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LÉVAY ENDRE 

EGYEDÜLÁLLÓ GÉNIUSZ 
MIROSLAV KRLEŽA 
(1893-1981) 

Irodalznl és tudományos körökben világszerte mély részvétet keltett a 
tömegkammumikációs eszközökön percek alatt tovaröppen ő  hír, hogy 
Jugoszláviában kultúránk legmarkánsabb alakja lehunyta szemét. A vesz-
teség felmérhetetlen. Miroslav Krleža nem csupán a század horvát iro-
dalmának volt egyedülálló géniusza, hanem egész Jugoszlávia szellemi 
életében korunk kimagasló egyénisége volt. Egy olyan elme, amely át-
fogta a véres, viharos, életet pusztító világot: egyaránt látta a múltat, je-
lent, a jövőt, s már életében halhatatlanná vált. Indulása, ifjúkora azok-
ban az esztendőkben kanyarogta végig ezt a történelmi útszakaszt, ami-
kor a feudokapitalista világ utóvirágzásának korát élte, és amikor — a 
századforduló elején, első  éveiben — a mi tájainkon a „forradalom kí-
sértete járt" és nem egy világváros kövein végiggördült láthatóan vagy 
láthatatlanul a szekere. 

Ezekben az években — amikor hiperérzékeny szívét Pet őfi Farkasok 
dala című  drámai hangvételű  verse gyújtotta lángra — és évekkel kés őbb, 
a ludovikai évek után ez járult hozzá ahhoz, hogy a tisztb ől közlegénnyé 
degradált, névtelenné silányított ember fölfigyelt a forradalomra és köl-
tészete, drámái, kemény veretű  esszéi pontosan azt tükrözték, ami a ki-
semmizett emberek lelkében lángra kapott. 

A történelemtől terhes napok sokat követeltek az embert ől. Sokkal 
keményebb harcot kellett vívnia önmagával, mint ahogy azt az életbe 
indulás pillanatában sejtette. De Krleža ezt a harcot hihetetlen bátorság-
gal vívta meg, s első  strófái, első  drámái már egy eljövendő  forradalmár 
hangjában csendültek fel. 

Műveinek — korát -megelőzve — ez kölcsönzött bizarr hangszerelé-
sű  eredetiséget: a legnagyobb zeneszerz őkre emlékeztető  komponálási 
készséget. 

A kor szava bömbölt az őszinteségtől: azt is kimondta, amit legjob-
ban szeretett volna eltakarni. Költ őnk a világháború lényegét a Kárpá-
tokban ismerte meg a borzalmak rejtett és nem rejtett arcaival. Mindez 
olyan mély nyomot hagyott benne, hogy hazatérte után, amikor írói pá-
lyája kezdetét vette, a galíciai élmények egész életre meghatározták a for-
radalmár útját. Tudta, hol a helye. Már a megalakulás pillanatától tagja 
volt a . JKP-nek és az egyik legerősebb fegyverrel — melynek lövedéke a 
legmesszebbre eljutott —, a tollal vívta meg harcát az indulás éveit ől 
kezdve a húszas éveken át egészen a jugoszláv hegyek között közelg ő  
népi forradalomig, és folytatta élete utolsó szakaszáig. 

Miroslav Krleža első  forradalmi versei 1917-ben jelentek meg, és 
drámái 1918-1920-ban kerültek el őbb csak a dramaturgok és „belső" 
olvasók asztalára. Színpadi műveit korának legnagyobb horvát rendezője, 
Branko Gavella vitte színpadra olyan húsba maró m űvészi feldolgozás- 
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ban, amelyre akkor Sztanyiszlavszkij is fölfigyelt, s munkájával elisme-
rését is kivívta. Ez az els ő  drámaciklus voltaképpen az els ő  világháború 
napjait és az azt követ ő  kolduséveket vetíti a közönség elé. A táborban 
(Galícia) című  drámáját a tragikum kegyetlen felfokozásával a Golgota 
követte, amely már a kegyetlen pusztításokat végzett világháborút követ ő  
munkásmegmozdulások forró napjait mutatja be. Amikor Zágrábban a 
Gavella-színházban el őször bemutatták, a színház körül akkor jelent meg 
először a rendőrség, mert az októberi forradalom hírére attól tartottak, 
hogy a Krleža-dráma hatása alatt munkástüntetésekre kerül sor. 

A kezdő  forradalmi műveket pár év múlva a Glembay-trilógia kö-
vette, amely kísérteties er ővel mutatja be — szinte egyedülállóan — az 
osztrák—magyar—.horvát dzsentrivilág hullását. Egy család összeomlása 
viharzik három dráma felvonásain át: az Agónia a tragédia véres nyitá-
nya, a Glembay Ltd. a Duna völgye arisztokratáinak s az őket követő  
parvenüknek a pusztulása; még azok is sodródnak velük,akik látják 
ennek a végzetnek az elkerülhetetlenségét. A trilógia harmadik darabja, 
a Léda szálai kíméletlenül megmutatják az uralkodó osztályba felkapasz-
kodott újgazdagokat, s velük együtt a bordélyházba lehullottakat, akik 
ebből a bomlásból kiutat már csak a. föld alatt találnak. 

A Glembay-trilógia darabjait határainkon túl Budapesten, Bécsben, 
Grazban stb. is műsorra tűzték, .s ezeken (és más európai színpadon) 
ma is keresettek nagy drámaírónk színpadi művei legújabb alkotásaiig. 

Krleža regényirodalma drámairodalmának sötét, sok helyütt tragikus 
hátterét érzékelteti az olvasóval. A deklasszálódás hasonló tragikumát 
érezzük a Filip Latinovicz hazatérése című  regényében, melyben az élet-
irányvesztés a hontalanság érzetéig süllyed. A Horvát rapszódia ugyan-
olyan víziókkal telítetten történelmi hátter ű, mint a A horvát hadisten, 
majd utána következően az Ezeregy halál és a Zászlók, amely a Bankett 
Blitvában című  regényével együtt az utolsó szépprózai alkotásai közé 
tartozik. 

Ha költői műveit — köztük természetesen a Petrica Kerempuh balla-
dáit — és tanulmányait, vitairatait a fennebb kiemelt m űveivel egybe-
vesszük, akkor Miroslav Krleža alkotói életén át — tehát hét évtized alatt 
— több mint hatvan könyvet írt, s ezeket negyven nyelvre (köztük a 
kiemelkedőbb alkotásait több világnyelvre) lefordították, és szül őföldjén 
természetesen népeink és nemzetiségeink valamennyi nyelvén könyvtá-
raink polcaira és az olvasók asztalára került. Itt külön hangsúlyoznunk 
kell, hogy művei itt is és külföldön is nem egy kiadásban jelentek meg, 
hogy minden olvasó számára hozzáférhetővé tegyék őket. 

A folyóiratok írói pályájának minden szakaszán érdekelték, s nem 
egy neves havi lap az ő  szerkesztésében jelent meg. Az els ő  folyóirata, 
amely lobogó címével felhívta magára a figyelmet, a Plamen volt, utána 
a Pečat került az irodalombarátok kezébe, majd a Danas és a Književna 
republika gazdagította irodalmi életünket. 

Termékeny életének utolsó szakaszában szellemi életünk egyik leg-
nagyobb vállalkozásának alapjait fektette le. Ez a jöv őbe látó cselekedete 
is arról tanúskodik, hogy nincs az irodalomnak, szellemi életünknek egyet-
len olyan területe, ahol halhatatlan soraival: keze nyomával ne találkoz-
tunk volna. 
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Messze a jövőbe ívelő  az a kiemelkedő  lépése, hogy tevékenyen mun 
kál►kodott a korszerű  Jugoszláv Lexikográfiai Intézet megalapítása körül, 
amelynek élete végéig igazgatója volt és a Jugoszláv Enciklopédia f ő-, 
szerkesztője. 

Műveinek eredetiben izgalomba ejtő  varázsra, van. Kivételes élan,éuiy-
ben van része annak, aki horvát nyelven olvashatja, és drámáit eredeti-
ben hallgathatja, de a horvát nyelv finom hajlékonyságát nem ismer ők is 
maradéktalanul élvezhetik alkotásait Csuka Zoltán, Dudás Kálmán, Her-
ceg János, Vujicsics D. Sztoján, Ács Károly forditiiban. Az eredeti 
műveket híven tükröző  csiszoltsággal ültették át magyar nyelvre. 
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MIROSLAV KRLEŽA 

KÉT ESSZÉ 

LISZT 

Liszt Haydn földije, Sopron környékén, a sváb Odenburgban született, 
a Lajtán túli részeknek Ausztriával határos vidékén, mely etnikailag 
töretlenül kapcsolódik a fels ő-ausztriai németséghez. Jóllehet szül őföldje 
államjogilag az István király koronája által beragyogott területek részét 
képezte, Liszt a nyugat-európai romantizmus terméke, és felj ődésének 
meghatározója sokkal inkább a francia zene, mint az a zenei aRnbiente, 
ami a korabeli Magyarországé volt. Magyarsága legkorábbi gyermekkorá-
ból ered, amit magyar földön töltött. Ezek azok az évek, amikor koroná-
zási kantátát ír Ferenc Józsefnek és amikor Kuhač  gradiškai horváttá 
próbálja átminősíteni, ami nem is volt sokkal naivabb Liszt zenéjének 
többi, különböző  nemzetiségű  annexiója és dezannexiója kísérleténél. 

A harsogó sikerek által megzavart, határozatlan, a romantikus ke-
reszténység naivan szamaritánus koncepciója és a szocialista, radikális-
politikai köztársasági eszmék között ingadozó Liszt egész életén át az 
egyéni szabadság és a metafizikai bizonytalanság azon kérdései felett 
tépelődött, melyek az olyan civilizációk alkonyának erkölcsi neuraszténi-
kusait gyötrik, mint amilyen a nyugat-európai volt a múlt század máso-
dik felében. Viharos karrierjének néhány katolikus átváltozása és maga 
az a tény, hogy az abbécsuha magára öltésével eljátszotta a végs ő  meg-
térés nem túlságosan dicséretes komédiáját is, arról tanúskodik, hogy 
Liszt nemcsak hogy ideges alkat volt, hanem élénk színészi fantázia 
tartotta állandó izgalomban, ami tat magát újabbnál újabb és mind han-
gosabb ámításokkal hitegette. 

Életútján babérkoszorúk, virágok, aranyak és a legmagasabb elis-
merések (nemesség, díszdoktorátusok, díszkardok, díszoklevelek, díszpol-
gári címek, magas császári, királyi, hercegi és pápai kitüntetések) voltak 
az útitársai. Liszt b őkezű  nagyúr (grand seigneur) és adományozó, aki 
bazilikákat és hangversenytermeket építtet, mecénás, aki Beethovennek, 
,kongeniális elődjének" eanlékművet emel, jótékonysági alapítványokat 
Tétesít, aki még mint gyermek 100 000 frankos hercegi ajándékkal lepi 
meg anyját. A vezeklés darócában, jótékonysági akciók közepette, koro-
nás főkkel tart fenn barátságot. 

Homérosz, a szentírás, Platón, Locke, Byron, Hugo, Lamennais, 
Chateaubriand, Beethoven, Bach, Mozart, Weber — ők tudatának önmaga 
által elismert protektorai, ők azok az istenségek, akik előtt lelke megha-
jol. Idillje D' Agoult grófnővel egy olyan ember életének bizarr epizódja, 
aki beérkezett plebejusként egész életében szociálisan korlátolt arisztok-
rata körökben mozgott, hogy végezetül egy orosz nagyhercegnőhöz kösse 
életét. IX. Pius pápa „barátjának", „Palestrinájának", „Hil Fiának" te-
kinti, Liszt pedig a megtérők posztóköntösében, térden állva válik abbé-
vá, szerénységénél csak boldogsága nagyobb, hogy mint a pápaság szol-
gálói között az utolsó, istennek szolgálhat. Semmi sem hatott nevetsége-
sebben, mint az abbéi csipkefodor, mely után az európai arisztokrácia 
amoureusa-inak végeláthatatlan sora sóhajtozott. Liszt a wagnerizmus 
híve, egy fajta szabadgondolkodó, Saint Simon-típusú szocialista, akkor 
köztársasági, amikor a Bourbonok visszakerülnek Franciaország trónjá-
ra, vallásos tárgyú poémákat és kantátákat komponál: Erzsébetr ől, a 
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szentté avatott magyar királylányról, vagy magáról az Egek Uráról, a 
Királyok Királyáról, Krisztusról. Mindaz, ami grófn őivel és orosz nagy-
hercegnőivel történt, vallási krízisei és megtérései, .a Szentatyához vagy 
Richard Wagnerhez fűződő  kapcsolatai Daumier-hez méltó motívumok 
inkább, mint a geraszimovian édes zsánerkompozíciókhoz á la Beckmann, 
amit a nagy Wagner Bayreuth Ltd. cég propagandája harsogott a 
Wahnfried nyaralótól a velencei Vendram:in palotáig. 

Zenei elképzeléseit néha úgy átszövik a technikai elemek,gy az 
emberben felvetődik a kérdés, hová tévedhetett a zeneszerz ő  egy etrar-
ca-szonett olvasása közben, merre futnak tétovatgondolatai, hógy Olyan 
nehéz követnünk őt szeszélyes irodalmi kirándulásain. Lovascsatáit 
Kaulbach vásznaihoz hasonlítják, ami magában véve áll is, mert az ef-
fajta kifejezési eszközei valóban nem haladják meg Kaulbacliit  agykiért 
a kor ízlésének megfelel ően egy Mommsen is lelkesedett. Ezekledr nincs 
harangzúgás és fegyverzaj, mint a korábbi hasonló Zšáüer ű  művekben 
(és amihez hasonló díszletelemeket egy Csajkovszkij Is' felhasznál majd 
az 1812-ben), ehelyett Lisztnél vad hun csapatok')Civöltérüék és'arnegremeg 
a föld a híres magyar lovasság ménjeinek patái alatt. Amikor Haláltáncát 
komponálja, egy Orcagna ihlet ő  erejére van szüksége, az alpesi tájak va-
rázsa Victor Hugo által ihleti meg, a Faustot I.enau ' nyorrián írja, a 
Szent Ferenc prédikál a madaraknak című  legendában assisi- szent Fe-
renc a példakép, a Magyar fantáziához Rákóczi ad ihletést, vallásos tár-
gyú műveinél viszont elegendő, hogy ötórai teára kapjon meghívást a 
Szentatyához. A strasbourgi harangokról álmodik, a romantikáért lelke-
sedik, Torquatto Tassa, Orpheusz, Mazeppa, Hamlet és Dante motívu-
maira ía', 1j 68. évi budai Koronázási miséJe ikpmpmaálásakor pedig I. 
Ferenc József magyar király természetfeletti szellemalakja lebeg szemei 
előtt, aki méltó arra, hogy töredelmes lojalitással boruljon el őtte térdre 
az egész Osztrák—Magyar Császárság. 

Ami a muzsikálás közbeni színészkedést illeti, az úgynevezett ,tempe-
ramentum megjelenítését, az egész személyiség egyéolvasztását a hang-
szerrel, Liszt egy olyan démoni játékmód meghonosítója, ami inkább 
külső  teátrális effektusaival, mint szemérmes közvetlenségével b űvölte 
el a világot. Ilyen vonatkozásban a színlelés iskoláját teremtette meg, 
csapatostul akadtak utánzói e megszállott álmodozónak, aki egyformán 
meggyőzően alakította az alvajárót és a ravasz hipnotiz őrt. Játék közben 
egész teste ritmikusan ringott, extatikus játékát a zseniális m űvész 
megtestesülésének tartották és egész Busoniig a zongorista-generációk 
eszményképe volt. Könyökével, vállaival, tenyerével, ujjaival, térdével, 
talpával, lábával — egész testével — játszott és mivel csodával határo-
san hosszú kézzel volt megáldva, zsongl őrként dobolt és evezett a kla-
viatúrán, a zenekar mennydörgését idézve, gy űlölettel elutasítva minden 
iskolai értelemben vett technikát és partitúrát, átadva magát a kötetlen 
ihletettség pillanatai szabad spontán b űvöletének. 

Mint zeneszerző, Liszt francia tanítvány. Kantilénája a romantikus 
zene árnyékában született, tájképei annak a törekvésnek els ő  megnyil-
vánulásai, hogy zenei formában elevenedjenek meg a teljes fénybe pom-
pázó, messzi távlatokat sejtet ő  vidékek. Berlioztól és Chopint ől indult, 
vejével, Richard Wagnerrel bizonyos ideig egyenrangúként osztozott a 
dicsőségben. Útja kezdetén tiszta romantikus, biztosan halad az úton egy 
olyan ízlés felé, amelyet valamivel kés őbb a festészetben és a zenében 
impresszionizmusnak fognak nevezni. Az impresszionizmus száműzi a pa-
lettáról a sötét szurkos csokoládészín ű  árnyalatokat, a költészetben el-
szakad a klasszikus retorikától a szabad versformák felé, a zenében vala-
miféle plein air-i kirándulásokra csábít, melyeket a der űs napok vidám 
lampionjai ragyognak be vagy az esős alkonyok mélabúja leng át ... 
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BARTÓK 

Miként a szimbolizmus kései megjelenésével történt az összes közép-
európai, Duna menti és balkáni országokban, a Debrecennek nevezett vidé-
ken megjelent a Gonosz a zenében is, miután el őzőleg már hangot adott 
létezéséről Ady Endre lírájában. Schönberg, Hindemith és Ravel magyar 
zenei fordításban — . egy általános európai jelenség megnyilvánulásaként, 
megbotránkoztatva a filisztereket a földkerekség minden pontján. 

Hogyan került sor arra, hogy Bartók föléemelkedett a régimódi, 
romantikus, archaikus, soviniszta vidékiességnek, hogy kozmopolitává 
vált, egy pillanatra sem szakadva el közben attól a magyar term őtalajtól, 
melyből kinőtt? Bartók megsemmisíthetetlen szálfaként autochtón dunai 
alapokból kiemelkedve dacol az ostoba vidékies kritika villámaival és 
viharaival, gyökerei a Kárpát-medence melódiavilágába nyúltnak, lomb-
koronája a nyugat-európai muzsika egén terebélyesedik. Bartók klasszikus 
példája annak, hogy egy periférikus civilizáció szűik, helyileg meghatáro-
zott elemei közül a zene vagy a költői hangvétel antennái sugározzák a 
szolidaritást az európai szellemi tudat széles körei felé, ami minden bi-
zonnyal értékesebb jelenség, mint a banális értelemben felfogott nemzeti 
hovatartozás. 

Bartókon a gyűjtő  szenvedélyes ambiciója vett er őt, hogy maga 
mögött tudja a Duna mente, a Kárpát-medence dalainak corpusát. Mint 
zeneszerző  nem szegődött a folklorizmus szolgálatába, zenei ízlése elég 
megbízható szűrőnek bizonyult ahhoz, hogy megóvja ettől a romantikus 
eltévelyedéstől. A melódia- és ritmusszerkezetet tudományosan aprólékos 
gonddal vizsgálta, és ha ezek a motívumok bizonyos átlényegülés révén 
meg is jelennek szerzeményeiben, a zenei élményt els ődlegesen az indi-
viduálisan bartóki motívumok nyújtják. Vonósnégyeseinek témái olyanok, 
hogy valószínűleg megírhatta volna őket azok nélkül az óriási, szenvedé-
lyes előmunkálatok nélkül is, melyekre fél élete ráment. Bartókot folklo-
ristává tenni (a Columbia Egyetem folkloristáit egyedül ez érdekelte) 
olyan törekvés, amely az đ  esetében nem járhatott pozitív eredménnyel. 

A mélabús monotónia folyamatos crescendója, ami a hegedűn a 
minden bilincset szétfeszítő  sikoltásba torkollik, ez az a „modern" eszköz, 
a schönbergi iskola stílusában, mely elbűvölte és aminek keretében fel-
szított ambíciókkal törekedett hamisítatlan magyar hangon szólni. Meg-
tarthatta volna a primitív pásztordalok nótázóan „magyaros" stílusát, 
a Habsburg-ellenesség politikájával átsz őtt költői változatok negyvennyol-
cas hangnemét (a Petőfitől Adyig terjedő  magyar hagyományok . szellemé-
ben) ? Sem a cigányos tremoló, sem az ázsiai őseredet romantikus illú-
ziói, sem az irodalmi-szintaktikai elméletek az autochtón , ;gatyás" . magyar 
parasztstílusról nem mások, mint cerebrális kombinációk, melyéket annak 
a művészi miliőnek stílus- és divatirányzatai határoztak meg, amelyben 
Bartók mozgott. 

Cjítókéat egy olyan hadrendbe lép, mely századunk elején számbe-
lileg és tehetség tekintetében is jelent ős erőt képvisel. Viszonylag sokan 
vettek részt ezen a zenei randez vousia„ mely a széles, pórias közegben 
keltett siker tekintetében nem mondható átüt őnek. Az ellustult, elcsigá-
zott ízlés, a néger ritmika tömeges . ,térhódítása ,következtében,. ami a 
Debussy-ellenesek szemében a „zenei béklyók alól való felszabadulást és 
az eszményi hangzásteljességet" jelentette, a Kongó-vidék dobjai és fuvolái 
váltak az egész kompakt demokratikus többség egyedüli ,; zenei esz-
ményeivé. 

A ritmikai konfliktus az afrikai őserdők démoni szinkópáinak diada-
lával zárult. Amire a lírai holdfény fanatikus ellenségei, a kés őbbi schön 
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bergisták törekedtek, az őserő, amely után a népi ritmusok foliklóri 
mélységeiben kutattak, a mai tömeges dancingban testesül meg. Sztra-
vinszkijtól Alban Bergig mindannyian arra törekedtek, hogy felülkereked-
jenek a banális, operai és operettmelódián, és nehéz volna eldönteni, 
hogy a zenei lázadók ízlése az ár ellen való úszás volt-e, vagy pedig az 
atonális tömeg ereje ragadta őket magával, mint szalmaszálat az áradat. 

Bartók legbensőbb önmagában megőrizte a hagyományok által ápolt, 
veleszületett szimmetriaérzékét és bármennyire törekedett az id ő  sürgeté-
sében új színneket rakni palettájára, feler ősíteni sugárzását, felhangosí-
tani teljes színskáláját, melankolikus kadenciái — au ralenti — mégis 
olyan Duna mentien mélyek, olyan kárpátian elkeseredettek, hogy semmi-
féle török, ázsiai vagy afrikai, se román, se szlovák, se muraközi szinkó-
pákra nem volt szüksége ahhoz, hogy megtalálja önmagát. Minden más 
egyéb: csak a divat pora, ami a sztravinszkijes—Alban Berg-es kísérlete-
zések időszakában mindennapos frázisként jelenik meg. 

Az a tény, hogy Bartók intim világa a megtört vágyak, a megvaló-
sulatlan illúziók vagy látnoki álmok világa, melyek a bolondozó nyerse-
ség és a siránkozó reménytelenség páráját lehelik, az a tény, hogy ez nála 
nem iskola és nem próbálkozás kérdése, Ady Endre mellett a magyar 
művészet két háború közötti drámai korszakának tragikus képvisel őjévé 
emeli. 

SZÓLL ŐSY VÁGÓ László 
fordítása 

Miroslav Krleža e cikkei a hatkötetes tanulmánygy űjtemény (Eseji. Zora, Zagreb, 1962) 
második kötetében jelentek meg. Ez a könyv közli a nagy horvát író zenei tárgyú írásait, 
amelyeket a zenei lexikon szerkesztése közben írt. A huszonnégy portré közül választottuk 
ki a Lisztről és a Bartókról szólót. 
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MIROSLAV KRLEŽA 

ÉJSZAKA VIDÉKEN 

„A kutya ugat, a karaván halad." 
(Régi arab közmondás) 

Miért ugatnak úgy a kutyák a fekete éjben? 
Vajon ismeretlen lépte visszhangzik a tájon, 
vagy farkas vonított fel a sötétben talán? 
Pillanatra csend; a hangokat elnyelte a némaság, 
s míg a hideg csúszik a csörgő  kutyaláncon, 
a távolban lámpa hunyorít szemével. 

Minden siket. Majd újra kezd ődik az ugatás. 
Kutyák ugatnak. Ugatnak bőszen, esztelenül, bolondul, 
kuyták ugatnak ostobán, véresen, konokul, 
megugatnak mindent, ami mozog: lámpásokat, hangokat, árnyakat, 
a holdat, a sejtést és az idegeneket, 
kutyák ugatnak kutyául kutyaénekeket, 
kutyák ugat ják át a sötét és szeles éjeket, 
s ezek a kutyadalok medd őek és átkoktól vészesek. 

Ó, kutyagyülekezet, ugatsz, a karaván meg halad, 
s hallatszik a lószerszám, a paták s a kerekek zaja. 
Bolond ugatásod mindenre kutyagy űlöleted szórja, 
minden elhalad és eltűnik, s te láncodon, mint valami vak árnyalak, 
várod, hogy végzeted kutyául beteljesedjék itt a sövény alatt. 

KENYERES KOVÁCS Márta 
fordítása 
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LŐRINC PÉTER 

TORZÓK A MATIĆ -POLJÉN 

Adom a verset čepe Anica Marženkának, az énekesn őnek, aki ott volt a 
Matić-Poljén, a partizánok között, és életben maradt. 

Mint maga a fagyott föld — 
mint a kemény termésk ő  —
a szikla a fenyves alján --
mint a barna gyűlölet — 
és a fekete halál 
oly kemények oly szilárdak 
vagyunk már ... 
Így hívatlan — így fagyottan 
most mi már örökké élünk 
holttá fagyva — és mereven 
sziklak ővé változottan 
mindörökké élünk már: 
mint fölöttünk a k őemlék — 
kilenc sziklaszobor torzó 
kilencszáz partizán szobra 
kőemlékként és k őjelként 
földb ől nőve mint termésk ő: 
élünk mi és gy űlölünk! 
Hideg éjben és halottan 
hideg télbe merevedten — 
Matić-Pol je-Mrkopalj: 
feketeség és homály 
lángba fagyott k őemléke — 
révült erdő  nagy tisztásán .. . 
Minden torzó száz partizán 
— száz megfagyott partizán — 

kőbe vágott-fagyott szobra 
holt erdőben és halottan .. . 
Egykor ember-k őbe fagyva 
minden torzó száz partizán 
minden szobor száz halott — 
száz megfagyott partizán... 
Mint maga a fagyott föld — 
mint a kemény termésk ő  — 
kőszikla a fenyves alján — 
mint a barna gyűlölet — 
és a fekete halál: 
oly kemények — oly szilárdak 
lettünk már és vagyunk már 
és hívatlan-megfagyottan 
mi most már örökké élünk: 
mindörökké gy űlölünk 
mindörökké szeretünk: 
gyűlöljük az embergyilkost 
szeretjük az igaz embert — 
aki helyett mi fagytunk meg 
arcunkra tapadt mosollyal — 
és szilárdan és keményen 
kősziklává változottan 
— és gy űlölve és szeretve — 
mindörökké élünk már! 

FESD ÁT FEKETÉRE A HAJAD 

A gyász színe fekete. 
Fessed feketére a hajad, 
s gyászba borul szűkülő  világunk — 
ma minden sz őke haj gúny csupán... 
Fess fájdalmat az arcok barázdáira 
mosolyra ne húzd hát simán ajkad, 
túl sok a világon az ifjú halott: 
mély barázdákat vonj a sík arcra 
és fesd át, fesd át feketére képed. 
sima szőke hajad, bozontos szakállad. 
Mert fekete a világ a sok er őszakos haláltól... 
Fesd át feketére a hajad, 
húzz barázdát vidám arcodra: 
sok a halott, a bús tetem... 
Te vén, te vén se hivalkodj, 
hogy túléled gyermekidet 
a sok szép, vidám fiatalt 
ronccsá aszott vén testeddel . 
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Fesd feketére a hajad, 
vess barázdát sima arcodra, 
a harcnak nyoma maradjon rajta 
és a halottas sötét gyásznak, 
mert gúny most minden mosolygó arc: 
hull, hull el a sok fiatal, 
ki élni jött e világra! Élni és teremteni! 
Afrikában, Ázsiában, bús Latin-Amerikában! 
Hol a hatalom harcra kel. 
Vénül a világ: öreg már minden falu is, 
az ifjak elköltöztek rendre 
városokba, harcterekre — jeltelen sírok mélyére! 
A gyász színét öltsd magadra: fesd át feketére hajad! 

SZŰK KOPORSÓ 

És sodorva és sodródva 
új lakásba költöztetnek, 
új lakásba tesznek át. 
Jaj, nincs idő  válogatni: 
a sok lakást meg sem néztem, 
nem is láttam — nem is vártam, 
ki nem vettem egyiket sem, 
csak sodródva becsöppentem, 
s tágnak hittem sz űk terét. 
Lépek egyet - jaj nincs tovább: 
nekiütközöm a falnak, 
ugrok egyet, kett őt ugrok, 
nem is értem — nem is kérdem —, 
csak felvérzem mindkét térdem, 
sebes térddel megtorpanok. 
Ezt a lakást nem rám szabták: 
halott ember lakása ez, 
szűk koporsó — jaj, rút torzó, 
aki adta — bús vadorzó .. . 
Halott helyére költöztem, 
holt helyére — él ő  ember, 
író ember — síró ember, 
kit az élet egyre csak ver, 
ki egyre és mindent akar, 
kit az élet egyre csak mar. 
Egyre űz, hajt, űz, hajt egyre 
rideg vágyba — vihar-ágyba, 
és most már mire sem vágyva, 

Prokrusztész ágyában élek. 
Holtnak teszem hát magam 
és halottként viselkedem. 
De úgy hittem, fegyvertársam, 
gyerek vagy és nem bús varangy; 
legyek továbbra bús gyerek, 
ki az igent és a nemet 
nagy hitem s kétkedésemet 
egyként örökké szeretem: 
a fiút is és a lányt is, 
aki a hínárból kiránt is, 
asszonyomat — jó társamat, 
közös-igaz egy-anyánkat. 
Ha rozoga is a bútor — 
szűk tanyán bús halotti tor 
vén rozoga hűlt testemben —, 
atomokra széthullottam 
és bomlottan és romlottan 
várom az új összetételt, 
az új, a nagy igaz létet: 
atomok új szintézisét, 
az új átcsoportosítást, 
új sejtek tömörülését, 
a nagy átrendeződést 
új életre (új halálra?), 
egy nagy, víg feltámadásra 
egy új világ közepette . 
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BURÁNY NÁNDOR  

DIANA  

Szombat, déli verőfény, Bognár János a let) ő  felső  végén állva csípőre 
tett kézzel nyugodt elégedettséggel néz végig a gondozott sz őlőskerten. 
Tekintetét innen továbbvezeti a táj. El őbb a folyó ragyogó ezüst csíkján 
pihen meg, aztán túl a lapos városi vidékkel dacoló toronyházakon. 
Számtalanszor megcsodálta már a sz őlőskert legmagasabb csúcsáról ezt 
a látványt, de nem tud betelni a szépségével; akárhányszor végighordozza 
rajta a tekintetét, mindig varázslatosabbnak találja. 

Mikor az ember elégedett, akkor a táj is szebbnek t űnik neki. ,Bog-
nár Jánosnak nem kell idegeskednie, meztelen fels őtesttel, rövid nadrág-
ban áll, van oka, hogy elégedett legyen. A szőlősorok permetezés utáni 
egészséges kék színe, az almafák er ős hajtásai, a terméstől roskadozó 
öreg körtefák, az ősszel ültetett facsemeték fáradhatatlan zöldje, mindez 
az ő  szorgalmáról tanúskodik, az izmosodó, duzzadó alma, körte vagy 
őszibarack itt szó szerint értve is az ő  munkájának gyülcse. Olyan 
jó érzés ez, amelyben nem lehet elégszer önmagunkat eleresztve elmerülni. 

Két napja kiadós eső  áztatta meg a term őföldet, azóta a felszín 
megszikkadt, a motoros kultivátorral porhanyósította a szélés sorközö-
ket. A meglazított kemény hegyi föld hálásan lélegzik, a nagy nyári me-
legben fonnyadtan lógó levelek most, mint repülésre kész vitorlák fe-
szülnek. 

Gyere, kész az ebéd! — szólítja az Öreg cseresznyefa alól Erzsike, 
a felesége. Ekkor veszi észre a kitört paradicsomot. Arrább egy bokor 
paprika fonnyad, éppen amit a franciáktól hozott. 

Mindjárt — kiált vissza a kultivátor tnellől, jobbjában egy régi 
konyhakés, ezzel tisztította le a forgókapákról a rájuk tapadt földet. — 
Ez a Diana volt. Agyonütöm ezt a dögöt! — dühöng. 

Még egy pillantás a kutya okozta kárra, s megindul a cseresznyefa 
alatti asztalhoz, felesége ott szolgálta fel a sült halat. Elgondolkodva 
lépked, aztán megáll a lejtőr;, valami eszébe juthatott, viszanéz a kulti-
vátorra, innen a hegyoldalba vágott garázs ajtajára, egy pillanatig této-
vázik, végül hagyja a gépet, a konyhakést kedvetlenül ledobja a kere-
kéhez, s most már gyorsított léptekkel iparkodik az ebédhez, várják, 
mielőtt ő  is odaérne, nem akarnak leülni. 

Apu, gyere — kiált Pityu, a fia is türelmetlen örömmel. 
Máris ott vagyok — dörzsöli össze tenyerét már menet közben a 

pirosra sült halakat látva. Mintha a hétvége fénypontja el őtt állna. Hall-
gat a kárról, ne rontsa el fia jó kedvét. 

Terítő  nélküli keményfaasztal, barna műanyag tányérok, kések, vil-
lák, egy nagyobb tálban saláta,, egy sekély tálcán az egészben megsütött 
halak. Egyszerűség, olcsó edények, semmi fényűzés. 

Nézd, milyen ressre, ropogásra sültek, épp ahogy te szereted! 
Gyere, ezt addig kell enni, amíg meleg! — kedveskedik a felesége. Férje 
a kútnál lemosakodott, lebarnult b őrén vízcseppek csillognak. 

Csakugyan szépek — ül az asztalhoz Bognár János =-, 0 y``t~na  
jó szaga van! Hol fogtad őket? — fordul a vele szemben mi fiához.  
Nehogy aggodalmát észrevegyék, lopva tekint a kitört paprika felé.  

Itt, mindjárt — mutat a Duna felé 	tudod, a morotvánál. 
Ő  maga fogta, tisztítatta és sütötte is őket — dicséri büszkén  

fia szorgalmát az anyja.  
— Hány van? — hajol a halastányér fölé Bognár János.  
— Tizenkettő  — siet a válasszal a fia.  

Négy-négy mindenkinek — magyarázza az asszony.  
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Gyönyörű  — ragyog az apa arca. — De a levegő  is! - dől hátra 
elégedetten a fonott karosszékben. Úgy ül, hogy tekintetét most is vé-
gighordozhatja a szölő-4kerten. 

Hát itt nagyon kellemes — néz föl Erzsike, a cseresznyefa s űrű  
lombsátorába, s mélyet szív az erdő  felöl áramló friss levegőből. — S ez 
a csönd! 

Érzitek, milyen kellemes itt? Ez a pihenés, hiába, csak ez az 
igazi! — hajol újra az asztal fölé Bognár János. 

Mi lehet most otthon, a városban? — az asszonynak ez az emlé-
keztetője mintha ugyanazokat a gondolatokat ébresztené apában, fiúban: 

A lakásban most nem lehet kibírni — mondják egyszerre, aztán 
csak a fiú folytatja: Ilyenkorra melegszik be legjobban. 

Pihenésre jobbat eil sem képzelhet az ember. De most már együk 
ám — szúrja villáját a legfelső  kárász oldalába. A biztatásra a többiek sem 
kéretik magukat, mindegyikük vesz magának, majd szednek a salátából is. 

Fönn, a cseresznyefa csúcsán tisztán zeng ő  füttyével a rigó hívja fel 
magára a figyelmet. Mindannyian egyszerre kapják fel tányérjukról a 
tekintetüket. A fa lombja elrejti a madarat, hiába keresik. 

Mintha ő  lenne a legéhesebb, vagy mert kedvenc ételét tálalták 
eléje, legelőbb Bognár János veszi újra kezébe a halat, s mohón hozzá-
lát, hogy lefejtse a szálkás gerincr ől az ízletes falatokat. A szomszédos 
tanya felől ekkor hallatszik az öreg Petrovi ć  nikotin marta, rekedtes 
hangja: 

Diana! Diana, hol vagy? 
Szavait elnyeli a mozdulatlan zöld csend. A pár perc is mintha sú-

lyos örökkévalóság lenne. 
Diana, csakugyan hová lett? — emeli mutatóujját elgondolkodón 

ajkához az asszony. Világoskék szeme elanereng. 
Egész nap nem láttuk — a férje leteszi, tányérjába ejti a meg-

kezdett halat. Aztán kikapcsolja a tranzisztort. 
Egyikük se mond többet, némán dőlnek hátra a karosszékben, 

zavartan pislognak egym,ásra, mintha tehetetlenül kiszolgáltatva kellene 
várniuk a Diana ut kiáltozó öreg megjelenését. Pár pillanat után 
hallatszanak is léptei a sóderral beszórt úton. 

Jaj mind eih{fill„ - figyelmeztet az asszony, a fiú folytatja az 
evést, de az apja fölár, s mire az öreg a szőlőskert végéhez ér, maga is 
lesiet az útra. Bántudatos szótlanság. 

Pityu és anyja tányérjuk fölül figyelve hallgatóznak. 
Nincs a Diana? — kérdi az öregitől Bognár János. 
Nincs, még gaz este eltűnt — reszket szorongva hangja. 
Mondtam én már tegnapelőtt — szól oda  az asztaltól az asszony 

—, hogy hamarosan megfiadzik. 
Az este ott szűkönt a pince előtt — folytatja az öreg —, de be-

csuktam az ajtót, s aztán elbújt valahova. 
Miért nem engedte be? 
Nem szeretem, bebújik ott a hordók alá ... 
S nem hagynak meg egyet sem? kérdezi megint az asszony, 

amíg az öreg szokatlanul reszkető  kézzel gyújtja meg cigarettáját. 
— Á, minek. Elég ez a kettő. 
A másuk kutya, Diana fél éve szülte, ott szalgász nyugtalanul az 

út mentén. 
Apu, gyere enni! — szóltja a fiú. — , ;Mind elh{l — _ teszi hozzá 

szomorúan, mintha sajnálná, hogy az apja otthagyta, s nem eszi a 
ressre sült finoan falatokat, amiket pedig olyan nagy igyekezettel ké-
szített. 

Mindjárt, mindjárt megyek — nyugtatja az apja. Közben látja, 
hogy Diana a fiút is érdekli, az anyjával beszélget róla. 
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Mikor az apja nem jön, Pityu is fölkel az asztaltól.  
Mért nem hagynak meg egyet? — kérdi az öregt ől. — Maga  

mondta, milyen jó az ilyen kutya a tanyán, Diana télen a rókákat  Is 
elűzte .  

Megásta már nekik Dénes a gödröt. Csak megtaláljuk!  
Dénes valamelyik távolabbi sz őlősgazdánál befejezte a permetezést,  

s mint szokott is általában ilyen tájban, imbolyogva, bizonytalan léptek-
kel megjelenik a tanyához vezető  úton.  

Nincs meg? — kérdi ő  is legelőbb.  
— Nincs — rázzák a fejüket.  
Tanácstalanul állnak, néha-IIéha hívják a kutyát, tekintgetnek, de  

Diana nem ,  jelentkezik. Mintha ösztönével megérezte volna, hogy jól el  

a deszkák, betonlapok  .. . 
— Diana — szólítja Dénes, s az öreg kutya újra elvakkantja magát.  

- Itt van, a kicsi megtalálta.  
Diana neon bújik elő  a rejtekhelyéről. Dénes a nyugtalanul 

ugráló kölyökkutya  után,, fenn a bozótosban meg is ~j a az öreg szu-
kát a kölykeivel.  

— Hány van neki? — jön közelebb Erzsike is.  
Diana mérgesen morog, szűköl, de Dénest már ismeri, hagyja, hogy  

megnézze, megszámolja a kölykeit.  
Négy — mondja aztán.  

Bognár János az öreg Petrovi ćtyal beszélget, az időjárásról, a per-
metezőszerekről folyik már a szó, de mintha ez csak ürügy lenne, hogy  
továbbra is itt maradhassanak, mikor Dénes a szederindákközül kibon-
takozva visszajön az útra, mindjárt azt kérdezi t őle:  

Már e1 is dobta őket?  
Én nem — rázza a fejét Dénes. — Én nem bírom. Csak meg- 

ástam a gödröt, de ... — dünnyög magában s imbolyog a tanya felé.  
Bognár János tovább áll az öreggel, mellette a fia, a vállát ér, ké-

rőn,  szorongva néz föl rá, szólni akar, de ecak nyel egyet, a meg-
érezné, hogy most hallgatnia kell. Némán magában somfordál el a fel-
nőttektől.  

Terméskővel megrakott hatalmas teherkocsi dübörög el a fels ő  
úton, szinte az egész hegyoldal remeg bele.  

De rakodjunk e1 lassan — sóhajt 	János, s megindul a, 
szőlősorokv~ ééggénál hagyott kultivátor felé. enemközben, ahogy fölnéz, 
a fiáéval találkozik a tekintete, a szemrehányás megállítja: a családja őt  
várja, nélküle egyikük sem akar visszaülni az asztalhoz.  

Szótlanul néznek egymásra, igy is, pusztán egymás tekíuutetéb ől is  
megérthetik, hogy mindhárman ugyanarra gondolnak.  

Bognár János hirtelen elhatározással ül az asztalhoz:  
Gyertek, együk meg ,gyorsan — mondja olyan hangsúllyal, mintha  

minél előbb túl akarnalenni valamin, ami nagyon nehezére esik.  
Nagyjázva szedi le a húst a szálkás vázról, szinte megrágatlanul  

nyeli a falatokat.  

kell reltőznue, veszélyben vannak az épphogy vágra hozott kol , 
Itt lesz az valahol — mondja Dénes közömbösen, s  

tanya felé. Vele tart az öreg Petronri ć  is. Nyomukban szaglás  
vörös kölyökkutya.  

Bognár János fiával együtt a szőlőskert végében Maradva néz utá-
nuk. Tíz-húsz méterre távolodhattak t őlük, amikor a kölyökkutya ugatva  
fölugrik egy elhagyott bozótosba, erre elvakkantja át} Diana, s nyom-
ban hallatszik, épphogy észre lehet venni, a kiskuty  cincogó nyöször-
gése is.  

Na itat van — fordul vissza az öreg —, ide bajt, itt vannak ezek  

ei.  
ul le a  

a  sárgás- 
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Nem esik jól? -- kérdezi félénken , csak félszemmel nézve föl a 
tányérjából a felesége. 

Elhűlt már nagyon — próbálná igazolni e1-elcsukló hangon a fia. 
Nem azért — válaszol röviden, s közben csap egyet a kezével, 

mintha így is érzékeltetni akarná, hogy semmijelentőséget nem tulajdo-
nít a dolognak, ne beszéljenek róla. Gyorsan bejezi az evést. — Te mo-
sogass el, én meg elrakodok és mehetünk — mondja idegesen fölállva, 
fölugorva az asztaltól, mintha minél előbb menekülni akarna innen. Egy 
halszálka a fogai közé szorult, ezzel bajlódik. 

A hűvös alkonyi szürkületsűrűbb, különösen a fák alatt a 
lombok iközül feltartóztathatatlanul  alá a sötétség . Erzsibe 
innen néz szorongva a férje után. 

— Diana? — puhatolózik óvatosan. — A kiskutyák? — tudakolja 
félénken férje hirtelen kedvetlenségének okát. 

Ah, ugyan! — vág a szavába tiltakozón, valószínűtlen hevességgel. 
Hazahoztam egy nagy munkát, az új szerszámgyár beruházási prog. 

raanja, hétfőre el kell készülnöm a referátummal, most jutott eszembe 
magyarázza meglepő  bőbeszédűséggel, aztán elsiet a szőlőskert felső  

végén hagyott kultivátorért. A ritka szép látványt, a távoli erd ők éppen 
elnyelik a napot, egy pillantásra sem méltatja, nem dühöng a kitört pa-
radicsom miatt, megesem áll mellette, nagy igyekezettel tolja a kultivátort 
a hegyoldalba vágott garázs felé, az alkonyi hűvös ellenére is beleizzad, 
csorog homlokáról a verejték. 

Pityu locsolókarmával a kezében távolabbról figyeli, értetlenül, hitet-
lenkedve. Csak akkor indul el újra, leszegett fejjel, amikor apja hom-
lokát törölgetve körülnéz s rajtakapja tanácstalanságán. 

E novellának és Juhász Géza esszéjének közlésével szeretettel köszöntjük $urány Nándort, la-
punk megbecsült munkatársát, aki az idén tölti be ötvenedik életévét. 
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ÖRÖKSÉG  

GARAY BÉLA 

ÉLETEM ÉRTELME: A SZÍNHÁZ 

Szabadkán születtem, és hogy megszülettem, bizonyítja ez az írás is, 
mert még életben vagyok. És megszületésem kétségtelenül életem és élet-
rajzom legjelentősebb eseménye. Mi is történhetik valakivel több, mint-
hogy megpillantja a napot és a csillagokat, az eget és a napfényt, s rej-
télyesen egy bolygóra kerül, amelyet eddig nem ismert és talán sohasem 
ismerhet meg? Erről egy egész életen át vallhat anélkül, hogy bármi mást 
tapasztalt volna. Én is most ezt teszem, amikor e sorokat írom. 

Életrajzot írni, pláne önéletrajzot, furcsa és nehéz feladat.  Hiszen 
életünk már jóval a megszületésünk előtt kezdődik. És később is minden 
magától lesz, akaratunktól függetlenül; a jóból rossz, a rosszból jó. Csizma 
és kesztyű  nélkül sohasem mentem volna ki az utcára, bár már ötéves 
voltam, de szüleim uggyy vigyáztak rám, mint a szemük világára. Amennyi-
re vissza tudok emyékezm, rakoncátlan, fékezhetetlen, ordító, lármázó 
rossz fiú voltam. Ez volt az életelemem és semmi sem fékezhetett meg, 
csupán a mese. Volt nálunk egy idős néni, aki a háztartásban segédkezett, 
öreg, vénlány volt. ő  is bácskai. Nagyon szép meséket mondott. Óskig el 
hallgattam. Csupán a mese tudott megflékeznu. 

Volt még egy szenvedélyem: a tükör. A tükör el őtt játszani, külön-
böző  grimaszokat vágni, meghalni, nevetni, sóhajtani, imádni, nagyzolni és 
magamnak mesét csinálni. Ez már valamilyen tehetség jele volt, amir ől 
én még nem tudtam, de jelentkezett ... Nem szerettem iskolába járni, 
de édesanyám — az a drága teremtés — hatott rám és megpróbált a jó-
ra nevelni. Hányszor kikaptam, mert mindig csak játszani akartam, hány-
szor mondta: rossz fiú vagyok, mert csak a játék jár az eszemben ... És 
ez a játék jelent ős lett életemben. 

Tizenkét éves voltam, amikor először voltam színházban. Szüleim el-
vittek egy délutáni előadásra. A Trenk bárd című  operettet néztem meg. 
Egy álomba, egy tündérvilágba pillantottam be. Amit láttam, az valóság- 

tetszett, csodálatosan megszépült formában. A fiatal lélek méltóságá- 
val szívtam magamba minden szót, ittasultan, bódultan. Ahogy a közönség 
a színészeket fogadta, ünnepelte. Ügy éreztem, nem vagyok már többé 
a magamé. B. Szabó Józseffel és Aradi Arankával, a két f őszereplővel 
éltem és éreztem. Az ő  életüket. Lázban égtem. És ez az el őadás végével 
sem szűnt meg. Már az előadás alatt megszólalt egy hang bennem: „Ez 
lesz a te pályád is!" Hazamentünk ... Az éjjelt álmatlanul töltöttem, 
vergődtem az ágyamban. Egyik gondolat űzte a másikat. És elhatároz-
tam, hogy a szerencsére bízom a sorsomat. 

Ettől kezdve még többet játszottam a tükör előtt. 
Elmúlt néhány esztendő, befejeztem a középiskolát, s édesapám nyilat-

kozatra szólított fel, milyen pályát választok magamnak Kissé félve, las-
san, majdnem reszketve hozakodtam el ő  rég bennem élő  tervemmel, hogy 
színészi pályára szeretnék lépni, ha ez nem sikerül, újságíró, ha az sem 
menne, festőművész leszek, mivel szépen rajzoltam és festegettem. 

Apám, a komoly, gyakorlati pályán működő  ember elhűlve kiáltott fel: 
— Megőrültél?!! Három ilyen éhenkórász pályát választani?! 
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Persze, a jóságos öreg valami reálisabb pályára gondolt. Tisztvisel ői  
vagy pedagógusi pályára. De én nem tágítottam. Ragaszkodtam eredeti  
elhatározásomhoz.  

Nem akarok hosszadalmas lenni, de apámat végül is megenyhítet-
tem. Kapcsolatot keresett az akkori szabadkai színigazgatóval, Nádassy  
Józseffel, s ez megígérte neki, hogy meghallgatnak és őszintén megmond  
ja, van-e értelme annak, hogy színész legyek, vagy nincs. És 1913. febru-
ár közepén behívattak a színházba. A rendez ők és igazgató előtt elmond-
tam néhány verset, mire az igazgató kijelentette, amennyiben  a színész-
egyesületnél  a  júliusi vizsgán ~oik és működési engedélyt kapok, szer-
ződtet a színházhoz. Addig is járjak be, nézzem az előadásokat, pró-
bákat, egyszóval éljem be magamat a színészéletbe.  

Kérvényeztem a felvételi vizsgán való részvételt, amire értesítés jött,  
hogy július 15-én jelenjek me!! az Országos Színészegyesület Baross téri  
irodájában. Februártól szorgalmasan látogattam a próbákat, néztem az  
előadásokat, tanultam a felvételihez az anyagot, rengeteg színdarabot — 
hazaiakat és külföldieket — olvastam. Nagy izgalommal vártam a felvételit.  
Ez érthető  volt, hiszen mident egy lapra tettem föl.  

Végre elérkezett úlius 15-e. Felutaztam Budapestre és jelentkeztem. 
Rengetegen voltunk . 

 Július 

 engedtek be a nagy terembe. Örökkéva-
lóságnak tűnt, amíg az a nyolc-tíz perc elmúlt, amíg egy-egy delikvens ki-
jött a teremből. Végre rám került a sor. Szavalni kezdtem Várady Antal  
A tanú című  drámai költeményét, de a második versszaknál leállítottak,  
azzal  hogy jöhet a másik, a következő .  Kitámolyogtam  az előszobába. 
Számomra vége volt a világnak. Egy hosszú, behemót gyerek ment be.  
Üveges szemmel bámultam utána. Eltartott vagy negyedóráig, amíg kijött.  
Tehát őt meghallgatták, csak engem rúgtak ki pillanatok alatt. Lerohan-
tam az e ületből és a Rákóczi úton  nekiindultam  a Dunának. Haza 
nem  utazhatom ezzel a szégyennel. Ha nem lehetek színész, nincs értel-
me az életemnek. Mikor az Erzsébet-hídhoz, a Dunához értem, éhség fo-
gott el. Gondoltam, még egyszer jóllakom, miért érkezzem a másvilágra  
éhesen? Bementem egy közeli cukrászdába és bevágtam két krémes le-
pényt. Ezek voltak életem legkeser űbb krémesei. Amíg ettem, eszembe  
jutott az a hossza gyerek, aki utánam ment be. Kíváncsi lettem, mi tör-
tént vele. Visszaballagtam az egyesületbe megtudni. A Duna nem szalad  
el, gondoltam magamban. Amikor visszatértem, a várószobában együtt  
voltak a jelentkezők és egy úr éppen akkor kezdte az eredmény kihirde-
tését. Többek között a nevemet is felolvasta. Nem hittem a fülemnek,  
szinte elszédültem a boldogságtól. Felvettek. A színészegyesület „gyakor-
latos" tagja lettem. Mindent a két krémesnek köszönhetek. Igy lettem  
színész.  

Amint ott álltam, megjelent Nádassy igazgató — aki végighallgatta  
a felvételi vizsgát — és meghívott, menjek vele ebédelni. Ebéd után a m ű-
vészkávéház egyik páholyában feketekávé mellett el ővett egy szerződés-
nyomtatványt és kitöltötte, majd elém tette. De közben megkérdezte, mik  
a terveim, miket szeretnék játszani. Hát én sorolni kezdtem: Duval Ar-
mand-t a Kaméliás hölgyben, Bligny herceget A vasgyárosban, Horkai Fe-
rit a Gyurkovics lányokban, a Hamlet, a Peer Gynt, a Romeo és a Liliomfi  
címszerepét, mindezt mosolyogva és bólogatva hallgatta jó igazgatóm.  
Majd elébem tolta a papírt: írjam alá. Ahogy átfutottam a szerz ődést,  
megakadt a szemem egy mondaton:  

„ . az igazgató kívánságára karban is köteles szerepelni."  
— Ez mi, csak nem képzeli, igazgató úr, hogy kórusban is részt veszek?  
Nádassy közismert jóságos modorával, szelíden magyarázgatta, hogy  

ez csak formaság, nem kötelező, különben is csak ~.gy, pazar ,kiál~lí  
revükre vonatkozik , ahol néhány kollégám és én frakkos urakat fogunk  
majd alakítani. Bár még egy kicsit szabódtam, de végül is aláírtam a szer-
ződést, amelyben az is állt, hogy augusztus 1-én köteles va$3rok jelentkez-
ni Makón, ahol a szabadkai társulat nyári idényét tartja.  

Lázban égve utaztam haza Szabadkára és készültem a tíz nap múlva  
esedékes makói jelentkezésre. Közben elkezdtem tanulni Ádámot Az em-
ber tragédiájából. Mit lehet tudni?!!  
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Drága jó szüleim kistafíroztak, mint valami fiatal herceget, édes-
apára kezességet vállalt egy szabadkai szabónál, mert abban az id őben  
mi, színészek valamennyire a saját  civil ruháinkban léptünk  fel,  csupán 
parasztruhákat vagy klasszikus kosztümöket adott a színház.  

És augusztus 1-én megjelentem Makón.  
Az állomáson bérkocsiba szálltam és úgy kocsiztam be a Korona-

szállóig, ahol átöltöztem, majd lementem a főtéri korzóra. Közben be-
kukkantottam a színházba és megnéztem a próbatáblát. Ez állott rajta:  
Vera violetta, operett, kórussal. Na _ gondoltam — ez nem vonatkozik  
rám, s nyugodtan hazamentem a szállodába, másnap reggel pedig ismét  
a korzóra mentem mutogatni magamat: Itt van, nézzétek, én a jöv ő  színé-
sze vagyok!!! ... Majd tapsattak még nekem! ... Nyugodtan sétáltam, for-
gattam a vékony sétapáloámn,art — mert ebben az id őben ez volt a divat —,  
nézegettem a csinos lányokat. Egyszerre csók kirohant az ügyel ő  a szín-
házból és bevonszolt a színpadra. Heltai Hugó, a rendez ő  rám mordult:  

Mi az kérem, miért nincs itt a próbán?  
Minek? — kérdeztem. — Hiszen nem játszom az operettben.  
Dehogynem! A kórusban fog részt venni!!  

