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JUHÁSZ GÉZA 

FORRADALMÁR EMBERKÖZELBEN  
Jovan Veselinov Žarko (1906-1982)  

Nyilván hivalkodásnak, nagyképűségnek tetszene, ha írásomnak ilyen  
címet adtam volna: találkozásaim a kiemelked ő  forradalmárral, a titói  
forradalmár nemzedék egyik reprezentánsával, a nép h ősével, a Föderá-
ció Tanácsa tagjával stb. Pedig az alábbiakban valóban a Jovan Veseli-
nov Žarkával történt találkozásaimról kívánok szólni, közelebbr ől arról,  
hogy e korábban közvetett, később közvetlen találkozásaim során milyen-
nek ismertem meg a párt e régi, hű  és bátor katonáját — akiről már  
1925-ben azt jelentette a Jugoszláv Független Munkáspárt központi veze-
tősége, hogy Kumanében, szülőfalujában reá kell támaszkodni a forra-
dalmi harcban; aki századunk húszas éveinek végén, tehát alig néhány  
évvel Lenin halála után megjárta és elvégezte Moszkvában a nyugati ki-
sebbségek kommunista egyetemét; aki a harmincas évek elején a kommu-
nista ifjúság országos vezetőségének tagja, a vajdasági pártszervezet tit-
kára, majd politikai fogoly Lepoglaván és Mitrovicán; innen harminc-
ketted magával, jól előkészített és legendába illő  vakmerőséggel meg-
szökik a kivégzésekre készülő  usztasák és németek orra elől, hogy csak-
hamar élére álljon a vajdasági népfelszabadító mozgalomnak, majd bein-
dítsa és megszervezze a tartomány gazdasági, politikai és kulturális éle-
tét; s hogy a későbbiekben a köztársaság és föderáció különböz ő  vezető  
posztjain, Tito egyik közvetlen munkatársaként szinte haláláig, csaknem  
hat évtizeden át harcoljon jobb életünkért a forradalom hadrendjében.  

Első  ízben mint a már felszabadult, azaz nagyrészt felszabadult Vajda-
ság párttitkárával .,találkoztam" Veselinov elvtárssal, nevezetesen az  
1944. december 24-én, 25-én és 26-án megtartott els ő  (s úgy tudom, egyet-
len) vajdasági ifjúsági kongresszuson, az USAOV (Vajdaság Egyesült  
Antifasiszta Ifjúsági Szövetsége) kongresszusán. A találkozás azért került  
idézőjelbe, mert az ismerkedés, hogy úgy mondjam, egyoldalú volt, csak  
én ismertem meg s jegyeztem meg magamnak Vajdaság akkori leg-
főbb .  politikai vezetőjét, a küldöttek széksoraiban hallgatva beszédét és  
lelkesedve szavaiért. A párt és Népfelszabadító Front nevében üdvözölte  
a vajdasági fiatalok e seregszemléjét, s többek közt ezt mondta: „... a  
testvériség már kovácsolódik mind a Népfelszabadító Hadseregben, mind  
a hátországban. A magyar antifasiszták, a mi brigádjaink harcosai Vaj-
daság szláv népeivel együtt megbosszulják a b űnös Horthy-terror minden  
áldozatát. Egyetlen áldozat sem marad bosszulatlan. Ezt mi fogjuk vég-
rehajtani, a mi népfelszabadító mozgalmunk. Nektek fiataloknak az élen  
kell járnotok a népfelszabadító mozgalom e helyes nemzetiségi  politi►  
kájának érvényesítésében."  

Természetesen nemcsak erről beszélt Veselinov elvtárs és a többi  
szónok, ha a testvériség-egység mint eszme át is hatott minden meg-
nyilvánulást. Veselinov elvtárs is els ő  helyen a titói üzenet valóra vál-
tására hívta fel a fiatalokat, arra, hogy mindent el kell követni a háború  
mielőbbi befejezése, a még felszabadításra váró vidékek miel őbbi felsza-
badítása érdekében. Nem véletlen, hogy mind a kongresszust el őkészítő  
ifjúsági konferenciák, mind a kongresszus fő  jelszava ez volt: „Mindenki  
a frontra! — Mindent a frontért!", hisz Szerércségben is állt még a  
front s az ország északi, északnyugati részének még nagy területei  
vártak felszabadításra.  

Második ;találkozásunkra" a következő  év júliusának utolsó napjai-
ban került sor, Vajdaság Acatónom Tartomány  első  nemzetgyűlésének  
ülésszakán, amelynek mint köztudott, az volt a legfontosabb határozata,  
hogy tartományunk Szerbia föderális egysége keretébe kíván tartozni. A  
számos felszólalás közül (ti. üdvözölték a gyűlést a föderáció és Szerbia  
nevében is) nekem megint Veselinov elvtárs néhány gondolata maradt  
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az emlékezetemben., s már akkor is a legmélyebb benyomást tette rám, 
mert a legközvetlenebbül szólt az itteni, vajdasági problémákról, amelyek-
kel a politikai tevékenység során szembetaláltuk magunkat. Meg kell 
jegyezni, hogy ez az ülésszak a népi hatóságok (községi, járási, körzeti) 
megválasztásanak, tehát a népi hatalom létrehozásának záróaktusa volt. 
(A népbizottsági választások a községekben kezd ődtek, s a községi bizott-
ságok képezték a járási, a járásiak a körzeti, utóbbiak pedig a tarto-
mányi nemzetgyűlés küldötteinek választó testületeit). Érthet ő  tehát, 
hogy Veselinov elvtárs beszámolójának középpontjában is a népi hatalom 
megszilárdításának és továbbfejlesztésének kérdése állt. Miután idézte 
Tito elvtárs szavait „a harcból, a legjobb fiaink véréb ől és csontjaiból" 
kinőtt népi hatalom védelmezésiének szükségességéről, igy folytatta: „A 
népi,  hatalmat viszont nem . szilárdíthatjuk meg a népfelszabadító harc 
avasuk nagy vívmánya, a testvériség és egység nélkül. Ez két olyan dolog, 
amelyet nem lehet egymástól elválasztani. A testvériség és egység az új 
Demokratikus Föderatív Jugoszlávia alapja. Ezt mindenekel őtt nekünk, 
itt Vajdaságban kell felfognunk... Az utóbbi hónapokban jelentős lépé-
seket tettünk Vajdaság valamennyi népe egyenjogúságának megvalósításá-
ban. Számos kulturális és egyéb intézményt hoztunk létre az egyes népek 
számára. Megnyíltak a különböző  népek elemi iskolái. Minden vajdasági 
népnek megvan a maga lapja, a szerbeknek, a horvátoknak és a magya-
roknak napilapjuk van. A legutóbbi . választások eredményeként megala-
kult népbizottságokban egyenraíagú képviselethez jutott minden nemzeti-
ségünk. Mindezek a tények azt bizonyítják, hogy jó úton haladunk. Most 
rajtunk, elsősorban a Népfelszabadító Front tagjain múlik, hogy ezt a 
testvériséget és egységet tovább mélyítsük. Ezt a harcot pedig a 
népi hatalmi szerveken belül is meg kell vívni, s meg kell akadályozni 
minden olyan törekvést, amely a népbizottságonbon belül nemzeti alapon 
csoportosulásra irányul." 

Egy következő  beszédét — talán 1947 tavaszán —Újvidék f őterén 
több tízezres tömegben, főiskolai hallgató koromban hallgattam. Ez pe-
dig azért emlékezetes, mert ekkor ébredtein annak tudatára, hogy Vese-
linov elvtárs egészen kivételes szónok volt. E képessége valósággal igé-
nyelte ezt a hatalmas (akkor már hangosítás is volt) teret és tömeget, 
itt volt igazán elemében a született néptribun. Bizony a beszéd tárgyára 
már nem emlékszem, de szépen zengő, erőteljes baritonjára, amely az 
egész teret kitöltötte, annál inkább, s arra, hogy ez a tömeg egy ember-
ként lelkesedett a műfajilág is hibátlanul megkomponált beszéd hallatán. 

A későbbiekben, sőt már 1945 őszétől, amikor egyetemre íratkoztam 
és felhagytam a hivatásos politikai tevékenységgel, mind messzebbr ől 
figyeltem Jovan Veselinov Žarko politikai pályáját, bár e korai találkozá-
sok hatása alatt minden megnyilatkozását valahogy mint „ismer őst" 
regisztárltam magamban. 

Amikor azonban 1973,ban újra találkoztunk, s most már nem idé- 
zőjelesen, hanem szemtől szembe, közös vállalkozásba fogva, kezdettől 
Úgy éreztem, hogy régi és kedves ismer őssel hozott össze a véletlen. De 
elmondhatom, hogy a fenti közös emlékek felelevenítése után kissé mintha 
ő  is régi ismerősnek talált volna. 

