
eltemették volna, nemcsak érezhet ően utolsó kívánsága teljesült, de a 
megváltozott idők szelleme is kifejezésre jutott. Az írók, akik a kopor-
sóját vitték, nem voltak kizárólag öregek. Ez azt jelenti, hogy Nagyezs-
da Mandelstam a fiatalok körében is tisztel őket szerzett, akik ma már 
megalkuvás nélkül, bátran mutathatják ki az ilyen esetben egykor koránt-
sem veszélytelen tiszteletet. 

Voltam én is egy moszkvai templomban néhány év el őtt. Műsoron 
kívül persze, tisztán magánvállalkozásként. A templomok hagymakupo-
láit akkoriban frissen aranyozták, de nem volt mind nyitva, s amelybe 
én nyitottam, alig lézengett néhány nagykend ős, nemezosizmás ,öregasz-
szony. Azok azonban homlokukkal a kövezetet érintve hányták a ke-
resztet és buzgón imádkoztak, miközben az ikonosztáz szikrázó arany 
visszfényében sápadtan pislákolt örökmécs. 

A hangulat, amely körülöttünk áradt, nem hiányzik egyetlen régi 
orosz regényből sem, s ebben a régies hangulatban hajatok én is fejet 
Nagyezsda Mandelstam emléke el őtt. 
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ALKOTÓM  ŰHEL Y 

MÉSZÁROS PIROSKA 

SZABADKA VÁROSFEJLŐDÉSE ÉS AZ ÁLTALÁNOS 
VÁROSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS 

Szabadka városfejlődésére jellemző : a földrajzi adottságokból ered ő  nyo-
mok, a középkori hadászati szempontoknak megfelel ő  lokációs tényezők 
és a mérnöki városrendezés és tervezés folyamán kialakult városkép. 

Az általános városrendezési terv egyik feladata, hogy meg őrizze a 
történelmi városmag és a hozzáidomult városrészek összhangját, vala-
mint anyagi és szellemi értékeit. 

A vajdasági területi terv erre vonatkozó irányelvei már lényegesen 
meghatározzák a kutatás menetét, amelyek a következ ők: 

• — A középkori erődítményeket és kolostorokat a közvetlen és távo-
labbi környezetével kell megőrizni. 

— Fontos a polgári és falusi házak vagy házcsoportok meg őrzése, 
hogy képviseljék a városfejlődés egyes szakaszait, valamint szemléltet ően 
bemutassák a falusi települést ől a modern városig megtett utat. 

A munkásmozgalom és a népfelszabadító harcok történelmi esemé-
nyeinek színhelyei és emlékművei, a régi temet ők, építészeti emlékek 
tanulmányozása és megőrzése az Észak-Bácska Községközi M űemlékvédő  
Intézet fontos feladatai közé tartozik. Ugyanakkor a távlati városrende-
zési tervezés programmunkájának egyik fontos részét képezi a történelmi 
városfejlődés. 

Az 1963-ban elfogadott szabadkai általános városrendezési terv még 
nem vette eléggé figyelembe a városfejl ődési és műemlékvédelmi szem-
pontokat. 

A készülőben levő  városrendezési távlati tervrevízió részére a Sza-
badk ai Városrendezési és Geodéziai Intézet behatóbban tanulmányozta 
Szabadka 200 éves városfejl ődését, a műemlékvédő  intézet pedig Szabadka 
építészeti műemlékeit. 

A városfejlődésre vonatkozó anyagot a Szabadkai Történelmi Levél-
tár gazdag okmány- és térképtára és az idevágó szakirodalom szolgáltatta. 

Iványi István Szabadka szabad királyi város története című  művé-
ben a régi vár átalakításáról a következ őket írta: 

„A kastély régi két tornyából az egyiket lebontották, a másikat a 
déli oldalon meghagyták és felemelték s ebb ől lett a templom tornya. 
Több falat kidöntöttek, bolthajtásokat építettek és az egész épületet 
templommá alakították. A sok törmelékb ől pedig a kastélyt körülvett 
külső  mocsáron át töltést csináltak, amelyet a nép sokáig a barátok híd-
jának nevezett." 

Az 1828-ban épült városháza felavatására készült beszédében Szárics 
József • főjegyző  némileg ellentétes adatot közölt: „1726-ban - a kastélyt és 
a mecsetet lebontották és az abból nyert kövekb ől, részint Szeged' váro-
sából kocsikon hozott téglákból a templomtornyot 'felépítették. Szárics 
a várost körülvett sáncról gazt állította, hogy a török betörések ellen 
készült 1693-ban, amelyet a veszély elmúlásával lebontottak. A vár körüli 
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mocsarat nem említi, de Iványi utalása szerint arra lehet 'következtetni, 
hogy az többé-kevésbé természeti adottság volt. Könyves Tóth Mihály 
1882-ben végzett lejtméretezése után megállapította, hogy Szabadka város 
mocsarai valaha egymással össze voltak kötve. 

A XVIII. század els ő  felében, tehát a vár ún. bels ő  sáncait is be-
temették és az épület új funkciójának megfelel ően teret alakítottak ki. 

Az egykori várat sz űkebb környezetével hozzávet őlegesen ma is meg-
határozhatjuk a környez ő  utcákkal. Egyes utcákban a régi katonai utak 
nyomvonalainak töredéke rejlik. Ezek közül csak á térkép-dokumentáció 
által identifikált Majsai útnak á várkapuhoz vezet ő  szakaszát fenyegette 
eddig némi veszély az immár egy évszázados múltra visszatekint ő  sugárút 
tervváltozatai miatt. Így az 1963-ban jóváhagyott távlati városrendezési 
terv sem őrizte meg ezt az útszakaszt. A küszöbönálló távlati tervmó-
dosításban a műemlékvédő  követelmények minden nehézség nélkül be-
iktathatók. A történelmi városmag meghatározható és tervszer űen elkü-
löníthető  egységgé válhat. 

A várkastély helyét :a középkorban hadászati szempontok jelölték 
ki. A mocslarakkal és palánkkal körülvett magaslat megfelelt :a vélt kö-
vetelményeknek. A szabadkai várkastély sohasem volt hadászati kulcs-
pont, csak a környék biztonságát szolgálta. El őzőleg pedig királyi birtok-
rész központja volt. 

Az adott vízrajzi helyzet, amilyen funkcionális volt az er ődítmény 
esetében, annyira elmarasztaló körülményt jelentett a település kiala-
kításában. Ez a tény szükségessé tette az aránylag korán jelentkez ő  
mérnöki műveleteket. A mai városközpont kialakítása a 200 éves mér-
nöki rendezés és tervezés eredménye. A településre nézve rossz földrajzi 
viszonyok miatt történt Szabadka sajátos, talán egyedülálló fejl ődése. Az 
ingoványos központ kiépítése a kezdetben hézagosan és nehézkesen in-
dult meg. A település nem a városmag körül gy űrűszerűen gyarapodott, 
hanem a távolabbi részeire tevődött át. A XIX. század második felében 
ez :a tényez ő  tette lehet ővé a városközpont progresszív kialakítását. 

Skultéty Ferenc királyi biztos ténykedésére vezethet ők vissza Sza-
badka városi területének térképpel is dokumentálható határvonalai. A 
belváros határain kívül helyezkedett el a külvárosi rész, vagyis .a Sza-
badkai Történelmi Levéltár anyagában leginkább falvaknak nevezett város-
rész. öt falu volt. A korabeli nevekkel: Szenta, Kér, Gát, Novo Selo 
és Magyar vég. Kezdetben egy nemzetiség űek népesítették be az egyes 
falvakat, vagy külön falut, azaz városrészt alkottak. 

A XVIII. század végét ől Szabadkán minden falura ugyanazok :a város-
rendezési és építészeti szabályok voltak érvényben. A népi építészet egy-
ségesítése mellett is valószín ű  lehet az épületek részleteiben fellelhet ő  
népi sajátosság. 

A népi építészetben a népi barokk és egyéb falusi stílusos háztípúsok 
megteremtői kezdetben német építőmesterek voltak. A múlt századi Sza-
badkán közkedvelt népi barokk falusi házforma fellelhet ő  Gföller Jakab 
építőmester Szent-Mária-i megyeházának tervén. A kés őbbi népi stílusok 
és építőmesterek sokszor tervez őmérnökök munkái alapján jöttek létre. 

A városfejlődés és építés terén megtett út bemutatására fontos meg-
vizsgálni azokat a tényezőket, amelyek hatottak kialakulásukra. Ahogy 
változtak az építkezési és városrendezési - előírások, úgy változtak az épü-
letek is. A kétszázéves városrendez ő  és tervezői időszak első  felében öt 
építkezési szabályzat készült el, de ugyanakkor számos tervajánlat és 
helytartótanácsi rendelet irányította a munkát. A múlt század negy-
venes éveiben a helytartótanács többször felszólította a szabadkai ma-
gisztrátust, hogy készítsen új építési szabályzatot Pest és Kassa mintá-
jára, mivel a régi elavult, mert több mint húszéves. Az 1846-47. évben 
a városközpontban a helytartótanács indítványára kötelez ővé vált az' eme-
letes házak építése. Már -az . elvi terv meghozásáig több emeletes ház 
épült a főzren és a főutcán (a mai Strossmayer u.), E határozat ered-
ményeként épült ki 1862-ig. a Vermes-, Radics-, Manojlovics-, Jakobcsics-
féle emeletes ház a f őtéren és folyamatban volt még egy építése. Az 
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1963-ban hozott ,általános városrendezési tervben tehát még egy kiigazítást 
kell beiktatni :a főtér legrégibb emeletes házainak megvédése érdekében. 
A tervkorrekció kérdésében indokolt lehet még u Vu:k -Karadžié utca és 
az egykori Rogina bara között elterül ő  rész megőrzése. A telek felosz-
tása majd kétszáz évig fennmaradt. Az utca nyomvonala az egykori 
Rogina tiara partvonalát követte, létjogosultságát talán ez aa tény még 
inkább igazolja, mivel az egykori természeti adottságoknak dönt ő  sze-
repük volt a történelmi városmag kialakulásában. 

Vita .tárgyát képezheti azoknak az utcáknak a meg őrzése, amelyek 
Szabadka ma már eltűnt vízrajzát, sáncait, a belváros határvonalát és 
katonai úttöredékek nyomait őrzik. 

Végül, hogy a feledés hamélyába ne merüljenek, talán az erede-
tükre utaló utcanév-megjelölés sem lenne elvetend ő  feladat. A legismer-
tebbek közül említeném a Rogina bara, Vucsidol, Alsó és Fels ő  sánc 
esetleges utcaneveket, vagy a Várkapu tér elnevezést. 

IRODALOM 

Iványi István: Szabadka szabad királyi város története. Szabadka, 1892. 
Ulmer, Gašpar: Krajevski komesar Skulteti Ferenc 1819-1823. Istorijski arhiv, Subotica. 

Analitički inventar. 
Dr. Györe Kornél: Szabadka telepii.lésképe. Életjel, 1976. 
Könyves Tóth Mihály vállalkozó mérnök el őterjesztése Szabadka szabad királyi város három-

szögös felvétele, lejtmérése, utcaszabályzása és csatornatervezése ügyében. Szabadka, 
1885. 

