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CSUKA ZOLTÁN

A LUNÁTIKUS

ÉG ÉS FÖLD KÖZÖTT

Sárga iszonyat lobog az arcán,
bolygók kereng ő villanása
önvérének kavargó tengerén tapos.
A Föld hegycsúcsain
barangoló Antikrisztus,
tűzözönök tudós csaholója,
gengszterek, huligánok,
latrok, brigantik, emberrablók,
bitang tőkések, álszocialisták
szent szövetségének
összekovácsolója,
kontinensről kontinensre
szédülten csapongó dongó.
Úrhajói bolygótól bolygóig
száguldanak.
Néha már beképzeli,
hogy világhódító,
maga alá teperte
az egész világot,
holott még mindig
porszemnél porszemebb,
a Föld tehetetlen rabja.
Lunátikus.
Csillagról csillagra
tántorog.
Rá ne kiálts,
ó, emberi lelkiismeret,
mert megigézve
hanyatt-homlok zuhan
az örvényl ő, fekete mélybe!

Milliók között
egymagad,
nem találsz soha
kiutat.
Sz űkül a kör,
sz űköl a lélek,
nyüszít, jajong,
véle míg élek.
Mindig magadban
menetelsz,
de társra végül
egyre se lelsz.
Enyhít ő cseppre
nem találsz,
megváltásodra
hiába vársz.
A múló id ők erdeje,
erőt nem ad rengetege.
Se ég, se föld
be nem fogad,
nem látja senki
arcodat.
Mert gengszterek közt
sohasem,
arcod soha
meg nem jelent.
Fogadd el tehát nyugalommal
elrendelt sorsodat,
életedet,
halálodat.

A MEGSZEGETT ÍGÉRET
Beteljesülten is megszegett ígéret,
mit énekelnek csábos, szép szirének,
amit hazudnak immár ezredévek.
Amir ől higgy, míg porrá nem válnál:
a szerelem mégis erősebb a halálnál.
Szokjad meg már, hogy meg se látnak,
körülnyálaznak, semmibe vesznek,
emberhús kell a kannibálnak.
A végén úgyis csak levágnak.
S megesznek. Ó jaj, megesznek.

SÍROMBÓL
Kezemet ökölbe szorítva fekszem.
Az emberiség végs ő ostobasága ellen.
Bátran is, mindhalálig,
szótlan is, mint mindig,
bátran úgy verekszem.

MÁR MEG SE HALLOD
Hiába minden, utad végére érsz,
te régi „dalnok",
s ha visszazeng is még
az el nem hunyó ének,
már meg se hallod,
meg se hallod...
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URBÁN JÁNOS

ÚJHOLD

ÁZTATÓ

Ne aludjatok,
az éjre akasztotta
lámpáját az égbolt,
sarlóalakja
kévébe rakja a sötétet;
az éden buja rétjén,
ártatlan fényvárók,
cirogassátok áhítattal
a forgandó szerencsét,
arcán csókoljátok
hajnalig a jelent,
a holnapot simogatja
szívetekben a világrend.

Ez a világot sorvasztó, áztató
aszály, kemény id őket altató
ámítás, úgyis eljön a kaszás,
a csonttestű, meztelen pajtás.
Mondd, miért, kiért a szárazság?
Minek, kinek az a másvilág?
Itt a csöpp házunk, kicsi városunk,
az ég szerelmére hiába várunk.
Elmosták, tiszta minden pohár,
valami pénz mindig visszajár,
csak pótolni kell azt a keveset.

Szabadka, 1981. szeptember

A terhes, nagy es őzések alatt
máris kisütött vidáman a nap,
kétszer kett ő a három forduló,
micsoda isteni ez a búáztató,
az öröm édes csókja már fölment,
ázunk, csorog bel őlünk a jókedv.

FÜRDETÉS

Opatija, 1981. október

Fönt magára öltötte
a sötétebb felh őt,
élvezi az alkonyatot,
lehet, hogy benne fürdik;
kiloccsan, alélten csorog,
esik a vonzóer őn végig,
a hanyatt fektetett vidék
úszik a mindenség alatt,
szivárvány szövi színeit,
csírába cseperedik a mag,
látszik, megtisztálkodott:
üdén ragyog az es őillatú nap.
Opatija, 1981. október

TŰZIJÁTÉK
Az ellentétek
ölelkezéséb ől született,
cikázott,
ágyékon találta a hegyláncot,
zengett utána az" ég,
morajlott a völgy,
emlékezetes látvány
a kettényílt tölgy
villámcsapáskor.

Medveja, 1981

564

GAJDOS TIBOR

MINDEN VONAT ELMENT
Amikor kilépett az állomás peronjára, egyszerre a várakozó tömeg
kellő s közepébe csöppent. Utasok és kísér ők tarka sokaságának szokatlanul hangos társalgása, a tolató mozdonyok zakatolása és a vasutasok füttyjelei egyetlen ideges zsongásba olvadtak. Minden hang és minden mozdulat megmagyarázhatatlan izgalomról tanúskodott és ez a hangulat azonnali szorongást váltott ki benne. Nem értette, mi a rendkívüli abban, ha
az ember elutazik, vagy éppen megérkezik a pályaudvarra. Miért a morajlás, ha a távolból föltű nik egy szerelvény kígyózó tömege, vagy éppen
megindul ismert vagy ismeretlen irányba?
Fölényes nyugalmat er őltető tartással hordozta végig tekintetét a várakozó emberek feje fölött, majd lejjebb ereszkedve alig álcázott gúnynyal vizsgálgatta némely nyugtalanul toporgó utas idegesen vonagló arcát. Percek múlva azonban már közömbössé vált számára ez a játék, ezért
átpréselte magát a s űrű embererd őn, behúzódott a peron egyik csendesebb sarkába, útitáskáját lába mellé, az elpiszkolódott betonkockára helyezte és igyekezett befelé fordulva semlegesíteni magát a körülötte kialakuló légkört ől. A kikapcsolódás annyira sikerült, hogy alig észlelte az
állomás életének zsivaját és csak akkor eszmélt föl, amikor a torzhangú
hangszóróból bejelentették vonatának nagy késését. A várakozók türelmetlen zajongása új erővel csapott fülébe, az idegesség hullámai valóság
gal átforrósították a leveg őt, ő pedig kezdte kimodottan rosszul érezni
magát az el őbb kiválasztott szegletben. Az elégedetlenked ők mintha éppen őellene fordították volna' haragjukat, mintha azok szorították volna
be abba az imént még nyugalmasnak vélt sarokba, és mintha :a késés okozta kellemetlenséget éppen az ő nyakábakívánták volna varrni a fölbolygattot utasok.
A kijárattól jóval távolabb, ahol a türelmetlenked ők közül senki
sem tartózkodott, rozoga, de üresen álló padot fedezett fel, és mint akit
valóban zavarnak, olyan gyorsasággal indult meg a biztónságot és nyugalmat ígérő hely felé. Egészen a pad szélén helyezkedett el, táskáját szorosan maga mellé tette, alsó karját a. karfára támasztotta. Föllélegzett;
lábát kinyújtotta, mintha ezzel rögzíthette volna magát a padhoz, állát
konok mozdulattal a mellére szorította, nem nézett sehova, az egész környezetb ől csak cip ő jének orrát látta. A még alacsonyan álló nap el őször
az arcára telepedett, aztán egyre lejjebb kúszott, egyre lejjebb, és nemsokára egész testét átölelte melegségével.
Föltette a napszemüvegét, mert zavarta a napsütés, majd lehunyta
a szemét és elernyedten állapította meg, hogy abban a helyzetben és azon
a padon nem is olyan szörny ű :a várakozás; s őt, egészen kellemes érzés
hallani azoknak a vonatoknak érkezését és távozását, melyekhez neki semmi köze. Hiszen a hangszóró majd úgyis figyelmezteti, ha az övé fog
megérkezni ... az övé ... de az még sokáig nem jön ... még sokáig...
Egyszerre mégis a tolakodó tömeg közepében találta magát. A tumultus akkora volt, hogy táskájának súlyát sem érezte és lába is oly
könnyű volt, mintha csak éppen érintette volna a kavicsos talajt. Sodródott, lebegett, ahogy közeledett a fényes sínpáron álló szerelvény felé.
A tömeg végül egészen a leveg őbe emelte, ő a fejek fölé került és nem is
félt, hogy rájuk zuhan. S őt, úgy vélte, hogy remek érzés mások által sodorva, minden erőfeszítés nélkül közeledni céljához. Már éppen a vagon
ajtajához került, amikor annak nyílásában megjelent egy vasutas formájú férfi, — azaz hogy csak úgy rémlett, mintha férfi lenne, mert egészen
közelrő l már látta, hogy egy testes asszonyság volt, aki belefújt a kezében
tartott sípjába, majd ujjával éppen feléje bökve kiáltotta: „Hová, öregúr,
nem látja, hogy ez a fiatalok vonata ... vagy talán maga is Kuruleumba
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megy, akcióra?" Erre a többiek, a fiatalok kórusban nevettek, ő pedig szégyenkezve huppant vissza a földre, és mélyen lehajolva, a lábak között
igyekezett elillanni a közelb ől.
A lábak akkor már nem is lábak, hanem alacsonyra hajlott ágaktól
terhes fák voltak, már nem is kavicson, hanem susogó avarsz őnyegen lépegetett. Mit fecsegett az a balga kalauzn ő, hiszen pontosan oda jutott,
ahova kívánkozott. A sötét és h űs erdőbe, melyből nem is látta az eget
és a sípszó helyett sokkal kellemesebb hangok, a madarak csicsergésének fülbemászó zenéjét élvezte. Lassan ballagott és kóstolgatta a magány
nyugtató balzsamát, a feny őillatú levegőt pedig mélyeket lélegezve szívta tüdejébe. Itt aztán minden más, mint abban a dohos fészekben, ahol
mindennapjait éli, ahol a penész rajzol mintákat a falakra és az utcáról
por és motorgáz b ű ze hatol be, akárhogyan zárja is magára az ajtót
és az ablakot. Olyan vidám lett, hogy énekelni akart, de hangja elakadt,
sehogy sem tudta megkezdeni a jól ismert dallamot. Ugyanakkor az erd ő
végéhez ért, bántó világosság csapott a szemébe, homlokáról meg egyszerre valóságos verejtékpatak csorgott le egészen a nyakáig. És akkor
vette észre, hogy útitáskája nincs a kezében, valahol elhagyta. Kiáltani
akart, de ezúttal sem jött ki hang a torkán, ám kinek is kiáltana, amikor
egyetlen élőlény sincs a közelében.
Nagyon távol, egy messzire nyúló völgyben házakat pillantott meg.
Abba az irányba futott, minden erejét összeszedve. Gyorsan haladt, valószínűtlenül gyorsan ... mintha nem is ő közeledett volna a házakhoz,
hanem azok jöttek hozzá ... és nem is néhány ház, hanem egész utcák
között találta magát néhány pillanat múlva. Messzir ől fehérek voltak ezek
a házak, közelr ő l meg sárgák és pirosak — de nem épek, hanem romosak
voltak, vagy befejezetlenek. És sehol útburkolat; az utakat gaz verte fel.
Nehezen hatolt beljebb, a város belseje felé, ahol a házak nagyobbak és
egyre nagyobbak lettek.
Ismert, oszlopos épületek, melyek homlokzatát szobrok egész tömege
díszítette. De hiszen ez az a bizonyos Város — eszmélt fel. Ide is kívánkozott, mert szép emlékek f űzik utcáihoz, tereihez. De hol vannak az emberek és miért romos a külváros? Honnan :a sok kóró, sár, gödör meg
összevisszaság? Érthetetlen ... egy nagy városnak csak úgy elt űnhet az útburkolata? A központ, úgy tetszett, már csak k őhajításnyira van t őle. De
tévedett ... az utca, melyen halad, végtelenül hosszú, a gyaloglás már fárasztó, terhes. És az imént még ismer ős épületek most megint idegenek,
ismeretlenek és nyomasztóak lettek. Minden félelmetes ebben a városban, legjobb. volna menekülni ... ha lehet ... de nem bír visszafelé menni a kórórengetegbe ... csak el őre, még egy kicsit ... talán túl lesz ezen
a kataklizmától sújtott városon.
A mező, végre a mező, sok virággal ... gyönyör ű, de rövid, mert hegyek szegélyezik, elzárva az utat és a láthatárt. Miért lep ődne meg ezen,
hiszen sokszor járt ezen a tájon, ismeri minden ösvényét, forrását, erét .. .
de ahogy egészen a hegy lábához ért, megdöbbenve észlelte, hogy az is
alaposan megváltozott. Mintha az egész tájat feje tetejére állította volna
valamilyen hatalmas erő . A hegy lábánál kopár és sziklás, följebb meg
egyre sűrűbb és sötétebb az erd ő . Igaz, így könnyebben halad fölfelé, majdnem repül. A fák mögött csúcsos tetej ű házakat lát, el őttük meg emberek állnak és ezek neki integetnek. És zsebkend őket lobogtatnak, mert
várják és hívják a régi jóbarátot, a kedves ismer őst. De mi történik? A
hegyek megmozdulnak, a csúcsok egymáshoz d őlnek és összeomlanak, a
házak meg az emberek elt űnnek az összeborult fák és leomló sziklák mögött. Az egész táj formátlan tömeggé alakul, éppen akkor, amikor már
hallja az üdvözlésére felsorakozott ismer ősök hangját, felismerni véli arcukat ...
Nem, már nem •a beomlott sziklák dübörögnek, amikor kinyitja a
szemét, hanem egy tehervonat szerelvényének utolsó vagonjai haladnak
el az egyik közeli sínpáron. Aztán valószín űtlen csend üli meg a pályaudvar környékét, mintha minden élet megsz űnt volna. A csupasz sínek hideg élettelenséggel fénylenek, a peron egészen üres, az utasok mind el-
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utaztak, a kísérők hazamentek. Megborzong. Olyan egyedül ° érzi magát ..
őt valósággal itt felejtették. Egy nagy, függ ő óra tudatosítja, hogy órákat
aludt — az ő vonata és minden vonat már régen elment.
Föl akart ugrani, de visszaesett az átmelegedett padra, mert lába
bénulásig zsibbadt. Megfogózkodott a pad karfájában és lábával sután
kalimpált a levegő ben, hogy meindítsa a vérkeringést. Végül sikerült talpra állnia, akkor meg a feleszmélés szögezte a kavicsos talajhoz: most hová,
merre? Hazamenni és holnap ismét visszajönni? Mégis elutazni olyan vidékre, mely távolról sem olyan érdekes, mint az iménti álombeliek?
Nyújthat a valóság többet, mint az álom?
És kell-e hazamenni, a dohosba, .a megszokottba, a mindennapra
megtervezett szürkeségbe? Ra most jönne a vonat, akármelyik, akkor talán elmenne ... vagy rálépne a kihívóan csillogó sínre, de lehet, hogy megidulna a talpfákon, a mozdonnyal szemben. Észre sem vennék, vagy ha
mégis, akkor is késő lenne. Csakhogy már nincs több vonat, hiszen az
utolsó is elment. Várni itt, holnapig? Arra már nem futná erejéb ől. Mert
minden csak egy pillanaton múlik, az ihleten, mely egyszerre csak jön,
aztán gyorsan elröppen és talán sohasem tér vissza.
Végül mégis mozdulnia kell. Távozni az állomás félrees ő padjától,
az állomástól, a sínektől. Haza kell menni, más útja nincs; és lefeküdni,
várni egy új álmot.
Elindult.
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BARÁCI US ZOLTÁN

A BUJKÁLÓ FOLYÓ
Magamnak írtam le a lámpa fényénél:
„A Sólyom-parton élünk. Ott, ahol a víz úgy zümmög, akár a méhraj,
a nád ritmusra susog és a nap mindig egy király méltóságával uralkodik
a táj felett. Mi van el őttem? Tenger? óceán? Most félelmetesen széles
a folyó, mert kilépett a medréb ől. A túlsó parton — a nádasban — hangosan csivitel a madárvilág. Szárnyukban a szél feszül ..."
Voltak játékaim. Meg könyveim. A barátaim többsége a cukorgyár
mögött lakott, nagyablakos házakban. Ott — a kertekben — színes virágok nyíltak. A házak mögött az ég felé kapaszkodtak a feny ők. Nekem volt
édesapám, aki lapos táskával járta a várost és megjavította a zárakat,
a lógó kilincseket. Hozott egyszer nekem két banánt. Az egyiket neki
adtam.
Tudtam, mi az, ami a víz felszínén úszott. Békalencse. A víziboglárkát is szerettem. Tavasszal a halászok felszerelték a zsinegre a horgokat
és kátránnyal kenték be a csónakokat. Nem nagyon féltem a lóbogártól,
és volt egy kedvenc mondásom:
A tök is napon szárad.
Szerettem sütkérezni a napon. Néztem a keszegeket, ahogyan ia. pocsolyában platyakoltak, de nem ijedtem meg akkor sem, amikor a csuka,
mint valami bősz torpedó, majdnem kicsapódott a partra. Jó kövérek
voltak a halak, mert jól ment soruk a tiszta és vad vízben.
A folyó bujkált. Eltűnt a kanyarban, csavargott egy kicsit a nádasban, megtett egy kört, s aztán újra idelottyant a házunk elé. A jegenye
mögött azt mondta: „Jó éjszakát", és amikor újra felt űnt a füzes szélén,
csak felsóhajtott: „Jó reggelt ..."
... és akkor felfedeztem a csónakot. Ezzel a csónakkal megtehetem
a nagy kört. Elindulhatok valahonnan és visszaérkezhetek a ház elé. Valahonnan. Mert volt csónakom. Honnan? Csak úgy jött lefelé a vízen és
a házunk el őtt egyszerűen zátonyra futott.
Gazdátlan csónak — mondta édesapám. — Se feneke, se ül őkéje.
Ezt a ladikot a tulaj szélnek eresztette. A láncot rozsda marja, látod?
Vagy tíz napja csavarog a vízen. Húzzuk a partra, fiam. Ha megszárad,
feldaraboljuk.
Nem szóltam \ egy szót sem, de édesapám a nagy kérést kiolvashatta
a szememb ől. Ennek a csónaknak életet ajándékozhatunk. A ladikot aztán
zöld színűre festettük, „összefoltoztuk" és a vízre engedtük vissza. Milyen egyszerűen fenséges lehet a nyári vasárnap.
A tiéd — mondta édesapám. — Szép id őnk van, ma nem esik az
az átkozott es ő. illj be tehát a csónakodba és hódítsd meg a hullámokat,
az örvényeket, a nagy kanyart.
Az élet tele volt véletlenségekkel. Az igazi öröm ritkán kapott meghívást házunkba. Én — a sors kegyeltje — most saját csónakomban ültem
és egyre távolodtam a parttól, ahol édesapám mozdulatlanul nézett az
égre. A titok most már nem titok. Meghódítom a folyót. A túlsó parton szépen szólt a zenekar. A madarak hangoltak. Bekerültem az ár sodrásába,
az örvénybe, semmit sem bántam, el őre. A tollászkodó ,kanalasgém ijedten bámulta az otromba csónakot. A réti sasok úgy keringtek felettem,
mint a repül őgépek. A nagyobb madár a kisebb madárra vadászott és a
nagy hal bekapta a kis halat. Vadkacsák tanakodtak, hogy merre menjenek, de nem figyeltek az égre. Pedig onnan zúdult rájuk a veszedelem.
A rigók voltak a leghangosabbak. A vízben úszó gallyaktól id őnként meg-
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riadtam, de aztán nyugodtan tovább eveztem. Nem voltam egyedül a rengetegben, mert a parton száraz füvet égettek a cs őszök. Füstölt a vidék.
Pipázott.
Kabasólyom, kecskebékák. Olyan nyirkos a vidék, mint egy nagy kút.
É j szaka aztán el őrohantak a vadászok. Többször hallottam a megfogott
madarak sikoltozását. Volt arrafelé bagoly, menyét meg görény is.
A parton belemásztam a kökényesbe, a csalánba. Nem sokat tör ődtem
a nyilas ördögökkel, a szúnyogokkal. Én voltam az úr a birodalomban.
Volt egy csónakom, s mindezt elmondtam a virágoknak, a pillangóknak.
A földnek és a napnak.
A haszontalan sás meg a nád a hideg telet is átvészelte. Olyan kemény tél sátorozott le a folyó partjára, amilyenre édesapám sem emlékezett. A csónakot a partra húztuk és vártuk a szebb napokat. A fecskeszárnyú sólymok el-eltünedeztek a határból. Esténként édesapám a nyár kalandjáról mesélt.
Jövőre oksabbak leszünk — mondta. — Lehajtjuk a folyón a csónakot. Este hét óra körül érkezik a zsiliphez a g őzös az uszállyal. Odaláncoltatjuk magunkat és szépen, urasan hazaérkezünk. Egy ujjal sem nyúlunk az evezőkhöz. Tetszik az ötletem?
Én akkor fiatal éveim dicsőségével rohangáltam a hóban, majd az elhagyott gyümölcsösökben. A csónak ott hevert a ház mögött, nem meszsze a csirkeóltól. Vártuk a háború végét, mert úgy gondoltuk — mi, gyerekek —, hogy ezt a kalandot is a szél hozta — mint a f űmagot —, és a
szél majd el is viszi más tájakra. Néha napokig nem merészkedtem az utcára. Édesapám felokosított, és könyveket nyomott a kezembe. A petróleumlámpa fényénél azonban gyorsan elfáradt a szemem, s csak az ágyban, a paplan alatt éreztem magamat biztonságban, a békében. Minden
este meglátogattam a csónakomat, elbeszélgettem vele, „jó álmokat" kívántam és meg-megsimogattam az oldalát, az orrát. Szegénykémet belepte
a hó. Biztosan fázhatott. Letakartam néhány rongydarabbal, amelyet a
szomszédoktól kaptam.
Mit tudtam a háborúról? Jóformán semmit. Ezért volt olyan nagy a
meglepetés és félelem, amikor édesapámat felkereste egy férfi. Nem voltam ijedős gyerek, de az els ő pillanatban nem mertem kilépni a csónak
mögül. A férfi után osontam. A szobában körülnézett és rágyújtott egy cigarettára. Levette a sapkáját és leült a székre.
Te járkálsz a sz őlőkben? — kérdezte t őlem.
Hallgattam. Édesapám azt mondta, hogy igen, persze, én mászkálok a
szőlőkben és az erdőben is, mert darázs bújt a nadrágomba. A legnagyobb
fagyok idején egy szál ingben bujkálok a kertek alján és összeszólalkozok
a didergő madarakkal.
A hóban ott a cipőd nyoma, fiú -- mondta az idegen.
Dacosan válaszoltam:
Ha ott van, ott van.
Ha fogsz nekem halat — folytatta az idegen —, kapsz t őlem egy
szép könyvet.
Van a bácsinak fegyvere?
Az idegen édesapámra nézett, majd megadta a választ:
Minek neked a fegyver?
Szeretném megvédeni az apró madarakat a nagy madaraktól.
Kinevettek. Az idegen aztán a vállamra tette a kezét.
Adjak neked egy szép csillagot?
Milyen csillagot?
Ötágú csillagot, fiú.
Nekem még sohasem volt igazi csillagom. Az égen a sok csillag
mind az enyém, de azok elérhetetlenek.
Lesz valami abból a halból?
Holnap meglékelem a jeget.
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Édesapám barátja a zsebébe nyúlt. A lámpa fényénél megcsillant
a csillag. A tenyerében tartotta az idegen és összenézett édesapámmal.
Édesapád műhelyében készül — mondta. — Vasból van.
Sokáig beszélgettek =a szoba egyik sarkában, alaposan telefüstölték
a házat. A csillag a kezemben maradt. Az idegen begombolta a kabátját.
Add vissza azt a csillagot.
Könyörgésre fogtam a dolgot.
Maradjon nálam...
Nem lehet.
Halnapig .. .
Édesapád majd megmagyarázza, hogy...
Én felviszem édesapám csillagát az égre. A többi csillag közé. Ne
érezze magát árvának a földön.
Ez a csillag a földön marad, fiú.
Másnap kifogtam a nagy halat, de az idegen nem jött vissza. Az ösvényen friss lábnyomokat fedeztem fel. Emberek jártak erre. Sokan. Katonák jöttek és mentek. Civilruhás, de nagyon szigorú emberek, akik átkutatták a házat. Édesapám megparancsolta, hogy húzzam meg magamat
a sarokban, nem lesz semmi baj, ez olyan tavaszi zápor. Egész nap tartott
a nagy felhajtás. Este végre lenyugodhattunk.
Édesapám a homlokomra tette a kezét.
Nem vagy lázas?
Nem.
Megijedtél?
Nem.
Hol az a csillag?
A zsebemben.
Nem vagy túl okos ...
Mi van azokkal a csillagokkal az égen? Azokat is el kellene rejteni? Mi történik a csillagokkal, édesapám?
Édesapám intett, hogy menjünk az udvarra. Ott aztán megállt a csónak mellett. Tőlem láthatta a mozdulatot, mert most édesapám is megsimogatta a csónakot és azt mondta:
Jól van, pajtás!
Te beszélgetsz a csónakommal?
A te barátod az én barátom.
Igazad van, édesapám.
Édesapám a csónakból kézigránátokat és puskákat húzott el ő . Egy
zsákba gyömöszölte a vesžélyes holmit és a tudtomra adta, hogy ma éjszaka az erdőben akadt dolga, ne aggódjak, minden rendben lesz, és megismételte azt a mesét a tavaszi záporról. Végül megkopogtatta a csónakot.
Ha kitavaszodik, bekenjük kátránnyal.
Megérdemli?
Meg.
Nagy útra visszük?
Azt meghiszem. Leúsztatjuk egészen a tengerig. Ha pedig nem
tud úszni, akkor belefullad a mocsárba.
Az én csónakom tud úszni.
Édesapám az éj leple alatt elhagyta a házat. A kezembe vettem az
ötágú csillagot. Az a férfi a puskákat és a kézigránátokat elrejtette a csónakban. Oda rejtem el én is a csillagot, s ha majd egyszer nem kell bujkálni, ha majd elmúlik a tavaszi zápor, akkor vízre szállunk és körülhajózzuk a világot.
Jubileumi pályázatunk közlésre ajánlott elbeszélése.
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A vádiratot tartja. Erélyesen olvassa a nevet, szólítja a rend őrt, hogy vezesse be. Vérszomjas ellenséget várt. Kellemes zöld szem ű, sűrű fekete
hajú, kemény ajkú szép ember lépett be.
Jó napot — mondta zavartan.
Mladen is zavarba jött.
Jó napot! morogta, és maga elé tette a teleírt papírt, azt bámulta,
miközben a fejét fogta.
Vid szótlanul állt.
Mladen idegesen összerezzent és a parasztra nézett.
Ülj le testvér, ülj le! Mit ácsorogsz!? Nem templom ez — mondta.
Azt gondoltam, Mladen elvtárs, hogy id ősebb vagy — kezdte Vid
óvatosan, közben egy fiatalemberre nézett, aki a Mladen melletti asztal
fiókjaiban keresett valamit. — Köszönöm, hogy hellyel kínálsz, de addig
nem ülök le, amíg nem tudom meg, hogy miért vagyok itt.
Arra válaszolsz majd, amit kérdezek t őled.
Megmondom, amit tudok — mondta Vid és leült.
Tudjuk, hogy közvetlenül a felkelés után, még negyvenegyben beléptél a népfelszabadító háború harcosai közé. Mondd el, mi késztetett a
harcra, gondolom, mi vezérelt akkor, amikor otthagytad házadat és puskát fogtál?
Mi? ... Hol éltél te, testvér, abban az id őben, ha nem tudod, hogy
mi hajtott ki bennünket otthonainkból? Hát az usztasák! ... Id ősebb fivéremet a vásárban fogták el és azóta nyoma veszett, semmi hír róla. Kés őbb
hallatszott, hogy felterelik őket a Kukhoz és azután élve vagy holtan a mélybe taszítják őket. Szereztem egy vadászfegyvert és megesküdtem, hogy engem nem fog senki leölni, mint a barmot. Velem jött Milan és Danko is.
Milan még az őszön elesett, Bihać fölött, a törökök ölték meg, a pogányok!
Dankót sajnáltam, fiatal volt, gyerek volt, mert mi az a tizenkilenc év! Alighogy megnősült. A fiatalasszony teherben maradt. Igyekeztem lebeszélni
arról, hogy kimenjen a harcvonalba, mondtam, bujkáljon az erd őben, háza
közelében. De az én Dankóm vakon követte a pártot, mint borjú az anyját.
Mondom, várj, testvér, míg világosan látsz, míg mindez letisztul a fejedben.
Ám ő a fejében, szívében, csontjaiban, minden izmában ott hordta a magasabb ideálokat, hogy is mondjam, valami olyat, hogy — új társadalom, testvériség, egység, amiben én, testvér, még a mai napon se ... Hogy testvére
legyek egy usztasának? ... -- Vid megállt.
És?
-- Harcoltunk, amíg meg nem alapítottuk és ki nem terjesztettük a
felszabadított területet. Drenovicán adtunk őrséget, meg itt, a Kukon .. .
Azután meg, még ésszel, Pištala čka Dragán eltöröltük a domobránokat. Erre jöttek az olaszok, hát volt üsd-vágd, újra egymás torkának estünk .. .
Ellenezted-e, hogy megtámadjátok az olaszokat?
Nem. Tudtam én, hogy az mind ellenség, és hogy ki kell kergetni
őket a mi földünkről. De, hogy őszinte legyek, Mladen elvtárs, vágytam a
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gyerekeim után. Meg szerettem volna ragadni az eke szarvát, de a legjobban arra vágytam, hogy asszonyomat öleljem. Be kell vallanom, igaz, ami
igaz. Bárhol voltunk, pihen őn vagy szálláson, mindig gondolkoztam...
Hagyd, az úristenit neki! Az emberbe befészkel ődik egy bogár és azt az
ördög sem tudja onnan kikergetni. A zászlóaljban több volt a legény: vidáman nevettek, tréfálkoztak. Mit tegyenek, hiszen kamaszok! Semmijük
sem volt saját, bolond fejükön kívül, amely ütközetr ől ütközetre vitte
őket. Én sem maradtam el mögöttük, mondják meg az elvtársak ... De a
honvágy és az otthonra való gondolás száz ördögnél is jobban szorongatott. Szégyellem Dankót emlegetni. Állandóan jegyez valamit, olvas, magyaráz a fiúknak. Szépen tud beszélni, mondja vég nélkül. Akkor már a
század politikai biztosa volt.
— Mondd meg őszintén, rábeszélted-e fivéredet, hogy ő is megszökjön?
Hogy is mondjam, Mladen elvtárs, nem szöktem én meg. Csak elmentem, egyszer űen elmentem. Puskámat meg a l őszert odaadtam a parancsnoknak és — elmentem. Dankót rábeszélni! ... Hallani kellet volna
őt, ahogy a forradalomról, a szocializmusról, Leninr ől beszél ... De hadd
mondjam sorjában. Egyik éjszaka beszélgetni kezdtem Dankóval. Mondtam: „Danko, te olyan szépen beszélsz harcunkról, arról, ami majd lesz,
amit megteremtünk, de arra nem emlékszel, hogy asszonyainknak otthagytuk a házat, a földet, a bölcs őben a gyerekeket, vagy bennük, az áldott állapotban levőkben; otthagytuk a telet tüzelő nélkül, a jószágot takarmány
nélkül, otthagytuk őket a búvóhelyeken, a hófúvásban, az ellenséggel...
Könnyű nekünk: csak magunkról meg a puskánkról kell gondoskodnunk.
De tudod-e, hogy érzi magát az anya, ha felsír éhes gyereke, és egy falatot
sem tud adni neki? Hogy érez akkor, amikor mezítlábas gyereke a havat
tapossa és karján már másik kett őt cipel? „Vid, mi a szándékod?", kérdezi Dankom. „Mi a szándékom, azt kérdezed? Az, amit isten meghagyott.
Megyek, felnevelem az utódaimat." < Ő meg csak hol erre, hol arra nézett.
„No, édes testvér, ne szégyeníts meg!" És tudod, akkor megingatott. Április vége volt. Dalmáciában voltunk akkor, valahol Benkovac környékén.
Délután gyenge es ő esett, de alkonyatra kiderült. Letáboroztunk. A f ű
harmatos volt alattam, az élet illata áradt bel őle, és te, ember, kibújnál
saját b őrödből. Átfogok egy öl rétet, ujjaimat a f űbe vésem, érzem —
úgy jön meg az erőm, mintha nőt simogatnék. Arra gondolok, hogy most
ilyen zöld az én hegyoldalam is, a szántóföldek várják az ekét, a gyümölcsösök virágba borultak. Az asszony is úgy vár, egyszer űen, mint az
üres szántóföld a magot. Er őm elhagyott, édes gyengeség lett úrrá rajtam. Kinyújtózom a füvön és az eget nézem: sorra kigyulladnak a csillagok, én pedig az ökörkolompot hallom ... Az ördög tudja, hogyan! Látom, ahogy az én s űrű szőrű ökröm ballag lefelé az úton, hazafelé, a .kolomp meg cseng, cseng ... Felugrok. Hallom, hívnak. Ordítok, mint az
eszelős: „Bocsássatok meg, elvtársak! Megyek! Mennem kell. Hívnak.
Int a puskám, itt van mindenein, itt az életem is, ha nem bocsátotok
meg."
Vid felindultan megállt.
Mladen hallgat és érdekl ődéssel figyel, habár ezek a részletek, a jogszabályok szempontjából, lényegtelenek. Vid tanácstalanul Mladenra nézett, azt hitte, hogy amit mondott, nem tartozik ide, ebbe a meztelen irodahelyiségbe, a lány ujjaiba, aki úgy dolgozik az írógépen, mintha géppuska kattogna.
Nem beszéltem rá fivéremet. Az életemre, hogy nem — folytatta
Vid. — Mielőtt elváltunk, szótlanul megcsókolt. Szeretetet és bocsánatot
láttam a szemében, számomra pedig az volt a legfontosabb. Könny ű szívvel mentem el. Cip őm jobb volt, mint az övé. Levettem és neki adtam.
Visszajöttél ... Azután? — kérdezte titokzatosan Mladen, azt hitte, ezzel majd megzavarja.
Mindjárt munkához láttam. Mindennel foglalkoztam. Voltam
mindenütt — folytatta Vid nyugodtan.
És ... Építetted-e Jelovacon a partizán kórházat?
Az föl van jegyezve és tudnivaló. A tetőzetet.ácsoltam.
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Tudod-e, merre volt?
Hogyne tudnám, hiszen építettem!
Azt mondd meg nekem, Vid, jártál-e Potkrajban?
Jártam. ami igaz, az igaz. Elmondom, hogyan volt. Hazajöttöm
után a feleségem teherben maradt. A házban egy szem só sem volt. Sehol sem lehetett hozzájutni, még akkor sem, ha a jó isten lett volna a
testvérem. Az asszony meg, amit a szájába vesz — kiadja. Már majdnem belepusztult. Anyám könyörgött: „Menj, fiam, Potkrajba, kérj, vegyél, rabolj, az asszony a szemünk láttára hal meg. Az átkozott csetnikeknek van sójuk." Én pedig, életemet kockáztatva, elindultam sóért.
Az asszonyok megbeszélték, hogy akkor menjünk, amikor a csetnikek
nem lesznek Potkrajban. Maranék lánya éppen egyedül volt. Maranék
pedig másodfokú rokonai sógornőmnek, Zorának, Danko feleségének.
Azt mondod, hogy a csetnikvezér őrség nélkül hagyta a házat!
Barátocskám, ez nem túl meggy őző.
Az ördög tudja, hogy, de egyedül volt.
Aztán mentél-e még valaha oda?
Az a lány mindig elküldte Zorának a gyereket ... Ott van még
mindig Potkrajban, kérdezzétek meg ... Mentem sóért, meg kukoricát darálni. Kamljéban nem volt egyetlen daráló sem. Partizánfalu, minden ördögfajzat csak gyújtogatott, perzselt .. .
—A te házad meg épségben megmaradt! Ez hogy lehet? — kérdezi Mladen.
Nem tudom, elvtárs, lelkemre mondom. Talán azért, mert az erdő szélén áll és féltek megközelíteni.
Nem tudod!? Hát tudom én! Csetnik voltál! — kiáltott fel váratlanul Mladen.
Vid összerezzent, felindultan pislogott, de nyugodt maradt, higgadt.
A lelkedre kérlek, elvtárs, ne kiabálj. A bajbajutottnak szaporítod a baját. Az én Dankóm mindig azt mondta, hogy minden kommunista humánus. És, azt is megmagyarázta, hogy mi az a humánus.
Mladen felugrik, kezével az asztalra csap.
Ti aztán „humánusak" voltatok, amikor a sebesülteiket és a betegeket leöldöstétek meg kínoztátok! — kiáltotta.
Ki az hogy ti, elvtárs!? A megveszett kutyák ölték őket, én meg
nem tartozom közéjük — ugrik fel Vid is.
Két ember néz farkasszemet egymással; az egyik, mint az ordas,
bosszúra készen, a másik meg készen arra, hogy védekezzen, hogy megküzdjön, nem az életéért, hanem a nevéért, amely a halála után is megmarad.
Mladen megnyugszik. Leül.
Leül Vid is.
Látod ezt? — mutat Mladen egy iratcsomóra. — Hát ez terhel téged, azzal, hogy elárultad a kórházat, odavezetted a csetnikeket és magad is részt vettél a b űntény elkövetésében.
Vid lehajtja a fejét. Válla megtört, mintha teher nyomná. Azután kiegyenesedik, elnehezülten, imbolyogva, úgy rémlett, hogy csontjai öszszetörtek, ízületei kificamodtak.
Ki hazudott ekkorát, hogy a ... az ivadékait! Adja az isten, hogy
fogaival tépje szét saját gyermekeit! Ha a kezembe kerülne, elharapnám
a torkát! — Ahogy tovább átkozódott, mindig jobban kiabált. — Ez hazugság, rágalom! Elvtárs! Testvérem!
Nem tudom! Nincsenek bizonyítékaink arra, hogy nem voltál ott
— mondta Mladen.
Arra van-e bizonyíték, hogy ott voltam? — kiált Vid.
Vannak bizonyítékaink: építetted a kórházat, jártál Potkrajban,
épen maradt a házad, nem fosztottak ki, megszöktél a partizánoktól...
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Nem szöktem meg, eljöttem — szakítja félbe Mladent Vid. — Azt
ki látta, hogy amazokkal tartottam?
Vid, hol voltál akkor éj jel, amikor Jelovacon megtörtént a b űntény?
Aznap reggel fáért indultam. Rakásba hordtam a télirevalót. Bilóban találkoztam Opalin legkisebb fiával. Ő mondta, hogy fönt a faluban nagy a jajveszékelés ...
Hol voltál azon az éjszakán?
Az asszonnyal aludtam, ember. Ott van, megkérdezheted.
Feleségeket nem hívunk tanúnak.
Hát úgy? Hol van az a ti híres egyenjogúságotok? — szólt ingerülten Vid, a fáradtságtól, a félelemt ől és a dühtől - megtörten, elszomorodva a hazugságok és képmutatás miatt. Nagy és nyílt szívét ől távol állt
az ilyesmi, idegen volt neki.
Ki látta még, hogy otthon háltál? — kérdezi Mladen.
Sógornő m, a Danko felesége is látta ... De ő már halott, a holt
ajkak pedig nem beszélnek.
Hát Vid, ennek alapján, amivel most rendelkezem, nem tudok,
nem is akarok, jogom sincs arra, hogy bármit megállapítsak. Ezt elvégzi a népbíróság. Ha hibáztál, elítélnek mint árulót és a nép ellenségét...
Tudod, mi vár rád ... Ha pedig nem vagy ... A vallomásodat és az összegyűjtött adatokat elküldöm a járás illetékes szerveinek. Addig pedig...
Addig pedig a börtönbe — szakította meg Vid Mladent.
— A börtönbe — er ősítette meg a másik.
Ki fogja a gyerekeim gondját viselni?
Róluk a község gondoskodik.
SZEBASZTIÁN URBÁN Katalin