Erre méltatlankodva magyarázni kezdtem, hogy csak az igazgató  
kívánságára kell a kórusban részt vennem.  

No, ha csak az a baj — nevetett kajánul Haltai —, ezen könnyen se-
gítünk.  

Előkerítették Nádassyt, aki a legnagyobb meglepetésemre kívánta.  
És kénytelen voltam próbát énekelni. Hajsínek Rezs ő  karmester leütöt-
te a hangokat a zongorán, én pedig, amilyen hamisan csak lehet, úgy kö-
vettem a karmester skáláját, remelve, hogy így nem használhatnak. Te-
nor II. — szólt diadalmasan a karmester, és a sorsom meg volt pecsételve.  
Nádassy igazgató pedig még nagyon hosszú ideig kívánta a kórus-
szereplést.  

Nál csy  nemcsak kitűnő  igazgató, hanem elsőrangú pedagógus is  
volt. Abban az évben rajtam kívül még három fiú kezdte nála a színészi  
pályát. Nekem szeren  séan volt, mert 1913-bari volt Eötvös József ünnep-
sége. Ebből az alkalomból bemutattuk Viola, az alföldi haramia című  
színművét, amelyben Vándory lelkész szerepét osztotta rám az igazgató.  
Kimondhatatlanul boldog voltam. Izgatottan készülődtem az előadásra.  
Minden próba, minden rendezői utasítás élményytt e~lentett. Hiszen elértem 
azt, amiről évek óta álmodoztam.  Színpadra  léphettem és azon megszó-
lalhattam. Szép és jelentős szerepem volt. Lelkész, aki a sírnál magasröp-
tű  gyászbeszédet mond. A bemutatkozás sikerült. A helyi sajtó dicsér ő  
sorokat írt rólam. Én pedig tovább arról álmodoztam: játszani ... ját-
szani ... minél többet játszani! ... Boldogan küldtem szüleimnek a lapok-
ból egy-egy példányt.  

Múltak a hetek, és lassan megismerkedtem mindennel, ami a szín-
házban volt. Az idős kollégák nem voltak nagyképűek, kitűnő  emberek  
voltak, akik  tanácsokkal láttak el mint kezd őt, de persze én is tisztelet-
tel voltam irántuk. Én nem hittem — mint sok mai fiatal —, hogy többet  
tudok, mint ők. De ezután már bízott bennem az igazgató, és az első  sze-
repet követte a másik, sőt több szerep is. Igy Gorkij .Éjjeli menedékhely  

című  művében Vaszka szerepe, majd G. Raupach A molnár és gyermeke  

című  darabjában Konrád és A mérföldkövekben, J. Knoblauch színművé-
ben a Lakáj.  

Közben befejeződött a makói idény és a téli idényre a társulat be-
jött SzabadkAra. Itt Bródy Sándor Timár Liza című  drámájának Házior-
vos szerepét kaptam és játszottam boldogan. A bemutatón jelen voltak  
szüleim is. A sikeres előadás után, mikor partneremmel, Kondráth Iloná-
val a közönség vastapsa többször szólított a függöny elé, áldott szívű  apám  
melegen keblére ölelt és attól kezdve büszke volt a fiára.  

És ettől az időtől kezdve csupán a színpadé voltam. Csak a színpadé!  
Mint a szerzetes, akinek nincs családja, nincs magánélete, nincs becsvá-
gya más, mint szolgálni az eszmét. A színpad volt számomra az egyetlen  
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lehetőség, hogy bodog legyek. Ott kiélhettem kora ifjúságomtól, őrzött 
álmaimat! Ott találhattam a ttaia meg, egyedül csak ott, azt a boldogságot, amely-
re gyermekkorom óta vágytam. Jászai Mari szerint a tehetség kegyetlen 
rabtartója annak, akiben lakik.  Leigázza, kihasználja, szolgálatba görnyesz-
ti, befedi szárnyaival az életet, magának 'követeli minden percét, 
áját, boldogságát, éjjelét, nappalát, húsát-vérét, lélegzetét, álmait, gonoo-
latait. Ezekben az időkben én is megszűntem magánember lenni és elha-
tároztam, hogy egész életemben csak a színpadé, a színházm űvészeté le-
szek! Utolsó leheleteimig. És ezt meg is tartottam. 

1914 elején egy napon a színházban műsorra volt tűzve Kerroul—Ber-
rée társszerzők vigjátéha, a Léni néni. 'Sugár Gyula kollégám hirtelen 
megbetegedett, kárházba kellett vinni, igy kétségessé vált az el őadás. A 
régi időkben az igazgatók nem mondtak le el őadást, csak ha valamelyik 
szereplő  meghalt. Rövid . leszek. Heltai Hugó rendező  ötlete volt, hogy 
próbálkozzanak meg velem. Ez meg is történt. Vállaltam a szerepet, egy 
órával az előadás kezdete előtt beugrottain. A hideg és a meleg futkáro-
zott a hátamon, de vállaltazni! De mindenben segítségemre voltak a jóin-
dulatú kollégák,bátoryfiobtak, csak figyeljek rájuk, ők halkan, hogy a 
közönség ne hallja, súgtak: „Kelj fel ... menj át bialra... ülj 1e ... és az 
előadás minden nagyobb zökkenő  nélkül lement: Az igazgató előadás 
után 50 koronát adott ás mindenki hallatára közölte, ezután nem kell 
kórusban részt vennem. Ezután nem „kívánja". Ett ől a naptól kezdve 
lírai szerelmese lettem a társulatnak. 

És újabb szerepek következtek: A támlaszék 10 című  németből far 
dított vígl átákban egy rendőrtisztet alakítottam. Ohnet világhírű  színmű-
vében, A vasgyárosban Bligay herceg szerepében léptem fel, majd Du Mau-
rier Potter francia szerző  Trilby című  darabjában Geckot, Svengali ina-
sát játszottam, aki ellenáll gazdájának, mert beleszeret a szerencsétlen 
Trilby-be, akit Svengali hipnotizál és mindenre . felhasznál. És eljátszattam 
a Liliomfi címszerepet Szigligeti vígj átékában, majd a Jókai Mór regényé-
ből 

 
 dramatizált Az új f öldesúrbrari Vak Mihályként léptem közönség elé. 

A szabadkai idény utáni. Bajára ment a társulat, s ott ugyancsak 
szép sikereket értünk el. Baján működtünk, amiikor 1914 júliusában 
kitört az első  világháború. A színházak beszüntették el őadásaikat. 
Hazajöttem Szabadkára, de egy hónap múlva meghívást kaptam Milósy 
Gábor 'kispesti igazgatótól, aki elsők között kezdett előadásokat tartani. 
Odaszerződtem. Itt Bródy Lyon Lea című  színművében mutatkoztam be.. 
de két hónap múlva újra Nádassyhoz jöttem vissza. Közben tragikus ese-
mény történt; 1915. március 21-én hajnalban leégett a szabadkai színház. 
Előző  este A tündérlaki lányokat adtuk. 

Nemcsak az igazgató vagyona égett el, hanem a színészek magánruha-
tárának nagy része, főleg azoké, akik előző  este felléptek. Az enyém is. 

Közben katonai behívót kaptam és két évet szolgáltam' a hadsereg-
ben, de 1917 őszén a színház felmentésemet kérte és meg is kaptam. Ha-
zatérésem után Vajda Ernő  Váratlan vendégének címszerepében léptem 
fel először, majd Arcibasev orosz író Féltékenységének bemutatója után 
Biró Lajos a Hotel Imperial című  művében Alrnásy főhadnagyot alakítot-
tam, és sorra következtek: Az ördögben János, a Grál lovagban Guidó, 
Az elnémult harangokban Simándy, a Kárpáthy Zoltánban a címszerep, A 
románcban Armstrong. De unalmas lenne a gazdag repertoár minden 
darabját felsorolni. Rengeteget eljátszottam. 

Sokszor intézték hozzám annak idején azt a kérdést, , hogy melyik 
szerepemet szeretem legjobban. 

A kérdés úgy hatott rám, mint amikor egy apától azt kérdik, me-
lyik gyermekét szereti jobban. Hát tehet különbséget az apass4v gyermek 
ésyermek között? Mert nem egyformák, az bizonyos. Van köztük jó és 
jobb, de van rossz és nagyon rossz is. Hát így van a színész is a szere-
peivel. Mindegyiket szeretnie kell, ha igazi színész. Parádés szerep_ titka, 
mint az ünnep . Sokszor nagy ára van , mert fölépítése rendesén . fárasztó 
és a siker sincs arányban a munka nagyságával. De milyen : jó ,érzés, amice 
kor a rossznak vént szereppel arat az embersikert és tapsot . ±p . 'érte. 
Az ilyen taps a színész legnagyobb büszkesége. 
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A szabadkai szezon után Ü'vidékre mentünk, de néhány heti műkö-
dés után kitört a magyar forradalom. Mi, a társulat tagjai felpakoltunk 
és elutaztunk Pestre, ahol elszerződtem Heltai Nándorhoz, a Tiszai Szín-
kerület igazgatójához. Csongrádon kezdtük meg az idényt. Miel őtt elfog-
laltam volna ú' helyemet, rendezői vizsgát tettem, sőt meg is nősültem. 
Feleségemnek kitűnő  zenei érzéke volt, aki ötven évig tartó házasságunk 
alatt nagy segítségemre volt a zenés darabok betanításában és levezeté-
sében. Azután következett Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas. Ennél a társulat-
nál lettem operettszínész. Nemcsak rendeztem, hanem a bonvivánszere-
peket is játszottam (Mágnás Miska, Csárdáskirályn ő, A farsang tündére). 
Az operettek mellett a Kísérteteket, a Princ című  vígjátékot, Az arany-
embert és számtalan más prózai művet rendeztem. 

Kiskunhalas után a társulat feloszlott, én pedig a Dunántúlon szín-
igazgató lettem. Átvettem a Dunántúli Kerület vezetését, azonban egy év 
után abba kellett hagynom, mivel ebben az időben vidéken is szervezked-
tek a nyilasok elődjei, az Ébredő  Magyarok politikai párt tagjai, akik 
éjszakai garázdálkodásaikkal igen sok botrányt idéztek elő  és megfélem-
lítették a lakosságot. A közönség este nem szívesen hagyta el a lakását. 
Abbahagytaan a vállalkozást és igazgatóhelyettesi, rendezőn és színészi minő-
ségben tagja lettem a Tiszántúli Színkerületnek. Igazgatójával, Radó Bélá-
val, két evig működtem. Itt rendezésemben került színre egyebek 
között — a lános vitéz, A szerelem vására, a Silvio kapitány, A vasgyáros, 
amelynek a címszerepét alakítottam, és Tolsztoj Élő  holttest című  szín-
műve. 

Két év után Nádassy József, régi igazgatóm, aki ekkor a pécsi szín-
házat vezette, szerződtetett, és számtalan darab főszerepét játszottam. 
Igy Az ember tragédiájában Ádámot 22-szer, Petőfit 16-szor, ezenkívül 
az abban az időben műsoron levő  darabok főszerepeiben léptem fel. 1924 
elején megjelent pécsi lakásomon a szabadkai művelődési élet két vezetője, 
dr. Strelitzky .  Dénes és Nojcsek Géza, a Népkör elnöke, s meghívtak, jöj-
jek haza, szül ővárosomba ési vegyem át az itteni színjátszás vezetését. 
Rövid leszek. Megtetszett az ajánlat. Igy 1924. június 1-én családommal 
együtt hazaköltöztem. Előzőleg, május 25-61 Dumas ötfelvonásos drámá-
jában, a Kaméliás hölgyben búcsúképpen eljátszottam Armand-t, a férfi 
főszerepet. 

És megkezdtem a népköri munkámat. Először is lelkes színházbará-
tokból egy kis együttest szerveztem, akikkel elsőként a Kékszakáll 
nyolcadik felesége című  francia vígjátékot adtuk elő. Később bekapcso-
lódott a munkába néhány Vajdaságban született és hazatelepült hivatá-
sos kollégám: Nyáray Rezső, Deák Kornél, Szabó Márton, Doktor Mar-
git és Reményi Sári, majd később Vince Mihály. Igy megvolt a megfelel ő  
alaptársulat. Magunk mellé szerveztünk fiatal tehetségeket, akikb ől ké-
sőbb neves színjátszók váltak, sőt néhányan a hivatásos pályát választot-
ták: Pataki László, Kelemen Manci, Bujdosó Rózsa, Török Manci, Rackó 
Ilonka, Szabó János. Sajnos néhányan már eltávoztak az élők sorából. A 
társulat a következő  tizenhét év alatt váltakozó nehézségek mellett igen 
színvonalas műsorral lépett a vajdasági közönség elé. Játszottunk drá-
mát, vígjátékot, operettet, bohózatot, népszínműveket és kabarét. A da-
rabokat felsorolni egy ilyen rövid v isszaemlékezés keretében lehetetlen. 
Igy dolgoztunk 1941-ig, azután ez a társulat megszüntette m űködését. 

És 1944-ben, a felszabadulás után bekövetkezett az, ami a régi reak-
ciós királyi Jugoszláviában lehetetlen volt: megalakult a Magyar Nép-
színház. Itt az új népi színjátszás megmutatta a dolgozóknak a színpadi 
művészet szépségeit. Változatos volt a m űsor. A kitartó munka eredményt 
szült. A kezdő  színészeket, akik most léptek a pályára, arra neveltük, 
hogy a színházat ne csupán kenyérkeresetnek tekintsék. A színház legyen 
igazi munkahely, ahol művészet születik. 

Első  rendezője voltam a társulatnak, de nemcsak itt, hanem bár-
hol is működtem mint rendező, a társulat tagjaival igyekeztem rendkí-
vüli jó viszonyban lenni, mert becsültem és nagyon szerettem a közös 
munkát. Ügy tartottam, hogy egy darab sikere nemcsak az írói vagy ren-
dezői munkáé, hanem abban nagy részük van a színészeknek is. Az ő  
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lelkesedésük, tehetségük nélkül nem születhet siker. Siker nélkül pedig  

nincst színház. Ha üres a nézőtér, nincs akihez szóljon a színész. A szín-
ház feladata, hogy szórakoztasson és egyben tanítson. De ez utóbbit ne  

harsogja, hanem csak suttogva hangoztassa, mert akadhat néz ő, aki meg-
sértődik. Nemrégiben egy színházi szaklapban olvastam, hogy neves és  

nagy tehetségű  művészeket a rendezők kissé felülről kezelnek. Ez nem  
helyes, minthogy az sem helyes, hogy a rendező  az író mondanivalóját,  
elképzelését megváltoztatva, különböző  „bűvészkedéssel" igyekszik „mo-
dernné" tenni. A rendező  mutassa meg tehetségét azzal, hogy a kezében  
levő  darabot alapos áttanulmányozás után a maga valóságában, kit űnő  
megoldásban viszi színpadra. Egy neves m űvész nemrégiben így nyilat-
kozott: „Nem minden zavaros rendez ői agyban megszületett ötlet mo-
demizmus."  

Mindig nagy híve voltam és vagyok a magyar drámák bemutatásán 
i nak. A közönség is szereti, sőt igényli őket a sok idegen szerz őtől eredő,  

tőle távol álló problémát tárgyaló külföldi darabok helyett.  
Mint rendező  azokat a darabokat szerettem, amelyek nagy valóság-

érzésükkel arról beszéltek, ami annak a kornak az emberét izgatja, amely-
ben élünk. Már a két háború között is több eredeti bemutatót vittem  
színpadra a Népkörben. Radó Imre, Szántó Róbert, Majtényi Mihály, Gál  
László és Cziráky Imretollából.  

A ,közönségcentrikus színház híve vagyok. Első  a közönség. Nélkü-
le nincsen igazi színház.  

A Szabadkai Népszínháznál Sutihóf József Kidőlt a májusfa, Kvazi-
modo Braun István A fizet ő  vendég és A Magdics-ügy cím ű  művét adtuk  
sikerrel rendezésemben; utóbbinak én voltam egyben a dramaturgja is.  
Ezzel a bemutatóval kapcsolatban el kell mondanom valamit. A színpad-
nak vannak kisebb hősei. Ott küzdenek ők is a tűzvonalban, a legkemé-
nyebb ütközetben, siker és 'sokszor elismerés nélkül. Mert még a kritika  
sem veszi őket észre, még az sem méltányolja azt, amivel hozzájárultak  

a sikerhez. Az epizodisták ezek, a mellékszereket játszó színészek. A  
színész élete véget ér a rivalda fényének kialvásával, és homály borul a  
mellékszereplőkre  .. . 

A színház világában az a felfogás járja, hogy nincs rossz szerep,  
hanem kis színész és, nagy színész. Az biztos, hogy lelkes színészt, aki az 
ilyen kis szerepet szívesen vállalta volna, keveset találtam a pályán töl-
tött éveim során. De az igazi színész ezeket a kis szerepeket nem nézi  
le, nem kicsinyli.  

Mikor A Magdics-ügy dramaturgiai munkáját befejeztem és szerep-
osztásra került a sor, a fiatal tagok nagy meglepetésére, magamra osztot-
tam a darab legkevesebb szövegével rendelkez ő  szerepét: az öreg Mag-
dicsot. Csupán öt mondata volt, de a darabban folyó bírósági tárgyalás  
alatt elejétől végig ott Tilt a kezében kampós botjával, annak forgatásá-
val reagált az előtte folyó eseményekre . A fiatal színészek egymás között 
suttogták: „Nem értjük az önreget ' — mert így hívtak maguk között. De  
jött az előadás, és az öt mondatos szerepből szinte főszerep lett), mert az  
oldotta meg a cselekményt, benne rejlett az egésznek a kulcsa. Akkor  
belátták, hogy nincsen kis szerep, vagy ha van, meg kell becsülni, s őt  
meg kell játszani!  

Több tanfolyamot tartottam műkedvelő  rendezők számára és eze-
ket az előadásokat kézikönyvekkel igyekeztem érthet őbbé tenni. 1950-ben  
megírtam A színjátszás kézikönyvét és A színjátszás míívészete kisköny-
vet, majd megjelentettem a Színpadi beszéd című  könyvemet, amellyel  
igyekeztem kiegészíteni a tanfolyamok hallgatóinak tananyagát.  

Még ebben az évben a szocialista Jugoszlávia kormánya rendez ői  
munkásságom elismeréséül államdíjjal tünteNétt ~ki é ug anebbbeen év-
ben kötöttem  szerződést a Topolyas Járási  p 	is,  
megszűnéséig működtem mint rendező. Mivel 1952-ben sikert arat-
tam  Jacobi Viktor Leányvásár című  operettjének rendezésével, a belgrá-
di Komédia Színház meghívott vendé...endezőnek és a darab ott : szerb  
nyelven 98 előadást ért meg. A szaba.' . i színházépület felépítésének szá- 
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zadik évfordulójára, 1954-ben Az ekhós szekért őt a forgószínpadig címmel 
megírtam színházunk történetét. Közben számos darabot ültettem át ma-
gyar nyelvre és dramatizáltam és az Újvidéki Rádióban is rendeztem fel-
nőttek és gyermekek részére irt rádiójátékokat. 

1954 februárjában a nehéz küzdelmekkel teli pályán eltelt évek után 
ünnepi előadáson elbúcsúztam a közönségtől. Ez egyben színházi műkö-
désem 40. évfordulója is volt. A búcswéel őadáson. L. Hellhnan A kis rókák 
című  darabját adtuk elő, amelyet én fordítottam, rendeztem és amelyben 
a férfi főszerepet játszottam. 

Szigeti, József, a Nemzeti Színház nagynev ű  apa- és jellemszínésze, 
aki a színészet mellett több kitűnő  darab szerzője is volt, egy múlt szá-
zad vége felé megjelent könyvében írta le ezt a történetet. 1846-ban elha-
tározta, hogy tisztelegni fog anyai nagybátyjánál, Kopácsy esztergomi 
étiseknél. Elment hozzá és Kopéosy fogadta is.. Az akkor még fiatal Szi-
geti remegve állt a nagy tekintély ű  érsek előtt. Félénken adta el ő, hogy 
mi bátorítatta erre a lépésre. Hivatkozott arra, hogy már a Nemzeti 
Színház tagja és írói neve is van már. Az érsek szótlanul hallgatta és 
mereven szogezte rá szerhét. Nemsokára láthatóan kellemetlen érzések-
kel küzdve ezeket mondta neki : „Aztán ez a te ... helyzeted ... ez a 
te ... foglalkozásod, ez a te ... állapotod milyen jöv ővel biztat téged? 
Gondoltál-e öreg napjaidra! A legszomorúbb három öregség: a katonáé, 
a koldusé és a vén színészé." 

Valamikor valóban így is volt, de szerencsére nekem a sors szebb 
öregséget rendelt. Igyekszean nem unatkozni. Azóta megírtam a Színész-
arckééépek és a Festett világ című könyvemet, a Népkör történetét és soro-
zatban  jelennek meg a Magyar Szó mellékletében, a Szivárványban szín-
háztöreti visszaemlékezéseim, valamint a Nagy színészek című  soro-
zatom szerb és araagyar színészekről, amiért a „színházművészet terén 
végzett amunkásságar ' elismeréseként 1981. június 3-án Sterija-díjat kap-
tam. 

Otthonomban, kényelmes karosszékemben ülve, külön örömöm, ha 
megjelenik két aranyos dédunokám, Csaba és Árpád, me rt akkor nagy 
játék kezdődik, amelybe n én már csak mint néző  veszek részt. Könnytől 
fátyolos szemmel, . mosolyra derült arccal nézem a két lurkót. Ilyenkar 
a szívem gyorsabban ver a boldogságtól. Ilyenkor valóban örömteli, bol-
dog napjaim vannak .. 

Tisztelettel és megbecsüléssel köszöntjük Garay Bélát, a jugoszláviai magyar színját-
szás ' úttörőjét és doyenjét abból az alkalomból, hogy 1982. február 14-én • betöltötte nyolc-
vanötödik életévét. 
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RÓNAY LÁSZLÓ  

ILLÉS ENDRE TÖBB NÉZETBŐ L  

Amikor egy író elér a nyolcadik évtized végére s betölti életének nyolc-  
vanadik évét, nemcsak a vele foglalkozó irodalomtörténetirást készteti  
arra, hogy mérlegre tegye életműhét, hanem saját maga is elkészíti-annak  
összefoglalását. Ilyen jellegű  számvetésnek tekinthetjük Illés Endre élet-
műsorozatát. Számvetés, de lezárás nélkül, hiszen páiyájá még nyitott,  
folytatást ágér. S akár jelképesnek is tekintjük az utolsó, színdaráb'ait  
tartalmazó gyűjteményének címét: Kulisszák nélkül. Niéar sak ' ax`C  séf 
ja ugyanis e cím, hogy az eredetileg színpadra szánt szövegek fm  á~ 

ömál►ló .  irodalmi alkotásként, más befogadói alapállást föltételezve ~ kerül-
nek 

 
 elénk, hanem. azt is, hogy írója kend őzetlen őszinteséggel, a áiűvéšz-

nél már-már természetesnek vélt szerepjátszás minden csábítását elhárítva  

tekint ránk.  
Illés Endre színművei végigkísérik majdnem egész íróéletét, melyet  

maga látott el a kezdet dátumával, amikor egy hevült pillanatában el-
égette elbeszéléseit, hogy ne legyen múltja s teljesen új lapot kezdhes-
sen. Ettől a ponttál siimfthatjuk Irodalmunk egy m űfajának kezdetét,  
egy olyan műfajét, melyben szerencsés együttesben olvad össze esszé és  

novella s találja meg helyét a történet folyamatában az írói személyiség.  

Mert Illés Endre mindenestül személyes író. Még színdarabjaiban is ott  

sejthetjük egy-egy alakban, amint kicsit ironikusan, kicsit egyiilttérz őn  
tükröt tart elénk: ismerjünk végre teljes önmagunkra, s vessük el rosz-
szabbik énünket.  

Az irodalom — az ő  irodalma. Nemcsak abban a vonatkozásban,  

hogy századunk második felének nagyon sok m űvésze mesterének, ösz-
tönzőjének, mintájának mondhatja őt, hanem abban is, hogy szóljon  
múltról vagy jelenről, mindig áll ►  gt  foglal, beleszőve a leírásba személyes  
emlékeit, állásfoglalását, vitára hív, belátásra késztet. Ha a vele és m ű-
veivel kapcsolatos irodalmat böngésszük, leggyakrabban talán az „ele-
gáns" jelzővel találkozhatunk, anélkül, hogy ez bármit elárulna is Illés  
Endre írói természetéről. Elegáns araaga az ember, elragad stílusának ki-
számított 'eleganciája, nyelvének, stílusának áttetsz ő  finomsága és szép-
sége, de novelláira, színműveire, irodalmi araképeire e jellemzés csak  
részben illik, csak a felszíni r éteget közelíthetjük meg általa. Kedvelt  
képe, amint a sebész óvatos mozdulattal áthatol a b őrön és a nemesebb  
szervekhez közelít. Az irodalmi, a kritikai leírás ugyanígy csak alkotásai-
nak felhámjáig juthat el, ha azok eleganciáját, tökéletességét dicséri.  
Csak a kulisszákat látjuk így. Magát a m űvet még nem. Ahhoz mélyebbre  
kell hatolni, s vállalni kell, mégpedig az átélés magas h őfokán, azt a  
kihívást, arielyet Illés Endre minden alkotása tartalmaz.  

Személyesen sokan mondták el már a vele kapcsolatos élményeiket.  
De hogy mit köszönhet Illés Endrének, az írónak, a huszadik századi  
magyar irodalom, arról tatán  kevesebb szó esett. Pedig a: Kulisszák nél-
kül éppúgy  szinte provokálja ezt a kérdést, illetve a rá adandó választ,  
mint a Mestereim, barátaim, szerelmeim — micsoda nzgaltnaš' cfmválasz-
tás ez önmagában is! - vagy a Halandók. Talán épp a személyesség  
hevülete, az útmutatásainak és tanácsainak nyomán felbuzgó` hála érzése  

födi el magát az írót, s gaz emberre tekintve hajlandók vad megfe-
ledkezni annak művészi kvalitásairól.  
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Nemrégiben jelent meg egy hallatlanul izgalmas beszélgetésgy űj- 
temény 	

j- 
temény nyomtatásban ás: a felszabadulás utáni magyar irodalomról vi 
tázó, perlekedő  irodalomtörténészek — ha jól számláltam — egyszer 
említik Illés Endre nevét, holott különben sokszor, sokat, nagy elisme- 
réssel, olykor hálával írtak róla. Azt jelentené ez, hogy irodalmunk leg- 
jelentősebb áramlatai, irányzatai, törekvései elzúgtak volna mellette? 
Szó sincs róla! Sokkal inkább azt sejthetjük, hogy Illés Endre, az „in- 
tézmény", olykor elhomályosítja az írót, aki írópultja mellett állva met- 
szi kristályból csiszolt arcképeit. 

De ne kerüljük meg az alapkérdést! Térjünk vissza a kiindulási 
ponthoz: mát köszönhet Illés Endrének, az írónak, a huszadik századi 
magyar irodalom? 

Mindenekelőtt a kérlelhetetlen őszinteséget. Amikor fiatal író volt, 
Karinthy Frigyessel vitázott. Megcsipkedte Móricz Zsigmond modernizá-
lási és átírási kísérleteit. Aztán alaposan leszedte a keresztvizet néhány 
nagy igénnyel készült kiadviányról. Az Új írásban rendszeresen közölt 
rovatával, a Hálóval — ennek születéséről, visszhangjáról részletesen szól 
a folyóirat 1981. szeptemberi számában a hajdani f őszerkesztő, Illés La-
jos — olykor valóságos háborút robbantott ki. „Árnyékrajzait" döbbenten 
adták kézről kézre, voltak, akik „ellenakciókat" szerveztek, felháboro-
dott leveleket írtak. 

Mit tett Illés Endre? Elolvasott valamit, szembesítette ismereteivel 
és ízlésével, és elmondta róla a véleményét. Nem többet, nem keveseb-
bet. De a magyar irodalomban, melyben az írókat oly szívesen óvják és 
védelmezik a kritika nyilaitól, ez valóságos botrány volt. Holott nem 
személyükben bántotta azokat, akikr ől írt. Egyszerűen értékhierarchiát 
próbált teremteni, tehát olyan válogató munkára vállalkozott, amely nél-
kül elképzelhetetlen az irodalom józan önismerete. Ha évtizedek múlva 
fellapozza valaki ezeket a tűheggyel karcolt esszéket és vitacikkeket, 
aligha értheti meg, miért voltak valaha botránykövei az irodalmi köz-
életnek. Hiszen az irodalom legnagyobb kincsét, az írói ítéletalkotás szu-
verenitását védelmezi, fejti ki bennük, mégpedig természetes egyszer ű-
séggel, az igazság sérthetetlenségével. 

Illés Endre lehet mesterünk a kifejezés pontosságára, hitelességére 
való :törekvésünkben is. Hogy a kifejezés során ne másokkal igyekezzünk 
azonosulni, hanem önmagunkkal. Mert Illés Endre mindegyik esszéje, 
útibeszámolója, emlékezése, Gellérthegyi éjszakákon született portréja 
személyes vallomás is. S ebben a vonatkozásban annak az irodalomszem-
léletnek és eszménynek remek megvalósulásai, melynek kezdetét Goethé-
től számíthatjuk, aki a művészetek élvezését összekapcsolta a személyi-
ség élet- és létformájával, s megtanított arra is, hogyan kereshetjük az 
alkotásokban önmagunk jobbik részének tükröz ődését. Illés Endre nagy 
novellái és elbeszélésciklusai voltaképpen az emberi magatartás őszinte-
ségének vagy őszintétlenségének nagyszer ű  tükörképei. Már-már elnyeli 
hőseit a boldogság torkot szorító jóérzése, amikor egy dönt ő  villanás 
fényében ráébrednek létük hazugságára. S innentől kezdve az elbeszélés 
egyetlen zuhanás, melynek végén vagy egy holttetemet látunk, vagy egy 
üresen ringó hintát, melyet már csak a tehetetlenség nyomatéka hajt 
s nem az emberi akarat. 

Az emberi élet egyik nagy kérdéseként exponálja: merjük-e vállalni 
önmagunkat, vagy a közhelyek kényelmes hálóját vonjuk-e magunk köré. 
A nagy vállalkozók repülni is megtanulhatnak. S ennek ívére, tiszta szár-
nyalására emlékezünk akkor is, ha netán a túlzott, a hirtelen lendület 
tragikus röppályára vitt. 

Bármelyik műfaját elemezzük is, megragad az életmű  következetes 
felépülése, az a jellemzője, hogy mindig egy központi mag felé töretk- 
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szik, amelyben az emberi értékek sűrűsödnek. Illés Endre segíthet tuda-
tosítani a megértés, a részvét igazi természetrajzát. Nem a könnyes 
megbocsátás, a nosztalgikus sápajak részvéte ez, hanem a felel ősségé, 
a magasra csigázott várakozásé. Ebből magyarázhatjuk mindazt, amit a 
kritikák Illés Endre keménységéről, leleplező  indulatáról írnak. Ügy, az-
zal akar hatni, hogy a röntgensugár élességével világítja át emberi ha-
bitusunkat, s egy-egy gyanús foltot kinagyítva ébreszt rá jellemünk be-
tegségeinek természetére. H ősei majdnem kivétel nélkül mind maguk-
ban hordozzák a betegség csíráját. De az olvasó épp azáltal immunizá-
lódhat a kór ellen, hogy tisztában van annak természetével! 

IIlés Endre vérrel írja mindegyik m űvét, s a sorok mögött ott sejt-
hetjük a lüktető, eleven szívet, amelyet át- meg átjár az élet árama, s 
életre galvanizál az indulat. 

Aki ilyen eleven, átjárt kapcsolatot létesít azzal a vegetációval, ame-
lyet létnek nevezünk, bizonyára moralista. S talán azért is fogadjuk el 
oly hitelesnek és igaznak azt, amit erkölcsr ől, hitről, igazságról mond, 
mert nem atankönyvek moralizáló tendenciájával szól róluk, hanem a 
megszenvedett igazság hitelével, egyenességével. 
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LEVAY ENDRE 

BÚCSÚSOROK  

MOLTER KÁROLY (1890-1981) 

A nagy kort megért csupaszív író csaknem egy évszázaddal ezel őtt indult 
el közülünk, innen, Verbászról; ha els ő  művét nézzük, első  sorait az ifjú-
kori ákombákomok után, úgy érezzük, hogy egyes szám els ő  személyben 
hozzánk beszél. Molter Károly a miénk volt szíve régi dobogásával. Ké-
sőbb, megemberesedve, férfikorában, amikor az els ő  világháború vérzi-
vatarának füstje elült, az erdélyi magyar írók körébe került, ahol — és 
végig — élete legtermékenyebb éveit töltötte el. 

Majd négy évtizede múlt már... 

Tibold Márton című  önéletrajzának olvasása közben vonultak el lel-
ki szemeim előtt az életében örök nyomot hagyó állomásai: Verbász, Kecs-
kemét, Budapest, Dubrovnik, Marosvásárhely ... Tanár, író, kritikus, 
szatirikus ... 

A vonatban, ahogy a behavazott hegyek között Marosvásárhely felé 
haladtam — és tíz nappal később ugyanezen az úton visszafelé —, mint 
egy visszapergetett film, jelentek meg el őttem a régi képek. A verbászi 
sváb fiúból lett haladó szellem ű  magyar író, aki akkor is megmaradt 
minden élményét a magyar irodalmon 'keresztül átélt magyar írónak, 
amikor előbb a gimnáziumban, később a kolozsvári egyetemen és a szász-
régeni német nyelvű  középiskolában a német nyelv professzora volt. Eb-
ben a népek közötti feloldódásban csak segítették a verbászi gyermek-
évei, amikor a verbászi utcán, aziskolában, a grundon sváb, magyar, 
szerb, zsidó gyerekekkel élte napjait, és közöttük olyan természetes volt 
az együttélés, mintha a csatorna partján valaki azt mondta volna: gye-
rekek, ez így rendeltetett. A bels ő  érzelem is így csurrant ki a szívéb ől, 
bármely nyelven hangzott is el a hívogatás szava. Feledhetetlen fejeze-
tekben élnek ezek a jelenetek, olyan tiszta szívvel, ahogyan a napokat, 
a perceket a gyermekszív éli át távol, nagyon távol azoktól, akik az élet 
rendjét felülről igazgatják, mert szívükből már kifakulnak ezek a képek. 

Amikor 1943-bar először meglátogattam Marosvásárhelyen, a nyur-
ga, elegáns tanár úr egyedül volt otthon. Úgy fogadott, mint régi bács-
kait, aki évek óta ide jár, és bekopogtat hozzá. Ezt meg is mondta. Én 
is megmondtam, hogy szabadkai vagyok, mert megláttam, hogy íróasz-
tala fölött — mint másutt a kereszt vagy az uralkodó képe — Koszto-
lányi Dezső  kedves mosolyú arcképe függött a falon, akiről még a mi 
borzas szívű  Szabó Dezsőnk is azt mondta: — „A mi szép Dezsőnk." 

Ő  is Szabadkán született — mutattam némi büszkeséggel a képre. 

Nem egyszer járt nálam Dezső  — mondta olyan hangon, mint 
aki vallomásaiból idéz. — Mindig itt szállt meg nálam, amikor a Teleki 
Tékát jött tanulmányozni, s akkor mindig hajnalba nyúltak nálam az 
éjszakák. Az irodalom kimeríthetetlen forrás, s e forrásnak ő  egyik leg-
nagyobb ismerője volt ... Mindig mondogatom magamban: kár, hogy 
önéletrajzom írásakor még nem ismertem úgy, mint Adyt, s bár Szabad 
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ka Verbászhoz nagyon közel esett, mégsem tettem ott látogatást, Zabatka 
régi városában, a Palicsi- meg a Ludasi-tó partján, hogy A szegény kis-
gyermek panaszait mélyebben át tudjam élni, és alaposabban — a po-
éta lelkét követve — bele tudjak merülni fiatalon Kosztolányi költésze-
tébe. 

A gázkályha mellett élvezettel szortyogtatta pipáját, sziporkázó 
szellemessége szinte betöltötte dolgozószobáját, és nem titkolt megelé-
gedéssel tette elébem dedikálva legújabb könyvét, a Bolond kisvárost, 
amelyben nagyon szeretett, de épp ezért agyoncsipkedett kedves városká-
jának ismert és ismeretlen szögleteir ől, figuráiról írt. Ezek voltak azok 
a kisvárosi „bogaras figurák", amilyenekkel a mi utcáinkon is találkoz-
tunk, s akiknek kirívóan szabadkai alakjai belénk vés ődtek. 

Nagy örömet szerzett nekem ezzel a kötettel, s azzal még különö-
sebb örömet, hogy a fából épített Transsylvania hotelben fillérekért egy 
emeleti szobát szerzett számomra, s a szobámból a folyosó túlsó oldalán 
a mozi páholyának ajtaja nyílott, ahová jegyet is kaptam és végignéz-
hettem A bakter felesége című  filmet, melyben a címszerepet játszó Fé-
nyes Alice halálbaanenekvési jelenete els ő  vásárhelyi látogatásommal 
együtt örökre emlékezetembe vés ődött .. . 

Legfeljebb négyszer találkoztam Molter Károllyal, de az els ő  és az 
utolsó találkozás között majd harminc esztend ő  telt ' el. A nyurga, ele-
gáns professzor az évek során megöregedett. Közeledett a nyolcvanadik 
életévéhez, és járásában lépteit ennek arányábán rövidítette és gyorsí-
totta meg. De azt nem mulasztotta el, hogy amikor meghívtam egy sétá-
ra, azonnal át ne öltözzön és a szobából ki ne kiáltsa: 

Bandi, várj meg! Mindjárt készen leszek. Lemegyünk a Transsyl-
vania cukrászdába, abba az épületbe, ahol harminc évvel ezel őtt megszáll-
tál, és beleszerettél Fényes Aliceeba .. . 

Levette nyakából a reggeli utániról még fennmaradt, bokáig ér ő  szal-
vétáját, elegánsan kicsípte magát, sétapálcáját a kezébe vette, s mint 
aki kiac(ja a parancsot, szólított bennünket: 

Indulunk! De csak utánad, mert Karinthy azt mondta: „Aki utá-
nad jön, az seggbe rúghat 

Lementünk a korzóra, a szálló épülete elé, ahol remekül berende-
zett cukrászda várta vendégeit. Jól befagylaltoztunk, s míg a h űsítő  fala- 
tokat nyaldostuk, nevetve mutatott ki az ablakon: . 

Nézd ezt a . remek farú lányt! . Ilyen , szépet csak itt találhatsz, 
Marosvásárhelyen, a két Bolyai városában. Láttad a szobrukat, , i $ye? 

Az az első , amikor ideérkezem, hogy a szobruk el čitt megálljak 
pár percre ... 

Károly, mintha ezt nem is hallotta volna, még a imrii  kilesett az 
ablakon.  

— De nézd azt a hiiilyét, aki a lány után kocog. Sajnos az is ma-
rosvásárhelyi ripacs. 

A további beszélgetések során színdarabjának : budapesti bemutató. 
jára tereltem a szót, melyet én is láttam, s a színészmunkatársakat i) 
említve én is szerettem volna valami élces megjegyzéssel " (amrkór együtt 
írták a darabot) megmosolyogtatni. 
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Elkapta előlem a szót. 
Ja! Azt akartam mondani — szólt kuncogva —, hogy a bemutató-

ra eljött Franciaország budapesti nagykövetségének kultúrattaséja. 

Nagy előadást láthatott — mondtam egy kis humoros árnyalattal. 

őt nem is a darab érdekelte, hanem én: a s z e r z ő . 
Hogyhogy? 

A szünetben odajött hozzám és megkérdezte: „Mondja, nem saj-
tóhibával jelent meg az ön neve a színlapon?" 

Miért? — kérdeztem meglepődve, de nem is voltam nagyon meg-
lepve. 

Mert én azért jöttem el ide ma este, hogy Voltaire-bemutatóra 
jövök. 

Utolsó látogatásomra Károly fia, Marosi Péter — az Utunk bels ő  
munkatársa — kísért el hozzá. Az egykori Farkas utcai Színház megte-
kintése után tértünk be ide, ahol Péter már az ajtóban figyelmeztetett: 

Nézd el neki! Mindent háromszornégyszer mond, de olyan élve-
zettel, hogy vele együtt kell élvezni. 

Csakugyan. De Károly már az első  mondatnál elvétette. Nem a 
nevemen szólított, de felesége, aki engem mindig maga mellé ültetett, 
nyomban helyreigazítatta. 

Hát nem látod, hogy Bandi van itt' ,  	Lévay Bandi jött e1 hoz- 
zád Bácskából, szülőföldedről, hogy ismét meglátogasson. 

Károly nagyot nézett. Amikor rám ismert, örömsugár futott végig 
az arcán. Mindjárt valamivel meg is akart lepni. Könyvespolcáról leemelt 
egy könyvet: a saját műve volt, a nemrég megjelent Szellemi háború. 
Dedikálva nekem ajándékozta. Ez volt az utolsó könyv, amelyet t őle 
kaptam. Ezt írta bele: „L ... E ... barátomnak szeretettel ajánlom ezt 
a könyvemet — Molter Károly — Marosvásárhely, 1969. júl. 28-án." 

Ezeket a tanulmányokat, cikkeket és krokikat 1918 és 1944 között 
írta. Soraiból kiérződött, hogy a háborút megelőző  években, és a háború 
alatt is éles hangon támadta a Horthy-korszak embertelen uralmát, és 
megértéssel írt — ahol csak alkalma nyílott erre — a kitaszítottakról, 
akiket soha életében nem figurázott ki. 

Sok mindenről beszéltünk, és — sok mindent megismételtünk Péter 
mosolyával kísérve nemcsak „háromszor". Nekem nem esett nehezemre, 
hogy élcelődéseit újra és újra hallgassam Karinthyról, Szép Ern őről, 
Schöpflin Madárról, Kosztolányi Dezsőről, s a nekem különösen kedve-
sen hangzott Vajda Jánosról, akivel hozzánk is közelebb került; aztán 
Tompa Lászlóról és Áprily Lajosról, akik legkedveltebb költői közé tar-
toztak. 

Hetven esztendő  alatt többet megírt, mint amennyi nyomtatásban 
napvilágot látott. Most az utókoron van a sor, hogy az elkövetkez ő  nem-
zedék az utolsó látogatások után sajtó alá rendezze mindazt, amit — 
akár kusza sorokban is — egy hosszú, küzdelmes élet árán, Bácskától 
távol, de szülőföldjét mindig szeretve az utánra  jövőkre hagyott. 

Kilencvenegy éves korában hagyott el minket. 
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KEMÉNY G. GÁBOR (1915-1981) 

Kassáról indult el a munkásságával nemzetközi figyelmet kelt ő  iroda-
lomtörténész, akinek távozása valamennyiünk számára nagy veszteséget 
jelent. Kemény .  G. Gábor Kassán is, Bukarestben is a távolságok ellené-
re velünk együtt dolgozott; érdekl ődési köre népi életünk és szellemi 
életünk legnevezetesebb szakaszaiban közös törekvéseinkhez kapcsoló-
dott. Indulásától kezdve élete utolsó szakaszáig a dunai népek kapcsola-
tait, szellemi életünk közös vonásait, a történelem nagy korfordulóin 
éppen íróink, költőink, történészeink, közgazdászaink, tudósaink ama 
törekvéseit kutatta, amelyek a legértékesebb megnyilvánulások idején 
összekötötték útjainkat. 

Művei elég későn kerültek szélesebb érdeklődési körökbe, pedig 
olyan anyagot gyűjtött össze, amelynek tudatosítása már jóval el őbb 
termékenyítően hatott volna azokra az írástudókra, akik tőle távol nem 
az irodalomtörténész, hanem a szépíró, a költ ő, a tanulmányíró, a re-
gényíró, a drámaíró tollával vitték az olvasó elé ezeket az időszerűsé-
güket soha el nem vesztő  témákat. Hiszen a Duna völgyében élő  népeknek 
nem egyszer hasonló törekvéseik törtek fel a mélyből; nem palitnkusak, 
nem diplomaták, nem az „udvarok" lakájai, hanem a szellem kimagasló 
egyéi jelentkeztek már százszázötven és még több esztendővel ez-
előtt, sürgetvén a népek összefogását, amely id őben gátat vethet olyan 
fondorlatos tervek szövevényének, amelyek a békés együttélés helyett 
egymás ellen uszították őket. 

Kemény G. Gábor éveken át soha nem csökken ő  szorgalommal, szí-
vóssággal 

 
dolgozott az egymás felé tartó népi törekvések ápolásán. E 

törekvése miatt, 1972-ben a bukaresti Politikai Könyvkiadó Testamentum-
sorozatának megindításával őt bízta meg mint nagy el ődjének, Mocsáry 
Lajosnak kitűnő  ismerőjét és munkásságának fáradságot nem ismerő  
kutatóját. Most, élete utolsó esztendejében talán legfontosabb m űvén: 
Mocsáry Lajos a népek barátságáért c. kötetén dolgozott, amikor közvet-
lenül alkotasának befejezése előtt a kegyetlen halál kiütötte kezéb ől a 
tollat, és művét már csak a tanítványai által majd elvégzett utolsó simí-
tások után veheti kezébe az olvasó, hogy soraival együtt népeink testvé-
riségének és egységének megtörhetetlen útját kövesse. 

Nagy időket átfogó munkájáról folyóiratunk sem feledkezett meg. 
1974-ben, az 5-6. számában közreadta a Közeledési motívumok a magyar-
délszláv kapcsolatok történetében (1790-1914) című  terjedelmes tanulmá-
nyát. 1977. januári számunkban közöltük Mocsáry és Šarčević  című, Man-
dics Mariannal közösen írt cikkét, majd egy esztend ővel később, 1978 feb-
ruárjában Nemzetiségi és szomszédnépi kapcsolatok című  értekezését, 
amely az 1977. szeptember 6-án a budapesti Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem rendezésében megtartott tudományos ülésszakon hangzott el. 

Az 1848. május 22-i karlócai békeszózat szava egész életm űvén át-
vonul: „Szabadság, egyenlőség és testvériség, de minden nemzetek, min-
den nemzetiségek, minden nyelvek részére..." 

És e szellem élharcosainak üzenete, megkapó példája az a visszhang, 
amellyel a kortársak Obernyik Brankovics György című  történeti szín-
művét fogadták, s amelyről Gyulai Pál, a kor legkiemelkedőbb itrltiuSa 
a címszereplő  Egressy Gáborról így írt:„. .. jobban megalkotta Bránko-
vics jellemét, mint a költő", majd hozzáfűzte még azt Gyulai, ami min-
derről a legszebben beszél: „a művész alakétásába némi szerb nemzeti 
vonást is olvasztott... némi szerbséget szavalatába is átvitt... egy pár 
helyt úgy tetszett az embernek, hogy valódi szerb beszél."  

Kemény G. Gábor ehhez a feledhetetlen színházi élményhez 'a követ-
kező  sorokat fűzi: „A mai vizsgáló ebben a sodró erej ű  átélésben érzékeli 
mind a motívum, mind a dráma lelkes szerb és magyar visszhangját...” 
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ÉGTÁJ  

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 22. 

William Saroyan, akit amerikai elbeszélőnek ismert a világ, mert Ameri-
kában élt és angolul írt,, örménynek vallotta magát. Nem hivatalosan, hi-
szen Amerikában hivatalosan mindenki amerikai, hanem kitartóan és 
őszintén. 

Saroyan született és — hogy úgy mondjam — gyakorló örmény volt. 
Néhányszor hosszabb-rövidebb időre a Szovjetunióba utazott, nem azért, 
hogy a szocialista társadalmi rendszert tanulmányozza, hanem hogy fel-
keresse az atyafiságot, amely ott külön köztársaságban él, mint egy 
olyan ember, akit a honvágy szólított haza. 

Amerikában is, olvasom, örményekkel vette körül magát. Olyan he-
lyen volt a farmja, ahol csaknem kizárólag örmények telepedtek le a 
századforduló idején, amikor az ő  szülei is bevándoroltak. Családjával 
örményül beszélt, s hűségesen ápolta az örmény hagyományokat. 

Épp csak Amerikában élt és angolul irt. 
Mint a zsidó írók Saul Below-tól kezdve Singerig, aki péntek este 

gyertyát gyújt, majd felteszi fekete bársony kalapját és elmegy a zsina-
gógába. Ebben ott nem látnak semmi különöset, ezt a legvadabb jenkik 
is természetesnek tartják, csupán a feketék után rendeznek id őnként haj-
tóvadászatot. 

De hát hogy írnának, ha nem angolul? Mint minden más nemzeti-
ségű, de Amerikában élő  író. Ha jól emlékszem, végül már Zilahy Lajos 
is angolul írt. Csak egyről tudok, aki megmaradt norvég anyanyelvénél: 
Rolvaagról, aki viszont pont az ellenkezőjét írta annak, amiről fentebb 
beszéltem. Azt a panaszát sírta el testes regényében, hogy a fiatalok be-
olvadnak, hogy a második nemzedék már nem akar norvég lenni. Ez 
persze Amerikában nem érdekelt senkit. Egyszer űen nem volt érzékük 
hozzá, hiszen ott mindenki bevándolóktól származik, s mindenki beol-
vadt egyszer. De ami még különösebb: Rolvaagot az otthoni, a norvég 
irodalom se fogadta be. 

Szóval Saroyan is, akárcsak Singer és a többiek, lélekben önként 
vállalta a gettót, a bezárkózást. Legtöbb short storyja amerikai örmények-
ről szól, akik kivétel nélkül melegszívű  derék emberek, úgyhogy az író-
nak gyerekjáték megszerettetni őket az olvasóval. És nyilván az amerikai 
olvasók óriási többségének is éppen ez tetszik, ez a betekintés, ez az is-
merkedés azokkal a zárt kis népi szigetekkel, amelyekkel tele van Ame-
rika. Singernél időben és térben még vissza is nézve, a lengyelországi 
falucskáig, ahol üldöztetésnek kitéve, megrendít ő  szegénységben, de bi-
zalmukat Jehovába vetve éltek a zsidók. 

Az a gyanúm, hogy épp ezek az egzotikus népi színek kötik le az 
olvasót Amerikában, ahol a civilizáció nyomát se hagyta semminek, ami 
népi volt és egy szorosan összetartozó népi közösség barátságos melegét 
árasztotta. Ez is egyféle honvágy, természetesen. 

Bennem azonban, hogy bevalljam, Saroyannak egy olyan novelláj a 
hagyott felejthetetlen élmenyt , amelyben ebből az örménységből semmi 
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sincs. Egyszerit, szívhez szóló emberi történet a Gaszton, egy kisfiúról 
szól, aki megszabott időben meglátogatja külön élő  apját, hogy egészen 
észrevétlenül, az elidegenedett apa és a kisfiú beszélgetésben, Gasztronról, 
a napvilágra került vergődő  almakukacról az emberi esend őség és árva-
ság drámai hasonlatát érzékeltesse. 

Tipikus amerikai mese, Sherwood Andersonnál és Hemingwaynél 
is találkozunk az ilyen két síkra vetített drámai képekkel, s most mégis 
az az érzésem: ha •visszagombolyitanánk a szálat, ahhoz a kis népi sziget-
hez érkeznénk el, amely a különélés és.bezárkózás állapotával magyarázza 
az ott élő .. emberek , megelégedettségét. Vagy talán csak a látszatát. Az 
elvesztett Éden, az őshaza utáni honvágy szépíti meg és teszi végső  soron 
igazzá és mélyen emberivé. 

Azt hiszem, ez a nosztalgia emeli klasszikus magasságba az említett
történetet is, a magára maradt kisfiúval és Gasztonnal, az almakukaccal, 
amely a vergődést és kiszolgáltatottságot jelképezi. 

Nyugati művészet. Ez a címe a Kölnben most megnyíló képz őművé-
szeti 1kiáLglításnak. Nyugati művészet, ismétlem magamban nem csekély 
csüggedéssel, mert most már, . a fegyverkezési verseny kárában, a jelek 
szerint a művészek is felosztották egymást között a világot. A neve után 
magyarnak sejthető  László Glozer a nem kevesebb, mint 862 címszavas 
katalógus előszavában kijelenti, hogy a háborús készül ődés idején a nyu-
gati világon kívül megszűnt a művészek alkotószabadsága. 

Rendben van, ne álljunk meg általánosításoknál, gyerünk tovább: 
Én ugyan láttam pincetárlatokat Krakkóban és  Prágában, s az alkotó- 
szabadság korlátozása ellenére „szamizdat" verseskönyv került a kezem-
be Moszkvában, de nézzük meg inkább, mit kínál a nyugati m űvészet-
nek ez a monstre-kiállítása, amelyet az említett katalógus a „káosz ren-
dezőpályaudvarának" nevez, kétségkívül eredetien. 

Hát Kokoschkával kezdd a „nyugatinak" nevezett m űvészet korsza-
kát, amely 1939-tő1 1968-ig terjed. A kiállított Piros tojás című  vásznát 
már londoni emigrációjában festette a művész, aligha sejtve, hogy épp, 
ennek a képnek lesz egyszer korszaknyitó szerepe. Középen fehér tálon 
húsvéti piros tojás, jobbról Mussolini, balról Hitler karikatúrának beill ő  
portréjával, háttérben a lángban álló Prága. A világháború még nem tört 
ki. A nyugati hatalmak részéről Chamberlain angol miniszterelnök sú-
lyos engedmények árán jelképessé vált esernyőjével még közvetlen tár-
gyalásokra utazgatott. De Németországban már máglyát raktak a tiltott 
könyvekből, s a modern festészetet, Kokoschka képeit is az „elfajzott m ű-
vészet" szégyenbélyegével vonták ki a forgalomból. És nagyban üzemel-
tek a haláltáborok. 

Kokoschkával  nyitni hát a modern művészet ma is élő  és erőtelje-
sen ható korszakát egy kiállításon, minden tekintetben indokolt. De hogy 
szorult háttérbe Picasso, akit ől éppen csak a Macska cím ű  képét állítot-
ták ki, s miért kellett magyarázatot f űzni Rouault Jézuséhoz mondván, 
jóllehet hosszú időn át ugyanúgy festett, a harminckilences év fordulatot 
jelentett művészetében — nehéz megérteni. Még akkor is, ha méltányol-
juk gaz említett „rendezőpályaudvar" politikai tendenciáit. Mert mondjuk 
ebből a szempontból zavaró lehetett a tény, hogy Picasso a kommunista 
párt tagja lett. De mi bajuk volt a jámbor Rouault-val? 