Prostorni plan SAP Vojvodine do 2000. godine. Zavod za urbanizam i komunalno-stambena 
pitanja SAP Vojvodine, Novi Sad, 1978. 

Generalni urbanistički plan Subotice i Pali ća do 2000. godine. Nacrt. Zavod za urbanizam i 
gcodeziju, Subotica, 1981. 

Szabadkai Történelmi Levéltár: 24B-133/ecc. 1826; 24B-31/Scult. 1823; 12-r-443/POLG. 1828; 
5-A-111/POLG. 1847; 3560/POLG. 1862; 3. 3. 1. 3. 1916. 

Országos Levéltár, Budapest: S 11. NO 487 : 1. 

369 



OL VASÓNAPLÓ  

AZ INDIÁNOK FELFEDEZŐJE 
ÉS A MODERN REGÉNY MEGÚJÍTÓJA 
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS ÉS MARIO VARGAS LLOSA 
PERUI ÍRÓK ARCKÉPE 

Valljuk be őszintén: mennyit tudtunk Dél-Amerikáról vagy tíz évvel ez-
előtt? Azt hiszem, keveset. A legtöbb ember csak valamilyen ködös és 
kialakulatlan képpel rendelkezett err ől a világrészről. S hogy mik voltak 
összetevői e képnek? Nos, a hírek az állandó politikai fordulatokról, az 
„álomfilmek" kornrnercializál•t népi eredet ű  zenéje, a maja és azték kul-
túra impresszív maradványai, hozzánk nagy ritkán eljutó áru vagy egy 
emléktárgy valakitől, aki arra járt. Ismereteink erről a különleges világ-
ról az utóbbi években azonban lényegesen kitágultak. A tömegkommuni-
kációs eszközök mind többet foglalkoznak vele, a személyes kapcsolatok 
is kialakulóban vannak, hiszen az utazások elterjedése folytán vannak már 
olyanok, kik elhatározzák, a helyszínen gy őződnek meg a latin-amerikai 
világ mágikusságáról. Mindez azonban még csak 'kezdete az igazi megis-
merési folyamatnak. De mi segíthet bennünket abbéli törekvésünkben, 
hogy valós képet kapjunk Dél-Amerikáról, hogy megtudjuk, mi is történik 
ott igazán? Hiteles és minden szempontból megbízható forrás végered-
ményben nincs, viszont vannak olyan művészi alkotások, melyek, elte-
kintve szerzőik elfogultságától, szuggesztíven beszélnek err ől a számunkra 
oly idegen világról. Ezeket az alkotásokat ma már egy gy űjtőnév alatt 
találhatjuk meg: a dél-amerikai modern regény. Európa vagy tíz évvel 
ezelőtt fedezte fel a dél-amerikai regényt és azóta nem gy őz betelni an-
nak „mágikus realizmusával". Megdöbbent ő  élésséggel bontakoznak ki 
előttünk a zöld kontinens társadalmi-gazdasági gondjai, népeket ismer-
hetünk meg. Talán a legizgalmasabbak az őslakók sorsával foglalkozó 
alkotások. Ezek közül minden kétséget kizáróan m űvészi értékeiknél fogva 
is kiemelkednek a perui José María Arguedas és Mario Vargas Llosa re-
gényei. Olvasásuk, alapos tanulmányozásuk után olyan sokat tudhatunk 
meg a Peru területén él ő  indiánok sorsáról, hogy az felülmúl bármely 
aprólékos etno- vagy szociográfiai tanulmányt. 

Arguedas folklorista volt, kutatásának területe a dél-perui hegy-
vidék, az Andok nyúlviányai. Már gyermekkorában sokat utazgatott, Pu-
quisban ismerkedik meg igazán aztán egy néppel, mely tanulmányozásá-
nak szenteli életét: a kecsua indiánokkal. Igaz, Cuzcóban egy ideig tanár-
ként dolgozott és többször járt Európában, de az indiánok életének ap-
rólékos megismerése maradt érdekl ődésének központjában 'akikor is, ami-
kor a limai egyetemen etnológiát adott el ő . Arguedas „fedezte fel" az iro-
dalom számára is a kecsua népet. Jómaga így vall munkájának céljáról: 
„Nem volt más vágyam, minthogy a »fehér« Peru tudományos és m űvé-
szeti áramlatába beágyazzam annak a népnek m űvészetét és bölcsességét, 
melyet elkorcsosultnak vagy idegennek és megismerhetetlennek tekin-
tettek. Ez a nép . most félénkké és magányossá vált, így lehet jobban és 
könnyebben uralkodni felette." Egy cikkében Arguedas utal a nagy el-
lentmondásra: csodálják az inka kultúra és civilizáció vívmányait, de 
ugyanakkor megvetjük az elkorcsosult indiánokat. Szépirodalmi alkotá-
saiban tárgyilagosan igyekezett viszonyulni a kecsua néphez éssikerült 
felismernie az indián kulturális örökség értékeit. 
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Arguedas Szenvedélyesen gyűjtötte és kiadta a kecsua népi irodalmat, 
állandó párhuzamot vont a „fehér" és az indián kultúra között, mert e 
kettő  Peruban keveredik. Úgy érezte, az indián kultúra nagyon is vitális 
és alkalmazkodó, örökké fennmaradó. Szerinte a kecsua szellemi örök-
ség nem halt ki, hanem ellenkezőleg: termékenyítőleg hatott az új kul-
túrára. Jellemző  Arguedas azonosulási képességére, hogy 15 elbeszélésén 
és öt regényén kívül néhány versét kecsua nyelven írta. M űvei közül a 
művészileg legérettebb és tartalmilag a leginformatívabb a. Mély folyók 
című  regény. Már első  elbeszéléskötetében írt az indiánok egy lázadá-
sáról. Részletesen bemutatta az indiánok közösségi életét, állandóan egy-
szerre írt múltról és jelenről. Jómaga vissza akart térni az ősi és számára 
természetes indián közösségi életbe, élete állandó verg ődés az európai 
és indián életforma között. Nemcsak hogy leírta az indiánok kizsákmá-
nyolását, az ellenük ahkalmazott er őszakot és azok jogos gyűlöletét, 
hanemkutatta az indiánok mitikus gondolkodásának eredetét és értel-
mét is. 

Legismertebb regénye a Mély folyók. Az 'irodalmi közvélemény úgy 
tartja számon ezt a m űvet, mint „kötelező" bevezetőt az indiánok sorsá-
nak alapos megismeréséhez. A történet egy ,középiskolai internátusban ját-
szódik le, mindent egy fiú szemével láttat la szerz ő. Az ő  gondolatain és ér-
zésein 'keresztül tudunk meg mindent a jelenr ől és az indiánok múltjáról. 
Úgy tartják, hogy tulajdonképpen 'önéletrajzi indítású nevelésregényr ől 
van szó. Helytállónak látszik az. a 'kritikusi észrevétel is, mely 'szerint a 
Mély folyók nem más, mint a „régi gondolkodás" és az új hatalom (kép-
viselői a nagybirtokosok, az állam és az egyház) közötti harc szépiro-
dalmi megjelenítése. Hangsúlyoznunk kell, hogy a regény mentes minden-
fajta népies álromantikától, központjában egy különös világ kultúrája áll. 
S ha a mű  hőseiről kell beszélnünk, akkor -azok épp az említett, állandóan 
jelen levő  ősi kultúra, a csodálatos táj és a mesél ő  fiú. Ez a három elem 
szoros egységet képez. Jellemz ő, hogy a gimnazista' fiú 'számára a leg-
nagyobb élményt a nép egy szervezetlen és spontán lázadási kísérlete je-
lentette. A végs őkig kizsákmányolt indiánok embertelen sorsa pedig olyan 
benyomást gyakorolt rá, hogy .  az egy életre szála Az aránylag laza szer-
kezetű  műben párhuzamosan vannak jelen lírai mozzanatok és naturalista 
fordulatok. Arguedas, regényének talán az a f ő  erénye, hogy általa sike-
rül hitelesen rámutatni arra, hogy a kecsua indiánok nehéz helyzete gaz-
dasági eredetű . 

Arguedast úgy tartják számon, mint a modern perui próza megte-
remtőjét. Az őt nagyra értékel ők közül a legismertebb minden kétséget ki-
záróan Mario Vargas Llosa. Ő  írt előszót a Mély folyókhoz és első  híres 
regényének, A. város és a kutyáknak színtere egy .katonai kollégium, és 
az ő  esetében is e regény megírásakor az önéletrajzi indítás volt a dönt ő . 
Ez az alkotása mindössze egy szavazattal maradt le Semprun Nagy utazása 
mögött a Formentor-díj kiosztásakor. Akkor talán voltak olyanok, kik a 
véletlen művének tekintették ezt a regényt, de ezt Vargas Llosa három 
olyan mű  megírásával céfolta meg, melynek m űvészi értéke felülmúlja 
első  regényét. 

A Vargas Llosáról írt tanulmányok száma tetemes, s ha számításba 
vesszük szerzőnk korát (1936-ban született), már az is arra utal, hogy 
különleges irodalmi jelenséggel van dolgunk Olyan valakiről, kinek hi-
hetetlenül széles az érdekl ődési köre. Tanulmányai arról vallanak, hogy 
„átrágta" magát az európai irodalmon, hiszen írt a spanyol pikareszk 
regényekt ől kezdve Flaub.ertig. Írásm űvészetének egyik jellegzetessége épp 
az, hogy mindent magába szív és csodálatosan szintetizál. Másik vonása 
az új és teljesen eredeti egyéni kifejezési forma kutatása és sikeres meg-
teremtése, úgyhogy esetében egész nyugodtan beszélhetünk „védjegyzett" 
technikáról. Harmadik jellegzetessége a perui társadalmi problémák 
iránti nagyfokú érdekl ődése és ezeket ábrázolva kitér az indiánok sor-
sára is. Így zárul be a kör, így tér vissza kiindulópontjához, Arguedashoz. 

Az említett A város és a kutyákkal kapcsolatban 'érdemes megje-
gyezni, hogy a regénybeli (és valóságos) színhelyen, a Leoncio Prado kato-
nai 'kollégium udvarában, égetik el kés őbb ezt a regényt. Teszik ezt azért, 
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mert ebben a művében nemcsak a kollégium deh.u.manizáló emberfor-
málását leplezi le, hanem azt a társadalmi' rendet is, amely ilyen intézmé-
nyekben készíti fel a fiatalokat az életre. A nevelés alapelve a megalázás, 
mert a megalázott jellem megfelel ően formálható. Ennek a személyiség-
romboló folyamatnak Vargas Llosa mesteri ábrázolója. Már e m űvének .  
írásakor a szerz ő  stiláris újításokat alkalmazott, amelyek egyszerre teszik 
a könyv olvasását vonzóvá és nehézzé. Legtöbb kritikusa stiláris újításait 
a komplej-elbeszélés gyűjtőfogalomban összegezi, melynek lényege az 
idő  mint regényelem forradalmasítása. 