fordítása
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ANTE ZOLNAIC
(1929-1981)

ÜZENET
Nem tudok,
nincs is mit
mondanom,
üzenem
az érkez őknek.
Merev nyelvem
mozdulatra
görcsbe rándul.
Nem szeretek,
nem gy űlölök,
semmit sodor
vérem fekete buborékja,
nem tör elő semmi
édes örvény szépségéb ől,
nem pirulok,
nem hazudok,
nem gondolok,
nem mondok
semmit,
maradok tisztelettel,

folytassátok velem,
mell őlem
ti mind,
feltörő,
duzzadó
buzgólkodók.
Állok, mint k ő,
mivé váltam.
Görnyedve,
mint megannyi púpos esztend ő
felgombolyított szála.
Üveges szemek mögül
figyelek,
saját igazságaimba fulladva
bátorítok,
egy-egy néma
IGEN-re, NEM-re
néha
erőmb ől talán futja.

LAZAR MERKOVIC

KEZEK ÉS SZEMEK

NE VÁDOLJ

Meleg kezeimet nincs hová tegyem,
elgondolom: forró a leánykebel, tudom,
ha azt nékik adom,

Ne vádolj,
ha szemed
elragadom.
Magányom
egyszer
látni is
kezdjen.

ha kék tenyereim takarják,
bánatosan bujtatva fehér szemérmük,
ne lássak beléjük,
szemeim két mély örvény lesznek,
félig romlott fal-visszfénnyé kezeim,
e szemekb ől kin őttek.

URBÁN F. Gábor
fordításai

575

ÖRÖKSÉG

DRAGIŠA ŽIVKOVI Ć

KORTÁRSAK KÖZÖTT A JÖVŐ NEK
STERIJA A BIEDERMEIER ELS Ő ÉS LEGJELENTŐ SEBB KÉPVISEL ŐJE
A SZERB IRODALOMBAN

Mint a XIX. századi szerb irodalom kiemelked ő képviselője, Jovan Sterija
Popović (1806-1856) művei egy korszakot reprezentálnak, legjelent ősebb
áramlatairól tanúskodnak. Ez a korszak, melyet a stílusirányzatok összetettsége és keveredése jellemez (felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, preromantika, romantika, nemzeti romantika), néhány jellegzetes
képviselője révén a szerb irodalom nemzeti integrálódását és valamennyi
műfajának sokoldalú fejl ődését jelzi.
Ebben a stílusforgatagban Sterija egyrészt a humoros-szatirikus irányzatot képviseli (vígjátékok, parodizáló regények, tréfás párbeszédek), másrészt a pre- és posztromantikát (költészet és történelmi dráma). A vígjátékirodalmat tekintve, Sterija nemcsak ennek a m űfajnak kezdeményezője, hanem a XIX. századi szerb irodalom legjobb vígjátékírója is volt.
Ily módon azt az európai irányzatot jelzi a szerb irodalomban, mely
Wieland és Jean Paul nyomán, Schiller és Goethe esztétizáló költészetfelfogásával ellentétben, az ún. Zweckliteratur irányzatát rehabilitálja. Ezzel
a szerb irodalom egy olyan stílusirányzatának felismeréséhez jutottunk,
melyet biedermeieri, nyers vagy nem teljes realizmusnak (protorealizmus)
nevezhetnénk, és amely tökéletesen megfelelt az adott korban a szerb irodalom fejlettségi fokának.
A biedermeier mérsékelt, polgáriasan legitim és kellemes m űvészetet
hirdet, mely hozzáférhet őbb és közvetlenül jóval hosszasabb volt az addigi klasszicizmusnál és romantikánál. Ez az irányvétel a szerb társadalom,
a szerb olvasóközönség és a szerb irodalom racionálisabb egyéniségei számára szükségesebb és elfogadhatóbb is volt. Sterija egyike az els őknek,
akik ezt felismerték, a harmincas évek kezdetén teljes irodalmi alkotómunkáját ebbe az irányba fordította.
A biedermeier az emlékkönyvekben, versciklusokban megjelen ő mélabúsan érzelgős hangvételű költészet kora. Az irodalom népszer űsítésének
eszközei a kalendáriumok, almanachok, folyóiratok és antológiák; az irodalmi formák közül különösen divatosak a naplók, a levélregények, emlékiratok és önéletrajzok.
E kor pozitív hatása az irodalmi és stílusformák gazdag kibontakozásában nyilvánul meg. Szépirodalom alatt már nemcsak :a klasszikus irodalmi formákat — a lírát, az epikát és a drámát — értik, nem is csak az
útleírásokat, emlékiratokat, naplókat és bölcseleti írásokat, hanem a történelmi tárgyú és publicisztikai m űveket is; a költészet (die Dichtung) fogalma kiszélesedik. Wieland parodizáló és szatirikus szövegeinek felhasználásával, a Goethe és Schiller klasszicista felfogásával szembeforduló herderi szemléletmódra támaszkodva, a kor esztétikájának alapjává Jean Paulnak a humorról és a nevetésr ől mint az emberi léleknek a valóság feletti
legmagasabb formájú ,gy őzelméről vallott elmélete válik. A szépirodalom
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köre a szatírával, útirajzokkal, hírlapi párbeszédekkel b ővül, laszciv kifejezésekkel, kollokviális zsargonnal vagy tájszavakkal gazdagodik, mintegy
előkészítve az utat a XIX. század második felének realizmusa el őtt.
Sterija A regénytelen regény című szatírájában, vígjátékaiban és humoros írásaiban a szerb irodalom legnagyobb és legjelent ősebb stílusváltását vitte végbe: a Milovan Vidakovi ć-féle siránkozóan érzelg ős, moralizáló népművelő próza helyett szatirikus, humoros-parodizáló irányt ad
a valóság megrajzolásának és az addigi szerb irodalomnak is, felhasználva
ebben az irányvételben az antik szatíra és diatribé eszközeit is. Az életb ől
vett témák, a pontos megfigyelések, a komikus-ironikus látásmód, kollokviális nyelv — ezek annak az új irodalmi irányzatnak a legf őbb szerkezeti elemei, melyet alig néhány évtized múltán realizmusnak fognak
nevezni.
Az eddigi kutatások Sterija vígjátékainak klasszicista jellegét világították még, elvégezték a m űvek részletes elemz ő komparációját Moliére
vígjátékaival (Kényesked ők, Úrhatnám polgár és mások). Sterija vígjátékpoézisének alapjaiban kétségtelenül Arisztotelészt, Heiatiust, Boileau-t kell
keresnünk, de a Sterija-vígjátékoknak minden bizonnyal vannak közelebbi
mintaképei is: a felvilágosodás korabeli német komédia (az ún. szász típuskomédia) és ennek elméleti tézisei (Johann Christoph Gottsched és
Gotthold Ephraim Lessing).
A Sterija-végjátékok típusa, kiváltképp az 1830-1839 -közötti els őké
(Füllentő és hazug, A fösvény, Felfuvalkodott tökfej és a Rossz asszony)
jóval közelebb áll a Gottsched korabeli általános felvilágosodás kori vígjátékhoz, mint Lessing dráma- és komédiafelfogásához. Jóllehet id őnként
idézték és Dositej ©bradovi ć „a bölcs Lessing"-ként dics őítette, ezt a német írót nálunk nemövezte egyértelm ű elismerés: abban a korban, amikor
elfogadhatták volna nézeteit (1800-1830 között), nálunk sem állandó színház, sem fejlettebb drámairodalom nem létezett és irodalmunk fejl ődési
iránya (klasszicista-felvilágosító) sem jutott el az irodalmi kibontakozás
és a művészi érettség azon fokáig, hogy követhette volna Lessing dramatikai-színházi elméletét és hal -adó eszmei nézeteit. Sterija, a komédia természetének és funkciójának értelmezésében Gottschednek a német dráma
megformálását célzó nézeteib ől indult ki, a komédia és a komikum biedermeieri formái felé haladt, korszer ű művészeti koncepcióval gazdagítva
a szerb irodalmat.
Sterija vígjátékai tehát egyrészt a szerz ő széles komediográfiai (elméleti és gyakorlati) tájékozottságáról tanúskodnak — az antik kortól a
reneszánszig és a reneszánsztól saját koráig —, másrészt pedig arról az
alkotóerőről, mellyel megformálta saját környezete és kora jellemz ő alakjait, asszimilálva az európai vígjátékirodalom lényeges ismérveit. A biedermeier jellemz ő törekvése, a családi élet leírása, zsánerképek teremtése,
Sterija vígjátékaiban humoros-szatirikus hangvételben testesül meg.
Sterija tehát a XIX. század eleji modern szerb irodalom megteremtője, a szerb vígjáték és a szerb parodikus-kritikai regény megalkotója
és irodalmunk egy termékeny irányzata, a humoros-szatirikus m űfaj megalapozója. Ezzel egyidej űleg Sterija korának európai írója is, aki a
XVII—XIX. századi európai irodalmi hagyományokon autentikus szerb
irodalmi korszakot alkot. Sterija nemzeti és európai író, eredetiségében is
rokonságban áll az európai közösség íróival: a felvilágosodás és a biedermeier kori szerb irodalom jelent ős egyénisége.
SZÖLL ĆíSY VÁGÓ
fordítása

László

A fenti írást Jovan Sterija Popovi ć születésének 175. és halálának 125. évfordulója alkalmából
közöljük.
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MAJTENYI MIHÁLY

VALLOMÁS A M Ű R Ő L
IVO ANDRI Ć MŰVÉSZETÉRŐL

Ivo Andrić művészetének felmérését — a tájunkon kívül es ő ember szemszögéből — többféle aspektusból is vehetjük. Az, amit az ember ebb ől
a regényb ől, Ivo Andrić regényéb ől, a Híd a Drinánból kiérez: a török
feudalizmus élete, agóniája ... az okkupációs háború viszont: egy gyarmat keletkezése, gyarmati háború a nép akarata ellen (ezt a lelkiállapotot az akkori Európa sehogy sem tudta megérteni) és ez a lelkiállapot —
az volt: a török kiment és ne jöjjön be senki, újabb gyarmatosító! Itt a
regény nagysága és analógiája a mai korban, a mai korszemléletében!
Ő maga, az író az ünnepi órákban úgy vallott, hogy a mese az, az
epikai mese, a mese széles vonalvezetése, amelyet a maga alkotómunkájában leginkább tisztelt és az alkotó alázatával eszközül, fegyverként felhasznált. Nekünk ezt az Ivo Andri ć-i mesét kell elemeznünk ahhoz, hogy
rátapintsuk: hogyan lesz ebb ől írói világkép, ezen a világképen belül érdekes regény, érdekes olvasmány és eredményében: m űvészi élmény és
tanulság.
Ivo Andrić legsikerültebb m űve eddig kétségtelenül a Híd a Drinán,
és így kézenfekv ő, hogy éppen ezen a munkáján keresztül fogjuk megérteni leginkább az Ivo Andri ć-i mesét, annak kiterjedését, lényegét és varázsát.
A régebbi generáció — mi, akik annak idején Belgrádból a keskeny
vágányú vonattal utaztunk Szarajevóba, tehát Szerbián, Užioén keresztül,
aztán Visegrád érintésével —, mi jól ismerjük azt a k őhidat, amely Szerbiát Boszniával összeköti. A vasúti hídról jól látni ezt a régi-régi építményt,
amelynek formájában, külsejében, kövének színében s talán még az alatta örvénylő Drina vélt nagy mélységében is van valami sorsszer ű. Távlatot ad, van benne valami muzeális beállítottság ... ugyanakkor vad, er ős
lénia ez a híd a folyón keresztül ... a Drinába magas hegyek szaladnak
bele a távoli háttérben, az egész táj szinte lélegzetelállítóan mondatja az
emberrel a természet üzenetét — hát ilyen vagyok, vad vagyok, nagy vagyok, s te ember, te kicsi vagy ... igen, ezek a gondolatok megvoltak az
emberben ezen a tájon, még miel őtt tudta volna, hogy ez a HÍD A DRINÁN, csupa nagybetűvel és nem egyszer ű közlekedési objektum, hanem
regény, eposz ... egy nép és sok nép egy és sok évszázadának története.
Ivo Andrić, akinek gyermekkori tekintetét éppen ez a táj és ez a kép
befolyásolta, irányította, éppen ez a híd, akkor érte el m űvészetének csúcsát, amikor idetelepedett ennek a hídnak látószögébe és ott ... mesélni kezdett. Kézen fogta az olvasót és leültette szépen a széles k őpárkányra és mesélni kezdett neki, el őször arról, mi ez a híd, hogy született meg,
egy nagy akaratú, nagy koncepciójú ember elgondolásaként, aki tudta,
hogy Szerbia fel ől jövet (számára a világ közepe Konstantinápoly volt,
Isztambul) ide a boszniai tájra ez a legrövidebb út, a legfontosabb út —
hadiút és kereskedelmi út — és ennek a koncepciónak kellett ez a híd,
amely — meséli tovább Andri ć — sok szenvedés után nagy keservesen
épült fel. És sok száz éven át szolgálta a maga rendeltetését ... és szolgálja változott körülmények között még ma is ...
Ennyi az egész? — mondanád. Egyszer ű történelmi vázlat, monografikus leírás ... Ilyen híd Konstantinápoly és Szarajevó között -- Szerbián át — volt egy egész tucat és mindegyikr ől körülbelül ugyanezt lehetett elmondani. Ezért kellett nekem itt veled leülni — így mondaná az
ember a mesélőnek, ha nem emelkedne fel egy kéz, hogy várj csak! Ez
a híd ezen a ponton volt a nagy országútnak a darabja, amelyben egy író
el tudta mondani (olyan m űvészettel, mint eddig senki) saját tája, saját
hazája, saját népe történetét. El tudta mondani és éreztetni tudja, ho578

gyan élt a nép háromszáz év el őtt és száz év el őtt, és hogy élt' — a regény
1918-ban fejez ődik be — a huszadik század elején, de ha elolvassuk,
sok minden mást is megértünk bel őle, ami az egész Balkánon történt,
egész Közép-Európában talán, s a néplélek megértésével a boszniai táj
embere mai relációban is közelebb kerül hozzánk.
Történelmi regény? Az is, de nem azon van a hangsúly! Az andri ći
mese a boszniai táj eposza, részekb ől áll — ebben a regényben, ahol évszázadokról van szó, nem is lehet szó a cselekmény egységér ől (csak a
színhely azonosságáról), és így a kapocs folytonos ugyan, de mindig más
és más szerepl ők kerülnek premier planba — f őszereplő kettő van: a híd
és talán az a fiatal diák (az író maga), akinek az ajkáról ezt a mesét a
maga szépségében, a maga erejében, a maga megrázó motívumaiban hallhatjuk és kiérezhetjük. (Hozzátéve, hogy Andri ćnál — aki stílusművész
— csak nehezen érhet ő el teljes fordítói adekvátság.)
Mert ezen a boszniai tájon ... mindig csak öltek és mindég csak
akasztottak ... a középkorban és az újabb korban ... de nemcsak a boszniai tájon, nemcsak ott ... mindenfelé, mindenütt ... a történelem útját
mindig akasztófák kísérték, és Andri ć azon írók közé tartozik, akik meséjükben a rettenet ábrázolásától sem riadnak vissza ... s őt talán éppen
az események és érzések sz őrszálhasogatóan pontos leírásával válik a döbbenet nagy költ őjévé és ennek a döbbenetnek és megdöbbenésnek hangot adva ... válik nagy humanistává. (Most jelent meg Goyáról, a nagy
spanyol fest őről, a rettenetek fest őjéről írt tanulmánya, s ahogy egyik
bírálója, Dragán Jeremi ć megállapítja: a múlt nagy fest őjének és a
Nobel-díjas Andri ćnak lélekazonossága, a humanista tiltakozása az akasztófa ellen).
Ám aki azt hiszi, hogy az andri ći mese csak a rettenetek felvázolása — ó nem ... arra a palettára igazán rákerült minden, ami élteti: hadvezérek és tábornokok, vajákosok és közömbösök, haszonles ők és bohémek mind, mind kavarognak ... törökök és szerbek — igazi oszmánok és
eltörökösödött boszniaiak, osztrákok és csehek és magyarok ... mind,
mind, akik valamilyen címen és valahogy belekerültek ebbe á különös
kamerába, rákerültek erre az andri ći ekránra és lelkükkel vallanak: megvallják az élethez való viszonyukat akár g őgösen, akár kegyetlenül játékosan vagy alázatosan ... vagy bolondul, mint az érthetetlenül hirtelen
támadt fergeteg.
Nem tudom persze végigvezetni a hallgatót az egész regényen —
nem is célom, hogy a Híd a Drinán egész tartalmát elmondjam —, szegényes minden ismertető szókincse, ha részt kell adnia abból, ami csak
egészében tökéletes és harmonikus, szóval el kell olvasni ezt a könyvet ...
Most a másik izgató kérdés lenne, hogy mit jelentene Andri ć három regénye, a Híd a Drinán, Az átkozott udvar és a Travniki krónika, mit jelent
ez a három könyv, az andri ći életmű három legfontosabb kötete mint
élmény az olyan olvasónak, aki nem ismeri azoknak a népeknek történetét, amelyek ott sereglenek a drinai híd körül — jönnek, mennek, élnek, szeretnek, ölnek, verg ődnek, meghalnak —, aki nem ismeri az élet
nüánszait ... s akinek egy ilyen könyv fordításban a kezébe kerül — ez
részben a magyar olvasóra is vonatkozik, bár mi ha nem is sokat, de többet tudunk ezeknek a történelmi regényeknek hátterér ől. Mondom, Andrić ot harminc vagy negyven nyelvre ültetik át ebben a pillanatban szerte a világon ... mit jelent egy ilyen olvasónak egy-egy regénye?
Egy egész olyan világ behatolását a lelkébe nyilván, amelyr ől eddig
keveset tudott csak. Mégsem — úgy gondolom — a folklorisztikus elemekben, az egzotikumban van az ereje számára is ennek a regénynek
— ennek a sok regénynek —, hanem abban a h űséges ábrázolásban, a
mesének abban a lélekelmerülésében, amely — mint a régi görög sorstragédiákban, mint az újabb korok legnagyobb regényében, a Háború és békében, mint Stendhal Vörös és feketéjében — felépíti a dolgok elkerülhetetlenségét. Hiába van az író kezében a mese fegyvere. Ahhoz, hogy
a kor megkapja — s még inkább az emberi színjáték — a maga őszinte,
sokszor kegyetlen mélységét, az író, ha kell, a legendák szárnyaira pattan, azokat varázsolja elénk és boncolja, ha kell, a líráig ellágyul, •kráni-
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kához nyúl vagy — a legközelebbi múltra támaszkodik — akár az újsághírek száraz tényközlését használja fel, de mindig csak egy célért: az ábrázolás teljességéért, a felvillantott alakok lelkiállapotának teljes megvilágításáért. A Híd a Drinán éppen ezért kicsit inkommenzurábilis m ű,
éppen mint a Faust vagy a Háború és béke, nem mérhető egységes mértékkel, még a mértékegysége is folyton változik, eposz, mondom, egy népé,
sok népé, egy egész tájé és egész Délkelet-Európáé ... hiszen ahogy az
oszmán hatalom a tájon ül, beletorkollik ennek a hatalomnak útjába a
Havasalföld sorsa és Erdély sorsa és a Pannon síkság sorsa! ... És ahogy
ott a török hatalom egyre gyengül, ide, a drinai híd köré azokról a tájakról is jönnek a feudális Törökörszág darabontjai és földesurai, kereskedői és hodzsái, mint ahogy messze keleti vidékek embereinek sorsa is
felcsillan és megremeg mind, mind a régi k őépítmény partján a drinai
hídon ... (Csak egy példa erre:)

Mint ahogy Bartók Béla zenéjében felcsendül a Dunatáj népeinek
muzsikája — a magyar dal, a román dal, a szláv dal —, s a m űvész mindenütt rátapint az eredetre, a sokszor közös eredetre, amelyben nem tudod, melyik nép melyikt ő l vette át a dalt, a futamot, ugyanezt találod

Andrićnál például az egyik legendás meseelemben: K őműves Kelement
tudniillik, a balladát, hogy a hídépítésnél be kellett falazni valakit...
vérnek kellett folyni a habarcsra, hogy jobban összeálljon.