Hacsak nem ez a mellékmondat ad választ a kérdésre:„ . a klasz-
szikus modernek ideje lejárt. „És mintha Jonath an Borofsky a Nyitott 
ajtó című  képe még .illusztrálná is ezt a rendezői elvet két akttal, melyek 
közül az egyik a S]xtusi kápolna mennyezetén keresi a helyet, mint ,  egy 
Michelangelo-másolat, míg a másik — nyilván a kontraszt kedvcet — 
merőben illetlen helyen babrál a kezével. A katalógusnak ezt ;.,az : 
gö gondolati szövegét már reálisabban egészíti ki John Chamberlain ° dam- 
borműve a romhalmazzal, amelyből egy akis családi ház tűzfalai 	lát- 
hatóvá, a többi valóban a teljes összeomlás felismerhetetlen tö 	{ Y 
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És itt vannak az „Ismeretlen politikai fogoly" miniat űr plasztikái, 
amelyek minden humánus együttérzésünk ellenére leküzdhetetlenné te-
szik bennünk a gyanakvást, hogy a .„nyugati művészetnek” nevezett ha-
talmas kiállításnak sokkal erősebb a politikai akusztikája, mint a mű-
vészi. 

A katalógusból kiemelt néhány illusztrációt nézve önkéntelenül fel-
merül bennem a kérdés: hol vannak a mi modernjeink? Mert újdonság, 
merészség, meghökkentés tekintetében semmivel se maradnak el a , nyu-
gati művészet" esztétikai eredményei mögött. És jóllehet Kelet-Európá-
ban élünk, ez a geográfiai tény nem látszik indokoltnak, hogy kimarad-
junk a „nyugati művészet" hatalmas együtteséből. Feltéve, ha politikai 
meggondolás döntötte el, hogy kihagyjanak, vagy bennünket is besorol-
janak abba a művészetbe, amely az egyedillállónak mondott alkotósza-
badság légkörében született. 

Hogy ebből a szabadságból csak ilyen eredményekre tellett, ezt a 
tényt sajnos politikai érvekkel sem lehet megszépíteni. 

Szeretek elbámészkodná az antikváriumokban. Nemcsak a könyvesek-
nél, Pesten, a Múzeum körúton, s Párizsban a Szajna-parti bukinistáknál, 
ahol még soha nem vettem semmit. A műkereskedéseket is szeretem, 
ahol ügyesen hamisított Canalettót lehet venni méregdrága áron, s kö-
zépkori lovagi páncélvértet, melyet mostanában a nyugati parvenük —  
s ki tudja, talán nemcsak a nyugatiak — odaállítanak a bejárati ajtó kör 
telébe, mintha atyai örökségből maradt volna rájuk. Elnézegetem a régi 
bútordarabokat, amelyeket fantasztikus körülmények között sikerült meg-
menteni egy agyonbombázott bajor városból, ahol a m űkereskedő  kato-
na volt. 

Reneszánsz, barokk, Louis XVI. és természetesen biedermeier, ha 
Bécsben vagyunk. Itat minden darabnak megvan a maga romantikus tör-
ténete, származási okmánya, hogy ne mondjam: pedigréje. S minderr ől 
a műkereskedő, ha csak egy kis pénzt néz ki belőled, finoman árnyalt 
művészettörténeti el őadást fuvoláz halkan és diszkréten a füledbe. Az 
ampolnáról például, amely a Reimsi katedrálisból való, ami persze hét-
pecsétes titok, hiszen még az els ő  világháborúból hozták, amikor lángok 
nyalták körül a . gótikus oszlopokat. Egy falusi könyvkötőmester vette 
magához, őrizte is ötven éven át, aztán mikor meghalt, az ampolna a 
gyerekekre szállt, akiknek első  dolguk volt eladni. 

Az ampolna gyönyörű, színes üvegmozaikját ólomkeret tartja egy-
ben, kicsit primitíven összekalapálva, ahogy hétszáz év előtt a kézműve-
sek dolgoztak, s épp ez az eredeti benne. Mondom, az ampolna gyönyö-
rű, de a meséből egy szó sem igaz. Kinn a Vaugirardon vannak kis m ű-
helyek a nagy házak szuterénjében, ott dolgoznak a m űvészek. 

Igen, művészek, ha mindjárt hamisítvány is, ami kikerül a kezük 
alól. Maga a díszítő  munka talán még nem is olyan nehéz, hiszen ezek 
a művészek tanulták a mesterséget. De a korhűséget imitálni, a patinát 
elővarázsolni, a nemes rozsdának minden fémen más és más tulajdon-
ságait láthatóvá tenni, ez az, ami fölébe emeli őket az egyszerű  iparnak. 

És szakmák szerint is megoszlanak a műhelyek. Az ötvösök:  az aszta-
losok, a kárpitosok és fafaragók külön dolgoznak a maguk pincéjében. 
Ott kalapálták ki, e szuterének valamelyikeben a középkori lovag pán-
célvértjét az ára után ítélve nem is nagy munkával, mert egy gazdagon 
berakott biedermeier szekreter kétszer annyiba kerül. 

Kik veszik ezeket a remek dolgokat? Akiknek pénzük van. Olajmág-
nások küldik ide belső  berendezési szakértőiket, menedzserek és politikai 
hatalmasságok hallgatják végig a műkereskedő  „süket dumáját", mert 
hogy is vennék észre, hogy egy kiváló szakértelemmel felépített esztéti-
kai előadásnak voltak fültanúi. Inkább gyorsan kihúzzák a lovag kardját 
mélyen vésett hüvelyéből, hogy megnézzék, rozsdás-e. Mintha ez is bizo-
nyíték lehetne. 
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A bécsi Graben műkereskedőjénél főleg a biedermeier bútorok men-
nek. Nem garnitúrák. A mai lakásszűkében szenvedő  világban az „einzel-
möbel" is megteszi, sőt nagyon divatos lett. Képek itt nemigen mennek. 
Kivéve a magyar zsánerfestészetet, amellyel , ikülföldre szakadt magyar 
honfitársaink" csillapítják honvágyukat. Egy-egy ménes rőt alkonyi fény-
ben a pusztán, vágtató csikósok, akáclombok alatt pipázó parasztok és 
egyéb ilyen holmi. 

Engem is valamiféle honvágy csalogat ezekbe az antikváriumokba. 
Apám műhelyének emléke, ahol a rossz, rózsás parasztdíványok között 
olykor egy-egy Lajos-korabeli karosszék, még gyakrabban rózsafa-intar-
ziás, cseresznyefa kanapé is fel-felt űnt. 

Igy aztán mielőtt elmegyek gyengéden megérintem a támla csíkos 
ripsz- vagy koszorús brokáthuzat ait. 

Francia 'könyv a magyar vendégszeretetről. Egykori katonáik írták, 
akik német fogságból sok százan megszökve, Magyarországon találtak 
menedékre a második világháború alatt. Tulajdonképpen ott is foglyok-
nak kellett hivatalosan tekinteni őket, mégis úgy bántak velük, mint ven-
dégekkel. Balatoni szállodákat foglaltak le a számukra, majd munkára 
jelentkezhettek, ahol kivételes tisztelettel bántak velük. Minderr ől most 
nemcsak hálával, hanem a magyar vendégszeretet dicséretével emlékez-
nek meg, úgyhogy az ember  nem győz hüledezni, hiszen mindennek az 
ellenkezőjéről oly sokat hallott idáig. 

És bevallják ezek a hálás franciák, hogy fogalmuk se volt róla, mi-
lyen derék és disztingvált, igazán európai nép a magyar. 

Mi itagadás, jólesik ilyeslmiről olvasni. Bár voltak régen is franciák, 
ha nem is túl sokan, akik hasonlóan vélekedtek, s el is követtek mindent, 
hogy rólunk szóló ismereteiket Franciaországban is elterjesszék. Dege-
rando Ágost például, aki részt vett a magyar szabadságharcban, s egy-
más után írta a Magyarországról szóló könyveket. Aztán Trefort, a mo-
dern oktatásügy megalapozója, nem szólva azokról a franciákról, akik 
hazájuknak tekintették ezt a kelet-európai országot, mint Degré Alajos 
vagy Lemoutin Emília. Mindez azonban elfelejt ődött, a magyarokról kel-
tett rossz hírek időnként teljesen háttérbe szorították az elismeréssel 
teli 'kedvező  jellemzést, amit ezek a , visszaemlékez ők egyszerűen nem ér-
tenek. 

A szóban forgó vendégszeretet, mi tudjuk, nemcsak a franciák iránt 
nyilvánult meg. A lengyelek számára minden sötét történelmi id őszak-
ban volt nem egy a Kárpátokon átvezető  út, amely a biztonságon túl 
egzisztenciához is juttatta őket. A pogrom elől menekülő  lengyel zsidók 
óriási tömegét is! 

De mondjuk ez a hagyományos lengyel—magyar barátság jeggyyébén 
történt, Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király után. Hanem 
aztán a forradalmakban is egymás segítségére siettek, Pet őfi parancsnoká-
nak, Bem apónak emléke ma is él, akárcsak Dembinszkyé. Az abszolutiz- 
mus évei alatt minden üldöztetés ellenére alig volt tanya, kastély, vagy 
udvarház, ahol nem rejtegettek volna lengyel bujdosókat, úgyhogy Jókai 
regénye, A mi lengyelünk nemcsak olvasmányos történet, hanem kordoku-
mentum is. 

Hasonló visszaemlékezéseket osztrák menekültekt ől is olvasliattünl.` 
Az Anschluss után köztudottan ezrével özönlöttek a határon át, várható 
üldöztetésük elől az antifasiszták és zsidók. Legtöbbjük szabályszer ű ,  tar-
tózkodási engedéllyel várta meg a háború végét. Ha ugyan a nyilas rém-
uralom nem végzett vele. 

Mert az is volt. Még korábban Zsablya is volt meg Újvidék, . < bor-
zalmak minden kritériumát kimerítve. Err ől is írtak könyveket, ,  s ezek a 
visszaemlékezések fájdalmasan igazak, nem szabad figyelmen kívül hagy-
ni őket. Visszhangjuk is jóval nagyobb volt, mint ezé a franda emlék-
könyvé. 
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Sajnos nem lehet zavartalan  örömmel olvasni az efféle köszönet-
eyilvánitásokat. Nem mintha okunk lenne kételkedni az őszinteségükben. 
Vagy nem esne jól, hogy ilyenek is vannak. De ez a véglet ismételten arra 
figyelmeztet, hogy  semmilyen: népről sem lehet sommásan jó vagy rossz 
jellemrajzot adni. Osztályok és rendszerek torzulásai között nincs egy-
séges nép. Háborús viszonyok meg . különösképp nem engedik meg az ál-
talánosítást. Van közöttünk mindenféle ember, úgyhogy magatartás és 
fellépés minden helyzetben más és más. . 

üjvidéket és Zsablyát mondtam, mint az iszonyat közeli példáit. 
Hadd ámlitsem meg mindjárt a Petőfi brigádot is, hogy "a végletek, 
legalább itt, minálunk valamiképp kiegyenlítődjenek, ha népről, ebben 
az esetben magyarakrói van szó. Erre sincs azonban szükség, hiszen ez 
minálunk rég világos. 

És talán már ezért sem volt oktalanság erről a szép és jó szándékú 
francia könyvről beszélni. 

Magánügy, . mégis szólnom kell róla. Most, hogy egy időre utazáskép-
telenné váltam, könyvek segítségével idézem fel emlékeimet. Az irodalom 
támogatásával lépek ki a nagyvilágba. Nem túl messzire, ismer ős váro-
sokba, közeli és távolabbi korokba, amelyekkel megint csak az irodalom 
és művészet ismertetett meg. 

Most egy Tizianokatalógust vettem . elő,: vele indulok el a vaporettó- 
ból kiszállva . megnézni az Assuntát, Mária . mennybemenetelét. A San Mar-
córa ezúttal el se megyek, a lagunák sem érdekelnek„ mert nem Velen-
cével barátkozom most, hanem Tizianóval, ha` ugyan ez Velence közbe-
jötte nélkül egyáltalán lehetséges. A velencei fest őiskola mintha éppen . 

vele lépett volna át a reneszánszból a barokkba, 'hogy hatása hosszú id őn 
át meghatározó jelentőségű  legyen Európában. Még megnézem freskóit 
a . Fondaco dei Tedeschiben aztán megyek a viágiasa téanájú  képei 
után, amelyeket persze éppúgy megrendelésre festett, mint az oltárképe-
ket: De most szár humanista szemmel, testi örömöt, társadalomkritikát, 
sőt gúnyú se véka alá rejtve. És így lett emberi. 

Választásom kissé talán merész, amikor a Bacchanáliánál maradok. 
Ezzel Tiziano korántsem csupán az antik példát követte, az istenek em-
berré válását, amikor gátlás nélkül ettek-ittak és szeretkeztek. Itt is azt 
teszik, de van a képnek . egy olyan elragadó jelenete, a magukra ébredt 
fiatalok, fiú 'és lány tiszta ártatlanul természetes vonzódásával, amely a 
hatalmas vásznat ha szabad azt mondanom : modernné teszi . Az iróniát 
se mellőzve, amely . a háttérben meztelenül fekvő  szakállas öreg, a baccha-
nália felé fordított fejével kegyetlenül hirdeti a fiatalság diadalát. 

Tiziano harmincéves volt, amikor ezt a képet Alfonso d' Este herceg 
megrendelésére festette, állítólag Toanmaso• Mosti ferrarai irodalmár köz-
vetítésével. A humanizmus, korában, minden valamirevaló nagyúrszak meg-
volt a maga udvari költője. Tiziano tartotta a barátságot a l iterátorok-
kal, s a husz évvel késeibb festett Urbinói Venusban a szakértői elemzés 
már . megállapíthatta a festői látásmód összefüggéseit a humanisták gon-
dolatvilágával. 

Engem azonban a kép létrejöttének pikantériája jobban érdekel. A 
hölgy, aki meztelenül fekszik egy heverőn, . fejét tizianvörös hajával kife-
lé fordítva , bal . kezét mintegy fügefalevélként tartva az, arra való helyem 
Francesco della Rovere urbiaói herceg felesége volt. A megrendel ő  vi-
szont nem a herceg, hanem egy fiatalabb rokona, Guibaldo, míg a férj 
még abban az évben meghalt. 

Az, hogy a hercegnők gátlás nélkül levetkőztek a festők előtt a XVI. 
században;  nem meglepő. A madonnák is meztelenül álltak az oltárképe-
ken. A rejtély ebben : az esetben  a megrendel ő  részéről mutatkozik, mert 
nem derül ki, a férj megbízásából vállalta ezt a szívességet, vagy a ma-
ga házában akarta látni testének teljes pompájában a hölgy képét? A 
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titokzatosságot még csak fokozza a férj hamarosan bekövetkezett halála.  
Nem volt az udvarházakban lebzselő  írók között senki, aki ezt a regényt  
megírta volna?  

Nem . gyötrődöm tovább a kérdéssel. III. Pál pápa vörös tónusban  
festett képét nézem, amint két unokaöccse társaságában Tiziano meg-
örökítette. Vénen, agyalQ gyultan, s mégis  ravaszul és sunyin nézve  apró  
szemével az alázatos un öccsre, aki nyilván tudta, miért hajbókol. Ha 
az imént, az Urbindi Venus esetében  magától adódott a xejt~y, _., itt, . _  
világosan és félreérthetetlenül jelentkezik az elbeszél ő  Művészet, a zsáner.  

Ekkor már hatvanéves volt Tiziano, megengedhette magának, hogy  
ne csak azt fesse, amit megrendeltek nála, s főként' né ügy, ahogy a  
megrendelő  látni szerette volna. Állítólag vannak szép számmal ilyen  

képei, jóllehet az ő  idejében a festők  nem  dolgoztak raktárra . De neki 
nyolcvannyolc éves korában, a halála előtt még mindig voltak megren-
delői, s azt mondta — mint egyébként Michalengelo is —: munkája nem  
engedi meghalni.  

És a munkája tette halhatatlanná.  
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ALKOTÓM ŰHELY  

CSORBA M ÁRIA 

A JÁTÉK SZEREPE 

— Anyu játsszunk! 
Játsszunk? Fáradt vagyok. Ügy.,érzein: nagyon fáradt. Lányom néz, 

a szeme se rebben. Vár. Aztán könyorgés villan a szemében. Vágyakozás. 
Egyetlen pillanat alatt elfelejtek mindent. 

Jó. Mit játszunk? 
Te leszel a baba, én meg az anyuka. Jó? 
Jó. 

Persze, hogy jó. A gyermek játszani akar, és teljesen lényegtelen, 
hogy anya leszek-e vagy baba. Talán nem is lényegtelen... 

Játszunk. 
Baba vagyok, és a lányom azt tesz velem, amit akar. Kacag. Boldog. 

Miért ne játszanék? 
Már a fáradtságot se érzem. Játszom, és a játék felüdít. Már nem-

csak akislányomnak fontos a játék, hanem nekem is . Szerepe lenne éle-
tünk bármelyik szakaszában? Igen. Szerepe van. Nemcsak egyedileg, de 
azt hiszem, társadalmi vonatkozásban is. Elgondolkozom. Vigyázok, hogy 
a lányom ne vegye észre. Játszom, közben őt figyelem. 

„Igy akar uralkodni fölöttem? Igy akarja visszaadni, amit anyasze-
repem rákényszerít? Nem. Nem hiszem. Inkább hihet ő : a korán ébredő  
anyai ösztön került játékos módon napfényre." 

Mire mindketten belemerülünk a játékba, már tudom: lányom egy-
szerűen a játék. 'kedvéért játszik. És én? Miért j átszotta én? A lányom
kedvéért kezdtem játszani, de kés őbb ... Nos, i 

in 
gen. Később már én is 

csak a játék kedvéért játszottam ... 

A JÁTÉK TÖRTÉNETE 

Sajnálatos tény, hogy a játék történetét képtelenek vagyunk rend-
szeresen összeállítani a feljegyzések és a régi adatirodalom hiányossága 
miatt. De még a hézagos íráshagyatékok feldolgozásával is arra az ér-
dekes megállapításra futunk, hogy 

j 
 a játék történetének a fázisai megfelel-

nek a gyermek életkor szerinti játékigényének. Például: a játék törté-
nete éppúgy a csörgő  játékszerekkel kezdődik, mint a csecsemő  első  já-
tékigénye. Korunk vívmányai viszont már olyannyira tökéletesítették a 
játékszereket, hogy méltó megfelelői a XX. század gyermeke igényeinek és 
hajlamainak: a technika, az asztronómia és a többi tudományág felé. 

A régi feljegyzéseket tanulmányozva arról is képet alkothatunk, 
hogy a játék szelleme milyen arányban volt függvénye a társadalmi be-
rendezeseknek. Már Platón felismeri a játék gyakorlati hasznát. Arisz-
totelész kiemeli a játékok erkölcsi és jellemformáló szerepét. Quintilianus 
főként a pihenés és felüdülés szempontjából tartotta fontosnak a játékot. 
A középkor vallásideológiája háttérbe szorította a játék szerepét. Augus-
tinus azt bizonygatja, hogy a játék a léhaság és a szellemi gyengeség jele. 
Ezzel szemben Vergerio már a játékkal akarja fejleszteni a gyermek testi 
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erejét. Vittorino da Foltre vidámnak akarja tudni a fiatalságot. Comme-
nius viszont már felfigyel a gyermek aktivitására is. Szerinte minden játé-
kot meg kell engedni kora gyermekének. 

Hauzinger abban látj a a szétszedhető  és összerakható játékok elő-
nyeit, hogy állandó tevékenységre késztetik a gyermeket. Fröbel már 
egész játekrendszert dolgoz ki a mértani testek különféle kaposolataiból. 

Mária Montessori szélsőséges felfogásával megfosztja a gyermeket 
mindenféle játéktól, azzal az indoklással, hogy sokkal szükségesebbek a 
gyermekek kezében a valóság tárgyai, mint a játékszerek. 

Az óvodákban a harmincas évektől rendszerezik a játék alkaalmazását. 
Az úgynevezett dialektikus játékokat fejlesztik tovább. 

A játék sokoldalú nevelőértékét tulajdonképpen a szocialista neve-
léstudomány ismeri fel. 

Nagyjából a fenn említettek leírásaiból kell rekonstruálnunk a játék 
történetét. 

A görög rabszolgatársadalom játéka a csörgő  és csörgettyű. Kész 
Játékszerek hiány ban a gyermekek maguk készítették játékaikat agyag 
bél, viaszból, vászonból; vesszőparipán nyargaltak, a lányok babáz tak 
— babáikat csak férjhez menéskor áldozták fel az isteneknek. Vaspálcával 
forgatták az ércabroncsot, amelyre csengetty űk voltak aggatva. Szerettek 
falábakon járni, hintázni, labdázni. Kedvenc játékaikhoz tartozott még 
a kötélugrálás, bakugrás, golyózás, kockavetés. 

Platan Törvények című  munkája szerint gyakorlati játékaik is vol-
ték, pl. álmát osztottak szét a fiúk között, hogy könnyebben tanulják 
meg a számtant. Akikből építészt akartak nevelni: aprócska szerszámo-
kat kaptak. 

A római rabszolgatársadalom gyermekjátékai hasonlóak a görögö-
kéhez. A római gyerekek is csörgőkkel játszottak, vesszőparipán lova-
goltak, páros-páratlannal szórakoztak. Házikók, állatkák készültek agyag-
ból, és a római kislányok babáiknak már tagjaikat is mozgathatták. 

A római férfiak miniatűr kardokat adtak fiaiknak, baltákat, kopjá-
kat, csákókat. 

Feltétlenül ki kell hangsúlyoznunk, hogy a rabszolgák gyermekeinek 
a játékairól semmit se tudunk. Mind a górógoknél, mind pedig a római-
aknál a rabszolgatartók gyermekeinek a nevelési kérdéseivel foglalkoztak. 

A középkor vallásideológiája nagy igyekezettel űzte ki a játékot a 
gyermek életéből — mint bűnös cselekedetet. A nevelést a papság irányí-
totta, az érdeklődést igyekezett elfordítani a világi élett ől, alázatosságra, 
tűrésre, munkaszeretetre, aszkézisre nevelte a gyerekeket — az uralkodó 
osztály érdekeinek megfelelően. Ám a játékot még az egyházi tilalom se 
számúzhette a gyermek életéb ől. A középkor gyermeke is vesszőn lova-
golt, de a vessző  végén már kifaragott lófej díszelgett; ólomkatonákkal, 
játékkocsikkal játszott. 

A lovagi nevelés a szabadban végezhet ő  játékokat helyezte el ő-
térbe, amelyek különféle mozgásokhoz köt ődnek, rendszerint a várkert-
ben vagy a mezőkön, réteken. Társasjátékokat játszottak, katonásdit, kü-
lönböző  labdajátékokat. 

A kapitalizmusban a termelés fejlődése újra a földi élet örömei felé 
irányította a figyelmet. Az egyház hatalmi ereje legyengül, a gyermekre 
kényszerített korlátok feloldódnak. A játéklehet őségek kibővülnek. A gyer 
mekek öltöztethető  babákkal játszanak, , ;terhekkel" megrakható kisko-
csikkal, golyókkal, játékállatokkal, ólomkésekkel, karikákkal, apró házacs- 
kákkal, malmokkal. A számtant játékszerek segítségével tanulják. Már 
voltak összerakható és szétszedhető  játékaik is. 

Korunk gyermeke már tobzódik a játékokban. Számtalan játékszer 
áll rendelkezésére, a félkész és kész játéktól kezdve a legkomplikáltabb 
robotig. Nagy gondot fordítanak a játék esztétikai kelalakjára is, de 
ugyanakkor az egészségügyi szempontokat is figyelembe veszik. ° , A játék-
szerek könnyűek, könnyen mozgásba hozhatók, nehezen törhet ők. A já-
tékkészítés elsődleges szempontja, hogy egy-egy játékot a gyermek külön- 
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féle változatban is használni  tudjon. Uggyyanakkor figyelembe veszik a 
műszaki eredményeket is; korunk gyermeke gombnyomással irányítja az 
„elektromos" vonatokat, apró műszerekkel a „léglökéses" repülőgépeket, 
űrhajókat, rakétákat. 

A gyermekpszichológia feladata lesz kielemezni, hogy milyen mér-
tékben leli örömét a gyermek ezekben a komplikált csodákban. Boldo-
gabb-e űrrakétájával, mint a maga készítette rongybabával? Meddig ter-
jed a XX. század gyermekének a játékigénye? Vajon mi köti majd le 
a holnap gyermekét? 

Az egyre szilárduló tapasztalat szerint korunk gyermeke egyszerűen 
unja a játékszerek sokféleségét. Figyelme egyre inkább a szerepjáték felé 
irányul;jjabban tud örülni t;iirK.a, mint magányra -kényszerültsége ösz-
szes játékainak. Ez mára szocialista társadalmi rendszer természetes kö-
vetkezménye és követelménye. 

A múzeumok olyan játékokat is őriznek, amelyek időszámításunk kez-
dete előtt pár száz évvel készültek. A legrégibb megőrzött játékszerek a 
babák. Egyiptomi piramisokban találtak rájuk az archeológusok, vala-
mint 

 
 a görög és római szarkofágokban. Ezek többnyire fából készültek. 

Az ókínaiak már porcelánból és elefántcsontból csinálták babáikat. Az 
indiánok és az afrikai négerek babái agyagból készültek. 

A babák mai külalakjukat és formájukat Németországban kapták a 
XVI. században. 

Az ember mind gonddal és szeretettel készítette el gyerme-
keinek a játékait. A kardot, nyilat, a földművelés miniatűr esz-
közeti, az iparos szakmája termékeinek kicsinyített máisoliatait. 

A játékszer mindig függvénye volt a szociális állapotoknak is. Például 
másmilyen volt a paraszt, másmilyen a proletár, és másmilyen a városi 
gyerek játékszere, babája. Szegényebb szülők ermekei még ma is rongy-
ból, kukoricából vagy fából eszkábált babákkaljátszanak; . az „elit babák" 
gyakran megfizethetetlenek .. 

Mi tehát a játékszerek világa a történelem tükröződésében? 
Nem más, mint a felnőttek világának miniatűr másolata. 
A gyermek mindig örömmel fogadja ezt a csodálatos világot, mert 

ebben a világban úgy . viselkedhet, mint a felnőttek, akiket mindig elő-
szeretettel utánozott minden kor minden gyermeke. 

A JÁTÉK FAJTAI 

A játék rendkívül jelentős tényező  a gyermek sokoldalú fejlődése 
szempontjából. Gazdagítja fantáziáját, elő  ti az izmok és az egész szer-
vezet biológiai fejlődését. Játék közben etesedik a gyermek emlékez ő  
készsége, megfigyelőképessége, érzékszerveinek a működése. Játék köz-
ben ismerkedik meg a környezetével, a tárgyakkal, jelenségekkel; ezek 
tulajdonságaival és sajátosságaival. _ Játszva uakoroba be a 'ktlböző  
mozgásokat. A játék .teszi kezdeményezővé, talékonriyá, megtanítja, hogy 
cselekedeteiben türelmes, kitartó legyen. 

Súlyos következményeket vonhat maga :után, ha a gyermek va-
lamilyen okból nem játszhat eleget. Közülük : sokan . kórházban vagy 
javítóintézetben kötnek ki. A kielégítetlen játékvágy s játékigény 
rosszaságban, ingerlékenységben, idegességben, súlyos abb  esetekben tét- 
lenségben jut kifejezésre. 

Az utóbbi időben egyre gyakrabban haszánlják ki a játék . gyógyító 
hatását is. Ha már a tilalmak és korlátozások erős érzelmi feszültséget 
idéztek elő  a gyermekben, a módszeres és jól irányított játék megsza-
badítja ettől a feszültségtől. Mindez bizonyítja, hogy a játék jó hatással 
van a gyermek mentális egészségére. 

A játéknak különböző  fajtái vannak, de mindegyikre jellemző  a játék 
önkéntessége, a játékban rejl ő  öröm, a felszabadultság ténye, a játék ko- 
molysága, a játéktudat és a, játszó gyermek aktivitása. 
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A játék megnyilvánulási formáját véve figyelembe, három játékfaj-
tát különböztetünk meg: a gyakorló játékot, az alkotó- vagy szerepjátékot 
és a szabályjátékot. 

GYAKORLÓ JÁTÉK 

Lényege: egy bizonyos funkciónak a gyakorlása. Tartozékai: a test-
részekkel folytatott játékok, a mozgásos játékok és a játékeszközök ra-
kosgatása. 

A gyakorló játék a aseasemődwrra jellemző, a gyermek legelső  
játékformája. Szabályai nincsenek, csak kutató jellege van. Az érzékszer-
vek ingerlése által szerez új tapasztalatokat a gyermek, a tapintás, ízle-
lés,, szaglás, hallás és a látás . terén. Megismerkedik a tárgyak kemény-
ségével, színével, hangjával, formájával, az anyagok formálhatóságával és 
mozgathatóságával. 

Az intellektuális érzelmek közül a gyakorló játék fontos kísér ői: a 
kíváncsiság, a csodálkozás és a siker feletti öröm. A gyakorló játék 'köz-
ben feloldódó deríí aagg ban elősegíti a gyermek kiegyensúlyozott egyé-
niségének a kialakulását. A sikerélmény megelégedéssel tölti el. Az él-
ménytudat, hogy ő  is hat már a világra, a biztonság érzetét mélyíti el 
benne. 

A nyugati pszichológusok szerint a gyakorló játék legnagyobb nevelő  
értéke abban van, hogy alkalmat ad az éntudat fejl ődésére. A gyermek 
énje, egyénisége tehát a gyakorló játék kereteiben bontakozik. 

ALKOTÓ VAGY SZEREPJÁTÉK 

Az alkotójátékokra is jjellemzőek mindazok a vonások, amelyek a 
gyermek játékát általában jellemzik. 

A szerepjáték elnevezés onnan ered, hogy a játék kereteiben a gyer-
mek meghatározott szerepeket játszik el. Témáját leginkább környeze-
téből választja: a család életéből, óvodai élményekből, meseelemekből, a 
felnőtt foglalkozások tennivalóiból, vagy az utcán, játszótereken hallot-
takból. 

„A család a gyermek legközvetlenebb környezete, ahová érzelmileg 
legerősebben kapcsolódik. A családban kialakult  életforma, gondolkodási 
mód, világnézet, nagy hatással van a gyermek fejlődésére."* 

A gyermek játékában — érdekes módon — gyakran tükröződnek a 
szülők nemcsak pozitív, de negatív tulajdonságai   is, tehát a szülőknek el-
sődleges kötelezettsége kellene hogy legyen: gyermekük számára sohase 
mutassanak rossz példát. (Ne veszekedjenek, ne káromkodjanak, ne ha-
zudjanak, ne lopjanak ...) 

A gyermek mindig megfigyeli a szülők minden mozdulatát, és já- 
tékaiban még hanghordozásukat is híven utánozza. Például miközben ba-
báját babusgatja, takargatja, aggódva gügyögi neki: 

— Mi van, picikém? Lázas vagy? Ne félj semmit, anyuka majd el-
visz a doktor bácsihoz! Csak jól takarózzál be! 

Amíg a babával játszatja el a gyermekszerepet, addig ő  tökéletesen 
megjátsza az anya szerepét — a babára bízva azokat az élményeket, ame-
lyeket eddig ő  élt át, míg magáévá teszi az anyja tetteit és szavait, ame-
lyek következményeit a valóságban neki kellett elviselnie. Éppen ezért 
Freud a szerepjátekot az „azonosítás" fogalmával értelmezi, amelynek so-
rán a kislány arra törekszik, hogy az anyjával, a fiú pedig az apjával azo-
nosuljon, elsősorban azért, hogy odipáhs feszültségeit ől megszabaduljon. 
Anna Freud szerint ez az azonosulás tulajdonképpen védekezés, amely a 
gyermeket az egyéni szorongásoktól óvja meg. 

* dvodapedagógiai szemelvények. Tankönyvkiadó,  Budapest, 1974. 73. oldal. 
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A kisgyermek nemcsak indulatait és érzéseit fejezi ki a játékban, 
hanem ismereteit is felhasználja. Ha játékát megfigyeljük, pontos képet 

un kapk: mi mindent is tud már a vilagról. Minden „tudását" rendszerezi 
és szerepkörében alkalmazza. Emellett a tárgyak változására is felfigyel, 
miközben a saját énjét, egyéniségének összes alakulóképességét is kife-
jezésre juttatja. A gyermek tehát a szerepjátékban kísérletezi ki, hogy tu-
lajdonképpen mire képes. 

A szerep- vagy alkotójátéknak igen nagy jelent ősége van a képzelet 
fejlesztésében, hiszen éppen a képzelet az egyik jelent ős alkotóeleme. 
Igy fejlődhet egymás kölcsönhatásából a gazdag szerepjáték és a szí-
nes képzelet. 

A szerepjátéknál a gondolkozás folyamata sem maradhat tétlen. Egy 
téma eljátszásához eszközök és különféle kellékek sziik ségesek. Igy már 
a játék megkezdése előtt problémák merülnek fel — a mit? hogyan? mivel? 
kérdések —, amelyeket feltétlenül meg kell oldani. 

Például: a gyerekek elhatározzák, hogy „orvost" játszanak. Legel ő-
ször is meg kell egyezniük, hmr ki lesz az „orvos", ki lesz a „beteg ma-
mája", és ki lesz maga a „bet '. Gyakran a „kősegítő  nővérre" is szükség 
van, hiszen voltak már orvosnál és látták, hogy egy fehér 'köpenyes 
ápolónő  írja az adatokat, egészíti ki a receptet. Az orvosnak is, az ápo-
lónőnek is fehérköpeny kellene. Nincs? Megteszi anyu fehér blúzza is. 
Akár a mimkaköténye. Az se baj, ha nem fehér. A lényeg az, hogy a sze-
repjátékhoz jelmez is legyen. n. 

A fonendoszkópot nagyszerűen helyettesíti a rövidke gumics ő, amely. 
lyel apu szűri át a bort egyik üvegből a másikba. Ha ez nincs, megteszi 
a rádió fülhallgatója is, amelyet ki kell csenni a fiókból. Fásli, orvossá-
gos üveg, lázmérő  akad anyu orvosságos fiókjában, vagy éppen a gyógy-
szeres szekrényben. Az ápolónőnek papír kell és ceruza — az már tel-
jesen lényegtelen, hogy milyen ákombákomokat firkál majd az „íírLapra". 
Az egészségügyi könyvecske „eredetiben alkalmazható", hiszen a kicsi 
megfigyelte, hogy anyu hová tette, amikor hazaértek az orvostól. 

Kialakul a játéksarok, a „rendelő"; a „páciensek" a „váróban", azaz 
az asztalon túl várnak türelmesen sorukra, hiszen újságot lapozgatnak, 
öregesen beszélgetnek. 

Kopogtatnak. (Rendszerint az asztalon.) 
Tessék! 
Jó napot kívánok! 
Jó napot! Nos, ki a beteg? 

A kisfiamat hoztam el, doktor bácsi, nem tudom, mi lehet vele, már 
két napja köhög. 

Van láza? 
Volt az este, de ecetes szalonnát kötöttem a talpára, attól job-

ban lett. 
Jaj, jaj jóasszony, hogy csinálhatott , ilyet? Miért nem hozta be 

mindját? "ügy lehet, kórházba kell vinni a kisfiút! Ejnye, ejnye ... No, 
fektesse csak le ide az ágyra, majd megvizsgálom. 

Szakszerűen folyik a „vizsgálat", a „mama" kigombolja a „beteg" 
ingét, az „orvos" ha1tázik, azután a fejét csóválja és odaszól az „ápo-
lónőnek": 

Kérem, írjon beutalót a kórházba! Nem kell megijedni, jóasz-
szony — fordul a „mamához" —, de a kisfiúnaktüd őgyulladása van. Le-
het, hogy himlős is lesz már holnap ... 

A mama „megrémül", a beteg „kétségbeesik" .. . 
A gyermekek nemcsak kellemes élményeiket élik át ismételten a 

játék kereteiben, szívesen ismétlik a kellemetlen helyzeteket is, amelyek 
emlékétől éppen a játék ka akarnak megszabadulni — feltehet ően 
tudatalattin. A játékon beül elviselhetőbb a kellemetlen élmény, és 
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többszöri ismétlése a valóságos helyzet emlékét is elviselhet őbbé teszi. 
Ez már a gyermekben végbemenő  tipikus pszichikai folyamat: a rossz 
emlékétől való védekezés tipikus formája. 

A szerepet játszó gyermek gyakran saját ötleteit, eszméit, kigondolt 
játékprogramját valósítja meg. Ilyenkor fontoskodva fog a játékhoz, mert 
tudatában van, hogy a magára vállalt szerepet végig kell csinálnia, és a 
játék közben felmerülő  nehézségeket magának kell megoldania. Így kény-
szerül kitartásra és Allivn'tartossággrraa.. Megtanulja elviselni a kudarcokat, 
fékezni indulatait. A szerep eljátszlása közben megerősödnek a szerep-
hez kapcsolódó jellemvonások is. 

Az 'önállóság tartalma a játék megszervezésében nyilvánul meg. 
A kifejezésre jutó érzelmi hatás az akarat! tulajdonságok kialakítá-

sának az alapja. 
A szerepjáték a beszédkészséget is fejleszti. . Nemcsak a többiekkel, 

de kinamsávial is szívesen elcseveg a gyermek, a ` babát, mackót megszemé-
lyesíti, vitázik velük, inti Őket, saját hibáiért is őket teszi' felelőssé. 

Alkalom nyílik tehát az erkölcsi tulajdonságok fejlesztésére is: tu-
datában van már a rendszeretet szükségességének, a 'kii s~tánrak. 
A gyerekek figyelmesek egymással, udvariasak, megéritbatsáigosak. 

A szerepjátszás azért is jelent ős, mert a gyermek élményvilágának a 
tágulása mellett, fantáziájais jelentős szerephez jut. Épp oiyau . öröm-
mel személyesít meg egy kiskutyát (négykézlábon.g ál, csahol, apu lá-
bát harapdálja), mint egy repül őt (amikor kitárt Uk futkározik, 
miközben a repülő  zúgását utánozza). 

-Mindez azt igazolja, hogy a gyermek életében a legjelent ősebb és leg-
előnyösebb játékfajta a szerepjáték. D. B. Elkonyyinn. szerint: „A szerepjá-
ték azért is nagyon alkalmas a személyiség fejlesztésére, mert a gyer-
mekek közössége mindig reális közösség, az abban résztvevők között 
nem látszólagos, képzelt, hanem valóságos kapcsolatok vannak.** 

SZABÁLYJÁTÉK 

Azokat a játékokat nevezzük szabályjátékoknak, amelyek el őre meg-
határozott pontos szabályok szerint folynak le. A hagyományos felosztás 
szerint beszélhetünk mozgásos és értelemfejleszt ő  szabályjátékokról. 

A gyermekek ennél a játékfajtánál válnak igazi társakká, játszópajtá-
sokká, merttudatosan keli elfogadniuk bizonyos szabályokat, amelyek 
betartását — még ha ők esetleg vétenek is ellenük — megkövetelik tár-
saiktól. 

A szabályjáték nemcsak a figyelmet, az emlékezést és a gondolkozást 
erősíti; nagymértékben kihat az önfegyelemre is. Mondhatjuk, hogy az 
akarat első  iskolája. 

A mozgásos szabályjátékok nagyon jó hatással vannak a testi fej-
lődésre, tehát jó előfeltételei a jó 'közérzet kialakulásának. A jó közérzet 
a jó hangulatot biztosítja, ennek eredménye viszont pozitív irányú pszi-
chikai fejlődés. 

Mozgásos szabályjáték pl. a „Lánc, lánc, eszterlánc ..." A játék 
folyamán minden gyermekre sor kerül, hogy átbújjon vagy kiforduljon. 
Még a játékban mindig passzív magatartású gyermek is örül , ha sor kerül 
rá, ha rövid időre is, de ő  kerül az érdeklődés központjába. Itt minden 
egyes gyerek bizonyos szabályt vállalt a közös játék érdekében. Fejlődik 
a figyelem képessége, a társas viszony, erősöd az emlékezőtehetség és 
az akarat. 

Az értelemfejlesztő  játékok — mint ahogy már a nevük Is meghatároz-
za — elsősorban a gyermekek értelmi képessegeinek a fejl ődését segítik elő . 
Például a „Föld, víz, levegő" játékában a gyermekeknek villámgyorsan kell 

** óvodai nevelés 1976/6. szám. A szerepjáték. 11. oldal. 
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alkalmazkodniuk, eddigi ismereteiket azonnal kell bizonyítaniuk, az adott 
jelre. Igy gyakorolják az emlékezést, valamint a gondolkozás sebességét. 
Ismereteiket egymás feleleteib ől bővíthetik. 

A „Mi változott meg?" játékban a gyermek megfigyel őképessége fej-
lődik. (Egy-egy tárgyat elveszünk az asztalról, vagy csak felcseréljek a tár-
gyak helyét. A gyermek feladata megálUapitani, hogy milyen változás 
történt az asztalon.) 

A szabályjátékok a gyermek erkölcsi tulajdonságainak a megalapozá-
sához, de ugyanakkor a jellem fejlesztéséhez is hozzájárulnak. Egyéni 
vágyaik háttérbe szorulnak a közös cél érdekében, tehát kialakul bennük 
a közösségi érzés és a felelősségérzet is. Baráti együttérzésük tovább fej-
lődik: együtt örülnek a győzelemnek, vagy együtt sajnálkoznak a csapa-
tok veszteségein. 

Mindegy, hagy a Játék melyik fajtáját gyakorolja előszeretettel a 
gyermek, az a fontos, hogy minél többet játszon mind a maga egyéni, 
mind a közösség érdekében. 

A JÁTÉK SZEREPE A GYERMEK TESTI FEJLŐDÉSÉBEN 

Minden szelőnek és nevelőnek feltétlenül az a célja, hogy a r-
mekből lelkileg kiegyensúlyozott , pozitív erkölcsű  embert neveljen. Á el-
ki fejlődés azonban semmiképp se önállósulhat, mert a testi fejl ődés-
nek a szoros tartozéka. Tehát ha lelkileg minél tökéletesebb egyént aka-
runk nevelni, feltétlenül biztosítani kell a zavartalan testi fejl ődést is. 
Ennek pedig egyetlen lehetősége van: az egészséges játszásmód, még a 
legkisebb gyermekkorban. 

A szabad levegőn való mozgás egyenértékű  az étkezéssel és az alvás-
sal. Lehetővé kell tehát tenni a gyermeknek, hogy minél többet tartóz-
kodjon és játszon a szabad levegőn, parkokban, tszóterekeai vagy sport-
pályákon. tik a kinti mozgásos játékok biztosíthatják a gyermek szer-
vezetének egészséges fejlődését. Szabályosan épül az izomzata, mozgás-
készsége felgyorsul, az intenzív mozgás ertékben aktivizálja a szív 
és a tüdő  működését, kedvezően befolyásoljan a szervezet anyagcseréjét, 
fokozza teljesítőképességét. 

A játék mozgáskövetelményei sohasem okoznak kimerülést, mert 
csak rövid ideig tartó nagy erőfeszítéseket kívánnak meg, gyakori pihe-
nőkkel. 

Igen fontosak a különböző  természeti és időjárási körülmé-
nyek aközött végzett játékok. Mind a játszótéren, mind pedig a víz-
ben való játszásnak más és más a hatása. Más az eredménye a tavaszi és 
más a téli j átékalmak. A hóban vagy a jégen való játszás közben a szer-
vezet észrevétlenül is alkalmazkodásra kényszerül, s így fokozatosan hoz-
zászokik az időjárás viszontagságaihoz. A gyermek szervezete megedz ődik, 
ellenálló lesz. 

A mozgásos játékok a testi 	 sokoldalú fejlesztését szol 
gálják. A futó- és fogójátékok a gyo 	ot, a labdajátékok az ügyes- 
séget, a csoportos küzdőjátékok a testi erőt biztosítják. A fizikai erő t 
fejlesztik a tárgyhordozással kapcsolatos játékok is. 

A gyermek mozgáskészségének fejlesztése érdekében olyannyira je-
lentős tényező  a játék, hogy semmilyen más eszközzel nem pótolható. A 
legtöbb játék az ember természetes mozgását tartalmazza, a játszó gyer-
mek tehát idejében elsajátítja és tökéletesíti ezeket a mozgásokat. 

A játszó gyermek gyakran kerül veszélyes helyzetbe, amit pillanatok 
alatt kell felismernie, és ugyanakkor meg kell találnia  a legmegfelelőbb 
cselekvési vagy védekezési módot is. Ilyenkor az adott helyzet kiváltotta 
viselkedésen túl, a korábbi tapasztalatokra is támaszkodnia kell, ezen-
kívül a már összeuüjtött ismeretekre és mozgáskészségekre is. És ha már 
a gyermek begyakorolja a célszerű  cselekvésmódokat, feltétlenül alkal-
mazkodni tud a mindennapi élet váratlan fordulataihoz. 
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Meghatározott játékok vannak  a gyermek érzékszerveinek fejleszté-
sére. Ilyen játék a szembeköt ősdi vagy a dobkeres ő. Mindkettő  a hallást 
fejleszti. Az éles látás is a szabadban való játszással edz ődik; megfelelő  
eszköze pl. a célba dobvas. 

Az utánzó játékokkal az állatok mozgásszokásait ismeri meg a gyer-
mek: hogyan cammog a medve, hogyan lépked a gólya, hogyan fut a nyúl, 
vagy éppen hogyan sompolyog a róka? 

A küzdő  és akadályversenyek, a célba dobások és egyéb verseny- és 
mozgásos játékok a haza : védelmének a tennivalóit alapozzák meg,- nem-
csak fizikai vonatkozásban, de az öntudat 'kialakulásában és a pszichi-
kai mozzanatok helyes alkalmazásában is. 

Az erős lelki alkatú embernek tökéletes fizikumra van szüksége; a 
fizikumot gyermeQdkorbam, kell mefedzeni, ennek pedig csak egyetlen 
maradéktalanul biztos módja van: a játék. 
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Dr. HORVÁTH MÁTYÁS 

A KÖR BEZÁRUL 
AZ ÓVÓNŐKÉPZŐSÖK OLVASMÁNYAI 

Egy évtizede nem lankadó érdekl ődéssel vizsgálgatom, hogy az általános 
iskolai korosztályok mit olvasnak. Nem absztrakt érdekl ődés ez, és nem 
elvi érdekek vezetnek. Nagyon is gyakorlati cél vezérel vizsgálódásaim-
ban: az olvasottságból, illetve abból, hogy milyen irodalmi anyag képezi 
e korosztályok irodalmi élményeit, azt szeretném kideríteni, hogy az iro-
dalom milyen hatást gyakorol a fejlődő  személyiségre. Ha pedig ismert 
a nevelésben ható tényezők egyike, tudatosan hathatunk bizonyos Irány-
zatok erősítésére vagy mások gyöngítésére — ha azok pozitív vagy ne-
gatív irányban befolyasolhatják az alakuló gyermeki személyiséget. 

Az eddig közzétett adataim egyértelműen azt bizonyítják, hogy álta-
lános iskolás korban a gyermek természetes életszükséglete a könyv. 
Gazdagítja lelkivilágát: hatással van érzelmi életére, az idősebb korosz-
tályok esetében pedig a szervezett ismeretszerzés mellett kielégíti diffe-
renciálódó érdeklődését az egyes tudományterületekr ől. 

Minden korosztály az irodalom segítségével igyekszik eligazodni az 
élet, a társadalom bonyolult viszonyaiban. Éppen lelki alkatukból adódik 
a szépirodalom, az értékes szépirodalom pélciaképalakító hatása. Márpe-
dig nem mindegy a társadalomnak, hogy milyenek ezek a példaképek, 
milyen eszményképek lebegnek a gyermekolvasók el őtt, milyenné akar-
nak válni olvasmányaik hatására. 

Alapvető  tévedés áldozata lennék, ha azt állítanám, hogy pusztán 
az ösztönös olvasástól várnám a személyiségalakító hatást. Az olvasó 
gyermek mellett mindig álljon ott a pedagógus, az anyanyelv minden-
kori tanítója, hogy tapintatos beavatkozásával irányt szabjon az iro-
dalmi hatásoknak. Hogy hogyan, milyen eljárással és felkészültséggel vé-
gezze ezt a munkát, külön témát érdemel. De hogy feladatát maradékta-
lanul elláthassa, magának is nagy olvasottsággal kell rendelkeznie, magá-
nak is könyvszeretőnek kell lennie. 

De vajon minden pedagógus rendelkezik-e a szükséges tulajdonsá-
gokkal? Fölkészültsége képessé teszi-e, hogy feladatát ellássa egy, neve-
lése fokozaton belül? Rendszeres olvasóvá vált-e, míg képesítéshez jutott? 

Lelkesedik-e az irodalomért, hogy lelkesíteni tudjon? 
Körülményeim úgy hozták, hogy óvónőjelölteket is tanítok. Az 

1980-81. tanítási évben 30 főiskolás képezte a szabadkai Pedagógiai Aka-
démia óvónőképző  szakán  az évfolyamot. A tanításban kialakult kap-
csolatot felhasználtam arra is, hogy tájékozódjam olvasottságukról, az 
irodalomhoz fűződő  viszonyaikról. 

Miért éppen az óvónők között? 
A laikus számára talán érthetetlen a kezdeményezésem. De csak a 

laikusnak! A beavatott tudja, hogy az olvasóvá nevelés nem az olvasásta-
nítással kezdődik. Sokkal korábbra tehet ő  az a korszak, amikor a kis-
gyermek érdeklődése a könyv és az irodalom felé fordul. Ha ez neon kö-
vetkezett volna be a családban, a családi környezet, a szülők példája 
hatására, az óvoda,ntosabban az óvónő  lesz az, aki ezt a munkát el-
végzi vagy megkezdi. A szóbeli irodalommal, a gyermekmondókákkal, 
mesékkel — elsősorban a népköltészet világával. És éppen ezért vet ődött 
föl izgalmas és megválaszolatlan kérdésként: mit olvas az óvón ő? Sze-
reti-e, ismeri-e az irodalmat az, akinek meg kell szerettetnie? 

Mit olvas tehát az óvónőképzős? 
Mint főiskolásnak a hivatásirányultságból eredően kötelezettségei 

vannak. Rendeznie kell ismereteit és új felismerésekkel kell gazdagítani 
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irodalomtudását a gyermek- és ifjúsági irodalomról. Ebb ől adódóan ér-
dekelt az is, hogy milyen gyermekirodalmat olvasnak. A válaszok alap-
ján a legolvasottabb alkotások a következők: 

Milne: Micimackó 
Illyés Gyula: 77 magyar népmese 
Gárdonyi: Egri csillagok 
Verne: Sándor Mátyás 
Verne: Grant kapitány gyermekei 
Beecher—Stowe: Tamás bátya kunyhója 
Kipling: A dzsungel könyve 
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

A fölsorolás közel sem teljes, de a többi felsorolt alkotást vagy 
szerzőt mindössze 1-2 főiskolás olvasta. 	 • 

Megértem éri azt, hogy létezik tantárgyi kötelezet 	Ebből ere- 
dően meg kell ismerni azt az irodalmat, amelyet a hallgató c nem ismer-
nek. Nem értem azonban azt, amit a fenti j ék rtükröz. - Hogy lehet 
az, hogy a mai 18-19 éves fiatal gyermekkor d an nem ismerte meg az 
alapvető  gyermekirodalmat? Milyen ingerszegény környezet formálta sze-
mélyiségüket, amelyben a legismertebb világirodalmi értékét gyermekiro-
dalom rejtve maradt számukra, s csak a , hivatásürányultság kényszere 
ismertette meg velük? Vajon felnőttfejjel az-e a számukra a Micimackó 
vagy az Egri csillagok, mint ami lehetett volna abban a korban, amikor 
élei sajátosságaiknak megfelelő  lektűrt képezhetett volna? 

Csupa kérdés, ami megválaszolatlan marad. Csak sa jnálni tudom 
ezeket a fiatalokat, mert kimaradt valami gyermekéveikből, amd telje-
sebbé, harmonikusabbá tette volna fejlődésüket. Szebbé a gyermekkort! 

Egy dolog azonban a kötelezett 	és más dolog az, amit érdeklő- 
déssel, kedvvel végzünk, saját gyönyörűségünkre. És vajon az irodalom-
ban mi .gyönyörködteti azt a fiatal föln őttet, akinek gyermekkori olvasás-
élményei hiányosak? Milyen irodalom jut el hozzájuk, mi foglalkoztatja 
szellemi világukat? Válaszaikból az derül ki, hogy a legolvasottabb szer-
zők ás könyvek a következők (népszerűségi sorrendben): 

Mitchel, Margaret: Elfújtba a szél 
Berkesi: Húszévesek 
Berkes!: Küszöbök 
Szilvási: Születésnap júniusban 
Zilahy: Valamit visz a víz 
Zilahy: A lélek kialszik 
Solohov: Csendes Don 
Hugo, Victor: Nyomorultak 

Akárhogy is vesszük, a lista végén kullogó világirodalmi alkotások 
sok mindenre utalnak. Els ősorban arra, hogy egy pedagógusgeneráció 
irodalomszemléletében döntően jelen van az értékcsökkenés. Amit leg-
szívesebben és legtöbben olvasnak, az a múlt és a jelen divatos regény-
irodalma. Az a próza, amely szórakoztat(ott), de korszer űtlenségével sem 
művészi izgalmat, sem az életről, a mi életünkről nem nyújt sut. A 
listavezető  szerzők irodalmi értékét felesleges taglalnom. Az irodalom-
kritika rég elmondta róluk a véleményét,, és pz enyhén szólva zenei ked-
vező. De nem tekinthetjük kedvez őnek a feltárt helyzetet sem. Előlege-
zem a bizalmat, és felbételezemoy, hogy ezek a kedves, fiatal lányok gyer-
mekszerető, jó pedagógusok lesznek. Arról nem tehetnek, hogy a küls ő  
körülmények alakulása folytán megfosztattak a legértékesebb gyermekdro- 
dalom gyönyörétől. Az viszont már más eredetű; hogy irodalmi íz-
lésük megragadt egy olyan szinten, amelyhez nem kell középiskolai ál-
talános műveltség. A négyévi középiskolai irodalmi nevelés hatását csu 
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pán Solohov és Hugo regényeinek megjelenésében látom. A dönt ő  többség  

irodalmi ízlésében azonban nem következett be az a változás, az a fejl ő-
dési tendencia, amelyet éppen a középiskola hatásától várunk.  