Második műve, a Zöld Palota, minden szempontból felülmúlta az els ő t. 
Nyersanyaga mintegy 4000 oldalt tett ki. Ennek többszöri átdolgozása, 
tömörítése, szelektálása és végs ő  megformálása olyan művet eredménye-
zett, mely a modern regényirodalom tájain egyedülálló. Talán kevesebb 
benne a személyes élmény, bár a két színtéren (Piura városka, a szerz ő  
szülőhelye, és a perui őserdő) Vargas Llosa tartózkodott, illetve járt. A 
perui őserdőbe két alkalommal utazott, erről vannak feljegyzései is. Egye-
sek szerint a Zöld Palota 'tényeken alapul. Öt'különböző  történetet olvaszt 
egybe mesteri módon a szerző , mágikusan keveredik bennük az átélt 
anyag és a képzelőerő , a valóság és aa képzelet. A Zöld Palota „beskatu-
lyázhatatlan" mű , hiszen egyszerre társadalmi, lélektani, fantasztikus, tör-
ténelmi vagy egyenesen erotikus regény, amely gazdagon 'tartalmaz mi-
tikus, romantikus, hősi, népszerű  és egzotikus elemeket. Magával ragadó 
kalandregény ez, de ha csak tartalmát vizsgáljuk, akkor akár ponyvare-
génynek is találhatjuk. Művészi értékeinek titka újszer űségében rejlik, 
mondhatnánk, az új közlési mód új tartalmat fejez ki, a forma—tarta-
lom szintézise tökéletes. Olvasása rendkívül igénybe veszi gaz érdekl ődő t, 
a mű  olyan, mint egy megfejtésre váró rejtély. A káosz mögött azonban 
szigorú szerkezet húzódik meg, a.mi.t olvasás közben fedezünk fel. A ké-
pek sokasága valósággal elkábítja az olvasót, jövésük-menésük sajátos 
ritmust ad a regénynek. Megdöbbent ő  az alkalmazott technikák külön-
bözősége és eredetisége, de le kell szögezni, hogy a Zöld Palota értéke nem-
csak stílusában, szerkezetében és elbeszél őrendszerében rejlik, a Zöld 
Palota jóval több merész formabóntásnál, mivel els ősorban mély társa-
dalmi regény. Tragikus hangvétel ű  mű  ez, melynek hősei állandó harcot 
folytatnak a természeti és társadalmi er ők ellen, de céljukat nem érik 
el, elbuknak. Egyesek úgy találják, hogy a lényeg az indiánok sorsának áb-
rázolásán vian,.hiszen megtudhatjuk, hogyan zajlik le az indián tömegeknek 
a kapitalista rendszerbe történ ő  integrálódási folyamata. A kapitalista 
piacgazdálkodás proletárokká teszi őket, a civilizálódási folyamatot a ki-
zsákmányolás folyamata 'kíséri. Természetesen más osztályok és rétegek 
sorsa is kibontakozik az olvasó elő tt, úgyhogy a Zöld Palotát olvasva tel-
jes képet kapunk Peruról. 

A Zöld Palota megírására szánt anyagtömeg egyik „mellékterméke" 
állítólag a következő  regénye, a Négy óra a Catedralban. Végül is aztán 
úgy kerekedett ki, hogy sok szempontból felül is múlja a Zöld Palotát. 
A szerző  új arcát fedte fel: regényének színtere az ország f ővárosa, az idő -
pont a negyvenes évek második fele. Konkrét, félreértésre lehet őséget 
nem adó politikai és társadalmi regényr ől van szó. Így aztán az üzenete 
is egyértelműbb. Vargas Llosa részben azonban megmaradt korábban al-
kalmazott technikájánál: ebben a m űvében is a ,kisvilág", a magánélet 
szférájából közelíti meg a társadalmi eseményeket. Tanúi lehetünk, hogy 
alakítják ki ezek h őseinek jellemét és tudatát. Sok szerepl őt vonultat fel, 
a perui társadalom minden rétege „szót kap". Kiemelkedik közülük a 
hatalom védte nagyiparos fia, kinek sorsa azonosul hazája sorsával. Hi-
szen nemcsak önmagának szegezi a kérdést („hol is ronthattam el éle-
tem?"), hanem vonatkoztatja azt Peru :sorsárra is. Jellemz ő  vergődése a 
hatalom és az elnyomottak között, a „harmadik utas” perui változatának 
teljes csődje bontakozik ki előttünk sorsán keresztül. Vargas Llosa más 
hőseinek magatartását azért mutatja be olyan aprólékosan, hogy felfed-
je a munkások igen alacsony tudatszintjét. Megragadó a regény felépítése 
is: Párbeszédekre 'épült, áttekinthet őbb és töményebb, mint a Zöld Palota, 
az olvasó kisebb erőfeszítéssel iš magáévá tudja tenni. A mesteri szer-
kesztés eredményeképpen állandóan a mozdulatlannak tetsz ő  jelen vib- 
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rál előttünk, mivel a múlt mindig a jelenre vonatkoztatva tárul fel. Le-
zárásképpen feltétlenül idézni kell Vargas Llosa kit űnő  magyar ismerő -
jének, Haraszti Zsuzsának a véleményét err ől a regényről: „E korunk-
ban szinte páratlanul igényes, a teljesség élményét nyújtó társadalom-
rajz, e gyökeresen új fogantatású regény világirodalmi méretekben is ki-
emelkedő  alkotás." 

Vargas Llosa negyedik regénye, a Pal2taléon és a hölgyvendégek, 
újabb arcát fedi fel szerzőjének. Azt bizonyítja, hogy túltette magát bo-
rúlátásán, mely előző  regényeire oly jellemz ő, és erőteljesen humorizáló, 
írói vénája van. Iróniája ellenállhatatlan, hiszen az eleve képtelen bordély-
házhálózat megteremtésén fáradozó tisztecske történetét olvasva szá.mta-
lanszor hangos nevetésre kényszerülünk. Forradalmi m űről van itt iš vég-
eredményben szó, hiszen célja a hatalom által kitermelt embertípus kifi-
gurázása. Leleplező  alkotás ez a regény, de ez alkalommal ez más esz-
közökkel történik. Az alkalmazott technika még jobban leegyszer űsödött, 
úgyhogy az átlagolvasó is nyomon követheti az eseményeket és köny-
nyon felfedezi az író üzenetét. Vargas Llosa azt állítja, hogy ez a m űve is 
a valóságból meríti témáját, csak maga a történet a képzelet szüleménye. 

Mindkét fenti perui íróra az talán -a legjellemz őbb, hogy mély aggo-
dalom tölti el őket hazájuk sorsa miatt. Egyikük sem akart tétlen szem-
lélője lenni az események alakulásának, mindketten hittek az írott és 
kimondott szó erejében. Arguedas bízott a haladó er ők végső  győzel-
mében Dél-Amerikában, a különféle kultúrák szintézisében. Amikor úgy 
találta, hogy nem lehetett „cselekv ő" személy abban a harcban, melyet 
népe és a világ népei folytatnak, önkezével vetett véget életének. Vargas 
Llosa más alkat. Ć5 korunk egyik legizgalmasabb és legértékesebb írói a. 
Igein magas mércét állított fel magának. A totális regény elvét hirdeti, 
szintetizáló és újító képességeinek segítségével tudatosan dolgozott ki 
olyan közlési formát, amely a lehet ő  legadekvátabban fejezi ki hazájá-
nak valóságát és a szerző  viszonyulását e valósághoz. Nyilvánvaló eltá-
volodása :a borúlátástól az optimizmus irányába. Éppen ezért újabb m ű-
veinek megjelenését az eddiginél is nagyobb érdekl ődéssel Várhatjuk. 

VARGA ISTVÁN 

TÜNDÖKLŐ , FORRADALMAS EMLÉKEZÉSREGÉNY 

ILLYÉS GYULA: Beatrice apródjai. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979. 

Illyés Gyula Az ígéret megszegése című  versében a meglepetésként megje-
lenő, szorongató őszi reggeleket idézi, •a „minden lehet" félelmetes látomá-
sait, a csengős szánok gyerekkori emlékeit, a múlt ezernyi borzongató képét 
s a jövő  kétes körvonalait. A költő  újra és újra versben és prózában szá-
mot vet az ifjúság fényes napjaival, s most az emlékezés és dokumentum 
elemeit keveri regénnyé a Beatrice apródjaiban. Az igazságkereső  és a 
számadással tartozó költő  pontos elemzése ez :a könyv. Mintegy el őzménye 
a Hunok Párisban című  regényének, melyben •a hunok kései utódjaként, a 
forradalom tapasztalatával maga mögött „hódítja meg" Párizst, kapcsoló-
dik a mozgalomhoz, magába szívja a francia avantgarde ihletését, Tzaráét, 
Bretonét és másokét. 

A Beatrice apródjai: a költő  és századunk történelmének ifjúságát, 
forradalmas éveit •idézi elérik. Illyés Gyula szinte gyermekfejjel kerül a 
Tanácsköztársaság idején a mozgalomba, és végez utána a kés őbbi Vörös 
Segélyhez hasonló munkát. Közben, mint Dantét, megbabonázza egy fia-
tal lány varázsos alakja, ki Dailte ideáljához hasonlóan kíséri, . vezeti.a. min- 
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dennapok poklain át, 'mintegy költői eszmévé finomulva. Az emlékezés-
regény egyik rétege világosan Illyés Gyula tündökl ően szép, forradalmas 
ifjúságát állítjia elénk. A Hébeet-:iroda révén kerül kapcsolatba a 'letartózta-
tottak hozzátartozóival, az ő  révükön ismerkedik meg a „megvásárolható" 
szerelem különböző  nőalakjaival. Itt is a hétköznapiértelemben vett em-
lékezés átalakul, ,összetettebbé válik, az esszészer ű  fejtegetés, gondolkodás 
révén gazdagodik. Az utcai 'tapasztalatok mellett Illyés érvei és ellenérvei, 
gondolatai kerülnek előtérbe: az éteri magasságban lev ő , eszményi Beatrice 
ellentétpárja a Dosztojevszkij-regényb ől ismert, az olcsóságból és szenny-
ből is felemelkedni tudó Szonja típusa. S a szerelem motívumai mellett 
ott találjuk mindig a barátságot. Illyés sokszor felidézi osztálytársait, 
legtöbbször talán. a Galilei Körben megismert Weszely Lászlót (ki majd 
később Párizsban újra közel áll hozzá, mint a Hunok Párizsban is jelzi). Sze-
gi Pál pedig külön kört jelent, s hozzákapcsolódik még Szántó Imre (Szán-
tó Gyula, Hidas Antal testvére), Jarrió József és mások. E szellemi kör 
rajza igen fontos, mert jelzi azt, hogy miként formálódik, alakul a fiatal, 
fogékony, minden újra, haladóra érzékeny Illyés gondolkodásmódja is. 
Igy a maga fejlődésrajza 'kicsit nemzedéki fejl ődésábrázolás is egyben. 
Ezt természetesen az sem befolyásolja teljesen, hogy a költ ő  szélesen, epi-
kai részletezéssel állítja elénk családjának legkülönböz őbb rétegét, típu-
sait Cecétől Dombóvárig, hisz ezekben az egyéni tapasztalatokban, családi 
kapcsolatokban egy nagyobb közösség hasonló vagy csáknem azonos hely-
zeteit, körülményeit képes bemutatni. Például amikor a Pestre kerül ő  vi-
déki fiatalember szemével néz szét a f ővárosban, keresi a helyét, be-
mutatja lakásukat, anyja és apja alakját stb. S közben kirajzolódik el ő t-
tünk az akkori 'angyalföldi Tripolisz, az észak-budapesti proletárság nyo-
mortelepe, mely Cambridge-nél mélyebben formálta a fiatalokat, így Illyést 
is. A Váci .úton, majd unokabátyjáékkal a Gömb utcai kapun kilépve 
járják meg a maguk ,egyetemeit' . „Nem kevesebbért jöttek, mint azért, 
hogy — úgy fogva hámba magukat, akár :a bárka vontatóköteleibe a ha-
lászok — megmozdítsanak egy 'elesett országot; nyugatra viv ő  útjukon 
most már ezt is magukkal húzzák." Valóban ez a • Tanácsköztársaság 
idején eszmélkedő, az újba fogódzó, a mozgalomhoz csatlakozó, fiatal 
nemzedék hozott többszörösen újat, s ők próbálták megmozdítani az orszá-
got. A gyökereket sosem felejtve rajzolja meg Illyés e fiatal nemzedék 
sorsát. A dunántúli uradalmak messzi világa, a vidék kisvárosainak jó 
és rossz oldalai, Illyés cecei, simontornyai .stb. emlékei — nem kis mér-
tékben a Puszták népének egy-egy szociográfikus fejezetét idézik. De itt 
a személyesség fonta át a valóságanyagot, s a múltból visszatekint ő  író 
szemlélete, időfelbontása tolta egymás mellé e régi vagy újabb világok 
kulisszáit. S ezen színpadon Illyés az önmagán :átsz űrt történelem tényeit, 

• változatait figyeli és figyelteti meg velünk, határozott állásfoglalásra is 
kényszerítve minket. 