Más helyen már részleteztem, hogy milyen kivételes érdekl ődést ta-
núsított Veselinov elvtárs mindvégig könyve magyar kiadása iránt. A 
legtöbbször érthetően Az autonóm Vajdaság születése című  könyvről 
tárgyaltunk: a fordítás előrehaladásáról, a magyar kiadáshoz készül ő  
külön előszóról, a könyv címéről (amely nem azonos a szerb eredetivel: 
Svi smo mi jedna parija — Mindnyájan egy párt vagyunk), az egyes 
írások sorrendjének megváltoztatásáról (amit a második szerbhorvát 
nyelvű  kiadás is átvett, míg az eredeti címet megtartotta), a képanyag 
megválogatásáról, a fedő- és borítólap tervéről stb. Érthető  azonban, hogy 
már a könyv kapcsán is sor került egyéb emlékek felelevenítésére is. 
El kell mondani, hogy amilyen kiváló szónok, ugyanolyan eleven és kelle-
mes társalgó is volt Veselinov elvtárs, s csakhamar rájöttem, hogy em- 
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lékeinek bizony csak elenyésző  töredékét sűríthette bele a könyveibe, 
ennek még a sokszorosát vitte magával a sírba emlék- és anekdota-
kincsként. 

Különösen szívesen beszélt a Titóval tett hazai és külföldi utazásai-
ról. Elmondta, hogy először 1944 őszén találkozott a párt főtitkárával 
és a főparancsnokkal Versecen, amikor Tito elvtárs Craiovábál volt ha-
zatérőben. Íme, milyen várakozással tekintett e találkozás elé: „Türel-
metlenül vártam a találkozást Tito elvtárssal, párturak f őtitkárával, nép-
felszabadító hadseregünk legfelsőbb parancsnokával és a nemzeti bizott-
ság elnökével. Úgyszólván az Összes régebbi pártvezet őket ismertem, 
sokukkal találkoztam, beszélgettem és együtt dolgoztam. De Tito elvtárs 
számomra minden tekintetben egyetlen kivétel volt. Úgy hiszem, forra-
dalmi művének nagyságát könnyebben és jobban felfogják azok a kom-
munisták, akik ismerték az Összes nehézségeket, amelyeken pártunk ke-
resztülment: a belső  elvtelen összetűzéseket, a frakcióharcokat és a sok 
kudarcot. Titót azokból a beszélgetésekből ismertem meg, melyeket a 
vele dolgozó elvtársakkal folytattam; megismertem azokból a levelekb ől, 
melyeket nekünk, kommunista rabaknak küldött a frakciós és áruló 
Petko Miletić  ellen folytatott harc idej én; azokból a cikkekből továbbá, 
melyeket az illegális és háborús sajtóban közölt; beszédeiből és párttu-
dósításaiból; mint vezető  egyéniséget azokból az utasításaiból ismertem 
meg melyekkel segítséget nyújtott a vajdasági pártszervezeteknek és e 

elszabadító mozgalomnak. De mindnyájan leginkább annak alapján 
ismertük őt, hogy a Központi Bizottság titkáraként, munkatársaival 

itt, 	ozta a népfelszabadító harc és forradalom egyetlen lehet- 
es: 1 	 .analát, stratégiáját és taktikáját, amely gy őzelemmel koro- 

názta nemzeteink és nemzetségeink harcát." 
Azt mondják, bármilyen korú is az ember, ha beül az iskolapadba, 
"z elkapja a felelés- és vizsgadrukk stb. Tapasztalatom szerint 

hasonlóképp van ez az írásággal is: ha valakinek könyve készül, hatal-
mába keríti az alkptói izgalom, a kétely és bizakodás könyve hatását és 
fogadtatását illetően. Veselinov elvtárs pedig olyan nyílt, közvetlen ember 
volt, hogy ezt nem is próbálta leplezni, sőt a velünk folytatott beszél-
getésekben alighanem a magyar olvasó várható reagálását is igyekezett 
kitapogatni. 

A könyvén kívül, végső  soron ugyan mégsem függetlenül attól, kü-
lönösen élénken érdeklődött a vajdasági magyar sajtó és könvkiadás kér-
dései iránt. Szívesen emlékezett vissza a Szabad Vajdaság megindítására, 
az első  számok megjelenése körüli nehézségekre és bonyodalmakra; s 
noha nagy megelégedéssel hallgatta, hogy mi minden nőtt ki abból a 
ma már nyugodtan történelmi jelentőségunek mondható 1944. decemberi 
határozatból, amelyben az ő  szerepe ismeretes, soha err ől az „alapítás-
ráf" nem beszélt egyes, csakis többesszám első  személyben. S épp ez 
volt legfőbb emberi és kommunista vonása, hogy a párt katonájának 
tartotta magát, s valotta, hogy amit elért, csakúgy, mint a mozgalom 
többi kimagasló egyénisége, Titót is ideértve, csak a mozgalom had-
rendjében érhette el. E hadrenden kívül — hirdette meggy őződéssel — 
senki semmit nem tehet népe és osztálya ügyéért, de azon belül mint 
a költő  mondja — ki-ki a szabadság egy-egy magját ejti a történelem 
zsákjába." 
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VfGH RUDOLF 

OTT AZ EMBER, AHOL HAGYJÁK 

Színes, puha selyemifodor a jókedv, s ráborul a széles róna nagy, mosoly-
gó arcára. Nevet a zöldellő  határ gyönyörűségében, a kocogó ló pedig 
vidám ritmust ad patáival a dúdolás alá. Galabala ujjongást csendít ma-
gában a gumikerekű, fürge kocsin: övé a világ, hisz megjött, mégiscsak 
megjött asszonya a kilátástalanul hosszú, nehéz ködök végtelenségéb ől. 
Neki volt igaza, hogy a köd nem tarthat örökké, egyszer úgyis megfosz-
lik s elszáll, mert bizonyosság semmilyen állapotban sem lehetséges, , még 
a magányosság fojtó sötétségében sem, csak az embernek saját hitével 
kell ajtót tárnia, .s a mélyre zárt huzatok szélvészként rohannak a köd-
nek. Pedig a falu már jócskán eltorlaszolta keblének ajtaját, cölöpökkel 
esett neki, hogy: te, Galabala;, te ne számíts senkire, semmire, utolsó 
napodra magad maradsz, mint rideg éjfélre az út menti eperfa, vándor-
botot teremve, a hétköznapok üldözöttjeitől megtépve, levizelve, s el 
nem jön senki fájó kérgedet simítani, csak egy a biztos, az, hogy mások-
nak hajnal hasad, s hogy számukra a holnap mindig holtbiztosan megér-
kezik, de te azt ne várd, te arra ne száanlíts ... Ilyei a falu szája, de 
Galabala igen furcsa nevű  ember, s hitét magának hagyta, a falu el ől 
meg elzárkózott, s várta, hosszú-hosszú, csendes fojtogatásban várta ezt 
a napot. Tudta, hogy kint az emberek azt beszélik, meghal ő  egy éjsza-
kán, magában, magányban, s csak bűzére ébred a falu; várták, lesték, 
hogy megreked egy éjszakában, a sötét pocsolyában, s rögtön foszlik, 
bomlik, mert a gyengeség hosszú ideig rossz lámpással bolyongott rejtett 
lelkivilágában, de ő  nem adta fel a virrasztást, és lám, eljött az ő  hajna-
la, az ő  reggele, az ő  fényes, csillogó holnapja, mert asszonya a régi helyen, 
szögre akasztva megtalálta a kapukulcsot, visszatért az ő  udvarába és 
csak annyit szólt a nagy-nagy fáradtságtól: 

— Még magad vagy? ... 
S ettől az öröm, mert most milyen jó, hogy maga van, tulajdonkép-

pen ez másként nem is lehetett, ő  kivárta a magáét. S ettől az ujjongás, 
mert végre otthon az asszony, utolsó erejét adhatta, hogy visszatérjen, 
de hazajött, mint kiseprőzött, világtalan, eltévedt kóborló. Most otthon 
alszik, kimerülten hullt az ágyra, s csak sóhajtozott hosszan, de kell is 
idő  jócskán, hogy az évektől kitágult, rettentő  űrt éltető  melegséggel be-
lehelje, hogy a magány verte zegzugos barlang rejtett útvessz őit álmával 
átjárja, s majd, majd, ha ébred i  akkor leülnek egymás mellé, és valami 
régi dalt dúdolnak, együtt bólogatva a szépen terített elégedettség aszta-
la előtt. Nem kérdi, hol járt, mert a számonkérés nem javít, csak ront 
a dolgokon; nem kérdi, miért szökött, mert már itthon van, és ő  mást 
nem kívánt, csak azt, hogy ismét itthon legyen ... Aztán majd kiállnak 
a kiskapuba, a falu meg összegörnyed és messze legurul a szégyenségbe, 
ahogy ő  fröcskölve a pletykások tátott szájába röhög. Ki állta jobban a 
rozsda marását, ő  vagy az idő? Co igencsak megvan, jobban, mint bár-
mikor, de az idő, hol van a hatalmas, mindent felfaló idő 91   A rossz, a 
csúnya eltűnt, csak a jó, a szép maradt kellemes simításnak arcára', 
hogy a csúfságok ráncai kisimuljanak, mint most előtte a mező . Lova 
kocogásának ritmusa dalra késztet: megjött ... megjött ... s lesz jó ter-
més, lesz öröm, és a kicsi ház küszöbe előtt két pár papucs nyugtatja, 
ha kilép az ajtón felnézni a felhők közé... 