Nem vagyok derűlátó a középiskolai irodalmi nevelés eredményessé-
gét illetően. Nézetem szerint mindaddig, amíg a korszer ű  koncepciójú  
tantervek és tankönyvek ellenére a középiskolai tanuló az irodalomórán  

csak verbális információt szerez az irodalomról, jobban mondva az iro-
dalomtörténetről, megmarad a kettősség: a leckeszerűen ellenőrizhető  
adatok és a szinte mellékes irodalmi szöveg. Valahogy nehezen terjed  

el a szakmai köztudatban, hogy az irodalmat megszerettetni csak iroda-
lommal lehet. Ha az irodalmat olvashatjuk, tanulmányozzuk, formáljuk  
álitala, a beható elemzések által tanuló ízlését, ho?y értékítélete megkü-
lönböztesse a korszerűt a korszerűtlentől, az értekest az értéktelent ől.  
Amíg csak beszélünk az irodalomról„ addig csak „a j ég fölött beszélünk  
a halakról". A tanuló olvasókedve pedig az ösztönösség hatására formá-
lódik. Ezek az óvónők lényegében egy oktatási ciklus végtermékei: az  
„output". Rajtuk keresztül bárminél jobban mérhetjük az oktatás egy  
területének eredményességét: a feln őtt irodalmi ízlését. Erről az ízlés-
ről mondjon ítéletet az olvasó is!  

Az olvasási kedv differenciálódásának f őiskolás szinten is tanúi va-
gyunk. Megnyugtató és meglepő, hogy mennyi óvodapedagógiai mű  sze-
repel az olvasási jegyzéken. Akik a tananyagot tartalmazó tankönyveket  
is feltüntették, azokra úgy tekintek, mint az ún. egykönyves tanulókra az  
általános iskolában: csak az olvasókönyv a kizárólagos olvasmányuk. Sze-
rencsére ezen a fokon is ezek vannak kisebbségben; a dönt ő  többség  

~
érdeklődést tanúsít jövendő  pályája iránt. Egymás után sorjáz-

a tananyagot kiegészítő  pedagógiai kiadványok:  

Tanítóm, Makarenko  

Amíg gyermekünk iskolás lesz  

Pedagógusok leszünk  

Szülők lesznek  

Nehezen nevelhet ő  gyerekek  

Öröm és gond a gyermek  

Tanuljunk meg gyermeknyelven beszélni  

Nem a ,zagy" pedagógia irodalma ez, de a pályakezdők esetében  
biztató, hogy utat találtak a szakirodalomnak legalább az ismeretter-
jesztő  változatához. Nevelőként legalább a szülői értekezleteken hasznát  
fogják venni. Tartalmukkal változatossá tehetik a szül őkkel folyó mun-
kát, egyengethetik az óvodai és családi nevelés egysége felé vezet ő  utat.  
Másrészt azt remélem, hogy az ismeretterjeszt ő  irodalom fogja elvezetni  
fokozatosan az óvónőket ahhoz a szakirodalomhoz, amely egyértelm űen  
az óvodapedagógiai szemszögéből segít majd nekik az óvodáskorúak kor-
szerű  nevelésében.  

Az irodalomismeret birtokában már nem ért meglepetésként, ami-
kor arról számoltak be, ki a kedvenc írójuk. Íme a népszer űségi lista:  

Jókai Mór  
Berkesi András  
Szilvási Lajos  
Móra Ferenc  
Zilahy Lajos  
Verne Gyula  
Móricz Zsigmond  

Az olvasmányéhnény nem vethető  össze egy az egyben a kedvenc  
írók jegyzékével. De legbiztosabban jelen van ott, ahol a szerz ők meg-
egyeznek. Jókai és Móricz népszer űségét nem annyira olvasmányaik,mint  
iskolai ismereteik, s őt a tévé népszerűsítő  hatásában kereshetjük. Móra  
és Verne jelenléte pedig elsősorban gyermekirodalmi tanulmányaiknak  
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köszönhető. Remélhetőleg ha későn is, de sokan felfedezték maguknak  
műveinkét, és rajtuk kívül még sok szerzőt és alkotást, amely kimaradt  
a gyermekkor. olvasmányélményedből:  

A derűlátásra az adott ösztönzést, hogy kit választottak példaké-
pül a regény- vagy drámairodaiamból: Az egyetlen férfi, akit példaképül  
választottak, George Harris, ;Beecher—Stowe Tamás .bát ya kunyhója cí-
mű  regényének hőse. A napjainkig ható rasszizmus, faji megkülönböz-
tetés időszerűsíti a múlt század derekán irt regény . hősét. Ha egyénileg  
korszerűtlennek is érzem ezt az irodalmi példaképet, ám meghajlok . azok  
előtt a fiatalok előtt, akik a artegaláwttalokali. jogfosztottakkal éreznek  
együtt George' alakjának választásával. " . ` ..  

A többi példakép néhány nőalaác, mint p1. ` Jane Eyre. Korábbi vizs-
gálódásaim adatai alapján természetesnek  tartom a jól formált  _lrodal 
arai . 

 
nőalakokhoz való vonzódást. Azt már azonban  fim, .hogy a 1 bb  

válaszban név szerint nem fogalmazódott  meg,   3 vonzódnak 
kább. Inkább  megfogalmazatlanul;  a  lélek  mélyrétegeiből törtek .f  
válaszok: azt az irodalmi hőst kedveli, aki , ►, hatalmas és szép",  
,aki életvidám és kissé romantikus".  

A populació zömének nincs `t ozott irodalmi példaképe.' Nincs  
és nem is lehet, mert az irodalom példal!képalakftó hatása alá nem is  
kerültek. Az ingerszegény környezet megfosztotta őket annak lehetőségé-
től, hogy a gyermek- és ifjúévekben az  részt vehesseü az én  
alakulásában, formálásában. Azt találtam volna természetestiat.liogy, ezek  
a lányok sorjázzák az . irodalom nagy nőalakjait, hogy sorsukkal,  

  választ találjanak  a maguk lelki kuzdeimeire  és konfliktusaira  
környezetükkel. A globálisan megfogalmazódó irodalmi példaképben  uta-
lást látok arra, hogy a fentiekkel szemben még mindig ínegvaa bennük  
ez az igény. A főiskolai éveik képezik az utolsó lehetőségét,, hogy jó iro-
dalmi nevelőmunkával ki is elégíts& ez iránti igényliket. 4  

Ha fiat a regény, hatni tud a dráma is. ' ÁM jegyzékükön egyetlen  
drámahős sincs, egyetlen Elektra, Melinda vagy Gertrudis sem. Zömmel  
falusi kislányok, ahova a színház eljut vagy sem. fiian most Szabadka  
polgárai, és ennek a környezetnek mindent meg kellene tenni értük, hogy  
az irodalmi színpadokon (Életjel!) és a nagyszínpadon részesei legyenek  
a színház varázsának. Nevelni csak az tud irodalom- és színházszeretet-
re, aki maga is irodalom- és színházszeret ő. ' Am ha soha be nem nyit  
abba a színházba, nem lesz motiváló erő, amely a színházszeretetet belé-
oltja; még arra sem futja majd, hogy a gyermekszínházba vigye a kicsi-
nyeket vagy bábozzék velük, mert legjobb esetben csak verbális isme-
retei vannak mindezek jelentőségéről.  

Egy korszerűtlen irodalmi ízlés alapján mit várhatunk . a populáció-  
tól  az irodalmi élet követését illet ően? Az előző  tapasztalatok birtokában  
cseppet sem meglepő, hm szinte immunisaknak bizonyulnak az  irodal-
mi 

 
 élet eseményei  iránt. Arra a kérdésre, hogy milyen írj könyv jelent  

meg az 1980-81. évben a jugoszláviai magyar és a magyar irodalomban,  
nem kapatani választ. Azaz mégsem így áll a dolog: valaki a ,kérdőíven  
feltüntette, h Beretka Ferencnek könyve jelent meg; nem mintha 
Beretka ani~.nkája lett volna a jelzett id őszak legizgalmasabb irodalapi  
eseménye. 6 nem! Csupán azért, mert a kérdezett szintén becsei  iJle. 
tčSségű  .. . 

Vegyük sorra az irodalmat . népszerűsítő  formákat! A Jó Pajtástól  
kezdve a Magyar Szóig minden sajtótermékünknek van rovata, amely  
ezt a feladatot látja el. A kommerciális tájékoztatástól kezdve a beható . 
kritikai elemzésig széles skálája áll az olvasó rendelkezésére a lehet ő-
ségeknek, hogy tájékozódjék a mai irodalomban. Nem beszélve arról,  
hogy csak a könyvkereskedések kirakatait kellene figyelmesebben m eg 
Szemlélni. Csak az írószövetség a megmondhatója, hány író-olvasó  
hozót szerveznek Vajdaságban. Szabadkán a Nyitott Könyv, az Illet jel,  
az Üzenet, a 7 Nap Forrás rovata gazak a formák, amelyek alapján az  
olvasó értesülhet az irodalmi élet, irodalmi életünk eseményeir ől, az  
újonnan megjelent kiadványokról.. A helyzetelemzés azt bizonyítja, hogy  
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nem jutnak el az információk az olvasókhoz, illetve egy olyan olvasói 
réteghez, amely az értelmiségi pálya nem is rakármelyakére készül. S 
mivel tájékozatlan marad, nem is olvas. A populáció a magyar szerzők 
egyetlen újonnan megjelent művét sem olvasta az elmúlt két évben ! .. . 

Nem tudhatom, hogy az olvasó hogy reagál majd e jelenségre. Én 
megkeseredett lélekkel lapoztam a kérdőíveket. Hát minden erőfeszítés 
az olvasóvá nevelésért pusztába kiáltó szó? Ennyire nehéz az olvasó 
kezébe adni a könyvet, az új al+kortásokat? 

Nem merészkedem azt állítani hogy a potenciális vajdasági olva-
só mind ilyen, mint a vizsgált popu láció. De hogy tömegével akad ilyen, 
az viszont bizonyos. És ha, ez így van, úgy a sokszor szándékosan nehe-
zen érthetőségre vagy csak a kiválasztottak számára törekedve az iroda-
lom nem távolodik-e el a szélesebb olvasói tömegekt ől? Ha egy iroda-
lomnak nincs olvasója, nincs kommunikáció sem az író és olvasó között 
— nem jut el az üzenet a címzetthez... 

A legfrissebb irodalom mindig a folyóiratokban jelenik meg. Mi-
lyen a viszony a folyóiratok iránt? A vajdasági irodalmi folyóiratokat a 
populáció a következő  százalékarányban fizeti elő : 

üzenet 	 30,4% 
Híd 	 8,7% 
ej Symposion 	13 % 

Ha egy pedagógusgenerációnak csak a felét lehet tanári meggyőzéssel 
rávenni, hogy fizessen elő  a vajdasági irodalmi folyóiratokra, akkor a 
jövőt illetően, amikor nem meggyőzés, de önálló elhatározás alapján kell 
e tárgyban dönteniük, felesleges a kommentár! 

Más dolog az irodalmi és társadalomtudományi érdekl ődést kielé-
gíteni (ha van), és más dolog tájékozottságot szerezni a világ dolgaiban. 
Az adatok azt bizonyítják, hogy ezen a téren jobb a helyzet. Rendszeres 
olvasója a 7 Napnak 87oio, a Magyar Szónak 780 0. Valószínűleg ezek az 
arányok jobbak, mint e lapok olvasottsági arányai. Világnézeti nevelé-
sünk eredményessége is hozzájárulhat ahhoz, hogy nagykorúságáig fia-
talságunk rászokik a sajtó olvasására. Mivel főiskolás fiatalokról van szó, 
természetesnek tartom azt a jelenséget, hogy többen olvassák a 7 Na-
pot. Hírösszefoglalóival„ összegező  jellegével lehetővé teszi, hogy a napi 
tanulmányi feladatok terhei mellett a kevésbé id őigényes tájékozódás 
módját lássák benne. A szakma ördöge azonban nem hagy nyugodni, hogy 
megjegyzést ne tegyek a lapcímeik helyesírására. Jó pár esetben ilyen 
helyesírási megoldásokkal találkoztam: 7 nap, Hét nap, magyar szó (!). 
Igaz, egy kérdőív nem helyesírási felmérő. Ám éppen olyan természetes 
szituáció, mint minden eset, amikor írásban fejezzük ki magunkat. He-
lyesírási készségünknek pedig a gyakorlati írashasználatban kell meg-
nyilvánulnia. 

A kör bezárul? 
Ügy érzem, igen. Ott, ahol a nevelés rendszerében kimaradt egy 

láncszem — a mi esetünkben hiányos volt az irodalmi nevelés —, tra-
gikus következményekkel járhat a felnőtt életében, különösen akkor, ha 
az egyén éppen a nevelés célkitűzéseit lesz hivatott megvalósítani. 
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ÓDRI ZSÓFIA 

A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IFJÚSÁGI ÉS 
GYERMEKIRODALOM RÖVID ÁTTEKINTÉSE 
1945-TŐL 1980-IG 

Ifjúsági irodalmunknak nincsenek nagy hagyományai. A legkorábbi ada-
tot 1880 decemberében találjuk: ekkor jelent meg a Bácskai Hírlap al-
címe szerint „A szabadkai Ifjúsági Kör társadalmi, közművelődési és 
szépirodalmi hetilapja". Kolozsi Tibor A szabadkai sajtó c. könyvében 
írja, hogy alacsony színvonalú volt és mindent szolgált, csak azt nem, 
amit az alcíme hirdetett. Az els ő  jelentős ifjúsági lap 1898-ban jelent 
meg. Ez volt a Tanulók Közlönye, amelyet a neves történetíró, Iványi 
István szerkesztett. A havonta kétszer megjelen ő  12 oldalas lap „a közép-
iskolai tanuló .ifjúság számára" íródott, főleg azért, hogy a tananyagot 
kiegészítve a fiatalok szélesebb horizontú művelődését elősegítse. A hasz-
nos kis újság, anyagiak miatt, egy év után megszűnt. 1901-ben jelent meg 
a következő  ifjúsági lap, az Előre. A szabadkai gimnazisták adták ki 
ezt a 14 oldalas, kézzel írott, litografált újságot. A merész kis újság 
(amelyből mindössze 3 szám jelent meg) szép társaságot gy űjtött maga 
köré. Szerkesztője Fenyves Ferenc volt (a Bácsmegyei Napló későbbi szer-
kesztője), munkatársai pedig a diák Kosztolányi Dezső, Csáth Géza és 
több más későbbi szabadkai író. A munkatársak — valószín űleg a gim-
náziumi szigor miatt — álnéven írták alá munkáikat. Kosztolányi diákköri 
álneve Csongor volt. 1908-bar egy újabb litografált diáklap, a Rajta Fiúk 
jelent meg, de színvonalban messze elmaradt az Előre mögött. 1918-ban 
jelent meg az utolsó Monarchia-beli itteni diáklap, a szabadkai Ifjúság, 
alcíme Tanuló-lap, amely meglehetősen délibábos programot csinált, nem 
sok sikerrel és nem hosszú ideig. 

A két háború között Zentán adták ki az els ő  ifjúsági lapot, már 
1920-ban. Ifjúság volt a címe és két nyelven, magyarul és szerbül jelent 
meg, de mindössze két számot ért meg. Ezután jó ideig nem találkozunk 
ifjúsági vagy gyermeklappal, a legkisebbeknek csak az újságok gyermek-
rovatai kedveskedtek. 1929 júliusától jelenik meg a Bácsmegyei Napló, 
kesőbb a Napló Habostorba című  gyermekmelléklete, amelyet Balázs 
bácsi (Aranyi Jenő) szerkesztett. Tizenkét év múlva, 1941-ben a Naplóval 
együtt szűnt meg. 

A szabadkai gimnazisták járnak az élen a lapkiadásban: az 1931-ben 
érettségiző  osztály kezdeményezésére 1932-ben megindult az Őrtíiz. Ha-
vonta egyszer jelent meg ez a baloldali, a kommunistákkal rokonszenvez ő  
ifjúsági lap, amelyet nem is témái, hanem a munkatársak életkora miatt 
nevezhetünk ifjúságinak. Az őrtűz nem volt kizárólag szabadkai újság, 
munkatársait egész Vajdaságból gy űjtötte össze, s közülük nem egy 
később neves író lett. A szerkeszt ő  Kis József, s a lapba írtak Kovács 
Sztrikó Zoltán, Sebestyén Mátyás, Dudás Kálmán, Latak István, Thurzó 
Lajos, Bencz Mihály, Bogdánú Sándor, Galamb János és sokan mások. 
Az Őrtüzet nemsokára betiltották. Folytatásaként Hirsch Balázs Dezs ő  
még ugyanabban az évben megindítja a Vajdaság című  „szépirodalmi, 
művészeti és kritikai folyóiratot", nagyjából ugyanazzal a gárdával. A 
3. szám után be is tiltották. A következő  évben a szabadkai fiataloly l ri. 
tika címmel „kulturális revüt" indítanak, de ebből is csak egy szám 
jelent meg. A következ ő  ifjúsági lapot sz intén a szabadkaiak adják ki, 
címe: Tovább, egyik szerkesztője pedig Laták István. A Továbbnak tíz 
száma hagyta el a nyomdát. Ugyanakkor Újvidéken Komáromi J. Sándor 
szerkesztésében megjelenik a Zivatar cím ű  „haladó szellemű  ifjúsági 
hetilap", de anyagiak miatt csupán négy számot ért meg ez a nem túl 
színvonalas kiadvany. A szabadkaiak ezután ismét feltámasztják egy időre 
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az őrtüzet, de sikertelenül, s ekkor ez a gárda a Híd felé orientálódik.  
A négy szabadkai ifjúsági folyóirat tulajdonképpen a Híd el ődje  
volt. A háború előtt még Nagybecskereken (a mai Zrenjaninban) j elent 
meg 1936-ban az Ifjúság  című  folyóirat,  amelyet előbb Kelemen 

 jelent 
 

majd  később Kollin József, a kitűnő  tollú újságíró szerkesztett. A lap 
1941-ig jelent meg.  

A két háború közötti könyvek között bizony szegényes az ifjúsági  
és gyermekirodalom. Mindössze két ilyen könyvet találunk: Arányi Jen ő  
regényét, A szentendrei bírót, amely a magyarok és a szerbek közös har-
cát rajzolja a törökök ellen Mátyás király idejében; valamint Gergely  
Boriska Nagyokról — kicsinyeknek cím ű  meséskönyvét, amely a magyar  
kultúra és a délszláv irodalom nagy egyéniségeir ől szól.  

Ezt a két könyvet nem követte újabb. Ifjúsági és gyermekirodal-
munk voltaképpen csak jóval a felszabadulás után, az ötvenes évek ele- , 
jén veszi kezdetét s a hatvanas évek végén — a hetvenes évek elején bon-
takozik ki.  

A gyermekeknek és az ifjúságnak ma a könyvek mellett gazdag  
lehetőségeik vannak szórakozásra, művelődésre. 1945 márciusában jele-
nik meg az Ifjúság Szava, a későbbi Ifjúság és a mai Képes Ifjúság című  
hetilap elődje. Az Ifjúság  Szavának  kezdettől fogva volt  gyermekoldala  
is, amely 1947-ben levált a lapból és Pionírújság címmel önállósult. A  
Pionírújságból lett a mostani, hetente megjelen ő  Jó Pajtás gyermeklap.  
A legkisebbeké a Mézeskalács című  gyermeklap, a Magyar Szó Napsugár  
című  állandó heti melléklete, s a 7 Nap gyermekrovata. Az Újvidéki Rá-
dió Gyermekrádiójának és Fiatalok műsorának szintén sok hallgatója  
van. A diákokat a Rádióiskola több adása segíti. Az Újvidéki Televízió  
szintén a legkisebbekhez szól gyermekműsoraival.  

~ 

Az ifjúsági irodalom különválása az irodalom egészét ől a XVIII. szá-
zadban indul meg a nyugati államokban. Megvolt az igény ifjúsági mű-
vek keletkezésére, de nem látták világosan a mibenlétét. Főként Rousse-
au hatására (XVIII. sz.) gondoltak arra, hogy a gyermekeknek más tár- 

' könyvekre van szükségük, mint a feln őtteknek. Az első  ggyyermekr  
könyvek, gyermeklapok, amelyek Angliában, Franciaországban, Németor-
szágban és Oroszországban jelentek meg, sem tartalomban, sem hang-
nemben nem feleltek meg a gyermekeknek. Er ősen moralizáló, vallási  
jellegű történeteket, verseket inak, melyek főként az uralkodó osztály 
ideológiáját tükrözték. Pl. rémes büntetések követtek ártatlan gyermeki  
csínytevéseket, kialakítva a megfélemlítés pszichózisát, a feltétlen enge-
delmességet.  

Csak a felnőtteknek szánt irodalom egy-egy kiváló alkotása (Gulliver,  
Robinson) hívta fel a figyelmet az ifjúsági irodalom jellemz ő  vonásaira  
és segítette annak helyes irányú fejl ődését. E művek tehát nemcsak  
elindítói voltak az ifjúsági irodalomnak, hanem még ma is a legolvasottabb  
könyvek közé tartoznak.  

Kelta Ferenc Vita az irodalomról című  kötetének Az ifjúsági regény  

korszer űségének problémái cimű  vitacikkében értékeli az ifjúsági iroda-
lom helyét és jelentőségét a mai irodalomban. E helyen megállapítja,  
hogy „régebbi irodalmi összegezéseinkben nincs szó az ifjúsági irodalom-
ról". . Megállappí~'tható tény az is, hogy a későbbi feljődés folyamán „az  
irodalom, a felnőtteké és az ifjúsának szánt irodalom c  korántsem ha-
ladt párhuzamosan, de az ifjúsági irodalom, mint a mai magyar iroda-
lom része, nagyjából azonos állapotokat tükröz az irodalom egészével,  
bár korszerű  szemléletünk szerint még egyre magán hordja a múlt  
nem egy meghaladott tartalmi és formai elemét". Majd: „Ifjúsági regény-
irodalmunk fejlődési üteme elszakadt a regényirodalom általános fejl ő-  
désmenetétől, s megrekedt a külső  események szinte 'kizárólagos ábrá-
zolásánál, az egyoldalúan epikus ellegnél, a sablonos jellemábrázolási 
megoldásoknál, vagyis a kalandregény ősi tartalmi és formai elemeinél."  
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Lengyel Balázs Modernség az ifjúsági irodalomban című  cikkében 
egy olyan alapmegállapításból indul ki, amely vita tárgyát képezte: „Nincs 
külön ifjúsági irodalom és felnőttirodalom, nincsenek egyik vagy másik 
számára .kiilcinkülön esztétikai törvények, hanem csak egységes irodalom 
van, amelynek az ifjúság számára írit része természetesen tekintetbe ve-
szi a mindenkori ifjúság korosztályi sajátosságait." Ez az elvi tétel az 
utóbbi évek vitái során véglegesen tis 

Az ifjúsági irodalom, mint a mai 	ar irodalom része, nagyjából 
azonos állapotokat tükröz az irodalomra g zével, bár korszerű  szemléle-
tünk szerint még egyre magán hordja a múlt nem egy meghaladott tar-
talmi és formai elemét. Az elemz ő  kutató vizsgálódások azt is megálla-
pították, hogy nem eléggé modern ifjúsági irodalmunk. Hihetjük-e azt, 
hogy a zsargon, titkos nyelv, hosszú haj 	ahhoz, hogy a modern ifjú- 
sági irodalmat példázza? Lengyel Balázs: „Nincs 	abszolút szabály, 
hogy csak .egyféleképpen, korunkban, csak ízlést rombolva és egyben te-
remtve lehet maradandó művet létrehozni. Hagyományos módon is lehet 
jó műveket alkotni, követelménye  csupán, hogy művészileg jónak, szép-
nek, ped«ógiailag hasznosnak mondhatjuk. A modemséget a jó, a m ű-
vészi irodalom egyik esztétikai kategóriájának tekintjük." 

Az ifjúsági regények egy csoportjában, melyet a mai irodalom hoz 
létre, az olvasó közvetlenül találkozik korunk eszméjével és ízlésével: a 
szocializmussal és az alakuló szocialista ízléssel. Az emberiség, s vele az 
ifjúság nagy témái azonosak, mégis minden kor másképp mondja el 
őket. Az izgalmas történetek jogos népszerűsége miatt egész irodalma 
fejlődött ki az új, romantikus vagy kalandos regényeknek. Vajdaságban 
is találunk több ilyen jelent ősebb művet (p1. Kovács Sztrikó Zoltán Láb-
fülesek bolygóján, Bogdánfi Sándor óriások). Az űrre l és, a nagy utazá-
sok, a hazafiasságért vállalt nagy cselekedet mindenképpen kiemelkedő  
témái az új ifjúsági regényeknek. 

Téves megállapítás azonban az, hogy az ifjúság számára csak cse-
lekményes regényt kell írni. Példák erre Németh István ifjúsági regénye!, 
vagy Mándy Iván Csutak-kötetei. Ha jól meggondoljuk, alig van cselek-
m nyük, mégis lebilincselők,, mert az író saját lelkivilágát tudta megszó-
laltatni gyermekszereplőiben. 

Nem tagadhatjuk ' el azt a megállapítást sem, hogy az ifj úsági alko-
tások esztétikai értéke mellékes, és csupán az olvasásra cs ábító „izgal-
mas" cselekmény és hasznos tartalom a fontos. A gyakorló pedágógusok 
tapasztalatból tudják, hogy helyes irányítással már a 'fr•10 éves gyermek 
is képes a műalkotásokban megragadni mindazt, áml azokra művészi 
szempontból is jellemző, pl. a művészi illusztrációk színes képanyaga. 
Tény az is hogy a gyermek feltétlen igényel egy külön világot, amely 
érdeklődését teljesen leköti, amely csak neki szól.: Kérdés ezek után, 
hogy ezt a „külön világot" milyen formában kapja meg, s az az általá-
ban vett irodalomtól mennyiben tér el? 

„Az ifjúsági irodalom nem különül el az irodalom egészét ől, ,hiszen 
követelményei, művészi eszközei, törvényszerűségei azonosak ; az irodalom 
általános követelményeivel, eszközeivel, törvényszer űségeivel. Minth 
azonban elsősorban fejlődésben levő  gyermekeknek és serdülőknek . sz 
vannak különleges tartalmai és formai követelményei és sajátosságai is." 
,,,Ezeknek a megvalósítása a j8 ifjúsági műben eleng... r tlen. A fel-
nőtteknek szánt irodalomból is csak az vánk  ifjúsági , *t. vé,- amelyben 
ezek a sajátosságok érvényesülnek." (Kolta Ferenc) 

Az ifjúsági és gyermekirodalom minden kiilönbeges sajátossá tar-
talani és formai követelménye abból fakad, hogy olvitsótá lélek-
tani sajátosságai eltérnek a felnőttekétől. Az ~k tehkt szükségszerű-
en aklalmazkodnia kell az ifjú olvasók lelki alkatához és érdekl ődési kö-
réhez. Elengedhetetlen tehát annak ismerete mind az írđ, .d a peda-
gógus részéről, hogyan alakul a gyermek és a könyv ka • = ta az élet-
kori szakaszok, a társadalmi viszonyok változása és fej őrlése folyamán. 
Az életkori sajátosságok figyelembevétele els ődleges követelmény,. mert 
„annak a szerzőnek, aki gyennekirodalomra specializálja magát, ismer- 

ott. 
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nie kell az olvasó korának összes sajátosságait. Ellenkez ő  esetben olyan 
könyvet alkot, amelynek címzettje ismeretlen, s ez nem kell sem gyer-
meknek, sem felnőttnek". 

A gyermek és fijúsági, irodalom e lényegbeli sajátosságára már Be-
nedek Elek is felhívta a figyelmet: „Valahogy módját kellene ejteni an-
nak - mondja —, hogy a gyermek világát ne népesítsék be együgy ű  tör-
ténetekkel, szemét, nyelvét, ízlését ne rontsák meg az idegen világban 
járó, rendesen silánynak fordított olvasmányokkal." 

A pedagógiai célzatosság, a nevelői és alkotói szándék szükségszerű  
tartozéka a jó ifjúsági műnek. Ennek azonban nem szabad erőltettnek 
lennie, s nem szabad a mű  esztétikai hatásának a rovására érvényesülnie. 

Feladatunk, hogy a gyermek- és ifjúsági irodalmat els ősorban a 
nevelés oldaláról megközelítve vizsgáljuk. Szállóigének beill ő  megálla-
pításként mondhatjuk, hogy „az ifjúsági irodalom a nevelés egyik nagy-
hatalmává lett". Főképpen azt a szerepét kell hangsúlyoznunk, amelyet 
a szocialista nevelésügyben kell betöltenie. „Nem tanmesékre és mora-
lizáló írásokra gondolunk, mert ez az eljárás nem felelne meg a modern 
irodalomoktatásnak." 

Teljesen elhibázott álláspont lenne az is, ha valaki a fiatalok olvas-
mányában egy-egy erkölcsi vagy világnézeti tételt demonstráló eszközt 
látna. 

Goethe, Bjelinszkij, Gorkij és mások által hangoztatott követelmé-
nyek változatlanul érvényesek napjaink ifjúsági olvasmányaira is. Ezek 
szerint az esztétikai mércét éppoly magasra kell állítani, amikor gyer-
mekekhez szólunk, mint a felnőttek irodalma esetében, sőt még maga-
sabbra, mivel a gyermek jóval érzékenyebb és fogékonyabb az érzelmi, 
gondolati és anyanyelvi hatásokra. 

Az érzelmekre gyakorolt hatása miatt az irodalomnak nagy ember-
formáló ereje van, s ez az erő  az ifjú olvasóraj obban hat , mint a fel. 
nőttekre. Az irodalmi mű  elsősorban a gyermek érzelmi világát és képze-
letét gazdagítja és így el őségíti erkölcsi fejlődését, tehát az ifjúsági 
műveknek tanítaniuk, nevelniük kell! A mű  motivációja agyermek cse-
lekedeteinek alapjává válhat. Itt kell összefonódnia az irodalomnak és 
a pedagógiának, mert az irodalmi mű  nemcsak gyönyörködtetni, de ne-
velni is akar. 

Lényeges kérdés az is, hogy kielégítő-e az összhang az ifjúsági könyv-
kiadás. és a nevelési-oktatási igének között. Milyen jellegű  művekkel le-
hetne teljesebbé tenni ezt az bsszhangot? Mint Gorkij mondja: „Ne 
higgyük, hogy minden egyes gyermekkönyvnek kivétel nélkül ismeret-
anyagot kell közölnie ... Vidám, mulatságos könyvecskékre is szükség 
van, amelyek a gyermek humorérzékét fejlesztik ... 

„A világ nagyot változott körülöttünk, mi is sokat változtunk, ezzel 
párhuzamosan az irodalom is fejl ődött, alakult. Miért gondolyik, hogy 
csak a gyermekek maradtak ugyanolyanoknak, mint a régebbiek voltak, 
s hogy a nekik szánt irodalomnak konzervatívan meg kell maradnia egy 
ősibb, primitívebb fokon?" (Kolta Ferenc) 

A ma távlatából felmérve az ifjúsági és gyermekirodalom fejl ődését, 
megállapíthatjuk, hogy irodalmi, művészi színvonalának fokozatos és ál-
landó emelkedése — a hiányosságok ellenére is — biztató. Talán sehol 
sem tapasztalható olyan ugrásszerű  fejlődés az Irodalomban, mint ezen 
a téren. Hazai ifjúsági könyvkiadásunk is ékesen bizonyítja ezt a tény-
állást . Az ifjúsági irodalommal . kapcsolatos helytelen értékelések, néze-
tek, a periférikus alacsonyabbrendűség jellege mindinkább eltűnik, és to-
vábbi fejlődésében szorosan együtt halad az általános irodalom fejl ődé-
sével. Valóban elidegeníthetetlen szerves része az irodalomnak. 

Az ifjúsági és gyermekirodalom helyét és irányát általános iskolai 
oktatásunk is megjelelte az anyanyelvi oktatásban, figyelembe véve peda-
gógiai értékét, eszmei mondanivalóját. Általa ismeri meg a tanuló a 
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nyelvi értékeket, annak gazdagságát, szépségét, nemzete, hazája múltját. 
Kiválóan ösztönzi tanulóink erkölcsi és értelmi fejl ődését, tudatformáló, 
ízlést csiszoló, nevelő  hatása semmi mással nem helyettesíthet ő . 

~ 

1945-től 1955-ig mindössze néhány ifjúsági és és gyermekek számára írt könyv jelent 
meg. Debreczeni József Az első  félidő, Herceg János Vas Ferkó és Thurzó Lajos Tavasz Já-
noska elindul című  művével jegyezhetjük az indulás éveit. 

1956  

Válogatott elbeszélések. A jugoszláv írók legszebb ifjúsági elbeszélései. Összeállította: 
Sárosi Károly; Sebestyén Mátyás: Zimizumi bál (verskötet). 

1959  

Hápi Kalandjai — Fehér Frenc szövegévei; Major Nándor: Srtgnplitovacskák (több nyel-
ven is megjelent); Kovács Sztrikó Zoltán: Fzzi Karcsi kalandjai (regény). 

1961  

Bogdánfi Sándor: A nagy kaland (regény); Kovács Sztrikó Zoltán:Csodálatos bukfencia, 
Lábfülesek bolygóján (regények); Németh István: Lepkelánc (elbeszélések); Sulhóf József: 
Csöpi (regény). 

1963  

Majtényi Mihály: Csillagszámoló (válogatott elbeszélések). 

1965  

Németh István: Lepkelánc (második, bővített kiadás). 

1966  

Beder István: Tűzkorong (regény). 

1967  

Burkus Valéria: Mesélek a zöld disznóról (elbeszélések). 

1969  

Deák Ferenc: Bagoly és csizma (elbeszélések); Szivárvány, Törökszeg ű  — a Jó Pajtás 
nyelvművelő  versenyére kiadott elbeszélésgy űjtemények; Éva naplója (gyermekhangjátékok). 

1970  

Deák Ferenc: Zsivány (regény); Dér Zoltán: Fecskelány (dokumentumregény); Via Italia 
(regény); Fehér Kálmán: összjáték (regény); Gion Nándor:Engem nem úgy hívnak (regény); 
Németh István: Vadalma (regény); Tolnai Ottó:: ördögfej (regény); Tücsökzene — a Jó Pajtás 
szavalókönyve, összeállította Fehér Ferenc. 

1971  

Mirnics Zsuzsa: Égig érő  fák (regény); Bogdánfi Sándor: Óriások (regény). 

1972  

Gion Nándor: Postarablók (regény); Németh István: Sebestyén (regény); Urbán János: 
Ajándék (eleszélések); Fehér Ferenc: A k őkecske titka (regény). 

1973  

Mirnics Zsuzsa: Ellopott csillagok (regény); Németh István: Ki látta azt a kisfiút? (no-
vellafüzér); Burkus Valéria: Irány a tenger (regény). 

1974  

Pintér Lajos: Mély víz (regény). 

1975  

Jung Károly: Bájoló (versek); Dér Zoltán: đ  rvénysodró (regény). 

1976  

Burány Nándor: Hadjárat (regény); Domonkos István: Tessék engem megdicsérni (ver-
sek); Németh István: Lepkelánc (elbeszélések); Holti Mária: Bórdásfal (novellák). 

1977  

Pintér Lajos: Bolondkocsi (regény); Gion Nándor: A kárókatonák még nem jöttek visz-
sza (regény).  
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1978 
Brasnyó \István: Alom (versek); Németh István : Hajnali utazás (novellák); Molnár Má-

ria: Szobalány voltam . Londonban (regény). 

1979 
Burány Nándor: Kesely űlegelő  (regény); Székely Tibor: A pápuák szigetén (regény); 

Urbán János: Sziromfészek (novellák); Messzcke (antológia); Mirnics Zsuzsa: órásköz 12 (re-
gény).  

1980 
Fülöp Gábor: Leo t űnődéseib ől (versek); Brasnyó István: A szivárvány jöttmentjei (no-

vellákk Burány Nándor: Guzsaly (regény) Székely Tibor: Vihar az Acancnaguán (regény); Her-
ceg János: Vas Ferkó és más elbeszélések,:. Szűcs Imre: Földig ér :a felh ő  lába (versek); Do-
monkos István: Tessék engem megdicsérni (versek). 

1981-ben két antológia jelent meg. Az Érik a mese a Forum mesepályázatára beér-
kezett .legjobb írásokat.. tartalmazza. A magyar . _gyermekirodalom él ő  fája cím ű  . kiadvány 
anyagát  Kaszás József válogatta, az előszót és a jegyzeteket is ő  írta. 

A felsoroltakból kitűnik, hogy az ifjúsági és gyermekirodalom fejl ő-
désére nagy hatással volt a Forum 1969-ben meghirdetett pályázata. Ett ől 
kezdve' szembetiínÍS` mmennyisé s hamarosan a minőségi fejlődés is. 
A pályázat fordulatot hozott, v áratlan visszhangra talált. A tavaly kiírt 
mesepályázat is eredrnénnyed járt. A magyar gyermekirodalom él ő  fája 
című  antológia, ha nem is teljes, de átfogó képet nyújt a mai gyermek-
irodalmi alkotásokról. 
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JUHÁSZ GÉZA 

AZ ALAPOZÁS FONTOSSÁGA 
A JUGOSZLÁV ÉS A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IFJÚSÁGI 
ÉS GYERMEKIRODALOM KÖLCSÖNÖS FORDITÁSÁRÓL 1945-1890 

Ha az ifjúsági és gyermekirodalom legfontosabb feladatának az általános 
és külön az esztétikai nevelést, a szépérzék, a nyelvi kifejez őkészség fej-
lesztését, az olvasás, az irodalom megszerettetését, egyszóval a jövend ő  
olvasóközönség irodalmi ízlésének, műveltségének megalapozását tekint-
jük, akkor a mi sajátos jugoszláv és külön vajdasági körülményeink kö-
kött ennek az alapozásnak magában kell foglalnia a népeink testvéri-
ségének és egységének, kultúrájuk, irodalmuk összeforottságának és köQ-
csonösségénak tudatosítását is. Ebben a meggy őződésben az alábbiak-
ban arra a kérdésre keressük a választ, hogyan járult hozzá könyvkiadá-
sunk a felszabadulás óta eltelt három és fél évtized során ez utóbbi, 
sajátos célkitűzés megvalósításához, vagyis az együvé tartozás tudatának 
megalapozásához gyermekeink és tanulóifjúságunk körében. 

Az ilyen vizsgálódás alapja természetesen a szóban forgó ifjúsági és 
gyermekirodalom fordítói bibliográfiája vagy legalábbis e fordítások 
megközelítőleg teljes jegyzéke. Ennek elkészítése azonban nem kis ne-
hézségbe ütközik. Kezdjük mindjárt azzal az eldöntetlen s talán eldönt-
hetetlen kérdéssel, hogy mi az ifjúsági és gyermekirodalom. Különösen 
nehéz ennek eldöntése egy-egy olyan életm űvön belül, amelynek egésze 
nem az ifjúsághoz szól, nem felel meg sem érdeklődésének, sem felfogó-
képességének. Például: Danilo Kiš Korai bánat cím ű  regénye annak ide-
jén a Faxom Könyvkiadó ifjúsági sorozatában látott napvilágot, annál az 
egyszerű, bár merőben külsőleges (tartalmi) oknál fogva, hogy az író 
gyermekkoráról szól; így jelent meg Ivo Andrić  A lőportorony című  no-
vellás könyve is, mivel az itt közölt írások „a gyermekek világáról szól-
nak, a gyermeki és ifjúsági szenzibilitásról, a sejtelmekr ől az élet küszö-
bén". De vajon a gyermekeknek, az élet küszöbén állóknak szól-e? — 
kérdezhetnénk erről csakúgy, mint a Haragban a világgalról, amelynek 
alcíme: „Történetek a gyermekekről". És Fehér Ferencet az ifjúsági írók 
közé kell-e sorolnunk, mivel két versválogatása jelent meg a Tankönyv-
kiadó gondozásában iskolai olvasmányként (Pesma laka sa salaša, 1978; 
U srcu mi pritajeno_ more, 1980), korábban meg eredetiben Az én nyu-
szim (1961) verseskönyv és A kőkecske titka (1972) ifjúsági regény, holott 
lírai opusának egésze nem éppen a gyermekekhez és az ifjúsághoz szól, 
akárcsak Miróslav Antičé, noha megírta az Egy sz őke hajtincset, amely 
csak magyarul két ifjúsági kiadást ért meg. 

A hasonló kérdések még tetszés szerint szaporíthatók, de az ilyen 
jegyzék összeállítóját és vallatóra fogóját még jobban zavarba hozza és 
elbizonytalanítja a felismerés, hogy ily módon egy csonka, féloldalas 
bibliográfia áll össze, melyben felborulnak az arányok, elmozdulnak a 
súlypontok, s rendre-arásra kimaradnak bel őle, vagy jobbik esetben is 
szinte képtelen módon háttérbe szorulnak a jugoszláv irodalmak .1egaa-
gyobb alkotó egyéniségei. A féloldalas jegyzék már azért sem ad teljes 
es hiteles; képet arról, hogy mit ismerhetnek a magyar gyerekek ; a jugo-
szláv irodalmakból, mert a szerbhorvát nyelv és irodalom, programja sze-
rint a nagy írók számos jelentős . alkotását eredetiben v ssák . iskolai 
olvasmányként, ami ,természetes is, hisz ez az illet ő  tantárgy  tanításának 
egyik legfőbb célja. E művekből ezért nem is készült Jr , :.# xl ifjúsági 
kiadás (például a Híd a Drin4nból), s így nem is sz a a mellékelt 
jegyzékben. 

A mellékelt jegyzék elemzése az el ősorolt fenntartások ellenére is 
igen tanulságosnak ígérkezik, _ s ha arra a kérdésre nem is ad anegbízha- 
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tó feleletet, hogy egy-e y jugoszláv nemzet, illetve nyelvterület reprezen-
tatív alkotódnak életműve milyen teljességben vagy választékban hozzá-
férhető  az olvasó gyermekek számára, arra igen, hogy a gyermekek és 
ifjak körében országosan legnépszer űbb művek eljutottak-e hozzájuk 
anyanyelvükön, s mit nyertek velük a fentebb megfogalmazott célkit ű-
zést szem előtt tartva. 

Mint ismeretes, a gyermekek és a tanulóifjúság legnépszer űbb írója 
országosan Branko Čopić. Megnyugtató, hogy a fenti olvasók közé sorol-
hatjuk a jugoszláviai magyar gyerekeket is. Szerz őnk 17 bibliográfiai 
e ével messze megelőz minden más írót e jegyzékben, s azt is el-
mon atjuk, hogy minden írása, melyet a gyermekeknek szánt, a magyar 
gyerekekhez is eljutott anyanyelvükön. Első  szövege, a Pionírok című  
színpadi mesejáték 5 felvonásban már 1947-ben megjelent, s még ugyan-
ebben az évben a legnépszerűbb könyve, a Partizánmesék (Priče parti-
zanke) is, amely összesen négy kiadást ért meg magyarul. Utána mind-
járt a másik bájos partizántörténete következik, a Nikola Bursa ć  kaland-
jai (Doživljaji Nikoletine Bursaća), amely háromszor jelent meg magya-
rul. Čopić  műveinek népszerűsége s a mindenkori magyar könyvkiadás 
igyekezete, hogy a gyermekek állandó és meg-megújuló érdekl ődését for-
radalmunk s népfelszabadító háborúnk Iránt kielégítse, egyúttal e tevé-
kenység legfőbb pozitív irányát és eredményét is jelzi. E törekvés ered-
ményeként kell számba vennünk France Bevc népszer ű  Tito-könyvének 
négy kiadását, továbbá Branko Pavlovié Tito kíséretében, Milivoj Mato-
šec A kumroveci gyermekévek, Vlaciimir Nazor Grujo, a kis pionír, Jože, 
az óriás, Partizánlegendák, Tone Seliškar Partizánmesék, Dušan Kostić  
Sutjeska című  könyveit, valamint ArsenDaklič  Ne nézz vissza,fiam és 
Kisréti szállás regényeit, amelyekfilm-(és tévéfilm-) változata is párat-
lan sikert aratott. S e m űvek, kiadványok sorában :kell említenünk a 
Történetek a népfelszabadító háborúból 10 füzetben (majd egy kötetben) 
megjelent könyvet is, amely nemcsak tartalmával, de a kiadód vállalko-
zás jellegével is szép példája a nemzetek és nemzetiségek közötti testvé-
riség és egység ápolásának. Az ország szinte valamennyi nemzetének és 
nemzetiségériek, köztársaságának és tartományának írói szerepelnek ben-
ne egy vagy több írással a népfelszabadító háborúról (a jugoszláviai ma-
gyar írók közül Majtényi Mihály Diverzánsok című  novellájával van je-
len). A kiadvány a ljubljanai Mladinska knjiga, a belgrádi Vuk Karadži ć , 
a zágrábi Naša djeca, •a szkopjei Kocso Racin és az újvidéki Forum kö-
zös gondozásában szerbhorvát és horvátszerb, valamint szlovén, macedón 
és magyar nyelven jelent meg azonos illusztrációkkal s azonos — igen 
magas színvonalú — nyomdai kivitelezésben. Ugyancsak kiemelten kell e 
kiadványok sorában foglalkoznunk a Tankönyvkiadó Intézet Találkozá-
sok című  kötetével is, amely már aljcímében is országunk soknemzetisé-
gű  jellegét s e nemzetek és nemzetiségek szoros együvé tartozását, iro-
dalmaik összeforrottságát hirdeti: „Jugoszlávia népei és nemzetiséged mai 
költészetének antológiája". A szerb, horvát, szlovén és macedón költ ők 
mellett itt találjuk a vajdasági nemzetiségi irodalmak legjelesebb költ ő -
it: Ács Károlyt, Fehér Ferencet, Michal Babinkát, Pal'o Bohušt, Mihai 
Avramescut, Slavko Almajant, Gyura Papharhajit és Miroslav Sztribert: 
az egyenként 8-15 verssel szereplő  költőket rövid bibliográfiai jegyzetek 
mutatják be, az antológia pedig Öt nyelven jelent meg, ami azt jelenti, 
hogy minden vers olvasható egy könyvben eredetiben, a többi négy ki-
adásban pedig szerbhorvátul, illet őleg valamely vajdasági nemzetiség nyel-
vén. A maga nemében igen érdekes s az el őbbihez sok tekintetben hason-
ló a Tankönyvkiadó másik vállalkozása, az ugyancsak öt nyelven megje-
lent Napfényes róna (Sunce nad ravnicom, Slnko nad ravinou, C4mpia 
insoritá, Slunko nad rovnjinu, 1979). Az öt kiadásban összesen nyolc szlo-
vén (Qton župančič), macedón (Vidoe Podgorec), magyar (Brasnyó Ist-
ván, Weöres Sándor), szlovák (Michal Babunka, Elena Čepčekova), román 
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(Tudor Arghezi) és ruszin (Miohal Kovač) költő  szerepelv  azzal, hogy 
mint látható, a nemzetiségi költő  az anyanemzet költőjével együtt van 
jelen (Brasnyó, Weöres) vagy csak utóbbi 'képviseli a nyelvet és irodal-
mát (Tudor Arghezi), s a versek eredetiben nem olvashatók, mert a szerb-
horvát kiadásból hiányzik župančič  és Podgorec, a szlovákból Babinka 
és Čepčekova és így tovább. A kiadvány nyilvánvaló célkit űzése: megis-
mertetni egy-egy nemzet-nemzetiség tanulóival a jugoszláv nemzetek, il-
letőleg az itt élő  nemzetiségek és anyanemzetük 'költészetének kimagas-
ló alkotását. 

Az ifjúságnak és a gyermekeknek szánt művek kiadásánál és fordí-
tásánál természetszerűen más kritériumok (is) érvényesülnek, mint a 
könyvkiadás egyéb területein. Ismeretes, hogy minden irodalomban, min-
den nyelvterületen vannak igen népszer ű  un. ifjúsági rés gyermektrák, 
akiknek könyvei igen nagy példányszámban találnak vásárlóra, olvasóra, 
s ezen mit sem változtat az a körülmény, hogy a -- megint csak úgyne-
vezett — komoly kritika ezekről nemigen vesz tudomást. A mi irodalmi 
életünkben is mindmáig egyedi/1M% kivétel, hogy a Híd-díjat ifjúsági re-
gényért ítélték oda (Németh Istvánnaik  Sebestyén cím ű  regényéért), or-
szágosan általában külön díjak szolgálnak az ifjúsági és gyermekiramom 
legjobb alkotásainak kiemelésére. Azt a tényt is szem előtt kell tartani, 
hogy az ifjúsági és gyermekkiadványok tekintetében a mennyiségi igény 
— mind a címek számában ;, mind a példányszámban — általában több-
szöröse az egyéb kiadványokénak. Hogy csak egyetlen példát említsünk 
a Forum történetéből: a csaknem negyedszázados tevékenység során for-
dításokban az 1965. esztendő  volt a leggazdagabb, 26 címet tartalmaz, s 
ebből 18 az ifjúsági és gyermekkiadvány, amelyben egyetlen címként sze-
repel a 10 füzetből álló Történetek a népfelszabadító háborúból. De a 
több ezres példányszámot, sőt a 10 000-ret meghaladót is először ilyen 
kiadványokkal érte el és szárnyalta túl :a kiadó. 

Ha az ifjúság és a gyermekek országosan legnépszer űbb íróit keres-
sük fordításjegyzékünkben,, rendre megtaláljuk őket, s népszerűségük .a 
magyar gyerekek és fiatalok körében arányban van országos népszer ű-
ségükkel. (Persze, itt ismét olyan jegyzék áll össze, amely alapvetően el-
tér az egyetemes jugoszláviai magyar fordítói bibliográfia adataitól.) A 
már említett Branko Čopić  és France Bevc után a sort folytatódik 
— zárójelben, a megjelenés számával —: Milivoj Matošec (6), Mirko Pet-
rović  (4), Mato Lovrak (4), Dragan Lukić  (3), Arsen Diklić  (3), Dušan Kos-
tić  (3), Ivan Kušan (3), Branko V. Radičević  (3),, Ela .Peroci (3), Anđelika 
Martić  (3), Mira Alečković  (2), Berislav Kosier (2), Gabro Vidovi ć  (2), 
Ahmed Hromadžić  (2) stb. Itt kell külön is említeni az ötvenes évek vé-
gén megjelent három kivételesen nagy siker ű  ifjúsági regényt, (Berislav 
Kosier Jó szelet, Kék madár, Mato Lovrak Hófúvásban és Tone Seliškar 
Kék Sirály), amely magyar fordításban is több kiadást ért meg. E jegy-
zék, amely egyszersmind valamiféle sikerlistának is tekinthet ő, termé-
szetesen ugynevezett felkapott, divatos írókat és m űveket is magában 
foglal, s ilyen értelemben fordításos ifjúsági kiadványaink összetétele az 
e területen érvényesül ő  országos kiadói gyakorlat erényeit és fogyatékos-
ságait egyaránt visszatükrözi. 

* 

Vessünk most egy pillantást e kiadói tevékenység mennyiségi muta. 
tóinak változására, azaz hullámzására, s látni fogjuk, hogy az a jugo-
szláviai magyar könyvkiadás mindenkori helyzetét fejezi ki, de összefügg 
az e téren kibontakozó eredeti alkotóan»nka teljesítményének alakulásá-
val is. A nemzetiségi könyvkiadás ifjúsági és gyermekirodalom rovatá-
ra, azaz sorozatára éppúgy érvényes, mint egészére, hogy a kezdetén a 
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fordítás van túlsúlyban, s csak fokozatosan jön létre egyensúly vagy 
egészséges arány az eredeti művek és fordítások között, sőt a fordítások 
túlzott háttérbe szorítására, a másik végletre is akad példa. Amint lát-
tuk, az első  fordítások ifjúsági és gyermekirodalomból már 1947-ben meg-
jelentek, míg az első  eredeti magyar ifjúsági regény, Debreczeni József 
Első  félidője csak 1953-ban, s egészen 1970,1g, az ifjúsági regénypályázat-
ra beérkezett művek megjelenéséig, vagy a felszabadulás utáni két és fél 
évtized leforgása alatt összesen 17 ifjúsági m ű  (mesék, versek, elbeszélé-
sek, regények) jelent meg jugoszláviai magyar író tollából. Fordításban 
viszont 111 cím. 

E jelenség magyarázatánál több tényez őt kell szem előtt tartani. Ta-
lán első  helyen a nemzetiségi kiadók kishitűségét (természetesen a tevé-
kenység kezdeti szakaszában), az eredeti alkotások alábecsülését, az irá-
nyukban alkalmazott szigorúbb kritériumokat, továbbá azt a kényelmi 
szempontot, hogy ami szerb, horvát, szlovén, macedón nyelven már meg-
jelent, kivált ha még sikert is aratott, azzal nem lehet baj stb. De azt 
se tévesszük szem elől, hogy az oly nélkülözhetetlen, egyszersmind min-
dig hálás téma, mint a népfelszabadító háború, túlnyoanórészben a ju-
goszláv nemzetek nyelvén került irodalmi megformálásra, s nem utolsó-
sorban az ésszerűség diktálta kiadói koprodukcióban való részvételt. 
Mindezek a körülmények szükségszerűen billentették a mérleg nyelvét a 
fordítások javára. 

Az 1970. év, az Ifjúsági regénypályázatra érkezett m űvek kiadásának 
kezdete (ti. még az elkövetkező  években is jelentek meg pályaművek) dön-
tő  fordulatot hozott, sőt az ellenkező  véglet felé mutatott: egyetlen év 
alatt annyi eredeti mű  jelent meg ebben a sorozatban (8), mint az előbbi 
évtizedben összesen, de ugyanajkkor csak egyetlen fordítás. Az elkövetke-
ző  évek 1980-nal bezárólag már jóval egyenletesebb teljesítményt mutat-
nak: évente 2-5 eredeti s 1-3 lefordított művet. 

Vizsgáljuk meg befejezésül, hogyan, milyen mértékben ismerhetik az 
ország más nyelveken olvasó gyermekei és tanuló fiataljai a jugoszláviai 
magyar ifjúsági és gyermekirodalmat s irodalmunk egészéb ől a hozzájuk 
szóló szövegeket. E vizsgálódásnál szem el őtt kell tartani, hogy irodal-
munk ezen a területen feltűnően lassan bontakozott ki. Mint már emlí-
tettük, Debreczeni József ifjúsági regénye, az els ő  eredeti hazai ifjúsági 
mű  csak 1953-ban jelent meg, s vele egyidej űleg Herceg János Vas Ferkó-
ja, de még ezután is alig egy cím az átlagos évi termés: az 1953-tól 1969-ig 
terjedő  17 év alatt éppen 17 könyv. S már nem sokkal ezután megkezd ő-
dik e művek fordítása is. Debreczeni regénye már 1954-ben megjelenik 
szerbhorvátul, két évvel kés őbb pedig szlovénul is. Herceg János meséjét 
pedig 1960-ban fordítják le szlovák és román nyelvre. A Forum Könyv-
kiadó ifjúsági és gyermekirodalom sorozatában a 60-as évtizedben is to-
vább tart a fordítások túlsúlya, az eredeti termés pedig változatlanul 
igen szerény. Igy nem csodálkozhatunk rajta, hogy az évtized egyetlen 
szerbhorvát fordítása Németh István Lepkelánca (Dećak i leptir, 1967). 