Az elsiratott jövőt látja — a Tanácsköztársaság napjait átélve, fel-
idézve. A fiatalok nemzedéke hozta e történelmi sorsfordulót 1919 ta-
vaszán. Mint hajdan 1848 tavaszán! A Tanácsköztársaság idején Duczynska 
Ilona és Sugár Tivadar húszéves, Lékai huszonegy éves volt, amikor Ti-
szára lőtt volna. Lengyel József és Révai József húsz-huszonegy évesen 
írják és szerkesztik a Vörös Újságot. Sinkó Ervin húszévesen parancs-
noka :a szovjetháznak. Viszonylag id ősnek számít akkor a huszonnyolc 
éves Szamuely, a harminchárom-harmincnégy éves Kun Béla és Lukács 
György. Ebben a korban a fiatal Illyés is mindent másképp lát: úgy érzi, 
neki „megt•ágult a mennyboltozát", „megemelődött a talap" 1919 tavaszán. 
De nemcsak a derűt látja, nemcsak a tündökletes tavaszt és a fiatalságot, 
hanem a kor végzetes, tragikus fordulatáit -is. A Magyar Tanácsköztársa-
ságnak annyi fegyveres ellensége volt, mint megállapítja Illyés, hogy 
szinte „körhintáként 'kellett forognia", hogy kivédje a támadásokat. S a 
komorabbá váló ég színeit figyeli: hogyan fordulnak a Tanácsköztársaság 
ellen, milyen külső  ,éš belső  ellenség teszi a fegyverre :a kezét, hogy mi-
előbb a Tanácsköztársaság forradalmáraira irányítsa. „Jegecesede•t" a 
jövő, így jelzi a költő  Illyés a megváltozott történelmi helyzetet, a hi-
degebbre fordult történelmi éghajlatot Az antant döntései, a Magyar Ta-
nácsköztársaság. és .a. szovjethatalom .elszigetelése, a katonai. helyzet. ala- 

374 



kulása, a „bolsevizmustól" való félelem és ezernyi más motívum befolyá-
solta:1919-ben Magyarország helyzetét. 

A Tanácsköztársaság leverése utáni drámai helyzet sokat foglalkoz-
tatja Illyést. Úgy érzi, hogy akkor a magyar forradalom végs ő  csatáiban, 
és később a tárgyalásokon fél századra eld őlt csaknem egész Közép-Európa 
sorsa. S ki volt a felelős e döntésekért? Kun, Böhm, Clémenceau, Lloyd 
George, Wilson, Benes? És a fegyveres ,ellenforradalmi erők miként ha-
ladtak előre Siófoktól Budapestig, és miként foglalta el vezet ő  helyét a 
fehér lovon a tengerész Horthy? Illyés az emlékez ő  emberek jelentős ré-
szével ellentétben nem a szeszélyes kalandozásokkal lep meg minket, 
hanem az értékel ő, elemző, vizsgáló elme tisztaságával, rendez ő  elvével. A 
forradalmár nem tud belenyugodni az elvesztett forradalomba, a levert 
Tanácsköztársaságba. Bonyolult események szálait bogozza, keser ű  ta-
pasztalatok következtetéseit vonja le. Visszatér a könyvben sokszor kedves 
tanára, Varjas perére. A félig középpontba helyezett per az „elsiratott 
jövő" nézőpontját érzékelteti, az ítélethozatal a végleges élethalálharc 
perceit. A tizenkét év az életet jelentette akkor, a „kötél" elt űnt a tár-
gyalóteremből, a nap besütött az ablakon. A feln őtté válás pillanatai ezek 
a költő  számára: meg kell felelni a hivatásnak, felel ősséggel kell te-
kinteni a nagy ügyre. A másik fontos eszmefuttatás Károlyi Mihályt vi-
lágítja meg az írói ábrázolás éles reflektorfényével. Károlyi t őrbe ejtését 
útszélalak minősíti, „aljapolgári" politizálásnak, melyet negatív értelem-
ben iskolapéldának lehet tekinteni. 1919. március 2-án szinte egyedül 
megy a benyomulók elé, s drámai helyzete a mohácsihoz hasonlítható, 
Burgio pápai követ 1526-os budai jelentéséb ől kellene idézni e másik kor-
ra is jellemzőt. Károlyi a megtestesült racionalizmus volt, aki emigráció-
ja idején minden mérkőzésben tisztán maradva sohasem támadta nem-
zetét. „Mindig jobban szerettem adni, mint birtokolni" — mondta Ká-
rolyi. S ez :a kiemelkedő  politikuselme „kihasználatlanul" hevert Közép-Eu-
rópaszámára. Illyés emlékezéseinek kavargásában a történelmi tények 
tisztázása •.mellett megvédi a sokszor elfelejtett vagy vádolt, meg nem ér-
tett Károlyi Mihályt. S ezek a 'gondolatok, az olvasó el őtt születő  okfej-
tések még vonzóbbak az olvasó számára, mert a sorok egymásutánjában 
bontakoznak ki fokról fokra. 

Az irodalom emlékkönyve is a Beatrice apródjai. Az egyik legmeg-
rendítőbb fejezetben Ady Endre temetésének pillanatait villantja elénk, 
a kavargó tömeget, a várakozó fiatalokat, az Arany-szobor körül álló 'ga-
lileista ifjúságot, Kassákot, Szélpált, Máczát, Földes Jolánt. S a szónok-
ló Kianfit, Móriczot, Babitsot, Biró Lajost, Jászi Oszkárt. Majd Ady öz-
vegyét és Hatvanyt. A jelenet megidézése felejthetetlen. S -számunkra igen 
fontos az, hogy a költő  Illyés hogyan keresi helyét, példaképeit, mestereit 
a kor irodalmában. Érdekes portrét ad a fekete kalapos, fekete inges, ko-
mor arcú Kassákról és az Adytól búcsúzó Babitsról. Illyés nem felejti Ba-
bits akkori búcsúszavait, és azt teszi hozzá, hogy már akkor érezte, tud-
ta: Babits lesz az Ady utáni nemzedék „ őrlámpása". Ez :a felel ősség őrá 
hárult, s érdemes talán azt hozzáf űznünk, 'hogy épp maga Illyés követte 
Babitsot a nemzetféltő , magyarságőrző  szerepben. És irodalomtörténeti 
adalékokat olvashatunk a Beatrice apródjaiban Tóth Árpádról. Ady teme-
tése után egy évvel az akkor harmincnégy éves, törékeny test ű  Tóth Ár-
pád mellett testőrként haladt Illyés, hogy megvédje a provokálók, ellen-
ségesek közvetlen támadásától. A fütty, a sivítás „nem zavarta" Tóth Ár-
pádot. Mondta ünnepi beszédét Adyról. A forrongó pillanatban a forradal-
mat is éltették, összet űzés következett, s a kardlapozás sem hiányzott. És 
feltűnik a regényben a Tanácsköztársaság idején fiatal forradalmár Sin-
kó Ervin, 'afki később a jugoszláviai magyar irodalom kiemelkedő  alakja 
lett, többek között az e korról írt Optimisták című  regényével. A Pesten 
rejtezkedő  Sinkó Ervin — .a Tanácsköztársaság utáni — kiszöktetése me-
rül fel, aki jellegzetes arca, orra miatt nem mozdulhatott ki, mivel ráis-
merhettek. Később például 'érdekes epizód az, melyben arról. számol be, 
hogy Ferenczy Noémi senki előtt sem titkolta élete nagy vonzódását Sin-

- kó Ervinhez. . 
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Illyés mindig műfajteremtő  írói alkat • volt. A Puszták népe a szo-
ciográfia műfajának ma már klasszikus alkotása.- A Pet őfi-könyv: sajátos 
keveréke az életrajznak, kortörténetnek, múelemZésnek stb. A Kháron 
ladikján esszéregény. Most a Beatrice apródjaiban az emlékező  személyes-
ségét, líraiságát a kortörténet teszi objektívvá, és az események felfejté-
sében az esszéíró kamatoztatja tehetségét. Mi teszi egyértelm űen mara-
dandóvá Illyés munkáját? Az, hogy a fiatalság tündökletes tavaszát idéz- 
ve igazságkereső  szenvedéllyel teszi mérlegre a Tanácsköztársaság utol-
só szakaszát, bukását, szeretett h őseit, barátait, a magyarság sorsát:, hely-
zetét. Egyik tanulsága a kötetnek a kor és az eszmék, eszmények vállalása. 
„Tisztáztad már magadban, mi 'keresnivalód van a mozgalomban? Hogy mi 
fűz igazából ezekhez a magunkfélékhez?" — szegezik neki •a kérdést. S 
máshol ezt így foglalja össze: „»Vállalni!« —ez a. kor szellemének szava! 
»Szállj mélybe«, ha emelni és emelkedni akarsz!" 

SZEKÉR ENDRE 

A NÉPHITKUTATÁS SZINTÉZISE 

DöMöT•öR TEKLA: A magyar nép hiedelemvilága. 
Corvina, Budapest, 1981. 

A népköltészet m űfajai közül a 
néphit marad fenn legtovább: Míg 
egy-egy faluban csak elvétve akad 
néhány mesemondó balladaénekes, 
addig a nagyvárosban az egyetemi 
hallgatók is különféle varázsláso-
kat végeznek, hogy sikerüljön a 
vizsgájuk, a világversenyeken egy-
egy sportoló nagy kabalát cipel 
magával, nemcsak a látvány ked-
véért, hanem azért is, hogy a szel-
lemeket meggyőzze: ő  a legfelké-
szültebb, a legjobb a mez őnyben. 
A fenti jelenség, igaz, nem nemzeti 
jellegű , a modern kor hozadéka, de 
lényegében ez is a néphit tarto-
zéka. 