Kinn a földön kifogja a lovat, leveszi róla a hámot, aztán a köt ő-
féket is, s a teljesen szabad állatot simítja, öleli, és engedi, engedi a dús 
vetésbe legelni, harapni, falni kedvére, s elt űnődik, mert a ló a szokat-
lan meztelenségtől nagyot ugrik, vágtat, hempereg, de aztán prüszkölve, 
fáradtan visszajön hozzá és megnyalja a kezét. 
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— Csak maradj. Hova lennél, ugyan hova?... 

Galabala merengve nézi a vetést. Gyönyör ű  tábla, benne egy hosszú, 
letarolt rész az elszabadult állat féktelen vágtázástól, végig, véges-végig, 
oda is, vissza is. Messze, távol a hempergés helye, egy nagy rész teljesen 
ledöntve, akár az évek mezején, a ló pedig most szép nyugodtan az út-
széli füvön legelész, pedig most se pányva, se kötél, s amott, bent sokkal 
jobb falatok vannak, mégse megy többé sehova ... Galabala is belemegy 
a vetésbe, bátran, de nyomán a szálak visszaállnak, bólogatnak a lábát 
cirógatva. Nem is megy tovább, csak elnézi messzi magában, és látja a 
kuszált éjszakákat, amelyeken a vihar nem hagyott olyan siralmas nyo-
mot, mint az elszabadult állati vágtatás ... De a magány azért nem olyan 
volt, mint most az itt-ott letarolt mező , hanem egy hosszú, kopogó pisla-
gás az éjben, fújtató szuszogás a nagy süketségben. S ez lüktet vissza 
leginkább, benne egy velőt rázó megmutatkozás, mint egy kép, egy sikoly 
asszonyától az életmentésért. Vannak látomások, mert más nem lehetett, 
amikor egy végtelen álmatlanságban vonszolta magát élete mér őlécének 
rovátkáin, s meghallott egy neszt, valami szuszogást, és azt gondolta, 
mások otthonába tévedt meghunyászkodni, de végül csak világosságot 
gyújtott, s meglátta, nyitott szemmel, éber valóságában látta, hogy szé-
dítő  messzeségekből egy girhes macska tévedt a világtól elzárt szobájá-
ba. Ronda, piszkos állat volt, sz őre foltokban kihullott, csontja nyikor-
gott az erőtlen lélegzésbe, orra folyt, a hátulja csupa lafanc. Ki tudja, 
mikor, miért s hogyan lopódzott be ebbe a távoli szobába, mely mégis 
legközelebb esett; ki tudja, mióta vágyódik éppen az ő  ágya végében 
kimúlni, s döglődött is már, de az ő  lábának melegsége még egy éjfélt 
adott neki, amiért utolsó erővel, félig dögként mutatta meg magát a 'társ-
talannak, hogy elviselhetőbb legyen neki a nagy homályokban kúszó, örö-
kös fojtogatás, meg a falu szájától poklokra csüng ő  béklyó. Egy ideig 
csak nézte akkor a kimondhatatlan utálatot, aztán valami éltet ő  táplá-
lékot keresett avas szagú kamrájából neki, de az meg se szagolta, el őbb, 
kellett volna neki az ilyesmi, most már elmúlt minden, csak erre a né-
hány szusszanásra hozta ide a vész, mert valaha ide tartozott, e házikó 
melegsége fényesítette sz őrét; nem lehetett tovább, mert a sebek és a 
vágyak egyformán halálosak ... Galabala álmot vélt ekkor, elveszett asz-
szonyát álmodta messzi idegenben, hamis ígéretektől összetört kivándo-
roltak közt, más világtájon. Idegenben, ez a leghidegebb szó a világon, 
idegennek lenni pedig a legcsúfabb betegség ... s gyengéden megfogta a 
nyálkás, ragadó párát, kivitte a kiskonyhába a hamvadó parazsú t űzhely 
mellé, subadarabra fektette', tejet rakott elé, meg az ilyenfélének a leg-
jobbakat, s csendet, nyugodalmat, meleget hagyott néki, hogy valami cso-
dától feléledjen. A nagy gondoskodás után még valahogy el is aludt. Azt 
álmodta összevissza, hogy az ott kinn egy fehér macska, reggel meg a 
lábához dörgölődzve dorombol, közben asszonya valahol nagyon fázik, 
didereg, csörög a csontja belé, azt hallani mindenfel ől, szüntelen. Akkor 
reggel megvárta a legszebb remény jó világosságát, kiosont a kiskonyhá-
ba, de az igazi ébredés taglójának sújtásától, arccal d őlt a fehér fal-
nak ... Mert patkányok ugráltak mindenütt, jóllakottan, a rongyokon 
kihűlt dögnek lerágták a fülét, kiszívták a szemét és az agyát. Aznap 
nem ment ki az utcára, úgyis azt kérdezték volna t őle lépten-nyomon, 
hogy hol az asszonya, hol vannak az udvarból a szárítókötélen himbáló-
dó, színes ruhadarabok, meg mindent az éjszakákról és nappalokról. 

Milyen nyomorult a magányos ember, egy senki állata, másoknak 
talán még büdös is, ha emberek közé merészkedik — így véli a falu, s 
ez a mocskos ítélet befert őzi az embert, egyszer azon kapja magát, hogy 
ő  is utálja önnönmagát. Galabala is átélte ezeket a dolgokat, csak az 
éltette, hogy ő  valakire vár, mert neki éppen arra a társra kell várnia, 
akinek volt honnan elszökni, s akinek ezért nem adnak sehol helyet, aki-
nek kizárólag egy út marad, a visszaszökés ... S mert megmondta: 

— Ide visszajöhetsz, mindenkor... 

Galabala olyan ember volt, aki két dolgot tudott: a halált és asszo-
nyát. Nehezen fogadott magába valakit, de akit keblébe zárt, ott annak 
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örök otthona volt, s ott kellett halnia. Az ilyesmi meg visszahozza a sző-
kevényeket, mert előbb-utóbb mindenütt előjönnek a patkányok, s me-
nekülni kell vissza, néhány szusszanásra, halni az életbe. 

Vagy öt éve ment el az asszony, fénybe, csodába; bele a dús vetés-
be; viháncolt, hancúrozott, kinevette, lesenkizte, és beült egy b őröndök-
kel megrakott, jó nagy autóba. Most gyalog jött vissza, se koffer, se g őg, 
csak egy pár félretaposott bakancs, kopott, szürke vászonruha, rövid, 
csomós haj, zörgő  csontok... 

Becsaptak! ... — hullott az ágy végére. 
Szeme üres koponyából szólt: csend, nyugalom kell, majd lehet, 

hogy lesz fény, majd, hdlnap ... Csend pedig van ebben a házban, évekig 
ért, dagadt, s nyugalom is immár, és mert a jó szándékkal párosulva ez 
biztos gyógyszer minden halálos fáradtság ellen, a holnap biztos elj ő . 
Gyógyít most a hosszú éjszakák összegyülemlett csendje, az ő  bénító 
vihara, amely puha nyugalommá szelídül hogy életre pihentesse a halni 
jött, eltévedt vándort. S asszonya most az ő  kitartásának puha tenye-
rén pihen. 

Így ment örömtől Galabala ki a mezőre, ahogy eljött az ő  napja. 
Életének ez volt a vezeklése, az út ki a mez őre, mindennap, minden han-
gulatban, minden időben. Most is ment, hogy az eddigi szomorú utakat 
örömmel hintse: lám, legyőzött mindent és mindenkit. Nem kell már 
zárkódnia kis házába éjjelre, nappalra, nem kell már fájdalmat tagadnia 
munkában és tétlenségben. Minden új lesz, új a régi álom, új a régi 
nappal, s a legközelebbi tavasz már teljesen új lesz, mert régi tavasz el 
nem jöhet; régi álmoknak kell új embereket mutatnia a vágyott, új ta-
vasznak, s a mezőn kövér magvak duzzadnak majd, az udvarban színes, 
új ruhák lengenek, friss illattal, békés, jó nyugalommal. A házikóban 
kiirtják a patkányokat, a kertben szelíd növényeket ápolnak, benépesül 
az udvar, az ablakokat meg kitárják, hadd szellőzzön a lakás, hadd men-
jen ki az a borzasztó dohosság, amely meg akarta fojtani ... A bizako-
dás hatalmas kötél a megkapaszkodáshoz, s nem is olyan könnyű  ám 
magányban elpusztulni, ha valamibe kapaszkodik az ember. Ha őrült-
ség is a bizakodás, de éltet, csak legyen, aki ezt .a kínzást kiállja, mert 
ennél nagyobb kínok nincsenek, ő  tudja, de azok, akik mindig csak má-
soknak jósolnak, azok nem tudják ... Miért éppen azok osztogatnak ta-
nácsot életre, akiknek fogalmuk sincs róla, miért más kárára a nagy 
csalás és ámítás? Ez csak féreggé teszi az embert ... Ezt akarná tenni 
ember az emberrel?  emberrel?... 