Az ifjúsági regénypályázat azonban nem egy jeles írónknak adott 
kedvet ahhoz, hogy ezután is írjon a leghálásabb és legtávlatosabb olva-
sóközönség számára. Németh István ugyan már a Lepkelánc sikerével 
maga mögött s az érte elnyert Neven-díjjal írta meg Vadalma című  ifjú-
sági regényét, de e pályamű  után hamarosan közreadta a Sebestyén című  
regényt, majd két novellás könyvét, és több évig mást sem publikált könyv -
alakban, mint ifjúsági művet. Gion Nándor az Engem nem úgy hívnak 
díjnyertes pályaműve után hamarosan közreadta a Postarablókat, majd 
néhány évvel később a következő  ifjúsági regényét is: a Kárókatonák 
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még nem jöttek vissza. Burány Nándor is aikkoriban kezdhetett a Had-
járat megírásához, s később még két történelmi regényt írt az ifjúság 
számára (Kesely űlegelő, Guzsaly); Brasnyó István verseivel vált népsze-
rűvé a legkisebb olvasók között, s eddig négy kötetet adott közre a szá-
mukra, de felzárkózott mellé Domonkos István, Jung Károly és Szűcs 
Imre is. E nagy lendület pályakezdő  írókat is csábított erre az alkotói 
területre, mint például Mirnics Zsuzsát, aki már három sikeres ifjúsági 
regényt adott ki az elmúlt évtized során. 

A fordításjegyzék tanúsága szerint a szerbhorvát, szlovén és mace-
dón könyvkiadás nem figyelt fel arra, hogy a 70-es években voltaképpen 
megszületett a jugoszláviai magyar ifjúsági és gyermekirodalomra, s mind-
járt számos jelentős alkotást mutathatott fel. Különösen szembet űnő , 
hogy a könyvpiacon általában igen keresett ifjúsági regényeinket figyel-
men kívül hagyták, s Tolnai Ottó ördögfeje az egyetlen ifjúsági regé-
nyünk, amely a BIGZ kiadásában szerbhorvátul megjelent. A többi fordí-
tás zömmel verses- és novellás könyv. 

Ezzel szemben — viszonylag! — gazdagabb ifjúsági és gyermekirodal-
munk szlovák és román nyelvű  bibliográfiája. Persze, ehhez tudnunk kell, 
hogy e két nemzetiség (ide sorolható természetesen a ruszin is) könyv-
kiadásában az ifjúsági és gyermekirodalom igen fontos helyet foglal el. 
Szlovákra például Deák Ferenc Zsiványát, románra pedig Bogdánfi Sán-
dor Óriások című  regényét fordították le. Már említettük a szlovák és 
román nyelvű  Vas Ferkót, de tegyük hozzá, hogy ruszin nyelven 3s meg-
jelent egy verseskönyv gyermekek számára, mégpedig Fehér Ferencnek 
— feltehetőleg — ugyanaz a verseskönyve, amely szerbhorvátul is megje-
lent iskolai olvasmányként: U šercu morja pritajenoho (Szívemben nyug-
vó tenger). 

Ha mindezek után azt á đ:lítjuk, hogy a szerbhorvátul olvasó gyere-
kek és tanuló ifjak mégis nyerhettek némi betekintést a jugoszláviai ma-
gyarok irodalmába, azon keresztül pedig az életébe, gondolati és érzésvi-
lágába, akkor ezt nem valamiféle önvigasztalásból, a lelkiismeretünk meg-
nyugtatása céljából tesszük, hanem mert a jegyzék nyújtotta összképet 
lényegesen, éspedig pozitív irányban anódosítják a különböz ő  antológiák, 
amelyek a szerbhorvát bibliográfiában számosabbak, mint a magyarban. 
Hadd emlékeztessünk rá, hogy nálunk valójában csak egyetlen gyermek-
vers-antológia található, a Fehér . Ferenc válogatta, s annak idején nagy 
sikert aratott (de a második kiadásig eljutni sosem tudó) Felhőjáték, s 
emellett még az ifjúsági és gyermekírók önéletrajzát tartalmazó Vallomá-
sokat említhetjük. Szerbhorvát nyelven viszont a már említett Találkozá-
sok és a Napfényes róna mellett figyelembe kell venni a Deák Ferenc 
válogatásában megjelent Duginim livadama (A szivárvány mezején) című  
antológiát, amelyben tíz magyar költő  (többek közt Gál László, Fehér 
Ferenc, Domonkos István, Szűcs Imre, Urbán János) versei jelentek meg, 
de a jóval korábbi Bratimljenje (1966) című  kötetet is, amelyet még a 
Mlado pokolenje adott ki iskolai olvasmányként, s amelyben a jugoszláviai 
román és szlovák írók, költők mellett Thurzó Lajos, Herceg János, Gál 
László, Majtényi Mihály, Csépe Imre, Németh István, Pap József, Fehér 
Ferenc, Laták István, Ács Károly és Major Nándor írásai olvashatók. 

Magától értetődik, hogy sem a kölcsönös fordítások jegyzéke, sem 
annak elemzése nem szolgálhat az önelégültség táplálására sem egyik, 
sem másik vagy harmadik fél számára, hanem ellenkez őleg: a hiányok és 
tennivalók kiemelésére, hangsúlyozására. Az egymás megismerése, az együ-
vé tartozás elmélyítése terén ugyanis sohasem tehetünk eleget, még kevés -
bé hihetjük, hogy már eleget tettünk, különösen nem az irodalmak köl-
csönös fordítása terén, ahol naponta születnek új, érdemes alkotások, 
amelyek eljuttatása a saját olvasóhoz minden könyvkiadó állandó feladata. 
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SZEMLÉLTETŐ  KÖNYVJEGYZÉK 

A JUGOSZLÁV ÉS A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IFJÚSÁGI 
ÉS GYERMEKIRODALOM KÖLCSÖNÖS FORDfTÁSÁRÓL 

1945-1980 

I. A JUGOSZLÁV IFJÚSÁGI ÉS GYERMEKIRODALOM MAGYAR FOR-
DÍTÁSBAN 

1947 

Copić, Branko: Pionírok (Pioníri). Színpadi mesejáték önt felvonás.  
ban 
Copić , Branko: Partizánmesék (Priče partizanke) 

1948 

Nazor, Vladimir: Grujo, kis pionír (Gruj•a, mali pionir) 
Ćopić, Branko: Partizánmesék (2. kiadás) 
Sučević, Branko: Hűbele ország (Zemlja Tandarija) 

1949 

1. Copić , Branko: Napsugaras köztársaság (Sunčana republika) 

1950 
1. Jovanović , Jovan—Zmaj: Gyermekek, madarak, állatok (Deca, pti• 

ce, veverice) 

1951 

1. Tarfejű  és más szerb népmesék 

1952 

Borić , Slobodan: Pók Pál esete Bogár Katicával (Buba Mara i pauk 
Gara) 
Lučev Julija: öcsikék és húgocskák, bogarak és nyuszikák (Bubice 
i zeke za bate i seke) 

1953 

Az én versikéim. Szlovén népköltemények 
Lukić, Dragan: Futballozó állatok (Zveri kao futbaleri) 

1954 

1. Copić, Branko: Mese a medvéről és még három novella (Medveđa 
priča) 

1955 

Diklić, Arsen: Eső  (Kiša) 
Copić, Branko: Kispajtások a Kilimandzsárón (Put na Kiliman-
džaro) 

1956 

Nazor, Vladimir, Jože, az óriás (Veli Jože) 
Válogatott elbeszélések. A jugoszláv írók legszebb ifjúsági elbeszé-
léseiből 
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1957 

1958 
Hős gyerekek (Mali heroji) 
Bevc, France: Tito (Knjiga o Titu) 

1959 
Karić, Živojin: Mariska és a csudaló (Priča o Marijani u čudnome 
konju) 
Kosier, Berislav: Jó szelet, Kék madár (Dobar vetar, P1ava ptico) 
Lovrak, Mato: Hófúvásban  (Vlak u snijegu) 
Seliš,kar, Tone: A Kék Sirály (Bartovščina Sinjega galeba) 

1960 
Diklić  Arsen: Ne nézz vissza, fiam! (Ne okreći se, sine) 
Lovrak, Mato: Szikrácska (Iskrica) 
Lukić, Dragan: Tarsolyomból (Iz levog džepa) 
Stančić, Ante: A kis kalóz (Mali pirat) 
Vukadinovič, Ljubomir-SteFanović : Olimpia a dzungelben (Olirn-
pija u džungli) 
Mardešić, Petar: Kolumbusz Kristóf 

1961 
Ćoplé, Branko: Állatország lakói (U svijetu medvjeda i leptirova) 
Ćopić, Branko: Nikola Bursa ć  kalandjai (Doživljaji Nikoletine Bur-
saća) 
Ćopić, Branko: A sasok korán felrepülnek (Orlovi rano lete) 
Čopić, Branko: Partizánmesék (3. kiadás) 
Kostić, Dušan: Sutjeska 
Maksimović, Mitar: A b őség országa (Zemlja Dembelija) 
Matošec, Milivoj: A lázadó robot (I\ieposlušni robot) 
Matošec, Milivoj: A hajónapló titka (Tragom brodskog dnevniJca) 
Mikié, Radovan: Szökevények (Begunci.) 
Nazor, Vladimir: Gyermekek könyve (Knjiga za decu) 
Seliškar, Tone: Bajtársak (Tovariši) 
Stanković, Vasja: Jánosbogárka az ágon (Svitak na grani) 
Zupan, Vitomir: Túl ezeren, kétezeren (Putovanje v tisočera mesta) 

1962 
Alečković, Mira: Kiderülnek a titkok (Zbogom, velika tajno) 
Kosier, Berislav: Ha megdobban a szív (Pupoljci i mraz) 
Kušan, Ivan: Koko és a szellemek (Koko i duhovi) 
Oblak, Danko: Lidérces ablakok (Modri prozori) 
Radičević, V. Branko: A vidám varázsló cukrászdája (Poslastičar- 
nica kod veselog čarobnjaka) 
Seliškar, Tone: Katka, a hdsszívú lány (Deklica z junašk. srceim) 
Stepanovič, Kosta: Párbaj (Dvoboj) 
Zemljar, Sanja: Parkok, utak, szök őkutak (Lutke, teste, vodoskoci) 

1963 
Borisavljević, Miodrag: Derült ég alatt (Pod vedrim uebom) 
Ćopić, Branko: Buksi évek (Magareće godine) 
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Felhő  játék. Jugoszláv költők gyermekversei 
Josić, Sava: Gyermeklexikon (Dečja enciklopedija) 
Matošec, Milivoj: Tiki és az ismeretlen (Tiki traži neznanca) 
Peroci, Ela: Százszorszép (Tisođkrat lepa) 
Levstik, Fran: Martin Krpan 
Raičković, Stevan: Végtelen udvarok (Veliko dvorište) 

1964 
A jugoszláv népek meséi 1-10 
A bölcs juhászlegény. Horvát népmese 
A három borsószem és A pásztorgyerek szerencséje. Szlovák nép-
mesék 
A kincses barlang. Horvát népmese 
A medve és a róka és A póruljárt farkas. Horvát népmesék 
A szegény fiú és a róka. Macedón népmese 
Az aranymadár és A víziember. Szlovén népmesék 
Az okos leány és A két garas. Szerb népmesék 
Az ördög meg az inas és Ki tud nagyobbat hazudni. Szerb népmesék 
Gólyaemberek. Macedón népmese 
Vasfia sárkány. Szerb népmese 
Bevc, France: Gyermekkorom hegyvilága (Grigarjevi otroci) 
Ćopić, Branko: Nikola Bursa ć  kalandjai (2. kiadás) 
Lovrak, Mato: Hófúvásban (2. kiadás) 
Seliškar, Tone: A Kék Sirály (2. kiadás) 
Nušić, Branislav: Hajdukok (Hajduci) 
Vidović, Gabro: A mellékutca nyomozói (Trojica iz male ulice) 
Cankar, Ivan: Sötétben (U tami) 

1965. 
Történetek a népfelszabadító háborúból 1-10 
Aleđković, Mira: jesztend ő  éjszakáján; Stepanović, Kosta: Rado 
van, az öreg révkalauz 
Barković, Josip: Pećo pionírosztaga; Oblak, Danko: Az ötágú csil-
lag 
Brest, Vida: A madarak, A medve, Az őzike; Šega, Milan: A hiúz 
meg a németek; Jurca, Branka: Szöcske Gregec 
Ćopić, Branko: Az ötödik század futárja, A kecskepásztor hídja 
Janevszki, Szlarvko: A legsötétebb erd ő; Podgorec, Vidoe: A néma 
fiú; Gligor Popovszki: Éjszaka a folyón; Nedzsati, Zekeri j a: A 
körhinta 
Kostić, Dušan: A kis Tomo; Ražnatović, Mihailo: Lesz még hajnal 
Maksimović, Desanka: Örülni akarok; Hodzsa, Mehrned Ali: A kis 
zászlóviv ő  
Martié, Anđelka: Sajó, Ivica lovacskája 
Seliškar, Tone: A partizán, a medve és az öszvér, Mese az öszvér-
ről, amely megmentette a partizánokat, A nagy áldozat; Winkler, 
Venceslav: A cipó 
Dimitrijević, Dobri: Harcosok a hold el őtt. Versek 
Kostić, Dušan: A rejtélyes kincs (Modro blago) 
Kušan, Ivan: Ki ez a fiú? (Zagonetni dječak) 
Lukié, Dragan: Itt laknak a versek (Ovde stanuju pesme) 
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Martić, Anđelka: Pöttyöske (Pirgo)  
Matošec, Milivoj: A, vándor (Veliki skitač)  
Popović, Aleksandar: Charlie kandúr története "(Sudbine jednog  
Čarlij  a)  
Radičević , V. Bramko: A csodatev ő  szem (Čudotovrno oko)  
Winkler, Venceslav: Az ellopott' támpás (Ukradena svetiljka)  
Župančić, Oton: Ciciban  
A túlvilágról jött Ero. Népmese  
Čopić, Branko: A tudós! kiskutya  
Martić, Anöelka: ' Az 'ajántlék . 
Vitez, Grigor: A tükör  
Vallomások (Dečji piisci o sebi)  
Peroci, Ela: A kockaházikó  
Radičević, V. Brankó: Á három hazug  

1966  
Brlić-Mažuranić, Ivana: Rég múlt id ők meséi (Priče iz davnina)  
Hromadžić, Ahmed: Ezüstsz őrű  (Okamenjeni vuci)  
Lazić, Slobodan: Dönci : (Méda)  
Maksimoviu, Desanka: Kis rajzoíók. nagy : képkiállítása (Izvolite na  
izložbu dece slikara)  
Seliškar, Tonei Szomorú és vidám történetek az öszvérekr ől (Vese-  
le i žalosne o mulah)  
Vitez, Grigor: Az agyagmadár és más mondák és regék (Bajka o  
glinenoj ptici i druge bajlce i priče)  
Seliškar, Tone: A Kék Sirály (3. kiadás)  
B. Simin, Magda: Névtelenek (Izdanći na vetru)  

1967  
Antić, Miroslav: Egy sz őke hajtincs (Plavi ču rak)` 
Cmčević,  Branislav:  Mezítlábas meg  az  ég (osonogi 1 nebo)  
Petrović , Minko: A nagyváros gyermekei (Djeca velikog grada)  
Seliškar, Tone: A Kék Sirály (4. kiadás)  
Valjávec, Matija: A varázsgy űrű : (Pe:stir)  
Vidović, Gabró: A psunji futár (Kurir sa Psunja)  • .: 
Najdanović, Milorad: Bokrok és felh ők közt (Izuneđu žbunja i ab-
laka)  

1968  . 	~ 	. 

Brenkova, Kristina: A hontalan cica (Maca bezdomkal)•  
Ćapić, Branko: A sasok korán felrepülnek  (2. kiadás)  

Čopić, Branko: Nikola Bursa ć  kalandjai (3. kiadáts) : 
Lovrak, Mato: Hófúvásban  (3. kiadás)  
Pavlović, Branko: Tito kíséretében (U svakoj priči o nama)  
Peroci, Ela: Estéli lányka (Za lahko noč)  
Petrović, Mir,ko: A fekete vitorlás (Dečaci sa trauglastog trga)  
Radičević , V. Branko: A tanult macska  (UČeni• . zđačak)  
Vidaček-M'rkić, Ziata.: Homokvár  (Tvrđava) ;, • •  

1969  .. 	 . 	 . 	 r 	. 

Ingolič, Anton: A gimnazista lány  (Gimnazij.alka)  
Matošec, Milivoj: A:Hárfa utca réme  (Strah u ulici Lipa)  
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1970 
1. Janković , Milorad: Omisi gályák (Omiške strele) 

1971 
1. Kiš, Danilo: Korai bánat (Rani jadi) 

1972 
Stojanović, Jugana: Leonardo da Vinci 
Ignjatović, Jakov: Örök vőlegény (Večiti mladoženja) 

1973 
Bevc, France: Tito (2. kiadás) 
Škrinjarić, Sunčana: A kékkabátos nyár (Ljeto u modrom kaputu) 
Podgorec, Vidoe: Sz őke cigánygyerek (Belato cigancse) 
Kušan, Ivan: Koko Párizsban (Koko u Parizu) 

1974 
Diklić , Arsen: A kisréti szállás (Salaš u malom ritu) 
Andrić, Ivo: A l őportorony. Válogatott elbeszélések a gyermekek 
számára 
Történetek a népfelszabadító háborúból 1-10 (2. kiadás) 

1975 
Bevc, France: Tito (3. kiadás) 
Hromadžić, Ahmed: A különös tó titka 

1976 
Matošec, Milivoj: A kumroveci gyermekévek (Dječak sa Sutle) 
Seliškar, Tone: Partizánmesék 

1977 

Nazor, Vladimir: Partizánlegendák (S partizanima, miti i legende) 
Stefanović, Momčilo: A nagy háború kis hősei (Mali junaci velikog 
rata) 

1978 

Antić, Miroslav: Egy sz őke hajtincs (2. kiadás) 
Petravić, Mirko: A házaló muzsikus (Svirac u društvu) 
A kék és piros rakéta 
A galambszív ű  géppuskás 
Minović-Maticki: Az önigazgatás könyve (Knjiga samoupravlja-
nja) 

1979 

Hitrec, Hrvoje: Füstlakók (Smogovci) 
Obrenović, Rade: Ez kész cirkusz (Mi smo smešna porodica) 
Zubac, Pero: Elvtársunk, Tito (Tito je naš drug) 
Brlić-Mažuranić, Ivana: Rég múlt id ők meséi (2. kiadás) 
Ćopić, Branko: Partizánmesék (4. kiadás) 
Andrić, Ivo: Haragban a világgal (Priče o deci) 
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1980 
Petrović , Mirko: Branka 
A táltos ló. Macedón népmesék 

II. A JUGOSZLÁVIAI SZLOVÁK ÉS RUSZIN IFJÚSÁGI ÉS GYERMEK-
IRODALOM MAGYAR FORDÍTÁSBAN 

a) 

1972 
Babinka, Michal: Igor nagyra nő  (Kako rastol Igorko) 

1976. 
Babinka, Michal: Igor nagyra nő  (2. kiadás) 

b) 

1976 
1. Budinski, Miron: Furfangos Jankó kakasa (Vodenicka na strber-

nim potoku) 

III. A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IFJÚSÁGI ÉS GYERMEKIRODALOM 
SZERBHORVÁT ÉS SZLOVÉN FORDÍTÁSBAN 

1954 
Debreczeni József: Prvo poluvreme (Első  félidő) 

1956 
Debreczeni József: Prvi polčas (Első  félidő) 

1967 
Németh István: Dečak i leptir (Lepkelánc) 

1972 
Deák Ferenc: Sova i čizme (Bagoly és csizma) 

1974 
Foky István: Mačji klavir 

1975 
Tolnai Ottó: Davolja glavica (Ördögfej) 
Tajna zgrade „A". Vajdasági magyar írók gyermekhangjátékai 

1976 
Duginim livadama (Balázs Pál, Burkus Valéria, Domonkos István, Fe-
hér Ferenc, Foky István, Gál László, Sárosi Károly, Sebestyén Mátyás, 
Szűcs Imre és Urbán János versei) Válogatta: Deák Ferenc 

1978 
Fehér Ferenc: Pesme laka sa salaša 
Németh István: Jeste 1i videli tog mališu? (Ki látta azt a kisfiút?) 
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1980 
Fehér Ferenc: U srcu mi more pritajeno (Szívemben nyugvó tengerek) 

VI. A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IFJÚSÁGI ÉS GYERMEKIRODALOM 
FORDÍTÁSA 

a) szlovák nyelvre: 

Herceg János: Ferko Železnik hrdinsky ková č  (Vas Ferkó, a 
vitéz kovács), 1960 
Deák Ferenc: Ten zbojnik (Zsivány), 1971 
Major Nándor: Zemiakove konicky (Krurnplilovacskák) 1972 

b) román nyelvre: 

Herceg jános: Vas Ferko faurul viteaz (Vas Ferkó, a vitéz ko-
vács), 1960 
Bogdánfi Sándor: Giganti (Óriások), 1973 
Fehér Ferenc: Versuri elese (Válogatott versek), 1979 

c) ruszin nyelvre: 

Fehér Ferenc: U šercu morja pritajenoho (Szívemben nyugvó ten-
gerek), 1979 
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SZABÓ ALICE  

BEATLE-MÁNIA  
MINT A HATVANAS ÉVEK TÖMEGJELENSÉGE  

A rock' elsősorban társadalmi jelenség. Csak : a zene felől való meg-
közelítése hiányosságok forrása lesz = 'sraakszerű  véleményt eredményez  
—, mint ahogyan, T. W, Adomo meghatározása is túlságosan oldalú:  
„Bebizonyítható, hogy az a kifejez őeszköz, amelyet a rock all ~imaz és  
rögzít, a valóságban csak a hagyomány lezüllött kelléktárának hordaléka,  
mely amár. meglevőt sohasem lépi, át, és az a kifejezésmód, melyre rá-

' bízzák magukat, és amelyről az , elragadtatott hallgatók axt. feltételezik,  
hogy ez maga . a . szenzáció, objektíve tulajdonképpen az elemek " elhasz-
náltságából táplálkozik.' 2  

A megállapítás helyénvaló,- ui. a rock a meglevő  ,elemek-
ből  táplálkozik, de ezeket az  elemeket új  eg~zervezi.  A  ~~rock  ;  nem  
is a lemezen él, hanem csakis előadás közben.  ~  koncert a közösségi .él-
vezeté, mely az eksztázisig felfokozott együttes ,  élményt , nyújtja  a hall-
gatóknak. A közösségre próbál hatni,  de annak- részvételét nein alkótó  
módon fejleszti, hanem a befogadói eksztázis' útján éri - el. ' A hallgatók-
ban az aktív részvétel illúzióját kelti. A produkció a közönség beleszólá-  
sával: dobogásával, tapsolásával, fütyülésével lesz teljes, és ezek a reak-
ciók a közönségben az alkotói folyamat érzetét keltik.  

A rock kialakulásának feltételei mindjárt a II. ; világháborút követ ő  
években megteremtődtek. Az új nemzedék átérezte akdreai 'háború' 'való-
ságát, a Mc Ca"rtihY-izmus hidegháborújának feszültségét, a szocialista és  
kapitalista világ közt feszülő  ellenségességet A'; kor műfaja a vád- ' és vé-
dőbeszéd, tagadhatatlan a nyilvánosság előtt a boszorkányperek sokasá-
ga, a haladó gondolkodású művészek, alkotók ineghurcalása, az atom-
háború fenyegető  lehetősége. A szabadság mámora hiányzott. A nyugati  
világban, David Riesman' kifejezésével élve, a „ma yos tömeg" pró-
bált - hangjára találni "abban.  a  némaságban,  amely rikát, Angliát és 
Németországot jellemezte. A tömeg izgatottságából, közösségkereső  törek-  
véseiből, a válságok lázából született meg a rock és lett egyre hangosabb.  
Az elidegenedett tömeg próbált felszabadulni a . n árosi élet, a közös-  gg~~  
ségnélkü ~liség;  az elszigeteltség életélményének ny ~~~ ~ 

: : _ 	alól.  
A modern nagyvárost szaknyelven megalopolisnak  

eegg 
	hívják. 	em- 

beri együttélés  ~ ttervezett szerkezete, amely  megannyi érdek  keeszte- 
ződés~  ötletszerűen 

 

 és  tervszerűen fejlődött, elidegenedve az emberek-
től. . Lewis Mumford naegfigyelése szerint a modern nagyvárosban saba-  
sem jöhet létre a teljes kbzösség.gyülekez őhelye, mint az az đ9korban, a 
római  és görög városokban  megtörtént.  A ,megalopolis a közösség  közös-
ség nélküli tömörülése, a töredezettség, a részérdekek és a specializáló-
dás egysége. „Az elvesztett forma, az elvesztett önállóság, az állandó csa-
lódottság és a ""napi tevékenység nyomorúsága . . . mindez normális jellem-
zője a metropolis létének.' 4  

A megalopolisok születését, bármilyen furcsa és ellentmondásos is  
az első  pillanatban, nem a technika segítette el ő. Számos kutató rámuta-
tott arra, . hogy a nagyvárosi robbanás megelőzte a technikáé ~C:'<A  • 	

J 	, amelyet '  város  bizonyítéka annak az egyenlőtlen fejlődésnek, amel et á .  _ 
és az egyenlőtlen társadalmi elosztás ellentmondása táplá ~. A  teOlinika  
az infrastruktúra lehetséges növelésével a perifériák felé irt~tank az  

emberi településeket, ám ez az irányvonal nem felel meg a város növeke-
déséből profitot szerzőknek.  

Stuart Chases írja, hogy a metropolis formája a formátlanság,  ~cél-  
talan, pontosabban a profitszerzési törekvésekben tSsszeiitk űző  érdekek-
nek alávetett terjeszkedés. Az amerikai városok ezért! ; egymás mellé épült  
gettók =halmazai.  
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A nagyváros memória nélküli város, Murnford megfigyelése szerint  
csak „önpusztító, pillanatról pillanatra tartó kontinuurnot engedélyez".  

A hirtelen formált közösségek elkülönülnek. A városlakót társadal-
mi magánya megakadályozza abban, hogy az újkörnyezetben újabb és 
mozgékonyabb közösségre találjon, szerves és önálló kisebbségi kultú-
rát teremtsen, ezért a magával hozott kisebbségi és feledésbe merül ő  kul-
túrát beleoltja a többség kultúrájába. A memória nélküli város, a hagyo-
mánytalanság csak érzelemazonosításra képes, ez pedig egyik feltétele  
annak, hogy egy kisebbség kultúrája befolyásolja a többségét. David Ries-
man 1950-ben egy cikkében így vázolta ezt a folyamatot:  

A kisebbségi ízlés a lcommnearcializált műsorokból kiszorult, az isme-
retlen kisegyütteseket részesíti előnyben. Ezek az amatőregyüttesek az  
improvizáció szabadabb nyelvét dolgozzák ki. Amikor mindez a kisebb-
ség körében megtörténik, a társadalom reagálni kénytelen, válasza: a  
tömeg együttérzése.  A többségben me ,; • dul az  azonosulási  ' folyamat, az 
identifikáció: a kisebbség elnyomatásá an, szabadságvágyában a sajátját  
fedezi fel. A kisegyüttesek fentebb említett szabadabb nyelve a tömeg  
számára is érthetővé lesz, az eddig kereskedelmen kívülit magába szip-
pantja a kereskedelem, bekerül a piac forgalmába, annál is inkább, mert  
a piac áru iránti közömbössége olyan nagyfokú, hogy lehetővé teszi, hogy 
mindaz, ami hasznot hajt, sikerét bizon t sa, tekintet nélkül tartalmára. 
A folyamat  önnön elfentbe csap  át,  .a lbségi kultúra terjeszkedŽkez  
pedig többé-kevésbé elértéktelenedését is -JJ jelenti. A folyamat végül azt  
eredményezi, hogy a .kisebbség ízlését, kultúráját elfogadja és magáévá 
teszi a tömeg. Az a tarheg, amely az atomizált egyén számára mint ellen-
séges, szervetlen és idegen, kisebbségekb ől felépülő  sokaság van jelen. Ez  

job an Amerikában látszik. Az elmúlt 200 esztend ő  alatt a  polgároso-
dás . folyamatában  sem alakult ki szerves , egységes történelme . Fejlődése 
robbanás=, sőt lökésszerű. A különböző  népcsoportoknak, vallásoknak fa-
joknak 

 
 nem adott időt, sem mozgásteret  az organikus  polgárosodásra.  

Az egyén itt az elidegenedésbe menekül. A szervetlenség pedig a b űnözés  
elhatalmasodásának okozója.  

Ebben a - világban nem is csoda, . hogy elszóvá, életérzéssé vált az 
új; : a szenzáció .  A társadalom uralkodó osztá lya mesterséges impulzusok-
kal, a folytonos változás illúziójával a nyugtalanság csillapítását célozza,  
az ideológia irányítottnak igyekszik bemutatni azt, ami a társadalmi felj ő-
dés kényszere.  

Mivel az elidegenedett társadalomban a pusztuló kisebbség ábrázo-
lása képes a legnagyobb  erővel felidézni az azonosulási érzelmeket, így 
vállalókat Norman  Maileré nevezte el találó szóval »fehér négernek«. Aki-
kultúrájává.  „Az országút  csavargóit,  a hobókat és a trampokat, a híd 
alatt alvókat és a csatornatöltelékeket, a számkivetettséget öntudatosan  
vállalókat Norman Mailer° nevezte el találó szóval »fehér négernek«. Aki-
nek parancsolnak, és akinek nincsenek jogai, mert nincs vagyona sem,  
aki öntudattal ébred rá üldözöttségére és megalázottságéra, tekintet nél-
kül a bőr színére, az, néger. Aki eget kér, de saját jogcímén azt meg  
nem telexi, aki  szövetséget  keres, de  mint  kisebbség szövetségre nem ta-
lálhat, végül rálel a varázsigére, a különbségeket elnnosó és egybefoglaló  
nagy különbségtevőre, öntudatának és erejének  forrására: az ifjúságra" 
— írja Ungvári Tamás.'  

Kenneth Tynan _ állapította meg John Osborne8  Dühöngő  ifjúság c.  
drámájáról írt kritikájában, hogy az ifjúság a nemzet olyan,  politikai 

k es  egyenjogúság tekintetében elnyomott kisebbsége, amely szám-
belileg a többséget jelenti. „Azért nyomj ~á~k el ezt a generációt — foly-
tatja Ungvári —, mert anyagilag is : némiképpen talpra állt, s aztán fellel-
te önálló szórakozását: a táncot és önálló zenéjét: a rockot."  

Az ötvenes években az ifjúság önállósulása volt tapasztalható, mint  
önálló kereső  jelentkezik a társadalom e rétegének igen nagy százaléka.  
A hatvanas években különös változás állt be: az önállósult, keres ő  ifjúság  
életstílusát már nem a munkában eltöltött órák, a munka módja —  ami 
csalódást, elidegenedést, kiábrándultságot okozhat — határozza meg, ha- 
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nem a szabad idő, a fogyasztás, a bérelköltés módja — figyelte meg 
Gary Herman'. 

A család összetartó, a vallás erkölcsbiztosító erejét lerombolta a 
háború. A férfikeresők hadseregbe vonultak, és ezzel már fel is bomlott 
a hétköznapok rendje. A család elvesztette szabályzó és uralkodó szere-
pét, az if ság újabb és önállób csoportosulásokat keresett , a Baját gene-
rációját. Megteremtett egy sajátos szubkultúrát. Az egyén ezekben a cso-
portokban kifelé lázadó és nonkonformista arcát mutatja, befelé pedig 
teljes alkalmazkodással tapad a csoporthoz. Öntudatra ébredését jelzi 
azon formák keresése, melyek jelenllétét közlik, de lázadásának tartat- 
mat nem adnak (p1. divat, rock stb.). E csoportok megszületésének alap-
köve a magányból, nyugtalanságbál kiemelkedő  Én, amely a szülői vilá-
got elutasítja , önallóságkeresésében találkozik a Másikkal és felfedezik 
az Egymást. et „ 	niségv+ket úgy alakítják, hogy »befelé«« azonosulnak, ki- 
felé ellenérzés et mutatják. A csoport-uniformis szoros közösségbe zár- 

hja a čSket a külső, lazább és nagyobb közösséggel szemben - ezt őriz-
etik meg a személyiség illuzrát annak ellenére, hogy annak fő  áram-

forrása a csoportélmény .táp kozik" — olvashatjuk Ungvári. könyvében. 
A vallás kétszínű  puritanizmusa, a „nekünk szabad, nektek nem" 

ol grája 	juságot Nyugat-Európában céltalan és kilátástalan elzár- 
kózásra   késztette. 

A biológiai és a társadalmi-jogi érettség fordított aránya, a feln őtté 
vállás, a beérkezettség, a megfelel ő  pozícióelérés kitolódásának ténye nem 
mellőzhető  tényezővé avatja az iskolát. Theodor Roszak 10  figyelte meg, 
hogy a freudizmus hatására a teljes szabadság elve érvényesül — nem 
véletlenül — a nevelésben. A szabadosságban a kispolgár saját luxusigé-
nyeit a gyerek elkényeztetésében éli ki, annak szabadságában saját b ősé-
gét látja. A társadalmi igény — a fegyelmezés - érvényesítésére az isko-
la kényszerül, akkor, mikor a fiatalság már „ rymér élményként rögzí-
tette" (Roszak) azt, hogy az élet egyenl ő  a szabadsággal. Ezért az isko-
la elnézőbb fegyelmét as szenvedőn érzi át, tehát ez ellen is lázad. 

Az elektronika korszakának érdekes jelensége, hogy a m űvészetek-
ben és a mindennapi életben egyre inkább érvényesül a neoprimitiviz-
mus. A mindent a racionalizációra épít ő, a tudományt mindenek fölé 
ítélőbírónak emelő  fejlett ipari társadalom megteremti — Roszak szavá-
val az „objektív tudatosság" legendáját és a valóságot a képzelt ész-
szerűség igényével elidegeníti. Azok pedig, akik eben a társadalomban nem 
találják helyüket, visszanyúlnak az ipari társadalmakat megel őző  közös-
ségek ellenmftoszaihoz: ami ráción innen és ami ráción túl van. Fejlet-
len közösségekben keresik az egyéniség érvényesülését és feloldódását. 

A rockzene az angolszász országok kisebb, elnyomott közösségeinek 
zenei hagyományaiból merít. Els ősorban a néger dzsessz és ennek egyik 
válfaja, a rythm and blues képezi az alapját. Hogy miért éppen az angol-
szász országokban?! Mert Franciaországban az ötvenes években már 
megvolt egy sajátos francia műfaj, a sanzon. A hitleri Németország nem 
fogadta el a néger zenét, itt sem verhettek gyökeret a dzsessz és mellék-
hajtásai. Amerikában alakult ki ez a sajátos zenei műfaj, és ez nem vélet-
len: Amerika a népek olvasztókohója még saját alkotmányában is. A leg-
különfélébb kultúrák találkoztak ebben az országban és ennek az ered-
ménye, hogy a skót és ír népzenei hagyományokból, a néger panaszos 
spirituálék, gospelek stílusából, a dzsessz irányzataiból :kialakulhatott az 
a zenei stílusforma, melyet rock néven ismerünk és amelynek képlete ez 
lehetne: 

r&b+c&w 

(rythm and blues -j- caunatry,  and western). 
Amerikából indult ez a zenei mozgalom, Angliában pedig „feed 

backre", azaz visszacsatolásra került sor. Válaszképpen az  Amerikából 
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jövő  hangokra, az Egyesült  Királ.ys,ágból`'élindnit világhódító útjára  a  
beat. Ennek előzményeként fontos állomás a skifflemozgalom: 	•  

A skifflé az  ötvenes években jelentkezett Nagy-Britanniában. Olyan  
irányzat volt, amely  kiszakadást jelentett a. dzsesszből; a népi zenéből,  
a folkból, de nem az artisztikum, ; hanem a közönségesség,  'ill.  egyszerű-
ség felé. Az azonosulás a skiffle-játékossal ne m követelt meg- semmiféle  
előképzettséget, et, hangszerei pléhdobozok, ládák, lábasok, rossz .gitárok, : a 
benjoe, szájharmonika stb. voltak. Bárki számára lehetővé tette a játé-
kot  és ezzel a demokratikus  kultúra benyomását keltette. A magányon,  
az elszigeteltségen, az-  exkluzivitás érzésén segített és épp a kommerciali-  
zálódás elleni harcban született. -  

A. L. LloYd" rámutat arra, ,hogy  ,kéttős  ösztönzés  eredménye a  skiff-
le: valóságos  intézmények  által ibletett erőké. A  skitfle-mozgalomnak  
két vonulata van: .az egyik, amely megmaradt a munkáskörnyezetben, a 
másik - témánk. szempontjából a lényegesebb —, amely a beat iránvá  
ba tört utat T11agá1gak.  Mindkettőre  jeldl em ő  azonban; hogy rögtönzött  
ha gyományos Tnépc~I. és, folk  stílusú  polemikus ének.  Lloyd:: szerint:  „E  
dalok rendkívül egyszerű  liármóniaréndSzere arra biztatta  az ifjúság egy  
részét, hogy minden zenei képzettség  néíkü.l, is  előad ják  őket."  

A skiffle-mozgalom  om áean érintetlenül
.., 	 s , 

i  `   gal hagyta  Liver~olt : séxri...Liver- 
ool Anglia második legnagyobb kikötője London után, iparváros, 1960 

~öorül  már 700000  lakosa volt. Kikötőváros, .  -tehát a világ négy sarkából  
érkeznek  ide tengerészek,,  új  zenét,  kis$bbség►1 'kultúrát hozva magukkal.  
Négerek, kínaiak, írországiak, angolok éltek  itt,  

lye 
	sokan, viszonylag  lus tierü- 

leten, `az allertoni inutikásnegyecn, a  kikötői dokkok,  piacok környékén 
 

— a Mersey „innenső.,  partján.  
„Mint  : az állatokra, úgy néztek le ránk a dálvidókiek ..és a londoniak.  

Az Egyesült Államokban is azt hiszik ag északiak, hogy. lent, . délen,  az  
emberek csak disznóky a :. ,New Yorkaak pédig azt  ; képzelik, hogy istálló 
az egész nyugati partvidék.- Mivoltunk  Laverpo,glban; ~ istállóvi= 
dék. S amellett  köztünk naggyyon  sok volt az  írországi  szár,mazású,  meg a  
néger, meg a kínai. 	ak San Francisoó, az mindig  is "más  volt,aMiért  
töRltéilt  ott a' hippi-dolog,'.maért:. pontosan 	Miért nem  Loš~ 'Angelésben  
történt?' ' Mert::  a nép San Fra$ -

p
s
o
eóba ~~ '  De ha "már ~ Liverp~l~  d  

hát akkor . az kozniopolita.' olt, oda  ° = hazták a tengerészek. Amerikából a  
blues  lemezeit, = hajókonr. Angliában ,itt volt a legtöbb  követője 

    
k~ vető "e ac  &  

Én  -- -Mondta  Jahr  -  előbb  '  hallottam  ~iverpooib 
 

Liverpoolban 
 

c & w zenét; mint rock' n' ront. Ez  a nép akárcsak az  írek 4ország.  
ban '=-- nagyon  koinć l.gaa  vész3 =a saját e & 'w muzsikáját?'  

Ebből a környezetből ind`últ el'  á négy 	1961-ben és' hatalinaš " đnyá-  
gi 	láróx-tarriort -'fittdtt<. be,  -~ tnđjđ  a= :évtizeđ  .végén• Ielbcünlobt  
ez az egya,ittes rs,x -mnnt ann

~
' sok más  .aaock tdrtéaet~ 	 `..• 

/ohn %nön: 1~ k 
 

~~n ` sziüötett Y;rv~polb~a s ne  `ntel,  

	

, 	.. 	~  
lékes, hogy egy'. sxé~roaos ;  h~Jópincér '  fiként. Apja  a l~or~zs  kitörésekor •  
elli ta hazáyđt; a kisffu~t.l~á~ös~ve~ koráig  a;  ~WnyJá, tnajđ  ara ja pőv~é- 
re,  ~  n~ đevelteš ;,~ ,~~. ~ "~ .os~ t.ái~társ ~ai thiat f~kozh~tet4 
len;' vád,'  4>~rva„ đe -  éles`ešz4 ' ere -e tatial~~nek;  
a környék .~đ~e'volt .~i slti~te hal~á4ára a ~ `»i~e é~elteliu, , 40 .~t;t  
festőnövendék  ;~ett, ~zs,gai :azon.~ađ  aé~m sike4ltek; ci~t iš ~gx~tár a#' ;áka:  
dérniát hamaro san. és. 1953-Y~~ '#~,egaia.pito~fa Que~hi nevű  *e1 át: 

.,. ~  

Társa 1'aul:: hall« : Mra:Gartney >::voltz: 1*42. 	: &14ne  , . ( j tr,l~ 1R.): : sZületett . 
egy szülésznő  és egy kereskedő  fiaként. Egészen fiatalon érdeklőddp:'kew  
dett a zene iránt. ő  az, akire leginkább mondhatnánk, hogy rendezett  
családi környezetből jött. Lenn«i%'egYiittešébe ő  szervezte be George Har-  
risont. őt magát, a büszke John azért vette be csoportjába, pert  kitű-
nően gitározott és az  ő  szemében `' hasánlitbtV  
zenei nevelésben is'aréšzesült;:°,tr.ombitázui tanult gyerekkorában. ' , ÉS  bal-  
kezes trükkjeit, fogásait senki  sem:: tudta_-tőle : ....._  
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George 1943. febr. 25-én született egy buszsofőr fiaként. Tizenhárom  
éves korában már dohányzott és ivott, irundenkibe belekötött és az els ők  
között viselt hosszú hajat és szűk farmernadrágot.  

Richard Starkeyt a világ csak  mint  Ringo Starrt ismeri . 1941. júl. 
7-én született  egy  péksegéd fiakém. Szülei hároméves korában elváltak.  
A kis  Ringo  sokat betegeskedett, több évet töltött kórházban, évet veszí-
tett az . iskolában, . írni sem . tanult meg rendesen, csak később, de Megta-
nult dobolni.. Ő  az etlen, aki nem  volt már  eredetileg .is a csoport 
tagja .: Pete Best  hely

egy 
 t foglalta el az. együttesben. A sors iróniája,; hogy  

a péksegéd fia kitúrja Petet helyéb ől és az pékinasnak kénytelen . állni.  
John, Paul és George két másik társukkal hosszább-rávidebb .időre 

együtteseket šzerveztek  Moondogs, Silver  Beatles éš Querrymen néven  
és a liverpooli' 'Cavern, majd Casbah klubban játszották. :Elvállaltak egy  
skóciai turnét és több ízben voltak Hamburgban. Rendkívül alacson  
összegért;- ,  heti négy fontért muzsikáltak napi 12 órát s: 'Reeperbahn szó-
rakozónegyedben. Nagyon rossz körülmények közt éltek; tie itt: taniakak  
meg a közönségnek játszani és itt szoktak hozzá, °ahhoz az örült tempó-
hoz, amelyet a : siker után is hajtaniuk kellett. ~tán --befutottak .. 

,Arrii 
 

 t mi ébresztettünk ,  az : egyszerűen, fantasztikús• t 	..rockot  
játszottunk. Ls. Angliából senki se jöhetett a közelünkbe. Abban a . pilla-
natban, amikor befutottunk sikenurk volt; az igaz,. .de snegnyfrták szár-
nyainkat is Brian felöltöztetett mindenféle ° ák13a, és rettenetesen 
sokra  vittük. elárultuk ara gunkat. A 

"

zenénk  halott  volt , mielőtt. még 
az első  országos túránkra  indultunk volna. Érežtük is, hogy • ez szar, már..  
leszállft&tuk .a. napi normát :is 1et Óráról húsz percre, és minden áldott  
na pp ugyanazt a húsz percet adtuk elő. Muzsikusok számára ;ekkor meg 
szőttat a Beatles-muzsika. Muzsikusokként fejlődni ezért sohasem tutit, 
öngyilkosok  lettünk az érvényesülésért. Ez az üzlet aztán borzalmas volt...  
Teljesen meg kellett alázni magunkat, hogy azzá lehessünk, ami a`Beat-
les, s azt hiszem, ez az, amit nagyon bánoly. Nem sejtettem el őre. Nem  
láthattam. 'Apránként történt, amíg aztán teljesen körülvett ez az őrület,  
és az ember pontosan azt tette, amit az ellenségednek se kívánnál -- azok  
kedvére éltünk, akiket már tízéves korunk óta gy űlölünk" — nyilatkozta  
Lennon 'egy alkolamnial.  

Az 1960-as évek a:: Beatles . jegyében teltek, 1970-ben viszont feloszlott  
az egyutteS  

New?, Mellékes az együttes tagjainak származása: munkásgyerekek gy  
Lfverpooi r. nyomom , - éš munkásnegyedeiből magasabb , szintű  iskolai kép-
zettség' pn éléül, -Feg új ifjúság eszményével. Éppen ez az, ami azután a  
60-as éveibenr;a közönség- tudatában mint a társadalom demokratizáló-
dása rögzült. A szabadság, a társadalmi mobilitás illúziójátkeltette az  
hagy..  négy, m.ankásfiít, ,elindul és .a királynő  lovagja . lesz.  Ha pedig figye-
leanbe vésšzuk,. ' hggy ' Anglia a _ .hagyom ányok,: a szárma?  s  országa még  
ma is, akkor-  ez valóban jelentős eredmény. Harold Wilson'i  munkáspárt-
jának sikereként könyveitéik el ezt az eseményt, mert az javasolta a négy  
„ liverpit" a kitüntetésre. Mindez tulajdonképpen illuzió volt, mert,  
mint arra Marx A tőkében rámutatott: a társadalmi mobilitás, az  egyé-
nek magasabb  társadalmi rétegbe jutása  még  nem vonja kétségbe a tő-
kés és ;: a 4đunkásasztál létezesút ,` csak burkoltabb formában : juttatja dcife-
jezésre. :. Ez  a  siker teát nem a; társadalom nyitottságát bizonyítja, ha  
nem :a társadalom . 	i 	kis csoportjának - történetesen a sikerrel   

anyagi . haszon bál xészesžilők eredményét. Ezért is váltott ki -a há -
borús‘ ve  enné, a ; lovagi ; cím tulajdónasai . körérben ; nagy  ellenkezést   1965- 
ben ' a határokat , hogy a Beatlest . lovaggá  ütik.  Lovagi cím `leahi jeal}! 
ért!  Kicsit füresá, ' igaz, 'és korábban ` ilyesmi nemiSen esett Meegg . .. R 
bizonyos George Wagg  őrnagy,  két háború hőse,  tizenkét ki~tiinteté  
küldte vissza a- királyi háznak 1965. július 24-én, s őt kilépett a munikás-
pártból de :ezzel; sem elégedett . meg: megváltoztatta : végrendeletét - is,  
melyben 30.0(1Q dollárt: akart a munkáspártra hagyni. Azért történt -mind-
ez, mert 600 kitüntetett közt ott volt ..a: Beatles is. . 
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Persze az együttes nem a jeah! jeah! miatt kapta az érdemrendet, 
bár Harold Wilson ez alkalomból azt nyilatkozta, hogy: „Mindannyian 
büszkék vagyunk az új zenei stílusra" Hanem azért, mert a Beatles volt 
Nagy-Britannia első  számú exportcikke a Beatles.sapkallákal, -pap káikikral,  
-cipővel, -lemezzel, -zoknival és még nagyon sok használati cikkel, mely-
re csak rányomták, hogy „Beatles" és máris kelend ő  áruvá lépett elő . 

E nagy siker titka az azonosulás. A közönség oly módon azonosul 
a slágerénekessel, hogy megérti, elfogadja az ideáltípust. Azonosulási 
vágyát éli ki ezáltal és tulajdonképpeni választása nem tudatos, még csak 
nem is önálló, a választás illúziója marad csak meg a vásárlónak. A slá-
ger annyi csatornán érkezik, hogy már nem tudni: a tömegigény valósá-
gos vagy manipulált?! A piac törvényei uralkodnak itt is, a sláger is 
aru, érvényes rá a kínálatkereslet törvénye. Nem is él egy-egy sláger to-
vább pár hétnél. 

Az azonosulás folytán irányíthatta a Beatles a divatot is. Az ifjúság 
a tömegdivat révén valósítja meg a nemzedékével való identitását. A di-
vat az összetartozás kifejezési lehetőségévé, egy csoportszerveződés sajá-
tos, semlegesebb és általánosabb „kommunikációs nyelvévé" vált. Az öl-
tözködés adhatta meg az áttörési lehet őséget, az egymásra ismerés leg-
egyszerűbb módját, ugyanakkor kifejezi azt is, hogy a kisebb csoportok 
keresik a kapcsolatot, sőt az azonosulást a nagyobb közösséggel. Ezért 
válhat egy-egy öltözék széles körben elterjedtté vagy akár egy életmód; 
sláger ;közkedveltté, elfogadottá. A kisebbség-többség kölcsönhatásában 
történik mindez: a kisebbség keresi a közösséggel való azonosulási lehe-
tőségeket és ez fordítva is megtörténik. Amikor valamely jelenség álta-
lánosan elfogadottá válik, bekövetkezik — szinte kivétel nélkül — a lcam-
znercializálódás. A siker titka pedig éppen a tisztaság, frissesség, a pia-
con kívüliség. Talán ezért is oly rövidéletű  minden divat. 

Az öltözködés tehát az azonosulás és az azonosulás kifejezésének 
módja, az adott társadalomból való különállást jelzi, és ezzel egyidej ű-
leg egy sajátos csoporthoz tartozást, ahhoz a biológiai közösséghez, amely-
nél szembe szökő  jellegzetessége a fiatalság, a biológiai kor. A fia- 
talság önálló értékké nő  és az ifjúság életkor mellett életmódot, sajátos . 
erkölcsöt jelent. Az ifjúság elutasítja a feln őttek társadalmát, értékrend-
szerét, a beilleszkedést, a beérkezést. Új értékrendet alakít ki és ez mo. 
rális értéke: felelősséget érez a társadalmi szegényséfért, a négerelnyo-
másért, a női emancipáció befejezetlenségéért. Elutasítja a tekintélyi kul-
túrát, mely nagy írót, nagy muzsikust, nagy színészt emleget. Persze, lé-
vén, hogy az ifjúság, a fiatalság maga semmiféle eszmei hovatartozást, 
meggyőződést nem jelent, a társadalom e rétege magába olvasztotta a 
bűnözést, az agresszivitást, a devtiáns személyek, a munkakerül ők, Úton-
állók seregét is. 

A diákság az, amely maga elé tűzte a társadalmi problémáik meg-
oldását. Köpeczy Béla 13  Reform vagy forradalom c. könyvében megma-
gyarázza, miért éppen a diákok: 

„Mert egzisztenciálisan kevésbé kötött, mint más kizsákmányolt 
dolgozó osztályok. Mozgási szabadsága is nagyobb, amit helyzetének, 
korának és a többség társadalmi származásának és gyakran anyagi hely-
zetének köszönhet ... A diák ezer szállal kapcsolódik ahhoz a környezet-
hez, amelyben felnőtt, mégsem mondható, hogy már »beilleszkedett« vol-
na a kapitalista társadalomba ... Ez azt is jelenti, hogy legalábbis átme-
netileg és a diákok egy részénél fennáll a politikai mobilitás lehet ősége 
is. Tehát a polgári környezetb ől jött fiatal néha ösztönös lázadásból, né-
ha a társadalmi jelenségek tudatos felismeréséből szembefordulhat a csa-
ládban megszokott értékrendszerrel." 

Valószínűleg erre gondolt Zeroanski lengyel szociológus, amikor azt 
mondta, hogy fiatalkorában szocialistának kell lennie minden rendes em-
bernek. A nyílt politikai színtéren azonban bukásra ítélt a lázadása, amint . 
az jól látható a nyugati világ 68-as eseményeiből. 
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A csoport, melynek legfőbb érdeme a fiatalság, különös ,kapcsolatát 
nyújtja a konformizmus-nonkonforarizmus ellentétnek. Befelé a csoport 
már-már katonai szigorral fegyelmezi magát az egyén hűséges alkalmaz-
kodással tapad a közösséghez, kifelé pedig lázadó, így éli ki egyéniségét. 

Mindez a beat-együttesekre is vonatkozik. Marcuse" figyelte meg, 
hogy az együttes olyan „rögzített egység, mely felszívja az , egyéniséget, 
totalitariánus abban az értelemben, hogy maga alá rendeli az egyéni 
tudatot és mozgósítja a kollektív itudatalattit, és ezt minden társadalmi 
funkció nélkül teszi". 

Valójában nem mentes a társadalmi funkciótól, közösségi vágyó. 
dást, összefogást, tiltakozó éxzünletet fejez ki. Dinamikája és a társada-
lomban befutott pályája határozza meg, hogy ez a tömörülés elemi szin-
ten történik-e, vagy ~kiindulópontja csak egy fejl ődési irányvonalnak, mely 
valódi lázadó tartalmakat fejez ki. 

A Beatles esetében erről nem beszélhetünk, mert lázadásuk a kom-
mercializálódásba ért, de még ilyen körülmények közt is megtartottak 
valamit lázadó magatartásukból. Gondoljunk csak arra az estére, ami-
kor pályájuk csúcsán, a királyi gálaesten, a Prince of Wales Theatreben, 
Lennon a színpad szélére állt és felszólította közönségét, hogy énekeljen 
vele, de egy fenntartással: „Akik az olcsó helyeken ülnek, verjék össze 
tenyerüket. Akik pedig a drága helyen ülnek, azok zöröghetnek éksze-
reikkel." Egy kis irónia, egy kis megvetés, irigység és egy nagy adas ►  
merészség ... A Beatles mindig is kihíváste lentett a burzsoáziának, egé-
szen másmilyent ugyan, mint ami a hippik, a marginális csoportok ré-
széről érkezett. Ha valakinek a háta mögött több millió font van, nem 
jelent túl nagy veszélyt a tőkésekre, bármilyen nagy hatással van is a 
tömegekre. Lennon szocialistának vallotta magát, ösztönösen, már csak 
származása miatt is, ezért állt a munkásosztály oldalán — bár ő  egysze-
rűen kizsákmányoltakat emlegetett —, de következetlen volt. 