„Keverjük a mészbe gyenge teste hamvát,
Avval állítsuk fel magas Déva várát ..."
Csodálatos ennek a legendának körútja éppen török földön mindenütt, a hódoltsági tartományokban — mutatva a közös gyökereket.
Azt mondanád: a kegyetlenségét? Talán, de talán a szimbólumét is — a
nép vére forrasztotta olyan er őssé!
Örök talánya az emberi léleknek, hogy mikor és hol, •a m űvész melyik imaginációja (hiszen az irodalmi síkon való ábrázolás egy valószer ű,
de végül mégiscsak elképzelt világ), szóval hogy melyik varázseszköze,
meséje hat. Hogy mikor melyik földrajzi területr ől, melyik nép köréb ől
és milyen irányú ábrázolás jut — a sokból oly kevés — a világ minden
pontjára elható, mindenfelé visszaver ődő csillagos magasságba, örök talány az is, hogy mi az, ami éppen hat! Egy dinamikusabb lélek, egy talpig ma-ember, egy egészen a ma sodrát átérz ő gondolkozó talán szívesebben látná tájunknak azt a változását a világ elé tárni, amelyben
a humánum megvalósult, amely adekvát lelki képet ad a ma megrezdüléseib ől, ellentéteiből és harcaiból, akár ott a drinai híd partján,
a visegrádi hídon éppen Ivo Andri ć lelki ekránján — elismerve az író
egész nagyságát. Szívesebben látna ilyen beáramlást száz nép nyelvébe
rólunk, ám ez olyan irányíthatatlan valami. (Általában a kis népek számára az irodalmi univerzumba els ősorban tájszínekkel lehet bejutni,
vagy olyan földrajzi és Telki határokról, amelyek megborzongatják a
fantáziát.)
Az ember azt hinné, hogy egy nagy író, egy nagy egyéniség éppen
az absztrakciók semleges talaján férk őzhetne közelebb — egyszer űen —
az idegen lélekhez, s hogy ezt a szublimáltságot keresi benne (mondjuk)
egy nyugati olvasó vagy általában idegen olvasó. A helyzet viszont az,
hogy különösen a nagy népek irodalmi közvéleménye nem kíváncsi ilyen,
minden ház falára ráill ő és ráférő reprodukcióra, ilyen általánosra és
elvontra, hanem arra, hogy van-e az eléje kerül ő könyvben a kis népek írójában miliőrajz ... mint a mákonyra, úgy bukik erre. Arra kíváncsi,
hogy van-e sajátos viharunk, sajátos forró szelünk, saját imaginációnk,
amely különleges és csak itt élhet: szereti az azonosságot (úgy látszik)
a lelkén áthömpölyögtetni, a lelki hidat — bármilyen ellentmondóan
hangzik is — a különböz őség pillérein akarja látni.
Ez az én kis felolvasásom — kis lelki felolvadás Andri ć Ivo műveiben —, bevallom, úgy készült, hogy minden napra, minden délutánra hagytam egy részt. Amikor éreztem: belefáradtam a regénybe, el ővettem az
elbeszélést. Aztán a lírát — Andrić Ivo líráját, mert az is van. Az elbeszé-
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lő Ivo Andrić stb. — mennyiségileg kis termés ez — másokhoz viszonyítva, akik bővebben sokat, sokat adtak ... Andri ć a széles epikáját a regényre, a nagyregényre rezerválta ... elbeszélései egysíkúbbak, itt mindig megvan a színtér és cselekmény egysége (közvetlen folytonossága),
filmszerűen talán b őbeszédű, viszont :. apró kis megfigyeléseiben utolérhetetlen. Sok ilyen elbeszélése hagyott mély nyomot bennem. Különkülön foglalkozni mindegyikkel túlságosan elnyújtaná ezt az el őadást.
A lírikus Andrić Ivo — egész különös és érdekes fejezet ebben a
nagy andrići életműben —, és szabadjon itt egy kis helyi színnel magyar,
vajdasági magyar írót idéznem, aki harminc esztend ő előtt (amikor Andrićot sokan még csak az irodalmi passzionátusok listáján tartották nyilván) felfigyelt a lírikus Andri ćra és sejtelme sem volt, milyen szunnyadó hatalmas erő él ebben a szívben — az elbeszél ő és az epikus, a kés őbbi Nobel-díjas.

Ezt az írást, amelyet Majtényi Mihály a Szabadkai Népszínházban egy évtizeddel ezel őtt megtartott irodalmi estjén olvasott fel, kett ős évforduló alkalmából közöljük hagyatékából: a
szerző az idén lett volna 80, Ivo Andri ć pedig jövőre lenne 90 éves.
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Az elmúlt héten naponta megjelent a képerny őn a Kreml kongresszusi
palotája. De így látni, részleteket csupán bel őle, fel se tűnik, milyen óriási.
Két és félszer akkora, mint a Bolsoj Tyeatr, amelybe kétezer f őnyi nézőközönség fér. A kongresszusi palotába ötezer. Egy kisebb város egész lakossága.
Most céljának és rendeltetésének megfelel ően az SZKP huszonhatodik kongresszusát tartják benne. Színpadáról elt űntek a kulisszák és szuffiták, mivel időnként színházi, illetve operael őadásoknak engedik át. Most a
díszelnökség tagjai foglalnak rajta helyet, feltehet ően párttitkárok, köztársasági elnökök, vájárok és élmunkások, testes n ők és férfiak kitüntetésekkel tele, amíg •az el őtérben B'rezsnyev, Szuszlov, Gromiko és a többi
ismert arc látható. Én Csajkovszkij balettjét, a Hattyúk tavát láttam benne
ötezred magammal, mert a néz őtér zsúfolásig megtelt. A balett még mindig .az oroszoké. Talán egyedül ők tudták igazán földöntúlivá tenni a
táncot, a valóság talaján is álomszer űen lebegve, kecsesen és b űbájosan,
valószínűtlenül és mégis temperamentumosan, érzelmeket és indulatokat
kifejezve. A némajáték nyelvén, mozdulatokkal beszélni szerelemr ől, odaadásról, búcsúról és halálról.
Mindebből most csak a terem maradt meg. A kameraman néha végigfut a Lencséjével rajta, hogy a méretek és arányok elképzelhet ők legyenek a tömeggel, amely most többet tapsol, mint az én felejthetetlen
estémen a közönség a hattyú haldoklásának.
Vegyes közönség volt. Szedett-vedett népség, amelyet aturistairodák
szinte ömlesztett állapotban hoztak ide. Amerikaiak távcs ővel és fényképezőgéppel, idős férfiak citromsárga nadrágban és tulipiros ingben, hangos németek, akik a szünetben nem gy őzték magukba tömni a piroskit és
egyéb ínycsiklandozó orosz különlegességeket, vodkát is nyakalva hozzá
persze. Nem tudom, hány kijárat és hány büfé volt a több emeletnyi magasságból lejt ő hatalmas teremben, de valószín űleg azokat is éppúgy megszállták, mint a mienket.
Csak az oroszok álltak 'külön kis csoportokban halkan és szerényen,
de szemmel láthatóan megillet ődött, ünnepi hangulatban. Ki is öltöztek
erre az alkalomra. A férfiak hófehér ingben, s agyontisztított sötét ruhában, a nők valami nagyon egyszerű kelméb ől varratott blúzokban és szívfájdítóan szegényes eleganciájukban mégis ünnepélyesen. Oly finoman, s
ha szabad ezt a szót használni, el őkelően viselkedtek, mintha csak ők
tudták volna, hol vannak és mit láttak.
Maga a kongresszusi palota a maga modern architektúrájával elüt a
Kreml többi épületét ől, a bástyás falakkal körülvett, hagymakupolás templomoktól, mindenekel őtt az Uszpenszkij székesegyháztól. És épp akkor
frissen festették a Kremlt, mindent egy kicsit túl élénkre, úgyhogy távolabbról, például a Bukarest Szállodából, ahol laktam, a Moszkva folyó
innenső partjáról mézeskalácsszer ű volt az egész.
A Csajkovszkij-balett említett orosz közönsége ugyancsak mesébe
illő volt, mintha Csehov vagy Goncsarov történeteib ől léptek volna ki, ide
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a kongresszusi palotába is magukkal hozva egy darabot a régi világból.
Pedig a külsejük és a koruk nagyon is mai volt. De ahogy a n ők halkan
felnevettek, vagy dallamos hangon megszólaltak, azzal a múlt romantikus
hangulatát idézték fel.
Ez a kett ősség mutatkozott a Kreml architektúrájában is, korokat és
stílusokat összemosva, még talán emberi magatartást is. Én a turisták
csordájából a két világ határmezsgyéjén láttam a balettnek ezt az áhítatos orosz közönségét. Nem tudom, volt-e most valaki ezek közül a huszonhatodik kongresszus tömegében. De hát más egy pártkongresszus és
megint más a Hattyúk tavának álomba ringató költészete.
~

A vég kezdete vagy a kezdet vége? Ez a borzasztó dilemma merül
fel az emberben, ha a mai német háborús irodalmat veszi csak kicsit is
szemügyre. Mert ez nem az, amivel Ludwig Renn, Ernst Glaeser, vagy
akár csak Remarque jelentkezett az els ő világháború után. Egyszer űen
lehetetlen párhuzamot vonni a régi és a mostani háborús német irodalom
között. A régiek pacifisták voltak, elutasítottak minden háborút, míg a
maiaknak sokkal nehezebb a dolguk. Önmagukkal kell leszámolniuk. Nem
általánosságban vádat emelni a háború ellen, hanem mindenekel őtt azokat a borzalmakat megírni, azt az embertelenséget kell ő önváddal a világ
elé tárni, amelyet a németek elkövettek.
A kérdés, hogy ki a b űnös, nem ruházható át, nem vezethet ő vissza
Hitlerig, Gottfried Benn, miután 1933-ban a nemzetiszocialista megújulást ünnepelte, legalább bels ő emigrációba vonult, s a háború után a magányt választotta. Konfliktusa mindenekel őtt önmagával volt, akárcsak
• a fiatalon meghalt Wolfgang Borchertnek, akib ől nem hiányzott az önvád,
jóllehet halálra ítélték fasisztaellenes magatartása miatt. A Gruppe 47
tagjai ugyancsak az ibseni „ítél őszéket tartani önmagunk felett" magatartásához folyamodtak.
Akik ina visszanéznek, már kizárólag a hitlerizmust teszik felel őssé azért az apokaliptikus emberirtásért, amelyet a német katonák elkövettek. Andersch — az említett csoport egyik alapítója volt, s átszökött az
amerikaikhoz — most Himmlernek, a náci tömeggyilkosnak apjáról írt
regényt. A gyökerek után kutatva, hogy milyen szül őktől származott és
milyen nevelést kapott. Ebb ől tudjuk meg, hogy Heinrich Himmlernek,
a harmadik birodalom belügyminiszterének az apja iskolaigazgató volt, s
a rend és fegyelem megtestesít ője.
Ez a rend és fegyelemtisztelet minden nyárspolgárban felismerhet ő
volt. Jovan Popovié els ő novellás könyve, ;a Reda mora da bude ugyancsak ebben fedezte fel a kegyetlenség csíráit. S eközben még annyi szatirikus elemet se dolgozott bele történeteibe, mint amennyit Alfred Andersch
használt fel a Der Vater eines Mörders című kisregényében. „Hát a humanizmus nem védi meg az embert semmit ől?" — veti fel a kérdést. Mert
a kispolgári apa, a rend és fegyelem tiszteletén kívül a humanizmust is
eszményképének tartotta.
A válasszal azonban adós marad a szerz ő . Vagy kérdésében már
az a felelet, hogy válasz nélkül hagyta? Tehát 'sem á humanizmus, sem
az istenhit nem volt elég er ős megtartóztató er ő.
A fiatal Monika Köhler August Hirtet választotta regénye központi alakjának. Hirt megölt zsidók hulláin bizonygatta az antiszemitizmus és az emberirtás igazát. A „fels őbbrendű" faj nevében, akik alatt
a németeket értette. Múzeumot rendezett be Strasbourgban preparált zsidók fejéb ől ezt a „fels őbbrendűséget" igazolandó.
De ennyi borzalmat már nem bír ki az irodalom. Monika Köhler
a tetejébe érzelmességgel elegyítette iszonyatát, minthogy Hirt elképzelt lányának szerepében írta meg ezt az ő én-regényét. A kritika nem is
maradt adós, közönséges giccsnek nevezve iszony és érzelgés ilyen vegyületét.
Hogy az olvasók mit szólnak, a német olvasók az ilyen könyvekhez, nem tudom. Attól tartok, nem ezekb ől lesznek a bestsellerek Né583

metországban. Hochhuth drámája, A helytartó, legalább tovább ment,
s XII. Pius pápát is felel őssé tette, mert nem lépett fel erélyesen, mint
Jézus Krisztus földi helytartója a zsidók kiirtása ellen. Nem biztos,
hogy Hitler• megijedt volna a pápától. De az istenhiv ő németek talán
valóban felocsúdtak volna és megtagadták volna az emberirtás végrehajtását.
Persze, ez is csak feltevés. És a történelem nem ismeri a feltevéseket. Csak .a megtörtént eseményeket rögzíti.

*
Gide Münchenben. Mindjárt hozzáteszem, mert így nehéz elhinni: húsz
évesen zarándokok el Schopenhauer, illetve Nietzsche kedvéért, akinek sokáig csodálója volt, s a bajor főváros a nyolcvanas évek végén kicsit
még mindig a világ központjának számított. Fiatal angol és francia m űvészek mentek az életkép-festészet titkát ellesni, miközben aszfalttal festettek sötéten és pasztózusan, a drapériák b ő redőibe feledkezve. És természetesen Kelet-Európa, f őként a régi Magyarország ugyancsak ideküldte
a festőnövendékeket. Utóbbi sajnos még akkor is, amikor München egész
suta és megkövesedett naturalizmusával többé semmit se jelentett. Pedig
akkor már példátlanul nagy és lármás sikereivel még Munkácsy is áttette
székhelyét Párizsba, s csillaga egy ideig ott tündökölt, miközben már
megjelentek az impresszionisták: Monet, Renoir, Cézanne és a többiek,
s a munkácsi asztalosinas fénye egyszerre elhalványodott s értelme is
elborult.
„Mennyi időt elvesztegettem fölöslegesen — írja a fiatal Andre Gide egy
kirándulás után —, figyelmen kívül hagyva a táj szépségét, mert fönn a
kocsiban Schopenhauer várt rám." Úgy mondja ezt, mintha nem a könyve
lett volna a kocsiban, hanem maga a pesszimizmus apostola, hogy meggyőzze a kezdő írót az élet értelmetlenségér ől, s az akarat egyetlen pozitív tényezőjéről az emberi létben.
Aztán Nietzsche csodálója lett, aki csak az er őt ismerte el erkölcsi
hatalomnak, s aki a kés őbbi Gide-et olvasta, amikor m űveiben, A tékozlFí
fiú visszatérését ől kezdve A Vatikán pincéiig mindennek az ellenkez őjét
hirdette, egyszerűen nem érti ezt az ifjúkori rajongást, amib ől a nagy író
életművében semmi sem maradt.
Illetve valami mégis: Schopenhauerb ől az értelmetlen cselekvés szépsége, az action gratuite váratlan és oly üdít ő meglepetéseivel a m űvészetben, ami talán legjellemzőbb újdonságként jelentkezett Gide prózájában.
Nietzsche, akikb ől mélységesen kiábrándult, akárcsak Oscar Wilde-b ől,
akiről kénytelen feljegyezni: „csak rosszat tanultam t őle", több nyomot hagyott benne, jóllehet Zarathustra világnézetét tagadta meg leghevesebben. De a polgári álmorállal, a rendet hirdet ő erőszakkal szembeszálló
Gide mintha mégiscsak a fiatalság éveib ől hozta volna magával a taga
dást, Nietzsche ellenállását követve, akinek a filozófiájából pedig a fasizmus ideológiája bontakozott ki. De Gide ellenállása a polgári életfor.
mával szemben egy tisztább erkölcsi forrásból ered, s emelkedik tagadásával a valóság áligazsága fölé.
„Ne ítéljetek!" — jegyzi fel húszévesen a maga kánonját, amely egész
életére érvényes marad. „Minden ítélet magában hordja gyöngeségünk
bizonyítékát." Ugyanakkor kongói útján felháborítja az elnyomó gyarmatosítók embertelensége, s úgy t űnik, most már végleg a kizsákmányol
Laknak lesz harcos szószólója. Mikor útja a harmincas évek közepén a
Szovjetunióba viszi, mindenki az új világ dicséretét várja t őle. De Gide
adós marad a fenntartás nélküli elismeréssel, kritikai szempontjait sem
hallgatja el, mint aki csakugyan fölötte él minden társadalmi adottságnak, s csak a saját törvényeit követi.
Egyszer ű lenne megállapítani róla, hogy ellentmondásos szellem volt,
ha nem éppen ebben az ellentmondásban volna önmagával is állandó
vitában álló erkölcsi igazságának dialektikája. Így kell hát elfogadnunk
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őt, tagadásra kész hajlamainak őszinteségével, amely még természetellenes érzelmi megnyilatkozásait sem hagyta eltitkolni, mint akit ől semmi sem idegen, ami emberi.
Hatását és jelent őségét elég régen tisztázta az irodalomtörténet. Amiről nem tudtam, ami meglepett, az ifjúkori müncheni zarándokútja volt.
De az eddigiek ismeretében talán ezen se volna szabad meglep ődni. Ez
is hozzátartozik Andre Gide tiszta és mindenben egyéni erkölcsi világnézetéhez.
Az újabb nyugati irodalom nem kíméli az él ő nagyságokat. Egyre
több olyan regény jelenik meg, amelyben — ha csak mellékszerepl őként
is — aktív politikusok, sőt uralkodók szerepelnek. Legtöbször nem is
nagyon vonzó formában. Komoly irodalmi sikerük nincsen ezeknek a
könyveknek, de bizonyára elérik azt a példányszámot, amiért érdemes
volt kiadni őket.
Rafael Pividal regénye, amely négy év el őtt franciául jelent meg,
most német nyelven látott napvilágot, s a szokásos kiadói reklámon
kívül is elég nagy lármát csapnak körülötte. Jó napot, apokalipszis —
ez a címe és 1999-ben játszódik. Dimitri Sepilov, az akkori, illetve bocsánat: majdani szovjet külügyminiszter jelenik meg Londonban, hogy
részt vegyen az ezredforduló ünnepségein, de amit lát és hall, attól egyszerűen elképed. Az angol 'királyn ő tolószékben ül és csak háromig tud
számolni, Juan Carlos spanyol király a bebalzsamozott Francót hozza magával, míg Anna főhercegnő elmondja, hogy ő még :szűz, mert ezt a megoldást praktikusabbnak találja, mint az abortuszt vagy az antibébi-pirulákat. Közben m űpezsgőt isznak, amelynek az az óriási el őnye, hogy pillanatok alatt delíriumot vált ki, s a hagyományos „hamburgert" eszik
hozzá, amely 'kőolajból készült, mert abból több van, mint húsból.
Mindez azonban még semmi. Sepilovnak ott kell megtudnia, hogy a
szovjet vezetés amerikai kezekbe ment át, viszont Svájc áttért a kommunista rendszerre, minthogy a Nestle csokládétröszt egyetlen szavára
a derék svájciak magukévá tették Mao eszméit. Így most odacs ődültek
a világ összes bankárai, b űnügyi regényírói, színészei és betör ői.
„Nem szabad komolyan venni" — írta Pividal könyvér ől a Le Monde. „Viszont miért ne mulatnánk jól ezen a vidám és nyaktör ő mutatványon."
Az argentin származású Rafael Pividal egyébként a szociológia tanára a párizsi Sorbonne-on, s csak üres óráiban foglalkozik irodalommal. „Kicsit átrendezem a régi képleteket — mondja szerényen magáról --, aztán görbe tükörben mutatom be az új történeteket. De legszívesebben a kertemet művelem."
Ez a voltaire-i vallomás, amivel Candide fordít hátat az irreális világnak, az említett többi képlet paródiáira is rávilágít. Mindenekel őtt Rabelais-ra kell gondolnunk, a francia humor ő sére, s Jonathan Swiftre, aki nélkül talán nem is született volna meg a társadalmi szatíra. É.s természetesen Huxley Szép új világa is példaképe lehetett Pividalnak.
De ha már példáknál tartunk, közelebbieket is felhozhatunk. Humorát a szerz ő Raymond Queneau-t ől kölcsönözte, aki felejthetetlen vidám
figurájával, Zazie-val bizonyára tartósabban írta be nevét a francia irodalomtörténetbe, mint Rafael Pividal. A német kiadó az eredeti francia
cím, a Pays sages helyett is példához folyamodik, mert a Jó napot, apokalipszis óhatatlanul Francoise Sagan els ő regényére emlékeztet, amelynek Jó reggelt búbánat a címe.
És ezen se szabad csodálkozni, hiszen Pividal nyílt kártyával játszik és nem győzni hangoztatni, hogy könyvében a görbe tükrön kívül
semmi sem eredeti. Talán csak még az elfogulatlansága, ahogy egyformán figurázza ki az uralkodó politikai rendszereket.
Utolsó képében példáúl, amikor az angyalok már felsorakoztak, hogy
mintegy kapuzárás el őtt, a világ végét jelezzék harsonáikkal, Kiesinger
lép a csalódott Sepilovhoz: „Egyet ajánlhatok magának: kérjen nálunk
menedékjogot. Ezzel nekünk is jó propagandát csinál, s magának bebiztosítja a Nobel-díjat."
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De a csalódott külügyminiszter Candide útját választja: a kert m űvelését, amiben az író tanulsága is benne van: ez több, mint a világpolitika.
4

Próbálom emlékeimben :meghatározni a helyet a római Szent Péter
téren, ahol a török terrorista rál őtt II: János Pál pápára. De sehogy se
megy. Nemcsak azért, mert a tér óriási. Azért sem, mert a déli tizenkét
órakor felvonuló hatalmas tömeg, amely Őszentsége szokásos áldására vár,
teljesen megváltoztatja a térelosztás szerkezetét. Kétszer voltam ott az
említett időben, lévén ez igen attraktív jelenete minden római kirándulásnak, s mind a kétszer mer őben más képet mutatott a tér. Egyszer jobb
felől voltak a bazilika fehér márványoszlopai Michelangelo bordás .kupolájával, amikor kinyílt a Vatikán egyik ablaka és XXIII. János vidám paraszti
arca t űnt fel, hogy az obligát áldást kiossza. Máskor, kés őbb, mintha háttal
álltunk volna, s a sok nyelven felhangzó ima zsongásában most már VI. Pál
pápa jelent meg az .ablakban, a Szent Péter-templom és a kupola elt űnt a szemünk elől. Észre se vettük a változást, mert kiáltások hangzottak el,
riadtnak t űnő hangok, pedig csak üdvrivalgás volt. De az örömet se fejezik
ki egyformán minden nyelven. A szakállas libanoni barátok és kreol
bőrű apácák kiáltása, amelyet többször is megismételtek, kimondottan
nyugtalanító volt, úgyhogy a pápa is odanézett, mire ők mindjárt utána
ismételten térdre hulltak és folytatták a hangos imát.
Egy libanonit avattak szentté, ezért volt a nagy felhajtás, — bocsánat
ezért a vulgáris elszólásért, de be kell vallanom, hogy bosszantottak is
ezek a libanoniak. Először rengetegen voltak. Elárasztották Rómát, a mi
szállodánkban se lehetett mozdulni t őlük, miközben a barátok nemcsak a
foyerban, de az étteremben is méreger ős füstöt pöfékeltek szivarjukból, s
közben hangosan zsinatoltak. Nem ismertem a libanoni nyelv akusztikáját, de ez olyan volt, mintha veszekedtek volna. Az újságok éppen egy
nagyobb izraeli támadásról számoltak be, talán azt tárgyalták. Talán a
szentté avatás izgalmait.
Ennek a szentté avatásnak is volt némi politikai mellékíze. Hogy
abban az id őben pont Libanonban találtak egy jámbor élet ű keresztényt,
akit érdemes a szentek sorába felvenni, nem látszott elválaszthatatlannak
a békének attól a manifesztációjától, amelyet a Vatikán akkor már huzamosabb ideje kifejtett. A zömök, barátságos megjelenés ű XXIII. János
pápa kezdett .enciklikáiban és üzeneteiben beleszólni a hidegháborús világ
dolgaiba, amit aztán VI. Pál pápa tovább és még intenzívebben gyakorolt.
Az őket követ ő Vojtyla, aki elődei nevének felvételével is azt akarta
kifejezni, hogy folytatni óhajtja a Vatikán békeközvetít ő politikáját, nem
érte be az államfők fogadásával és a pásztorlevelekben kifejtett békeprogramokkal. Nyakába vette a kontinenseket, elment mindenhova, ahol éppen fellángolt a harc, vagy legalábbis azzal fenyegetett. Még az iszlám világgal is megpróbált az isteni szeretet szellemében szót érteni. „Az utazó
pápa" — hangzott el a megjegyzés némi tréfás kicsengéssel, de közben
mintha egészen halvány sejtelem és remény kezdett volna kialakulni az
emberiségben arról, hogy amikor elvadult háborús készül ődés fenyegeti
pusztulással a földgolyó népeit, valami magasabb és elvontabb erkölcsi
hatalom csodája talán még megmenthetné a békét.- Ennek a csodának
a szolgálatába állt II. János Pál pápa, akir ől feltehet ő, hogy Kelet és Nyugat nyelvén egyformán tud beszélni. A keresztény humánum és a szeretet
ismételt hangvételével, az emberiségre, a józan észre hivatkozva, azzal a
megszállott enjambement-nal, amely a csodán túl sem hanyagolja el a
nagyon is reális lehet őségeket.
És most jött ez a török terrorista a nemzetközi alvilág mélyér ől,
mintegy a kor egy másik, sötét és pusztító hatalmának jelenlétét bizonyítva, rácáfolva a reményre a csodáról, amely még megmentheti a békét, s
elsütötte pisztolyát II. János Pál pápára.
Még megpróbálom magamban visszaidézni a Szent Péter tér zsongását, még megpróbálok reménykedni, de az alvilági hangok meg-megszakítják emlékeimben azt a zsongást, s a hatalmas tér a hív ők és turisták
óriási tömegével, Michelangelo kupolájával együtt merül el a messzeségben.
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ALKOTÓM ŰHELY

PENAVIN OLGA

A 170 ÉVES TÖRÖK MEGSZÁLLÁS NYOMAI
A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPMESÉKBEN
Dolgozatunkban az 1526-tól 1699-ig, a karlócai béke megkötéséig tartó
török megszállás nyomait kíséreljük meg megtalálni a jugoszláviai magyarok népköltészetében, közelebbr ő l népmeséiben, prózai hagyományában.
Mielőtt tulajdonképpeni tárgyunkra térnénk, el kell mondanunk,
hogy a tudomány általánosan elfogadott nézete alapján a finnugor (?)
eredetű magyarságnak már a honfoglalás el őtti évezredekben volt kapcsolata, ha nem is oszmán törökökkel, hanem más török fajú népekkel.
A (?) azért áll a finnugor jelz ő után, mert László Gyula nemrégen megjelent és szakkörökben nagy vihart kavart kis könyvecskéjében megkérdőjelezi a több mint egy évszázad óta meghonosodott felfogást a finnugor eredetr ől. (Őstörténetünk. Egy régész gondolatai néppé válásunkról.
Tankönyvkiadó, Bp. 1981.) A könyvecske hátsó fed őlapján így summázza
mondanivalóját a szerz ő: „Ennek a kis könyvecskének az a summája,
hogy mi magyarok nem vagyunk egyedül, hanem úgyszólván egész Eurázsia részt vett néppé tömörödésünk folyamatában." A 77. oldalon ezt
írja: „a honfoglalók népe kevert volt, többfajta nemzetiség élt egymás
mellett vagy egymással már vegyülten ..." A 79. oldalon: „Árpád magyarjainak vezet ő rétege az Ural, Szaján és Pamir emberanyagát hozta
a Kárpát-medencébe, de kisázsiai és balti elemekkel keverten." 81. oldal:
„Néppé válásunk évezredeiben . ötvöz ődtünk Eurázsia úgyszólván valamennyi emberfajtájával, a .fajtajellegek alapján rokonok vagyunk a perzsákkal, finnekkel, mongolokkal, a kisázsiai nagy ,m űveltségek népeivel,
akárcsak a göröggel, rómaival, de Nyugat-Európa népeivel, továbbá a
szlávokkal és a •skandinávokkal is atyafiak volnánk, nem is beszélve a
népvándorláskor népeiről, a hunokról, avarokról, bolgárokról. Csodálatos
együttese él bennünk Eurázsia népéinek." 42. oldal: „A finnugorság tehát nem ősállapot, hanem kés őbbi alakulat lenne..." 17. oldal: „Ha például a néphitet, népmeséket nézzük: egyszerre megsz űnnek a nyelvi határok, s mindenütt önmagunkra ismerünk..."
Már Gombocz Zoltán, Németh Gyula, Bárczi Géza és Ligeti Lajos
tanulmányai alapján tudjuk, hogy az id őszámításunk kezdete körüli
időtől kezdve egészen a IX. századig életmódváltozást mutató török jövevényszavak vannak nyelvünkben, de ezek a török jövevényszavak nem
egyetlen nyelvb ől, hanem többől és azok nyelvjárásaiból eredeztethet ők,
magyarázhatók. A kb. 300 török jövevényszó az állattenyésztésre (bika,
ökör, tinó, ünő, borjú, ürü, disznó, tyúk, kecske, sajt, túró stb.), földm űvelésre
(búza, árpa, eke, sarló, boglya, akna, körte, dió, sz őlő, komló stb.), mesterségekre, eszközökre (ács, sz űcs, szatócs, csákány, balta stb.), öltözködésre
(saru, csat, bársony, gyöngy, köpenyeg, tükör stb.), társadalmi és erkölcsi
életre (sereg, törvény, tanu, tolmács, gyász, gyón, bátor, gyáva stb.), vallásos életre (táltos, bölcs, varázsló, boszorkány, b űvöl, bájol, betű, szám,
ok stb.), természeti jelenségekre (tenger, sár, gyertyán, k őris, kökény,
torma, oroszlán, keselyű, turul, sólyom stb.) vonatkozik. Bárczi Géza
szerint a jövevényszavak zöme kétségtelenül a vezet ő osztályok révén ke587