Faluszéli, kis házunkhoz közeledve a ló nyerített és kocorászni kez-
dett, mint azelőtt, munkából hazafelé. Otthon asszonya segített elren-
dezni kocsit, lovat, aztán szótlanul bementek a szobába és leültek egy-
mással szemben. Az asszony érezte, hogy ez az ítélet ideje, az életre íté-
lés perce. Sokára felállt, igazgatni kezdte magát, mint aki tudomásul 
vett mindent, és nagyot sóhajtva kérdezte: 

Hcjl a tükröm? 
Itt, a helyén — mondta Galabala, és széttárta mellén az inget. 
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VANKÓ GERGELY 

ÁLDOZAT 

Bedobta a horgot 
és áttekintett a túlsó partra, 
ahol különféle vízimadarak gyülekeztek 
a rézsútosan elfekv ő  sugarakban. 
Egyre zajosabban mozgolódtak, 
s ahogy a nap sugarainak 
a víz felszínével záruló szögét 
megfelel őnek ítéli ösztönük, 
feleveznek majd a magasba 
s az égről kiáltoznak vissza 
a haboknak. 
Némelyek közülük 
a tertyedő  nádasban gubbasztják át 
az éjszakát, 
mások a vízen alusznak 
vagy összever ődve a parton: 
koncentrikus körökben 
egy képzeletbeli központ köré tömörülve. 
A madarak az égről kiáltoztak vissza 
a haboknak, 
s ő  már a második halat adta áldozatul 
a folyónak. 

LENGŐ  HALMOKON 

a láthatár lengő  halmain 
múltam megszüli 
a kezdetet 
kígyótestét 
a parázsló bolygók közé 
feszítve 
az alkonyatból egyenest 
a nappalba fut 
ezen a pikkely-gyalogúton 



KÉZFOGA SOK 

BRANKO ĆOPIĆ  

A HEGYLAKŐ K 

Napos nyári reggeleken, amikor úgy tetszik, mintha valakinek ezüst és 
derűs mosolya úszna a szürkén csillogó tetők és a gyérzöld hegyaljai 
gyümölcsösök fölött, amikor tele a szív, és fényes a szem, mintha várva 
várt kedves vendégeket várna az ember, az ilyen harmatos ragyogású 
reggeleken az öreg Vučen elfelejtette minden gondját, baját, amit az 
évek tettek a vállára, és szinte könnyedén, fiatalosan kereste fel kerti 
zugolyát és leült csendesen a megszokott kedvenc helyére a farakás és 
a kerítés tövébe. Előtte, a víztelen, kopár Suvopolje fölé meredeken 
emelkedett a Grme č  erdős hegyoldala. A hegy súlyos, tömör tömbje 
elzárta szeme elől a horizont egész déli oldalát. Nyári reggelen, a gazF 
dag napsütésben csillogó hófoltjaival a távoli tar ormokon, a hegy az ő  
jóságos táplálójuk volt, aki megmentette őket az ínségtől a legbajosabb 
tavaszi napokban, amikor a szegényes (kis cs űr padmalya alól is tarisz-
nyába kerül az összesöprögetett rozsocska. 

Amint így üldögélt, kerítésnek támasztott háttal, arra emlékezett 
az öreg, hogy hogyan szerezték ők, grmečalji parasztok minden tavasz-
kor a legkülönfélébb épületfát, és miként adták el titokban a Japra pa-
tak menti lankás és verőfényes vidék parasztjainak. Holdtalan, sötét 
éjszakákon felhajtották a parasztok a kukoricás zsákokkal rakott szeke-
reiket és vitték az illatos fenyőfa rakományt. Ezeken az éjszakákon is 
öröm volt az élet a hegylakók házában, szájról szájra vándorolt a félt-
ve őrzött palack szilvapálinka, fel-felcsendült egy-egy félig elfelejtett régi 
nóta, és az éjszakába kilépő  ember úgy tárta szét a karját, mint hogyha 
meg szeretné ölelni a szívéhez n őtt drága hegységet. A mezőn túl meg 
zúgatta a szél a tölgyest, a borókaerd őt és a fenyvest: a jó öreg hegy 
bizonyára azt jelezte ilyenkor, hogy ott van és egy a hegylakóval ritka 
örömében. 

Az öregben is vágyakozás támadt ilyenkor: legszívesebben térdre 
ereszkedett volna az ilyen áldott szép reggelen, hogy túlcsordult szívvel 
imádkozzék a tulajdon hegyének, a jóságosnak és hatalmasnak, őszinte 
vallomások és hálaadások közepette. 

Mikor azonban a késő  ősz kioltotta a fényeket és színeket, s ami-
kor az esthomály piszmogva és bizonytalanul botorkál fölfelé a hegyol-
dalon és bele-beleakad a kopár gyümölcsösök ágaiba, akkor elborul a 
hegy s lassan olyan lesz, mint a komor és hallgatag 'gyilkos. Azzá a félel-
metes Grmečcsé változik ilyenkor, amely elrabolta Vučen legidősebb és 
legfiatalabb fiát, a rettenetes vadonná, melynek rengetegében oly sok 
hegylakót nyomott agyon a szálfai, a rönk, vagy nyelt el a hóvihar, tépett 
szét a farkas. Ilyenkor szürke látóhatárt zárt el tömbösen és némán, 
mint a hatalmas és örök rossz. S az ilyen estéken hiába lobogott Vu čen 
tüzén a fenyőrőzse lángja, hajléka hideg volt és puszta. Háza körül üvöl-
tött a szél, panaszosan sírt, mintha sokáig és hiába keresne valakit a sö-
tétségben, az öreg meg csak hallgatott a pattogó t űz mellett és lehajtott 
fővel emlékezett a fiaira. 

Középső  fia a háborúban tűnt el, Piavénál, a tomboló és véres csa-
tákban. Hogy hol és miként esett el, azt senki sem tudta neki megmon• 
dani. S az öreg mégis abban reménykedett, hogy egy napon megkerül 
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majd valahonnan s feltűnik, mint eltévedt kései madár, de részint az 
esztendők, részint a gondok jóvoltából végül is teljesen elfelejtette. Csak 
a nyugtalan, es ős éjszakákon, amikor láthatatlan zápor veri a vastag 
rönköket, álmodta néha az öreg a megáradt sárga folyót, mármint a Pia, 
vét, s reggelre kelve olyankor csak üldögélt a t űzhely mellett a karaj 
megkezdett s már elfelejtett rozskenyérrel. 

A legidősebb és legfiatalabb fia egy télen veszett oda, amint nyestre 
vadásztak a Grmečen. Azon a szerencsétlen napon, a halk és felh ős reg-
gel után, amely tele volt havas csillogással, az ég hirtelen beborult, ko-
mor fellegek ülték meg a hegyet, s rojtos nyúlványaik alacsonyan húztak 
el a Suvopolje fölött. Elállt a csípős északi szél is, elviselhetetlen csend 
támadt, tele borzongással és baljós várakozással, a világosság lassan 
elborult és hangtalanul elsikkadt. A házakon felderengtek a kivilágított 
ablakok és egész közelről hallatszott a farkasok üvöltése. A vadak voní-
tása betöltötte az egész ködbe borult tájékot, a kutyák nyugtalanul ro, 
hangáltak, behúzott farokkal, és kaparták a csukott kapuk alját, a kör-
nyező  kiserdőkben legeltető  kecskepásztorokban valami remegtet ő , csika-
ró rossz érzés támadt hirtelen. Az öreg Vu čen kiment a háza elé, tenye-
rét a szeme fölé emelte és úgy fürkészte a Grme č  felé vezető  utat jó 
ideig. A látóhatár akkor már a közeli behavazott sövényekig sz űkült. 

Hol vannak ilyen sokáig? Még ott éri őket a fergeteg a hegyben, 
márpedig ilyen ítéletid őben még az öregebbje sem igen talál ki a renge-
tegből az útra. 

Emberek haladtak el a ház előtt vezető  mélyúton. Előbb csak a hó 
csikorgását lehetett hallani, majd egy öblös hangot is amint aggódva 
mondta: 

Csúnya fergeteg készül. 
Ítéletidő  — felete rá egy metsz ő, kimért hang (az öreg szinte 

látta is a mogorva arcot meg a szemébe húzott kucsmát) —, látod, mi-
lyen csúnyán beborult, mint hogyha este volna, pedig hol van még az. 

A két hang beleveszett a ködbe. Az öreg egy kis ideig még álldo- 
gált, arra fordítva tekintetét, ahonnan a hangokat hallotta, és aztán úgy 
rémlett neki a csendben, mintha nem is haladt volna el senki odalent 
az úton, nyilván csak hallucinált. 

Hát persze, dehogy lesz fergeteg, csak berzenkedik az id ő , majd 
elmúlik. 

Meg is vigasztalta magát ily módon az öreg és visszament szépen 
a házba. A tűzhely mellett a két háromlábú szék úgy állt, mint hogyha 
az imént kelt fel volna róluk a két fia, amint Útra kelt. Ez még jobban 
megnyugtatta. 