Ennek a furcsa világképnek a 
magyar vonatkozásait tekinti át 
Dömötör Tekla legújabb könyvé-
ben. Munkája kiegészítője és foly-
tatása két korábbi munkájának: a 
Naptári ünnepek, népi színjátszás-
nak (Bp., 1964) és A népszokások 
költészetének (Bp. 1974). A könyv a 
néphit történeti alakulását, változá-
sát mutatja be. Egy-egy jelenség 
földrajzi elterjedésére a megfelel ő  
helyen utal. Művének fontosságát 
csak növeli, Hogy Roheim Géza 
1925-ben megjelent, Magyar néphit 
és népszokások című  kötete óta ,ez 
az egyetlen olyan munka, mely  

összefoglalja mindazt, ami fontos 
és lényeges ebben a kérdésben. 

Dömötör Tekla nemcsak a ko-
rábbi gyűjtésekre támaszkodik, ha-
nem a legújabbakra is, azonkívül 
sokéves kutatómunkáját és tapasz-
talatait is felhasználja. A folkloris-
tának — habár a hiedelemvilág a 
szellemi néprajz legtartósabb része 
— nehéz a dolga. A mesemondó 
balladaénekes büszke tudományá-
ra, s abban a reményben, hogy sze-
repelhet a rádióban, újabban eset-
leg a televízióban is, szívesen köz-
readja tudását. A néphit elemeit 
azonban titokban tartják, szégyel-
lik őket, ezért a tapasztalt gy űjtő  
legelőször azt figyeli, hogy betart-
ják-e a tilalmakat, el ő írásokat. 

Korunkban a racionális és irra-
cionális gondolkodás jól megfér 
egymás mellett. Emlékszem, ami-
kor 1969-ben Amstrong leereszke-
dett a Holdra, a szabadkaiak tré-
fásan emlegették, hogy a holdk őze-
tekkel együtt lehozta Cicella köt ő-
tűjét is. A kevésbé racionális gon-
dolkodók pedig ga. világ végének el-
jövetelét jósolták a tudomány óriá-
si vívmánya láttán. 

Dömötör Tekla több évtizedes 
kutatómunkája során arra a meg-
állapításra jutott, hogy a néphit 
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elemei inkább metaforák, mint val-
lási összetevők, a világban létez ő  
jóságot, balszerencsét konkrét for-
mában tárják elénk. A varázslá-
soknak ugyan semmilyen hatásuk 
nincs, de pszichológiailag hatáso-
sak, mert reményt keltenek, hogy 
egy-egy kilátástalan helyzetb ől még-
is van valamilyen kiút, még ha 
irracionális is, s ennek érdekében 
mindent meg kell tenni, hogy sor-
sunk jobbra forduljon. Korábban 
a néphitnek a falusi társadalom el-
maradottsága miatt nagyobb jelen-
tősége volt, a társadalmi tudatfor-
ma egyik fontos elemét képezte, 
többnyire a művészi tudattal együtt 
jelentkezett, gyakran az uralkodó 
osztállyal szemben álló ideológiát 
is tükrözte. 

A könyv ugyan nem tér ki az in-
teretnikus kapcsolatok vizsgálatára, 
nem is ez a célja, hiszen ez a téma 
külön művek tárgya lehet, de ha 
nyilvánvaló átvételről vagy jelleg-
zetes magyar etnikai sajátságról 
van szó, akkor a szerz ő  ezt a prob-
lémát is taglalja. Példaként csak 
a mitikus lényeket emeljük most 
ki. Míg a környez ő  népeknél szám-
talan ilyen létezik, addig a magyar 
néphit nem b ővelkedik bennük. A 
vízidémonok . megnevezésére csak 
egyetlen magyar kifejezést talá-
lunk, a kajhorvátok viszont kü-
lönbséget tesznek a vodena dakla, 
vodenjak, vodenik, Medard, vodeni 
čovek között. 

Külön fejezete a kötetnek a nép-
hitkutatás tudománytörténete. Tár-
gyalja egy-egy probléma felvetését, 
a tudomány álLaspont j ának a fejl ő-
dését. Részletesen taglalja ősvallá-
sunk problémáját, annak tudomány-
történeti alakulását a XVII. szá-
zadtól napjainkig. A további fejeze-
tekben oklevelekből, az irodalmi és 
képzőművészeti alkotásokból követ-
keztet a néphit alakulására a ke-
reszténység felvételét ől a reformá-
cióig. Újabb kori gyű jtésekből re-
konstruálja napjaink néphitét. Szer-
tefoszlatja a régebbi történetírók-
nak azt a nézetét, miszerint Köny-
ves Kálmán király felvilágosultabb 
volt középkori társainál, mert ta-
gadta a boszorkányok létezését. 
Komáromy Andor már 1910-ben be-
bizonyította, hogy Kálmán király 
megállapítása a repülő  emberevő  
lényekre vonatkozik. Igaz ugyan, 
hogy a középkori .boszorkányperek- 

re csak elszórtan vannak adataink, 
de annál gazdagabb a XVI. század-
tól. kezdve fennmaradt periratok 
anyaga. Maguk a boszorkányperek 
nem szerves részei a néphitnek. 
Nyugat-Európából kerültek át hoz-
zánk az eretneküldözéssel együtt, 
de a vádiratokból kiderül a ma-
gyar boszorkányok etnikai sajátos-
sága. A periratok csak megemlítik 
a satanizmust (az ördöggel való 
közösülést, a boszorkányszombaton 
való gyülekezést, a kannibalizmust, 
a fekete misét); ennél lényegesen 
részletesebben tárgyalják a konk-
rét vádakat, a rontást, az oldást 
és kötést, a tehenek megbetegíté-
sét, a boszorkány macska képében 
való ugrálását, a boszorkányoknak 
azt a szokását, hogy a Gellérthe-
gyen gyülekeztek. A XVII. századig 
a vádlottakat még felmentették, ha 
azok magukról bebizonyították, 
hogy táltosok vagy gyógyítók, de 
a XVIII. században Mária Terézia 
rendeletéig — melyben megtiltotta 
a boszorkányüldözést — minden-
fajta kuruzslás boszorkányságnak 
számított 

A múlt században — a néprajz-
kutatás kialakulásával — a folklór-
kutatásnak ez az ága is kiszélese-
dik. Ekkor már nemcsak. az  ősval-
lás kérdése érdekli a tudósokat, ha-
nem a hiedelemvilág társadalmi 
funkciója, annak minden összete-
vője is. Századunkban aztán foly-
tatódik ez az irányzat és felzárkó-
zik a nemzetközi kutatáshoz. Nap-
jainkban az összegezés stádiumá-
ban van. 

Dömötör Tekla erre az összege-
zésre vállalkozott. Munkájának má-
sodik részében ismerteti mind-
azokat a lényeket, varázslatokat, 
amelyekben a magyar nép hitt és 
még ma is hisz. Külön fejezetben 
foglalkozik a mitikus alakokkal, a 
lidérccel, a szépasszonnyal, az ör-
döggel és cimboráival, a kísértetek-
kel és más démonokkal. Elemzi a 
néphit tudományosait, a táltost, a 
garabonciást, a halottlátókat, a bo-
szorkányokat, a gyógyítókat. Szám-
ba veszi a mágia különböz ő  fajait: 
a rontást, az igézést, az oldást és 
kötést, a megnyomást, a ráböjtö-
lést és egyéb varázslásokat. Az utol-
só fejezetben, Az ember és a ter-
mészetben ismerteti a magyar nép 
világképét, az égitestekhez, a Föld 
keletkezéséhez fűződő  hiedelmeket, 
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laikus elképzeléseket. A nép vallá-
sos kultuszával zárja népünk mito-
lógiáját. 

Régi hiányt pótol Dömötör Tek-
la munkája. Egy helyen olvashat-
juk mindazt, ami egykor és ma 
megnyugvást vagy félelmet hozott 
a falusi és városi nép életébe. 
Mondanivalóját eredeti hiedelem-
mondákkal illusztrálja. Azt hihet-
nénk, hogy a m ű  megírása után a 
tudomány e kérdést is megoldotta, 
hiszen anakronisztikus volna azt 
gondolni, hogy századunk második 
felében olyan elemmel gazdagod-
hat a néphit, amely a tudomány 
számára eddig ismeretlen volt. Még-
sem állhat le a kutatás, mert még 
számos kérdés feleletre vár. Igy  

például: Melyek azok az erők, me-
lyek hatása máig megmaradt né-
pünk tudatában? Melyek azok a 
hiedelmek, melyekben máig hisz-
nek? A válaszadás természetesen a 
szociológusok és a pszichológusok 
feladata is. Ugyanakkor azonban a 
folkloristáknak is még néhány el-
méleti kérdést tisztázniuk kell, pél-
dául a magyar ősvallás némely 
problémáját, az interetnikus kap-
csolatokat, melyek részletes tagla-
lása nem volt ennek a .  kötetnek a 
célja. 

Összefoglalva az elmondottakat, 
megállapíthatjuk, hogy Dömötör 
Tekla új könyve szintézis is, de 
ugyanakkor megjelöli a további ku-
tatások útját is. 

BESZÉDES VALÉRIA 

SZOKÁSRENDSZER, MAGATARTÁSFORMA 

TÁRKÁNY SZŰCS ERNŐ : Magyar jogi népszokások. 
Gondolat, Budapest, 1981. 

A Társadalomtudományi Könyvtár 
sorozatában jelent meg Tárkány 
Szűcs Ernőnek a magyar szakiro-
dalomban úttörő  vállalkozása, a 
néprajz és jogtudomány határterü-
letét képviselő, mind néprajzi, mind 
jogtörténeti, a jog és az élet viszo-
nyát tükröző, a tradicionális társa-
dalmak jogi szokásait tárgyaló kö-
tete, a Magyar jogi népszokások. 

A jogászok már az 1930-as évek 
óta sürgették a parasztság .körében 
élő , még ható jogi szokások össze-
gyűjtését, A néprajzosok, szocioló-
gusok is érdeklődtek a téma iránt, 
születtek is komoly eredmények. 
Tárkány Szűcs Ernőt is régóta fog-
lalkoztatták a jogi népszokások. 
Jogtudományi végzettsége és kb. 
40 éves gyakorló néprajzos volta 
predestinálta a jogi népszokások 
feldolgozására, illetve ahogyan ő  
fogalmazta meg: arra, hogy kísér-
letet tegyen a magyar nép életvi-
szonyai jogi oldalának részleges 
feltárására és megrajzolására az 
1700-1945 közti időben, azaz a feu-
dalizmus és a polgári fejlődés ide-

, jén. - Részleges feltárásról beszél,  

mert pl. a népi közigazgatással alig 
foglalkozik. 

Munkájához összegyűjtötte, fel-
kutatta levéltárakban, a jogi szo-
kást még ápoló közösségekben, más 
szerzők más témájú tanulmányai-
ban a nép, a jobbágyok, a zsellé-
rek, majd a parasztok, a pászto-
rok, a halászok, a bányászok, a kis-
nemesek, végül az iparosok, keres-
kedők kb. 250 éves, konkrét dönté-
seket megkönnyítő  és lehetővé te-
vő, belső, önálló, követni köteles 
jogi népszokásait. Azokat, melyek 
apáról fiúra, generációról generá-
cióra hagyományozódtak. 