rült be a magyar nyelvbe. Nemcsak a nyelvben mutatható ki a török
népekkel való együttlét, érintkezés hanem a tárgyi néprajzban is, f őleg
a szellemi néprajzban, mivel ennek hagyomány őrző ereje nagyobb, mint
a tárgyi néprajzé. Mint László Gyula is írja, legutóbb Vargyas Lajos
foglalta össze a kutatás mai eredményeit. Többek között szól Vargyas
az ugoroknál és törököknél egyaránt meglev ő „Hol volt, hol nem volt"
mesekezdő formuláról, a bels ő-ázsiai törökökt ől származónak tartja a
mesék sárkányát, táltos lovát, a táltosok állat alakú párviadalát a levegőben, a volgai törököktől jött a világ elképzelése, az, hogy egy cethal
tartja a világot, kaukázusinak gondolja meséink „köszönd, hogy öreganyádnak szólítottál" fordulatát. Már Solymossy Sándor észrevette a
török mesék „Hol volt, hol nem volt" kezd ő formuláját és néhány mesei
szólás meglétét a magyarban is, pl.: „Hol jársz, ahol a madár sem jár."
„Szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál." A keleti epikában is gyakori, hogy a hős bizonyítékul a kivágott nyelvet mutatja be. Ősi etnikai
kapcsolatokra emlékeztetnek e motívumok, állapította meg Ortutay Gyula
a Magyar népmesék c. könyvében. Diószegi Vilmos a magyar táltos
és az ázsiai sámán alakját vetette össze. A rovásírás is türk típusú. Népzenénk is eurázsiai örökség felé mutat Vargyas Lajos, Vikár László, Szabolcsi Bence szerint.
A török fajú népekkel való együttélés, kapcsolat (a kabarok három
törzse) hatása még napjainkban is felfedezhet ő. Mivel a jugoszláviai
magyar népköltészet része az általános magyar folklórnak, itt is fellelhetők ezek a motívumok. Gondoljunk csak többek közt a Jugoszláviai
magyar népmesék (Bp. 1971, közzétette Penavin Olga) meséi közül a Fehérló fia s változata, a Zájám Pogán szövegeire, az emberi vonásokkal,
emberi természettel ábrázolt sárkányokat és a sárkányöl őt szerepeltet ő
Mese a nagy lakodalomrul (37. szám), A három óriás (74. szám), A Vénusz-madár (30. szám), a leveg őben viaskodó táltos lóról szóló A gyerék
még a táltos ló (29. szám), a mágikus menekülést bemutató Jancsi és a
világszép asszony, a Világszép János (157. szám) szövegére. Az utóbbiban
pl. szerepel a mágikus kancatej fürd ő. A vörös tehén (49. szám) c. mesében az átváltozások szerepelnek (bikává, lánggá stb.). A 170. számú szöveg
a sámán, táltos alakját szerepelteti. Az alvilgjárást A legszeréncsésebb
óra c. szöveg említi. Az égig ér ő fa motívuma is megtalálható A cigány
az égben és a pokolban (72. szám), Égig érő mesefa (90. szám), a Hiedelmek c. szövegek (170. szám) közt. Az égben járással találkozunk a 107.
számú Csalimesében. A gonosz, ártó boszorkány és a garabonciás diák is
több szövegben szerepel (182. és 186. szám).
De azt sem szabad elfelednünk, hogy itt ezen a vidéken a más nyelvű népekkel való együttélés hatásával is számolnunk kell.
E kissé hosszúra nyúlt bevezetés után térjünk vissza f őtémákhoz,
a 170 éves török megszállás hatásához.
A XVI. században bekövetkezett török megszállás e tájon roppant
társadalmi változásokat hozott — állapítják meg a történészek. A feudális jellegű rabszolgatartó török uralom alacsonyabb szint ű volt az itt
létezett feudalizmusnál. A fejletlen termel őerők miatti helyzetéb ől újabb
területek meghódításával próbált megszabadulni a török birodalom. Az
expanziós politikát folytató török felégette a falvakat a hódoltsági területeken, „az egész vidék pusztasággá vált" — írja egy görög krónika.
Az ellenálló népet levágták, foglyul ejtették, a foglyokat Konstantinápolyba hurcolták s a rabszolgapiacon árulták, mint az állatokat. Az emberek, ha tehették, a hegyek, mocsarak közé menekültek. Nagyméret ű
pusztásodás következett be. A zilált társadalomban magukra hagyatottak élete bizonytalanságban telt. Vidékünkr ől puszta életüket mentve sokan északabbra húzódtak, vagy bevették magukat a mocsárvilágba. Pernye és üszök ülte romos házukat odahagyták, a mocsarak kalyibái adtak
otthont az állandó fosztogatástól, rablotámadásoktól, a gyermekek, n ők
elrablásától, a megaláztatástól, a rabszolgasorstól való félelemben, rettegésben élő szerencsétlen népnek, mert kiváltását, kicserélését csak a
pénzes, a gazdag ember remélhette. A szegény ember sorsa a rabszolgaság, a fiúgyermek sorsa a janicsárság.
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Bencze Sándor írja le Beszédes adatok a szlavóniai népmondákról
c., a Magyar Szó 1981. május 16-án megjelent írásában a szlavóniai „füstös embörök" ő rködését. „Minden faluban (Szlavóniában) volt egy úgynevezett füstös embör, aki nap nap után látófáról kémlelte, éberen figyelte a határt ... Az ilyen »füstös embör« a falu egy-egy megbízható,
ügyes embere volt, aki összeköttetésben állt a közeli falvak füstös emböreivel... Ha észrevette, hogy ellenség közeledik, vagy ha valamelyik
faluból jeladásként nehéz, s űrű füst emelkedett a magasba, akkor ő is
füstöt csinált. Erre a célra már jó el őre zsombékokat szedtek fel, raktak rakásokba. Hogy jobban füstöljön... leöntötték szurokkal. Így s űrűbb, nehezebb lett a füstje."
„A szájhagyomány szerint a menekül őknek sokszor kellett a mélyebb vízbe húzódiok az ellenség el ől. Az éltető levegőt ilyenkor hosszú
nádszálon szívták. A friss gyékényhajtás, káka, szittyó zsenge hajtása
volt az éhezők tápláléka." A mocsár védte, táplálta a menekülteket, otthont, néminem ű biztonságot, ételt, italt adott a szegény bujdosóknak. A
kortársak apokalipszisnek, a világ vége kezdetének látták a viszonyokat.
Mikor némileg konszolidálódtak a viszonyok, megjelent a török
megszállóktól közvetített kultúra. A mindennapi élet megnyilvánulásaiban jelentkezett. A városokban, a nagyobb helységekben, mint pl. Zenta,
Zombor, Szabadka, 'török hely őrség tanyázott. Külön városrészben — a
Tobánban (Topolya) — a török civil lakosság is megtelepedett. Dzsámik,
mecsetek, minaretek, fürd ők jelezték jelenlétüket. Török iparosok is
érkeztek az új piacot jelent ő helyekre. Tímárok, szűcsök, csizmadiák, papucsosok, fazekasok, kovácsok dolgoztak és látták el a lakosság igényeit.
Ők terjesztették a törökös diszítményeket, az újfajta, törökös árucikkeket. Tőlük ismerték meg a szattyánt, a növényi b őrkikészítési módot, a
bőrből készült csizmát, papucsot, a subát, a gubát. Az ing és az egyenes
szabású gatya is az ő közvetítésükkel jutott el a „hitetlenek"-hez. Itt kell
megjegyeznünk, hogy a viselt viseletbe is beleszólt a török. Tiltotta a
hitetlen gyaurnak a színes anyagból készült ruhákat. Ezért hallunk pl.
Szlavóniában ebben az időben fehér vászon viseletr ől, fehér gyászról mind
a magyaroknál, mind a horvátoknál. A borotvált fej, a pipázás is megjelent hatásukra.
Sok kereskedő is megtelepedett az üzletnegyedekben, árulták többek között a dohányt, a szebbnél szebb selymet, bársonyt, keleti díszeket.
Egészen keleties küls őt kölcsönöztek a helységeknek viselkedésükkel,
viseletükel, árujukkal. De nem maradtak helyben, járták a megszállt vidékeket.
A török hímzőasszonyok is igen keresettek voltak a nemesi udvarházakban. Ők terjesztették el a hímzésben az indák, a szegf ű, a gránátalma
motívumát, ami azóta is számos magyar hímzésben továbbél.
A kertekben új gyümölcsök, virágok jelennek meg. Ezóta ismert a
turkesztáni dinnye, a kármán körte, a boszniai alma. A rózsafajták elterjesztése is valószín űleg az asszonyokra vall.
A zenében a török zenészek terjesztették el a sípot, a gitárszer ű
húros, pengetős hangszert, a kobozt, amely igen kedveltté vált.
Mindennek a sok új használati tárgynak, foglalkozásnak, eszköznek,
közigazgatási fogalomnak neve is van, török neve, ez terjedt el a magyarok között. Kb. 800 oszmán-török jövevényszó jelent meg 170 év alatt
a magyar nyelvben, nagy részük azonban feledésbe ment, kiesett az emlékezetb ől.
A török világ, a török hódoltság, a „török rabiga", az „ottomán pokol", ahogyan a korabeliek nevezték, kitörölhetetlenül bevés ődött népeink
emlékezetébe. A szörnyű élmény még századok múltán is kísért a népi
elbeszélésekben, mesékben, balladákban, históriás énekekben. Még napjainkban is jelen van az emberek, az id ősebb generáció tudatában.
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A balladák históriás énekek, a mondák, a mesék, gyermekjátékok
szövegei még századok múltán, pontosan 382 év elteltével is emlegetik a
török idők szenvedéseit, a nép h ősiességét, a „nagy futásokat", meneküléseket. Gondoljunk csak a jugoszláviai magyarságnál is ismertes, törökkel kapcsolatos, a török-tatár világra utaló Fia rabolta anya, Török ra-

bolta lány, Törökt ől hazaszökött lány, Váradi basa vendégsége, Júlia szép
leány, Szilágyi és Hajmási, A fogoly katona, Két rab testvér, Fogarasi
István című balladákra, hogy csak a legismertebbeket említsük. A történeti énekek közül nálunk is hallható az Amott látod, rúzsám, azt a száraz
nyárfát vagy a Megüzenem a gyulai basának, hagyjon békét a szalontai
betyárnak kezdetű ének, melybe a helynév helyett az illet ő község nevét

illesztik, ahol éneklik. A gyermekversek közül p1. a gólyariasztó vagy a
csigahívogató is tartalmaz török, tatár vonatkozásokat. A Jugoszláviai
magyar népmesék c. kötetemben szerepl ő történeti mondák és mesék között
szép számmal találunk olyan szövegeket, melyek a régmúlt világ eseményeire, szerepl őire, az elszenvedett bántalmakra, sérelmekre, szenvedésekre
utalnak. Élénken él még az emlékezetben a tatárok személye, mint azt a
61. számú A kutyafej ű tatárok c. monda bizonyítja, melyet Péterrévén
j egyeztünk le.
„Még gyerékkoromba meséték nekem az öregebb embérék, hogy
valanlikó étek a világon olyán fajtájú embérék, amit most má nehezén
lehet éhinni. Ezek vótak a kutyafej ű tatárok. Aze híták így üket, mer a
testük egíszen más vót, mind a mienk. A kezük még a lábuk még csak
hasonló vót a mostani embérékéh ő, de a fejük inkábba kutyájéhó hasonlított. A száj össze vót ny őve az óra, oszt ép ugy el őre át, mind a
kuty ájé. [...] Beszédjük még hasonlította kutya vonyításáhó. [...] elég
veszedelmessék vótak ám a kutyafejüjek, mer [...] ha mégfogtak valakit,
azt még is étték. [...] Ahogy meséték az öregék, ezek a kutyafej űjek a
Tiszán túl laktak a bánáti részen."
A szlavóniai, Eszék környéki Kóragyon él ő híres mesemondó, Bencze
Mári néni mesélt nekem többek között a janicsárnak nevelt és elhagyott
hazájába vezényelt katonában gyermekét felismer ő anyáról, aki az anyajegyről ismerte fel szülöttét, azokról az anyajegyekr ől, melyeket csak
az anya ismer. Ugyancsak Mári néni mesélt egy másik történetet, melyben a törökt ől elhurcolt fogoly s a családtagok id ők múltával összetalálkoznak, a törökké vált fiú nem ismeri fel anyját. A magas rangú katonatisztté emelkedett fiú felfogadja gyermeke mellé dajkának az anyát. A
dajka altatódalt énekel: „Csicsis el, aludj el, te kis török gyerek! Nekem
is van ilyen szép magyar gyerekem!" A török ezt hallva kérdez ősködni
kezd. Végül is az anya felismeri az anyajegyr ől rég elveszett gyermekét
a török főtisztben. Mári néni ezt és a hasonló történeteket nagyon szépen, a lélektani hatásra is figyelve adta el ő. Nem egyszer könnyeket
csalt a megható, drámai történetekkel a hallgatók szemébe.
Másik mesemondóm, Kazár István, órák hosszat tudott mesélni
nagyanyjától, nagynénjét ől hallott történeteket, melyekben a török rabságba hurcolt szegény rája szenvedése szerepelt, az otthon maradottak
hősiessége, az ellenségt ől való menekülésre szolgáló, a puszta élet megmentésére minden praktikát igénybe vev ő furfangja, ravaszsága, talpraesettsége, sokszor a végs ő kétségbeesés diktálta tette, de szerepelt a mesékben a portyázó török katona zsákmányszerz ő, nőrabló csele is. Mesekötetem megjelenése óta legutóbb Bencze Sándor jegyezte le ezt a motívumot Beszédes adatok a szlavóniai népmondákról című, a Magyar Szóban
1981. május 16-án megjelent cikkében: ,,... gyakorta megtörtént, hogy a
portyázó ellenséges katonák a »Sári, Mári, gyeretök el ő, elmentek a kutyafej ű tatárok« vagy a »... gyeretök el ő, elmentek a buddyantós törökök« szavakkal magyar nyelven beszélve csalogatták el ő a közelben rejtőzködő magyar nőket, majd lovukra kapva őket, elrohantak. Akik el őbújtak, azokat rabszíjra f űzték, megalázták, meggyalázták, elhajtották."
Szerepelt még az elbeszélésekben a kényszerít ő körülmények hatására törökké váló magyar alakja is, ami — jól tudjuk — történeti valóság volt, mint Evlia Cselebi is feljegyezte Eszék város ismertetésekor.
.

590

A kb. 20 éve Jugoszlávia-szerte gy űjtögetett és már megjelent vagy
sajtó alatt lev ő szövegeim között szerepel pl. egy kincsmonda, A Zentai
k őkecske (68. szám). Egyébként a határt jelz ő vagy súlyként, nyomatékként használt török aranykincset rejt ő kőkecske motívuma egész Jugoszláviában megtalálható a magyaroknál, de a többi nemzet és nemzetiség
folkórkincsében is. Csak a k őkecske felhasználásának módjában, a kincs
megkaparintásának módjában van eltérés. Például a török, aki elrejtette
a kincset, a ki űzetés után visszatér, kibontja a k őkecskét, kiömlik a sok
arany. A magyar, akinek a földjén évek óta hányódott a k őkecske, ámulva
nézi a sok aranyat. A Zentán hallott történet, a Testsziget az 1697. szeptember 11-én Savoyai Eugén vezette Zentai csata nagy diadalát ünnepli,
mikor is a törökök úgy hullottak, hogy testükb ől egész sziget képz ődött.
Kraljevics Márkóról, azaz Márkó királyfiról, a legendás török-tatár
verő hősről (193. szám) a magyarok is szívesen beszélnek, tettei el őadásakor természetszer űleg a törökök-tatárok ismertetése, megelevenítése
sem maradhat el.
150 év után a viszonyok úgy-ahogy rendez ődtek. A török hűbérurak
viselkedéséről szól a kórógyiak emlékezete, melyet Bencze Sándor közölt már többször említett cikkében:
„A kórógyiak hűbérura, vagyis az akkori eszéki »török basa« elrendelte, hogy a falu legényei, lányai, menyecskéi jöjjenek össze a faluban
az úgynevezett Körömcse dombján, és mutassák be neki, valamint díszkíséretének népi táncaikat, dalaikat. Akkoriban a Körömcse dombja még
ősi formájában állott, valamivel magasabb volt, mint ma. S habár kelletlenül, de járták a basának a kórógyi fiatalok a derenkát. A nagyhasú
basa meg a táncosok alkotta kör közepén, piros bársony vánkoson ült
törökülésben és gyönyörködött dalaikban, táncaikban. A fiatalok meg a
duda ütemére csak ropták a táncot. Látszólag nagyban vigadtak. Ez alkalommal többek között a következ ő tréfás versikével kedveskedtek a
magyarul nem tudó basának:
Török basa, nagy a hasa, maratt vóna odahaza.
Ebatta bolongya, szakállas törökje, buggyantós törökje.
Fikomatta, terömtötte, ó, de megn őtt az úr bögye!
Néköd így is jó! Nékünk így is jó!
A basa örült, hahotázott, hogy ilyen szépen és jól elszórakozott alattvalóival a hitetlen gyaurokkal."
A török szultán szerepel a Jugoszláviai magyar népmesék 30. számú
meséjében, A Vénusz-madárban. A szomszédos szultán szeretné feleségül
venni a magyar király egyik lányát, de nem kapja meg. A szultán levelek
útján különféle feladatok elé állítja a magyar királyt. Megírja a szultán
„szomszéd barátjának", hogy ha nem teljesíti a feladatokat, hadsereggel
jelenik meg, mindenkit legyilkol, csak a királylányt hagyja életben. A
magyar király egy ügyes legény segítségével mindig minden feladatot
sikeresen elvégez, amire a szultán csak azt tudta mondani: „Áj, a fene
a magarjába, hát ezt is kitalálta!"
Török pap is el őfordul a mesében. Beszélt magyarul is egy kicsit,
meg akarta gyógyítani a f őhőst, de nem sikerült neki. A f őhős végül is
visszakergette a szultánt meg a papot is a városába, ezzel megszabadultak tőlük a magyarok. A kékfest ő inas c. mesében is ugyanez a motívum szerepel. A török szultán szemet vetett az öreg király lányára, de az
nem adja neki a lányt. Ekkor a szultán különféle feladatok elé állítja a
királyt. Ha nem tudja elvégezni őket, szörnyű csapást mér az országra.
A kékfestő inas segítségével kivágja magát a király. A törököt a mesemondó, a becsei Gliger Ilona ebadta töröknek emlegeti.
Szép emlékű székely mesemondóm, Kovács Juli néni meséi, melyek
motívumai régi társadalmi viszonyokat tüntetnek fel, a török világról is
hírt adnak. A 157. számú Világszép János c. meséjében a párnán ül ő
csaló alól kiugranak a párnák. A Vörös vitéz c. meséjében is a csaló Vörös vitéz a nyelv nélküli sárkányfejjel bizonygatja állítását, de a megszabadítóként fellép ő csaló feneke alól a 12 vánkos a szembesítéskor hárma591

sával kiszalad. „Mikor a Vörös vitéz meglátta, akkor mind akinek megparancsúták, 3 vánkus kiszalatt a seggi alul. Kiugrott. Már csak kilenc
maratt. A vánkosok kiszöktek a seggi alól stb." Maga a párnára ültetés
ténye török reminiszcencia.
Nemcsak a megélt események kísértenek, tükröz ődnek vissza kisebbnagyobb hitelességgel, illetve sokszor egészen minimális történeti h űséggel a mesékben, mondákban, hanem a török irodalom kedves csínytev őjének, Naszreddin Hodzsának kalandjait, csínyeit is fel lehet fedezni a
Bolond Pista-, a Csalóka Péter-, a Bohó Misi-, A cigány és a pap-féle
trufákban. Ezekben a szövegekben — mint Kovács Ágnes írja a Kis magyar néprajzban — mulatságos, gyakran triviális, obszcén cselekedetek
fordulnak elő. A téma változatos, csíny a csínytevés öröméért, ostobaság,
lustaság, restség, erkölcstelenség, különböz ő természet ű házaspárok szerepe és viselkedése bizonyos életkörülmények között, bizonyos helyzetekben. Rendszerint nem a n ő bugyuta, ostoba, hanem a férfi, a n ő túljár
a férfi eszén (Bolond Pista). Valóban igaz az a megfigyelés, hogy a mulattatáson túl nevel ő célzatuk is van ezeknek a vidám, szellemes, der űt
keltő szövegeknek. Ez pedig nagyon fontos szerep. A jugoszláviai magyar
mesekincsben a következ ő, már megjelent trufákat említhetjük meg:
Hanzi szolgálni megy (56. szám), Bohó Misi (100. szám), Csalóka Péter
(103. szám), Bohó Misi (146. szám).
Az ócskás (198. szám) és A halász és a tenger című mesében az
Ezeregyéjszaka csodás mesevilágának Aladdinja, a bezárt szellem motívuma fedezhet ő fel.
A Kovács Barnabás vojlovicai adatszolgáltatótól feljegyzett, Az élet
vize c. mese a török mesék kedvenc szállítóeszközét, a repül ő szőnyeget
szerepelteti. A Tündérországba vezet ő úton a király legkisebb fia, János ezt használja: „János azt a lovat, amelyik a parazsat megette, kivezette az istállóból, felült reá, s a sz őnyeg tetején ment. A sz őnyeg utánacsavarodott, ahogy ment. Bément egészen a Tündérországba."
A keleti epikában gyakori dolog, hogy a h ős bizonyítékul a kivágott
nyelvet mutatja be, s azt, aki a nyelv nélküli fejet használja bizonyító eszköznek, kidobják. Ez található meg a Világszép János c. mesében.
Még sok és sokféle módon megnyilatkozó török hatásról és reminiszcenciáról beszélhetnénk, de talán ez a rövid dolgozat is adott némi
képet a felvetett témáról.
összegezésként elmondhatjuk, hogy a jugoszláviai magyarság prózai szövegeiben, a mesék, a mondák, a trufák motívumaiban még most,
századok múltán is őrzi egy ősi kapcsolatokra emlékeztet ő társadalom
hitvilágát, ugyanakkor szép számú szöveg ad hírt a 170 éves török világról, ,;az ottomán pokolról".
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VIRÁG GÁBOR

VAJDASÁG NÉPEI ÉS NEMZETISÉGEI
TESTVÉRISÉGÉNEK GONDOLATA MAJTÉNYI MIHÁLY:
CSÁSZÁR CSATORNÁJA ÉS ÉLŐ VÍZ C. REGÉNYÉBEN
ELŐ FORDULÓ TULAJDONNEVEK TÜKRÉBEN

A jugoszláviai oktatási rendszer sajátossága az, hogy a hat köztársaság
és a két tartomány mindegyikének külön-külön tanterve van. Ez a többszörösség az ország társadalmi-politikai rendszerének szükségszer ű következménye, hiszen a népek és nemzetiségek minden tekintetben egyenrangúak. Ha a kérdést az anyanyelv és irodalom tantárgyának tantervére szűkítjük, ez azt jelenti, hogy a népek és nemzetiségek saját anya'
nyelvüket és irodalmuk legjelesebbjeit tanulják. A nemzetiségek tanterve ezenkívül a nemzetiségnek Jugoszláviában kialakult irodalmi alkotásait is el őírja. A nemzeti irodalom tanítása a középiskolában kezd ődik.
Az általános középiskolában, tulajdonképpen az els ő és második osztályban
a kezdetekt ől 1945-ig tanítjuk a magyar irodalmat, a hivatásirányú iskolákban (szakiskolák, gimnáziumok nincsenek), a harmadik és negyedik
osztályban 1945-t ől napjainkig jutunk el. A szakiskolákban ezenkívül,
tekintélyes óraszámmal tanítjuk a jugoszláviai magyar irodalmat.
A tantervek többszörössége ellenére a nevelési célokat egységesítik.
Így az irodalom tanításának egyik legfontosabb feladata: „nevelje a tanulókat a szocialista hazaszeretet szellemében, járuljon VSZAT, valamint
JSZSZK népei és nemzetiségei hagyományközösségének kölcsönös megismeréséhez."
Szakiskolában dolgozom, nyelvtanoktatás nincs, így a tulajdonneveket csak az irodalom keretében hasznosíthatjuk. Olyan m űvet választottam, amelyen a fentebb idézett nevelési cél megvalósítható, és ebben a
nevek is segíthetnek, a két regény: Majtényi Mihály Császár csatornája,
[Magyar Írás Könyvkiadó, Bp. é. n. (1943)] és Élő víz, (Testvériség-EgyséQ Könyvkiadó Vállalat, Noviszád, 1951 és Magvet ő Kiadó, Bp., 1967). Tulajdonképpen olyan regények, olyan korszakot ábrázolnak, „amelyben
a mai Bácska alapjai lerakódtak", vagyis amikor a Dunát a Tiszával
összekötő ún. Bécsi-csatornát kiásták, s az egykor mocsaras-lápos vidéket kitűnő tetmőfölddé változtatták. De nemcsak a földrajzi körülmények változtak meg gyökeresen a 18. század utolsó negyedében, hanem
akkoriban alakult ki e vidék népessége is. A török hódoltság után csaknem lakatlanná vált ingoványra — amely bizonyos tekintetben a hatalmi vákuum idejét is élte, hisz a földesurak és a kincstár hatalma még
nem állt helyre egészen — dalmaták, szerbek, németek és magyarok, zsellérek és máshonnan jött nemesurak, rabok, francia hadifoglyok vonulnak. „Legtöbbjüknek ez lesz a hazája, itt kell élniük egymáshoz tör ődve" (Zimándi Pius).
„Első ízben 1943-ban fordult e korszak, és benne a csatornaépítés
felé, s a Császár csatornája című regényében ábrázolta. A felszabadulás
után átdolgozva és valójában még egy kötettel megtoldva az els ő változatot, Élő víz címmel adta közre a csatornaregény második változatát."
(Juhász Géza: Majtényi Mihály. Újvidék, 1978. 102.)
A Császár csatornája a Duna—Tiszát összeköt ő csatornát megépít ő
Kiss József nehéz és küzdelmes életét meséli el, leírja az építés történetét.
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Az Élő víz kb. egy évszázadnyi id őt ível át. Kiss József történetével, valamint a csatorna építésével kezd ődik és a 19. szazad végével, a
csatorna mélyítésével és elágazásának kiásásával végz ődik. Mindkét regény igazi hőse a csatorna és a partján él ő népek.
A regényeknek ez a jellegzetessége kihat az író névadására is. Sok
alakot, nevet vonultat fel: élt történelmi személyiségeket és kitaláltakat.
Egy villanásnyira elénk tűnnek, azután többé nem találkozunk velük.
Mégis a témámat alátámasztó következtetések levonhatók a tulajdonnevekből. Ezek között vannak szláv, német, magyar nevek.
A népek egymás mellett élésének következménye a párhuzamos
névadás. A C s e r n a B a r a (mocsár, fekete láp) ilyen név. A regényben többször el őfordul a szerb vagy a magyar név: Fekete v í z, f ek e t e 1 á p. A mocsarat lecsapolják, csatorna vezeti le a vizét, most
is a fekete víz, a halál vize. A csatorna megálmodója, Kiss József kísérőjével a csárdába menekül, ahol egy szerb öregember unokáját siratja.
„— Lány volt — avatkozik bele valaki illetéktelenül. — Annak az
őszhajúnak unokája ottan.
Csöndösen hé' — 'sz meghallja.
Nem ért csak rácul. Csak dalol, hallják?
Oszt éppen most, viharkor?
Víznek ment az unokája, beleölte magát az árokba, a csatornába
éppen. [...]
Azzal meg mi bajotok, az inzsellérrel, pórnépség?!
Nekem ugyan semmi. Az a rác nóta ott, az átkozza a nevét folyton. Dalolgatják széltében, ez lesz a lányok, legények temet ője, a fekete
víz." (Császár csatornája, 185-186.)
A földrajzi nevek egyéb példái: Budzsák (É. v. 193.); csornoki pusztalegelő, kisdobrai praedium (É. v. 39.) Matheovics puszta (Cs. cs. és
É. v.); Sajkás (CS. cs.); Karakoria (É. v.).
A Császár csatornája c. regényben az író szerbekr ől, sokácokról,
dalmátokról és németekr ől beszél, de csak a nemesség, hivatalnokok
köréb ől nevez meg szerepl őket, említ neveket: Szechenácz Jakab, Martinovics bizalmasa; Baderlicza János zentai kapitány; Becker József, a
magacinárius alig érti a magyar szót, de helyesel mégis; Georgius Becker
uram a futaki magacin vezet ője; Markovics József városkapitány; Antonius Kruspér disztriktuális elöljáró; Szlatkovics József, az ősz plébános;
Ho f f mann Gottlieb Krisztián Zwickauból jött, nem volt jobb chirurgus
nála a Duna—Tisza között.
A magyarok: Kiss József, a csatorna megálmodója; Kiss Gábor; JabZanczy Gáspár a rabok közül; Bajcsi András; Leopoldus Márt fy főnótárius; Domini Michael Magyar; Odry András viceispán; Ambrózy Gábor
de eadem, a Tiszán inneni koronauradalmak tabuláris fiskálisa.
A fenti nevek a kialakuló sorsközösség többnyelv űségének példái.
Az Élő víz idő- és társadalomábrázolásban tágul. Fentebb már
megállapítottam, hogy mindkét regény igazi h őse a csatorna és a partján élő népek. Nem szabad elfelejteni, hogy id őközben történelmi fordulópont következett be, a felszabadulás. A két regény megjelenése között nyolc év telt el. Az Élő víz c. regényben „már nem a csatornán és
nem Kiss József alakján van a hangsúly, hanem a népen, amit többek
között az is bizonyít, hogy Majtényi els ősorban a szociális mozzanat
kiélezésével gazdagította a regény új változatát, s politikai tendenciákat
is érvényesített (a testvériség-egység jelszava pl.)". (Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. Újvidék, 1968. 237. 1.)
Ennek az lesz a következménye, hogy most az egyszer ű embereket
is nevükön emlegeti:
A szerbek: Marko, a falusi tanító; Zorka, a felesége; Bogdan, a
zsilipes.
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A magyarok: Bingula, a víziember; a mentés Bubás; Nagybél ű Menyhért, Török Bana, Tanka Ambrus, Punak Kati; Kacsmarik Gyula, az obsitosból lett tanító; özvegy Kalapos Katalin, Varnyú L őrinc, a baráberek
közül; Gubás Lajos, vezér a baráber csapatban; Bagonyi a baromfiudvar
őre; Cseke Ferenc csempész, Kapisztrán Vince, Erzsók Péter.
A nemesek, az urak: Kiss József és testvére, Gábor; Heppe Szaniszló, lengyel, császári vízmér ő; Laurentius, a csuhás; varbói Kruspér
Ádám, kamarai referendárius; Josephus Krall iskolamester; Bajcsi András, Bajcsi Gábor; Zakariás János, a fősáfár; tekintetes Hanke Krisztián,
Vattay János Matheovics puszta földesura; Nikolits tanácsnok, Türr István; Csernák Mihály, a fölkapaszkodott paraszt; Mátyás, a kövér sváb
kocsmáros; Szoyer Nándor vállalkozó; Árvéd báró stb.
Vitányi Borbála Személynévadás Tömörkény István m űveiben c. dolgozatában (Magyar Névtani Dolgozatok 11, Bp. 1981, 4. 5.) idézve Mucsi
Józsefnét: „A nyelvi jelenségeket nem ragadhatjuk ki környezetükb ől,
vizsgálatuknál figyelembe kell venni a szituációt, ami nem csupán a közvetlen el őzményt, illetőleg a következményt jelenti a szövegben, hanem
ezenkívül a beszél ő és hallgató viszonyát, a témát, a m űfajt, s messzebb
menve az írót magát, akinek egyéniségéb ől a stílus fakad" (Mucsi Józsefné: Tömörkény István írói nyelvének néhány mondattani sajátossága.
A Szegedi Pedagógiai F őiskola Évkönyve. Szeged, 1957. 81.), megállapítja: „Nem szemlélhetem a neveket önmagukban, hiszen legtöbbször éppen
a szövegkörnyezet, az írói útmutatás az a magyarázat, amely elvezet a
sok kívánkozó megoldás közül a valóban helyeshez."
Tulajdonképpen helyben vagyunk. Az Élő vízben Kiss József mellett Kacsmarik Gyula, az obsitosból lett tanító és Marko, a szerb, tanító
a legkidolgozottabb alakok. Nem vélelen, hiszen a vidék életét, a már
kialakult falvak mindennapjait itt kett őjük életén és munkáján keresztül mutatja be Majtényi.
Marko szerb, de kit űnően beszéli a magyar nyelvet, hiszen Martanoson a magyarok között n őtt fel. A név gyakori a szerbek között. Népszerűsége nagy, hiszen Kraljevi ć Marko, Marko királyfi keresztneve is,
aki a török elnyomás idején élt. A szerb h ősdalok kedvelt alakja, rettenhetetlen hős, a szabadságért harcolt.
Az egy faluban dolgozó két tanítót a baráberek hozták össze:
„Ha nincsenek a baráberek, ez a hangos talicskás sereg, Kacsmarik
mester talán sosem kerül vastag barátságba Markóval. Tanító volt ez
is, fiatal és lelkes hangú, éppen úgy nyögött szakállas papjának gyámolítása alatt nyüzsg ő és eleven falujában — vagyis a túlsó soron, a f őutca másik oldalán, a szerb faluban —, mint ő ideát. Egy utca volt köztük, a két falu között, zsellérekb ől lett nincstelenek és jobbágyokból lett
parasztok voltak azok is — mégis úgy éltek, mintha áthághatatlan fal lenne köztük. Mintha végtelen fal állta volna útját minden arrajárónak;
mindenki érezte és minduntalan beleütközött. Ám a barábersereg nem
látta meg ezt a válaszfalat, egységes egésznek vette a falut és kétkrajcáros hálóhelyekért kopogtatott be innen is, túlnan is. Fekhelyet keresett
az istállókban, nekik ugyan mindegy volt, melyik nyelven szidja őket a
gazda, tereli őket kifelé, vagy szorít éppen hálóhelyet éjszakára." (201.)
Ekkor talál egymásra a m űveletlen, katonából lett tanító, Kacsmarik Gyula, akinek a családneve szlovák ősöket sejtet, és a m űvelt, pedagógiában és politikában egyként járatos Marko:
„Kész áldás — gondolta kés őbb —, hogy erre a cimborára, igaz
barátra rátalált. Bár ez szerb hit ű és az ilyenre kígyót-békát kiáltanak
odaát az ő falujában az urak. Csakhogy ő, mióta barátkozik vele, másként látja ám a dolgot, egészen másként. Hegyes bet ű ide, hegyes betű
oda — mondotta volt valamelyik nap az urak el őtt —, azokon a hegyes
dolgokon is élnek ma tudományos dolgok. Kijelentésével módfelett megbotránkoztatta a jegyz őt meg a segédjegyz őt, akik azt vitatták, hogy
talán le sem lehet írni azokkal a bet űkkel egy becsületes gondolatot,
azonfelül, amit a pap kántál, hogy goszpodin pomilui. Na, ha azok hal-
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lották volna, az urak, ahogy ez a Marko kitárja tudományos gondolatait
a kórházról, a munkáról, a szegényemberr ől, dehogy hinnék, hogy azt
mind hegyesbetű s könyvben olvasta. De jobb is tán, hogy nem hallották,
mert betyármérges szószólói az állami gondolatnak s dehogy t űrnék,
hogy ilyen dolgokról vitatkozzon. Azt mondanák, hallva a Marko szavát:
lám, ilyen felforgatók ezek mind, döngetik az ezeréves magyar igazság
kapuit. A jegyző meg, az öreg alamuszi, aki olyan büszke a f ő szolgabíró
tetujára, korholná a szortyogó pipája mell ől: te egyházi tanító vagy,
Kacsmarik, és leadod magad az ilyennel? Te az úri élet bástyája vagy
itten — azt mondá neki az öregjegyz ő . Miénk az ország -- mondaná
neki és el sem hinné, hogy ez a magyar élet olyan keserves gondolatokat szül, mint amit ez a szerb tanító hangoztat
Motoszkált benne, még hazatér őben is ez a dolog. Az aprólékpaprikás igen kitűnő volt s most, hogy jóllakottan lépett hazafelé, kés ő este,
a falu utcáján, egyszerre rátört: de jó lenne bekukkantani mind a házakba és megkérdezni az embereket, hogy vélekednek err ől a dologról. Mert
nem olyan buta ám a falusi nép, mint híresztelik. Széna-szalma, hogy a
lábukra kötik és úgy lépegetnek — nincsen az, egzecíroztatott ő elég
katonát, huncut, aki kitalálta! Csak úszkálunk itt, mint a vízen a békanyál, egypáran, jegyz ő, pap, tanító és egyikünk sincs, aki tudná, mit
gondol a nép valójában. Ezt így mondotta a Marko éppen az imént s
ez így igaz, még ha hegyesbet űs könyvből olvasta, még akkor is." (257-258J
„Marko tanító alakjában — mondja Juhász Géza — olyan m űvelt,
felvilágosult, a korviszonyokhoz képest a nemzeti és osztályöntudat
olyan magas szintjén álló szerb értelmiségit állított elénk, aki
immár nemcsak e vidék különböz ő nemzetiségeinek békés egymás mellett élését hirdeti, hanem a szociális igazságot is, az osztályharcot, amelyet csak harcos szövetségben vívhatnak meg az itt él ő nemzetiségek.
Mindenképpen az ő eszméi (Marko, V. G.) mutatnak legmesszebbre el őre,
mondhatnánk, egészen a jugoszláv nemzetek és nemzetiségek legújabb
kori nemzeti felszabadító háborújáig és szocialista forradalmáig." (Juhász Géza: Majtényi Mihály. Újvidék, 1978. 167.)
.. .
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OL VASÓNAPLÓ