— Majd megjönnek, messze még az éjszaka. 
Estszálltával esni kezdett a hó. S űrűn havazott egészen hajnalig, 

az öreg meg tűz mellett virrasztva várta a fiait. Id őnként úgy rémlett 
neki, mintha beszélgetést is hallana, s ilyenkor fel-felrettent gyötrelmes 
félálmából és remegve sietett az ajtóhoz. De mindannyiszor csak a fa-
gyos pusztaság csapott az arcába az ajtórésen s a küszöb el őtt a meg-
világosodó térséget belengő  hópelyhek kavargása mintha szótlanul is 
azt adta volna hírül, hogy az utakat behordta a hó és nem jön, mert 
nem jöhet senki. A kora hajnali órákban az öreg — hogy, hogy nem — 
elszundított, és csak virradatkor ébredt fel a kih űlt szoba hidegétől. A 
tűz parazsa már rég elhamvadt, a fali rönkök közt besiivitett a szél — 
viharra fordult az idő . 

Reggelre kelve szikrázó hólepel borította a földet. A vihar elsodorta 
a maradék felhőket. A meredek hegyoldal havas fényben fürödve meredt 
a halványkék égbe és mintha eltávolodott volna a falutól. 

Kialvatlanul, beesett arccal ment ki az öreg a ház elé, . s furkós 
botjára támaszkodva kémlelte a hegyet. Mintha azt várná, hogy föntr ől 
a fehérre pólyált ormokról integet és vigasztaló szót szól majd valaki. A 
hegy azonban oly nyugodtan és titokzatosan hallgatott, hogy havas 
csendjében olyan volt az öregnek, mint egy behavazott nagy sírhant. Ha 
felhőbe borult lett volna, Vučen szidta és átkozta volna, mint hallgatag, 
megátalkodott gyilkost, így azonban a hegy ünnepi csendje elnémított 
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minden haragot és zokszót. Nincs más, hacsak az nem, hogy leüljön és 
kisírja magát itt a hóban öregesen, tehetetlenül, gyásszal a szívében... 

A keménykötésű, sok bajt látott favágók hiába tették t űvé a hágókat 
és szakadékokat a falu felett. Nyoma se volt a két eltüntnek. 

Nincs, sehol egy nyom sincs, Vučen bátyó, amire azt mondhatná 
az ember, hogy itt van ni, erre mentek... Átkutattunk mindent. 

És lesúnyt fővel távoztak a favágók és szétszéledvén, magára hagy-
ták az öreget. És távozásuk után mindannyiszor halk gajdolásféle mor-
molás hallatszott a házból: az idősebb fiú asszonya siratta elveszettjét. 

Hogy kissé kitavaszodott és már kizöldültek a gyepek, az öreg csak 
akkor kezdett mutatkozni emberek közt a mez őn. Így bukkant fel aztán, 
honnan, honnan sem egyik kora este az öreg el őtt, aki épp a sövény 
körül foglalatoskodott, Mima Praštala gulyása, az öreg Petar Baji ć . 

Dolgozgatsz, koma? 
Megörült Vučen a régi ösmerősnek, leültek a leterített subára, és 

kezdetét vette halk csobogással a szíves beszélgetés. Petar összeveszett 
valamin a gazdájával, kikérte a bérét és felkerekedett, hogy „jobb em-
ber" után nézzen. Végül aztán szóba került Vu čen szerencsétlensége is. 
Miközben egy sarjadek útilapu tövét böködte botjával, a gulyás kissé 
szórakozottan és töprengve f űzte a szót: 

Nem hiszem én azt, komám, hogy odavesztek. Így tűnt el egy-
szer egy petrovaci embernek is a fia a Grme čben télnek idején, egyszer 
csak három esztendő  után megkerült valahonnan. Hogy hol volt és mit 
csinált addig, azt csak az isten tudja... Sok minden el őfordult a vilá-
gon, Vučen barátom! Ne csüggedj, pajtás, meg aztán az él őket se 
sajnáld. 

Sokáig mesélt a gulyás, sok furcsa és szokatlan dolgot elmondott, 
és amíg szótlanul hallgatta, az öreg hovatovább úgy érezte, mintha re-
mény sarjadna lelkében s az összezsugorodott és sötét világ mintha de-
rülni kezdene és ismeretlen, rejtelmes távlatokba tágulna. Az alkonyat 
feloldotta és megváltoztatta mind a formákat, és alakulni kezdett aprán-
ként egy másmilyen világ, amelyben minden lehetséges, és amint fele-
melte a fejét, az öreg szeme a Grme č  kopár ormaira tévedt, és látta a 
napsütésben csillogó havat. Valami baráti melegség áramlott onnan az 
öreg lelkébe, mintha azt üzenné a hegy, hogy valahol egy ismeretlen 
gyalogösvényen két embert látni, amint izzadtan iparkodnak hazafelé, hogy 
megörvendeztessék öreg apjukat. 

E beszélgetés után az öreg teljesen megváltozott, élénkebb lett és 
valami derű  bujkált a tekintetében. Minden este kés ő  éjszakáig üldö-
gélt a favágó tuskón, pipája egyenletesen parázslott a sötétben, és min-
den kis zarja felneszelve Vu čen le-lepillantott a sötét útra. Minden pilla-
natban felbukkanhat rajta a régen várt két fia. Ereszkednek alá a me-
redek hegyoldalon, az öregebb, mint mindig, komolyan és hallgatagon, 
a fiatalabb pedig csendesen, mereng ő  mosollyal az arcán. Jönnek lefelé 
és hamarosan itt lesznek öreg apjuk mellett. Hiszen az a petrovaci sem 
hiába várta haza a fiát, meg aztán az a három is hazajött Oroszország-
ból, meg az az eset is... — mert sok-sok hasonló történetet mesélt az 
este a gulyás, és az öreg szíve azt mondja, hogy annak igaznak kell 
lennie. 

Így reménykedik minden este a várakozó öreg, mert érzi, hogy 
ideje már, hogy megváljon az ekeszarvától, a balta nyelét ől, s hogy 
megpihentesse öreg csontjait; reménykedik és várva várja, mikor adja 
már vissza a hegy az ő  egyetlen váltását. S ha egy-egy ritkán arra ve-
tődő  elhalad a ház előtti mélyúton és látja a kertben, üldögél ő  öreg pa-
rázsló pipáját, észbe kap, hogy Vu čen nyilván álmatlanságában búslako-
dik, s ilyenkor óvatosan halad tova, nehogy , megzavarja. Megmozdul 
valami a favágó kérges egyszerű  lelkében, megbirizgálja valami a sze-
mét, s amint behajlított mutatóujjával megdörzsöli szemehéját és bot-
ladozva halad a köves úton, ezt mormolja a sötétségbe: 

— Ilyen a mi életünk, Vučen bátyó, ilyen biz a mi sorsunk! 

DUDÁS Kálmán fordítása 
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ANNA DUDÁSOVÁ 

KANIZSA FÖLÖTT A CSILLAGOK 
(HVIEZDY NAD KANIŽOM) 

Kószálnak az álmok: 
ősz színei között 
keresik a fészkük, 
mint szomjúhozó a forrást. 

Fény vájta reggel 
kínálja gyümölcsét. 
az  elszelelt időben 
porrá válik a kő . 

Kanizsa fölött a csillagok 
nem adnak öröklétet, 
s mi együtt remegve 
a lombbal, 
magunkban hordozzuk 
a visszhangokat. 

Könnyű  a teher, 
ha Nap-bölcsőben 
ringatja a szél. 

FÉNY HOMÁLYA 
(TMA SVETLOSTI) 

Sugarakat ver a nap 
a reggel ablakába, 
menny arany szögei 
tüzes napot ígérnek. 

Köröttünk 
égő  kő  világol, 
szüntelenül csalogatja 
a homály pásztorát 
utainkra. 

Érik a termés... 
Mi a földnek porában 
vájjuk a medret. 

KONCSOL László fordításai 
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AVATÓ 

KISS ENDRE 

EGY NYÁR VÉGI ALKONYAT 

mint minden délután 
egy nyár végi délutánon fehér ruhás kislány sétált a dombos vidék 
ritkás erdeiben 
kissé elfáradt és a szelíd patak partján a dús magas fűbe heveredett 
az égen vonuló felh őket nézte erdei állatokat törpéket sárkányokat király-
lányokat és tündéreket látott bennük 

váratlanul fekete boszorkányfelh ő  sötétítette el a kis tisztást 
a kislány ijedten ült fel 

alkonyodott 
mint minden alkonyatkor 

egy nyár végi alkonyaton a fehér ruhás kislány elindult a part mentén 
arra 

amerre a víz sodra egy éles kanyar mögött megerősödik 
amerre a szelíd patak megtelik sell őkkel és örvényekkel 
amerre elhallgat az erdei madarak éneke 
amerre a túlsó parti erdők sűrűek és sötétek 

hogy megkeresse a keskeny fahidat 
mint minden alkonyatkor 

egy nyár végi alkonyaton a fehér ruhás kislány ott állt a keskeny fahídnál 
és a patak vizét vörösre festette a nyugatra úszó öngyilkos felh ők forró 
vére és nem az esteli h űvösségtől volt hogy borsódzott a b őre hanem a 
borzadály kéjes érzésével vegyes heves vágyakozástól melyet a túlsó part 
közelsége váltott ki benne 

mint soha egyetlen azel ő tti alkonyaton 
egy nyár végi alkonyaton a fehér ruhás kislány átment a keskeny fahí-
don a túlsó part sötét erdeibe 