A Beatles pályájában törés akkor következett be, amikor szembe-
találták magukat a témnyel: a nagytőke kezében vannak. A lázadás élét 
elveszi a társadalom azáltal, hogy felszínre hozza, piacra dobja és áru-
nak tekinti. A kisebbség befut, elveszíti indulatai erejét és a rendszer 
szolgájává válik, azé a rendszeré, amely ellen tulajdonképpen lázadt. Ép-
pen azért sikkad el a kereskedelem világában, mert forradalmi program-
ja nem totális, radikális, csak bizonyos jogok kiküzdése a célja. E jogok 
kielégítését pedig még a rendszer is segíti a tömegkommunikáció és tech-
nika eszközeivel, ezáltal bekebelezi, kiszolgáltatottá alacsonyítja a láza-
dást. Ezt egy sajátos dialektika, a valóságosnak látszó tömegigény és a 
piac uralma közt feszülő  ellentét folytán teheti. Mindez azért következ- 
het be, mert a rock a kapitalista társadalom terméke, azé a társada-
lomé, melynek egésze a személyiség elnyomását célozza, ahelyett; hogy 
felszabadítását elősegítené. Éppen a bekebelezés a célj a, a lázadás illú-
ziójával a lázadást akarja leszerelni. Erre mondta Harrison, hogy „A 
biztonság az egyetlen, amire vágyom. A pénz, hogy semmit ne kelljen 
csinálnom, a pénz, hogyha akarok valamit, akkor megcsinálhassam". Mert 
valóban a cselekvés, a tevékenység látszólagos szabadságára csak a pénz 
hatalmával van lehetőség. 

A Beatles sikere tulajdonképpen abban van, hogy a kell ő  időben 
kerültek felszínre. Legbiztosabb patronjuk: mindent lenézéssel emleget-
nek. A lázadásukban a hányavetiség, nyegleség a legtartósabb elem. Fel- 
lépésük kihívó, nyilatkozataik élesek, merészek, meghökkent ők.' Még az 
önmagukat sújtó nyilatkozat is végül az ő  malmukra hajtja a "vizet' a 
„népszerűbbek vagyunk a Jézus Krisztusnál" kijelentés elidegenítette 
ugyan a hivők egy részét, végső  eredménye azonban az lett, hogy az egy-
ház együttműködést ajánlott fel. 

Ismert zenei szakértők cikkeztek zenéjükről a legnagyobb lapokban, 
mindenki komolyan vette őket, csak ők magukat nem; . Leonardd Bernr 
stein" kijelentette, hogy őt a Beatles dalkompozíciója kifejezetten : Schu-
bertre emlékezteti. Richard Buckle balettkritikus a legjobb zeneszerz ők-
nek nevezte őket Beethoven óta ... Minderről a Beatles: „ ... vannak 

75 



emberek, akik . komolyan veszik. Az persze jó, ha az embereknek tetszik.  

De ha elkezdik. »tisztelni«, nagy és mély dolgokat olvasnak ki bel őle, sőt  
jelképeket kovácsolnak, az már szamárság. Az egész egy óriási szamársa  

A mindennapok elleni lázadást csak a mindennapok fojthatják meg,  

ezért a különös taktika, hogy mindig egy lépéssel előbbre járnak, örök  
sen megújulnak, változnak. A megújulásnak a gesztusa, nem a tartalma  

a fontos. A nyilatkozatnak a formája, nem pedig a lényege az érdekes.  
Ha szenzációt jelent, felt űnő  és sértő, váratlan és hetyke -- megtette ha-
tását. Mindez pedig megvolt Lennon és a többi fiú nyilatkozataiban.  

Gúnyt űztek, vagy egyszerűen kívül maradtak a politikán, nyeglén bírál-
ták saját zenéjüket, sikerüket, és egész őrületet, az egész jogosságát,  
szenzációt és a mítoszt, amelyet belőlük újra meg újra teremtett a saj-
tó, . a tévé és a rádió. Minél hangosabb a publicitás, nagyobb a siker, an-
nál hányavetibben, nyeglébben kell viselkedniük, nemtör ődömséggel, ci-
nizmussal tekinteniük a világra, tudatlanabbnak látszaniuk. A megalapo-
zott siker ugyanis a felnőtt társadalomé, a sikert nem a tudás, hanem  
a spontán szerencse hozza, ez az ő  világuk.  

Az 1966. év pályájuk csúcsát jelentette, a legnagyobb anyagi és kö-
zönségsikert, a legnagyobb mértékű  kommercializálódást is és egyben  
egy új korszak, a befelé fordulás, az énkifejez őbb stílus korszakának kez-
detét. Elfordulás volt ez a politikától, a korábbi hangzás világától, a já-
tékos, polgárpukkasztó viselkedést ől. Visszavonulás volt a színpadi fel-
lépéstől is.  

1968-1969-1970 a válságok korszakát jelentette a Beatles életében. 
A beérkezés  egyszersmind  beilleszkedést  is jelent a nagyobb közösségbe,  
feleslegessé válik a kisebb, zártabb, lázadóbb csoport, mely az egyéniség  
megőrzésének és kiélésének lehet őségét nyújtotta. A csoport közös küz-
delemre szánja el magát az érvényesülésért, a beérkezés, pillanatában a  
csoport nyűggé válik ,  megszűnik a küzdőfunkció és egyéni érdekek, ér-
vényesülési vágyak ütköznek össze. Ezt már burkolhatják személyes pa-
naszba, művészi igényességbe stb. A közös siker az , egyéni ambíciókat  
felerősiti, és a generációs konfliktusra épített lázadás nem ad lehet ősé-
get arra, hogy egy bizonyos idő  után a csoport még mindig megmarad-
jon. Viszont az egyén csak „akkor léphet el őre az elkülönülés, .a szuve-
rén személyiséggé formálódás útján, ha előtte jól, biztosítottan élte mer  
az igényelt baolvadátst ... Ha a bwlvadás biztons ága nem adott . , nem 
mer leválni sem a csoportról" — írja Popper. Péter. 1ó 

Hosszabb-rövidebb ideig összetarthatja még az együttest a :megszo-
kás vagy_ ~ anyagi érdek, de végül az idő  mindent megold. Az idő,.. mely 
magával-hhozza, a szükségszerű  megöregedést és a társadalmi munkarneg-  
osztásban egy pozíciót, státust az egyén számára. A feln őtté válás folya-
matának velejárója a korábbi, csoportokba való szövetkezés felbomlása.  
Ezt nem kerülhette el ;  a Beatles sem.  

Az idő  a rock számára tabu. A rock a jelenre esküszik, a „most"  
illúziójára épül, bár az eltűnt tegnapot állítja szembe a mával. Adorno  
ezt „eklektikus nosztalgiának" nevezi -- ,a sláger felidézett múltja nem  
több, mint a jelen egyik árnyékszerű  kiterjedése". A pillanatra eksivés  
erő  képében tünteti fel a gyengeséget, azt,hogy, az ifjúság tudja, mit 
utasít el, de nem hídja a célját -=- talán  az  ifjúság megőrzése?! Ezért  
övezi kultusz a rock fiatalon elhunyt sztárjait: ők - azok, akik .: konzervál-  
ják az ifjúságot. És minden slágerben feltűnik a vágy, hogy az ifjú-
ságot visszavezesse abba 'a nagy, természetes áramlás a, melynek : a  neve  

Pár szó az agresszivitásról, mély ni*jdnem minden rock-csoportra . 

jellemző. A laza személyiségalkat — a rock-nemzedék körében pedig min-
dig tapasztalható a. .kialakulatlan„ még határozatlan személyiség -- . elke-
rülhetetlenül bizonytlanságérzetet erédményez, ezzel pedig eutt jár a  

környezeti visszajelzések általi megerősítés igénye. .  A . bizonytalanság . leg-
könnyebb csillapítója éppen a környezettel való ütközés, foközott szem-
beállás. Az én ,és a világ megismerésérének, . a saját személyiSéghatárok . 

történelem.  
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és lehetőségek ellenőrzésének, a _ viselkedést szabályzó orientációs pontok 
megszerzésének legegyszerűbb módja az agresszivitás. Ahol az egyén üt-
közik a környezetével, ott a határ, a hatáslehetőségek vége. „Az emberi 
(és állati) biztonságérzet, a viselkedés szabályozása, ill. a helyzettel adek-
vát viselkedésmódok megtalálása, a megoldást jelent ő  modellek kidolgo-
zása — mindez az orientációs pontok, ha tetszik : egyértelmű  jelzések 
stabilitásán alapul" --- adja a meghatározást Popper Péter. Amikor a meg-
szokott orientációs pontok . eíbizon ytalanbdnak:, 'a tömeg először szoron-
gással, majd pánikkal, végit; dühvel reagál, nyitottá  és fogékonnyá válik 
minden ' demagógia iránt, mert  az agresszív ; viselkedésével ésével akarja meg-
találni újra' • az egyértelmű  határt. A felnőtté válás folyamatában u  az értel-
mi-intellektuális-szociális problémák jelentkezésekor az egyén szintén el-
bizonytalanodik, úi. a korábbi viselkedésforinákat`''he rt' fogadja a meg-
szokott módon a környezete . Új orientációs pontokat_ , kell kidolgozni. 
Eszerint az antiszociális ember agresszív oppozíciós igénye és késztetése 
nagyon sokszor belső  bizom ,,talans  ból, az én-kép labilitásából A  fakad. 
bizonytalan személyiség ' szabadságélményét a tagadásból «meríti: , ,,Tagad-
ni  tudok, tehát vagyok." A tagadásnemcsak élményszerzés, intenzív ön-
érzés, hanem én-keresés és főleg gyengeség. A tagadás mindig könnyebb, 
az igenléshez én-erő  kell. A tagadás .szabadságából, geddig ai tagadás kény-
szere születik, elidegenedés, elégedetlenség. Ett ől nincs' mesísz a rock 
lázadása. 

Az együttesek életében — így a Beatlesében is ezek : után már csak 
a kábítószer-élvezet zsákutcája marad. Az tény, h• _, a kábítószer .örök 
jelent . teremt, eltünteti az ellentmondást és az eb ..1 ered ő  ösztönös ta-
gadást és az elidegenedést. A korszakváltás válságát, amikor kisebbség-
ből a mechanizmus részévé lesznek. Ráéreznek helyzetük összeférhetet-
lenségére: a lázadás hulláma vetette fel őket, ugyanakkor a rendszer tu-
lajdonosa azon eszközöknek, melyekkel a lázadást hirdetik. 

1968 a „meditáció éve" a " Beatles életében. Ezután már csak az 
együttes felbomlása következik a felhalmozódott ellentmondások hatásá-
ra, a legenda, a mítosz lerombolása: a „Nem voltunk istenek" kijelentés 
Lennontól. 

Bármennyire zenei mozgalomnak látszik is a rock, meghatározott 
ideológiák hatására alakult és fejl ődött. 

Herbert Marcuse az Egydimenziós ember c. könyvében' kifej ti elmé-
letét, miszerint a mai kapitalista társadalomban az' ipari fejle ttség követ-
keztében a .tőkésosztály megszelídítette a munkásságot. Anyagi jólétéb ől 
az nem akar kimozdulni, ezért rá nem lehet számítani a - társadalom 
erőszakos úton való megváltoztatásakor. De ''iatl a.-  társadfildiniak egy 
rétege: a számkivetettek, a színesb őrűek, a Munkanélküliek, kiknek 'élete 
a legközvetlenebbül és legreálisabban követeli a t űrhetetlen viszonyok 
felszámolását. Ide tartozik a hippi is. Csak a társadalmon kívüli, aki 
munkájával nem része a rendszernek, az maradhat kfviil . az öntudatmér-
gezésen. 

A társadalmon kívüliség elérésének legjobb módja dr. Timothy 
Leary" szerint a Pszichedelikus kísérlet c. munkájában ismertetett szer 
segítségével történhet. Ez a szer az LSD. Hatására szociális passzivitás 
lép fel, olyan közöny, mely — főleg a vegyszer hatásának múltával — 
teljes depresszióhoz vezet — a társadalomból való kikapcsolódáshoz. 

A Beatles esetében olyan nagy volt a közönségben kialakított kép 
és a belső  valóság, a lázadás és konformizmus közt a feszültség, .hogy a 
könyörtelen hajszából való kiutat, a szörny ű  ellentmondás feloldását még 
a kábítószer sem tudta biztosítani. Az együttes tagjai egyedül próbálták 
meg folytatni szereplésüket kisebb-nagyobb sikerrel, de olyan átüt ő  és 
egyértelmű  sikert egyikük sem tudott elérni, mint Beatles korukban. 

A rock-lázadás ellentmodásai kifejezésre jutottak a Beatles sorsá-
ban. ők megadták a lázadás egy sémáját, egy olyan lázadásét, melynek 
alapja a generációs ellentét és amely megto ással, tragédiákkal, a 
diszkókorszak kezdetével pedig pangással vé 	ött 	egyelőre. 
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JEGYZETEK 

Az ifjúság körében az ötvenes évekt ől kezdve elterjedt, hangsúlyozott ütem ű, vad 
ritmusú könnyűzenei műfaj. Emellett életmódot, sajátos filozófiát (Marcuse), pszichológiát 
(Tuli Kupfenberg, Timothy Leary) és egyfajta erkölcsöt is jelent. Megteremtette önálló iro-
dalmát (Ken Kesey, Richard Farina), képz őművészetét - happening - (Andy Warhol), 
akciószínházát - Living Theatre - (Antonin Artaud, Julian Beck, Judith Malina), folyóira-
tait (OZ - Richard Neville, The Village Voice - John Wilcock és Norman Mailer). 

Adorno, Theodore W. német filozófus, esztéta, az ún. frankfurti iskola vezet ő  alakja. 
Idézett mű : Einleitung in die Musiksoziologie (Leichte Musik, Frankfurt 1962-1968). 

Riesman, David amerikai (USA) szociológus. Az amerikai szociológia „kritikai" szár-
nyához tartozik, műveiben elsősorban a mai amerikai társadalom kritikai elemzésére törekszik. 
Legismertebb könyve A magányos tömeg. I. m. Listening to Popular Music. American Qua-
terley, 1950. 

Mumford, Lewis amerikai (USA) író, kritikus, amerikai, brit és több nemzetközi 
építész- és városszervezési szövetség funkcionáriusa. 

Chase, Stuart várostörténeti kutató. 
Mailer, Norman amerikai regényíró. 
Ungvári Tamás irodalomtörténész, kritikus, m űfordító. I. m. A rock mesterei. Ze-

neműkiadó, Bp. 1974. 
Osborne, John James angol drámaíró. 
Herman, Gary: The Who. London 1971. 
Roszak, Theodor: The Making of a Counter-Cultura (Reflections on the Technocratie 

Society and Its Youthful Opposition). London, 1969. 
Lloyd, A. L.: Folk Song in England. London, 1955. 
Wilson, Harold angol politikus. 1963-ban vette át a Munkáspárt vezetését, 1964-1970 

között miniszterelnök volt. 
Köpeczy Béla irodalomtörténész és történész. I. m. Reform vagy forradalom? Bp. 1970. 
Marcuse, Herbert USA-ban él ő  német származású filozófus, az ún. frankfurti is-

kola gondolatvilágának nagyhatású képvisel ője. Tanai erős befolyást gyakoroltak a hatvanas 
évek nyugati diákmozgalmainak ideológiájára. 

Bernstein, Leonard amerikai (USA) zeneszerz ő , karmester és zongoram űvész. 
Popper Péter pszichológus. I. m. Színes pokol. Magvető , Bp. 1979. 
Leary, Timothy: The Psychedelic Experience, 1964. 

FELHASZNÁLT IRODALOM 

Ungvári Tamás: Rock ... rock ... rock. Zeneműkiadó, Bp. 1976. 
A rock mesterei. Zeneműkiadó, Bp. 1974. 
Beatles-biblia. Gondolat Kiadó, Bp. 1969. 
Jean Szczepanski: A szociológia alapjai. Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1968. 
A Playboy 1981. januári száma - John Lennon interjúja. 
Az IPM Magazin (Bp.) 1980. decemberi száma. 
Dr. Bodrogvári Ferenc-Marija Ifkovi ć-Szám Attila: A marxizmus alapjai és az önigaz-

gatású szocializmus. Tartományi Tankönyvkiadó Intézet, Újvidék, 1976. 
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CSORDÁS MIHÁLY 

HÁROM ŐSBEMUTATŐ  

Gyors egymásutánban Gobby Fehér Gyula két darabját mutatta be tavaly 
a Szabadkai Népszínház magyar társulata, az Újvidéki Színház pedig 
Deák Ferenc drámáját adta elő  közvetlenül újév előtt. Mindhárom pro-
dukció nagy nekirugaszkodások nyomán született meg, s egymásra ab-
ban is hasonlítottak, amiben hasonlítottak az elmúlt év többi el őadására 
a két színházban: egy-egy részletükben emelkedtek csak a mindenkori 
középszint fölé, de igazi, nagy meglepetést nem jelentettek. M űvészi érté-
kük minden esetben elmaradt a szöveg és általában az anyag kínálta le-
hetőségek mögött. A rendező  hol látványosságra, hol monumentalitásra, 
hol valami fiktív stílusra helyezte a hangsúlyt, míg más ,követelmények-
nek nem, vagy csak részben tett eleget. 

Az 1981. év tehát színházainkat igen szűkmarkúnak mutatta, ame-
lyek igazi művészi élményben alig-alig részesítették az igényes néz őt. 
Attraktív diszkóműsort készítettek sztriptízzel, amelyben leghitelesebben 
a hivatásos diszkóénekes, Gucan Zvekanovi ć  játszott, nem pedig a felso-
rakoztatott színészek, mintegy jellemezve alakításával a produkciót. Pász-
tázva A zöld hajú lány című  rockoperáról a sajtóban megjelent jegyze-
tek, vitacikkek között, tapasztalhatjuk, hogy figyelmük középpontjában 
nem a darab lényegi mozzanatai állnak, hanem a rövidke vetk őzésjele-
net, amely szervesen bele sem illeszkedik az el őadásba, de amely mégis 
felcsigázza a kedélyeket. A bugyogóját „jelképesen" arcunkba vágó h ős-
nő  neve sajnos nem szerepel a színlapon, pedig alakítása fémjelzi ina 
már a lapokban a hangulatos műsort, egyben valódi természetére is rá-
mutatva. 

A DISZKÓKIRÁLYNŐ  ROMLASA 

Mintha éppen arról a lányról szólna a történet, akit jól ismerünk, 
alkit kijózanítani a diszkó és a zsúrok részegségéb ől napról napra meg-
kíséreltünk. Éppen ebben a valószer űségében rejlik Lengyel Gábor és 
Gobby Fehér Gyula rockoperájának, A zöld hajú lánynak a legfőbb érté-
ke. A darabot 1981 novemberének els ő  napjaiban mutatta be a szabad-
kai együttes. 

A mű  sajátosan kiszolgáltatott kis h ősének, Évának a sorsa azon-
ban korántsem egyedi és véletlenszerű . Ez az alig megkezdett, megható 
módon a boldogság, az örömök felé törekv ő  életecske máris a romlást, 
az elvesztést példázza; sok fiatal talajvesztését, akik éppen a boldogság-
keresés mámorában váltak szerencsétlenné. Éva csökönyös elszántsággal 
száll perbe a világgal, környezetével, szüleivel. Szórakozni szeretne, bol-
dognak lenni, mindent megkapni az élett ől. Mohón kap az élvezetek, 
csalóka szerelmek, a pohár és végül a kábítószeres álmok cigarettái, 
majd fecskendői után ... Megérkezik fehér lován (Vicsek rendez ői ötle-
teként, a szó szoros értelmében, a színpadon is) a vágyott szerelmes, a 
diszkó világának hőse, de mint várhattuk, becsapja Évát,maradék 
illúzióit is elrabolja. 

Vicsek Károly differenciált jelképrendszere mutatja: nem egy lány, 
hanem egy nemzedék tört része áll el őttünk a rivaldafényben. Azé a 
nemzedéké, amely .a világot már egykét évtizede járó, és felénk csak 
megkésve, afféle utóhullámként elér ő  ifjúsági betegség, a dacos életcél-
nélküliség hálójába leginkább belegabalyodott. 

Nem a diszkó és a zsúrok világa ellen szól hát Gobby Fehér Gyula 
drámai szövege, hanem e világ elidegenedett, a valóságból kicsúszó vál-
tozata ellen, amely fokozatosan megteremtette önnön törvényeit, szem- 
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ben a társadalom törvényeivel. Olyan társadalmi gondot szülve ezáltal, 
amelyet megoldani — éppen az Évák érdekében — a szül ők, a pedagó-
gusok és mindannyiunk feladata. 

Gobby Fehér Gyula jól ellenpontozott szövegében. Éppen ennek a 
lényegi mozzanatnak a színpadra való átviteléveQ maradt adósunk az öt-
leteikben gazdag rendezés. Vicsek Károly ugyanis pazar anyaggal rendel-
kezett: gazdálkodhatott a jó szöveggel, Lengyel Gábor kit űnő  zenéjével, 
Hupkó István fantáziadús díszleteivel, Kosta Bunuševec sok stílust egy-
beötvöző  jelmezeivel és maszkjaival, Petar Slaj remek koreográfiáival, 
a zenekar kiváló muzsikájával és a színészek korrekt játékával, közöttiek 
néhány kiemelkedő  alakítással. Mindebből Vicsek az egymáshoz illesz-
kedő  szimbólumok mozaikját alkotta meg, amelynek bels ő  vérkeringése 
nem annyira teljes, hogy élni érezzük a legapróbb részleteket is. 

Vicsek Károly rendezésének hibái tehát éppen erényeib ől fakadnak: 
képrendszerének mozaikjaival mond sokat, de szintézisüket megterem-
tenie nem sikerül, és vele a színpadon kimondania Gobby Fehér Gyula 
drámai igazságait. Hiszen a Lengyel Gábor műhelyében megszülető  egyéni 
muzsika már hordozza magában a megjelenítés olyan lehet őségeit is, 
amelyek a tartalom mélyrétegeit hoznák felszínre. Látványos, produk-
ció kerül a színpadra. Benne elhalványulnak a szövegben fellelhet ő  tra-
gikum színei. Inbb a rock hiteles világának  megfestése a rendez ő  cél, 
ja, mint a hősnő  életének az ábrázolása. 

Merről és hogyan közeledhetünk hát az _ előadáshoz, amely feltehe-
tően a legnaggyyobb közönségsikerre számíthat az utóbbi évek szabadkai 
színpadi produkciói 'közül? Nyilvánvalóan és értelműen csak a zene-
és színházesztétika felől. E kritériumok próbáját állja ki csak részben 
az első  szabadkai rockopera, amelynek araár címadó dalában is domi-
nál a tragikum. Ám nem szövi át jeleneteit úgy, hogy az élvezetközpon-
tú, elidegenedett élethitvallás méltó cáfolata lehessen: 

Eltolt életem. 
Nincs ki szeressen. 
Nincs kit szeressek. 
Üres a szívem. 
Te, zöld hajú lány, 
Ki szeret téged? 

Pedig hangulatos, monumentális előadást láttunk, amely óriási erő-
ket mozgat meg ..és rengeteg energiát szabadít fel. Fájdalmas és lesújtó 
mondandója mégsem elég iliangsul os: az emberi közösség elveszített 
egy egészséges és szép lányt, aki viharos gyorsasággal jut el a narkomá-
niáig, éppen a zene és a tánc röpít ő  szárnyain. 

Mondhatjuk: élményben részesültünk ismét a Szabadkai Népszín- 
házban. Szórakoztunk, mintha zeneklubban töltenénk az esténket. Aztán 
elgondolkozunk Éva (a zöld hajú, lány) és társai, a mindennap ügyeletes 
diszkókirálynđk és zsúrtündérek sorsán. 

A zöld hajú lány . mégis színjátszásunk nagy. eseménye: gördülékeny, 
kivitelezésében pompás produkció.Egy biztos kezű  rendező  próbálkozá-
sa a színpaddal. Folytatását sok reménnyel várjuk. Hangulatos zene, gaz-
dag koreográfia, a rendezői szándék jegyében megkomponált színpad-
képek teszik emlékezetessé. A színészek közül Jónás Gabriella, . Földi 
László, Bada Irén és Gucan Zvekanovi4 (diszkóénekes) alkotói módon 
járult hozzá sikeréhez; különösen Jónás Gabriella, aki tragikája tudott 
és mert lenni ennek  a mindenképpen er őpróbát jelentő  darabnak. 

A TÖRTÉNELEM FORG6SZtNPADÁN 

Gobby Fehér Gyula Akasztottak balladája című  dakumentümdrámá-
jának bemutatója szorosan az előbbi után következett, november dere-
kán. A kétnyelvű  . produkció-  napjaink emberét a második világháború 
borzalmaira emlékezteti és felidézi a fasizmus szabadkai áldozatainak, 
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a hősöknek Mayer Otmárnak, Simokovich Rókusnak, Šime Tikvickinek 
és másoknak az emlékét. Ekként a dokumentumdráma nem is eseménye-
ket sorakoztat fel, hanem sajátos módon lírává lágyul, mai életünkbe 
olvasztva a népfelszabadító harc napjainak gondját. A sorsnak ezt az eset-
legességét szimbolizálja Hupkó István egészében megmozduló, megfor-
duló, sőt a végén már eszeveszetten forgó színpada, hatalmas arányokat 
jelző  díszletei; az egymásba látszó világok. 

Ha akarnánk se választhatnánk el ina már Gobby Fehér Gyula szö-
vegét a világot jelentő  deszkákra épített hupkói konstrukciótól. Nélkü-
le kevésbé játszhatnának a színészek, mint ahogy most is keveset játsza-
nak még, a gondolati tartalmakat a néz ő  felé közvetítve. S éppen e ha-
tárkőnél megállva gondolkozhatunk el: miként lehelhetnének a rendez ők 
több életet a hasonló jellegű  produkciókba, amelyek mindig inkább ki-
mondják üzenetüket, mint sugallják. Nem az Akasztottak balladája című  
előadás fogyatékoss ága csupán „műsorszerűsége". hanem általában' az 
alkalmakra készült produkcióké; mintha egy-egy évforduló megjelölésére 
nehezebb lenne életszerű, képekben megjelenítő  előadást megalkotni. 

Az apró epizódokból egységes produkcióvá szerveződő  dokumentum-
drámát a forgószínpad mozdítja ki „történelmi keretéb ől" és emeli át a 
jelenbe. Ez a rendőrségi szobát, vasútállomást, kínzókamrákat egyaránt 
mintázó díszlet közelíti és távolítja egymáshoz és egymástól az esemé-
nyeket, az emberekben lezajló be lső  történéseket — életessé teszi a fel-
sorakozó állóképeket. 

A rendezők, Vicsek Károly és Boško Pištalo, akként ötvözték eggyé 
a szerbhorvát és magyar nyelven elhangzó mondatokat, hogy a szöveg-
mondás valami célja felé torő  erős áramlás marad mindvégig, hasonló-
an a zeneműhöz, amelyet több hangszerre komponálnak. Igy aztán a 
történelembe visszapillantani vágyó színházlátogató hiteles képet kap-
hat a negyvenes évek első  felének szabadkai eseményeiről, Az író, Gobby 
Fehér Gyula mondja: „A »repülő  hadbíró«, dr. Dominich Vilmos száza-
dos volt. 1941. október 13-ától november 21-éig mint valami mozgó cir-
kusz élén, úgy járta Bácskát a rögtönítél ő  bíróságával. A halál járt vele. 
A kommunistákat és zsidókat akarta irtani. (...) De gyilkosságai soka-
kat ébresztettek rá a valóságra, arra, hogy hol a helylik a megszállók 
elleni harcban. Arra, amit Mayer Otmár már a fasiszta hadsereg bejö-
vetele előtt kimondott: »Én maradok. Nekem itt van elintézni valóm .. . 
A Párt az országban marad. Ha azután már tettem valamit, akkor jöj-
jön, aminek jönnie kell. Akkor volt miért meghalni.« Innen nem az 
igaz hazafiaknak, nem a kommunistáknak, nem az antifasisztáknak kel-
lett szökniük. S ha az észak-bácskai partizánosztagok els ő  parancsno-
kát tizennégy társával együtt 1941. november 18-án ki is végezték, helyük-
re mások álltak, a megszállás nyarán felobbant fényeket, az ellenállás 
fényeit, mások vitték tovább, egészen addig, amíg a felszabadulás vilá-
gossága nem árasztotta el a tájat." (Színlap) 

A darabban felsorakozó színészek egyaránt korrekt alakítást nyúj-
tottak, habár a szerepek természete, a m űvészekre kirótt feladatok jel-
lege nem egyéni, hanem kollektív teljesítményre nyújtott inkább alkal-
mat. A résztvevők nagy száma (huszonhét szmész lép a rivaldafénybe), 
Hrvojé Tikvicki hatásos zenéje és az impozáns díszletek a monumenta-
litás felé viszik ezt a szuggesztív erej ű  előadást, amelyet mindkét társu-
lat a magáénak vallhat. 

MAGÁNYOSOK KÖZÖSSÉGE 

Deák Ferenc Nirvána című  drámája a tavalyi év utolsó napjainak 
színházi eseményeként kavarta fel kissé a kedélyeket. Az ismert vajda- 
sági drámaíró szövegeinek jó ismerője is rácsodálkozhatott 
hiszen az mintha egy egészen új iránynak az állomása volna Deák 
fikásságában. Nyilván a dráma realisztikus hangütése, a megszokott '. .• 
stílusjegyektől való mentessége ejtette zavarba a .rendezőt, , ifj. Szabó 
Istvánt is, aki azután a legkülönfélébb színpadi eszkiizöl el állította 'az  
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'Újvidéki Színház deszkáira az alapjában mégiscsak igen jó drámát, amely 
önnön törvényei szerint, minden vele szemben támasztott egyéb elvárás 
cáfolataként, é1 és ismételten életre kel a rivaldafényben. 

Mindenekelőtt azonban le kell szögeznünk: éppen stílusának elegy 
volta, hangjainak és színeinek diszharmóniája miatt nem tartozik sike-
rültebb előadásaink közé a Nirvána; csupán egy az elmúlt esztendő  kö-
zépszerű  bemutatói közül, amelyet azonban látnia kell a közönségnek, 
mert mélységesen emberi mondandója, egy-egy kivételes szépség ű  jele-
nete, a színészek akarásai arra nagyon érdemessé teszik. Miként egy ve-
le készített interjúban, a Nirvána 'kapcsán mondja az író célkitűzéséről: 
„Az én irodalmi erőfeszítéseim nem mások, mint állandó kísérletek a 
párbeszédre. A Nirvána sem mond mást, mint hogy az emberi közelség 
mennyire hiányzik az életünkből, mennyire szükséges ahhoz az oxigén-
hez, amit egy-egy lélegzetvétellel magunkba szippantunk, hogy mennyire 
szükséges az emberi megértés, a kézffogás, a barátság, a mindenkori em-
beri kapcsolat." 

Nem csorbítja és nem növeli a dráma értékét, de el őtörténetéhez 
tartozik, hogy évekkel ezel őtt elkészült tévéváltozata, amelyet láthatott 
is a Belgrádi Televízió közönsége. Nem beszélhetünk azonban egyszer űen 
műfaji változatokról , hiszen a szerző  a színházi előadásban újabb , izgal- 
mas kérdéseket vet fel, élet és halál viszonylagos távlataiban gondolkozva. 

Deák Ferenc nem nyúlt új témához á tévéjátékban sem, annak is 
megtaláljuk ,;korábbi fejezeteit' szerteágazó munkásságában, azonos és 
más műfajokban. Ls itt térhetünk vissza az els ő  bekezdésben tett, kissé 
furcsán hangzó megállapításunkra: mintha egy egészen új iránynak volna 
az állomása Deák életművében a Nirvána.. Nem tartalmi, hanem stiliszti- 
kai sajátosságai miatt. Ami pedig itt már kideríthető: nem szövegként, 
hanem előadásként. Minden bizonnyal pedig azért, mert a jellegzetes, 
forró levegőjű  deáki színház most más, számára idegen természet ű  at- 
moszférába került Üjvidéken, amelyben sorvadoztak csak képei és jele- 
netei. A rendező  és a színészek minden erőfeszítése hiábavalónak bizo- 
nyult, hogy elmélyítsék a dráma létező  és valós konfliktusait. Néhány 
j színészi alakítást is láthattunk amelyek önmagukban sikerültek ilyen- 
re 

 
 vagy olyanra , de sohasem valamilyen határozott és egyértelmű  kon-

cepció keretein belül. Olyan apróságokban is végzetesen elhatárolódtak 
egymástól, mint például a hangerő, amely egy, a halál közelsé ében élete 
utolsó ügyeit intéző  beteg feleség szobájában igen dönt ő  színpadi esz-
köz lehet. Sorakoznak tovább a nem szerencsésen alkalmazott megoldá-
sok: indokolatlanul víziók törik meg a különben is víziószer ű, mert belső  
világokban játszódó eseményeket; a szereplők ki-bejövetele rendezői 
szándékoltságra mutat; szúrják szemünket a színpad bal sarkába helye-
zett kettes ágy emelvényének oldalán éktelenked ő  fehér keramitkockák, 
amelyeket mintha épülő  fürdőszobájához készített volna be valaki. 

A kártyalapok nélkül történő  kártyázásjelenet a főhős halálakor 
azért rontja a darab drámai hatását, mert a még fel nem oldott fe szült

ra  
ség pillanataiban a lényegesr ől lényegtelen dolgokra vonja figyelmünket, 

 anélkül, hogy' a színpad nyelvén valamivel is többet mondana szán k 
annál, amit már tudunk. Ekkor az is kiderül végérvényesen, hogy az 
egymásba játszott valós és álomvilágok közös nevez őre esztétikai síkon 
nem kerülnek, képeik váltakozása nem hozza a kívánt eredményt. A 
rákbeteg Boján Kati, aki látogatóba érkezik haza a kórházból , kénytelen 
rádöbbenni arra, hogy a család élete 'könyörtelenül és zökkenőmentesen 
folyik tovább nélküle, hogy lényegében nincsen rá szükség, s őt, hogy 
betegségével terhet jelent férje, apósa, bátyja és a család többi tagfia 
számára. Bármit tesz, szól vagy gondol, egy megszűnőben levő, a nirvána 
(teljes megsemmisülés, nemlét) felé tartó élet bels ő  konfliktusait fejezi 
ki. Körükön akarva-akaratlanul kívülrekesztik az egészségesek, akiknek 
mindent szabad, akiknek étvágyuk van és nemi vágyaik, akik olyan ter-
mészetesen élnek, hogy az már önmagában merénylet a halálra ítélt 
hozzátartozó ellen. 

A dráma három napját sűríti egy délutánba az előadás, és hozza az 
eseményeket egyetlen lakás jelképes szobáiba. Sorra ide jönnek a hozzá- 
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tartozók, hogy ki-ki elintézze a maga „ügyét" Katival: az após ismét 
csak összevesszen vele, a férjével őt csaló ápolónő  gondját viselje, bör-
tönviselt fivére aláírassa vele az atyai ház eladásáról szóló szerz ődést, 
annak felesége elmesélje neki, hogy a f őkönyvelője feleségének három 
évvel azelőtt levágták mind a két mellét... 

S ha ezeknek az egy életre szólóan, végérvényesen „elintézett ügyek-
nek" a során végigpillantunk, találjuk meg az újvidékiek produkciójának 
„erős pontjait". Hiszen a színészek (egységbe ugyan nem illeszked ő) ma-
gánjelenetei egészen élvezhet őek, bennük a groteszk számos jegye érvé-
nyesül kitűnően. Tekintsük csak Ferenczi Jen ő, Soltis Lajos vagy Ábra-
hám Irén egy-egy remek magánszámát! Igaz, hangerejük miatt aligha 
élvezhetnénk őket azonos közelségb ől, illetve távolságból. Tudnak könnye-
dek és nagyszerűek is lenni ebben a darabban a színészek, sőt líraiak 
olykor, mint Daróczi Zsuzsa. Finom leszűrt humor érvényesül Deák tí-
pusteremtő  munkájában, és a fájdalmas humor hangján szavahihet ően 
szólalnak meg színészeink. 

Ifj. Szabó István maga vall a színlapon a Nirvána színpadra vite-
lének kockázatáról, pontosabban minden lényegbevágó rendez ői beavat-
kozás veszélyeiről bármely mű  előadásakor. Figyelmeztet is az ingovány 
helyére: „A drámába víziókat, álomképeket építettünk be, ezeket a szerz ő  
nem irányozta elő . Ezt nem az író ellen tesszük, hanem azzal az elgon-
dolással, hogy az eredeti írói szándék minél hatásosabban és szuggesztí-
vebben érvényesüljön az el őadásban. Anélkül szeretnénk tehát sajátos 
formában interpretálni a szerzői gondolatot, hogy megmásítanánk, vagy 
lényeges hangsúlyeltolódásokat eszközölnénk." 

A rendező  keze nyomán nem született hát stílusában és tartalmában 
egységes előadás, de további hangolással bel őle egészen jó produkció 
készíthető. Némi változtatással a díszlet és a jelmezek is kiléphetnek át-
lagszerűségükből, hogy a tovább tisztuló és a tartalom feltáruló mélységei 
felé áramló zenére valóban feléledjen Újvidéken a deáki világ. 

Lengyel Gábor—Gobby Fehér Gyula: A ZöLD HAJÚ LÁNY. Rendezte: Vicsek Károly 
m. v. Szereplők: Jónás Gabriella (Éva), Földi László (Béla), Albert János (apa), Albert Mária 
(anya), Barácius Zoltán (doktor), Gucan Zvekanovi ć  (diszkóénekes), Lakatos Ferenc-Zsiga 
(Düller), Kasza Éva (háziasszony), Bada Irén ( őrült lány), Tallós Zsuzsa (fáradt özvegy), Kot-
roba Júlia (Madár), Medve Sándor (görög), Nagy István (Markó), Szél Péter (Szumó), Vajda J. 
Tibor (liftboy), Ábrahám János (zenész), Díszlettervez ő : Hupkó István. Jelmez és maszk: 
Kosta Bunuševec m. v., Koreográfus: Petar Slaj m. v., Korrepetítor: Murényi Mátyás. ősbe-
mutató: 1981. november 2-án. 

Gobby Fehér Gyula: AKASZTOTTAK BALLADÁJA — BALADA O OBEŠENIMA. (Fordí-
totta: Lazar Merkovi ć .) Rendezték: Vicsek Károly m. v. és Boško Pištalo. Szerepl ők: Árok 
Ferenc, Bada Irén, Barácius Zoltán, Zoran Bu čevac, Danilo čolić, Ilija Drašković , Svetislav 
Đorđević , Ivica Jakočević, Karna Margit, Eržika Kova čević , Majoros Kati, Milan Marodić , 
Miroslav Medić , Medve Sándor, Monja Milenković , Nagy István, Szabó Ferenc, Szél Péter, 
Dobrica Stefanovi ć , Sánta Puszta Lajos, Sebestyén Tibor, Süveges Eta, Dragan Tometi ć , Mio-
drag Trkulja, Aleksandar Ugrinov, Persida Ugrinov, Mirjana Vuji ć . Díszlettervez ő : Hupkó 
István. Jelmeztervez ő : Slavica Grkavac. Zene: Hrvoje Tikvicki. ősbemutató: 1981. november 
18-án. 

Deák Ferenc: NIRVANA. Rendezte: Ifj. Szabó István. Szerepl ők: Daróczi Zsuzsa (Boján 
Kati), Pásthy Mátyás (Boján Tamás), Német Attila (Boján Laci), Ferenczi Jen ő  (Boján Ádám), 
Soltis Lajos (Csontos Miki), Ladik Katalin (Csontos Vali), Czifra Erika (Csontos Otti), Csillag 
Valéria (Csontos Zsóka), Ábrahám Irén (Márta), Bakota Árpád (Venczel öcsi), Bicskei István 
(Komócsi), Sinkó István (Orvos). Díszlettervez ő : Petrik Pál. Jelmeztervez ő : Branka Petrovi ć . 
Mozgáskompozíció: Ivan Klemenc. Zeneszerző : Spigel Tibor. ösbemutató: 1981. december 20-án. 
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OL VASÓNApLó 

HAT HÓNAP TÖRTÉNELME HÁROM KÖTETBEN 

JOSIP BROZ TITO összegy űjtött művei VIII., IX. és X. kötet. 
Forum, Újvidék, 1980. 

Hat hónap történelme sűrűsödött össze Tito elvtárs összegyűjtött mű-
veinek VIII., IX. és X. kötetében, amelyeket magyar nyelven az újvidéki 
Forum jelentetett meg. A VIII. kötet az 1941. november 29-e és 1942. feb-
ruár 17-e közötti eseményekre, a következ ő, IX. kötet a február 18-a és 
április 8-a közötti történésekre, a X. pedig az 1942. április 9-e . és június 
3-a közötti időszak történelmére vet fényt. A szövegek túlnyomórészt pa-
rancsok, katonai jellegű  utasítások. Tömören fogalmazva: az 1942 els ő  
felében lezajlott változatos s a népfelszabadító háború fellángolásának 
roppant tartalmas eseményeire vonatkoznak. 

A VIII. kötet azt az időszakot öleli fel, amelyben a népfelszabadító 
mozgalom katonai és politikai jellegű  problémák sokaságával állt szem-
ben. A nagy fegyveres erőket bevető  megszállóknak az első  ellenséges 
offenzívában sikerült elfoglalniuk az , Užicei Köztársaság szabad területét, 
majd 1942 januárjában — a második offenzívában — további csapásokat 
mértek a partizánerőkre. Ez volt az az időszak, amikor a népfelszabadító 
mozgalom vezetősége — mind a Jugoszláv Kommunista Párt Központi 
Bizottsága, mind a Legfels őbb Parancsnokság — az események középpont-
jában állt és a történések legközvetlenebb részese volt. A katonai tevé-
kenység súlypontja ugyanis az els ő  és a második offenzíva idején oda 
esett, ahol a vezetőség tartózkodott. Érthet ő  tehát, hogy Tito elvtárs„ a 
főparancsnok arra iranyította tevékenységének legnagyobb részét, hogy 
szóbeli és írásbeli parancsokat adjon. A kötetben közölt okmányok, leve-
lek, parancsok és utasítások arról tanúskodnak, hogy Tito elvtárs és leg-
közvetlenebb munkatársai az újonnan felszabadított területek (Sandžak) 
megszilárdításán és további kiterjesztésén, az el őrenyomuló német had-
osztályok elől Szerbiából visszavonult partizánegységek összeszedésén és 
rendezésén, . a sikertelen 'támadások (a Crna Gorai er őknek Pljevlja el-
len) káros következményeinek enyhítésén, a csetnikek tevékenységének 
leküzdésén és a hazai vezetőségekkel megszakadt kapcsolatok helyreállí-
tasán munkálkodtak. 

A kötetben közölt okmányok nagy része a Jugoszláv Kommunista 
Párt Központi Bizottságának 1941. december 7-én tartott ülésén hozott 
határozatok szellemében készült. Erre az ülésre a Prijepolje melletti Dre-
nova faluban került sor. Íme mit tudunk meg a drenovai napokról: De-
cember 6-án az olasz csapatok Pljevljából és Prijepoljéb ől előrenyomul-
tak, hogy megtisztítsák az útvonalakat.` Izbi čanj falu közelébe érkeztek, 
s előlük Tito elvtárs csoportjával egy mély, erd ős szakadékban kere-
sett menedéket. Tito elvtárs végül is úgy ítélte meg, hogy veszélyes a 
helyzet, s ezért éjszaka csónakkal átkelt a Limen és Drenovába érkezett. 
Másnap itt tartották meg a Központi Bizottság ülését, amelyen elemez-
ték az előállt helyzetet, mindenekelőtt az užicei visszavonulás utáni szer-
biai állapotokat. Elhatározták, hogy meggyorsítják a Szerbiából visszavo-
nult partizánegységeknek és a Pljevlja elleni sikertelen támadásban részt 
vett egységeknek az újjárendezését és átszervezését. Tito elvtárs elemezte 
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a meghatározott körzetekhez köt ődő  partizánosztagok és területi egysé-
gek fogyatékosságait és kifejtette az els ő  proletárbrigád megalakítására 
vonatkozó elképzeléseit. Másnap Tito elvtárs futár kíséretében Prijepolje 
felé lovagolt azzal a céllal, hogy bejárja az állásokat. A város közelében 
betért egy házba, és miközben arra várakozott, hogy a háziasszony ételt 
készítsen, olasz katonák t űntek fel a közelben. Tito az utolsó pillanatban 
menekült ki a veszélyes helyzetb ől, és visszatért Drenovába. 

Visszatérve a Drenovában tartott központi bizottsági ülésre, ame-
lyen fontos határozatokat hoztak, els ősorban azt kell elmondani, hogy 
ezeket a határozatokat a Központi Bizottság és a Legfels őbb Parancsnok-
ság okmányaiban később - december és január folyamán — meghatáro-
zott módon közzé is tették. El őször is azt az értékelést alakították ki, 
hogy a szerbiai helyzetet, noha roppant kedvez őtlen, mégis viszonylag 
gyorsan lehet rendezni, M komolyabb erőket, katonai, politikai és párt-
kádereket vezényelnek oda. A Jugoszláv Kommunista Párt Szerbiai Tar-
tományi Bizottságának címzett levélben egyebek között ez áll: „Az, hogy 
a partizánegységek visszavonultak Užicéb ől és még néhány helységből, 
nem jelent komolyabb katonai vereséget. A partizánegységek meg őrizték 
élő  erejüket, miközben súlyos csapásokat mértek az ellenségre a par-
tizán hadviselésnek éppen ez a f ő  célja. A visszavonulás politikailag sem 
vereség pártunk számára. Ellenkezőleg, a tömegek tudják értékelni a fel-
szabadított területen hónapokon át fennállt néphatalmat. Nedi ć  bandi-
táinak erőszakos hatalma csak még inkább meg fogja gy őzni a szerb tö-
megeket a partizánegységek harcának igazságos voltáról. Tehát, ha visz-
szavonulunk is egyikmásak városból és körzetb ől, ez semmiképpen sem 
jelenti azt, hogy az ellenségnek sikerült leverni a szerb nép felszabadító 
felkelését: mindössze azt jelenti, hogy a felkelés fejl ődésének újabb sza-
kaszába érkezett ..." 

Ezt az okmányt azért emeltem ki, mert Tito elvtárs az összegy űj-
tött művek autorizálásakor, jegyzetében ehhez magyarázatot is adott. A 
magyarázat szó szerint így hangzik: 

„Miután a partizánegységek nagyobb része Nyugat-Szerbiából, šu-
madijából és a Morava mentéből a Sandžakba és Kelet-Bosniába vonult, 
s a szerbiai szabad területek elvesztek, a népfelszabadító mozgalom Szer-
biában nagy válságba jutott. A JKP Központi Bizottsága és a Jugoszláv 
Népfelszabadító Partizanosztagok Parancsnoksága 1941 végén és 1942 ele-
jén azonban úgy értékelte, hogy a nehézségek csak ideiglenesek, és a hely-
zet viszonylag gyorsan. már 1942 tavaszán, amikor nagyobb partizáner ő-
ket vezényelnek oda, javulni fog. Hasonló, túlságosan is bizakodó érté-
kelések találhatók a szerbiai helyzetr ől több helyütt az én irataimban, 
tehát azokban az utasításokban és információkban is, amelyeket a párt-
fórumoknak és egyes vezető  elvtársaknak juttattam el akkoriban. Ezek 
az értékeléseink els ősorban annak a következményei voltak, hogy nem 
jutottunk elegendő  megbízható adathoz a tényleges szerbiai állapotokról; 
ez pedig annak tulajdonítható, hogy a terepen hátrahagyott katonai és 
pártvezetőségekkel megszakadtak kapcsolataink, a m űködési területekről 
kapott néhány hír alapján pedig arra a következtetésre ,futottunk, hogy 
a helyzet nem lett sokkal rosszabb; optimizmusunkat ez is táplálta. 

Ezen értékelések alapján döntöttünk úgy, hogy néhány egységün-
ket már 1941 decemberében visszavezényeljük a Sandžakbál Szerbiába. 
Hibáztunk azonban, mert kiderült (s ezt csak kés őbb láttuk be), hogy a 
megszálló és quisling erők, amelyekhez ekkor már nyíltan : csatlakoztak 
Draža Mihajlović  csetnikjei is, sokkalta nagyobb fölényben voltak akkori-
ban, mint gondoltuk volna. Egységeink — amelyeknek legénysége maga 
is vissza kívánt térni (az öntudatosabbja persze készen állt, fogy fegyel-
mezetten oda menjen, ahova vezénylik), hogy ; szülőföldjén : legyen ' és a 
maga népén segítsen — nagy nehézségekkel kerültek tehát szembe a 
visszatérés után; szörnyűséges üldöztetésnek voltak .kitéve, és- nagy vesz-
teségeket szenvedtek; legénységükb ől később csak egyének . csatlakoztak 
a Legfelsőbb Parancsnokság erőihez Kelet-Boszniában. Drága árat fizet-
tünk hát a szabadságért vívott harcban szerzeti tapasztalatért ..." 
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Utasító levelek, parancsok, kiáltványok, táviratok, cikkek alkotják 
az összegyűjtött művek VIII. kötetét. Olvasva őket, meggyőző, eleven 
képet kapunk arról a korról, amelyben keletkeztek. Ez volt az az id ő-
szak, amikor a még nem eléggé megszilárdított felkel ő  alakulatokra való-
sággal rázúdultak a megszálló és quisling er ők offenzívái, amikor a cset-
nikek az árulás útjára léptek, a felkel ő  tömegek pedig rétegeződni kezd-
tek. Ez az időszak tehát sok mindenben sorsdöntő  volt nemzeteink és 
nemzetiségeink felszabadító mozgalma és forradalma számára. Olvasva 
és követve az okmányokat, ismételten megbizonyosodhatunk arról, hogyan 
haladt szakadatlanul előre a jugoszláv forradalom és hogyan alakult, 
hogyan épült a népfelszabadító harcban Tito elvtárs saját forradalmi 
útja. 

A IX. kötetben közölt szövegek is túlnyomórészt parancsok és ka-
tonai jellegű  utasítások útmutató és irányadó levelek. Érzékletesen tük-
rözik 

 
 keletkezésük idejét; az események könnyen érthet ő, világos áttekin-

tését adják úgy, ahogyan azokat a legmérvadóbb helyen látták és átél-
ték. Lényeges továbbá megjegyezni azt is, hogy értékelést adnak jelent ős 
kérdésekről, jelenségekről és folyamatokról is. 

Ez a kötet Tito elvtársnak azokat a munkáit tartalmazza, amelyek 
az úgynevezett fočai korszakban keletkeztek. 1942 els ő  hónapjaiban (feb-
ruár közepe és április közepe között) Tito elvtárs, a JKP Központi Bizott-
sága és a Legfelsőbb Parancsnokság kisebb részével az ellenség állásaitól 
távol, a felszabadított Fočában tartózkodott. Viszonylag békés, nyugodt 
időszak volt ez. Éppen véget ért a második ellenséges offenzíva: a kelet-
boszniai usztasa—német támadás, a harmadik offenzíva pedig még nem 
kezdődött el. A száznapos fočai tartózkodás alatt a népfelszabadító moz-
galom vezetősége tovább építette és szilárdította kapcsolatait a katonai 
és pártvezetőségekkel. Arra törekedett, hogy minél teljesebb és idősze-
rűbb tájékoztatásokat, értesüléseket szerezzen a népfelszabadító harc fej-
leményeiről az egész országban és hogy eligazító tartalmú levelek , utasí-
tások, parancsok útján minél hathatósabb segítséget nyújtson a mozga-
lom továbbfejlesztéséhez és erősítéséhez. Ez volt az az id őszak, amikor 
a népfelszabadító harc erőteljesebben fellendült, kiterjedt, bonyolódott, 
ami megkövetelte a hatékonyabb vezetést, a szorosabb kapcsolattartást 
az egységek között, a hadműveletek összehangolását, a gyors reagálást 
minden változásra, és végezetül annak a megszervezését is, hogy az uta-
sítások idejekorán rendeltetési helyükre jussanak. 

A fočai tartózkodás alatt élénk és termékeny munka folyt a katonai 
egységek további kiépítése és megszilárdítása terén is. Tito elvtárs és a 
Legfelsőbb Parancsnokság azon munkálkodott, hogy katonai egységeink 
mind nagyobb feladatok teljesítésére váljanak alkalmassá. Ezzel a céllal 
több intézkedés történt. Egyebek között a „fo čai időszakban" alakult 
meg a 2. proletárbrigád és egész sor olyan egység (zászlóalj, ifjúsági és 
rohamszázad), amely ütőképes erőt képviselt, különösen a csetnikek el-
leni harcban, akik több helyén rendkívüli er őre kaptak és veszélyeztetni 
kezdték a népfelszabadító mozgalom pozícióit. A nagyobb horderej ű  in-
tézkedések közé kell sorolnunk a népfelszabadító proletár rohambrigá-
dok szervezeti szabályzatát, amely 1942. február végén készült, tehát alig 
hét hónappal a felkelés 'kezdete után. tme néhány fejezet ebb ől a sza-
bályzatból: 

„1. A népfelszabadító proletár rohambrigádok Jugoszlávia népeinek 
a Kommunista Párt vezetésével harcoló katonai rohamcsapatai, a köte-
lékükbe tartozó harcosok . hős partizánosztagainak soraiban, a megszál-
lókkal és szolgáikkal vívott harc során edz ődtek keménnyé. 

A harcosok, egyenként vagy csoportosan, önként lépnek a nép-
felszabadító proletár rohambrigád soraiba ;  következésképpen a proletár-
brigádokra háruló összes kötelezettségeket is vállalják. 

A proletárbrigádok a megszállók és hazai szolgáik, valamint a 
nemzeti leigázás és  gazdasági elnyomatás ellen folyó harc sikerének 
letéteményesei. Ezért proletárbrigádban szolgálni minden harcos számá-
ra a legnagyobb megtiszteltetés. 
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Harcunk útjának megvilágításával és példás önfeláldozás tanúsí-
tásával a proletárbrigádok képezik jövend ő  néphadseregünk gerincét.  

A brigádok mindig harcra kész, szükség szerint bárhol bevethet ő, 
mozgékony egységek . A brigád valamennyi egységének a teljesen önálló  
akcióra is mindenkor alkalmasnak kell lennie.  

A brigádban vasfegyelem uralkodik. Ez azonban nem azonos a  
tőkés államok hadseregében uralkodó fegyelemmel, hanem önfegyelem,  
amelyet az egész közösség öntudata és az a politikai meggy őződése táp-
lál, hogy a fegyelem a g őzelem elengedhetetlen feltétele. A fegyelem  
alapja a város és a falu olgozó miének Igazságos ügye iránti határta-
lan szeretet - a győzni 	a még valamennyi ellensége felett.  

Mindez m oveteli a katonai és politikai vezet ők parancsainak  
feltétlen teljesít . A függelemsértés, a parancs tudatos szabotálása a  
legszigorúbban büntetendő.  

A harcosok között, valamint a feljebbvalók és a harcosok között  
igazi bajtársi viszony, szolgálat közben pedig igazi katonai szellem ural-
kodjon ..."  