Ennek a szorgalmas, rendkívül 
bő  aratást hozó gyűjtőmunkának, 
szerzőnk páratlan néprajzi, szocio-
lógiai, jogtudományi elméleti és 
gyakorlati tudásának eredménye a 
XVIII. és XIX. századi Magyaror-
szág népének szokásrendszerét, rna-
gatar.tásformáját bemutató könyv. 
Természetesen ez a szokásrendszer 
nem valami megkövült rendszer, 
hagyományos, de a körülményekhez 
rugalmasan alkalmazkodik, ugyan-
akkor helyi, táji, etnikai, illetve or- 
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szagos sajátságokat mutat. S mind-
ezt fungálásában mutatja be szer-
zőnk. Az elő  emberek mindennapi 
életében való működésüket követ-
hetjük nyomon. 

Hogy ilyen, Ortutay szavával él-
ve „paraszti törvények" valóban lé-
teznek, élnek és normaszerűen vi-
selkednek, azaz mindenkire kötele-
zőek, arról magam is meggy őződ-
tem, mikor többek között a szla-
vóniai nagycsaládrendszerrel foglal-
koztam. Szinte minden adatszol-
gáltatóm felhívta figyelmemet a 
nagycsaládban élés jogi vonatkozá-
saira, a mindenkire egyaránt köte-
lező  normák betartásának szüksé-
gességére, a közösség ma sokszor 
kérlelhetetlenül kegyetlennek, meg-
fellebbezhetetlennek tetsz ő, az em-
bert, az egyént, az egyén ember 
voltát, egyéniségét mellőző  szoká-
sainak tiszteletben. tartására. A szla-
vóniai magyarok életének, életük 
egyes fordulópontjainak, mint pl. a 
párválasztás (a szülők választották 
egy életre), a házasság, a komák sze-
repe, a születés, !a szülés, a halál, a 
temetés, az öröklés stb. vizsgála-
takor, leírásakor is találkoztam 
ezekkel a szájhagyományban még 
élő , többé-kevésbé még mindig kö-
telező  jogszabályokkal. Az egyházi 
anyakönyvekben írásos formában 
rögzített adatok pedig a múltról, 
a XVIII,, XIX. század gazdasági, 
művelődési szintjéről adtak képet 
akkor, amikor leírtak egy-egy jogi 
esetet és a hagyomány szabta ha-
tározatokat, döntéseket. A szlové-
niai, muravidéki magyarok házassá-
gi szerződése, móringlevele is sok 
és sokféle hírrel szolgál. A bácskai, 
bánáti szokásrendszer is számos 
elemét, változatát őrizte meg egy-
egy, a többi szokás rendszerébe tar-
tozó jogi népszokásnak. Tárkány 
Szűcs Ernő  könyve döbbenti rá az 
olvasót, hogy egy-egy szokás mö-
gött valamilyen jogi szabály, eljá-
rás húzódik meg. A jogi gyakorla-
toknak azonban_ nem a tételes jog 
az alapja, nem a törvény, hanem 
a hagyományokon alapuló és az ál-
lamtól el nem ismert szabálycso-
port, a jogi népszokás. S ez nem-
csak magyar sajátság, „hasonló 
szimptómák Közép-Európa szinte 
valamennyi népénél felismerhetők. 
Ez része volt a saját jogra való tö-
rekvésnek." „Nagy tanulság szá- 

munkra — mondja a szerz ő  és mi 
is egyetértünk vele — a »fent és a 
lent« kettőssége a jogban, mert 
ami fent megvolt, az megvolt lent 
is: szabályok, amelyek nélkül egyet-
len közösség sem létezhetett. Fent 
a szabályt törvénynek vagy rende-
letnek, összefoglalóan jogszabály-
nak nevezték, lent a fogalmat nem 
tudták ilyen szabatosan absztrahál-
ni, hanem olyan kifejezésekkel illet-
ték, mint rend, szabály, »törvény«, 
a belőle származó alanyi jogosult-
ságot pedig »jog«-nak tartották... 
Mi jogi népszokásnak, állami jogot 
helyettesít ő  szabálynak nevezzük." 

A törvényektől idegenkedtek, 
rossznak tartották őket, bizalmat-
lanok voltak irántuk, s őt féltek is 
tőlük, a hagyományos, megszokott 
népi szokás, cselekvésminta alkal-
mazása, elismerése azonban kötele-
ző  volt a ha.gyotnánytisztel ő  falu-
ban. 

Tárkány Szűcs Ernő  nem kis do-
logra vállalkozott, amikor a társa-
dalom bizonyos részében, esetleg 
táji változatban jelentkez ő  jogi je-
lenségeket történelmi távlatban és 
társadalmi összefüggésben vizsgál-
ja. Ezzel tudományos és praktikus 
célokat is szolgál. Felfedi, össze-
gyűjti a tradicionális életmódban, 
majd ennek megszüntével a moder-
nizálódó társadalomban is tovább-
élő , „jogot helyettesít ő" szokás-sza-
bályokat (pl. a pénzszerzés egyik 
módja a menyasszonytánc, melynek 
még ma is van jogi hatása — kö-
zös szerzemény). Törekvésével a 
jogtörténet íratlan forrásait tárja 
fel, mert az ún. jogszokások erede-
te nem ritkán a korábbi jogi sza-
bályozásra vezethet ő  vissza. „A 
könyvet olvasva arra a következte-
tésre juthatunk — írja Kulcsár Kál-
mán az Utószóban —, hogy ered-
ményei nem csupán „érdekes" nép-
rajzi vagy jogtörténeti adalékok, 
hanem hozzájárulnak a jog kelet-
kezési, működési mechanizmusát; 
megérteni kívánó jogszociológiai 
kutatásokhoz." 

Mit és hogyan dolgozott fel szer-
zőnk? 

Élő  anyagot, tényekét dolgozott 
fel. A jelenségek múltja és jöv ője 
nem kerülhetett feldolgozásra az 
időhatárok miatt és a társadalmi, 
gazdasági viszonyok megváltozása 
miatt. „Csak a társadalmilag elis-
mert és jogi tartalmú szabályokon 
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alapuló magatartásokat, formákat 
vehettük , alapul" — írja a szerz ő . 

Ezeket az embert sokszor igen 
megkötő  szabályokat „az emberi-
ség történelmének két alapvet ő  té-
nyező je, a személy és a tárgyak, 
dolgok köré" csoportosítja a szer-
ző . Az egyes szabályok tárgyalása-
kor mindig a való élet, az élő  em-
ber és körülményei, a gazdasági, 
társadalmi viszonyok szolgáltatják 
a hátteret, azaz a gazdasági, tár-
sadalmi viszonyok ismeretében ért-
hetők meg egyes cselekvések, sza-
bályok, mint pl. a szlavóniai nagy-
családban a levirátus, a sororátus 
szokása, a vőség intézménye, a pár-
választás, a szülőktől végzett pár-
választás; a XIX. század második 
felében a megválakozás, a nagycsa-
ládi zadruga felbomlása után el-
kezdődött a születésszabályozás, 
hogy elkerüljék a birtok osztódá-
sát; a török alatt a 12-13 éves fiúk 
20-21 éves lányokat vettek el, 
hogy megmeneküljenek a török 
hadseregben való katonáskodástól, 
a férjuramat este a felesége vitte 
haza ölben a mezőről, mert az 
egész napi játék után elnyomta az 
álom; a férjek alvóhelye az istálló, 
csak hébe-hóba szöknek be felesé-
gükhöz; a nem kívánt terhesség el-
len a zsihitgyökér, teher cipelése, 
hajlongás az orvosság, így „precs-
kálják el" a nem kívánt gyermek-
áldást. 

A jogi népszokások közt a leg-
egyszerűbbek a családi életre és kö-
rére korlátozódtak, mások a közös 
tulajdon hasznosítására, a közélet-
re, a közvagyon kezelésére és igaz-
gatására, a közösség vezetésére 
irányultak. Főleg a magánjog terü-
letéhez tartozó szabályok ezek, me-
lyek a személyi jogot, a családjo-
got, a házassági vagyonjogot, a tu-
lajdonjogot, a kötelmi jogot és az 
öröklési jogot illetik. A munkajog, 
a közigazgatási jog és a büntet őjog 
szokásanyaga szegényebb. A népi 
jogszokásokat a városok, községek 
statútumai, a bírói gyakorlat elis-
merte, ha nem állnak szemben a 
törvénnyel, sőt néha még a törvény 
ellenére is. 

Ami a népi jogszokások erede-
tét illeti, nehéz probléma el őtt áll  

a kutató, mert ehhez jól kellene 
ismernie a környező  népek jogi 
szokásait, mert csak az összehason-
lító vižsgálatok hozhatnak komoly 
és megbízható eredményt. Az eddi-
gi vizsgálatok szerint közös euró-
pai gyökérről sarjadtak a magyar 
népi jogszokások, a jellegzetessé-
gek az alkalmazási módban jelent-
keznek és az érdekben, hogy mi-
kor és hol alkalmazzák. 

Milyen tárgyköröket ölel fel a 
könyv? 

A már meglevő  szakirodalom és 
egyéni kutatásai felhasználásával 
szerzőnk a következő  fejezetek-
be sorolja anyagát: I. Általános 
rész: Jogi népszokások. II. Sze-
mély: Személy és társadalom, Be-
lépés a társadalomba, A halál, Sze-
mélyiség és jogok. III. Házasság: 
Házasság általában, párválasztás, A 
kézfogó, A házasságkötés. IV, Csa-
lád: A család, Rokonság-sógorság. 
V. Tulajdon: A tulajdon általában, 
Eredeti szerzés, Munka, Árucsere, 
Vagyon, Öröklés. VI. Ellenőrzés, 
konfliktus, kényszer. VII. Összefog-
lalás és kitekintés. Utószó. Gy űjtési 
források. Rövidítések. Fontosabb 
irodalom. Tárgymutató. Helységmu-
tató. 

Érdemes még néhány szót szól-
ni a gyűjtési forrásokról. Körülbe-
lül 200 helység szerepel kutatópont-
ként, ezek között csak két Jugo-
szláviai (Kórágy és Zombor), több 
csehszlovákiai és romániai hely a 
magyarországiak mellett. Kár, hogy 
nincs több jugoszláviai kutatópont, 
mert itt is még sok él ő  és fungáló 
hagyománnyal találkozik a gy űjtő ! 

Mint láttuk, a kiegészítő  felsze-
relése a könyvnek mindenre kiter-
jedt, s igyekszik a könyvet használ-
hatóvá tenni. 

Összegezésként 	elmondhatjuk, 
hogy Tárkány Szűcs Ernő  szép és 
izgalmas könyve mindnyájunknak 
mintaként szolgálhat, mert megmu-
tatja, - hogyan kell elfogultság nél-
kül közeledni tárgyunkhoz, mégis 
nagy-nagy tárgyszeretettel és felké-
szültséggel, szinte egy életet áldozva 
a kedvelt témára. 

A könyv kiállítása is mintasze-
rű , • méltó tagja a sorozatnak. 

PENAVIN OLGA 
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A T.ÁLTOSHIT EMLÉKEI 

POLNER ZOLTÁN: A Tekny őkaparó. 
Somogyi-könyvtár, Szeged, 1980. 