mint már hosszú id ő  óta egyszer sem 

egy nyár végi délutánon fekete ruhás asszony sétált a dombos vidék 
ritkás erdeiben miután annyi jóban és rosszban volt része visszatért a. 
a tájra mely az eltelt évek furcsa álmaiban már annyiszor hívta 
a szelíd patak partján a dús magas fűben sétálva szívét ismét megtöltötte 
az a különös nyugtalanság mely oly h ű  társa volt évek hosszú során át de 
az erdő  madárdallal levélzizegéssel és vízcsobogással teli csendje sem volt 
hatásos gyógyír lelki fekélyére 
közben a felh ők vére szétfröcsent az égbolt alján rejtett adúiból el őbújt 
a. sötétség és az erdő  remegő  zöld tündérei felöltötték fekete csuklyájukat 
a fekete ruhás asszony a legszéls ő  domb lankáin rogyadozó ház el őtt állt 
ahol a léckerítést a földre teperték a viharok az udvarban magasra nőtt 
az erdő  aljnövényzete és több ;  helyen máglyát raktak a szelek a tet őről a 
moha letaszította a cserepeket és a falakról a vakolatot lehántották a 
villámok az eldugult csatornába felkapaszkodott a f ű  
miközben odabenn a fekete ruhás asszony a por alatt megbúvó emlékekre 
lelt a küszöbre telepedett az éjszaka 
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és amikor a völgyek ölén elszenderül ő  felh ők mögül a fákra csordult a 
hold ezüstje a fekete ruhás asszony hívást hallott kisietett az éjszakába 
és a házat megkerülve a megtépázott kerítésen átlépve az erd ő  felé 
indult a lába nyomán csobbanó tócsán megcsillant a hold fénye és az 
éjszaka drágakövekkel teleszórt bársonya alatt rejtelmeket ígér őn feszült 
az erdő  sötét körvonala valamilyen megnevezhetetlen ösztön ragadta meg 
a kezét a szívét és vezette az árnyaktól hemzseg ő  erdőn át egyre szapo-
rábban szedte lábait bár sejtelme sem volt arról hova tart 
és akkor a holdfényben szikrázó patak felett megpillantotta a keskeny 
fahidat és a fák mögül el őözönlöttek egy nyár végi alkonyat elfelejtett 
emlékei 
és a fekete ruhás asszony látta amint a szelíd patak megállt medrében 
hogy a túlsó part avarjában pihenő  fáradt csillagoknak egy fehér ruhás 
kislány szomorú gyermekkoráról énekeljen 
és a fekete ruhás asszony hallotta amint a túlsó parton útnak induló 
csillagok magukkal hívják őt hosszú útjukra 

mint hajdan egy fehér ruhás kislány 
a fekete ruhás asszony átment a keskeny fahídon a túlsó part sötét 
erdeibe 

az éjszaka nyomába ködös reggel tépett és az erd őt járó öreg erdész egy 
fehér ruhás halott kislányra bukkant a dús magas fűben 

még emlékezett rá 
vagy fél évszázaddal ezel őtt élt a szüleivel a legszéls ő  dombon álló házban 

AZ ŐSZ H ÍVÁSA 

mez ők enyész ő  virágai fürkészik a fakuló eget 
a völgyekben még utolsót pendít lantján a nyár 
dombokon az ősz aranyvértes seregei gyülekeznek 

az ég alján a felhők bíbor hálóköntöst öltenek 
és az éjszaka útra kész zarándokai szemükr ől hűvös harmattal 

lemossák a hályogot 
az elnémult lugasokban medd ő  virágok dobják el maguktól az életet 

sóhajtanak a. domboldalban álló ház öreg kövei 
és az árnyékban szelíd táncba kezdenek a kert félénk tündérei 

a veranda korhadt deszkáin a feltámadó szél söpröget 

nyikordulnak a falépcs ő  fáradt fokai 
emlékek utolsó szüretére siet egy rosszul leélt élet bágyadt kísértete 

a fasor alkonyattól nedves ösvénye mellett az ősz és a halál vár 

a mennyezet alatt a nagy álom kusza látomásfüzérei imbolyognak 
és borzalmakat rejtegetnek a szoba homályba vesz ő  sarkai 

a haldokló arcára valószerű tlen pírt csókol az alkonyat 

az utoljára megvetett ágy körül a virrasztók mellett a pillanatok állnak 
és az elsírt könnyek emléke a padló porában hever 

a szív utolsó rezdülései mint riadt denevérek a falak közt csapongnak 

és nyikordulnak a falépcs ő  fáradt fokai 
mezítlábas vándor jön 
kínálják étellel itallal 
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nem kell neki 
a szobába lép 

az ágy mellé telepszik 
csak hallgat 

majd felkerekedik 
és a gyászolók megborzongnak 

a halál járt itt 
ketten járják az éjszaka aláhulló leplei alatt az elmúlás bíbor ösvényeit 

a mezítlábas vándor és az ősz öregember 
ki útravalóul magával vitte az emberek megvetését és az élet átkait 

még visszanéz 
látja a dombok között az öreg házat 

és látja benne a szobát 
az ágy körül családját 

és az ágyon 
önmagát 

ketten járják az éjszaka aláhulló leplei alatt az elmúlás bíbor ösvényeit 
kertek alján osonnak fasorok homályában 

sietnek 
a kék erdők és dombok nyugalmába 
a zöld erdők és dombok békességébe 

a sárga erdők és dombok aranyló halálporába 
sietnek az ég aljára gyászos tivornyára 

a végtelenségekbe csorgó bíbor erdeibe és domb jaira 
felhők veszt őhelyére 

az öreg házban asztalt bontanak 
és lassan már nem a halott emlékére isznak 

a józanság szeszbe fúló angyalai még megpróbálnak 
valami szépet hazudni maguknak 

és majd hajnalban fáradtan és álmosan sírgödröt ásnak 
hogy eltemessenek valakit 

kit már sok sok évvel ezel őtt a földnek ajánlottak 

miközben az öreg házban a részvét az asztal alá csúszik 
a mezítlábas vándor és az ősz öregember 

az ég alján a bíbor dombok erdeiben egy tisztásra telepszik 
italuk az öngyilkos felh ők forró vére 
kelyhük az ég felé fordított tenyerük 

néma tort ülnek az élők felett 
és amíg a völgyek és a dombok a sötétséggel szeretkeznek 
a mezítlábas vándor és az ősz öregember tovább indulnak 

de itt 
az ég alján az erdők mezsgyéjén 

útjaik különválnak 
voltunk kik egy szennyes estén útra keltünk hogy rétekre és erd őkre 

leljünk 
de fárasztó volt a hosszú bolyongás az utcák b űzlő  útveszt őjében 

és egy sikátor csendes kocsmájába tértünk 
ahol később egy furcsa ismeretlen még furcsább történeteket 

mesélt nekünk 

voltunk kik egy szennyes estéra útra keltünk hogy rétekre 
és erdőkre leljünk 

de fárasztó volt a hosszú bolyongás az utcák b űzlő  útveszt őjében 
és egy sikátor csendes kocsmájába tértünk 

ahol később egy furcsa ismeretlen még furcsább történeteket 
mesélt nekünk 

voltunk kik egy szennyes estén egy sikátor csendes kocsmájában 
rétekre és erdőkre leltünk 

de a piszkos hajnal sugarai elhamvasztották az illúziót bennünk 

124 



ÖRÖKSÉ G  

LÉVAY ENDRE 

HARASZTI SÁNDOR (1897-1982) 

Nemrég még nálunk járt, tán azért, hogy még egyszer végigjárja Sza-
badka régi utcáit, ahol a Tanácsköztársaság leveretése után új otthonra 
talált azok között, akik itt egy új, talán a megszületend ő  legfiatalabb 
magyar irodalom bölcsője körül bábáskodtak. Még alig múlt húszéves, 
amikor már Pécsett a Munkás cím ű  lap és az 1920 című  folyóirat szer-
kesztője volt. Ezt a kivételes elhivatottságát Szabadkára is magával 
hozta, ahol — alighogy megérkezett — tevékeny tagja lett az akkor tere-
bélyesedő  irodalmi életnek. A Bácsmegyei Napló szerkeszt őségében, 
Dettre János szerkesztése idején az igazán megbecsült írástudók körébe 
tartozott, de minden során megérz ődött, hogy a forradalmi szellem már 
fiatalon áthatotta. 

Itteni szerepe abból ismert, amit a lapokban és folyóiratunkban, a 
Vajdasági Írásban maga mögött hagyott, és melyeknek összegy űjtésére 
mindmáig nem került sor, mert nem tartozott azok közé, akik a kiadó-
házak elott sorban állók közül, az utolsók közül — egy esetet kivéve — 
sorra került volna. 

Nem úgy jött ide, mint ismeretlen tollforgató, de merész hangú 
írásaival a Naplóban nálunk is visszhangot kelt ő  nevet szerzett magá-
nak, és a húszas években az itteni írók és újságírók legjobb nevei kö- 
zött szerepelt. Mindig mély felel ősséggel átgondolta azt, amit írt, meg-
rágott minden szót, mielőtt kiadta kezéb ől a kéziratot, s mondatainak 
súlya majd hatvan esztend ő  után is visszhangot kelt az olvasóban, 
jóllehet mindössze csak egy évtizedet töltött itt nálunk, azután vissza-
tért Magyarországra, és néha, ritkán csak levélben keresett fel ben-
nünket. 