ELŐZMÉNYEK, KEZDET ÉS FOLYTATÁS
JOSIP BROZ TITO összegy űjtött m űvei VI. és VII. kötet.
Forum, Újvidék, 1980.
A belgrádi Legújabb kori Történelemtudományi Intézet gondozásában elkészült, az újvidéki Forum könyvkiadó kiadásában megjelent Josip Broz
Tito összegyűjtött műveinek újabb öt kötete — magyar nyelven. A kutatást irányította, a kötetet sajtó alá rendezte, a jegyzeteket, az id őrendi és
egyéb mutatókat összeállította a VI. kötetben dr. Pero Damjanovi ć, a
VII-ben Radomir Vujoševi ć, a VIII., a IX. és a X. kötetben pedig Mišo
Leković. A fordítást végezte: Kovács János, Aladics János, Garai László,
Szerda Sándor, Fischer Jen ő, Garai Béla, Pilcz Nándor, Borbély János és
Bogdánfi Sándor.
A VI—X. kötet összesen mintegy kétezer oldalnyi terjedelm ű, és Tito
elvtársnak az 1940 októberét ől 1942 júniusáig terjedő időszakba írt munkáit tartalmazza.
A magyar nyelven megjelen ő kötetekben érintett id őszak egybeesik
a felkelés és a forradalom kezdetének id őszakával, úgyhogy a Forum
könyvkiadó ezekkel a kiadványokkal .a jubileumra, a negyven évvel ezel őtti
eseményekre való emlékezéshez adta nagyszer ű hozzájárulását. Mondani
sem kell, hogy készül őben van Tito elvtárs összegy űjtött műveinek többi
kötete is, ez az idei öt kötet azonban a legjobbkor jött mindazok számára, akiket részletesebben érdekel a népfelszabadító harc kezdete, azaz Jugoszlávia népei és nemzetiségei felkelésének és forradalmának kezdeti
időszaka. Forrásműről van szó, Tito elvtársnak arról a munkásságáról,
amelyhez visszatérünk, amely nemcsak a mostani, hanem az elkövetkez ő
nemzedékek munkájának az ihlet ője lesz.
Nem vállalkozhatom a kötet részletes bemutatására, els ősorban azért
nem, mert kétezer oldalnyi, hihetetlenül sok adatot és tényt rögzít ő munkát, de főleg a szerteágazó, minden fontos kérdésre kiterjed ő munkásságot egyszerűen képtelenség egy ilyen rövid írásban bemutatni. Elolvasva
az összegyűjtött Tito-műveknek ezt az újabb öt kötetét, az ember ismételten rádöbben Tito elvtárs nagyságára, látnokiságára. Ismételten elolvasva a felkelés és forradalom kezdetének id őszakában írt munkákat — közülük elég sok ezekben a kötetekben jelenik meg el őször —, az ember
elgondolkozhat és választ kap arra a kérdésre, amely az egész világot
foglalkoztatta, arra történetesen, hogyan volt lehetséges, hogy néhány tízezernyi kommunista és forradalmár a legnagyobb történelmi csatába tudta vinni az ország népeinek hatalmas tömegeit. Ennek a küzdelemnek kezdettől fogva a népfelszabadító harc és a szocialista forradalom jellegét
adta a párt és Tito elvtárs, aki az els ő pillanattól kezdve tisztában volt
azzal, hogy a harchoz és gy őzelemhez a néptömegek széles frontjára van
szükség.
Lássuk, mit tartalmaz a Tito-m űvek újabb két kötete.
A hatodikban, amely az 1940 októberét ől 1941 áprilisáig terjedő időszakot öleli fel, a központi helyet .a Jugoszláv Kommunista Párt V. országos értekezletének dokumentumai foglalják el. Erre az értekezletre, mint
ismeretes, Dubravában — az akkori Zágráb melletti településen, a mai
városrészben — került sor. A referátum — Tito elvtárs legterjedelmesebb
háború elő tti munkája — áttekinti a JKP legújabb kori fejl ődését és
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meghatározza a pártmunka irányvonalát. Megvilágította az országban uralkodó helyzet teljes komolyságát, hangsúlyozta az országot fenyeget ő veszélyt és rámutatott az el őállt helyzetb ől való kivezető útra. Tito elvtárs
ezen az értekezleten egyebek között hangsúlyozta: ,,... A Cvetkovi ć—Maček-féle népellenes kormány mindent elkövet, hogy Jugoszlávia népeit befogja a tengelyhatalmak imperialista háborús szekerébe, ahogyan még
nemrég az úgynevezett nyugati demokrácia szekerébe akarta befogni
őket azzal a céllal, hogy vállukra rakja az általa folytatott imperialista
háború terhének egy részét, s hogy ily módon ne csak saját t őkés osztályuknak, hanem a Berlinben és Rómában uralkodó pénzoligarchiának
is szolgái legyenek. Jugoszlávia népei azonban ellenzik ezt az áruló külpolitikát, amelyet a Cvetkovi ć—Maček kormány folytatott. Jugoszlávia
dolgozó népe ellenzi a Szovjetunió kormányával szemben folytatott kétszínű és valójában ellenséges kormánypolitikát, aminthogy megveti azt
a tengelyhatalmak iránti visszataszítóan hízelg ő politikát is, amely nap
nap után kifejezésre jut :a sajtóban, a rendszer eljárásaiban stb. Err ől
tanúskodik az utóbbi hónapokban történt számos tiltakozás és összet űzés
is. Jugoszlávia népei nem kívánják a- fasizmust, nem kívánják a totális
rendszert, nem akarnak a német és olasz pénzoligarchia szolgái lenni,
mint ahogy sohasem békéltek meg a félgyarmati függ őséggel sem, amelyet az els ő imperialista háborút követ ően rájuk kényszerített az úgynevezett nyugati demokrácia."
Az V. országos értekezletre készült jelentésben, akárcsak ebben a VI.
kötetben közölt egyéb munkákban is, központi helyet foglal el a káderkérdés, a pártkáderek képzése és iskoláztatása, a párt vezet őségének
struktúrája, a munkásoknak a vezet őségekbe való bevonása, továbbá a
kommunisták egyéni tulajdonságainak, mindenekel őtt szerénységének és
példás magánéletének a fontossága. Err ől az utóbbiról mondja Tito elvtárs a JKP 1940. évi értekezletére készült jelentésben a következ őket:
„ ... Némely vezet ők sokszor szeretnek fontoskodni az egyszer ű párttag
vagy az alacsonyabb rangú fórumok egyik-másik elvtársa, illetve elvtársai előtt, gondolván, hogy ily módon növelik a maguk vagy a magasabb
fórum tekintélyét, valójában pedig az ilyen elvtársak nevetségeseknek
vagy komolytalanoknak bizonyulnak. A bolsevikok legf őbb tulajdonsága,
amely minden más embert ől megkülönbözteti őket, a .szerénység ... Elvtársaink általában azt hiszik, hogy magánéletük csak rájuk tartozik. Ez
nem igaz, ellenkezőleg, a pártnak gondot kell fordítania minden egyes
párttag magánéletére. Hiszen nem szabad szem el ől téveszteni, hogy a dolgozó tömegek de még mennyire ügyelnek arra, hogy a kommunisták és
más munkásmozgalmi vezet ők miként viselkednek magánéletükben."
És végezetül még egy rész a kötetb ől, illetve az V. országos értekezlet dokumentumaiból. Tito elvtárs jelentése, akárcsak az értekezlet határozata, nagy figyelmet fordított a kommunistáknak az ifjúság körében
kifejtett tevékenységére, különösen arra, hogy az ifjúkommunisták szervezete hogyan lehet az új párttagok pótolhatatlan kútforrása. A határozatokban többek között ez áll: „ ... meg kell magyarázni az ifjúságnak,
hogy az idejétmúlt kapitalizmus a fiatalok vérével akarja meghosszabbítani életét, ezért igyekszik különféle szervezetek és az egyház révén, a nemzeti gyűlölet mesterséges szításával, a h ősiesség magasztalásával és egyéb
módszerekkel mindenáron magához kötni és a háborúra felkészíteni az
ifjúságot ..."
A hetedik kötetb ől az 1941 áprilisától 1941 novemberéig tartó periódus dokumentumait ismerhetjük meg. Ebben a forradalmi id őszakban a
Jugoszláv Kommunista Párt a történelem színpadára lépett, mégpedig nem
kisebb forradalmi elhatározással, mint hogy kezébe veszi a jugoszláv népek sorsának irányítását. Ennek a kötetnek a bemutatásához hozzátartozik az előző kötetben közölt felhívás, amelyet az 1941-es áprilisi háború
kitörésekor közzétett kiáltvány tartalmaz. A bekezd ő mondatok így hangzanak: „A szörny ű katasztrófa, amelyet mi kommunisták már régen jeleztünk, utolérte Jugoszlávia népeit. A tengelyhatalmak hódító seregei hirtelen betörtek hazánkba, és amerre csak megjelennek, halált, pusztulást
hagynak maguk után. Belgrádot romba döntötték. Lángba borított ro-
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mokból riadtan menekül ő ártatlan gyermekek, asszonyok, öregek estek
a támadók áldozatául. A nagy tengelyhatalmi hódítókhoz csatlakoztak a
kis hódítók is: Bulgária és Magyarország. Azok az országok, amelyekkel
Jugoszlávia korábbi felel őtlen uralkodói örök barátságról szóló egyezményeket kötöttek."
Gondolom, nem árt felfrissíteni az áprilisi háború eseményeit és néhány adatát. Ezek egyébként a Jegyzetek című részben is megtalálhatók.
1941. március 27-én, tehát még ugyanaznap, amikor Jugoszláviában
lezajlottak a tengelyhatalmakhoz való csatlakozás elleni tüntetések, Hitler azt a határozatot hozta: „végezzék el az összes el őkészületeket, hogy
Jugoszláviát katonailag és mint államot szétverjék". Felszólította Olaszországot, Magyarországot és Bulgáriát, hogy vegyenek részt ebben a támadásban, s jutalmul Jugoszlávia rovására területi terjeszkedést ígért nekik.
Ezenkívül úgy döntött, hogy a Görögország elleni támadást (Marita-terv)
minél előbb végre kell hajtani, az Oroszország elleni hadjárat (Barbarossa-terv) megindítását pedig négy héttel (május 15-ér ői június 22-ére)
el kell halasztani. A Jugoszlávia elleni támadás 1941. április 6-án kora reggel kezdődött meg. A túler őben levő német és olasz támadókkal szemben
(nem sokkal kés őbb csatlakoztak hozzájuk a magyar és bolgár er ők is)
a jugoszláv katonaság nagyon gyorsan összeomlott és széthullott. Nem
készült fel eléggé az ellenállásra, gyengén volt felszerelve, sok volt a bels ő
ellentét és romboló tevékenységet fejtett ki az ötödik hadoszlop — a gyors
széthullás tehát érthet ő volt. Tegyük ehhez hozzá azt is, hogy a f őparancsnokság, akárcsak a hadsereg parancsnokai, sokkal inkább azzal tör ődtek,
hogyan mentsék saját magukat, mintsem az ország érdekeivel és a sikeres hadviseléssel. A kormány külföldre menekült, s a feltételek nélküli
kapitulációt április 17-én írták alá — alig tíz napig tartó háború után.
A VII. kötetben a Jugoszláv Kommunista Párt f őtitkárának 79 cikke
szerepel, s ezeket olvasva tulajdonképpen a felkelés f őútvonalán haladunk, nyomon követjük a felkelés irányítójának, Tito elvtársnak az ország
felszabadítására összpontosuló alkotó szellem ű munkáit és gyakorlatát.
A kötet els ő dokumentuma egy kiáltvány. Május elseje el őtt egykét
nappal csempészték ki egy zágrábi illegális nyomdából és eljuttatták az
ország minden tájára, az összes pártszervezetekhez. A 'kiáltványt a JKP
Központi Bizottságának nevében Tito elvtárs fogalmazta meg. (Ne feledjük, hogy alig két héttel a Jugoszláv Királyság összeomlása után tartunk,
amikor a megszállók annyira feldarabolták az országot, hogy alig lehetett
felismerni a tengelyhatalmak és csatlósaik által megszállt európai országok között.) A kiáltvány a következ ő mondatokkal kezdődik: „Az egész világ munkásosztálya borzalmas, az emberiség történetében példátlan háborús öldöklés és pusztítás közepette ünnepli a proletariátus ötvenharmadik nemzetközi ünnepét. Mind az öt világrész egész kapitalista világa
harcban áll, háborúját módszeresen készítették el ő az imperialista nagyhatalmak t őkései ... A harc a világ újrafelosztásáért és a kis államok leigázásáért folyik, nem pedig a versaille-i igazságtalanság ellen, mint ahogy
azt a tengelyhatalmak nagyt őkései állítják. A harc az impériumok megtartásáért és a gyarmati népek további leigázásáért, nem pedig a demokráciáért folyik, mint ahogyan azt az angol és amerikai nagyt őkések szeretnék elhitetni a világgal... Munkások, parasztok, polgárok — hazafiak!
Fogjatok össze! E sorsdönt ő napok megkövetelik, hogy egyesítsétek er őiteket a létért folyó harcban. Ő si ellenségetek a léteteket és nemzeti vívmányaitokat veszélyezteti. , Le akarnak törölni benneteket a föld színér ől, el
akarnak nemzetietleníteni, el akarják venni nemzeti és kulturális életre
való jogaitokat ... E nehéz órákban minden eddiginél szükségesebb a nép
egysége. Ne csüggedjetek, tartsatok ki a harcban, a munkásosztály élcsapata, a Jugoszláv Kommunista Párt hív és vezet benneteket."
A megszállt és feldarabolt országban súlyos körülmények uralkodtak.
Mindennapossá vált a kegyetlen terror és embervadászat. Tito nem ismeri
el az ország feldarabolását, nem hátrál meg a terror el ől. Óvja a párt
egységét, a pátmunka folytonosságát szorgalmazza, arra törekszik, hogy
az új körülményeknek megfelel ően alakítsák át a szervezeti formákat. Május elején összehívja az összes nemzeti és tartományi pártvezet őségek kép-
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viselő it. Ez volt a zágrábi tanácskozás, amelyen megvizsgálják a Jugoszláv
Királyság összeomlásának okait, elemzik a megszállás miatt kialakult
körülményeket és kijelölik a közelebbi és távolabbi feladatokat. Tito elvtárs tanácskozásáról hosszabb lélegzet ű cikket írt. Akárcsak a május elsejei kiáltványban, ebben a cikkében is kifejezi a párt erejét és a széles
néprétegek harciasan hazafias és demokratikus antifasiszta érzelmébe vetett hitét. A megszállás utáni helyzetr ől és a fegyveres harcra vonatkozó
programról jelentést készített a Komintern számára is. Megtudhatjuk belőle, hogy a Jugoszláv Kommunista Párt fegyveres harcra készül a megszállók ellen.
Május derekán Zágrábból Belgrádba költözik és körülbelül négy
hónapon át innen irányítja a pártot és a népfelszabadító harcot. Június
22-én a Szovjetunió elleni német támadás hírére összehívja a Politikai
Bizottság és a Központi Bizottság Belgrádban lev ő tagjait. Felmérik a
támadás következtében el őállt helyzetet és megállapítják, hogy elérkezett a megszállók és belföldi csatlósaik elleni fegyveres harc ideje. Az
elfogadott határozatok szellemében Tito elvtárs a JKP Központi Bizottsága nevében kiáltványt ír Jugoszlávia munkásaihoz, parasztjaihoz, polgáraihoz és a JKP tagjaihoz. Felhívja őket, hogy a Jugoszláv Kommunista Párt vezetésével, egyesített er ővel és testvéri összefogással induljanak a megszállók és szolgáik ellen. A kiáltványt június 23-án nyomtatták
ki egy titkos nyomdában, majd a Központi Bizottság futáraival szétküldték a nemzeti és tartományi vezet őségekhez azzal a feladattal, hogy sokszorosítsák és terjesszék. A kiáltványban egyebek között ez olvasható:
„Jugoszlávia kommunistái! Eljött a legnehezebb óra, bekövetkezett, amit
harcunk közben már megjósoltunk. Tisztában voltunk vele, hogy a fasiszta gonosztev ők mit forralnak a Szovjetunió és az egész dolgozó emberiség ellen. A vérszomjas fasiszta fenevadak, akik saját népüket is éppúgy rabszolgasorsban tartják, mint a leigázott népeket, a végs őkig menő
irtóhadjáratot hirdettek ellenünk, bejelentették a rádióban, hogy vérfürdőt _rendeznek a kommunisták között. Mi a keszty űt felvesszük, mert már
vártuk a harcot, és fel is készültünk a küzdelemre. Egyetlen kommunistának sem kegyelmezünk — fenekednek a fasiszta hóhérok, mi pedig azt
válaszoljuk: mi sem ismerünk kegyelmet a gaz fasiszta vezérek és talpnyaló szolgáik számára, részünkről sem lesz kegyelem a fasiszta nagytőkések és bérenceik számára ... Jugoszlávia kommunistái! Egy percig
se habozzatok, hanem minél el őbb készüljetek fel a nehéz harcra. Azonnal állítsátok át szervezeteitek munkáját, hogy megfeleljen a végs ő csata
követelményeinek. Tegyetek meg mindent, hogy minél jobban óvjuk kádereinket, mert értékesek, rájuk ma minden eddiginél nagyobb szükség
van. Szervezzétek meg a munkástömegeket, és adjátok át nekik nehéz körülmények között szerzett tapasztalataitokat. Álljatok a munkásság és a
nemzetileg elnyomott tömegek élére, s vezessétek őket népeink fasiszta leigázói ellen. Legyetek elszántak, fegyelmezettek és hidegvér űek, mert nektek kell példát mutatnotok a többieknek. Teljesítsétek kötelességeteket, a
jugoszláv munkásosztály élcsapatának kötelességét. El őre az emberiség
szabadságáért és boldogulásáért folyó végs ő, döntő harcra!"
A VII. kötetben közzétett m űvek közül az els ők akkor keletkeztek,
amikor Jugoszlávia népei történelmük legsötétebb tavaszát élték át,
amikor úgy látszott, hogy örök sötétség borul a földre. A kötet utolsó dokumentumai azonban már a felszabadulás reménysugarait jelz ő užicei időszakból valók. Olvasásuk közben egyebek között felelevenedik el őttünk a
Politikai Bizottság július 4-én tartott b ővített ülése, amikor az a döntés
születik, hogy a szabotázs- és diverziós cselekményekr ől át kell térni az általános felkelésre, amelyben az alapvet ő harcmodor a partizánháború lesz.
Felelevenedik előttünk továbbá a szeptember 26-án és 27-én tartott stolicei tanácskozás, amely katonai és politikai jelleg ű. Elhatározták, hogy
mindenütt bevezetik a kötöttebb formájú katonai alakulatokat, a „partizán"
és „partizánosztag" elnevezést; országszerte egységesítik a katonai formációkat: minden partizánosztag három-négy zászlóaljból, egy-egy zászlóalj
pedig három-négy századból áll. A tanácskozás ezenkívül utasításokat fogadott el a politikai munkára, valamint újabb területek felszabadítására
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az október 1-én megjelent közlönyben a következ őket: „Az értekezleten
számos fogyatékosság és hiba derült ki ... Egyes osztagokban még laza
a fegyelem: akad önkényeskedés és kilengés is. Érthet ő jelenség, ha figyelembe vesszük, hogy a partizánosztagokba sok olyan ember jött, aki egyáltalán nem szokta meg a katonai fegyelmet és a katonaéletet. Ennek a fogyatékosságnak a kiküszöbölése a politikai biztosok és parancsnokok
feladata. A partizánosztagok ne csak rettenhetetlen bátorságukkal t űnjenek ki, hanem vasfegyelmükkel és bajtársiasságukkal is, mert csak így
tudják betölteni történelmi küldetésüket: Jugoszlávia népeinek felszabadítását a gyűlölt megszállók és a hitvány árulók alól."

MÉSZÁROS ZAKARIÁS

A M Ű FORDÍTÁS ÚJ ÚTJAI
BABITS MIHÁLY dráma- és prózafordításai.
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1981.
A Szépirodalmi Könyvkiadó egyik legvonzóbb, legfontosabb sorozata
Babits Mihály műveit tartalmazza. A költ ő, jaki halála után hosszú évekig a két világháború közötti magyar irodalom egyik legfélreértettebb
és félremagyarázottabb alakja volt, végre nem az interpretációk oly gyakran torzító tükréb ől tekint ránk, hanem m űveiből, melyekből igazi üzenetét olvashatjuk ki. Csak látszat, hogy alkotásainak sorában m űfordításai nem foglalnak el központi helyet, valójában a Nyugat szeszélyesen
csapongó, a világirodalom addig ismeretlen tartományaiban önfeledten
tájékozódó nagy nemzedékének legtudatosabb m űfordító-egyénisége volt,
s szerepe igen jelent ős a magyar fordításirodalomban.
Ahogy nemzedéktársai, Babits Mihály is az ízlésének, szemléletmódjának leginkább megfelel ő mintákat kereste a világirodalomban, s kutatómunkájának nagyszerű eredményeit ott találhatjuk nagyobb, drámaés prózafordításaiban is. Különös affinitással vonzódott a klasszikus antikvitáshoz, ahhoz a puritán végzetszemlélethez, mely Szophoklész nagy
tragédiáit hatja át. Babits Oidipusz-fordításainak sugallatos erejér ől már
kortársai is megemlékeztek. M űfordítástörténeti jelent őségét abban kereshetjük, hogy a nagy nemzedéknek ez az egyik els ő olyan tolmácsolása, melynek szerzője szakított a •szecessziós díszít őelemek alkalmazásával, s a kifejezés szinte spontán öröme helyett az eredeti tragikus
pátoszát igyekezett minél hívebben követni. Az antikvitás szelleme, a
görög humanizmus eszménye vezette nyilvánvalóan Goethe I phigeneiáj ához is, melyben — mint a 'Nyugatban írta — e ,,komoly papn ő" ~ .... barbár földön s egy er őszakos nép babonái ellen őrzi könnyinek jogát, s az
egyéni élet jogát, melynél nincs nagyobb jog". Könny ű volna az 1929-ben
keletkezett m űfordítást a korszellemhez kapcsolni, s kiolvasni bel őle Babits személyes vallomását, ahogy Iphigeneia diadalában a jótékony és
enyhet hozó tiszta emberi gondolkodás gy őzelmét hirdeti. E szempont
részletesebb kifejtése azonban már az író világszemléletének és világnézetének kérdésköréhez vezetne, holott az Iphigeneia Taurisban hajdani
fogadtatása m űfordítástörténeti szempontból is fontos kérdéseket vetett
föl. A tomácsolás megjelenése után — még a Nemzeti Színházban való
színre kerülése el őtt— Szegzárdy József könyvet szentelt bírálatának
(Babits Mihály Iphigeneia-fordításának méltatása. 1929.)
A fordítás és •a méltatás — kétféle m űfordítói szemlélet és iskola
jelenlétére utal. Rába György joggal állapítja meg, hogy a Goethe-tolmácsolás „Babitsnak nem a legtökéletesebb drámafordítása", de abban
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is igaza van, hogy „a korábbi kritikákkal szemben több megbecsülés
illeti". Szegzárdy József ugyanis épp azokat a részleteket kifogásolja,
melyekben Babits igyekezett Goethe szövegét a modern ember érzésvilágához közelíteni. Az a fennkölt és patetikus m űfordítási stílus, mely
évtizedekig szinte megközelíthetetlenné tette az olvasók számára a klaszszikus antikvitás nagy alkotásait, s amely mindenekel őtt a szöveg „fennen szárnyaló szépségét" igyekezett valami módon meg őrizni, a Goethemű korábbi, Csengeri János által 1890-ben készített fordítását is jellemezte. Babits a német eredeti szövegét egyszer űvé, áttekinthet ővé tette.
S amikor Szegzárdy a költ ő jelzőinek szokatlan eredetiségét kifogásolta,
nem érzékelte e merészség huségét. Talán nem túlzás azt állítani, hogy
Babits invenciója, a kor beszélt nyelvéhez való közeledése, s az a törekvése hogy — a szavak .többértelm űségében rejl ő lehetőségeket kihasnálva — a szövegnek izgalmas, vibráló lebegést kölcsönözzön, már Devecseri Homérosza felé törte az utat. Kétségtelen, hogy Goethe szavainak
fenséges nyugalma Babitsnál néhol töredezettebb és zaklatottabb lesz,
de ezzel együtt színszer űbb és drámaibb is.
A lélek bels ő drámájának adekvát kifejezése fordíthatta Babits érdeklődését Szophoklész felé. Az európai irodalom történetében e rapszodikus olvasónaplójában így foglalja össze az Oidipusz királyról szerzett benyomásait: „óram űszerű pontosság, elegáncia és tárgyilagosság...
Mégis ez a darab egészen másként hasít a szívbe, vadabbul. Mint egy
éles penge: mennél csiszoltabb, annál kegyetlenebb mélységekbe csap. A
kikerülhetetlen végzet játéka ez is. De valami barbár er ővel hat, primitív borzalommal." S az sem véletlen, hogy lefojtott emlékképeket keres
benne, gyermekkori borzalmakat, s így közelíti olvasatát Freudéhoz s
vele a modern lélektani szemlélethez. Mert ez a fojtott drámaiság is
ott izzik Babits fordításában, mely talán épp ennek érzékeltetésével válhatott az antik fordítások egyik korai mesterm űvévé. Volt mersze és
bátorsága ott folytatni, ahol Arany János abbahagyta, Horatius epodoszánál. Arany ugyanis nagyszer űen érezte meg, hogy az antikvitást nem
elég szavakkal, hűségesen kifejezni, hanem közelíteni is kell ahhoz a korhoz, melyben olvassuk, hiszen a görög és a latin szellemnek minden korhoz szóló üzenete van. Ezt az üzenetet olvasta ki Babits Szophoklész
Oidipusz királyából, melyet izgatottá, drámaivá, nyugtalanná hangolt át,
a modern ember érzésvilágához közelítve. Csiky Gergely korábbi tolmácsolása itt-ott bizonyára hívebb, „filologikusabb". De ha összehasonlítjuk a két fordítás egy-egy részletét, a nyelvfejl ődést is figyelembe véve
rögtön nyílvánvalóvá lesz Babits merészsége, szenvedélyessége:
Csiky Gergely:
Kiről jelenté a pythoi szikla jós-igéje,
Hogy vért ől ázott kezeit a szörny ű tettre nyújtó?
Szökjék, rohanó vihar
Szárnyán, sebesebben a
Futó paripánál.
Babits Mihály:
Kit érthetett jós-szavu szirtje Delphinek, ki rég e
bűnök-b űnét véres ököllel elkövetni merte?
Mert itt az id ő, hogy az
fusson, sebesebben a
szélvész paripáknál.
Az Oidipusz-fordításokban is megcsodálhatjuk Babits nyelvi leleményét, mely különösen a ,jelz ők használatában mutatkozik meg. Valóban
teremtő erővel nyúlt nyelvünkhöz, s nem azt akarta az antik szelleméhez közelíteni, hanem megfordítva: a régi szöveget igyekezett modernül
hangszerelni, hogy így legyen ismét er ő t adó forrása, tanulsága az olvasónak.
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A vihar fordítása és előadása sok vonatkozásban érdekes pontja
Babits életének. A bemutatón zajlott le az a feszült néhány perc, melyr ől
Németh Lászlót számolt be Elmaradt kézfogásában, majd az eseményekre
Tolnai Gábor is visszaemlékezett (némiképp módosítva Németh László
szavait s a saját korábbi, ugyancsak e bemutatóra emlékez ő írásának
egyes hangsúlyait). E bemutató már a második világháború éveire
esett, holott A vihar fordítását — magától a fordítótól tudjuk — az
első hangulata sugallta: „Menekülni egy álomvilágba, ahol valami nagy,
bölcs és jó Sors elő tt az élet minden viszályai, ellentétei elvesztik fontosságukat s egy távoli és ver őfényes magaslatról tekintve, durvaság, baj,
gonoszság és minden iszonyúság oly ártalmatlanoknak, s őt mulatságosaknak látszanak, mint a göröngy, melyben a mez ő embere megbotlik."
A dráma szövegével — mint err ől Gál István ír részletesen Babits
és az angol irodalom című értekezésében — Babits Shakespeare születésének háromszázéves évfordulóját köszöntötte. A fordítást Tóth Árpád
méltatta a Nyugatban, s nagy tanulmányban számol be róla Király György
az Egyetemes Philológiai Közlöny hasábjain. Ő is Babits tolmácsolásának
„természetességét", „csiszolatlanságát" az „eredetibb Shakespeare t" megvalósító erejét emelte ki. Egy évtizeddel kés őbb Halász Gábor írta róla
a legszebb és legtalálóbb jellemzést: „Shakespeare Viharában szabadon
bontakozhatott ki egyénisége és stílusa s a fordítás nyelvi színeivel
méltó párja Arany Szentivánéji álormának. Szó és mondat itt egyformán úr:
mindkettőnek meg kellett adnia a magáét. A vers szilaj szárnyalásától
a puszta ... játékig, Ariel tündérénekét ől Caliban nyers morgásáig, Prospero rezignált bölcsességét ől a részeg szolgák tréfáiig minden hangot
szerencsésen talál el. A babitsi ékítmények a kései Shakespeare szubtilis nyelvének tolmácsolásában nagyon a helyükön vannak ..."
Babits Mihály természetesen els ősorban versfordító volt. Ám igen
jelentősek, művészetfelfogásával kapcsolatban sok fontos vonatkozást
elárulók prózafordításai is. Nem véletlen, hogy a filozófia kérdései iránt
olyan intenzíven érdekl ődő költő — és éppen 1918-ban — fordította le
Immanuel Kant Az örök béke cím ű művét. Hogy miért fordult a James,
majd Bergson hatása alatt író Babits Kant etikai m űve felé, arról
legtöbbet ő maga mondja el Kant és az örök béke című írásában, mely
a kötet bevezetéseként jelent meg s önálló tanulmányként a Nyugatban is. „Nekem nem is Kant volt a fontos — írja a többi között —,
hanem a békegondolat, amit Kant kifejez." S ugyanitt mintha a kés őbb
uralkodóvá vált analitikus műfordítás alapelveit is kifejtené, amikor
arról szól, hogy az eredetiben a gondolatok „molekuláiig" próbált elhatolni.
Persze az igazán fontos számára valóban a béke gondolata volt, máskülönben aligha vállalkozott volna éppen Kant fordítására, hiszen róla.
írta egyik ifjúkori levelében Kosztolányinak: kátyúba juttatta a német
filozófiai gondolkodás szekerét. Árulkodó Babits gondolkodásmódjára
az a bibliográfia is, melyet „Az örök béke irodalma" címmel állított ösze
sze, s melyet e kötet a függelékében közöl.
A fordítások sora néhány Edgar Allan Poe által írt elbeszéléssel és
„parabolával", Théophile Gautier Kleopátra egy éjszakája című művével
válik teljessé. Hiányzik — természetesen — George Meredith Az önz ő
című regénye, melyet Babits Tóth Árpáddal együtt tolmácsolt. A szövegek összegyűjtése, helyesírásuk — olykor nem könny ű -- egységesítése
és a kitűnően tájékoztató jegyzetek megírása Belia György szaktudását
dicséri, a nagyszerű illusztrációkat Borsos Miklós készítette.
-