Vidékünkön sem ismeretlen a tál-
tos és garabonciás alakja. Korábbi 
adatokat számos Kálmány-tanul-
mányban találhatunk, újabbakat 
Jenig Károly monográfiája, Az em-
berélet fordulói is taltalmaz, a tál-
toshit emlékeit a jugoszláviai ma-
gyaroknál pedig Ferenczi Imre fog-
lalta össze az Ethnographiában 
1974-ben. 

A mai néphitben már gyakran 
összemosódik a táltos és a garabon-
ciás alakja, de míg az el őbbi min-
dig jóindulatú, inkább segítő  szán-
dékú, addig az utóbbi jóra, rosszra 
egyaránt kapható. Vihart támaszt, 
jégesőt küld a falura, ha nem tel-
jesítik a kívánságát, nem adnak 
neki tejet vagy tojást. Alakja nyu-
gatról került a magyar néphitbe. 
A táltos természetfölötti er ővel fel-
ruházott ember. Az istenasszony vá-
lasztja ki még az anyaméhben. A 
táltosjelölt foggal születik, vagy 
egyik kezén hat ujja van. őt az-
után a többi táltos elrabolja. Ilyen-
kor révületbe kerül, elrablói pedig 
feldarabolják és megszámolják, 
megvan-e a fölösleges csontja. A 
táltosjelöltnek ezenkívül meg kell 
másznia az égig érő  fát. Ha szeren-
csésen visszatér, akkor gyakorol-
hatja tudományát, jósolhat, gyógyít-
hat. 

Polner Zoltán Szeged környéki 
gyűjtőútján bukkant rá a Teknyő-
kaparó alakjára. Makón Tekny őka-
paróként, Mindszent vidékén vi-
szont Teknyősként ismerik. Világot 
látott ember volt, nevét nem őriz-
te meg a szájhagyomány, de való-
ságos személy lehetett. Némely 
adatközlők táltosnak tudják, mert 
három foggal született, mások tek-
nyőkaparó cigánynak tartották. Pol-
ner szerint pákászféle víziember le-
hetett, aki sokfelé megfordulhatott 
és nagy tapasztalatra tehetett szert. 

Hogy mikor élt, azt pontosan 
nem tudni, de valószínűleg a tizen-
kilencedik század elején. Táltossá-
ga mellett szól, hogy foggal szüle-
tett, képes volt az alakváltozásra, 
elzavarta a vihart, felhőkkel viasko- 

dott, de képzete a garabonciás alak-
jával is keveredik: „Erre nem is 
termelték akkor, aszonták, a hagy-
mát. Itten, má Pátfalván. Elm ént 
égyszér osztán, az öreganyjuk ott 
maradt. Má így mondta anyám. 
Mint ltisgyerék játszott kint a pa-
don, oszt az ablakba felejtétte Já-
nos bácsi valami kis könyvit. Oszt 
akkor nagy égzengés, borulás, min-
dén gyütt. Oszt akkor a cséplők ló-
val nyomtattak akkor, oszt akkor 
hamar a garmadát hányták össze, 
hogy még né ázzon. Ecc ér gyütt Já-
nos bácsi, aszongya, né féljenek 
kendték, nem lész sémmi baj, 
aszongya, mert én azé is sieték. 
Eszibe jutott, hogy a kis könyvet 
ott hagyta az ablakba, oszt a gye-
rék elkezdte hajtogatni. Tudja, 
hogy nem vétte kend el tülle, az 
öreganyjának mondta, aszongya, 
ha eszémbe nem jut, aszongya, a 
községnek még a fundamentumá-
bul sé maradt vóna. Hogy a gyer ék 
hajtogatta a könyvet. Hát tudja 
Isten, milyen könyv vót az?!" (29.) 

A táltos fontos tudománya a 
gyógyítás. A Teknyőkaparó ilyen tu-
dásáról nem szól a néphagyomány, 
ezzel szemben annál gazdagabb azok-
nak a hiedelemmondáknak a szá-
ma, amelyek jóstehetségéről szól-
nak. 

A könyv szerzője huszonegy köz-
ségben 151 adatközl őtől gyűjtötte 
össze anyagát. Az emlékezők nagy 
része a századfordulón született; 
többségük nő. A hiedelemmondá-
kat Polner Zoltán három nagyobb 
egységbe sorolta: Táltoshagyomá. 
nyolc, Bibliai képzetek és Egyéb jós-
latai. 

A Teknyőkaparóról szóló mon-
dák fennmaradásához sokban hoz-
zájárultak a különféle szekták, a 
jehovisták és a nazarénusok. Kár, 
hogy a kötetb ől nem tűnik ki, mi-
lyen jóslatokat terjesztenek ezek a 
szekták. Esetleg összehasonlításo-
kat lehetett volna végezni más vi-
dékek ugyanezen szektáinak tanítá-
sa között. Fennáll ugyanis annak a 
lehetősége, hogy a hitvilág elemeit 
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a néptudat egy konkrét személy, je-
len esetben a Teknyőkaparó köré 
csoportosította. Gyanúnkat csak nö-
veli a Teknyőkaparó viszolygása a 
műszaki fejlődéstől, hisz ismeretes, 
hogy az említett szekták mennyire 
idegenkednek századunk nagy cso-
dájától, a géptől, s a világ végének 
eljövetelét hirdetik. 

Polner . Zoltán munkáját csak az 
tudja igazán értékelni, aki maga is 
foglalkozott hiedelmek gyűjtésével. 
Igaz ugyan, hogy ezek maradnak 
fenn legtovább a nép emlékezeté-
ben, de az adatközlők nemigen haj- 

landók másoknak is elárulni titku-
kat. 

Jó volna, ha ilyen jellegű  gyűjtő-
munkát környékünkön, a Tisza , 
mentén is végeznének, hátha ná-
lunk is ismerték a Teknyőkaparő t 
és nem felejtették el a nevéhez f ű -
ződő  hiedelmeket. Így nemcsak a 
szegedi táj folklórját gazdagítaná, 
mint ahogyan azt Bálint Sándor 
lektori véleményében megállapítja, 
Hanem fellendülő  folklórkutatásunk 
is értékes adatokhoz jutna és kiraj-• 
zolódna a magyar néphit tudósa 
földrajzi elterjedésének határa is. 

BESZÉDES VALÉRIA 

SZÍVVEL  ÉS ÉSSZEL 

Dr. DÁVID ANDRÁS: Nyelv és varázs. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1980. 

Szokatlan dolog tankönyvr ől műbí-
rálatot írni. A tankönyvírót ugyanis 
más szempontok irányítják, más el-
várások kötelezik, mint egy tanul-
mánykötet szerzőjét. A kötelező  tan-
anyag kijelöli a mű  tárgyát, körülha-
tárolja terjedelmét, a pedagógiai és 
módszertani követelmények pedig 
meghatározzák a feldolgozás miként-
jét; az írói invenciónak mindez szin-
te áthághatatlan korlátokat szab. 

Éppen ezért a tankönyvet nem 
lehet az irodalmi műalkotás .általá-
nosan elfogadott mércéivel sem mér-
ni: itt a jó rés a rossz, a használható 
és a használhatatlan alapvet ő  ismér-
ve a célnak való megfelelés, vagyis 
az, hogy alkalmas-e a szóban forgó 
könyv ,a tárgyat képező  ismeret-
anyag teljes, közérthet ően világos, 
szemléletes, valamint a tantárgy 
módszertani követelményeinek és a 
tanulók életkori felfogóképességének 
megfelelő  kifejtésére. 

Szerencsére dr. Dávid András 
könyve, a Nyelv és varázs nem a 
szó klasszikus értelmében vett tan-
könyv, noha a szerző  is valószínűleg 
elsősorban az anyanyelv szabályai - 

val és szépségeivel ismerkedő  tanu-
lóifjúságnak és az 'általános nyelvi 
műveltségünket gyarapítani, kiegé-
szíteni óhajtó felnőtteknek szánta. 

Erre utal az az átgondolt rendszeres-
ség amellyel az író szinte enciklo-
pédikus teljességgel és pontossággal 
ismerteti és dolgozza fel a magyar 
nyelvtudomány minden egyes rész-
tudományi ágazatának ismeretanya-
gát, ismeretterjeszt ői szerénységgel 
és céltudatossággal mondva le mind 
a bonyolult és a mai nyelvtudomány-
ban még megnyugtatóan nem tisz-
tázott kérdések tághalásáról, mind 
pedig a túlságosan is egyéni nézetek, 
meglátások publikálásának lehet ő-
ségéről. 

A könyvben megtaláljuk az álta-
lános nyelvészet, a magyar nyelvtör-
ténet, az összehasonlító nyelvtudo-
mány, a nyelvjáráskutatás, a leíró 
nyelvtan, az alkalmazott nyelvtudo-
mány, azaz a helyesírás és a nyelv-
művelés, továbbá a stilisztika isme-
retanyagának áttekintését és az a-
nyanyelv iránt érdekl ődők számára 
megfelelő  szinten és terjedelemben 
való kifejezést, sőt az utolsó feje-
zet (A modern nyelvészet világa) 
még arra is vállalkozik, hogy eliga-
zítást adjon a közelmúlt és a jelen-
kor modern nyelvészeti irányzatai-
nak és az alkalmazott (matematikai) 
nyelvészetnek csöppet sem egyszerű  
kérdéseiben. 
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Nagy erénye a könyvnek az is, 
hogy minden alkalmat megragad az 
egyes fejezetek anyagához kapcsoló-
dóan a jugoszláviai magyarság sajá-
tos nyelvhasználati kérdéseinek tag-
lalására, és ezáltal bizonyos többlet-
tel járul hozzá a Magyarországon kü-
lönben is bőséges és magas színvo-

l malú nyelvtudományi szak- és isme-
retterjesztő  irodalom anyagához, a-
mely ezzel a problematikával ter-
Inésze.tszerűen nem foglalkozik. Ezt 
azért is lényegbe vágóan fontosnak 
tartjuk, mert a 'szerz ő  ezáltal is i-
gyekszik tudatosítani a magyart a-
nyanyelviekként beszélők nyelvi együ-
vé .tartozásának követelményét és a 
nyelvi különfejlődés következtében 
beállt a nyelvi. elkülönülés veszélyét 
magárban rejtő  idegen nyelvi hatás 
visszaszorításának szükséges voltát. 

Néni mulasztja el viszont annak 
a lehetőségét sem, hogy rámutasson 
a népék 'közötti kölcsönhatásokból 
származó kulturális és nyelvi-kifeje-
zésbeli gyarapodásra, szellemi ha-
szonra is. Ezáltal helyesen orientálja 
az olvasót az anyanyelv szereteté-
nek, ápolásúnak és védelmének és 
egyidejű leg a más nemzetek nyelve 
és kultúrája megbecsülésének a szo-
cializmus körülményei között dia-
lektikus egységet képez ő ,bár a múlt 
népellenes britalmai váltal áthidalha-
tatlan ellentétként feltüntetett kér-
désében. 