Fokozott érdeklődéssel kísérte a legutóbbi évekig a jugoszláviai 
magyar irodalom fölfele ívélő  fejlődését, és kiadványainkban örömmel 
találkozott azokkal a nevekkel, akikkel a Szervezett Munkás irodalmi 
rovatának megindításakor ismerkedett meg, s akiknek útját már akkor 
a legnagyobb megértéssel egyengette. Ezek közé a nevek közé tartozik 
Herceg Jánosé is, akinek els ő  írása akkor jelent meg a Szervezett Mun-
kásban, amikor annak irodalmi rovatát Haraszti Sándor szerkesztette. 

A költő  Haraszti Sándor neve is a fülünkben cseng, jóllehet költe-
ményei csak a napilapokban, a Szenteleky által szerkesztett Vajdasági 
írásban és antológiákban jelentek meg: igazi visszhangot kelt ő  verses-
könyve soha nem látott napvilágot. Szerencséseknek nevezhet őek azok 
a szabadkai évei, amikor itt Dettre János mellett újságíróskodott. Év-
tizedekkel később ezt mondotta róla: „Dettre nemcsak túl radikális po-
litikai nézeteimnek engedett időnként szabad utat, de abban sem akadá-
lyozott meg, hogy avantgarde irodalmi felfogásom kifejtésére a Bács-
megyei Napló hasábjait felhasználjam." 

Szabadkán az 1923. októbar havában megjelent almanachban, amely 
először adott hírt arról, hogy ez a könyv a vajdasági magyar irodalom 
legelső  kollektív megnyilatkozása, Haraszti Sándor három verset közölt, 
amelyek közül e pár sor lehet búcsúsor is az él ők soraiból örökre eltávo-
zott poétától: „az éjszaka vándorai közül j a nagy menetből I piros lám-
pásokkal a kezünkben I alig egypáran ,tarjuk I nyugtalanul I TOVÁBB 

a megtalált utakat." 
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LÁBADI KÁROLY 

BARANYAI JÚLIA (1906- 1982) 

„A régi drávaszögi nép... költői. Nemrég a kapualjig kísért egy magára 
maradt, középkorú, hercegszöllősi asszony. Amikor megdicsértem szép 
fehér oszlopos tágas tornácú nagy házát, így felelt a drávaszögi őslakó: 
Hát elég nagy, de mi haszna! Ú járok benne, mint az üres fölhő" 
írta életművének számító könyvében Baranyai Júlia vörösmarti tanárnő . 
Haláláig csodálója volt a régi Baranyának, az idézetthez hasonló ízes, 
naiv költőiséggel átszőtt öregek beszédének. Baranyáért élt. Megkísérelte 
fellebbenteni régi századok homályát elfelejtett írókról, színészekr ől, 
Kossuthot is meglátogató csúzai parasztemberről, gondolatban nyomon 
kísérte a római légiók útját, megrajzolta Laskó reformáció korabeli szel-
lemi életét. Szeretett volna mindent tudni Baranyáról. 

A baranyai Monyoróson született. A szülői házat körülölelő  erdő, a 
vidék varázsa olyan erős volt, hogy mikor tanulmányait befejezte, rövid 
távollét után visszatért Baranyába, Vörösmartra. Évtizedekig tanította a 
kisiskolásokat az anyanyelv szépségére, szeretetére és megbecsülésére. 
Olyan magyartanár volt, aki még az órán elkobzott levélkéket is gon-
dosan kijavítva adta vissza diákjainak. 

Szabad óráiban a táj múltja után kutatott. El őször újságban kö-
zölte folytatásokban helytörténeti és művelődéstörténeti írásait. A laskói 
tárgyú közlések Gyertyafény címmel Ausztriában füzet formájában is 
megjelenetek. E kis könyvecske lett alapja a Vízbe vesz ő  nyomokoí, 
című, nehezen meghatározható műfajú könyvnek. A szerz ő  olyan nyo-
mokon indult el, amelyek nem sokáig lesznek láthatóak, feledésbe me-
rülnek ugyanúgy, mint a könyvcímválasztást inspiráló és a fed őlapra 
került fénykép vízbe vesző  keréknyomai. A könyvben a filológus, a hely-
történész tárgyilagossága, a vidék szerelmesének lírai futamai, Krúdyt 
idéző  hangulatai keverednek. Művében nemcsak az eddig ismerteket 
gyűjtötte össze, hanem az irodalomtudományt is gazdagította például 
Ács Zsigmond a Shakespeareaforditó, a naplóíró Ács Gedeon, a Laskaiak 
és mások munkásságának megrajzolásával, életük felderítésével. A két 
kiadást megért könyvet mindenki nagy haszonnal forgathatja, aki sze-
retné megismerni a Drávaszög múltlat. Ugyanakkor a kutatónak fel, 
adatgyűjtemény is: számos olyan kérdést tárgyal, amelyet érdemes to-
vábbgondolni. 

Baranyai Júlia életvitele a latin egyszer űségen alapult. A Tanárnő  
vagy Júlia néni, ahogy szólították ismerősei, barátai, bárkit bármikor 
szívesen fogadott. írók, újságíróik, érdekl ődők sohasem távoztak tőle 
emlékek nélkül. A régi recept alapján készült diópálinkáját kortyolgatva 
történeteket hallhattak a régi vörösmarti asszonyokról, lányokról, akik 
párizsi minták alapján varrták ruháikat, vagy a nevezetes vörösmarti 
iparművésznő  életével ismerkedhettek. Hallhatták a régi kúriák életét 
megidéző  vidám történeteket, vagy azok arcélének fölvillanását a Tanárnő  
elbeszélése alapján, akik utolsó képvisel ői a régi életnek. 

Lakásbejárata fölött, mint a rómaiaknál, márványtáblán visszaté-
résre hívta látogatóját. Mert hozzá sohasem érkezhetett senki sem vá-
ratlanul. Ha volt is nála valaki, egy pohárral rendszerint több került az 
asztalra. Csak azért, mert hátha ion még egy kedves látogató. Megmo-
solyogtató? Inkább bölcsesség, életfilozófia, amelynek célja a humánum, 
az ember szeretete, s éltető  forrása a vidék, Baranya. 

Halálakor nem üres fölhőként távozott. Sokat adott, de még többet 
szánt. A Baranya bévülr ől csak könyvterv maradt. Sohasem készülnek 
el már Soheider Júlia — aki írói névül á Baranyai nevett vette fel hó-
dolata és ragaszkodása jeléül — személyes, lírai vallomásai. Ugyanígy 
nem íródik meg a vörösmarti titokzatos pálos rend története sem. Ba- 
ranyai Júlia neve, munkái, az általa alapított helytörténeti gy űjtemény 
nyomai még sokáig nem vesznek vízbe. 
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ÉG TÁ J  

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZET 

Egy kiállítás emlékeztet a régi filmre, Szent Antal megkísértésére. A fan-
tasztikus realizmus kísértete járja be vele a világot, s ebb ől az alkalom-
ból a filmet is bemutatták megint New Yorkban, de a kritikusok fanyar 
logva fogadták. Pedig annak idején óriási pénzeket fektettek bele, s 
csak a festők százezreket kaptak, békebeli dollárban persze. 

Albert Lewin rendez őnek támadt ugyanis az a képtelen ötlete, hogy 
egy Maupassant-novellának Jézus Krisztus legyen a f őszereplője, filmen 
természetesen. A producer azonban leintette. Azt mondta, Amerika so-
sem fogja jóváhagyni Isten fiának ilyen megjelenítését. Jó, hát akkor 
legyen szent Antal, mondta a rendez ő. Az ilyen szempontból ki van pró-
bálva, hiszen Hieronymus Bosch már a 15. században megfestette Szent 
Antal megkísértését, s ez a remekmű  egyre nagyobb csodálatot kelt. Ide-
je, hogy a keresztény miszticizmust a film népszer űvé tegye, s erre a 
pádovai szent fölöttébb alkalmas. 

Igy született meg Holywoodban a film, még egy hatásosnak látszó 
szenzációval kiegészítve. M űvészi versenyt hirdettek olyan állóképre, 
amely a film hátterét adná. Meghívásos versenyt, amelyen Salvador Dali, 
a belga Paul Delvaux és mások el őtt Max Ernst vitte el az els ő  díjat. 
Mivel pedig Hollywood csak a sokszorosítás jogát vette meg, a képek a 
festők tulajdonában maradhattak, s ágy került sor arra, hogy most együt-
tesen, a közös téma összetartónak vélt erejével mutassák be a világnak. 

Max- Ernst, aki dadaistának indult, s aztán a párizsi szürrealisták-
nak lett oszlopos tagja, nem ok nélkül nyerte meg a zsüri tetszését, 
amelynek elnöke a tekintélyes Marcel Duchamps volt. Absztrakt álom-
képet festett, tengerrel, hegyekkel, fákkal, minden meztelenség nélkül, 
úgyhogy a szent megkísértését inkább csak szimbólumokkal magyaráz-
hatná a néző , amennyiben kedve lenne ilyesmihez, de ezt se hiszem. A 
szürrealistáktól semmi sem volt olyan idegen, mint a téma. És ha most 
egyszerre fantasztikus realistáknak mondja is őket a bemutató előbeszéd, 
ez se változtat a lényegen. 