RÓNAY LÁSZLÓ

604

ZSOLTÁROS TUDOMÁNY
CZINE MIHÁLY: Nép és irodalom.
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1981.
Czine Mihályt több forrásból is ismerheti a vajdasági olvasó. Ismerheti
a szerbhorvát nyelven megjelent magyar irodalomtörténetb ől (Istorija
mađarske književnosti. Novi Sad, 1976), melynek az újabb magyar irodalomról szóló fejezetét ő jegyezte. Ismerheti a budapesti rádióból, ahol
éveken át ő volt az irodalom legismertebb népszer űsítője. Láthattuk,
hallhattuk őt közelről is, amikor intézményeink vendégeként beszélt választott h őseiről: írókról, költőkről. S végül illik őt ismernünk azért is,
mert az els ő magyarországi irodalomtörténész, aki a romániai, csehszlovákiai és jugoszláviai magyar irodalomról is átfogó képet alkotott magának, s adott kedvet olvasóinak hasonló kép kialakítására. Munkáit
most két kötetben, mintegy hatvan ív terjedelemben adta ki a Szépirodalmi Könyvkiadó Nép és irodalom címmel.
Számot adnunk e terjedelme révén is rendkívüli munkáról több okból is kötelez ő. Mindenekelőtt jellege miatt.
Czine Mihályt az egyszer ű olvasó népszer űsítő előadásaiból ismerheti, de súlyos csonkítás lenne őt az ismeretterjeszt ők kategóriájába
gyömöszölni, mert gazdagabb jelenség. Els ő jelentős műve, a Móricz
Zsigmond útja a forradalmakig a maga idejében a szakma legjobb teljesítményének számított. Filológiai eredményeivel és m űértő képességeivel is kivált. Ez a gyűjtemény sok tekintetben folytatása ennek az
első könyvnek. Kivált első fejezeteinek tanulmányaira érvényes ez. Bennük a magyar századel ő és a Nyugat sodrában kibontakozott irányzatokról, alkotókról van szó. Például a naturalizmusról, Bródy Sándor
novelláiról, Móriczról három tanulmányban is, Krúdy Gyuláról, Tersánszky Józsi Jenőről. A filoszkészültség természetesen most is a Móricz-tanulmányokban a leger ősebb. Első könyvének eredményeit ugyan
sűrűn hasznosítja, de ha Móricz id őszerűsége, népfrontossága vagy a
protestáns hagyományokhoz való viszonya a téma, szükségszer űen túl
is lép a hajdani könyv id őhatárán, s így tényeiben, észrevételeiben is
sok az új. Friss kutatásokon alapul Ady és a kortársi irodalom című tanulmánya, s a Bródyról festett pályakép is sok eredeti észrevételt tartalmaz.
Hiba lenne azonban, ha róla szólva a filológiai eredetiséget avatnánk els őrendű mértékké. A Krúdy-tanulmányban, és sok más írásában is, elsősorban a vonatkozó irodalomra támaszkodik, de az ő előadásában az ismerős eredmények is sajátos fényt kapnak, a folyamatok
ünnepélyes lendületet. Bizonyos, hogy Czine számára az irodalom nem
preparátum, amelyet vizsgálni, elemezni kell, hanem fölemel ő, galvanizáló élmény, amelyet meg kell osztania másokkal is. Ez annyira így
van, hogy ha a századel ő művészi törekvéseir ől beszél és kitér az európai kultúra olyan jelenségeire, mint Tolsztoj, Nietzsche, Bergson, Freud,
Mach, Avenarius, az impresszionizmus, Cézanne, Picasso, Debussy, Schönberg, Sztravinszkij, Baudelaire, Hofmannsthal, Rilke, Gorkij stb., akkor
eszébe sem jut ezeknél a világjelenségeknél megállni, elt űnődni ezek magyarországi térhódításának problémáin, — láthatóan őt a kor sodrása
érdekli, annak iramát, pátoszát igyekszik érzékelhet ővé tenni, s a nagy
nevek a nagy vállalkozas adalékaiként kerülnek sorra, noha nyilvánvalóan tudja, hogy valamennyi egy-egy világot is jelent.
Czine Mihály tanulmányai mögött tehát alapos készültség, tájékozottság rejlik. (Nem hiszem, hogy valamilyen csúnya félreértést vagy
tévedést lehetne rábizonyítani, noha sokkal szélesebb területeket fog át,
mint amennyit alaposan ismerhet.) De tudását annyira alárendeli a nagy
folyamatok rajzának, s a nagy folyamatokról — szóljanak egy-egy korról vagy életpályáról — annyira kiérleltek az elképzelései, hogy az ada-
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tok, tények, jelenségek nem válnak problémává nála, hanem készségesen
illeszkednek a vízió rendjébe. Munkája sohasem .á föltárás, a megfejtés,
hanem a fölidézés logikája szerint halad. Ezért szakszer űsége sem olyan
látványos, mint sok más szakszer űség. Adódik ez szempontjainak hagyományos jellegéb ől is, de elsősorban az irodalomhoz való viszonya
természetéb ől. Erről a viszonyról tehát külön is beszélnünk kell, mert
Czine tudományossága és népszer űsítő stílusának viszonya is csak efelől érthet ő meg.
Előbb azt mondtuk, hogy számára nem vizsgálandó preparátum az
irodalmi jelenség. Ehhez hozzá kell tennünk: nem is hétköznapi tárgy
vagy esemény. Elmeséli például, hogy kezd ő kritikus korában, mikor
els ő munkája Veres Péterr ől rnegje'lent, az író üzent, hogy beszélni szeretne vele. Aztán ezt írja: „A váratlan örömre szinte kiugrott a szívem.
Nagy írókat, nagy embereket eddig inkább csak képeken, láttam, s most
egyenesen annak nézhetek a szemébe, akit kisfiú koromtól Isten választott emberének tudtam. A szegénység emberének." (I. 339.) Aki beleszületik az irodalomba vagy benne n ő föl, mosolyoghat ezen az áhítaton ;,
tudván, hogy mennyi gyarlósággal terhes emberek az írók is. Czine Mihály azonban nem naiv olvasó, jól képzett szakember, s ha mégis őrzi
magában az egyszer ű emberek kultúra iránti tiszteletét, ebben a kultúra,
az igazi szellemi érték tényleges rangja hitelesebben fejez ődik ki, mint
abban a bennfentességben, mely az alkotók magánemberi arca fel ől nézi
a műveket is. A jelent ős alkotás és a jelent ős egyéniség igenis, kevésbé
sikerült változataiban is kivételes érték, s ennek élménye Czine számára ünnepek sorozatává avatja az irodalommal való kapcsolatot. Nemcsak
a mélyről jött ember ámulni tudó érzékenységének köszönheti ezt, hanem iskoláinak is, melyek a .szellemi érték, a szép teljesítmény és az
emberi kiválóság tiszteletére nevelték. Erre ösztönzi természete is, szeme a fényre figyel, képzeletét a fölemel ő emberi gesztusok, a megrendít ő
sorsfordulatok ragadják meg. „Temetésér ől — írja Bródy Sándorról —
távol maradtak a politikusok, elfelejtettek megjelenni a színészn ők és
a szerkeszt ők is. Csak öt fia állt a ravatalnál, meg konfliskocsisok, szállodai és kórházi emberek." (I. 51.) „Kétszer is »megízleli« a halált, s
egy szál frakkban indul Kolozsvárra a reggeli gyorssal, hogy tudósítást
küldjön lapjának az Emke-bálról — s ott marad három évig." (I. 57.)
Ezt szintén Bródyról írja.
Nem kétséges, hogy Czinét ezek a drámába, novellába ill ő, különös
emberi gesztusok érdeklik els ősorban: a legendába ill ő események. A
szakember persze nem engedi át magát fesztelenül ennek a hajlamnak.
Előadja tehát mindazt a tudnivalót, ami szakembert ől elvárható, de
igazában olyankor van elemében, amikor a legendásítható mozzanathoz
ér: „Még a temetése is az igaz, tiszta emberr ől beszélt: húszezer ember
állt a sírja körül, biciklierd ő volt a makói utcákon és tereken. Kecskeméttől jelezték még a gyászszalagos fák is: Makó felé." (I. 387.) S tagadhatatlan, hogy a legenda-lehet őség abban az anyagban is benne van,
amelyet Czine a legjobban ismer, amely a legközelebb áll hozzá: a népi
írók pályájában. „Megházasodik — írja Szabó Pálról — , kőműveskedik,
gyermekeket nevel, s amire még nem volt példa,, egyszer csak regényt
ír. Hat elemivel, harminchét esztend ős fejjel." S a legenda-törzs aztán
új ágakat hajt, a folyóirat-alapítást így idézi föl: „Micsoda vállalkozás
ez is: a Körös partján, fél liter édes pálinka mellett tervezik: egy fekete
bojtár, egy k őműveskedő kisparaszt meg egy pusztai tanító." (I. 305.) A
szakmabeli tudja, hogy a Kelet Népér ől van szó, Sinka Istvánról és
Barsi Dénesr ől, de a vállalkozás rendkívüliségét így, a szerkeszt ők foglalkozásába rejtve nevüket, lehet beszédesen kitüntetni. Az inkognitó tartalmas rejtélyt létesít, egy regénybe ill ő történelmi pillanat pátoszát
fejezi ki.
S ez a legendásító szemlélet határozza meg a m űvekhez való
viszonyát is. A szó szoros értelmében tettnek, nagyszer ű cselekedetnek
képzeli el a m űveket létrehozó küzdelmes, sokszor keserves munkát.
Szinte látható cselekedetnek. „Tüneményesen, teremt őn szép, amit cselekedett: fuldokolva, Jóbként gyötörten — költészetéb ől kölcsönözzük a
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következő képeket —, lángot lehelt a deres ágra, a szikla csíp őket »lágyhantú mez ővé« ölelte, s a dúlt emberi hiteknek »káromkodásból katedrálist« állított." (I. 480.) Nagy Lászlóról írja ezt, akinek munkásságát emberközelb ől kísérhette figyelemmel. De ha a m űről van szó, nem enged
köznapi emlékei vonzásának. Akkor a tüneményes cselekedetnek kijáró
őszinte hódolattal beszél.
Túl azon, hogy a magyar irodalom missziójának tudata alapélménye,
ebben az eszményít ő törekvésbe szépírói hajlamok is belejátszanak. Ha
alaposan végigolvassuk ezt a két kötetet, észre kell vennünk, hagy m űelemzés alig található bennük, s Czine láthatóan a részleteket sem 'szereti boncolgatni. Őt mindig a pálya, aa vállalkozás egésze érdekli, s kivált az alkotók emberi arca, karaktere. Ezért aztán azok a fejezetek a
leggazdagabbak, amelyek kortárs írókról szólnak, akiket Czine személyesen is ismert. Ezek a visszaemlékezések Tamási Áronra, Szabó Pálra,
Veres Péterre, Darvas Józsefre tele vannak színes, érdekes részletekkel.
Az író életre kel bennük, fölfénylenek a legvonzóbb, legbens őségesebb
tulajdonságai, de ezek az emlékképek is mindig az alkotó ügyeivel együtt
öltenek formát Czine Mihály írásaiban. Pletykaíz ű intimitásokkal nem
traktálja olvasóit, avatottságát is mindig fölnéz ő tisztelet uralja.
Legjobban a közösségi felel ősséget, a küzdelemre képesít ő hitet, az
otthonosság, a testvériség adottságait becsüli íróiban. Az emberekkel
való kapcsolat meleg színeit. Bizonyára benne is er ősek a hajlamok. Legszívesebben egy nagy családban képzelné el mindazokat, akiket szeret
és becsül. Ez a familiáris igény okozza, hogy Németh Lászlótól Darvas
Józsefig szinte azonos erősségű fénybe vonja a szívének becses írókat.
A szakember értéktudata ugyan id őnként fönntartásainak jelzésére kényszeríti. Szabó Pálról szólva például így töpreng: „M űvekről beszéltem
vagy csak lehet őségekr ől? Szabó Pál harminc-negyven kötetéb ől mennyire érvényes, amit mondtam? Egészen kevésre, de minden könyvének sok
részletére." (I. 310.) Meggy őző, pontos közbevetés ez, de olyan gazdagon
áradó, legendásító méltatásban, hogy az olvasó töprengeni sem ér rá:
mennyit is ér hát az életm ű, s valóban a kényszer űségnek tudja be, kötelez ő szakmai adónak.
Van ezekben a közbevetett, megszorító kritikákban valami kegyeletes nagylelkűség is. „Erről a szép magasságról — legalábbis a mi szemünkben — egy idő re lejjebb esett Darvas József; szeretetünkön repedések is mutatkoztak. Nehéz évek jöttek, utak csavarodtak. S mintha
Darvas József nemcsak az evangélikus egyháznak lett volna f őgondnokává, hanem maga is evangélikus — ahogy mondani szokás: lutheránus —
elvek szerint hangolta volna át az életét. Mintha a piros bársonyszékben,
amelyben annyi jót is tett, el-elszundikált volna." (I. 351-352.) E paszszus végén egyenesebben is megfogalmazza ezt a kétséget: „Népfrontos
gondolkodásúból szektás lett?" Darvasról tudjuk, hogy Rákosi Mátyás
minisztere volt, s „lutheránussága" azt jelentené, hogy a szíve a néphez
húzta, de közben kiszolgálta Rákosit is. Czine azonban töprengéssé avatja s nagy kérd őjelekkel enyhíti a tényeket, s aztán az egész kínos emlékkomplexust a múltba távolítja. Eljárását ebben a m űveletben is tények
fedezik, de a kép azért túlságosan könnyen melegszik rózsaszín űre. Ahogy
családon belül szokás nézni a vásott gyerek gyarlóságait.
Még fesztelenebbül m űködik ez az eszményít ő ösztön az Erdei Ferencről szóló írásban. Igaz, róla szólva is megemlíti, hogy a személyi kultuszt bénán szemlélte, s „gondolkodásának szuverenitása azokban az
esztendőkben (1949-1956) haloványult". (I. 372.) Ez azonban igen „halovány" jelzése annak, ami történt, viszont ha élesebb lenne, megzavarná
a legendásítás ihletét, s a szerz ő nem írhatná 'kés őbb, hogy „emberként
is csorbítatlan maradt a tisztasága és a fénye". (i. 387.) Nemrég a Budapesten megjelen ő Valóságban ugyanerr ől az Erdeiről olvastam egy tanulmányt, s abban egyebek között ez a tisztaság sem fénylik olyan makulátlanul, mint a Czine festette képen. Lehet, hogy Czine áll közelebb
az igazsághoz, de az bizonyos, az általa is jelzett probléma súlyosabb és
bonyolultabb, hogysem jelzésszer ű mondatai kifejezhetnék.
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Súlyos hiba volna azonban azt a látszatot kelteni, hogy Czine elmossa, bocsánatos szepl őkké retusálja a dogmatizmus vétkeit. E könyvr ől
beszélgetve még az epéskedésre hajlamos pesti barátom is megjegyezte:
fogalmatok sincs, milyen érdekek és tilalmak ellenében írta Czine ezt
meg ezt az írását. S valóban: ezeket a tanulmányokat akkor lehet érdemük
szerint becsülni, ha megnézzük az alattuk olvasható évszámot is. Illyés
Kézfogások című kötetéről például 1956-ban írta meg, hogy ,a sorsfordulón álló nemzeti lélek legtisztább tükre" (I. 231.); hogy humanizmusa
és felelőssége vitán felül áll; hogy a m ű értéke kivételes. 1956 nyarán,
tehát kezdő kritikusként fordult szembe azzal a gyakorlattal, mely
Illyés „ingadozása", szemléletének „tragikussága" fölött ítélkezett. Nem
sokkal azután, hogy a nevezetes Bartók-vers miatt a lapot, melyben megjelent, bevonták.
Hasonló bátorság kellett a Három költő útja című tanulmány megírásához is. Ezt a tanulmányt 1960-ban írta, akkor tehát, amikor a Juhász
Ferenc és Nagy László m űvében lezajló metamorfózist az eszmei megzavarodás és a stílus egészségtelen túlburjánzásaként min ősítette majdnem minden kritika. Czine dolgozata el őször tárta föl a válságos fejlemények történelmi, politikai okait, mentesítette e nagy költ őket a kisszerű vádak alól, műveik meghökkent ő újszerűségét pedig törvényszer ű
fejleményként és gazdagodásként interpretálta. Igaz, sok ponton maga
is a támadók szempontjaihoz tapadt, de akkor még a magyar irodalom
szempontrendszere általában is szegényesebb volt, a hit és kétség, opti•
mizmus és pesszimizmus problematikája pedig kikerülhetetlen.
S ilyen zárlatoldó, vádelhárító m űveletet sok tanulmányában észlelhet az, aki a kérdés irodalmát ismeri. A megemelt hang, az ünnepélyesség, mellyel Tamási Áronról vagy Németh Lászlóról beszél, már önmagában is tüntetés a rosszhiszem ű, szőrszálhasogató értekezések és kritikák közepette. Sokszor pedig direkt módon is elhatárolja magát a gáncsoskodó kritikától. Ezek a viták sohasem szorítkoznak medd ő ügyvédkedésre. Németh Lászlóról szólva például a legvitatottabb fogalmak tisztázásához is hozzájárul, s olykor a már kialakult kép súlypontját is módosítja. Azzal a verzióval szemben, mely a Németh-m űben a regényt
véli a legértékesebbnek, Czine — az íróval teljes összhangban — az
esszék els őrendű jelentőségét hangsúlyozza.
Külön kell szólnunk azokról a fejezetekr ől, amelyekben a Magyarországon kívüli magyar irodalmakat tárgyalja. A jugoszláviai magyar irodalomról szólókat természetesen megkülönböztetett figyelemmel olvastam. Sajnos nem ezek a jobbak. A romániai magyar irodalmat mélyebben
és közelebbről ismeri. Némely alkotó, például Süt ő András pályájának folyamatában szinte benne él, vele halad, .s bens őséges figyelemmel. Ismeri
a történelmet, a mozgalmakat, a fórumokat és természetesen a m űveket
is. Sokat tesz azért, hogy a régi ellentétekb ől az igazi értékeket kiemelje.
Ennek érdekében éberebb a Korunk dogmatizmusával szemben, s belátóbb a Helikon nemzeti érdekvédelme iránt. Ezeket a súlypontmódosításokat is láthatóan még ellenállással szemben kellett véghezvinnie. Az
idő, a távlat is megkönnyíti az értékek kiemelését, összefogását, de erre
ösztönzi Czinét a nemzetiségi lét, a megmaradás gondja is. Tamási emlékének ápolásában is, ahogyan őtszellemi csillaggá avatja, könny ű észrevenni az irodalmon túlmutató szándékot.
A mi irodalmunkról közölt átfogó tanulmánya, a Vajdasági ég alatt,
a Csuka Zoltán munkásságát tárgyaló és a Herceg Jánost méltató írás
ugyanebben a szellemben készült: a testvéri felel ősség jegyében. Az ütközőpontokat nem emeli ki, vitát nem kezdeményez, lényegében azt a képet, illetve folyamatot fogadja el érvényesnek, melyet a vajdasági szakemberek kialakítottak. A sz űkösebb terjedelem és a lényegkijelöl ő szándék azonban az értékrend világosabb kitüntetésére kötelezi. Némely ponton ezért el is tér a nálunk érvényes értékelésekt ől, de a módosításokat
is vita nélkül végzi, s lojálisan hivatkozik a vonatkozó készeredményekre. Kivált Bori Imre munkáira, ami azért is érdekes, mert a realizmus és
az avantgarde szemléletében ízlésük és fölfogásuk mer őben különbözik.
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Czine Mihály nem teoretikus hajlamú tudós, de a realizmus kérdésében és a magyar irodalom folyamatának megítélésében elég határozott
az álláspontja. Már a naturalizmusról írt nagy tanulmányában is értékként interpretálja a realizmusra üt ő jelenségeket, ami természetes. Sokkal nehezebb helyzetbe kerül, ha a realizmus és az avantgarde viszonyával találja magát szembe. Ilyenkor az avantgarde-ot akaratlanul is devalvált fogalomként használja. „De a líráját — írja Adyról — akkor sem
az avantgardista láz, hanem a töpreng ő gondolatiság határozta meg." (I.
99.) Legbeszédesebben mégis Krúdy jellemzésében ütközik ki a realizmus iránti vonzalom. A Szindbád-novellák formai vívmányait ugyan sokra tartja, de nyomban ezután ezt írja: „A kor valóságának jelent ős darabjai kívül rekedtek m űvészetén, az életb ől, a megélt és látott dolgokból viszonylag keveset örökített m űbe." (I. 150.) Ez bizony er ős fönntartás. Értékrendjében az „egyértelm ű bírálat" többet ér a „lágy lírába"
halkítható jelenségeknél. Megmondja ezt tételesen is, ahol Krúdyt Móriczcal összeveti: „Nem volt kisebb m űvész Móricznál, m űvészi eredményei sem színtelenebbek, de világa mégis sz űkösebb lett a Móriczénál.
Kevesebbet mondott, s többnyire mellékmondatokba szorult nála a lényeges." (I. 157.)
A „művészi", a „formai" vívmány tehát ebben a fölfogásban nincs
összeforrva a lényeggel, s ebb ől óhatatlanul hibás ítéletek származhatnának, ha Czine nem ismerné a vonatkozó irodalmat vagy mereven kötné magát a realizmus lukácsi elméletéhez. Hajlékonyabb és figyelmesebb
szellem. Vannak eszményei, például a solohovi gazdagság, az élet színének és fonákj ának teljes ábrázolása, a reménytelenséget lebíró hit, de
ezeket nem érvényesíti normaként. Ahol a modernizmus divatjával szemben tudatosítja Móricz id őszerűségét, alighanem igaza van, s akkor is,
mikor Lllyés és mások műveiben a hazai valóság parancsainak tiszteletét nagyrabecsüli. Mintát azonban Móriczból sem csinál, s a népközelséget sem avatja önmagáért esztétikai értékké. Az viszont igaz, hogy a
reménytelenség, a kétségbeesés, .a tragikus m űvészi lehet őségei iránt kevésbé fogékony.
Ám ha gyöngéit nézzük, fogékonyságával nem lehet sok bajunk. Inkább a módszerrel, melyben a tudósi és a népszer űsítő igények olykor
nem a legszerencsésebben keverednek. Hosszú tanulmányaiban rengeteg az olyan adat, név, fogalom, mely .a szakember számára nem sok
újat mond, a nagyközönség számára viszont rébusz. Ismereteket föltételez, amelyek, ha adottak, mélyebb kifejtést kívánnának, ha pedig hiányzanak, akkor nincs sok értelmük a jelzésszer ű utalásoknak.
Nehéz eldönteni, érdemes-e kötetben, komoly tanulmányok szomszédságában közölni rádióel őadásokat, nekrológokat, jubileumi köszöntőket. Van eset, amikor az ilyen írás ihletettebb és eredetibb, mint a
tüzetes pályakép. Például a Legények vagyunk ... című köszöntő Szabó
Pálról. Ilyenkor épp az alkotó, a jelenség lényeges vonásainak tömör,
metaforikus összefogása zárja ki a pályaképekbe óhatatlanul bekerül ő
lexikonadatokat. Máskor azonban éppen az ismer ős adatok és gondolatok átlírizálásával igyekszik megemelni mondanivalóját. A népszer űsítés
szerepe láthatóan nem elégíti ki, törekszik a filológusi munka folytatására. Ilyen szándék hívhatta életre például a Gy őry Dezs őről írt tanulmányát. Pedig nem biztos, hogy ezekben a tanulmányokban van elemében. Emlékezései sokkal eredetibbek és színesebbek, tehát tudományos
értékük is nagyobb, mint a mindenr ől néhány mondatot közl ő pályaképek. Úgy látszik, a jelenség emberi arcára érzékenyebb, mint a m űvek
esztétikai, poétikai vonásai iránt. Mentsége, hogy az el őbbiben sokszor
az utóbbiakat is rajzolja.
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EGY KÖNYV KETTŐ S TÜKÖRBEN
HORNYIK MIKLÓS: Szabálytalan napló.
Forum, Újvidék, 1981.
SZÓKIMONDÁS — SZÍNESEN, ELEGÁNSAN
Mintegy másfél évtizedes jelenlét után irodalmunkban, folyamatos kritikusi tevékenység eredményeként jutott el Hornyik Miklós els ő önálló
kötetéig. Költ őnél, novellistánál ez hosszú útnak számítana, kritikus esetében viszont legalább átlagos.
Sorjában, egyvégtében olvasva az elszórtan megjelent (és meg nem
jelent) írásokat a kritikus sajátos, szabálytalan naplójaként, az olvasó els ő
benyomása, hogy új színnel, könnyed és elegáns stílusú, egyéni hanghordozású művel gazdagodott kritikairodalmunk. Ez annál figyelemre méltóbb, mert a kritikairodalomban — a hazaiban is — eléggé általános a nehézkes, körülményes fogalmazás és a dísztelen stílus. Hornyik viszont
nemcsak közérthet ően, de szellemesen is fogalmaz. A szabad versformákat
kedvelő fiatal költő k figyelmét például a következ őkre hívja fel: „A szabad vers ezernyi apró, észrevétlen megkötöttség ... s egyetlenegy kilazuló versereszték stílusformáló elemek, motívumsorok széthullását okozhatja", s e két állítás között zárójelben ez, a hazai viszonyainkra vonatkozó
megjegyzés: „ellenő rizhetetlen, hogy ezt a közhelyet irodalmi különfejl ődésünk milyen zavara törölte ki emlékezetünkb ől". Tömör fogalmazású
ítéleteinek legnagyobb része kritikai telitalálat. Sikertelennek min ősítve
Sulhóf József kísérletét a modern regényírói technika alkalmazása terén,
erre a következtetésre jut: „konzervatív írónak volt jó, a szórakoztató irodalom művelő jeként alkotott elfogadhatót". Emil és az exporth ősök című,
egészében ironikus hangvétel ű írásában a hatvanas évek itteni prózairodalmában divatossá vált idegen névhasználatot veszi célba (ki is gy űjtött
belőlük vagy három tucatot), s így „magyarázza": „a bels ő alkotói elfáradások s a küls ő irodalmi divatok következtében" íróinkból a Vajdaságban
honos János, Pista, Antal és Lajos nevek „nem váltottak ki semmilyen
emóciót". A továbbiakban az idegen szavak használatában tobzódó korabeli értekez ő prózánk remek stílparódiáját alkotja meg: „Érthet őbben fogalmazva: globális szenzibilitásuk a nómenklatúra esztétikájában is autentikusan affirmálódott, revelálva mindazokat a tendenciákat, amelyek a mi
radikális szituációnkban perspektivikusan adekvátak voltak."
Ez az élvezetes stílus, sziporkázó szellemesség Hornyiknál a következetesen szigorú kritikai mérce és a bátor szókimondás szolgálatában áll.
E következetesség és szókimondás azt is jelenti, hogy semmiféle nemzedéki
elfogultság nem jellemző rá. Amilyen határozottan kimondja Kolozsi írói
világáról, hogy „dimenziótlan, leveg őtlen papírvilág, létélménye pedig
utánérzés", Sulhóf Egyetlen pillanat című regényéről, hogy „mélyen alatta
áll képességeinek: egyfajta félreértett és alkatától teljesen idegen modernség írta", ugyanolyan szigorú ítéletet mond az ifjabb nemzedékek egy-egy
tagjának könyvéről, kéziratáról is. Tolnairól például azt írja, hogy „divatéhsége, különösség-hajszolása, meghökkentésre való törekvése ... sok versét puszta kuriózummá fokozza le"; Bosnyákról, hogy „olvasmányélménye
mérgezettség: mondatainak lihegése, zihálása is sinkói"; Brasnyóról, hogy
„szórakosgatásából" gyakran képzavar származik; Ladik Katalinról, hogy
verseiben „népmesei motívumok és szürrealista logikátlanságok keverednek"; Kis Jovák Ferencr ől, hogy „mai verseinek fluiduma a semmivel határos, töltelékszavakból álló mai költészete: írói tehetetlenségének maradéktalanul ő szinte feltárása". Természetes, hogy a fenti értékítéletek nem
a szóban forgó írók, költ ő k munkásságának egészére, hanem csak adott
korszakukra, művükre, kéziratukra vonatkoznak, de a szövegek újraközlése
azt jelenti, hogy a szerz ő ma is vállalja őket.
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Kritikus könyvérő l kritikát írni egy kicsit mindig annyit jelent,
mint hóhért akasztani, már csak azért is, mert a kritikus sem kevésbé
gyarló ember, alkotó az írónál, s ráadásul egy-egy ítélete vissza is fordítható ellene és a tulajdon fejére olvasható. Igazat kell ugyan adnunk Hornyiknak abban, hogy novellistáink közül kevesen tudnak könyvet írni és
könyvben gondolkodni, de nyomban hozzá tehetjük, hogy a Szabálytalan
napló anyaga is rendkívül heterogén, igen eltér ő műfajú és fajsúlyú írások
sorakoznak benne, s nehezen férnek meg egy könyv fedelei között. Vannak itt ugyanis magvas kritikák, szép, lendületes esszék, kiadói felkérésre
írt lektori jelentések kéziratokról, költ őkkel és írókkal készült interjúk,
egy sor könyvszemle, újságrecenzió jelent ős és jelentéktelen — magyar
fordításban megjelent — külföldi írók könyvér ől, befejezésül pedig két
nekrológ is.
Mindenekelőtt a Lektori dosszié és a Kérdések és válaszok ciklusok
darabjainak közlése vitatható. Amint az itt olvasható lektori jelentések is
tanúsítják, a lektor nem egyedül dönt a kézirat sorsáról, hisz a szerz ő
által kiadásra nem javasolt kéziratok — ha nem is itt tárgyalt eredeti
formájukban — rendre megjelentek. Ez pedig azt is jelenti, hogy az itt
közölt írások voltaképpen nem létez ő könyvekről szólnak, s közlésükben
csak valamilyen perújrafelvétel esetében volna jelent ő ségük, azon felül,
hogy a szerz ő következetességét, esztétikai mércéjének szigorúságát tanúsítják.
Az is kérdés, hogy az írókkal készített interjúkat helyes-e a kérdez őriporter neve alatt, az ő mű veként közölni, holott e •szövegek 70-90 százaléka a megkérdezett íróké! Nem lehet ugyan a kérdez ő-riporter szerepét
elvitatni, s bizonyára igaza van Simon Istvánnak — aki maga is hasonló
könyvet publikált frószobák címen —, hogy az író művét jól ismerő kolléga egy-egy céltudatos „provokálására" olyat is elmond a kérdezett, ami
különben eszébe sem jutna, s ahogy reagál, már az is jellemz ő , már az is
az egyéniség stílusához tartozik. Igen, de az író, és nem a riporter egyéniségét, stílusát jellemzi. Félreértés ne essék: nem az interjúk közlését kifogásolom, ellenkez őleg ez az anyag igen érdekfeszít ő, s ebben Hornyiknak nagy szerepe van, s őt hasonló érdekl ődéssel olvasnánk a szerz ő által
készített többi interjút is, melyek annak idején a Hídban jelentek meg,
de más formában, talán a Gondolat kiadó Látogatóban című köteteihez hasonló „szerelésben", amelyben aztán helyet kapnának mások hasonlóan
izgalmas beszélgetései is, például Burány interjúja a hetvenéves Majtényival stb.
A kötet anyagának sokféleségét a címben szerepl ő szabálytalan jelz ő
sugallja, míg a napló megjelölés azt érzékelteti, hogy a jugoszláviai magyar
irodalom és általában a magyar könyvtermés éber figyel ője naplószer ű
folyamatossággal, id ő rendben közli feljegyzéseit, reflexióit olvasmányairól.
Közülük mint legjelent ősebbeket külön is az olvasó figyelmébe kívánjuk
ajánlani a Bori Imre két könyvér ől szóló ismertet őket (Kassák irodalma,
illetve a Juhász Ferenc és Nagy László költészetér ől szóló párhuzamos tanulmányok), továbbá a Tolnairól (Egy vajdasági parnasszista), Bosnyákról
(Egy vajdasági moralista) és Németh Istvánról (Egy vajdasági realista)
készült miniportrékat, s nem utalsósorban a Mészöly Miklós drámáiról szóló szenvedélyes és polémikus hangvétel ű tanulmányt.
A Szabálytalan naplóban közölt írások jó része újságokban jelent
meg, s talán csak az tudja, aki próbálta, milyen tömörítésre, a szavak milyen
ökonómiájára kényszerít a másfél-két gépelt oldalra (flekkre) korlátozott
terjedelem. Hornyik láthatóan kijárta ezt a nehéz iskolát, s megtanulta,
hogyan lehet az újságolvasó inkább másfelé kalandozó figyelmét megragadni, s legalább 10-15 percre lekötni az irodalom, a könyv számára. Innen van, hogy könyve a legolvasmányosabb kritikaköteteink közé tartozik, ha nem valamennyi között a legolvasmányosabb, s ezért kiváló szolgálatot tesz irodalmunknak.
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SZELLEMES OTLETTÉKOZLAS
Hornyik Miklós könyvének nyitórészében, amely nem más, mint idézetek szembeállítása, azt akarja igazolni, hogy a vajdasági magyar irodalom létjogosult és specifikus, létezik, él és megvannak a maga törvényszerűségei. Hogy ezt az állásfoglalást igazolja, ,szúrópróbát" végez. A szúrópróba írásai igen tág id ő szakokból származnak: a hatvanas évek derekától a hetvenes évek derekáig, azzal, hogy ebb ől a szempontból a legtermékenyebb év az 1968., tudniillik a legtöbb méltatás ekkor jelent meg.
Természetesen jogos a kérdés, hogy van-e értelme 1981-ben kiadni egy
olyan kritikagy űjteményt, amely aránylag nem friss keltezés ű bírálatokat
tartalmaz. Elvben talán nincs, de ez alkalommal, miután elolvassuk a
kötetet, rájövünk, megjelentetésük igazolt, mivel dokumentumként vallanak a középnemzedékhez tartozó íróinkról.
Hornyik Miklós, úgy tetszik, az ismertet ők megírásakor igen tárgyilagosan viszonyult az akkor kiadott könyvekhez és azok íróihoz. Merészen és elfogulatlanul közelíti meg a tárgyalt m űveket azzal, hogy az írásaiból kialakuló összkép ezekr ől bizony leverő . Hornyik nem tartozott
azok közé a kritikusok közé, kik keszty űs kézzel bántak kortársaikkal,
sőt: talán némileg túl szigorúnak is bizonyult és nem volt eléggé megért ő
egy-egy botladozó írónk iránt. Írásaira — a szókimondáson kívül — a
nagyfokú tömörség és az elvitathatatlan szellemesség jellemz ő . Méltatásai
általában rövidek, a lényegre igyekeznek rátapintani. Az egy-egy alkotóról
mondottakat könny ű egy csokorba kötni. Így például az Érzelmes tolvajokat, Tolnai Ottó alkotását, álavantgardizmusnak bélyegzi meg. Elmarasztalólag szól a Sirálymellcsontról is, azzal, hogy a Homorú verseket
jobbnak találja. Brasnyóról szólva ismétléseit „szórakosgatásnak" min ősíti. (Mit szól akkor a Família folyamához?) Kopeczky könyvét, az Opus 5-öt,
„semleges tréfák gy űjteményének" találja, nem egyéb, mint rutinmunka.
Dési, a költ ő, szerinte járhatatlan úton halad, Fehér Kálmán számára
„darabos, pallérozatlan, dallamtalan", bár vannak adottságai is. Rendkívül szellemes Hornyik Miklós írása a korabeli vajdasági magyar prózában szerepl ő nevekr ől, amely kacagtató gúnyirattá duzzad az akkori vajdasági magyar prózát tárgyalva. Szemet szúr neki Sulhóf álmodernkedése,
Jung pedig Tolnai Ottó nyomdokain jár. Bosnyák Laskói estéiben sokra
értékeli szerz őjének erkölcsi bátorságát és idealista forradalmiságát, de
képtelen szemet hunyni „makacs, aggálytalan" önismétlése felett. Németh István írói pályafutásának bemutatása vázlatos és túl általánosító. A
szellemesség sziporkázásának lehetünk tanúi, amikor Hornyik Miklós sorait olvassuk a vajdasági humorról. Egyedül elismer ő véleményt fejez ki
írása Bori Kassák-könyvér ől, amikor is meglep ődhetünk, milyen jártas
ezen a területen, Bori Juhász és Nagy párhuzamos bemutatását viszont
már nem tartja annyira sikeresnek.
A fenti tényeket összegezve, arra a megállapításra juthatunk, hogy
a vajdasági magyar irodalom az említett id őszakban szinte alig produkált valami maradandót. Hornyik szerint mer ő kísérletezéseknek lehettünk akkor tanúi, de érték szinte egyáltalában nem bontakozott ki. Ismertetőnk célja nem az, hogy ezt a megállapítást megkérd őjelezzük,
hiszen ez Hornyik Miklós véleménye, ellenben a tárgyalt, és az esetek
nagy többségében enyhén szólva „elmarasztalt" írók-alkotók, a róluk szóló
írásokat így, egy könyv keretein belül viszontlátva, joggal tehetnek szemrehányást Hornyik Miklósnak, hogy m űveik megközelítésekor túlzottan
is szigorú volt. Mondhatják azt is, hogy ismertet ői nem eléggé elmélyültek és legtöbbször mentesek komolyabb elemzést ől; hogy mindenfajta
előzetes vizsgálódás híján általánosításba csap át, egy-egy ötletét felduzzasztja és egész cikké kerekíti ki; hogy kevés elismerésre méltót lel fel
írásaikban. Nem tudunk megszabadulni attól a benyomástól, hogy ezek
az írások, s a következ ők legtöbbje is, ahogyan Bányai János jegyezte
meg a kritikáról szólva általában, az impresszionista bírálat kategóriájába sorolhatók. Tagadhatatlan, hogy Hornyik Miklós olvasott és jószem ű
bíráló, a lényegeset nyomban felfedezi és kiemeli, de ugyanakkor nem
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mentes némi felületességt ől, elnagyoltságtól sem, Kissé komolytalanul
szól gyakran komoly alkotói szándékról, amely nem bontakozott ki épp
a legszerencsésebb formában.
A Lektori dosszié hangvétele, tárgyalási módja és az „ítélet" szigorúsága szorosan kapcsolódik a „szúrópróbákhoz". Végel László elbeszéléseit még kiadásra ajánlja, bár szerz őjük „képletekben gondolkodik", de
Kolozsi már nem ilyen szerencsés: „unalmas irodalmi provincializmusa"
miatt elbeszéléseit nem tartja kiadásra érdemesnek. Brasnyó Kialudt tűz
című gyűjteménye 220 verset tartalmaz, ezek közül kétszázat rutinmunkának vél kritikusunk, java részük szerinte álvers, jellemz ő rájuk a „fegyelmezetlen verbalizmus". Kis Jovák verseit határozottan elutasítja, és Ladik
Katalin írásait is keresetlen szavakkal veti el.
Míg az els ő rész Hornyik els ősorban elutasító magatartásáról tanúskodik egyes, a hatvanas évek második felében megjelent, vajdasági magyar
nyelvű szépirodalmi alkotásokkal szemben, addig a második rész (Kérdések és válaszok) interjúk formájában arról vall, milyen alkotók ezek, akiket Hornyik olyan keményen bírál, mit is akarnak, mik a terveik. Mint
ahogyan az els ő részben, itt is a symposionisták állnak a központban.
Kivételt csak egy-egy író, mint Varga Zoltán, Németh István vagy Csukna
Zoltán képez. Ezek a nyilatkozatok ma már a dokumentum erejével hatnak. Az újat akaró symposionisták java része id őközben megtalálta helyét és beilleszkedett társadalmunkba. Ismerve ezt, valamint a nyilatkozataikba vázolt „programot", úgy találjuk, hogy a kikristályozatlan akarás és az elért eredmények között óriási űr tátong, kevesen maradtak meg
tevékeny alkotónak, akik útjukat következetesen járva értékekkel ajándékoztak volna meg bennünket. Fura ellentétben áll egymással mondjuk
e nyilatkozatban Varga Zoltán végtelenül komoly viszonyulása az alkotáshoz és az olvasóhoz Domonkos hányavetiségével, ahogyan Hornyik Miklós ügyes kérdéseire válaszol. Végel László azt vallotta, hogy az „írásban
dinamit legyen", mert a „forradalmi irodalom híve", de ösztönszer űen vetődik fel a kérdés, hol tart most ő az irodalmi alkotásban, meglelhet ő-e
műveiben ez az állásfoglalás. Deák Ferenc elégedetlensége írói énjével mélyen emberi és felel ősségteljes, Gion és Bányai pedig hosszú monológ keretein belül mondják el elképzeléseiket, úgyhogy a kérdez ő teljesen a háttérbe szorul és az interjú megsz űnik annak lenni. Böndör lesújtóan szól a
vajdasági irodalomról, de megreked az ígérettételnél. Csuka Zoltán nyilatkozata az igazi kordokumentum erejével hat.
A tucatnyi nyilatkozat kötetben való kiadása indokoltnak látszik,
ha azt tartjuk szem el őtt, hogy megvilágítják irodalmi közelmúltunk
alakjait, megtudjuk, mi volt tarsolyukban induláskor, és gyakran épp
ezáltal válik érthet ővé magatartásuk, mások esetében viszont óhatatlanul
hiányérzetünk támad: az ígért m ű vek elmaradtak. De mivel ennek a
könyvnek, legalábbis én úgy vélem, az a célja, hogy megismertesse velünk Hornyik Miklós, a kritikus elképzeléseit, az interjúk megjelentetése
e kötetben indokolatlan. Csak azt tudhatjuk meg bel őlük, Hornyik szemszögéb ől nézve, hogy szellemes csevegő , gyakran ügyes kérdéseket tud
szerkeszteni és feltenni, de más egyebet nem.
Hornyik műbírálói képességei újra a könyv második nagy fejezetében (Kritikai helyesbítések) bontakoznak ki. Búcsút mond a vajdasági
magyar irodalomnak és el őször Németh Lászlót, a tanulmány- és esszéírót
dicséri. Utána, nagy ugrást téve, A szerb horvát irodalom kistükre című
könyvet ismerteti, amely szerinte „kézikönyvnek megteszi". A tematikai
ugra-bugrát még váratlanabbá teszi a következ ő munka, amely Csáth Géza
írásairól elmélkedik, dicsérve annak modernségét. S hogy igazolja széles
érdekl ődési körét. Hornyik James Bondról, aki számára Amerika legy őzhetetlenségének jelképe, morfondírozik, majd a ponyvairodalom ellen kikelve a Galaktikát, ezt az ismeretterjeszt ő folyóiratot említi mint pozitív
példát. Az utóbbi két írás általános témák fordulatos és ötletes újságírói
tárgyalása, némileg felületesen, nyelvezetük magával ragadó, az írások olvasmányosak, érdekesek.
Hornyik Miklós érdekl ődési köre valóban tág. Tudniillik a következő egységben azokról a benyomásairól beszél, amelyeket a mai külföl-
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di próza olvasása alkalmával szerzett. El őre kell bocsátani, hogy nem megszokott könyvismertetésr ől van szó, hanem impressziók ad hoc szellemes kifejtésér ől. Számára egy-egy könyv olvasása ebben az esetben arra
szolgál, hogy nyomban tovább lépjen és általában beszéljen a regény különböző típusairól. Így például Barnetr ől szólva a tényirodalmat méltatja
röviden, Chiara egyik regényét bemutatva alig néhány mondat keretein
belül befutja a mai olasz irodalmat, Scserbakov regényét tárgyalva elmarasztolóan vélekedik általában a mai szovjet irodalomról stb. Jellemz ő
írás Barth Az út vége című regényének bírálata: igazi impresszionista
kritika, töredékes benyomások, rövidke ötletek felsorolása. Sikerültebb
Storey, Rulfo és Porumbacu könyveinek méltatása. Igazságtalannak található állásfoglalása Fühmann-nal kapcsolatban: két kiragadott mondat
alapján félig-meddig a dogmatikus írók táborába sorolja. Mindenesetre,
úgy tetszik, Hornyik 'azok közé a ritka kritikusaink 'közé tartozik, kik
követik a világirodalmi mozgásokat. Kár, hogy ez az ,érdeklődéše, a fentiekben említett írások keletkezési id őpontját szem előtt tartva, inkább régebben megjelent alkotásokra terjed ki.
Amikor elolvassuk 1980-ban írt Szóváltás című vitairatát és egyben
tanulmányát,' el kell ismernünk, hogy Hornyik Miklós igenis !tud elmélyültebben is írni, elemezni és vitázni. A téma Mészöly Miklós egyik drámája,
de alkalom arra is, hogy ismertesse az ezzel az alkotóval kapcsolatos kritikákat és véleményeltérésekot. A 'felhasznált apparátus e munka esetében
tisztességes, úgyhogy a kritikai viszonyulás érettebb és megalapozottabb.
Sajnos, e sorok írója számára Mészöly Miklós opusa ismeretlen, úgyhogy
a szerző megállapításainak helyességét nem tudja értékelni.
A Búcsúzás cím ű zárórészben Gál Lászlóra emlékezik és Örkény Istvántól vesz búcsút. A Gálról szóló írás ,könnyed hangvétel ű visszaemlékezés, az elhunyt költ ő alakjának némi mitizálásával, Örkény „dicsérete
és siratása" viszont őszinte vallomás és 'egyértelm ű kiállás annak m űvei
mellett.
Összegezésképpen leszögezhetjük, hogy Hornyik Miklós könyve izgalmas olvasmány, gondolkodásra és esetleg vitára ad okot. Talán épp
„szabálytalansága' miatt egyszerre vonzó és furcsa. Hiszen az írásokat
egyedül szerzőjük eredetisége fűzi egybe, más semmi. Fiatalos, csapongó,
szókimondó, szellemes munkák ezek. Hornyik észrevételeit és ötleteit gondtalanul, hanyagul és kidolgozatlanul ontja menet közben, merészen általánosít, magabiztossága ítélethozatalaikor • gyakran meghökkent ő és megalapozatlan. Reméljük, és erre utalnak legfrissebb írásai, hogy fejl ődési
útja az elmélyülő, tartalmasabb és több vizsgálati bizonyításra támaszkodó
kritika 'irányába halad azzal, hogy az ebben a kötetben felmutatott vitathatatlan erényeit megtartja.