Könyvét a szerző  — saját szavai 
szerint — ,;szívvel és ésszel" igyeke-
zett írni, és ez — az anyanyelv irán-
ti szeretet, valamint az ismeretter-
jesztői racionalitás — vajában kife-
jezésre jut és érvényesül a könyv 
minden sorában,minden fejezeté-
ben. A szerkesztési elv — az ismeret-
anyag könnyen áttekinthet ő  felbon-
tása, csoportosítása — a könyvet is-
kolai használatra és öntévélceny to-
vábbképzésre egyaránt-alkalmassá 
teszi. Az egyes fejezeteket bevezet ő , 
pontosan célbataláló, irodalmi és 
nyelvészeti művekből származó mot-
tók, idézetek, a jugoszláviai magyar 
irodalom jeles !alkotóinak egy-egy 
szép verse, a magyar, a jugoszláv és 
a világirodalomból merített szemlé-
letes példaanyag pedig azt eredmé-
nyezi, hogy a könyv a közvetített is-
mereteken túl még feledhetetlenül 
lebilincselő  olvasmánnyá is lesz. 

Az egyes fejezetekhez Tallózás cí-
men kapcsolódó bőséges és olvasmá-
nyos szöveggyűjtemény a .  szerző  i-
rigylésre. méltó tárgy- és szakiroda- 

lom-ismeretéről tanúskodik, a szö-
vegmagyarázó ábrák, sémák éls a 
szöveget illusztráló képanyag, vala-
mint a fejezeteket lezáró tömör és 
áttekinthető  összefoglalás pedig 
nagyfokú pedagógiai érzékéről, ami 
— véleményünk szerint — könyvit 
az iskolai oktatásban is rendkívül 
használhatóvá teszi. 

Éppen a könyvnek az oktatás-
ban való felhasználhatósága . teszi 
azonban szükségessé, hogy az egyéb-
ként meglepően csekély számú hi-
bát, fogyatékosságot is szóvá tegyük, 
s ezáltal segítséget nyújtsunk a re-
mélhetően megjelenő  további ki-
adásaltban azok kiküszöbölésére. 

A könyv ismeretterjeszt ő  jellege 
miatt a szerző  egyszerű, világos ki-
fejezésmódra törekszik. Hellyel-köz-
zel azonban elkerülte a figyelmét az 
ilyen jellegű  műveknél általánosan 
elfogadott követelmény: az idegen 
szakkifejezést vagy kerüljük el, vagy 
értelmezzük. „ :.. az állatvilágban is 
van kommunikációs folyamat, mivel 
ott ugyancsak megtalálható az 
együttm űködés folyamata, a.mely sui 
gesZeris társadalmi tevékenységi fo-
lyamat". (28.) A szerző  ebben a mon-
datban az idegen kifejezést köny-
nyen helyettesítheti a Bakos-féle Ide-
gen szavak és kifejezések szótárá-
ban megfelelőként található „sajátos 
különleges, egyedi" szók közül az o-
daillővel. Ugyanakkor arra is kellett 
volna gondolnia, hogy a könyv 45. ol-
dalán található. Kosztolányi-szemel-
vényben az „Extra Pannoniam non 
est vita" idézetet a mai általános 
műveltségű  olvasó részére szintén 
fordítani és értelmezni kell, hiszen 
latin nyelvet középiskoláinknak is 
már csak egyikében-másikában ta-
nítanak. 

A fejezetekbe beépülő  Tallózás 
szemelvényanyaga egyik-másik • da-
rabjának is más helyet kellett volna 
találni, ugyanis szerény véleményem 
szerint a nyelvtörténeti rész anyagá-
ban nem túlságosan logikus Ladó 
János Totózok vagy totózom vagy 
Lőrincze Lajos Kis figyelmet kérek 
c. nyelvművelő  írásának szerepelte-
tése. Ezeket inkább a leíró nyelvtani 
résznél az ikes igék ragozásának, il-
letőleg a határozott és határozatlan 
névelő  használatának illusztrálására 
lehetett volná felhasználni. Szilágyi 
Ferenc Kameraman c. cikke sem ide, 
hanem az idegen szavakról szóló rész 
után lett volna illeszthet ő . Ezek he- 
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más nemzetek háza táján, és taná-
csolom mindenkinek, hogy cseleked-
jék ugyanígy ... A kicsik irodalmai 
patakként elindulva beletorkollnak a 
világirodalom nagy folyamába, s ott 
egyesülnek ... A világirodalom kor-
szaka van soron ..." 

És mintha száz-százhúsz eszten-
dő  után Babits Mihály folytatná ezt 
a gondolatot, ezt írja az irodalmak 
kacskaringós útjáról: 

„A nemzeti irodalmak táplálják a 
világirodalmat. Egy-egy sejtjük kel 
Újra és újra bekapcsolódnak a nagy 
vérkeringésbe. A legkisebb, a legis-
tenhátamögöttibb nép is szülhet oly-
kor egy-egy »világirodalmi nagysá- 
got«. S aztán a »világirodalom« a 
nemzeti irodalmak közegén át nyi-
latkozik. Bennük válik láthatóvá ..." 

Jung Károly költészete különös 
melegséggel simul hozzám. Ez még 
fokozta érdekl ődésemet, amikor vá-
logatott versei most szerbhorvát for-
dításban kerültek a kezembe. „Ez 
is egy kis sejt" — mondtam moso-
lyogva magamban, Babits találó sza-
vát idézve, és kíváncsian lapoztam 
fel a csaknem százoldalas verseskö-
tetet, melynek majd minden strófá-
ja az elolvasás többszöri megismét-
lésére késztetett. 

Varga József, a kötet összeállító-
ja és a versek fordítója öt ciklust  

komponált meg Jung Károly eddig 
megjelent versesköteteib ől és a négy 
könyve, az Ég az erdő, a Leng, a Bá-
joló és az Ami nincs megjelenése u-
tán közzétett verseib ő l,. 

A rövid zárószó, amelyet Varga 
József a kötet zárófejezeteként írt 
meg, pár mondatban életrajzi ada-
tokat közöl; innen tudjuk meg, hogy 
költőnk 1944-ben született Gombo-
son, Újvidéken a Bölcsészeti Fakul-
tás magyar nyelv és irodalmi kated-
ráján diplomált, 'majd ugyanezen a 
fakultáson megszerezte az irodalom-
tudomány magiszteri fokozatát. El-
ső  versét húszéves korában írta, és 
első  kötete, az Ég az erdő  huszon-
négy éves korában jelent meg. 

Jung Károly a lassan író és ritkán 
jelentkező  költők közé tartozik. Ez 
talán azzal is magyarázható, hogy 
mint igen aktív és tehetséges nép-
rajzkutató gyakran tesz közzé etno-
lógiai tanulmányokat, terjedelmes 
monográfiát írt a gombosi népszo-
kásokról. Alkotói tevékenységében a 
költészet olykor mint kísér ő  műfaj 
van jelen, s egy-egy verse olykor úgy 
hat, mintha az etnológus munkájá-
nak poétikus gyöngysorba foglalt 
visszhangja lenne. 

Finoman érzékelteti ezt a szerb-
horvát nyelvre is lefordított Barbari-
cum című  verse: 

Ne hidd, hogy a vörös cserépedény, 
Mely Pannóniából került ide az 
Ekevas útjába, sokkal előbbi kemény 
Kőbalta mellé, várta ezt a tavasz 

Eleji virágzuhatagot, párás határt, 
Hogy kitárulkozzék a kései barbárok 
Elő tt. 

A szonett szerbhorvát fordításban így hangzik: 

Ne veruj da je posuda zemZjana, crvena, 
Koja je ovde dospela iz ravne Panonije 
Pod raonik pluga, pored daleko tvrde 
Kam.ene sekire, po četkom ovog prole ća 

Očekivala pljusak cvetova, vlažan atar, 
Da se otkrije pred poznim varvarima. 

Jung Károly prózaversei Varga zékeltetik azt, hogy a poéta prózai 
József átültetésében is- finoman ér- soraiban is a lírai hullámverés zeng. 

LEVAY ENDRE 
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„ . . . ME G MARADNI  VOLNA JÓ - 
TI SZTA FORRÁSVÍZNEK” 

SZŰCS IMRE: Földig ér a felhő  lába. 
Forum, Újvidék, 1980. 

Szűcs Imre gyerinekvergkötetének 
nagyon szellemes a címe, csak az a 
kár, hogy :a vers, amely mögötte áll, 
nem tartozik a könyv legsikerültebb 
alkotásai közé. Csalódást okoz. A 
nyolcsoros költ ői üzenet nem nő  fel 
a cím ötletességének fokáig. 

Felnő-e a többi vers? Ezt kutatja 
e sorok írója is. Néhány darab min-
den bizonnyal. Íme.: Kerek tóban ...; 
Macskapár; Ki beszél a rádióban?; 
A mi utcánk; Hajrá, Katinka; A sze-
relem ideje; Megmaradni volna -  jó; 
Májusi csoda. A felsorolt nyolc vers 
közül nem mindegyik ötleten, szel-
lemes fordulaton alapuló, de nyelve, 
lezártsága, szuverén világa folytán 
került a listára (Megmaradni volna 
jó; Májusi csoda). Ráadásnak kíván-
kozik még két tökéletes „dallamveze-
tésű" kis költemény: 

ÁRAD Á S 

Árad a víz, árad, 
Messzeségre ront, 
Tördeli a fákat, 
Gátakat is bont, 
De ha visszavonul, 
Eloszlik a gond, 
Fénylő  fűsapkát tesz 
Fejére a domb. 

HAJNALI FÉNYESSÉG 

Kék, kék, kék, 
a hajnali ég — 

fényáradás, 
fűsuhogás 

az egész vidék. 
Útra kél 

a gyalogbodza, 
fehér ingét 
földre dobja, 

szél sodorja 
illatozva... 

Až is nagyon jó, hogy .a költő  va-
lamiképpen arra sem felejt el gon-
dolni, hogy az óvodák és iskolák ál-
lami ünnepeken tartandó alkalmi 
ünnepségeire mennyire. nehéz a pe-
dagógusnak friss műsort összeái.lí- 

tanig. A rendelkezésre álló versreper-
toár ugyanis már javarészt túlontúl. 
ismert. Ilyen szempontból a kötet 
két utolsó verse (Fiúk, lányok; A ha-
za védelme) nagyszerűen felhasznál-
ható. 

A hatvan vers közül csak tizen-
kettő? Kevesebb, mint egyharmada? 
És a többi? Még nyomdafestéket 
sem ...? Nem. Épp csak átlagosak, 
sok esetben er őltetett rímek, csat-
tannók jellemzik őket; az ihlet mint-
ha félúton elvetélne, nem volna ere-
je a kiteljesedéshez, és alkkor, hogy 
,mentve legyen a haza", hirtelen, 
kurta-furcsa módon lezárulnak; gya-
kori jelenség a mondvacsinált szó-
játék.. . 

Példa erőltetett rímre, csattanóra: 

nyisz-nyasz, rumbatök, 
vagy ha nem, 
hát csütörtök. 

(Az elefánt kis topánban) 

aztán szóljon 
a nóta 
s ághegyen a 
kabóca. 

(Lakoma) 

Az elillanó ihletről tanúskodik az 
Egy teve, kétpúpú című  vers: 

Csiribiri-csiribú. 
Egy teve, kétpúpú. 

Kétpúpú, három őr. 
Szakálluk tevesz ő r. 

Ha a szőrt levágom, 
Tele lesz a zsákom. 

Indul a karaván, 
Végig a Szaharán. 

Megy a raj, mocorog, 
Homokpor kavarog. 

VI.- Vizünk ha elapad — 
megnő  a sivatag. 

A kis olvasók szempontjából igen 
fontos, milyen tárgyköröket érint a 
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