A IX. kötetben közölt okmányok között szép számban olvashatjuk  
azokat a rádiótáviratokat, amelyeket a Legfels őbb Parancsnokságról küld-
tek a Kommunista Internacionálé Végrehajtó Bizottsásához. Legtöbbjük- 
ben arról volt szó, h • a csetnikek áruló szerepet játszanak, és hogy 
 népfelszabadító rnoz 1111111 vezetősége kimondhatatlanul elégedetlen  ami- 

att, hogy a hivatalos jugoszláv kormány Draža Mihajlovi ćot támogatja.  
Ezekben a táviratokban Tito elvtárs arra kérte a szovjet kormányt, hogy  
ítélje el a csetnikek kollaboracionista politikáját és nyújtson anyagi és  
erkölcsi segítséget a népfelszabadító mozgalomnak. Olvassuk el azt a  
rádiótáviratot, amelyet Nagyapának (A Kommunista Internacionálé Vég-
rehajtó Bizottságának) címeztek 1942. február 28-án, Foóáiben: „I. Ezer  

szerb és Crna Gorai csetnik, a londoni jugoszláv dcorzmány párthíve,  
hátba támadta azokat a Crna Gora-i partizánokat, akik Kolašin városá-
nál az olaszok ellen harcoltak. A csetnikek az olaszoktól kapták a fe  
vert és tömegesen gyilkolják az egyetemi hallgatókat és a pa rtizán fia 
talo~cat. Ügy sejtük, hogy a ugoszláv kormány ás az angolok közvetlenül 
együttműködnek a megszállókkal a partizánmozgalom ellen. II. A meg-
szállók ily módon polgárháborát szítanak, és gye~ ngítik a partizánok nép-
felszabaditó harcát. Most nemcsak a megszállók, a horvát hadsereg, az  
usztasák, Nedićék és Pećánac csetnikjei ellen kell . harcolnunk, hanem a  
Londonhoz hű  csetnikek ellen is, akik nyíltan együttm űködnek a meg-
szállókkal III. A osetnikek fő  erői a csendőrökből, tisztekből és kulákok-
ból toborzódnak. Hadianyagra van szükségünk, mert emberünk van  
jócskán."  

Moszkvában fenntartással és gyanakvással fogadták a csetnikek  
árulásáról szóló tájékoztatókat és abban is kételkedtek, hogy a London-
ba menekült jugoszláv, valamint a brit kormány helyesli a csetnikek  
politikáját. Egyebek között err ől tanúskodik az a választávirat, amelyet  
a Kommtern küldött Tito elvtársnak. Ebben megbírálták a Központi  
Bizottság irányvonalát. Közölték, hogy nem értenek egyet Titónak a ju-
goszláv kormányt érintő  vádjaival, de azzal sem, hogy a partizánmozga-
lom mindinkább „kommunista jelleget" ölt, és hogy „Jugoszlávia sz e-
tizálására" törekszik. Tito elvtárs természetesen elvetette ezt a bírálatot  
és úgyszólván valamennyi többi táviratában kitartóan követelte;: a 	tnl  
ikek megbélyegzését s azt, hogy mindenkorra vessenek véget ; ,  
hazugságnak és ámításnak, miszerint a osetnikek a megszáll  

harcolnak.  
1942 tavasza a jugoszláv nemzetek és  nemzetiségek felszabadító/1=r.nemzetiségek    

cának egyik legviharosabb szakasza. Ez az id őszak, amikor teljes . erővel  
zúdult a partizánegységekre az els ő  összehangolt német--, olasz offenzíva,  

az eddig ' támadások legnagyobbika. Ezt a táwidást töiráštntk : 

„harmadik ellenséges offenzíva" néven ismeri. Délkelot Biáb Crna : 

Gorában, Sandžakban és Hercegovinában folytak a s Titó  
elvtárs arra kényszerült, hogy a legintenzívebbem: és 4 legdCđzvetlenebbül . 
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irányítsa alakulatainak a harci tevékenységét. Ebben az intenzív és közvet-
len irányításban jutottak kifejezésre katonai képességei és a vérbeli had-
vezér és stratéga erényei. Most is a már kipróbált hadm űveleti-hadásza-
ti megoldásokhoz folyamodott: kerülni a találkozóharcot, gyors man őve-
rekkel kitérni az ellenséges erők csapásai elől, egyik irányról a másikra 
tenni át a harci cselekmények súlypontját, ily módon váratlan csapásokat 
mérni a támadókra és megtartani a kezdeményezést. Hála ennek a tak-
tikának, a súlyos és hosszú ideig tartó harcokban fennmaradtak a parti-
zánegységek, s az offenzíva befejeztével az akkori körülményekhez képest 
összesen hat brigádból álló, mind nagyobb vállalkozásokra képes hadcso-
porttal rendelkezett a népfelszabadító mozgalom. Ebben az offenzívában, 
a német és olasz hadosztályok, valamint a quisling alakulatok összehan-
golt támadásában, amikor minden arra irányult, hogy szorosra zárt gyű-
rűbe fogják, szétverjék, megsemmisítsék a partizánér őket, Tito elvtárs 
szinte ,munden szálat" a kezében tartott s naponta számos parancsot 
küldött a fő- és hadműveleti parancsnokságoknak, a brigád-, osztag- és 
rohamzászlóalj-parancsnokságoknak — így irányította a partizánalakula-
tok nehéz és rendkívül bonyolult harci cselekményeit. Ezek a parancsok 
egytől egyig fennmaradtak és egyebek között ezeket tartalmazza az össze-
gyűjtött művek X. kötete. 

A kötetben közölt okmányok között kivételes jelentőségük van a 
politikai jellegű  írásoknak, amelyek szintén ebben a vérzivataros időszak-
ban születtek. Ezek egyike a Nyílt levél a JKP minden Crna Gora-i és 
bokai szervezetéhez és tagjához. Ide sorolhatjuk továbbá a Proleter ápri-
lisi i számában megjelent cikkeket: „A Kommunista Párt és kik a meg-
szállók szövetségesei".t, valamint „A népfelszabadító harc és pártunk 
szervezeti kérdései"-t. 

A Proleterben megjelent cikkeiben Tito elvtárs értékelést adott a 
szövetségesek közti viszonyokról és ezeknek az itthoni helyzetre gyako-
rolt hatásáról. Többek között igy értékelt: „Egyre gyakrabban fordul 
elő, hogy London és a jugoszláv kormány állítólagos hívei nyíltan együtt-
működnek a megszállókkal és szolgáival, Pavelićtyel és Nedičtyel, abban 
a harcban, amelyet Jugolszávia népfelszabadító mozgalma, de főként a 
kommunisták ellen folytatnak — s emiatt számos elvtársunk úgy véli, 
hogy ez az angol és amerikai külpolitika megváltoztatásának eredménye, 
s ez a változás állítólag kihat a reakciós elemekre. Ez a szemlélet a mai 
helyzetben helytelen és téves. Anglia és Amerika a Szovjetunió szövetsé-
gesei a fasiszta hódítók elleni harcban, tekintet nélkül arra, hogy Angliá-
ban és Amerikában nem jelentéktelen a reakciós nagytőkés klikkek szá-
ma, s ezek még mindig rokonszenveznek Hitlerrel, a nemzetközi reakció 
ütőerejével. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az angol és az amerikai 
nép túlnyomó többsége a fasiszta hódítók elleni harc híve, éppen ezért 
Amerika, Anglia és a Szovjetunió szövetsége er ős, legyőzhetetlen tömb, s 
ez a tömb meg fogja semmisíteni Hitlert és tengelycsatlósait ..." A mon-
dat második részére, arra történetesen, hogy kik a megszállók szövetsége-
sei, Tito elvtárs egyebek között így válaszolt említett cikkében: „ ... a 
megszállók alias szolgái különböző  módon, de ugyanazt a célt szolgálják: 
szétzúzni a nepfelszabadító mozgalmat, biztonságot nyújtani a megszállók-
nak, hogy továbbra is rabságban tartsák népeinket, s a megszállók segít-
ségével megvédeni saját kapitalista érdekeiket. A gonosz Paveli ćnak és 
vérengző  usztasa bandáinak ugyanannyi köze van a horvátokhoz, mint 
amennyi köze van a gonosz Nedićnek a szerbséghez, a szerb nép érdekei-
hez. Egyik is, másik is eladja hazáját a megszállóknak, egyik is, másik 
is közönséges szolgája és eszköze a megszállóknak, az ő  segítségükkel irtja 
népeink legjobb fiait, az ő  segítségükkel irtja rendszeresen horvát, szerb, 
muzulmán és más nemzetiségű  testvéreinket. Sokan kérdezhetik: hánt hol 
vannak most Draža Mihajlović  csetnikjei, hol van most Draža serege? 
Ez a sereg ma természetesen már nem külön katonai alakulatként léte-
zik, még olyan formában sem, amilyen négy hónappal ezelőtt volt. Ez a 
sereg összeolvadt most a többi csetnik bandával; Boszniában és Szerbiá-
ban Nedić  nevében gyilkolja az ártatlan lakosságot és gyújtogatja ottho-
naikat ..: ' 
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Az 1942. április első  felében megjelent cikkeiben Tito elvtárs kidom-
borította azokat a követelményeket, miszerint minden hazafias er őt, tekin-
tét nélkül a politikai és vallási hovatartozásra, „lankadatlanul egyetlen 
egységes népfelszabadító frontba kell tömöríteni ... meg kell alakítani az 
egységes népfelszabadító frontot Jugoszlávia minden tartományában..." 
A megszállók és mindenfajta szolgáik elleni harc mellett ebben határozta 
meg a kommunisták legfőbb feladatát a népfelszabadító háború kilence-
dik hónapjában. 

— o— 

Az összegyűjtött művek VIII., IX. és X. kötete túlnyomórészt paran-
csokat, katonai jellegű  utasításokat és táviratokat tartalmaz, s ahogyan 
már előzőleg is megállapítottuk: érzékletesen tükrözik keletkezésük ide-
jét, az események világos áttekintését adják úgy, ahogyan azokat a leg-
mérvadóbb helyen látták, igy ezek az okmányok, ezek a munkák kiváló 
anyagként szolgálnak mindazok számára, akik behatóbban foglalkoznak 
Tito elvtárs munkásságával és a népfelszabadító mozgalom egyes kér-
déseivel. A hat hónap történelmét magában foglaló három kötet gondozója 
— Mišo Leković  — nem tévesztette szem el ől ezt a feladatot és lehetősé-
get s a népfelszabadító háború fellángolásának e néhány hónapjában le-
zajlott roppant változatos és nagy jelentőségű  eseményeit tartalmazó ok-
mányokat számos magyarázattal, tudományos információval, nélkülözhe-
tetlen kommentárokkal látta el és tette még világosabbá az olvasó és a 
kutató számára. Ezt bizonyítja a nagy gonddal és pontossággal készített 
időrendi mutató, amely napról napra követi Tito elvtárs útját, továbbá 
a névmutató és a földrajzi nevek mutatója, valamint a három kötet 
több mint kétezer jegyzete megannyi adattal, magyarázattal és kom-
mentárral a kötetekben szereplő  személyekről, eseményekről vagy jelen-
ségekről. Az illusztrációk is kötődnek a szöveghez - egyszóval a kutató 
és az olvasó olyan alapossággal és olyan részleteséggel készített m űveket 
vesz a kezébe, amelyekben a leghitelesebb képet kapja Tito elvtárs mun-
kásságáról, a népfelszabadító háború és a forradalom alakulásáról. 

MSZÁROS ZAKARIÁS 

AZONOSULÁS TÖRTÉNELMI HŐSÖKKEL ÉS 
DILEMMÁIKKAL 
BURANY NÁNDOR TÖRTÉNELMI REGÉNYEIRŐL 

Bizonyos, hogy az 1970-ben meghirdetett történelmiregény-pályázat nem 
elindítója, hanem egyik megnyilvánulass volt a vidékünk és nemzetiségünk 
történelmi múltja, kulturális, néprajzi stb. hagyományai iránt felélénkült 
érdeklődésnek, az egész múltszemlélet lassú, de gyökeres átalakulásának, 
ami napjainkig immár a elentős művek, kiadványok egész sorát eredmé-
nyezte a nyelvjárási , nyelvtörténeti, néprajzi, irodalomtörténeti, régészeti 
stb. kutatások területén. Regényíróink közül azonban csak Burány Nán-
dor jegyezte el magát tartósan ezzel a regényformával: az utóbbi 13él év-
tized alatt (1975-1980) mást nem is publikált, csak négy . történelmi re- 
gényt• 

Ha emlékeztetünk rá, hogy prózakötetei sorában az Egy aktivista nap-
lóját (Magunk próbaköve) három társadalmi regény követte, ainelyekben 
— akárcsak a naplójában — jelenkori társadalmi kérdéseink szenvedélyes 

89 



boncolójának, a knll•rsböző  dilemmák, tépelődések nyílt és következetes  
feltárójának bizonyult, akkor indokoltnak látszik a kérdés: mi késztethette  
arra, hogy egyszerre elforduljon ezekt ől a kérdésektől, és három-, ső t  
ötszáz évre nyúljon vissza az időben tárgyat keresni regényeihez?  

Folytassuk a válasz (keresését egy 	kérdéssel: vajon e  témavál- 
tás  elforduld  t  jelent-e  a jelen  társadalmi és politikai kérdéseit ől? Egyál-
talán nem! Ime, hogyan fogaJmazxa meg a mához, hozzánk, Vajdaság  
népeihez intézett, ma is és mindig időszerű  üzenetét a Hadjáratban, Rá-
kóczinak a magyarok és szerbek testvérháborújába torkolló déli hadjára- 

kapcsolatban: „Nemcsak azt láthatjuk, hogy a békés fejl ődés kor- 
népeimé felvirágzását eredményezték, de azt is, hogy amikor távoli  

érdekekből összeveszítettek bennünket egymással, akkor az mindig sok  
áldozatot és szenvedést követelt ... Kötelességünk úgy rendezni életünk  
folyását, hogy azok a régi, sötét pillanatok, valainennsiunktől sok áldoza-
tot követelő  viszálykodások és háborúk meg ne ismetl ődhessenek soha.'  
Kamanci Balázs (az azonos című  regény hőse) 15. századi problematikus  
döntésével kapcsolatban pedig így töpreng: „Mit tettem volna én az ő  
helyében? Vggyym~ dhez kezdene most ő  az éra dilemmáimmal?" Természe-
tes hogy a 

Vagy 
 érs dstlimáiikkal való ilyen azonosulást a nagyon  

gondos és tudatos témaválasztás teszi lehetővé az író számára, illetőleg  
hagy történelmünknek azokat . a mezzamatait eleveníni meg, amelyek vidé- 

ésyf  népeink előéletének, jelenünk (távoli) el őzményeinek tekinthetők, 
amelyekből igen hasznos tanulságokat lehet és kell levonnunk.  

A négy történelmi regény gyors egymásutánban történt megjelenése  
lehetővé teszi, hogy közelebbről megvizsgáljuk Burány történelem iránti  
érdeklődésének rugóit, valamint történetszemléletét és történelmi-regény-
írói módszerét. Egyedülálló teljesítménye e regényformában egyszersmind  
kihívás is a kritikus sünára egy ilyen vizsgálatra.  

A négy regényt bizon műfaji sajátságok, illetőleg a tart  ké-
pező  történelmi eseménye összefüggése alapján  két  különbb csoport-
ba sorolhatjuk. A Hadjárat, a Kesely űlegelő  és a Guzsaly ifjúsági törté-
nelmi regények, ami a szerkesztésben, cselekményvezetésben, nyelvezetben  
s a ggyyertrneikhősök szerepeltetésében egyaránt kifejezésre jut. A tárgyalt  
események időrendje és helyszíne alapján a következ ő  összefüggő  sor  
kínálkozik: Kamanci Balázs — tárgya a szerémségi huszita mozgalom és  

az ellene folytatott inkvizíciós „vizsgálat", ideje  a 15. század közepe;  Ke-
selyűlegelő  — tárgya Hunyadi János világraszóló győzelme a Nándorfehér-
várt ostromló török sereg fölött, ideje: 1456; Guzsaly — tárgya a Dózsa-
féle prarasztfelkelrés Na Antal veze tte seregrészének déli  vonulása és 
egyezsége Kamanc polgáraival, ideje: 1514. A három utóbbi regény cse-
lekményének színhelye egészében vagy részben (Kesely űlegelő) Kamanc  
(Kragnenitca), Szerémaség , északi és Bácska déli része. A kétféle besorolás  
lehetősége egyúttal azt is jelenti, hogy egyik sor sem teljesen egységes: az  
ifjúsági történelmi regények sorából kiválik a Hadjárat az időbeli tá-
volság miatt (1704. év), a Kamanahoz f űződő  eseményeket tárgyaló regé-
nyolc sorából pedig a Kamanci Balázs az írói ábrázoló módszer tekinteté-
ben.  

Már a fentiek miatt sem tekinthető  trilógiának a Kamanchoz fűződő  
eseményeket tárgyaló három regény. Bár a helyszín, mint említettük, azo-
nos, földrajzi nevek — Kaananc, Dognbó, úsfkászó, Csőreg, Bács, Futak,  
Péterváradja stb. — ismétlődnek, sem a történet s a történelmi események  
folyamatosságáról, sem a szereplők azonosságáról nem beszélhetünk. Ez  
azonban nem jelenti, hogy nincs nagyon is világos összefüggés  a három 
regény  eseményei között. Utal is erre az  író.  Amikor  például  Hu-
nyadi seregébe, Nándorfehérvár védelmére kereszteseket toboroztak, f ő-
leg az ország déli vidékein, tehát Kamranconrs, Balázs még él, részt is  
vesz a toborozásban, csakhogy szavának aligha lehet hitele. Az író ilyen sza-
vakat ad egyik kamanci polgár szájába:„ Húsz évvel ezelőtt is ő  vezette 
félre és  hagyta  cserben a  kamanciakat Akik hittek neki, akkor is nagy  
árat fizettek érte. Hányan odavesztek,. elmenekültek. Többé sohasem hal- 
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lottunk róluk, neki meg kutya baja sem lett, él, mint . hal a vízben. A  

bácsi érsekségen hidalja a pocakját."* Ilyen közvetlen utalás nélkül is  

nyilvánvaló, hogy Nagy Antal követei, majd ő  maga is ugyanannak a Ka-
mancnak az öntudatos polgáraival, kézműveseivel, bortermelőivel, keres-
keddivel tárgyalnak és jutnak egyezségre, akikben kitörölhetetlen nyomokat  

ott a huszitizmus, s akik épp polgári fejlődésük és a huszitizmus ha- 
kialakult polgári öntudatuk folytán vannak állandó viszályban a  

környék főuraival és főpapjaival. Nagy Antal például így nyugtatja a  

kamanci bírót: „Ahol nem muszáj, fegyverünket nem használjuk . nem  
a békés polgárokra támadunk mi, hanem éppen azokra, akik az ő  béké~-
kert, biztonságukat, jószágaikat  v~eszólyezxetik. Magad is tudhatod, Ka-
manc  polgárai kgzül.  is h-yan panaszkodnak a gonosz . főurak hatalmas-
kodásaira. A káTasultak hiába keresnek elégtételt, panaszukkal senki sem  
törődik, a bűnösöket senki sem bünteti meg." A husziták alapította iskola  
is működik ebben  az  időben,  két  tanító oktatja a ermekeket, s  Dom-
bó János,  a 

 még 
 világot járt  ember így méhtatja jelentőssé t „Az  iskolának  kö-

szönhetem, lz a latinban meg a matematikában való játztrussá som foly-
tán naiv maradtain le az  itáliaiak  meg a többi idegen mögött...' 

Az is egybefűzi még a három regény cselekvény, hogy  mindegyik 
 olyan  mozzanatával foglalkozik l ozilk vidékünk m ' jak, amely hosz-

szú időre meghatározza e vidék és népei további sorsát. Balázs dilemmája  
például abban áll, hogy az adott pillanatban a harcot válassza-e az inkvi-
zícióval szemben, ami ellenfelének, Bálintnak az álláspontja,  vagy a 
kompromisszum útját  keresse  hívei életének megmentésére. Hosszas té-
továzásút így indokolja, illet őleg eljárását igy mentegeti: „Nem igaz,  
hogy határozatlan, gyáva voltam, hogy nem  mertem vállalni  a harcot. 
Nem gyávaságból  húztam  a döntés pillan tát, a tévedést akartam min-
denáron elkerülni; tudtam, a hibát, amelyet most elkövetek, többé jóvá  

soha nem tehetem." Tudjuk, nem Balázs tétovázásán vagy döntésén mú-
lott a huszitizmus kudarca, hisz vereséget szenvedett a sokkal er ősebb  
csehországi mozgalom is, a bogumil é5 patarén mozgalom is. Ha azonban  
szem előtt tartjuk, hogy ezek a vallási köntösben jelentkező  antifeudális  
mozgalmaik voltaképpen a feudalizmus keretén belül fejl ődő  pénzgazdál-
kodás, kapitalista gazdálkodási törekvések megn ilvánulrásai, s hogy a 
parasztfelkelések  ugyanennek a megmerevedett, fejlődésre képtelen feu-
dalizmusnak a bástyáit ostromolják, akkor nyilvánvaló, hogy e megmoz-
dulások kudarca Magyarország lépésvesztését jelentette Európához viszo-
nyítva: a kappiitalplódás irányában történő  előrelépés helyett visszalé-
pést a feudalizmus megszilárdulása felé. Mindez pedig a továbbiakban  
az ország gazdasági, politikai, katonai gyengülését eredményezte épp ab-
ban az időszakban, amikor az egységre és er őre a legnagyobb szükség  
lett volna az egyre fenyegetőbb török veszedelemmel szemben. E három  
regényben tehát a magyar Albmis4 összeomlásának folyamata zajlik le  
az események hátterében, amelyet Hunyadi János hadi sikerei és Mátyás  
országerősítő  intézkedései valójában csak késleltettek, de megállítani nem  
tudtak. De tévedés ne essék, Burány nem a magyar feudális állam össze-
omlását siratja el e regényekben, hanem ama szenvedések és megpróbál-
tatások árnyékát vetíti előre, amelyek e vidék népeire várnak, köztük  
a török elől már ide menekült szerbekre is.  

* 

S ezzel máris érintettük a nemzeti 	kérdést, amely a közéletileg 
köztudottan elkötelezett Burányt szinte ellenáillhatatlanul vonzza. F oglal-
kozott vele már korábbi regényeiben is, és két történelmi regényében is  

központi vagy legalábbis nagyon fontos helyet ad neki. A Hadjáratban a  
dolgok nehezebb végét fogta meg, a negatív példát mutatta fel, nem mu- 

* E visszautalás azonban csak ilyen általános értelemben pontos. Annyiban, hogy ő  volt Ka-
mancon — Tamás és Bálint papok mellett — a huszitizmus egyik vezet ője és agitátora. 
Az inkvizíció veszélye és az óriási túler ő  láttán azonban ő  a -kompromisszum útját vá-
lasztotta. S csak ebben az értelemben áruló, míg a menekülés és az odaveszés voltakép-
pen Bálint vezetése alatt ment végbe.  
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lasztva el a már idézett egyértelm ű  tanulság levonását. Balogh János 
idős fölkelő  és Rácz György szerb kereskedő  szép férfibarátsága és testvé-
risége elszigetelt eset marad Rákóczi táborában, eredménytelenek marad-
nak Rácz György állhatatos kísérletei is a magyar és szerb seregek kö-
zötti gnegbékéles, egyesülés létrehozására, sőt titokzatos eltávozásaival a 
táborból bizalmatlanságot, gyanakvást kelt maga iránt, az árulás gya-
nújába keveredik, s végül épp árulónak vélve ölik meg a szegedi várban, 
holott ott az őrség lázadozott az osztrák kapitány ellen és kész lett vol-
na Rákóczi mellé állni. Látszólag véletlen, egyéni kilengések szítják a 
gyanakvást szerbek és magyarok között s gátolják meg a megbékélést, 
ám az író érzékelteti, hogy ennél többről van szó: a jól ismert osztrák 
nagyhatalmi politika „oszd meg és uralkodj" elvének maradéktalan érvé-
nyesüléséről. A regény fontos, eszmei mondanivalót hordozó, szimbolikus 
eleme, hogy az idős Balogh János vágyálma sem teljesül. Ő  ugyanis azért 
állt Rákóczi seregébe, mert azt remélte, hogy a kivívott szabadságban 
majd visszatelepülhet az ígéret földjelent szeme el őtt lebegő, jó termő-
földjéről híres Bácskába, ahonnan még öregapja menekült el valamikor 
a török és egyéb dúlások elt 1. Balogh János a szegedi vár ostroma el őtt 
megbetegszik, alighanem meg is hal, tehát a család visszatelepítéséb ől 
immár semmi sem lesz. Ez a szomorú tény pedig teljesen egybehangzik 
azokkal a szavakkal, azzal az értékeléssel, amelyet a fejedelem mond ki a 
szegedi vár elleni sikeres ostromról szóló jelentések hallatán: „Ez a had-
járat bizony nem válik becsületünkre. ,,  

Ha a Hadjárat azt a tanulságot sugallja, hogy az itt él ő  népek meg-
hasonlása, viszálykodása mindenkor sok szenvedést hoz rájuk, tehát a 
békés együttélésnek, sőt az összefogásnak nincs alternatívája, akkor a 
Kesely űlegelő  ezt pozitív előjellel úgy fogalmazza meg, hogy ha népek ösz-
szefognak és egyetértésben cselekszenek, hatalmas tettekre képesek, még 
óriási túlerővel szemben is győzelmet arathatnak. Igaz, itt nem annyira a 
nemzeti, mint a társadalmi összefogás áll a középpontban, de az előbbinek 
is van szerepe. Nem véletlen ugyanis, hogy Hunyadi János seregébe leg-
nagyobb tömegben az ország déli vidékeinek népe jelentkezett, s világra-
szóló diadalát valójában a- zömmel csehekb ől álló zsoldos seregeivel és 
a Kapisztrán barát toborozta délvidéki parasztokkal vívta ki. Nem vélet-
len, mert — mint a regényben is olvashatjuk — „ezen a mi vidékünkön, 
a Duna. bácskai meg szerémségi oldalán nem kellett sokat magyarázni, 
mit jelent a pogány veszedelem. Naponta találkozhattunk riadt menekül-
tekkel", s ezek jórészt szerbek voltak, mint az itt szerepl ő  Nagy Duško is, 
aki családjával, sokadmagárval a rigómezei csata után vándorolt ide észak-
ra. A sorsközösségnedv, a közös ellenség elleni összefogás imperativusának 
felismeréséből következik, hogy Hunyadi seregeit szerb hajósok szállí-
tották Nándorfehérvár alá, a török flottjával vívott vízi ütközet idején 
meg a belgrádi sajkások törtek ki a legalkalmasabb pillanatban, s nagy 
segítséget nyújtottak Hunyadinak a török hadiflotta megsemmisítésében. 

E regénynek azonban talán méh fontosabb a következ ő  — szintén 
mindenkor, tehát ma is érvényes — üzenete: a legnagyobb veszély, az or-
szág és nép létét szabad, független életét fenyegető  külső  ellenséggel szem-
beni harc érdekében minden ellentétet félre kell tenni, minden korábbi 
sérelmet feledni kell. Ilyenkor a belső  ellentétek másodlagossá válnak. 
Burány gondosan ügyel rá, hogy a parasztok hadba vonulását ne valami 
vallásos rajongással, az urak iránti hiszékenységgel magyarázza, hanem 
csakis a legnagyobb veszély felismerésével. Nagyon jól tudják, hogy 
adómentességük fejében a főuraknak és főpapoknak kellene népük vé-
delméről gondoskodniuk. „Micsoda rend az kérdi egyik polgár —, ami-
kor a jobbágytól elviszik a marháját, de az ellenségtől meg nem védik, 
hanem magára hagyják, s még a haza védelmének terhe is reá hárul? 
Itt emlékeznék Ba1a7s pap egykori árulására is, és  keser űen kérdik: „És 
az újlaki vajda? Hol vannak most a seregei? Meg az érsek bandériuma?" 
A kereszteseket toborzó szőke barát váltig állítja, hogy „Jön az érsek, maga 
vezeti a bandériumát",de az egyik közbeszóló ezt teszi hozzá: „Megindult, 
csak éppen ellenkező  irányba, Bécs felét" Az igazság pedig az volt, hogy 
veszteg maradt, és sehová sem mozdult. 
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A Keselyülegel ő  történetét első  személyben előadó Miklós is állan-
dóan a csalódás hangján beszél. A győzelmi ünnep előkészületei, az ökör-
sütés közben fejezetről fejezetre újabb részleteket mond el a nagy ütközet-
ről, de nem a lelkesedés, hanem a ikiábrándulás, s őt elkeseredés hangján.  
Tudjuk, Hunyadi győzelme a szerbekben is csalódást keltett, mert nem  
folytatta a katonailag és erkölcsileg egyaránt megtört török sereg ül-
dözését, s nem szabadította. fel Szerbiát. De annak a húszezer keresztes-
nek sem teljesíthette ígéretét, akik az ő  és Kapisztrán felhívására varrták  
fel a keresztet, hisz csak hetekkel élte túl a nagy diadalt, a táborban ki-
tört pestis végzett vele. Az elbeszélő  érthetően használ ilyen szavakat:  
„Csakugyan, olyan nagy ez a győzelem, hogy feledésre csábít bennünket.  
Megfeledkezünk a fájdalomról, az áldozatról, 'a megaláztatásról ... Ami  
Nándorfehérvár alatt történt, az nemhogy elaltatta volna a bosszúvá-
gyat bennem, sőt tovább szította. A pogányok sem kegyetlenebbek az  
érsek várnagyainál. Ezt újra bebizonyították." Meg is fogadta apja  ke-
resztfájánál, hogy többé nem hagyja felültetni magát, hisz apja az érsek  
ispánja hatalmaskodásának esett áldozatul, természetesen még a hadj árat 
előtt. Korábbi  sérelmeit  félretéve varrja fel a keresztet Faragó Tam ás is,  
aki „azelőtt becsületes, szorgalmas ember volt, most meg három éve  
kóborol". Talpas István is szökött jobbágy, akit a ,kamanciak befogadtak  
maguk közé. A parasztok és polgárok azonban úgy látják, hogy most  
nem a főurak jószágát védik, hanem a saját életüket és a testvéreikét,  
hogy most, amikor minden eddiginél nagyobb veszedelem fenyegeti va-
lamennyiüket, félre kell tenni minden régi sérelmet, össze kell fogni,  
mert a széthúzás mindnyájuk vesztét okozza: „ha nem akarjuk, hogy  
rabszíjra fűzve vezessenek el bennünket, s otthon unkat prédára hagyva  
kelljen menekülnünk, akkor szembe kell szállnunk a legnagyobb vesze-
delemmel is."  

A Guzsaly nem tartalmaz olyan üzenetet vagy történelmi példáza-
tot, mint a Hadjárat és a Kesely űlegelő . A Kamanchoz kapcsolódó másik  
két regénnyel azonban összetartozik, s nem is csupán a helyszín azonos-
sága folytán, hanem még inkább abban az értelemben, hogy azt az anti-
feudális szellemet, azt a plebejuspolgári magatartást és eretnek világias  
szemléletet juttatja kifejezésre, amelynek magvát jó fél évszázaddal ko-
rábban a huszita agitáció ültette el ezen a vidéken. A történetírás is szá-
mon tartja, hogy a lipNiak egy része mellett még „a huszita hagyoniányú 
kamenicaiak Szeréms " ama kivételek, akik  a paraszt felkelőket tá-
mogatták. Vannak persze itt is birtokos nemesek, akik titokban a ke-
resztes parasztok leve résére szervezkednek. A Guzsalyban például Nemes  
Farkas Jánosról olvashatjuk, hogy azokban a napokban, amikor Nagy An-
tal seregei ott tartózkodtak, elt űnt Kamancról, s egy hűséges jobbágyával 
titokban kivágtatott a Bükkösbe, „a nagy hegyi út mellett megbúvó falu-
jába". Vannak ugyanis teljesen elzárt, tájékozatlan jobbágyfal -vak, aho-
vá a keresztesek agitációja nem hatott el, s amelyek parasztjai készek  
uruk védelmében a felkelő  parasztokkal is szembeszállni. Nemes Nagy  
falujából is csak az egyetlen — talán korábbi engedetlensége miatt — „fü-  
letlen Péter ment el" azokhoz, akik most a nemesúr szavai szerint „ke-
resztül-kasul járnak az országban, dúlnak, pusztítanak, felgyújtják az ud-
varházakat és a templomokat, kíméletlen öldöklést visznek véghez", mert  
„valami megbolydult eszű  vezérek keresztes hadakat toboroztak". Nem hiá-
ba bízott a parasztjaiban, tudta, hogy „körükben aggodalom  , nélkül ` te-
kinthet a fenyegető  veszedelem elé". Fel is szólítja jobbágyait; hogy  
fegyverkezzenek, mert talán már holnap védekezősre kényszerülnek a meg-
vadult parasztok ellen, akikre viszont kemény büntetés vár Tudja, h oog~yy  
már készülődnek, rendezik soraikat a nemesek, és đamarosap. ; „kegye tle-  
nüd lesújtanak". Ismeretes, hogy ezúttal nem is maradtak olyan tétlenek,  
mint amikor a _ török ellen kellett volna vonulniuk. ,Burait. pedig a cselek-
ménynek épp ezzel a vonalával jelzi előre  a parasztfelkelés tragikus ki-
menetelét, bár ennek leírása már  kívül esik a regény keretén.  
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Azt mondhatjuk tehát, hogy a három kamanci regényben, a Kamanci  

Balázsban, a Kesely űlegelőben és a Guzsalyban, mintegy összeilleszthető  
mozaiklapon, Burány a szerémségi Kamanc és környéke történetének azt  
a ,szakaszát ábrázolta, amikor gazdaságilag egészségesen fejl ődött, ami-
kor a kisváros a  művelődés fellegvára volt, huszita hagyományaira tá-
maszkodva, állandó küzdelemben, de lényegében sikerrel szállt szembe  
a környék egyházi és világi hatalmasságaival. Nyilvánvaló viszont a har-
madik regényből az is, hogy e történelmi folyamait utolsó szakasza a Dózsa-
féle parasztfelkelés, amelynek bukását szükségszer űen követi majd Mo-
hács, a török hódoltság és e vidék teljes pusztulása.  

Már utaltunk rá, hogy Burány regényei között a Kamanci Balázs  

külön helyet foglal el az  írói  módszer  egésze, kiváltképpen a regény szer-
kezete tekinte tesben. A regény, amely alapjában Balázs monológját, nagy  
jelentőségű  választása, döntése magyarázatát, mentségét tartalmazza ma-
gánbeszéd formájában, asszociációs láncolaton haladva rétegenként tárja  
fel Balázs életútját a gyermekkortól a hazai, majd a prágai tanulóéveken  
keresztül a huszita tanok melletti elkötelezettségéig, kamanci tevékenysé-
géig, Bálinttal való me•..ontásáig stb. A fejezetek többsége Balázs el-
járásának egy-egy újab. magyarázatával indul, hogy  valamely szereplő  
vagy esemény asszociációs vonalán tovább haladva, réteget rétegre rakva  
gazdagon kibontakoztassa előttünk Kamanc és vidéke egész életét, min-
dennapjait, a Balázs életében szerepet játszó személyiségek hatalmas tab-
lóját is megfestve egyidej űleg. S bár állandóan Balázs dilemniájáról, dön-
tése halogatásáról Stb. olvasunk, voltaképpen a regény legnagyobb részé-
ben még nem tudjuk, mit is tett ő  valójában. Az író nyilvánvaló célja ez-
zel az olvasó érdeklődésének állandó fenntartása, s őt fokozása, ám az író  
fegyvere igencsak kétélű, hisz esetleg el is lankadhat az olvasó érdekl ő-
dése, ha több száz oldalon olyan tettről — sőt annaik még a következmé-
nyeiről is — olvas, amely maga ismeretlen a számára. E közlésforma 
ugyanakkor kiválóan alkalmas mind a történelemről, mind a történelmi  
elhatározásokról, a történelmi személyiségek szerepér ől és felelősségéről  
szóló eszmefuttatásokra, s mint látjuk, egy történelmi korszak gazdagon  

árnyalt bemutatására is. Ezért mégis sajnálhatjuk, hogy ez, az olvasót  
együtt gondolkodásra késztető  írói módszer, ez a történelmi esszével ro-
kon közlésforma — amely persze még csiszolható és fejleszthető  volna — 
egyelőre abbahagyott és elszigetelt kísérlet maradt a történelmiregény-író  
Burány gyakorlatában.  

* 

A mondottak után szükségtelen volna bizonygatni, hogy a Kamanci  

Balázs nem ifjúsági olvasmány, ami azonban nem a szerkesztési módszer-
ből következik elsősorban, hanem a tárgy viszonylagos elvontságából és  
a cselekmény másodlagos szerepéből. Maga a módszer, ha kissé módosí-
tott változat‘Yan is, de megtalálható a Kesely űlegelőben is, hisz lényegé-
ben itt is a főhős monológja formájában mondja el a történetet, részle-
tekben, minden fejezetben újabb mozzanatokkal gazdagítva a képet. E  
formai hasonlóságban azonban ki is merül minden rokonság a két re-
gény között. Habár a történet elmondására itt is annak megtörténte után  
kerül sor, hisz Miklós a diadalünnep csúcspontját jelentő  ökörsütés köz-
ben mesél hallgatóságának, az események mente mégis egyenes vonalú  
lesz. Sorjában meséli el a toborzást, a behajózást, a hajóutat, a véres 
ütközetet a fényes őzelemig s a m ~g megvert és  megfutamodott  ellenség ül-
dözésének, a z~yszerésnek a tiilalm ~áig, ammek megszegését sokan  
megbánták. Látható tehát, hogy az író tudatosan törekedett a cselekmé-
nyességre, a cselekmény mozgalmasságára és az áttekinthet ő, világvas szer-
kezetre. Ez egyformán érvényes mind a Hadjáratra, mind a Kesely űlegelőre  
és a Guzsalyra. És még valami: mindhárom ifjúsági regénynek van, a van-
nak gyermekhősei. A Hadjáratban a főhős Balogh János, az idős fölkelő  
Jancsi fia indul el Rákóczi táborába, hogy panaszt tegyen a fejedelemnél  
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kényuruk ellen, aki apja hadba vonuása után megverette őt, egyetlen tehe-
nüket pedig elhatatta. Igazi kalandos utazás során el is jut a fejedelem 
táborába, még diszes apródruhába is felöltöztetik, később apját is megta-
lálja, de aztán vele együtt géli át nemcsak a hadjárat kudarcát, hanem a 
Bácskába való visszatelepülés ábrándjának szertefoszlását is. 

A Kesely űlegelő  lapjain már nem olvad ilyen természetes egységbe 
a felnőtt és gyermekhősök sorsa. Az alig tizenkét éves Andris — mintegy 
leleplezve az író szándékát, hogy a gyermekhős révén keltse fel a gyer-
mekolvasók érdeklődését története iránt — észrevétlenül lopakodik fel a 
Nándorfehérvár alá induló hajósa,: hogy aztán az egész háborút végig-
járja. Apja keresésére indult, aki ,mer korábbitörök portya alkalmával 
tűnt el; a holttestét nem találták meg, de haza is hiába várták". őrá 
azonban a cselekmény további menete során sokkal kevesebb fény esik, 
mint a Hadjárat Balogh Jancs ára, szinte csakúgy véletlenül bukkan elénk 
olykor, mintha néha meg is feledkezne róla az író. A Kesely űlegelő  nem is 
attól jó és olvasmányos ifjúsági regény, mert egy gyermekszerepl őt is 
beiktatott az író, hanem azért, mert a cselekményt szerkezetileg áttekint-
hetően, egyenes vonalúan adja elő, maga a cselekmény mozim, a ha-
jóút és az egész várviadal leírása valóban izgalmas. 

A Guzsalyban viszont a tizenéves fiúk és leányok szerepe, tette talán 
túlzott jelentőséget is nyer, azaz ellentmond a koruknak. A gyermekh ő-
sök természetesen a paraszt felkelők oldalán állnak,  s egyem ők aka-
dályozzák meg, hogy a nemesi seregek észrevétlenül a városba; lopakodja-
nak, tehát a Nagy Antal vezette sereg itteni győzelmét ók segítik elő . 
Már korábban kutatják a kijáratot a Farkasveremb ől, s alighogy meg-
találják, valaki elárulja a keresztesek ellenségének, Nemes farkasnak. 
Fehér bíró lánya, Júlia — akiben valami szerelemféle ébredezik a keresz-
tesek közé állt Kiss fia Gyuri iránt - véletlenül kihallgatja, amint Far-
kas arra igyekszik ráb írni édesapját, hogy bűnét, a keretesekkel való 
egyezkedését jóváteendő, lopakodjék ki a városból és a Farkasvermen 
keresztül vezesse be a városba a Nándorfehérvárból érkez ő  nemesi se-
reget. Azonnal Gyurihoz siet a hírrel, s bár az író nem állítja, hogy a 
gyerekeik akadályozták meg a beszivárgást, de sejteti a Gyuri és Júlia 
közötti beszélgetés révén, s azzal is, hogy a gyerekek a történet jó részé-
ben épp a Farkasverem kutatásával foglalkoznak, még az ütközet előtt 
már „faicce okkal, faragott kopjáJkikal, ny ilakkal gyalcoriatoztak, aztán 
kőhajítással, birkózással, futással próbálgatták erelaiket". Mikor pedig 
Gyuri a bíró lányával tovább megy a hírrel a fekete pásztor fiához és cim-
boráihoz, ilyen párbeszéd folyik közöttük: 

„— Hová mentek? - dobbant eléjük Pista, ;a pásztalliü, 
A többiek mögötte álltak, a csodálkozástól elállt a lélegzetük. Elkép-

zelni sem tudtak hihetetlenebb dolgot, minthogy most éjszakának idején 
a bíró lányával találkozzanak itt. 

Gyerünk a Farkasveremhez! 
Vele? 
Még mielőtt az ellenség odaérne! 
Milyen ellenség? 
Át akarnak menni rajta. Ezt kell megakadályozni!" 

A Kamanci Balázshoz a történelmi forrásművekihossztilegyzékét 
lékelte az író, de bizonyos, hogy a többiek megírásához is komoly törté- 
nelmi stúdiumokat folytatott. Ez tette lehet ővé számára, hogy a fő  tör- 
ténelmi eseményt megfelelő  mellékoselekmények egész sorával kéazltse 
elő  és zárja le, s hogy a főhősök mellé a mellékszereplők egész maját 
rajzolja meg, benépesítve velük a megelevenített történelmi koszszakot. 
Természetesen a történelmi esemény és a kor alapos, ismerete 'az az alap. 
amelyről képzelete nekilendül hogy a — történelmileg -- mellékszerep- 
lők és epizódok sorát megmossa. Ezek a történelemből csak = 'kevéssé 
ismerős vagy teljesen ismeretlen, az író képzeletéb ől kipattant hősök 
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Burány regényeiben rendszerint főhősök, vagy megfordítva: sohasem a 
(nagy) történelmi személyiségek a regény f őhősei, bár rendszerint jelen 
vannak, olykor látjuk, halljuk őket, de csak távolról, amint a katona 
csak nagy ritkán találkozik a fővezérrel. A Hadjáratban például Rákóczi, 
Bercsényi, Károlyi stb. alakjával csak elvétve találkozunk, míg figyel-
münket Balogh János sorsa, Rácz Györggyel kialakult barátsága és Jan-
csi fia kalandjai kötik le, vagyis az író ilyen egyéni sorsok és érdekek 
révén konkretizálja és teszi a kisemberek számára is megfoghatóvá az or 
szagos ügy, a nagypolitika alakulását. 

A kamnanci huszita barátok közül például úgy-ahogy Tamást és Bá-
lintot „ismerjük" az irodalomtörténetb ől, ám Burány a még náluk is ke-
vésbé ismert Balázst választja főhőséül, akiről a nevén („Basilius de Ka-
manec"), egy évszámon (1437) kívül még annyit mond a krónika, hogy 
„prágai diákévei után megszervezte Kamancon a huszita mozgalmat”. 

Rákóczihoz hasonlóan Hunyadi János alakja is csak időnként buk-
kan fel egy-egy pillanatra, az események középpontjában viszont kamanci 
polgárok és parasztok állnak. A történelemből is ismert hősök közül még 
Nagy Antalnak jut a legjelentősebb szerep a regény (Guzsaly) cselek-
ményében is. Látjuk őt, amint serege élén a Kamanccal szemben fekv ő  
baksafalvi tisztásra érkezik, innen követeket küld a városba, majd fogadja 
az onnan érkező  bírót, tárgyal velük, kifejti nekik a ekeresztesek célját, 
magyarázza eljárásukat, megvendégeli őket, megmutatja csapatát és ér-
zékelteti annak erejét, majd maga is átkel Kamancra, megszervezi a vá-
ros védelmét, s végül szemlét tart a „holttestekkel s űrűn borított csataté-
ren." A történetírás többek közt a következ őket jegyezte fel róla: „Azok 
közül, akik az ügyhöz az ügyért csatlakoztak, a kalocsai Nagy Antal, a 
bácskai magyarok vezetője emelkedik ki. Róla és embereiről írta meg az 
egykorú Marino Sanuto, hogy amikor fogságba kerültek és Budán a 
kínzó-  és vesztőhelyre vitték őket, menet közben valamennyien a maguk 
magyar nyelvén daloltak. ,,  

A kantianci regényekkel kapcsolatban természetesen nem kerülhet ő  
meg az író hozzáállása a vallás kérdéséhez, hisz mindhárom regény köz-
vetlenül vagy közvetve foglalkozik a huszitizmussal, s h őseinek egy része 
egyházi vezető , papi ember, őszinte hívő  is lehet, sőt többségében az is. 
Tiszteletben tartja tehát és érzékelteti, hogy a huszita mozgalom — a 
maga antifeudális szociális tartalmával együtt — nem az egyház, még 
kevésbé a vallás ellen irányul, hanem ellenkez őleg, a tiszta vallásossá-
gért és a jobb, tisztább, erkölcsösebb egyházért száll síkra, amely 'köze-
lebb áll a néphez, és mentes lesz a pompától, erkölcstelenségt ől és világi 
hatalomtól. A huszita eretnekek voltaképpen az egyház hivatalos vezet őit 
tartják eretnekeknek, s önmagukat az igaz vallásosság letéteményeseinek. 
Még az egyházi tizedet is azzal az indoklással tagadják meg, hogy az egy-
ház és a főpapok ne gazdagságra és világi hatalomra törjenek, hanem a 
maguk és híveik lelki üdvével törődjenek. Balázs például azt hangoztat-
ja, hogy „a világi javakkal foglalkozó egyháziak az ördöggel cimborálnak, 
hogy azok a papok, akik csak a tizedekkel és a világi tisztségekkel tör őd-
nek, eretnekek, hogy a tulajdonnal bíró papnak száz démon van a lel-
kében, hogya pápai adószedés simóniás eretnekség, hogy el kell venni 
az e yház világi uraságát és birtokait, hogy visszatérjen eredeti állapo-
tába". 

 
 Allításaikat, a főpapság ostorozását  egyedi példákkal is alátámaszt-

ják a husziták. A szegcseli Rafael érsekről például, úgymond, köztudott 
volt papi körökben, hogy ,gaz egyház kincseit a maga kényelmére téko-
zolja el, egyházatyához nem illő  életmódot folytat, rossz hírű  nőkkel és 
férjes asszonyokkal él, a misézéssel és egyházi teend őivel nem törődik". 
Ezért követelik a husziták „a szentírás szavaihoz, az apostolok egyszer ű-
ségéhez való visszatérést a pápai pompával és hazug tanokkal szemben". 
Az ilyen egyházi vezetők leleplezését szolgálja els ősorban a biblia lefordí-
tása is a nép nyelvére, mert az fegyverként használható az ilyen papok 
ellen. Tisnovai prágai atya például (az író szerint) Husz mester következ ő  
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szavaival bocsátja haza Balázst: „nyilvánvaló, hogy a szentírás igazságát. 
amely azért íratott, hogy az egész nép emlékezetébe vésse, az egész nép 
számára hozzáférhetővé kell tenni ... A nép csak úgy juthat el az erény 
felismeréséhez és a bűntől való megtisztuláshoz, ha olvassa és magya-
rázza a bibliát." 

Több ízben is utaltunk rá, hogy Burány hiteles képet fest a tárgyalt 
történelmi korszakról, alapos történelmi ismeretanyaga birtokában mind-
egyik regényében biztos kézzel teremti meg a megfelel ő  atmoszférát. De 
nem szóltunk róla, hogy milyen korfest ő  eszközöket alkalmaz. Hogyan bá-
nik például a nyelvvel? Szögezzük le mindj árt, -Hogy még csak kísérletet 

 tesz a 15. vagy . 16. század nyelvállapotának fehdézésére. Csak elvétve 
használ egy-egy régies (leveles szín) vagy alakváltozatot (ánglikus). 
Olykor azonban egy-egy feszesebb mondatf űzéssel, alig szembeötlő  szóren-
di változtatással érzékelteti a régmúlt leveg őjét: „Aki nem hisz a . szen-
tek 

 
 maradásaiban, csak a szentírásb an, baja annak . se essék többé, meg 

annak se, aki nem ismeri el a pápa hatalmát"; „Áruló közülük egy sem 
lesz"; „Jakab többé senkit el nem ámít". Máskor egy hasonlattal ér e1 
ugyanilyen hatást: „Erős tél volt az, ol hidegek voltak, Hogy a kard 
is befagyott a hüvelyébe"; Jakab priádi: ációóára Bácson „úgy megtelt a 
templom hogy ha föntről egy szem kölest közéjük ejtenek , az sem esett 
volna a földre". A történelmi múltat .idézi a vidék helységneveinek régies 
alakjával és az egykori, azóta eltűnt falvak nevének emlegetésével: Úak, 
Dombó, Péterváradja, Belcsa, Kamanc, Baksafalva, Csíkászó, • Gyékénye 
Málnás Csíkóvár , Szávaszentdemeter , Zalánkemén, Szerleg , Csőreg, Kő-
árok,  Bánmonostora, Tatárnyereg, Ordas, Kisasszonyfalva, Böki, Újlak-
kal szembeni Pest stb. Ugyancsak korfestő  erejük van a régies személy-
neveknek is (Györgyfia János), amelyek jórészt a foglalkozást vagy tulaj-
donságot jelölő  közszavakból és keresztnevekb ől állnak: ,gaz öreg szakállas 
János", „a sánta Miklós", „Péter , a fületlen", „András molnár", „Bálint 
szabó", „Gergely szűcs", „György kőfaragó", „Kelemen főesperes", „Bálint 
pap", „Jakab inkvizítor" stb. Az a körvlm ény, hogy a regények többsé-
gében a huszita mozgalom, tehát vallási kérdés áll a középpontba, önként 
kínálja a biblikus nyelv elemeit a szereplők jellemzésére. Jakab inkvi-
zítor stílusa természetesen kenetes, ájtatos, de szemforgató és vészjósló 
is és fenyegetésekkel terhes. Balázsról ugyan tudja, hogy eretnek, de 
bizonyítékokkal még nem rendelkezik ellene, ezért ilyen célozgatásokat és 
fenyegetéseket rejt szavaiba: „Fájdalomtól sajgó szívvel kell látnunk, hogy 
egyházunk felszentelt papjai nem tör ődnek eléggé a reájuk bízott hívek 
lelki üdvösségével, a pásztorok elhanyagolják a bárányokat, nem óvják 
meg őket a kerge kosok mételyétől. Minden eszközzel útját kell állnunk 
ennek a veszedelemnek, nem nézhetjük tovább tétlenül, a pásztorok b ű-
nös hanyagsága miatt hogyan kárhoznak el az ártatlan lelkek. Maga a 
sátán rejtőzött az eretnekek szívébe, hogy megrontsa az emberiséget, hogy 
romlást, döghalált hintsen; tűzzel-vassal ki kell űznünk a gonoszt azok-
ból, akiket már megrontott, csak így tudjuk megakadályozni a pusztulás 
továbbterjedését". A kamanci Kovács János fia, a deák pedig ilyen szónok- 
lattal igyekszik toborozni a Nándorfehérvár alá vonuló Hunyadi seregébe: 
„Elérkezik az utolsó ítélet órája. Az Úr gondoskodik róla, hogy tiszta lé-
lekkel  kerüljetek elébe. Itt az alkalom, varrjátok fel ruháitokra a keresz-
tet, a hívó szóra induljatok el a pogány elleni harcra, s minden bűnö-
tök megbocsátást nyer. A hatalmasok nem törődnek veletek, ők csak ara-
nyaikat, marháikat mentik. Az Úr a legnagyobb veszélyben sem " feledke-
zik meg nyájáról, engem küldött, hogy a megváltás útját mutassam "meg 
nektek ... Roppant sereggel jön a pogány, de Isten velünk van, s ő   le-
győzhetetlen. Menjetek házaitokba, élesítsétek meg, egyenesítsétek ki ka-
száitokat ..." 

Burány Nándor tehát a mi szűkebb hazánk, Vajdaságunk és népeink 
történelmének olyan írói  megragadására és ábrázolására: mutatott példát, 
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amely igen alkalmas megfelelő  időszerű  tanulságok megfogalmazására. 
Ez a szándék és megközelítési mód vezérli a megelevenítendő  kor és ese-
mény megválasztásában csakúgy, mint az írói módszer alkalmazásában. 
Ha például tépelődését, dilemmáit akarja megosztani az olvasóval, való-
ságos esszéregényt alkot, ha pedig valamilyen tanulságot, üzenetet kíván 
közvetíteni, akkor erős sodrású, mozgalmas, cselekményben gazdag, vi-
lágos szerkezetű  ifjúsági regényt ír. Nyilvánvaló tehát, hogy számára a tör-
ténelem — a szállóige szó szerinti értelemben — az élet, a mi mai életünk 
tanítója, 's ő  ennek a tanításnak a közvetítésére vállalkozik, . anélkül, hogy 
a didaktizálás hibájába esne. A különböző  módszerek válogatása, a társa-
dalmi regényeiből már ismert írói eljárások, közlésformák ,továbbfejlesz-
tése azt mutatja, hogy a regényírásban és -komponálásban nagy gyakor-
latra tett szert, s immár  a rutinszerű  megoldások ismétlésének veszélyére 
kell figyelmeztetni. 

Amint a bevezetőben rámutattunk, Burány történelmi , regényeinek 
megszületésével párhuzamosan több történelmi regény és színmű  is ke-
letkezett irodalmunkban, melyek vidékünk és népeink múltjából vették 
tárgyukat (Gion, Deák, Gobby Fehér), s a különböző  tudományok (néprajz, 
nyelvtörténet, irodalomtörténet, régészet) is kivették részeiket múltunk 
feltárásából. Mindezekkel együtt Burány Nándor történelmi: regényei is 
igen jelentős mértékben hozzájárultak helyes történelmi tudatunk, tör- 
ténelmi önismeretünk , gazdagodásához. Hogy pedig a helyes történelem-
szemléletet sikeres ifjusági regényei révén legnagyobbrészt' a gyermekek, 
a fiatalok körében igyekezett elhinteni, azzal még csak fokozta vállalko-
zásának súlyát. 

JUHÁSZ GÉZA 

TISZA MENTI KISEMBERI SORSOK 

URBÁN JÁNOS: Holdudvar. 
Forum, Tljvidék, 1981. 