VARGA ISTVÁN

KÉVÉK SÚLYÁT MÉRIK
BÁTI ZSUZSA: Kett őnk évszakai.
Pomurska založba, Muraszombat, 1979.
HOLTI MÁRIA: Csak a kő.
Forum, Újvidék, 1981.
Báti Zsuzsa és Holti Mária 'kötete
véletlenül került egyid őben :a kezembe, az összevetés is ennek az
előre nem tervezett találkozásnak
eredménye.
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A két verskéve közül kétségtelen az el őbbi költőé marad alul. Ihletforrása szegényesebb, sz űkösebb,
s a nyelvezet, amelyet használ, nem
az önkifejezés finom m űszere.

Holti Mária könyvét a kiérleltség jellemzi. Úgy érezzük, egy-egy
költemény zam atdús gyümölcsként
válik le szinte önszántából. József
Attila szavával: aranyfedezete van
ezeknek a verseknek.
Az első kéve, Báti Zsuzsáé tehát
kevés. Mégsem állhatja meg az istenáldotta termés igazi szerelmese,
csodálója, hogy ne csak az üres kalászokat, szárazság apasztotta szemeket vegye számba, hanem felfigyeljen a kalangya jó ;tulajdonságaira is. A költői nyelv néhány invencióját ragadom ki:
•

tollba pihézett
kicsi gyermekeim
a hegyek hajlatából
előtipeg a hold
telihald
felehold
negyedhold
semmihold
nekem hagyjál valami szép
senkitudja
úszó sziklát
És én Báti Zsuzsától a couleur
locale-t is számon kérem. Nem tudom, jogos-e, de úgy érzem, a muraközi költőnek többet kellene tudnia .a Lendvahegyr ől, ,a szénaszagú csillagok"-ról, a „Fekete-érben
táncolgató halak"-ról... Ezekre a
belülről, mélyről fakadó forrásokra lennénk kíváncsiak igazán, amelyek egyszervolts:águkon kívül tükröztethetnék a vidék nyelvét egyegy eltévedt, de mennyire friss szókapcsolaton messze túl („fianyúlnak menedéke").
A másik kéve, Holti Máriáé érettebb, gazdagabb . Tenyérbe morzsolva a kalászt, érzem, hogy a szemeknek súlya, :acélossága van:
--

és kinn az ablak alatt
k őből a kampó
hová kikötve
sovány hegyi ló toporzékolt
nyítt valaha
Valahol valami érintkezési pont
villog Brasnyó István költészetével,
csak az borzasabb, kuszáltabb,
áradóbb, rendezetlenebb; de itt helyenként mintha Rab Zsuzsára aszszociálnék. Nála is, a legjobb verseiben a tömény keser űségnek ez
a nehéz csordulása, valami ördögi

kör állandó jelenléte, amelyből nincs
menekülés; az éden pokollá válása,
a szerelem húsba harapó kötelékei,
gályarabsága Holti Máriánál is. Villám sújtotta feny őre vagy uszadékfára emlékeztet ez a költ ői tartás:
valami óriás természeti er ő, víz, tűz
vonta ki belőle az életet, de mégis
áll, ellenszegül. Itt már nemcsak
idézeteket, letört ornamenseket hozhatok, hanem versek címeit sorolhatom, hivatkozhatom szuverén kerekegész művészi alkotásokra: Na-

pi jelentés; óda Dalmácia köveihez;
A kert fényei; Házatlanul, kertetlenül; Tegnap, amikor a legboldogtalanabb voltam; Az alkony; Dal az
elégedetlenségre.
Vers-zenére is van egy egészen
csodálatos példa, a Galamb szállt
az ablakodra. Íme két versszaka:

Krúgatása
tengerzúgás
mélyvizi
moraj
És a csőre
jaj a csőre
tűzpiros
korall
A villám sújtotta feny ő vagy
uszadékfa képsorához Holti Mária
költői tartása kapcsán idekívánkozik még egy kiegészít őül: a „gőg
csalánrügyű virága".
Litográfiák vagy arra emlékeztető grafikák egészítik ki, vagy inkább segítik a versélmény kibontakozását. Fehér-feketében álldogál
árván egy ló a kapuban, s rebben
két galamb az ablakpárkányra. A
hat illusztráció közül ezt a kett őt
választanám. De mindahánynak lelke van. Szerencsés találkozása ez
költőnek és grafikusnak. Kapitány
László fedőlapterve is Farkas Zsuzsa rajzainak hangulatába illeszkedik.
Holti Mária kötete, a Csak a kő
tehát mégse csak a k ő csupán. Legalábbis szárnyas k ő : szobor.
Báti Zsuzsa Kett őnk évszakai
azonban változásra ítélt „szezon",
változást igényl ő „időszak". Mint
mikor apró szem ű, birkaáztató es ő
hullik naphosszat, mi meg azt kívánjuk, süssön ki már a nap, vagy
szakadjon az eső, de úgy istenigazából.

VIRÁG ÁGNES
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VADALMA(Z Ű VALLOMÁSOK
DUDÁS KÁROLY: Jártatás.
Forum, Újvidék, 1980.
A fiatal hajtás, a növendékfa gyümölcsének ízlelése valamennyi mirigyünket ingerelve mindig átjárja érzékszerveinket. Már megjelenésének,
érzésének pillanatában is úgy hat,
mint ami harmatos újdonságával
vonzó; a friss termés láttán az ember szájában összefut a nyál, talán
gyorsabb ütemben is, mint akkor,
amikor a már kilombosodott, érett
fa majd minden követelményt maradéktalanul kielégít ő termése kerül a kezébe, és annak els ő falatját
érinti a nyelve: els ő sorait, fejezeteit issza föl a szeme. Ilyenkor
gyakran szokásos, de banálisan hangzó az új jövevény meleg hangú köszöntése, ami a mi esetünkben nem
is esedékes, mert a fiatal szerz őnek
nem ez az els ő lépte az irodalmunkban; második kötetével jelentkezett
most olyan akkordokkal, amelyektől — tán .a lelke mélyén úgy véli
— visszhangzanak a puszták, az erdők: fölbolydul a vidék olykor mindent ridegen eltakarni akaró csöndje. Ismeri a táj hangját, hallja hangszere húrjainak pendülését. Emberének, gyerekének szíve az ő szívével együtt dobog. Szókincsük egy
(!), olyan megindítóan azonos hangszerelésű, hogy akár az egész kötetet egyes szám els ő személyben
írhatta volna, mint amikor így kimondja:
„Mindig is vonzódtam e kerthez
— ezt mindjárt a kezdet kezdetén
el kell mondjam neked —, inasodó
kezemmel, kedvetlened ő gondolataimmal is ragaszkodom hozzá. Mert
nézd csak a fákat: nem a mesterkézzel lekerekítetteket, a kilátást
elfedő díszfákat, de a tölgyeket,
az évszázadokkal szürkül ő-feketéllő törzs űeket, a vadgesztenyefákat,
ahogy az erős szélben elhajigálják
fegyvereiket, a zöld buzogányokat,
s az akácokat, az emlékeztet ő illatúakat ..."
Ha ezzel az indítással írásait veszem újra sorba, ezek mind az ő
őszinte vallomásai; a bennük él ő
alakok mind-mind a rokonai, testvérei, barátai vagy nevel ő szülei,
mint a föld. Az állatok mintha itt
mind az ő karámjába tartoznának:
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a szél, a napfény, az es ő mind azért
van, hogy így együtt éltessen bennünket a síron innen, és vigyázzon
ránk a hant alatt. Mert az emberek mind egybetartoznak, még akkor is, ha küls ő erőszak sokszor,
többször, mint kellene, szétválasztja őket, vagy egymásra uszítja őket.
És így vicsorognak egymás felé egy
életen át.
Így is mondhatnám: ezek a gondolatok megszakítás nélkül kavarognak bennem, amikor a Jártatás
című kötetet olvasom, az els ő betűtől az utolsóig, mert ezt másképp
nem lehet olvasni, csak olyan hűséggel, mint amilyen h űséggel szerzőjük írta ezeket a vadalmaíz ű vallomásokat.
Maga a, szerző találóan nevezte
meg apró karcolatait, nem egyszer
pillanatfelvételeit: párhuzamos történetek ezek, emberi sorsokról, így
vagy úgy adott társadalmi helyzetekről, amelyeket tájunk természeti képei fűznek egybe, annyira vajdasági egységbe, hogy ebb ől egyetlen gyökérszálat sem lehet kiszakítani úgy, hogy magával ne rántaná
az egészet. Így kaptuk, ilyennek fogadjuk el azt a huszonegy írást,
amelyet Dudás Károly ebben a kötetben összegyűjtve minden keresettség nélkül egyszer űen prózának
nevez.
Minek is lehetne másképp nevezni?
Vázlatok egy film forgatókönyvéhez, melynek keménykötés ű hőse
— ha a jelen esetben több arcú is
— maga a szerz ő ?
Mert nézzük csak a balladásan
pergő képeit, szinte úgy érezzük
olykor, hogy ő is érzi: kamera van
a kezében, s jeleneteihez a fényeket,
az árnyakat, a színeket a természet
adja hozzá.
A Párhuzamos történetek belesodornak bennünket a helyszíni játékba a vajdasági környezetben Maradéktól kezdve a pusztai kopott
zenészeken át a Jártatásig, ahol úgy
csillognak a ficánkoló vadóc csikók,
mint Clouzot feledhetetlen filmremekében a Szürke sörény.

Kezdi. a játékot Az áldozttal,
ezzel a drámaian sötét expozícióval.
Szerves folytatása ennek a Haláleset, a realista ízekkel megírt Utcamosd éneke és utána a kesernyés
hangú, vadalrnaízű Vad őr.
A meglelt élethű képtől és a
megragadott (rögtön bennünk is
visszhangzó) hangulattól záró ciklusában sem tud szabadulni, vagy
mert szinte b őrén, húsában érzi az
emberi dolgok (a mi dolgaink!) közelségét, vagy — mert nem is akar
megszabadulni.
A Kinn a tanyán című — Sinka
István árnyképeire emlékeztet ő —
jelenete az els ő ciklus szerves folytatása, mint ahogy az olvasót elámítóan az a Varnyú István megtérése című filmnovellája is. Itt, és
az előbbi novellájában, amelyben
az élő szobor Sz őlőpásztorról mesél, telitalálattal tájunk és benne
emberi életünk bizarr ábrázolását
adja, de már majdnem hitelesen a
Duna-völgyi helyzetképek megalkotásával. Sorai, kemény dialógusai
felett nem lehet elsiklani, mert alakja úgy hat, „mintha a talajból nőne
ki ez az em ber" és arcán, alakján,

mozgásritmusán új, de mégis nagyon régről ismert (de nálunk el
nem mondott) eredeti vonások jelennek meg a mi fekete szántóföldjeink felett.
Ezekhez az írásokhoz Ács Károly,
a kötet szerkeszt ője nem is választhatott volna jobb illusztrátort, mint
amilyen a Dudás Károly formanyelvéhez nagyon közelálló, és majdnem minden novellájában, jegyzetében vele együtt élő és érző Maurits Ferenc. Rajzai — de fed őlapja is — Dudás Károly kifejezésével
élve „ködvágó" képek. A technlkailag primitívnek tetsz ő kusza vonalak drámai egységgé forrnak össze
és olyan tipológiát sejtetnek, mint
amilyenek megjelennek Dudás Károly alakrajzaiban. Maurits víziói
ridegen vetítik elénk az író tömör
helyzetképeit, .s a világosan megalkotott formák mellett és mögött —
messze a háttérben — az mosódik
el bennük, ami .szürkeségével, mélységével a hangsúlyt kapott emberi
formákat hozza premier planba a
szerz ő szövegének újra életre keltésével. Kiérezni ezekb ől az illusztrációkból, hogy költ ői lélek alkotta
meg őket.