Kár, hogy a mi írói köreinkben ke-
vesen vannak azok, akik nap mint 
nap kora reggeltől késő  estig együtt 
élnek hőseikkel, mint akik egyetlen 
napot se tudnak kihagyni — még 
a vasárnapot sem —, hogy ne az 
irodalomban és ne az irodalomnak 
éljenek. Ehhez olyan kemény embe-
ri magatartás kell, hogy úgy mond-
jam: oly örök hűséget jelentő  eskü, 
amilyennel ma már egyre ritkábban 
találkozunk. 

A siető  emberek korát éljük, a 
gyorsuló mozgásritmusét, amikor 
az idő  lendületénél fogva nem en-
gedi meg a cselekvést leállító me- 
ditálást. Valahogy úgy érezzük, hogy 
az író embert is, akár az orvost, 
a matematikust a percek, az órák 
alapos számon tartása készteti, 
hogy a keze ügyébe kerülő  darab 
(a téma!) időben a munkaasztalra  

kerüljön. És ez a helyzet olyan 
imperatívust jelent, hogy még éj-
szaka sem hagyhatja abba a mun-
kát, mert holnap már a következ ő  
„darab", a következő  fejezet köve-
teli a maga helyét itt, a félhomá-
lyos dolgozószobában, : vagy akár 
valahol a szabad ég alatt az emlé-
kek felidézésének idején, amelyek-
ből összeáll az „emléksár", amely 
a felsorolt mozgó- vagy állóképeket 
egybetartja. 

Ha most visszatekintek a let űnt 
évtizedekre (bizony többet tesznek 
ki, mint egy emberöltő), úgy rém-
lik, hogy évtizedek egyikében-má-
sikában voltak olyan időszakok, 
amikor a nappalok belehajoltak az 
éjszakába, és a szerkesztőségben 
sokszor úgy tetszett nekem, hogy 
vagy a nappal, vagy az éjszaka itt, 
ezen a helyen véget, nem érő. Nem 
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lehet megállni. A munkát nem le-
het megszakítani, mert még bele se 
merültem, bele se temetkeztem, 
utána már  másvalami következik, 
nem az, amibe belekezdtem és még 
be sem fejeztem ... Valami olyas-
mi jön, amire nem számítottunk, 
amire az adott pillanatban nem 
vártunk, és most azt kell elvégezni, 
ami itt van a kezünkben ... Éppen 
most, amikor a szerkesztőségi do-
hányzóasztalnál egymás mellett ül-
tünk, egy-egy versszak metrikáján 
tanakodtunk olyan mélyen belefe-
ledkezve, anántha ebben a pillanat-
ban a legnehezebb feladatot kelle-
ne megoldanunk. 

És lehet, hogy éppen azt ... 
Csaknem harminc esztendeje le-

het már, hogy ezek a csöndes szer-
kesztőségi órák az asztalon heverő  
kéziratokhoz tapasztottak bennün-
ket: sokáig egy versen év ődtünk, 
melyet az akkor még ifjú költ ő  ba-
rátom, Urbán János édesanyjáról 
irt... Keresetlen szavakkal megírt 
őszinte emberi vallomás volt ez, 
melynek soraiból az anya iránt ér-
zett, soha meg nem szűnő  fiúi sze-
retet alig észrevehetően rejtve áradt, 
mint aki halkan beszél, aztán még 
halkabban, de végül majdnem úgy, 
hogy csöndbeveszően elharapja a 
szavát. Nem volt ezekben a sorok-
ban semi lobogás, semmi borzolt-
ság, semmi érdesség: semmi láz. 
Mintha a lélek leghiggadtabb hang-
ján csendültek volna meg a sza-
vak: simán gördültek tovább. 

Jóval később szépprózájával is 
jelentkezett, de sem az első  írásá-
nak leadásakor, sem kés őbb a lírai 
szövés öltéseit nem hagyta el, mint 
aki úgy érzi, hogy nem adhat mást, 
mint ami a lényege, s ehhez követ-
kezetesen — a kínálkozó kitérők 
nélkül is —, híven tartja magát. 

Az a Tisza-kanyar, ahonnan em-
lékeit meríti, témában hihetetlenül 
gazdag talaj. Micsoda szerencse ér-
te Adát, hogy a nagy történelmi kor-
forduló idején — éppen a kellő  pil-
lanatban — szült magának egy hű-
séges krónikást, aki a legrejtettebb 
zu t is fölkutatta, és nemcsak 
szépirodalmi alkotásokkal, hanem 
történelmi művekkel is megajándé-
kozta jelenünket és az utókort .. . 

De a most megjelent Holdud-
var című  művét olvasgatva szép-
prózájánál tartunk, amely kétség-
telen, hogy életművének oszthatat- 

lan része. Mert ez a kötet is, ugyan-
úgy, mint a Koldusjáték, a K őposta 
es az Átkelés, összetevő  része a 
Tűzszigetnek és a Fáklyafényben 
című  Cseh Károly-életrajzának. 

Az Átkelés című  novelláját köz-
vetlen kéziratának leadása előtt ol-
vastam először. Mindjárt meg kell 
mondanom, nem ez volt az els ő  
szépprózája, amely a kezembe ke-
rült, de ez olvasás közben nem 
egyszer megállított, hogy a monda-
tot újra olvassam, olyan volt, mint-
ha ködborította füzesek közül a 
messzi partról egq tiszai ember 
hangját hozta volna felém a szél. 

Csöndesen szólt útitársához, az 
asszonyhoz: 

„Én most visszamegyek a komp-
járáshoz és ha akad valaki ezen az 
oldalon, aki kompra várakozik, 
majd megkérem, hogy mondja meg 
a révésznek, a ladikot itt találják 
meg a füzesben ... Én még nem 
loptam soha semmit és most sem 
szeretném, ha a ladikot rajtam ke-
resnék. A révészek azért tanulhat-
nak az esetből ... " 

Prózájának újraolvasása közben 
— mint állandó olvasója — ismét 
el kell mondanom, ami szavai nyo-
mán, mondatainak olykori megis-
métlésekor belém vésődött: bár a 
„bácskai viharsarokban" született 
Urbán János, soha nem volt han-
gos, aki az emelt hangok vonzásá-
ban és olykor fogságban él. Ép-
pen ellenkezőleg. Az írói higgadt-
ság megejtő  egyensúlyával kevés-
szer találkoztam így. 

Mint fennebb említettem, szer-
zőnk költőként indult, s ez az el-
szegődés nála elég sokáig tartott. 
A zsurnalisztika vonalán — szünte-
lenül alanyai között élve — szólaltat-
ta meg benne előbb a tárcaírót, majd 
az elbeszélőt. Ezek a darabok elein-
te töredékesnek tűntek, de a ké-
sőbbi beérés megmutatta, hogy ez 
bennük az Urbán János-i eredeti 
forma. A lírai hangvétel természe-
tesen megérződik rózáján: is, sőt 
nemcsak szépprózáján, hanem lírai 
hangvételű  történetfrásán is, mert 
nincs szíve bár hitelér; '• de› poros 
és szürke adathalmazok között élni. 
Vízi embereit Tömörkény vízi em-
bereitől majdnem egy évszázad vá-
lasztja el, de az évtizedekkel együtt 
egy egész világ. Tömörkény vízi 
embereit és 'parasztjait az álroman-
tika jellemzi, sokszor a Förgeteg 
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János-i hangosság és ka'mókosság 
Száz év után Urbán Jánosnál ezek 
a vízi emberek hallgatag emberek-
ké válnak, sokszor gesztusokkal 
válaszolnak a hozzájuk fordwlóak 
nak. Szűkszavúak: a mozdulat vagy 
épp a mozdulatlanság beszél a szó 
helyett. Ahogy Juhász Géza mond-
ja nagy műgonddal megmunkált 
utószavában, amely mind a mai na-
pig a legjobb Urbán-portrénk: ezek 
a kemény veretű  emberek olyanok, 
mintha tiszai agyagból szoborrá fa-
ragták volna őket. 

Ebben a szépprózában eddig kri-
tikusaink, irodalomtörténészeink 
közül Juhász Géza járt legmélyeb-
ben. A novellákból, befejezetlen el-
beszélésekből, tárcákból azokat a 
Tisza menti kisembereket hozta 
elénk, akiket senki és semmi nem 
különböztet meg a folyópartot sze-
gélyző  fűzfáktól, szederindáktól ... 

„Hosszan sorolhatnánk — írja 
Juhász Géza — a vízen és a vízb ől 
élő  embereket Urbán novelláiban, 
a darabos, faragatlan kiskanászo-
kat, a szinte makacsul zárkózott  

parasztokat, de inkább lépjünk kö-
zelebb hozzájuk, s vegyük jobban 
szemügyre őket. Egyik legfőbb tu-
lajdonságuk, már-már alaptermé-
szetük a szótlanság, a szófukar- 
ság ... Olyan hallgatagok, mint a 
víz, amelynek partján a révész ül, 
és mint a vén nyárfa, amely alatt 
a csordás tölti napjait." 

Az a három ciklus, amelybe a 
kötet anyagának válogatója 1955-től 
1981-ig ffeloleli huszonöt esztendő  
prózai termésének legjavát, világos 
keresztmetszetet ad egy olyan író 
művéről, aki egy cseppet sem cse-
vegő  természetű, akitől mi sem áll 
távolabb, mint a nyájas olvasó szó-
rakoztatása. Nem! Tiszta szívű  
számadás ez a kötet, vallomás, el-
beszélés a kacskaringós folyó part-
ján élő  csöndes emberekről, akik 
itt, népi forradalmuk legjobb taní-
tóitól tanulták meg a munka érté-
kéből épített államrendet, melynek 
minden fényforrása úgy világítja be 
számukra a mindannyiunk közös ott-
honához vezető  utat, akár egy kiolt-
hatatlan fáklyaláng. 

LÉVAY ENDRE  

A TUDOMÁNYPOLITIKUS SZÁMADÁSA 

SZELI ISTVAN: Történ ő  történelem. 
Forum, Űjvidék, 1981. 

Számomra, aki nem követhettem 
végig Szeli István szakirodalmi mű-
ködését, nagy meglepetés ez a gon-
dos és hozzáértő  kézzel megszer-
kesztett gyűjtemény,, amely a hat-
vanadik 

 
 " születésnapján 	a Szent- 

eleky-díjjal is méltán jutalmazott tu-
dósnak és tudománypolitikusnak a 
lapokban, folyóiratokban szétszór 
tan megjelent írásait takarítja be. 
Nem tudtam, és nem hittem volna, 
hogy e rokonszenves szerénységű  
tudós az elmúlt évtizedekben ilyen 
serény és sokoldalú munkásságot 
fejtett ki. Ez a „kevés könyvű  em-
ber", ahogyan önmagát eltúlzott 
mértéktartással minősíti (343), a 
tanításon, tudományszervezésen, 
nyelvművelésen, tankönyvíráson, iro-
dalomtörténeti és művelődéstörté- 

neti kutatómunkán kívül például 
egy időben élénken kivette részét 
a vajdasági magyar irodalom kriti-
kai ápolásából, őszinte véleményé-
nek kimondásával nyesegetve a 
vadhajtásokat, elismerve az ered-
ményeket. Önmagában is érdeme, 
hogy nemcsak Vlaj Lajos új köny-
véről volt mersze megírni kifogása-
it, hanem szóvá tette Szirmai Ká-
roly nyelvi stilizációjának hitelte-
lenségét, Bori Imre korai tanulmá-
nyainak szeplőit, Bosnyák István 
Sinkó-képének apologetikus voná-
sait, Sulhóf József ifjúsági regényé-
nek elnagyoltságait, Ungvári Ta-
más költészettanának leegyszer űsí-
tő  szempontjait s így tovább ... 
Engem az a harcossága is meglep, 
amellyel a vajdasági irodalmi köz- 
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életet, az írói pörpatvarokat, a bun-
kószellemet (144) bírálta; amely vé-
gül is annyira kedvét szegte, hogy  
megvonta józan és mindig tanulsá-
got nyújtó figyelmét a kortárs iro-
dalomtól, költészettől — nagy kárá-
ra a vajdasági magyar literatú-
rának. Valószínűleg azonban igaza  
volt már 1972-ben, amikor úgy vél-
te, alkotóerejét nem pazarolja ké-
részéletű  irományok méricskélésére,  
hanem a maradandóbb értékek  
búvárlására, a vajdasági és az egye-
temes magyar művelődés gazdagítá-
sára tartalékolja. Gyakran fölemel-
te szavát a költői szó inflációja el-
len, a világ naponta  föladott  kér-
déseire ~ki7árólag lírai válaszok el-
len. „Lassan több lesz, mint az ol-
vasó" — mondja a vajdasági — de  
a magyarországi — közműveltség-
ben is elszaporodó költőkről (171).  
„Írók írnak íróknak vagy jobbik  
esetben egy szűkebb literátus kö-
zönségnek ' (347). Ugyanitt, éppen  
tíz éve, fölhívta a figyelmet: „arra  
sem mernék esküdni, hogy költőink  
mindannyian irodalmilag művelt .  
emberek." Épp most olvasom az  
Élet és Irodalomban, a Magyar Írók  
Szövetségének közgyűlési beszámo-
lójában, hogy Keresztury Dezs ő  
ugyanezt tette szóvá: „Feltűnő  újabb  
irodalmunk műveletlensége; van  
olyan fiatal író, aki még fogalmazni  
sem tud tisztességesen."  

Mindez összefügg a vajdasági  
magyar értelmiség műveltségének  
egyoldalúságával, amelyet Szeli  
szintén következetesen ostoroz. He-
lyesen mutatja meg a társadalom-
tudományi teendőket, a vajdasági  
magyarság múltjának, elenének föl-
tárásában , a nemzetiségi együttélés  
tanulságainak kidolgozásában az  
értelmiség legfőbb föladatát.  

Bori Imréről, egykori zentai ta-
nítványáról, anostani egyetemi ta-
nártársáról írva, munkásságának  
négy nagy területét vette számba.  
Közülük három Szeli tárgyköre is:  
a magyar irodalom története; a ju-
goszláviai magyar irodalom vizsgá-
lata, valamint a magyar és délszláv  
irodalomkapcsolatainak kutatása  
és értelmezése. Szeli korábbi köny-
vei és mostani gyűjteménye is tük-
rözi ezt a tárgyfölosztást. Mindjárt  
az első  fejezet (Rousseau-tól Herde-
rig) az összehasonlító irodalomtör  
ténet (a vajdaságiaktól kedvelt ide-
gen műszóval: komparatisztika) kö-
rében mozog, mintegy jelképesen is  

mutatva, hogy Szeli ezt érzi életmű-
ve legfontosabb részének. Hajnóczy,  
akiről 1965-ben könyvet irt, most is  
szerepel, a szerző  doktori szigorla-
tának 1962-i összefoglalójával (itt  
expozénak van írva). Évfordulók  

cfm alatt Csokonairól, Berzsenyiről,  
Petőfiről és Aranyról kapunk tömör  
arcképeket — e kötetben ezúttal  
csak ez szolgálja a magyar iroda-
lomtörténet említett tárgykörét.  

A tanulmánygyűjtemény zöme  
a jugoszláviai magyar irodalom  
kérdéseinek van szentelve. Irodal-
munk alakulástörténete címmel  
összefoglaló írások találhatók itt  
(köztük az is, amely a budapesti  
Akadémia Kiadó 1966-ban megjelent  
nagy magyar irodalomrtörtéitetében  
foglalta össze a vajdasági magyar  
irodalom két háború közötti ered-
ményeit), majd Irodalmi alkalmak  

cím alatt a kortárs irodalom és iro-
dalomtudomány műveit mérlegre  
tevő  kritikai írásai sorakoznak. Kü-
lön fejezetben méltatja az elődök,  
az úttörők (Sinkó Ervin, Majtényi  
Mihály, Gál László és B.  Szabó  
György) életművét. Műalkotások és . 

eszmeiség címmel a kortársi ma-
gyar irodalom egy-egy fontosnak  
ítélt művét boncolgató bíralatait,  
tanulmányait kapjuk, olyan szélső-
ségeket is, mint Harsányi Zsolt meg  
Németh László, de ebben szintén  
találunk kapcsolattörténeti adalékot,  
mint pl. Ivan Cankar vagy Fran  
Levstik műveinek magyar kiadásá-
ról megfogalmazott gondolatait.  

Ugyancsak ebben a fej ezetben 
fejti ki Szeli irodalomelméleti, mű-
értelmezési nézeteit. Ebben is rend-
kívül rokonszenves, józan, elfogu-
latlan az álláspontja. A kritikai re-
alizmusnak Lukács Györgytől hir-
detett leegyszerűsítő  fölfogását épp-
úgy bírálja, mint a modernkedő  
antirealizmust. „A realizmus diada-
lának" ismert tételét kétségbe von-
ja. Az, mondja kétszer is, hogy  
Marx vagy Engels Balzac műveiből  
többet tudott meg a kor gaz-
dasági és társadalmi életéről, mint  
ugyanannak a kornak a közgaz-
dasági, statisztikai, történeti kuta-  
tóitól, még nem jelent esztétikai  
minősítést: Balzac végtére mégsem  
közgazdasági szakíró, hanem jó.  
szemű, éles ítéletű  íróművész. rAz  a többlet teszi művésszé, amivel  
ezt a közgazdasági, rideg, verista, 
valósághoz tapadó s letti f az  
emberi viszonylatok szemfilé  
tudja átalakítani" (260).  
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Számomra külön öröm, hogy  
Szeli fölfigyelt Kárász József nem  
eléggé méltányolt regényére, A kré-
táshátúra (1970), és meglátta hő-
sében a negyvenes-ötvenes évek  
Magyarországának jellegzetes értel-
miségi típusát. Itt is vannak fönn-
tartásai, de a kisregény jelentősé-
gét kimondja: „Ha a regény vala-
mi újat (legalábbis mellékhangsú-
lyaival eredetit) tudott adni az utób-
bi néhány esztendő  prózájának, úgy 
ez benne az a művészi és morális 
többlet, amit ebben a műfajban csak  
kevesen szólaltattak meg ekkora  
hangerővel. Nem attraktívan s nem  
is a mindenképpen új szertít produ-
dukáló mutatvánnyal teszi ezt az  
író, ő  csak beszélteti hősét; a  
spontán epikum és az egyszerű  
közlés eszközeivel él, amit azonban  
elmondat vele, az mégis egy lidér-
ces, a tragikum sötét színeivel alá-
festett élettömkeleggé áll össze,  
amelynek végső  megfogalmazásához  
— úgy gondoljuk — az író szemé-
lyes sorsának sem kevés köze le-
hetett" (268).  

Amit Bari Imre számára mint  
negyedik tárgykör a magyar folklór  
jelent, az Szelinek a nyelvművelés.  
Nyelv és társadalom cím alatt e  
tárgyú írásai sorakoznak. A műve-
lődés litikus alkat itt is érvénye-
sül. ,Nyelvművelő  előadásra kértek 
fel Lendván. A harminc meghívott-
ból hat hallgató jelent meg. Még-
is megtartottam, mert ezek azért  
jöttek el, hogy választ kapjanak  
kérdéseikre. Megtartottam volna  
akkor is, ha csak egy hallgatóm  
lett volna — írta 1961-ben (275).  
A tudománypolitikus Szelinek  
kezdeményező  szerepe volt a Jugo-
szláviai Magyar Nyelvművelő  Egye-
sület létrejöttében (1963), és ő  volt  
hat éven át első  elnöke. Küzdőtár-
saként méltatta az időközben már  
elhunyt Kossa Jánost, az első  ízben  
kiosztott Szarvas Gábor-díj kitünte-
tettjét (1970), a szerbhorvát—magyar  
nagyszótár elveszített munkatársát,  
Kovács Kálmánt (1977). Nem vona-
kodott részletekbe sem belemenni,  
ha volt róluk véleménye, mint az  
újvidéki televízió műsorában 1977-
ben és 1978-ban sugárzott magyar  
nyelvtanítással kapcsolatban.  

E cikkben figyeltem föl az en-
gem közelebről érdeklő  kérdésre:  
Homokrévnek Mokrinnal való azo-
nosítására (307). Ez nem szerepel  

Kiss Lajos földrajzinév-szótárában,  
érdemes lenne tehát alkalomadtán  
bővebben kifejtenie.  

A könyv utolsó fejezete tisztán  
a tudománypolitikusé. Szeli István  
ott volt az újvidéki magyar tan-
szék indulásánál, majd kezdeménye-
zője, szervezője, első  igazgatója lett  
a Hungarológiai Intézetnek. Ezek-
ről nyilatkozott különféle alkal-
makkor, kisebb évfordulókon, visz-
szatekintve az eredményekre, kitűz-
ve újabb és újabb föladatokat. Az  
az eléggé nem méltányolható fejl ő-
dés, amely a tanszék létrejötte,  
1959 óta bekövetkezett, elválasztha-
tatlan Szeli István nevét ől. Neki és  
tanítványainak, mai munkatársai-
nak  oroszlánrésze van abban, hogy  
ma a jugoszláviai magyar művelő-
dés (nyelvoktatás, újságírás, könyv-
kiadás, rádió, televízió stb.) olyan  
szintén virágzik, hogy az egyete-
mes magyarság számára is értéket  
küldhet. A Hungarológiai Intézet, a  
tanszék öccseként, meggyorsította  
a vajdasági magyarság omsmereetét,  
ebből fakadóan szerepének fölisme-
rését . a jugoszláv népek közösségé-
ben. A „kulturális Szahara", aho-
gyan  Szentelekyék  a Bácskám  jelle-
mezték, a múlté. A vajdasági kuta-
tók — Szelivell,  Borival,

•  Olgával élükön — föltárták a hel yi  
múlt kulturális értékeit, kimutat~tárk, 
ahogy Szeli itt írja, hogy „a keresz-
tény feudalizmus százaclai, a huma-
nizmus, a reneszánsz és a reformá-
ció korában Bács, Kamonc vagy  
Laskó éppoly organikus része, ele-
me és tája volt a magyar m űve-
lődésnek, mint az ország bármely  
más kolostora, várkastélya, iskolá -
ja vagy hiteles helye" (327).  

Nincs ellentét sem az én írásom-
ban, sem Szeli tanulmánykötetében,  
amikor az eredményeket szembesít-
jük a hiányokkal. Hogy Zomborban  
nem kellett a Hungarológiai Közle-
mények; hogy a vajdasági magyar  
kultúra egyoldalúan líraközpontú;  
hogy a zenekultúra zömmel a ma-
gyar nóta túltengésében merül ki;  
hogy a kulturális élet sokszor még  
fölszínes — ez nem mond ellent az  
elért eredményeknek. 1980-bah Szeli  
ezt mondotta: „Ma sajnálattal lá-
tom ismét a látványosság, a sírva  
vigadás és más effélék igenlését és  
sürgetését színpadainkon, de lehet,  
hogy művelődési életünk egészében  
is észlelhetők ezek a jelenségek.  
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Az ésszerű  és értelmes megoldás a  
minőségi kultúra megteremtése.  
Hiszem és vallom, hogy képesek  
vagyunk erre" (369).  

1972-ben, kicsit kesernyésen, ezt  
az önvallomást tette: „Vannak jó  
bolondok, akik évekig talpalnak,  
szaladgálnak, könyökölnek, lármáz-
nak, veszekednek és kopogtatnak  
mindenféle instanciáznál, hogy ki-
módolják a ma falyóan-ataik, 
könyvek s egyéb ~dvéánxok meg-
jelentetéséhez elente ~téséhez szükséges  juttatáso-
kat a »nemzetiségi jogokra«, a tár-
sadalmi és kulturális szükségletek-
re hivatkozva, tojástáncot járva  
ezen a hínáros nemzetiségetjan,  
tekintélyük, idegeik és egészségük  
kockáztatásával, s vannak, akiknek  
az jutott osztályrészül, hogy a vi-
déki krájzleros módján csak a »jó  
jövedelmezés« egyetlen szempontja  

szerint helyezkedjenek a kurrens  
áru gazdasági törvényeinek hódapa"  
(333).  

Szeli István nem mondja, de mi  
tudjuk, ő  az első  csoportba, ama  
„jó bolondok" közé tartozik; életét  
a jugoszláviai magyarság nyelvének  
és műveltségének ápolásáratette  
föl. Tanulmánykötete — tankönyve-
ihez, korábbi irodalomtörténeti  
gyűjteményes műveihez sorjázva — 
méltó foglalata, illő  számadása ed-
dign. — reményünk szerint még gaz-
dagodó — életművének.  

A szerkesztő  Hornyik Miklós  
szép munkát végzett. Egyedül azt  
hiányolom, hogy a Magyar Szóból  
vett írások alól hiányzik a keltezés.  
Napilapról lévén szó, az évszám ke-
veset mond: hogy találnám meg az  
év háromszázhatvanöt napjából ép-
pen azt, amelyen megjelent?  

PÉTER LÁSZLÓ  

FINN NÉPI ÍRÓK  

PENTTI HAANPAA, TOIVO PEKKANEN, YRJđ  KOKKO  
MUNKÁSSÁGÁRÓL  

Akárcsak más népek irodalmában,  
úgy a finn irodalomban is jelent-
keznek olyan alkotók, akik egysze-
rű  szülők gyermekeiként jöttek a  
világra, nehéz ifjúkort éltek meg,  
kétkezi munkásként keresték meg  
kenyerüket, de ugyanakkor az iro-
dalom vonzásában éltek. Állandóan  
belső  kényszert éreztek, ami arra  
bírta őket, valljanak önmagukról,  
életükről, sorsukról, az őket körül-
vevő  világról, más emberekről, akik-
kel valamilyen módon kapcsolatba  
kerültek és akiknek sorsát különös-
nek tartották. Pentti Haanp üü pa-
raszti szülők gyermeke, Toivo Pek-
kanen mezítlábas proligyerek, Yrjö  
Kokko bár állatorvos volt,  szintén  
,alulról" jött. Haanpíüi favágó és  
földműves volt, egy éb ismereteit  
autodidaktaként gyűjtötte be. Ké-
sőbb a társadalom méltó elismerés-
ben részesítette. Hármuk közül eb-
ből a szempontból Pekkanen  pá-
lyafutása volt a leglátványyosa b: 
a Finn Akadémia  tagjává választot-
táik. Kokko szintén jó néhány elis-
merésben részesült, hiszen több m ű- 

vét néhány idegen nyelvre is lefor-
dították. De nemcsak a hasonló  
származás a közös e három finn  
írónál, hanem a valósághoz való vi-
szonyulásukban is van valami alap-
vetően közös, amit a finn táj és  
társadalom határozott meg.  

Haanpíi,a a két világháború kö-
kött írta meg, valószínűleg önélet-
rajzi élmények alapján, Sato törzs-
Őrmester című  kisregényét, amely  
arról szól, hogyan viszonyult egy  

káplár a finn katonai embertorz s  í-  
tó gépezethez. Elutasító magatar-
tása elsősorban abban nyilvánul -  meg,  
hogy Sato törzsőrmesternek, aki  
az embertelen katonai intézmény  
jelképe, elcsábítja szép feleségét,  
bár, mint kiderül, ez nem volt va-
lamilyen bravúros tett, mivel a  
csapodár fiatalasszony málna  ő  
nem volt az első  és utolsó kaland.  
A kisregény tulajdonképpen  
más, mint a jogos gyanútól meg-
szabadulni nem tudó tárzsfirmester  
és a titokban diadalmaskodó káp-
lár között dúló állandó láthatatlan  
harc. káplár gyűlöli a ka  
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tanai rendet, gyakran ejt el meg-
jegyzéseket az ellen, de Haanp».  
viszonyulása hőséhez nem mellőzi  
az frómi,a vonásait sem. Kárn a, so-
hasem lesz az általa megvetett rend-
szer nyílt ellensége, ellene sohasem  
áll ki merészen és a végsőkig ki-
tartva nézetei mellett. A hangsúly  
a kisregényben nem a feszült álla-
pot fokon van, hanem a főhős  
belső  monológjának felidézésén. Leg.  
többször egy-egy esemény köré  
sűríti a történeteket a szerz ő. Már  
ebben a művében megfigyelhető ,  
hogy, nem tudja magát átadni egy, 
a teljes énjét kitöltő  érzésnek vagy  
eszmének. Igy aztán a Sato törzs-
őrmesterről szóló kisregény tárgyi-
lagos hangon elmondott, erősen an-
timilitarista mű. Felfigyelhetünk  
Haanpai ama képességére, hogy  
megértéssel van az emberek iránt.  
Szerinte az embereket a körülmé-
nyek teszik olyanokká, mint ami-
lyenek.  

Haanpáá igazi műfaja a karcolat,  
vagy ahogyan a finnek nevezik: a  
juttu. A juttu igen népszerű  a szer-
ző  hazájában, amolyan rövidke tör-
ténet, amely magában hordozza a  
novella és az anekdota elemeit is.  
Olvasmányos írások ezek a hétköz-
napi élet eseményeiről, számtalan  
hasonlóval találkozhatunk sajtónk-
ban is. Haanp~.a karcolatai nem  
képviselnek rendkívüli értéket, de  
hatásuk az egyszerű  olvasókra va-
lószínűleg nagy lehet honfitársai  
körében. Java részük falun játszó-
dik le, s két jellemzőjük van: a táj 
állandó jelenléte és a tárgyak mik-
rorealisztikus ábrázolása. Szinte  
minden esetben a nyitómondatok  
a tájat idézik: mindig más táj bon-
takozik ki előttünk a maga félel-
metes és kegyetlen szépségében.  
Miután a szerző  a tájábrázolással.,  
amely a francia impresszionisták  
vásznaira emlékeztet, de olyannyi-
ra hiányolható belőle azok meleg-
sége, megfelelő  hangulatot terem-
tett, rátér a tájban mozgó, a tájjal  
együtt élő  ember megjelenítésére.  
Nem „nagy" eseményeket mutat be,  
hanem látszólag hétköznapiakat, de  
uyg nanakor tipikusakat. Minden ese-
m~é y, ami körül a mondanivaló fo-
rog, egy szociális állapotból ered:  
a szegénységből. A harmincas évek  
bontakoznak ki előttünk, amikor  
is Finnországban az éhség és a  
munkanélküliség szedte áldozatait.  
Egyesek kivándorolnak, hogy aztán  

egész életükben kimondhatatlan  
nosztalgiával gondoljanak vissza a  
szülői tájra, ahol „hatalmas feny ő-
fák nőttek, a végelláthatatlan er-
dőkben zöldek a föld, és minden-
féle boglyát termett, amelyeket  
jólesett latni, és a szegény kamasz-
gyerek is teletömhette velük a szá-
ját." Mások félkegyelműnek tettetik  
magukat, hogy környezetük eltart-
sa őket, s amilyen elképesztő  ez a  
történet, olyan megható Zaj os-
Eemeli, a harmonikás életútja a  
zene szeretetétől a sírig. A karco-
latoly java részében a sötét tónusú  
színek uralkodnak, de van néhány  
derűs is, mint a fáért induló és  
pénzét elivó lusta paraszt tragiko-
mikus története, vagy Maki gazda  
tudtán kívüli „szerelmeskedése"  
saját feleségével, vagy Pantü;  apó  
rituális vízbe esése. Felfedezzük a  
táj és az emberek egymásra hatá-
sát: a táj és az éghajlat formálja  
az ottélőket hallgataggá, magányos-
sá, egyszerre durvává és érzelgős-
sé. Természetesen a megadott mű-
faji  keretek nem teszik lehetővé a 
teljes társadalmi kép kialakulását,  
de ilyen formában is a sikerülteb-
bek értékesek. Ami pedig a mon-
danivalót illeti, Haanp» borúlátó,  
hősei között nem találunk egyet  
sem, aki valahogyan megkísérelné  
megváltoztatni a fiársad l viszo-
nyokat. Valamilyenfajta beletörődés  
érezhető  sorain keresztül, amikor  
újról, változásról szól, akkor az jel-  
szavakba csomózódik, gyakran fe-
lületesen általánosít, sőt: propagan-
disztikus kijelentések is becsúsz  
nak írásaiba. Ezzel szemben csak  
elismeréssel szólhatunk a részletek  
leírásáról, a tárgyak mindig 'külö-
nös fényben, élesen világítanak az  
olvasó előtt. Szomorú az utazás  
Haanpáá hőseivel, de a szerző  bo-
rúlátása mögött ott rejlik a gyen-
gék ereje: a kitartás, a jobb türel-
mes kivárása.  

Pekkanen nem a faluról írt, mint  
Haanpaü;, hanem a városi életről.  
A városi proletárok életét mutatja  
be az Egy falat kenyér című  ön-
életrajzi regényében. A regény írá-
sakor  PPkkanennek mintául Gorkij  
önéletrajzi művei szolgáltak: Ezt  
nem is tagadta. Célja az volt, hogy  
életútjának ábrázolásával bemutas-
sa egy „alulról" jött író életútját  
és a korabeli finn társadalom vi-
szonyait. Életének első  élménye a  
gonddal és az árnyékkal volt kap- 
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csolatban és ettől megszabadulni 
hiába igyekezett, ahogyan ért, úgy 
döbbent rá, hogy a ránehezedő  gon-
dok csak sokasodtak. Kezdetben 
szülei találtak munkát a városban, 
de aztán, ahogyan gyarapodott csa-
ládjuk, úgy nőttek gondjaik is. A 
gazdasági pangás idején a címbeli 
falat kenyérért folyt már a harc. 
Pekkanen egyszerű  és keresetlen 
szavakkal, némi nosztalgikus fel-
hanggal mesél gyermek- és ifjúko-
ráról: a népről a népnek szól. Tisz-
tán látta a társadalomban uralkodó 
ellentmondásokat, be is mutatja 
őket, de igazi forradalmi író, ér-
dekes módon, nem lett belőle. Túl-
ságosan is humanista, hiányzott be-
lőle egyesek világnézeti „sztíklátó-
körtísége", nem lázad a társadalmi 
igazságtalanságok ellen, elegendő-
nek tartja hiteles bemutatásukat. 
Pekkanenból nem lett szigorú ér-
telemben vett „proletáríró", bár jó-
maga proletár volt, nem jutott el 
a forradalmi változás elkerülhetet-
lenségének felismeréséhez. Talán 
azt mondhatnánk, hogy népi író volt 
a szó legnemesebb értelmében. Az 
igazi, kíméletet nem ismer ő  osztály-
harc ismeretlen számára, a finn for-
radalom eseményeiről némileg za-
varosan számol be, állást nem fog-
lal egyik fél mellett sem, csak ká-
bultan, nagy vonalakban követi a 
történteket, egyszerűen nem látja 
tisztán az erőviszonyokat és a po-
larizálódást. Ebből a szempontból 
nézve állásfoglalása megegyezik 
HaanpM nézetével: mindketten va-
lahogy megrekedtek a társadalmi 
igazságtalanságok hiteles bemutatá-
sánál, de az irodalmat nem hasz-
nálták fel tudatos felvilágosításra, 
a forradalom eszméinek terjeszté-
sére. Természetesen így .is nagyon 
hatottak az olvasókra, lényegesen 
befolyásolták világnézeti fejl ődésü-
ket. I-lőseik összeszorított fogakkal 
és mindent eltűrve viselik el sor-
sukat, de nem igyekeznek azt irá-
nyítani is. 

Csendes hangvételű  regény az 
Egy falat kenyér. Szerzője az em-
berekről teljes megértéssel ír, még 
a számára kevésbé rokonszenvesek 
magatartását is meg tudja magya 
rAzni és indokolni. Még talán ön- 

magát kíméli legkevésbé, hiszen 
kendőzetlenül mutatja be fejl ődé-
sének zsákutcáit, ítéleteinek gyak-
ran téves mivoltát. Egyedül szüle-
inek felidézése nem tárgyilagos: az 
irántuk érzett mérhetetlen szeretet 
itt-ott elvakulttá teszi. Az olvasó 
számára feledhetetlenné válik ez 
az emberpár, küzdelmük, botlado-
zásuk egyszerre tanulságos és meg-
ható. Megható Pekkanen viszonyu-
lása a természethez. Minden alka-
lommal, amikor elhagyta a várost, 
a 'táj színei és illatai valóságos má-
morérzetet idéztek nála elő . Mohón 
szívta őket magába és jó néhány év 
múltán, amikor önéletrajzi regényét 
írta, hitelesen képes felidézni. A 
múlt idézése egyébként is a regény-
ben mintha egy lágyítólencsén ke-
resztül történne: a kép mentes az 
éles ellentétektől, enyhén nosztal-
gikus, a közvetlen társadalombírá-
lat némileg tompított, a regény hí-
ján van az igazi drámai feszültség-
nek, a cselekmény laza. De még 
így is az Egy falat kenyér, hála 
szerzője emberi tisztaságának, szep-
lőtlenül ragyog ma is. 

Yrjö Kokko állatorvosként ke-
rült arra a „földnyelvre", amely kes-
keny sávként ékelődik be Svédor-
szág és Norvégia közé. S aztán há-
zat épített Enontekiö vadonában s 
ott élt. A táj és az emberek rabul 
ejtették. Akárcsak az olvasót, aki 
a könyvét, A négy szél útját olvas-
ta. A szerzőről el kell még azt is 
mondani, hogy sohasem lett belőle 
hivatásos író, könyvei a népszerű-
sítő  természettudományos iroda-
lom és a néprajz között helyezked-
nek el. Talán azt mondhatnánk, hogy 
írásakor sorait szíve mondta tollba, 
úgyhogy a férfias, tárgyilagos, tu-
dományos alapossággal megfogal-
mazott gondolatokközé gyakran 
keverednek melodrámai felhangok, 
de mondjuk ki őszintén, Kokko vé-
delmében, hogy bízvást neon. tuda-
tosan „adagolta" ezeket az érzel-
mekre ható jeleneteket, távol állt 
tőle valamilyenfajta giccses hatás 
kiváltása. Egyszerűen talán nem 
tudott ellenállni érzéseinek és kite-
regette Őket az olvasó elé. 

105 



Említett regényének hőse a táj. 
Ez azonban nem azt jelenti, hogy 
azt eszményíti, hanem érzékeltetni 
igyekszik összetettségét, ellentmon-
dásait, és nem utolsósorban szép-
ségét Ennek a tájnak jellemz ői a 
mérhetetlen tér és a velejáró sza-
badság. Arról is tudomást szer-
zünk a regény által, hogy az éghaj-
lati viszonyok szinte elviselhetetle-
nek ezen a vidéken, de ugyanak-
kor csodálattal vesszük tudomásul, 
hogy e feltételek között mégis mi-
lyen, viszonylag magas, az egyedü-
li lehetséges civilizáció bontakozott 
ki. A táj mellett még egy állatra 
figyelünk fel olvasás közben: a rén- 
szarvasra. Az egész lapp civilizáció 
ennek az állatnak köszönhette lé-
tezését. A rénszarvas csak félig há-
ziállat, úgyhogy a lappok életmód-
ja nem más, mint állandó igazodás 
a rénszarvas mozgásához és szoká-
saihoz. Kibontakozik előttünk a 
Lappok életmódja, életképe, s ami-
kor letesszük a könyvet, már szí-
vünkbe is zártuk ezt a különös 
népet. 

De A négy szél útja több mint 
magas szinten megírt néprajzi „je-
lentés" a lappokról. Szépirodalmi 
alkotásról, regényről van szó. 
Egy lapp fiatalember életútjának 
főbb állomásait mondja el Kokko 
egyszerű  és keresetlen szavakkal. 
Abrázolásának alapeszköze a szenv-
telen mesélés, igaz cselekményfo-
lyamatáról nem szólhatunk, mivel 
önkényesen kihagy egy-egy hosszabb 
időszakot, más eseményről pedig, 
szinte a mikrorealizmus eszközeivel, 
rendkívül aprólékosan számol be, 
vagy csak felületesen szól. A cse-
lekménysor nem áraszt feszültsé-
get, úgy tetszik, az idő  megállt. A 
regény főhőséről, a lappok tipikus 
életét élő  Juonóról a mű  végén 'ki-
derül, hogy valójában egy „déli" 
ember gyermeke, tehát tulajdonkép- 

pen idegen környezetben n őtt fel. 
Ez a 'kissé naiv meseszövés mit 
sem von 1e az összhatásból, ugyan-
akkor pedig utal Kokko egy fon-
tos észrevételére, mely szerint az 
általa bemutatott zárt és változha-
tatlannak látszó világ változóban, 
sőt: eltűnőben van. Utak épültek, 
ipari létesítmények bontakoztak ki, 
és mindez döntően befolyásolta 
annak az állatnak az életét, mely-
ből a lappok éltek: a rénszarvasét. 
Kokko leplezetlen sajnálattal kény-
telen tudomásul venni, s ezt Juono 
gondolatain keresztül közli velünk, 
hogy a lappok évszázados életfor-
mája és civilizációja lassan elme-
rül. Igy lesz aztán a regényből 
nemcsak helyzetkép, hanem egy 
népcsoport fejlődéstörténete immár 
eltűnőben levő  zárószakaszának 
szépirodalmi megfogalmazása is. 
A regény egészében véve rendkívül 
olvasmányos, a felfedezés erejével 
hat, nem csoda, hogy már jó né-
hány nyelvre lefordították. Az al-
ternatív életmód után vágyakozó 
mai ember csak nosztalgiával ol-
vas erről a különös világról. 

Haanpa„ PPlcka-nen és Kokko 
nem tartoznak a kísérletez ő  mo-
dern írók közé, értékük azonban ta-
gadhatatlan. Igazi népi írók, mert 
a hétköznapi emberekről, azok küz-
delmes életéről szólnak a hiteles-
ség lebilincselő  erejével. Mindenki-
hez fordulnak, stílusuk épp ezért 
olyan leegyszerűsített. A modern 
irodalom kedvelői talán egy kézle-
gyintéssel mondanak véleményt ró-
luk, de ugyanakkor kénytelenek ti-
tokban beismerni: mégiscsak jó 
írók. Emberszeretetük, megértésült 
mindenki iránt, vonzódásuk a ter-
mészethez, őszinteségük, becsületes 
írói hozzáállásuk olyan tulajdonság 
és erény, amely miatt könyveiket 
érdemes olvasni. 

VARGA ISTVÁN 
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EURÓPAI ÁBÉCÉ  

KÁNTOR LAJOS: Szárny: és gyökér.  

Kolozsvár, Dacia Könyvkiadó, 1979:  

Az útibeszánaoló — Bölöni Farkas  
Sándor és Wesselényi Miklós művei-
nek tanom szerint — értékes er-
délyi hagyományt .  jelent Az utazás  
megnöveti a nemzetiségi viszonyok  
között élő  írástudó gondolkodásá-
nak 'távlatát, az idegen országokban  

szerzett tapasztálat segíti őt eliga-
zodni a hazai 'élet dolgasban.:Ezek-
nek a régi és okos haggyyomááiyákmak  
a- szellemében hasznátina: • ki.. az uta-
zásban rejlő  előnyöket a-kiVálö'ko-
lozsvári irodalomtörténész: Kántor  
Lajos is, midőn szerkesztőségi, illet-
ve írószövetségi 'küldetésben, v aaggyy  
éppen szorgalmas turistaként be jár-
j a Nyugat- és Kelet-Európa városait.  
Korábban Utazás a gyökerek körül  

című  útirajzkötetében a modern mű-
vészetek kelet-európai térhódítását  
és jelenlétét mérte fel, új könyve, a  
Szárny és gyökér pedig ábécérend-
ben: városok szerint haladva számol  
be az utazás tapasztalatairól, odaha-
za is hasznosítható eredményeiről.  

Kántor Lajos, akár a múlt szá-
zad hírneves erdélyi utazói, tudatos  
és módszeres világjáró: nagy gond-
dal tervezi meg úti programját, s  
következetesen valósítja meg terve-
it. Utazásai valójában tanulmány-
utak: napközben a várossal ismer-
kedilk, műemlékeket fotografál, mú-
zeumokban, leginkább a modern  
művészet nemzetközileg számon tar-
tott híres szentélyeiben tölti el, saj-
nos, mindig- szűkre szabott ° idejét,  
este pedig a színházak nézőterére ül  
be, hogy számot adhasson a modern  
drámairodalom és színházművészet  
törekvéseiről. Az érdeklődés nyitott-
sága, a figyelem állandó készenléte  
jelöli meg az útibeszámolók anya-
gának igen tág körét: a 'kolozsvári  
irodalomtörténész . és szerkesztő  
mindig éberkíváncsisággal :.és nyílt  
Szívvel .rákel Amszterdam,  
Berlin, Budapest, ' Bukarest, 'Casn-
bridge, Drezda, Kassa, Köln, Krak-
kó, Leningrád, London, Moszkva, Pá-
rizs, Utrecht, Varsó és Zürich látni-
valói között. Nemcsak műemlékek-
kel és múzeumokkal van találkozó-
ja, emberekkel is: igen érdekes ké-
pet rajzol például Nagy Lászlóról, . 

akivel Szigligeten, vagy Marin. So-  
rescuról, akivel Bukarestben talál-  
kpzott, nemcsak az irđróL Mönd. fi- 

elemre  méltót; pár'.sorban á2' en 
rt is . meg tudja jelenítem:  
El kell : mondani,-, hogy,:. ezek kö-

zött az utazások lcozott  nercig ki-
tüntetett. ,,holyet zlá-
vla:
a 
 a Vandaság,  r 	zeJti 	- 

tM 
magyar 
	

1n 
'áss: 	' 

vel" ismerkedik meg, tve a ' át  
tengerpart, ahol a természet csodái-
ban és a történelem régi emlékei-
ben gyönyörködik. Az Adria kék  
tengere iránt régi nosztalgiát érez a  
magas hegyek közé zárt erdélyi em-
ber: korábban Szemlér Ferenc, a  

nagyszerű  romániai magyar költő  és  
elbeszélő  írt feledhetetlen lapokat az  
Adria partján szerzett gyermekkori  
élményeiről- Most Kántor sem tud  
betelni a látvánnyal: a tenger nyári 
vagy téli színeivel, Dubrovnik és  
Spht ávárosánaiktörténelmi épüle-
teivel. „Az én Tahitiin — mondja  
—: az Adria keleti partja. Képe, igaz,  
csak bennem él, ám olyan színgaz-
dagságban, amivel csupán Gauguin  
vásznast tudom társitani."  

Hasonló érdeklődés fűzi a Vaj-
daság várorraihoz: Újvidéken és Sza-
badkán barangolva rokon gondola-
tokat, testvéri érzületet keres — 
és talál. Itt már nem a látvány ejti  

rabul, hanem a kulturális  
lat: a vajdasági magyar folppóiito  
munkája, a Forum kiadó könyvei  
a  hajnalig tartó  beszélgetések, ame  
lyek során ennek az irodalomnak  
Jeles képviselőivel: Bori Imrével`  
Ács ,Károllyal; . Dér Zoltánnal, Bán  
Jánossal, Tolnai , Ottóval  és Be 
Győzővel töprengenek: el a nemzeti.  
segi irodalom eredMényein ., °aaz írás  
tudók  felad:ataín é"š : 	F Vaj  
dasági úti 	C n • .F ' 	 3

' 

az , emlék . 	a.. ? pp' " " - Sinkő  Ervin, Rehá~; 	s• đlozs  
Tibor, Gion ánđo- 	̀;KárodyC  
műveit, -s 	 ezna  
lik : viss*PközbUtigrauleópeczk3  
László Don Juan utolsó kalandja  cí~ 

m{ ki#61 .. p :J t4' 

107  



van Kormányeltörésben című  nagy 
költeményének monodrámává ala-
kított változatára. Maga a kötet cí-
me: Szárny és gyökér is a vajdasági 
magyar irodalmat idézi: Ács Károly 
Gyökér és szárny című  híres versét, 
amely a nemzetiségi sorban él ő  író 
kettős feladatát: a közvetlen elköte-
lezettség és az egyetemesség igényét 
fogalmazza meg. 

E kettős eszme vezérli útjain a 
kolozsvári magyar írót is, midőn út-
nak indul, az egyetemesség: a nagy-
világ hívására válaszol, utazás köz-
ben viszont mindig a maga szűkebb 
hazájának a gondjaival és értékei-
vel foglalkozik. Amszterdamban egy 
tordai irodalmi találkozó tanulsága-
it fontolgatja: Van Gogh vásznait 
csodálva az erdélyi Kocsis István 

Van Gogh-drámájának világáról be-
szél, de ugyanitt jutnak eszébe a 
bécsi, berlini és varsói élmények 
nyomán is a hazai tennivalók. Ho-
gyan is mondotta Sütő  András a 
Rigó és apostol bevezetőjében: „e 
könyvecske szerz ője Marosvécsen és 
Teheránban ugyanazon gondnak a 
szorításában járt-kelt, nézel ődött — 
más szóval a mezőségi asszonyok 
ősi példája szerint az úti reménysé-
gekkel együtt magával vitte itthoni 
fonnivalóját is". Mindez Kántor La-
jos útirajzaira is áll: az úti remény-
séget nála is otthoni kérdések bo-
gozgatása egészíti ki. Az elutazásban 
mindig jelen van a visszatérés táv-
lata: a szellemi kalandozásnak a szü-
lőföld iránt érzett hűség ad erköl-
csi fedezetet. 

POMOGÁTS BÉLA 

Žarko Meghalt Jovan Veselinov  
Lapunk nyomdai munkálatai során érkezett a fájdalmas hír, 

hogy 1982. február 8-án Belgrádban, hetvenhat éves korában el-
hunyt Jovan Veselinov Žarko, a jugoszláv munkásmozgalom egyik 
legrangosabb harcosa, Tito elnök egyik legközvetlenebb munka-
társa, a nép hőse és a szocialista munka hőse, a népfelszabadító 
mozgalom kiemelkedő  szervezője, a JKSZ és a JSZSZK, Vajda. 
ság SZAT és a Szerb SZK vezetőségeinek tagja, a Föderáció Ta-
nácsának tagja. A kiváló forradalmár munkásságát következ ő  
számunkban méltatjuk majd. 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL MINIATŰRÖK 36. KÖTETE 

ALMÁSI GÁBOR 

Szobortalan égaljról jöttem 
(önéletrajz) 

Almási Gábor szobortalan égalj alól indult el egy 
olyan életpályán, amely minden nehezen kiismerhet ő  
szakaszában sokkal több er őt igényel, mint amit egy 
ilyen törékeny testalkat elbír a leküzdhetetlennek látszó 
feladatok megoldásának éveiben, napjaiban, óráiban. Ha 
életútját nézzük, olykor hihetetlennek tetszik az a végte-
len türelem, amely koraifjúságától kezdve érett koráig, 
első  kis munkáitól kezdve a kiemelkedő  művekig nevét 
maradandóvá tette. 

A művész önéletrajza annak a kietlen környezetnek 
a leírásával indul, ahol alkotónk megismerte a világot, a 
világban az embert. Küzdelmes életében az akkor még 
nálunk nemigen népszerű  tevékenységének erőt adó for-
rása a tehetségét állandóan izmosító akarat és az olyan 
szívós természet, amellyel az Élet csak nagy ritkán aján-
dékozza meg az embert. Err ől művei is tanúskodnak. 
Széles skálájában — az er őteljes drámai vonásoktól a 
spitzwegi humorig — művészete élő  bizonysága annak, 
hogy tájunk megihletésében az innen kibontakozó szel-
lemek milyen alkotásokkal ajándékozhatják meg kortár-
saikat és — továbblépve — az utánunk következ ő  em-
beröltőt, melynek tagjai már itt is, de távolabb is, meg-
lelik lépteinek nyomát. 

Ebben a kis könyvben egy darab művészélet tárul 
elénk a műterem falain belül és a falakon kívül: valahol, 
a mi égboltunk alatt. 

Az őszinte önéletrajz félrelebbenti a függönyt. Bepil-
lantást ad a szülői házba, a szatócsboltokba, a fülledt mű-
helybe, a sáros, izomszakasztó utcákba, a töméntelen 
gondok világába mindenfelé itt, Bácska északi szívében, 
ahonnan egy halk, szerény gyermek elindult hét évtized-
del ezelőtt az akkor még elérhetetlennek tetsz ő  magasla-
tok felé. 

A 112 oldalas, 39 dokumentumértékű  képet közlő  
könyv előfizetési ára 80, bolti ára pedig 100 dinár. Meg-
rendelhető  a Veljko Vlahović  Munkásegyetemen (24000 
Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig a Fo-
rum újvidéki és szabadkai, valamint a szabadkai Nap-
redak könyvesboltjában vásárolható meg. 



MEGJELENT AZ ÉLETJEL MINIATŰRÖK 37. KÖTETE 

TONCS GUSZTÁV—LOÓSZ ISTVÁN 

Utravaló 
(pályamű-értékelések) 

A tudomány fehér foltjainak eltávolításában nagy 
szerepet játszanak a levéltárak, könyvtárak és más ha-
sonló intézmények, s a tudományos kutatók lankadatlan 
munkája folytán szűkebb pátriánkban is olyan ismere-
tekről szerezhetünk tudomást, amelyek valóságunk el-
választhatatlan velejárói. A hagyományápolás az Életjel 
miniatűrsorozatának els ődleges feladata. Szabadka gaz-
dag művelődéstörténeti hagyatékának most szerény 
adaléka Toncs Gusztáv és Loósz István húsz pályam ű-

értékelése a f őgimnáziumi tanulók irodalmi munkáiról. 
A bírálatokat Magyar László szívós kutatómunkával gy űj-
tötte össze a szabadkai levéltárban és fedte fel a tanulók 
kilétét, a dolgozatok szerzőit. 

A két tudós tanárt nem kell külön bemutatnunk, hi-
szen néhány évvel ezel őtt kismonográfia is készült ró-
luk, ellenben ismételten hangsúlyozni kell azt a határta-
lan lelkesedést és szaktudást, amellyel Toncs és Loósz 
felkeltette a tanulók alkotás iránti érdekl ődését, ráéb-
resztette tanítványait a szorgalom, a lelkiismeretes mun-
ka fontosságára. „A fényt osztotta szét tanítványai kö-
zött, mint az én áldott, ezerszer áldott Édesapám"  —  vé-
lekedik később Kosztolányi Dezső  tanítómesterér ő l, 
Toncsról. 

Az Útravalóban elbírált pályamunkák hollétér ől 
egyelőre nincs tudomásunk, ám e könyvecskében rögzí-
tettek mégis fontos láncszemét képezik a két tudós gon-
dolatainak, nemkülönben Kosztolányi Dezs ő  és Csáth 
Géza néhány ifjúkori munkájának. De a többi értékelés-
ből is lényeges következtetéseket vonhat le irodalomtu-
dományunk, annál is inkább, mert azok ezúttal kerülnek 
első  ízben az olvasó elé. 

A 80 oldalas, ízléses külsej ű  kötet, amelynek fedő- és 
borítólapját Siskovszki András készítette, 50 dináros áron 
megrendelhető  a Veljko Vlahović  Munkásegyetemen 
(24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 
65 dinárért megvehet ő  a Forum újvidéki és szabadkai, 
valamint a szabadkai Napredak könyvesboltjában. 