LÉVAY ENDRE

TOPOLYA SZOKÁSAINAK MONOGRÁFIÁJA
BORÚS RÓZSA: Topolya népszokásai.
Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1981.
Tíz évvel ezelőtt a Hungarológiai
Intézet és a Zentai Múzeum a vajdasági pedagógusok és a néprajz
iránt érdekl ődők számára szemináriumot szervezett, az amat őr gyűjtőknek útmutatást adott a további
munkához. A hallgatók egy része
kedvet kapott, hogy maga is számba vegye környezete szellemi értékelt. Az alapozó munkát már korábban elvégezte az újvidéki egyetem magyar tanszéke; a nyelvjárási gyűjtőutalkon az egyetemisták
— akarva-akaratlanul — ráakadtak
Vajdaság szellemi néprajzára is. A
korábbi kutatásnak most érik be
a gyümölcse. Nemcsak a Hungarológiai Intézet adattára b ővül évről

évre, hanem a néprajzi jelleg ű
könyvek száma is gyarapszik. Fontosak a Hagyományaink sorozat
folklórkötetei, felbecsülhetetlen értékűek .a zentai népköltészeti kiadványok és a Hungarológiai Intézet
Tudományos Közleményeinek tematikus számai, amelyek évr ől évre
képet adnak arról, hol tart ina hazai folklórkutatásunk.
A hatvanas-hetvenes években a
népballadák és népdalok érdekelték elsősorban kutatóinkat. Két
fontos és rendkívül színvonalas
könyv is kikerekedett a gy űjtésből:

A rukkolnak a szép zentai legények
és a Halloták-e hírét?; az előbbi
1973-ban, az utóbbi pedig 1977-ben
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jelent meg. Nemcsak a kötetékben
közzétett anyag volt figyelemre méltó, hanem a könyvek megmunkálása, gondozása is példamutató, minden szempontból eleget tettek a
modern folklórkutatás követelményeinek.
Kutatóinknak vagy kiadóinknak
mintha elkerülné a figyelmét a prózai elbeszél ő műfajok ös•szegyűjté=
se. Penavin Olga és Katona Imre
népmesegyűjteményein kívül újabb
gyűjtésekről nem szereztünk tudomást, pedig ha tündérmeséket nehezen is, a trufákat, a mondákat
minden bizonnyal össze lehetne
gyűjteni falvainkban. Talán még
egy szerencsés gy űjtő nálunk is rábukkanna igazi mesemondó tehetségre, mint amilyen a verbicai Borbély Mihály, Kálmány Lajos híres
mesemondója volt.
Az utóbbi időben mintha a néphit és a népszokások elemeit vizsgáló művek megjelentetése kerülne
előtérbe. Korábban is már olvastunk
ilyen írásokat a HITK-ban, de az
első monográfiái igényű munkát,
Jung Károly Gombos népszokásai
ról szóló tanulmányát, Az emberélet
fordulóit csak 1978-ban adta ki a
Forum. A Híd ez évi októberi számából pedig arról értesültünk, hogy
hamarosan megjelenik a Doroszló
néphitét feldolgozó monográfia.
Húszévi gyűjtőmunka eredményét összegezte Borús Rózsa a Topolya népszokásaiban. Nem könynyű feladatra vállalkozott, mert a
szokásrendszer ugyan a szellemi
néprajz leglátványosabb területe, de
emellett rendkívül összetett is, hiszen — ahogyan Dömötör Tekla
meghatározta — egyszerre illemtan,
erkölcsi kódex, íratlan törvény, m űvészet, költészet, színjátszás, mítosz
és mágia, keret, amelyben a nép
ünnepei és hétköznapjai lejátszódnak. Erre a bonyolultságra hívja
fel a figyelmet Ortutay Gyula is a

Kérdőív betlehemes játékok gy űjtéséhez című - írásában (Etnographia, 1956). Útmutatást ad, mi mindenre kell ügyelnie a néprajzosnak a szokások gy űjtésekor: Szempontjait nemcsak a betlehemes játékok, hanem a népszokások jelentős hányadának feldolgozásakor is
figyelembe vehetjük.
Vajdaság esetében még inkább
bonyolódik a kép az interetnikus
kapcsolatok miatt. A szokások változatosságát még fokozza, hogy egy-
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egy népcsoporton belül is más-más
etnikai csoportokkal kell számolnunk. Topolya etnikai képe sem
egységes: magyarok, szlovákok, lengyelek és zsidók éltek itt egymás
mellett, 1918 után Jugoszlávia paszszív területér ől ide is költöztek telepesek, ezért a kutatóknak igen alkalmas területe ez a kölcsönhatások vizsgálatára.
A topolyai magyarok a XVII.
század második felében költöztek
ide Esztergom, Fehér, Heves és Gy őr
megyéből. Szokásmodelljeik egységesek, mivel valamenyien katolikus
vallásúak. Rendkívül gazdag volt a
jeles napok rítusa; Borús Rózsa
könyvének adatai is ezt bizonyítják. Könyvét két nagy részre osztja: a jeles napokhoz kapcsolódó
szokásokra, valamint a családi életben jelentkezőekre. Ez utóbbiak a
munkához, illetve az ember életfordulóihoz kötődtek.
A könyv els ő része a terjedelmesebb. Szinte az év minden jelentős napjához kapcsolódik valamilyen hiedelem, jóslás vagy rítus. Az
újévtől kezdi számba venni őket.
Talán szerencsésebb lett volna, ha
a karácsonnyal kezdi az ünnepi szokások számbavételét, mert így a téli napforduló ünnepköre nem oszlott volna ketté: a karácsony, az
aprószentek, a szilveszter, az újév
és a háromkirályok szokásai rituálisan egybekapcsolódnak. Ugyanígy jobb lett volna, ha a betlehemezést a karácsony ünnepkörében
tárgyalja, mert .a kett ő nem választható el egymástól. Sajnáljuk, hogy
egy lábjegyzet erejéig nem különítette el a gyerekek karácsonyi éneklését a valódi dramatikus szokástól. Jó, hogy kitér a betlehemezés
társadalmi hátterére, a kenyérkereseti lehetőségre. Kár, hogy nem taglalja részletesen, kik voltak azok,
akik egy betlehemes csoportot alkottak, mekkora volt a környék,
melyet egy-egy ilyen csoport bejárt,
a szállásiak jártak-e betlehemezni,
bejártak-e a városba. Nagyon érdekes az 1880-ból származó betlehemes játék szövege. Látszik bel őle
egy-egy népszokás passzívvá válása,
mert a korábbi teljes forgatókönyvnek már csak a töredéke él az emlékezetben, a szerepek is elmosódtak.
A téli időszak a dramatikus szokások ideje. Ekkor viszonylag több
-

idejük van a parasztoknak a szórakozásra. Topolyán is ismerték a
csillagéneket. Rendkívül gazdag volt
a farsanggal kapcsolatos szokások
rendszere. Gyakorolták a tuskóhúzást, az öregek még emlékeznek a
maszkos alakoskodásra. A könyvből sajnos nem derül ki, mikor tűntek el ezek a szokások a község
életéből, pedig a kutatóknak ezt is
tudniuk kellene. Az álarcosbál és
a bőgőtemetés a városi kultúra hatása. Télen nemcsak 'a jeles napokat ünnepelték. A család számára
a disznótor is ünnep volt. A lábjegyzetb ől megtudjuk, hogy a sertést az orjáról bontották. Jó lett
volna, ha a feldolgozásnak ezt a
módját részletesebben ismertette,
esetleg fényképet is közölt volna
Borús Rózsa, mert ez a disznó felbontásának régebbi és manapság
kevésbé ismert módja. Érdekes színfoltja a disznótornak a vacsoránál
a kántálás és az azt követ ő rókatánc.
A farsang elmúltával szürkébbé
válnak •a hétköznapok. A tavaszi
ünnepeket is megtartják a városban. Szép volt a húsvéti locsolás,
a májusfaállítás és a pünkösdöl ő .
Érdemes lenne a bácskai magyarok
és bunyevácok pünkösdöl őinek szövegét és dallamát összehasonlítani,
mert bizonyára érdekes adatokhoz
jutnánk.
A jeles napok szokásrendszerének leggazdagabb rétegét a tilalmak, javallatok és a jóslatok képezik. Ezek legnagyobb része az állattartással és a mez őgazdasággal függ
össze. A jóslatokban — érzésem
szerint — máig hisznek, mert a legkorszerűbben gazdálkodó földm űves
figyelembe veszi ugyan a napi meterológiai jelentéseket, de a népi
időjóslás megfigyeléseivel is számol.
Borús Rózsa munkájának el őszavában elmondja: megfigyelte,
hogyan alakulnak át a szokások.
Ezt a lakodalomnál, •a temetésnél

részletesen taglalja, viszont az ünnepi szokásokról nem tudjuk, meddig gyakorolták őket. Jó lett volna,
ha a dramatikus szokásoknál, a
csillagjárásnál, a pünkösdöl őnél a
dallamot is közölte volna. Érdekesek
a temetés fejezetében publikált hiedelemmondák. Szívesen olvastunk
volna boszorkányhistóriákat is a
Luca-nappal kapcsolatban, s őt ráolvasó imákat is, melyekkel a szemmel megvert csecsem őt gyógyították, mert valószínű, hogy élnek az
idős topolyaiak emlékezetében.
Tartalmilag az ismertetett m ű
első része a gazdagabb. A naptári
ünnepekkel kapcsolatos szokásokat
szinte teljes egészében összegy űjtötte. A családi élet rítusait, a mindennapokhoz fűződő szabályokat
még fel kell dolgoznia, mert valószínűleg azok is igen gazdag tárházai szokásainknak.
Könyvében b őséges bibliográfiát
közöl, néhány fontos munka azonban elkerülte a figyelmét, így például Dömötör Tekla Magyar nép-

szokások és A népszokások költészete, Balassa Iván Ortutay Gyula Magyar néprajz, Bálint Sándor
Népünk ünnepei című műve, valamint a Magyar népzene tárának
—

Bartók és Kodály szerkesztette öt
kötete. Ha az interetnikus kapcsolatokat vizsgálja majd, haszonnal
forgathatja Milovan Gavazzi Godinu

dana narodnih običaja kod Hrvata

és Edmund Schneeweis • Serbolcroatische Volkskunde című tanulmánykötetét.
Érdekesek a század elején készült fényképek. Hiányoljuk azonban, hogy nem fényképezte le a
disznótor kántálóit, az utolsó betlehemeseket és a temetési szokásokat.
Összegezésként elmondhatjuk:
Borús Rózsa munkája rendkívül
gazdag tárháza az év ünnepeihez
kapcsolódó szokásoknak, s fogyatékosságai ellenére is alapját képezi a
további kutatásoknak.

BESZÉDES VALÉRIA
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TISZTÁZATLAN VISZONYOK
HÓDI SÁNDOR: Pszichológia és ideológia.
Forum, Újvidék, 1981.
Hódi Sándor új könyvének megjelentetésével ismét hézagpótló munkát végzett az újvidéki Forum. A
könyv százharminchét oldalán újra
bebizonyította a szerz ő, hogy távol
áll tőle minden köntörfalazás, mellébeszélés. Már a bevezet ő írásban
rátér a lényegre, röviden felvetve
munkája alapkérdését felhívja a figyelmet, ,;hogy bár a pszichológia a
gyakorlati társadalomszervezés hatékony ideológiai fegyvere, ez a szerepköre nem kellőképpen egyértelmű és nyilvánvaló mindenki számára". Óva int e viszonylag fiatal
tudomány presztizsféltésének hamis
értelmezését ől. Nem attól kell félni,
„hogy a tisztázatlan ideológiai szerepkör megbolygatása csak még nehezebb helyzetet teremt a pszichológia művelője számára, aki már
amúgy is nyomasztó gyanakvások
és teljesíthetetlen elvárások szorításában él", ehelyett inkább rámutat az igazi veszélyre. A pszichológia presztizsének ugyanis szerinte
sokkal inkább árt a hamis szakmai
identitástudat.
A kötet els ő tanulmányában (Tudomány és hivatás) egy rendkívül
fontos problémát taglal, az elmélet és a gyakorlat viszonyát a pszichológiában, megkísérel rámutatni a
jelenség valódi okára kijelentve,
hogy „minél fiatalabb tudományról, illetve gyakorlati megfelel őjeként minél újabb hivatásról van szó.
a tudományos kutatók és a gyakorlati szakemberek viszonya annál inkább konfliktusos". Hódi Sándor
igyekszik kibogozni :a pszichológia
társadalmi-gyakorlati státusa körül
összekuszálódott szálakat, megkísérli érthet ővé tenni, „hogy a pszichológia iránt megnyilvánuló nagyfokú érdekl ődés és individuálisan
kinyilvánított szükséglet ellenére mi
az oka az intézmények habozásának és a szerepkörrel szembeni bizalmatlanságnak". Van bátorsága
felvetni olyan kényes kérdést is,
mint amilyen a pszichológusi munka hasznosságának megfogalmazása. Egyértelműen kijelenti, hogy sok
elvárással ellentétben „e hivatásnak

620

épp a kontaktus személyi jellegében, a szubjektív jelleg ű panaszok
elfogadásában van társadalmi értelme". Részletesen taglalja e szakemberek kutatókra és gyakorló pszichológusokra való intézményes szereposztását, helyesen érvelve kijelenti, hogy ennek a felfogásnak már
a történelem lomtárában lenne a helye. Elfogadhatatlan, hogy „amíg
egyesek, kevesek feladata az, hogy
»gondolkozzanak«, mások, a többség végezze a rászabott munkát, úgy,
ahogy megtanulta". Kivételnek csak
a két széls őséges esetet tartja, azt
ugyanis, ha az elméleti kutatások
terméktelen spekulációvá csökevényesednek, illetve ha a gyakorlati
munka lélektelen rutinfeladatok végeláthatatlan sorává degradálódik.
Hódi Sándor tiszta vizet önt a
pohárb:a, amikor a klinikai gondolkodásról írva pontosan meghatározza a lényeget, kijelentve, hogy „a
gyógyítás és megel őzés gyakorlati
megszervezéséhez is inénvbe kell

venni valamennyi érdekelt tudo-

mányágat".
Az ösztönélet mítoszáról szólva
(Heller Ágnes: Az ösztönök. Az érzelmek elmélete című munkáját elemezve) valóságos felfedez ő munkát végez. Még a szakemberek többsége is nagyon bizonytalanul mozog
ezen a területen. Hódi Sándornak
köszönhetjük, hogy gazdagította tudásunkat Heller Ágnes magvas gondolatainak elemzésével és az e témakörre vonatkozó marxi felfogás
taglalásával. Éppen ez az érintkezési pontja a két különben különálló egységnek, a már említett kritikának és A személyiség pszichológiája című polémiának. Dicséretes,
hogy Hódi Sándor megkísérli a helyükre tenni az elvi síkra tévedt
nagyon is 'konkrét dolgokat, elfogadja Horváth György megfogalmazását a személyiséggel kapcsolatos
fogalmi tarkaságról, aki szerint
ahány pszichológus, annyi személyiségfelfogás van, végül is ,a szeszemélyiség fogalma »univerzális alkalmazhatósága« miatt nemegyszer

nélkülöz már minden konkrét tartalmat". Valóban, a személyiséggel
és különösen a személyiségelmélettel foglalkozó könyvekben a szintézis rendre elmarad. Hódi Sándornak ez a kritikája is példás felépítésű, lényegretör ő munka, óvatoskodástól mentesen szedi ízeire Horváth György munkáját.
Megkülönböztetett figyelemmel
kell olvasni a kötet címadó tanulmányát. Hódi ' Sándor nem .a véletlenre bízhatta választását, mert
véleménye szerint is ,;a pszichológia idealogikussága bénító neuralgikus pontja ennek a tudománynak".
Mi, pszichológusok saját b őrünkön
tapasztalhatjuk Hódi igazát, mert
„nem pusztán egy hivatás személyi
sorsként való megélésének nyomasztó élményéről van szó" válságtudatunkban, a lényeget kell tisztázni,
vagyis azt, hogy mib ől fakad a pszichológia társadalmi szerepkonfliktusa. Ez a tudomány tárgykörének
sajátos meghatározásával kínlódik
már egy évszázada. Hódi Sándor
megkísérel magyarázatot adni a válsághelyzetre, szerinte a „lélektan
társadalmi funkciójának és — érvényre nem jutó — adekvát tárgyának társadalmi meg nem felelésr ől,
mi több, kibékíthetetlen ellentétéb ől
fakad a pszichológia és az ideológia viszonyának konfliktusos volta".
Ezeknek az ismereteknek birtokában már megkerülhet ővé válnak az
ideológia köznapi értelmezésének
buktatói.
Pataki Ferenc Utak és válaszutak
a mai szociálpszichológiában című
munkáját bírálva (magának a kritikának A szociálpszichológia kihívása a címe) tanúbizonyságát adja
Hódi Sándor leghaladóbb, frázismentes szemléletmódjának. Egyidejűleg megértő és türelmetlen a jobb
ügy érdekében, pedig olyan tudo-

mányterületre értünk, melynek szakértőit (szűkebb és nemcsak szűkebb)
környezetünkben — a klasszikus
freudi elszólás szellemében — Hódi
önmagát is közéjük számítva egyetlen ujján megszámolhatja. Erénye a
fejezetnek, hogy a kritika teriedelmének csaknem felét a szociálpszichológia marxi kritikájának szenteli, különösen kiemelve dr. Patakival
együtt azt a veszélyt, amelyet a marxizmus tisztán deklaratív alkalmazása jelent. Anélkül, hogy a pszichológus céh árulójává válna, rámutat
a pszichológia elcsépelt védekez ő
reflexének fogyatékosságára, arra,
hogy „ha valamivel nem boldogul
(vagy nem kíván foglalkozni) [...],
azt kirekeszti tárgyköréb ől . s csak
azt vallja sajátjának, amit (neo)pozitivista módszertanával »tényként«
verifikálhat". Eredeti módon szögezi le, hogy „a pszichológia csak az
emberi arculatában megmutatkozó
társadalmat volna hivatott mintegy
önmagával szembesíteni".
Megkeserítik életünket a botcsinálta formális tekintélyek, érthet ő,
hogy csodálunk egy olyan valódi
szaktekintélyt, mint dr. Buda Béla,
ezért hat meghökkent ően, hogyan
vádolja őt Az empátia — a beleélés
lélektana című művét elemezve Hódi terjengősséggel, ideológiai bizonytalansággal, a rendez ő elv és
a szükséges szelekció mell őzésével
vállalva a veszélyt, hogy neki sincs
mindenben igaza.
A kötet utolsó eszmefuttatása a
Hétköznap és ünnep a Világosság
1978 augusztus—szeptemberi számának kritikája.
Hódi Sándor kötete tanulságos
olvasmány mindazoknak, akik nem
sajnálnak kétszer is visszalapozni,
ha az olvasottak els ő vagy második
olvasásra nem egészen voltak világosak számukra.

KON SZABÓ PÁL
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AMIT A RÉGÉSZ KIÁS

SZEKERES LÁSZLÓ: Amit az id ő eltemetett.
Forum, Újvidék, 1981.
Polihisztornak és univerzálisnak kell
lennie a ma régészének Vajdaságban, hiszen az a szakág, amely
éppúgy résztudományokra specializálódott, mint annyi más tudomány,
hatalmas adat- és lelethalmazt tartalmaz. Ezért is becsülend ő az
a munka, amelyet a maroknyi régészcsoport végez Észak-Bácskában,
mivel a sors szeszélyei és f őleg az
építkezések során el őkerülő leletek
miatt egyik nap !középkori, másik
nap avar kori vagy éppen bronzkori lelet kerül mentésre. Ez sokoldalú embert kíván, s bizony csak becsülhető az a felhalmozott, megmentett leletanyag, amely az utóbbi tíz évben került a szabadkai múzeum raktáraiba.
Habár egy ásatás csakis csoportmunkának tekinthet ő, hisz a kubikos, a konzervátor éppúgy kiveszi részét a munkából, f ő szerepe
azonban a munka irányításában,
szervezésében az ásatás vezet őjének,
a régésznek van. Tudni kell bánni
az emberekkel, id őben ott lenni mindenütt és elintézni mindent. Csak
hálával tartozhat az utókor a szabadkai múzeum két régészének,
Szekeres Lászlónak és Ricz Péternek, immár évtizedes gy űjtő- és
kutatómunkájáért.
Ez a szakasz az anyaggy űjtés
fázisa. Sajnos csak az anyaggy űjtésé. A feldolgozás eddig elmaradt.
Vajdasággal foglalkozó régészeti
munka magyar nyelven már évtizedek óta nem jelent meg. Nehéz helyzetben vannak régészeink,
történészeink, társadalomtudósaink,
amikor munkáik megjelentetésér ől
van • szó. Nagy hiányát érezzük egy
komoly múzeumi évkönyv rendszeres megjelentetésének, amelyben fórumra találna a vidékünkkel foglalkozó régész, történész, földrajztudós, néprajzkutató, helytörténész,
de — ahogy mondani szokás — a
sok bába között elvész a gyerek,
mint ahogy Szabadka monográfiájának elkészítése is számtalan kézen
megfordult már, nem sok eredménynyel.
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Ezért mindenesetre dicséretre
méltó a Forum könyvkiadó kezdeményezése a Forum Kiskönyvtár
megindításával, amely, ha a tervezett programmal és formában jelenik meg, áttekinthet ő képet fog
adni a mai Vajdaság múltjáról, teljes valóságáról. Kifogás csak a kötetek terjedelmében található. Vannak ugyanis témák, amelyekről kevesebb oldalon is átfogó képet kaphatunk, más esetben viszont kétszeres terjedelem is kevés lehet.
Ez az eset Szekeres László Amit
az idő eltemetett című könyvével
is. Alcíme: Kis vajdasági régészet.
Valóban csak kicsi, hiszen a szómagyarázatot, id őrendi áttekintést,
irodalmat leszámítva mintegy száz
nyomtatott oldal állt a szerz ő rendelkezésére, amely bizony nagyon
kevés. Szekeres László bevallása
szerint is csak váza az eredetileg
nagyobb terjedelmű könyvnek.
Jellegére inkább jegyzetek nélküli tudományos ismeretterjeszt ő
mű, amely a szélesebb néprétegek
számára készült. Emiatt a szerz ő
az egyes korszakok helyi leletanyagának ismertetése el őtt kénytelen
volt általános történeti áttekintést
adni.
Ez érthet ő, ha figyelembe veszszük, milyen időbeli hiányosságot
kell áthidalnia, viszont ebb ől az következik, hogy a terjedelem korlátozottsága miatt nélkülöznünk kell
a szerző saját meglátásait, évtizedek tapasztalatanyagának erjedését.
Nem egy problémakör részletes
elemzése elmaradt emiatt.
Talán ez róható fel a könyv hiányosságának, hiszen egyébként nagyon nehéz hibát találni benne.
Amint Veres Péter írta: „A kész dologban a bolond is talál hibát." Nem
egyszer kellett már olyan munkákról írnom kritikát, amelyeknek
a megjelenését örömmel veszem
tudomásul; ezek közé tartozik Szekeres László műve is. Annyi, de anynyi fehér folt van még tartományunk történetében, hogy csak örül-

hetünk annak, ha valaki vesz magának fáradságot és feldolgoz egyegy témakört. Ilyen Szekeres László könyve is. A szerz ő rövid (szinte felesleges ismételgetnünk, hisz
minden fejezet rövid) kutatástörténet után földrajzi áttekintést ad
a mai Vajdaságról, majd korsza-

konként tárgyalja az itt megforduló népek történetét, leletanyagát,
végül irodalomajánlat, időrendi táblázat és kis szómagyarázat zárja a
kötetet.
Akit egy kicsit is érdekel tartományunk múltja, el kell olvasnia
Szekeres László legújabb munkáját.

Dr. VÉKONY László
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Szellemi életünk dokumentumai
ÉLETJEL MINIATrt1RÖK
LÉVAY ENDRE: Új lélekindulás (tanulmány)

elfogyott

SÁFRÁNY IMRE: Zsombékok (vallomás Vinkler Imre m űvészetér ől)

elfogyott

DÉSI ÁBEL: Kortársaim (versciklus)

elfogyott

KOLOZSI TIBOR: Ő rtűz fényében (szabadkai folyóiratok és könyvek) elfogyott
BALÁZS G. ÁRPÁD: Bolyongó paletta (önéletrajz)

elfogyott

DÉR ZOLTÁN: Az árny zarándoka (Csáth Géza emléke)

elfogyott

LÉVAY ENDRE: Félálom után (monodráma)

elfogyott

BURKUS VALÉRIA: Ibolya (Ferenczi Ibi rivaldafényben)

elfogyott

GAJDOS TIBOR: A csillagos homlokú (Hangya András életútja)

elfogyott

GARAY BÉLA: A kulisszák világában (önéletrajz)

elfogyott

BARANYI KÁROLY: Ikarosz szárnyán (önéletrajz)

elfogyott

DÉR ZOLTÁN: Az els ő műhely (Kosztolányi Dezs ő önképzőköri évei)

elfogyott

PETKOVICS KÁLMÁN: A tizennyolc nyárfa (dokumentumriport)

elfogyott

SOMOGYI PÁL: Máglya (egy életrajz vajdasági fejezetei)

elfogyott

BARANYINÉ MARKOV ZLATA: Vergő dés (Farkas Béla napjai)

elfogyott

SCHWALB MIKLÓS: A szén (a mártír költ ő versei)

elfogyott

FEKETE LAJOS: A bujdosó visszanéz (önéletrajzi jegyzetek)

elfogyott

CSUKA ZOLTÁN: „Mert vén Szabadka, áldalak ..."
(emlékezés két életkorszakra)

elfogyott

FEHÉR FERENC: Szabadkai diákéveim
(a költő kibontakozásának els ő szakasza)

elfogyott

LÁNG ÁRPÁD: Id ő és művészet (aktivista írások)

6 dinár

KOSZTOLÁNYI DEZS Ő : Negyvennégy levél (költ ő családon belül)

elfogyott

DÉR ZOLTÁN: A tudós tanár (Toncs Gusztáv élete és munkássága)

elfogyott

KOLOZSI TIBOR: Erzsébetlaktól a Maglajig
(Kizur István forradalmi életútja)

22 dinár

PETKOVICS KÁLMÁN: Áprilistól novemberig (dokumentumriport)

elfogyott

URBÁN JÁNOS: Haláltépett élet (Bakos Kálmán, a forradalmár)

elfogyott

LÉVAY ENDRE: Egy nemzedék elindul
(a szabadkai fiatalok harcos évei - 1931-1940)

elfogyott

IVÁNYI ISTVÁN: Visszaemlékezéseim életem folyására (önéletrajz)

elfogyott

GAJDOS TIBOR: A sziklaember (Matko Vukovi ć életútja)

10 dinár

KÁZMÉR ERN Ő : Levelek Szirmai Károlyhoz

8 dinár

PATÓ IMRE: Az osztályharcos (Simokovich Rókus élete és naplója)

12 dinár

KENYERES KOVÁCS MÁRTA: Régi nóta, híres nóta ...
(Arnold György, Gaál Ferenc és Lányi Ern ő munkássága)

15 dinár

SOMOGYI PÁL: Kiderült az ég (emigrációs évek a Szovjetunióban)

25 dinár

ANDRUSKÓ KÁROLY: Csépe Imre emberkéi (harminc illusztráció)

elfogyott

SZÉKELY TIBOR: A világjáró vadász
(Vojnich Oszkár élete és munkássága)

50 dinár

BALOGH ISTVÁN: Szintarév - Sintarev
(elbeszél ő költemény - 19 fametszettel)

40 dinár

ÉLETJEL KÖNYVEK
CSirPE IMRE: Határdomb (vallomások)

elfogyott

KOLOZSI TIBOR: Szabadkai sajtó (1848-1919)

elfogyott

PÁLINKÁS JÓZSEF: Szabadka népoktatása (1678-1918)

elfogyott

LATÁK ISTVÁN: Vaskoszorú (lírai emlékezések)
• Tóssz dolgairól
CSÁTH GÉZA: írások az élet ''jó és
(kritikák, (cikkek, karcolatok)
SZEKERES LÁSZLÓ: Szabadkai helynevek (helytörténeti kézikönyv)

15 dinár
elfogyott
-

elfogyott

GAJDOS TIBOR: • Emlékvár• (regény)
VIRÁG ÁGNES: Skarlát virág (versek)

15 dinár

PETKOVICS KÁLMÁN: A kérd őjeles ember (dokumentumriport)

elfogyott

LACZKÓ ANTAL: Vasasrapszódia (versek)

elfogyott

LŐRINC PÉTER: Bácskai polgári politikai elmélet (1880-1920)
Dr. GYORE KORNÉL: Szabadka településképe
(városmorfológiai tanulmány}
Nappalok horgonya (válogatás a Rukovet munkatársainak írásaiból)

elfogyott

$ dinár

40 dinár

40 dinár

GARAY BÉLA: Festett világ (színészek és szerepek)

80 dinár

Jávorfácska (félszáz szajáni népmese)

60 dinár

CSÁTH GÉZA—HAVAS EMIL—MUNK ARTÚR: A repülő Vucsidol elfogyott
(regény)
elfogyott
URBÁN JÁNOS: Sziromfészek (gyermeknovellák)
50 dinár
MUHI JÁNOS: Mesélő múlt (helytörténeti írások)
elfogyott

DÉR ZOLTÁN: Szembesülések (kritikák, tanulmányok)
DETTRE JÁNOS: Új partok felé (válogatott • ćikkek)'

•'

120 dinár

A jövőben is élni (délszláv szerelmes versek)

30 dinár

Susreti (ma đarska poezija u Jugoslaviji)

40 dinár

BODROGVÁRI FERENC: Pedagógia és elidegenedés (értekezés)

80 dinár

URBÁN F. GÁBOR: Füstvirág (versek és rajzok)

40 dinálli

LÉVAY ENDRE: Az utak ismeretlenjei (elbeszélések)

100 dinár

E kiadványok a fönti áron a szabadkai Veljko Vlahovi ć Munkásegyetemen
(24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15) rendelhet ők meg személyesen vagy
utánvétellel, bolti áron pedig a Forum újvidéki és szabadkai, valamint a szabadkai Napredak könyvesboltjában kaphatók.