Mindössze hat vászon képezi a kiállítás anyagát, és aligha megle-
petés, hogy csak Salvador Dali vette komolyan a feladatát Szent Antal 
megjelenítésével. Persze a maga módján. Egy ágaskodó fehér ló nád-
szálvékony lábakon üget a mez őn át, majd elefánt hátán és aufzaccon 
állva jön a nő  meztelenül, egy újabb elefánttal s egy kacsalábon forgó 
kastéllyal. Szent Antal földre rogy a látomás el őtt és magasra tartja 
kezében .a feszületet. 

Dorothea Tanning, akit a különös verseny után Max Ernst felesé-
gül vett, Szent Antal köpenyének igyekszik n őies formát adni, egy-egy 
redőből erős combokat, s egyéb gömbölyded idomokat el ővarázsolva. 

Paul Delvaux három női aktja inkább kirakatbábu, s nehéz elhinni, 
hogy a szegény szentben képesek lettek volna vágyat ébreszteni. Az angol 
Stanley Spencer koporsóba fekteti a szentet, mint aki végleg nem tud 
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vele mit kezdeni, s fölötte hagyja vonaglani az izmos n ői testeket, egy 
helyen hattyúkat is felvonultatva, ha a szükség úgy kívánná. Az ame-
rikai Albright szép színes részekre bontotta a maga aktját, úgyhogy 
igazán nem maradt benne semmi megbotránkoztató. Egy szép amorf 
csendélet és semmi más. 

Szent Antal megkísértésének ez a hat vászna mint téma senkit 
sem fog megbotránkoztatni. Legfeljebb a fantasztikus realizmus hökkenti 
majd meg a sznobot, akit az utóbbi évtizedek a modern festészetnek más, 
lélektelenebb megnyilvánulásaihoz szoktattak. 

Ebben még legalább szín volt, látomás és harmónia, a festészet 
életöröme, még így, Szent Antal ürügyén is. 

Megvan az amerikai PEN club új, Faulkner-díjas regénye. How German 
is it — ez a címe, ami szabad fordításban talán azt jelenthetné: Igy csíi- 
nálják a németek. Hogy hogyan csinálják, amit csinálnak, arra ad vá-
laszt Walter Abich regénye. Persze nem hagyományos, klasszikus formák 
közé zárt regény, amit Walter Abich írt. De azonkívül, hogy már senki 
se várja egy regényt ől, hogy megfeleljen a műfaj követelményeinek, ha 
csak a terjedelmét nem vesszük figyelembe, nehéz is lenne mindazt, amit 
Abich összehordott, a regény m űfaji szabályai szerint elmondani. Ameny-
nyit az ismertetők a tartalmából elárulnak, els ősorban az derül ki, hogy 
Abich ugyan amerikai szemmel nézi a németeket, amit viszont ír róluk, 
abban a személyes élménynek is része van. 

Mert a szerz ő  tulajdonképpen német, illetve osztrák, ha egészen 
pontos akarok lenni, most ötvenéves. Bécsben született, úgyhogy a máso-
dik világháborúból is kivehette a részét, tekintve, hogy Hitler a végén 
már a tizennégy éveseket is besorozta. Ágyútölteléknek azok is megfe-
leltek. És hogyha feltételezzük, hogy a regény h ősének, Ulrich Hargenau 
írónak a történetébe a szerz ő  önéletrajzi elemeket is kevert, akkor még 
hitelesebbnek tűnhet, amit a korról s a háború utáni Németországról 
elmond. Nem önvallomásszerűen, ami a német irodalomban most oly 
divatos, hiszen egy ideig Sanghajban élt és Izraelben, húsz év el őtt ke-
rült Amerikába, hogy a Columbia Egyetemen irodalomtörténetet tanátson. 

Regénye a háború ut4n játszódik, de a múlt legalább akkora helyet 
kap benne, mint az a néhány év, amelyben Ulrich Hargenau viszontag-
ságos életét, vörös brigáddal, s egy csinos amerikai barátn ővel, akiről 
kiderül, hogy a CIA kéme, az olvasó végigkísérheti. 

Én sajnos nem vagyok olvasó, csak a terjedelmes könyvismertetést 
mesélem át. S eközben meg kell bíznom a folyóirat kritikusában, vagy 
még inkább az előkelő  irodalmi díjban, amelyet rossz regénynek talán 
mégsem adnak ki. Személyes olvasói élmény helyett számomra a tájé-
koztatás maradt. Ha nem félnék, hogy cinizmusnak vélik, azt monda-
nám, ez is elég. Így az ember még Doroszlón sem esik ki teljesen a 
világból. 

És ennyiből is érthető, hogy Walter Abich regénye a maga korát 
vallatja, közvetlen közelből vizsgálva rajta a hullafoltokat. Nem olyan 
rég az ilyenre azt mondták volna: riportregény. Ma minden író számára 
izgalmas a kor, amelyben él. Ez az els őrendű  téma mind az öt konti-
nensen. Ezt írják helyenként szépítve a tényeken, ami majdnem egyenl ő  
a hamisítással, másutt talán őszintén és elfogulatlanul, mint valami tanú-
vallomást. A régi esztétikai törvény, mely szerint a korrajz távlatot igé-
nyel, figyelmen kívül marad. Most inkább az a kérdés, mit szabad és 
mit nem szabad megírni. 

A How German is it talán mégis azzal vált ki a korral vitázó művek 
hatalmas tömegéből, hogy távlata volt hozzá. Nem időbeli. Földrajzi táv-
lata. Sanghaj, Izrael és Amerika után átnézni a szül őhazára mégiscsak 
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más, mint benne élni. És el tudom képzelni, hogy a mai Amerikában egy 
mai Németországról szóló regény, amelyben a fájdalmas múlt is fel4el-
tűnik, jóval érdekesebb azoknál a regényeknél, amelyekben az id őszerű-
ség nem szükségszerű  fenomén. 

Abich regénye bestseller lett. Ez az a téma, amely Amerikában 
mindenkit érdekel. A szerző  írásművészetéről nem esik szó, esztétikai kér-
dések sem merülnek fel az említett kritikában. A részletes tartalmi is-
mertetés azonban majdnem annyi izgalmat ígér, mint egy b űnügyi regény. 

Nem mondom, hogy nem fogom elolvasni, ha majd magyarul, szer-
bül vagy németül megjelenik. De addig nyugodtan megleszek nélküle. 

A nevezetes évfordulót, hogy Daniel Defoe, a Robinson szerz ője 250 esz-
tendeje halt meg, még mindig emlegetik. Nemrég a m űfordítók egyesü-
lete hívta fel figyelmünket erre a dátumra, talán nem is ok nélkiit Ro-
binson és a robinzonádok afféle fordítási gyakorlóiskolát teremtettek 
egész Európában, s volt, ahol megelőzték az eredeti, nemzeti nyelven 
írt irodalmi alkotásokat. 

Kétszáz éve lesz, hogy Gelei József magyarra fordította, még csak 
nem is a Defoe által írt művet, hanem annak egyik változatát, Campe 
német tanár átdolgozásában, s a könyvnek oly nagy sikere volt, hogy az 
erdélyi nyelvész, Gyarmathy Sámuel pár év múlva szintén lefordította. 

Így születtek a magyar robinzonádok, ahogy a nagy siker ű  ifjúsági 
regény változatait nevezték. Mert csodálatosképpen mindenki talált va-
lami változtatni valót rajta, úgyhogy az eredetinek csak a tartalma ma-
radt meg, minden más kézen-közön elt űnt. Helyenként és koronként 
megelégedtek a kivonattal a rövid tartalom újraköltésével, mintha ma-
ga a szerző, Daniel Defoe nem lett volna fontos, csak történetének h őse: 
Robinson. Ezt tette Vajda Péter, a költ ő  is alighanem, majd egy másik 
„kivonattal" Pákh Albert, aztán Gy őry Vilmos és a többiek, .mintha Ro-
binsonból sosem lett volna elég. 

Nem is tudom, mikor hagyták abba. Mikor szorították ki a kor-
szerűbb ifjúsági könyvek Robinson történetét, ha ugyan kiszorították. 
Mert nem biztos, hogy a romantika elmúltával a romantikus regények 
is kimentek a divatból. Vademberek ugyan már nincsenek a szónak ab-
ban az értelmében, ahogy Robinson kalandjaiban felt űntek, a rabszolgá-
kat is hellyel-közzel felszabadította a civilizáció, viszont a természet utá-
ni vágy, a magány és a sziget vonzása alaposan megn őtt. Mintha titok-
ban mi is egy szigetről ábrándoznánk, ahol a magunk ízlése, életérzése 
és világnézete szerint rendezhetnénk be az életünket. Egy olyan sziget-
ről, ahol törvényhozók volnánk és harcosok, s a Péntek nev ű  hűséges 
szolgán kívül még az erdei állatok is engedelmeskednének nekünk, hogy 
aztán ha meguntuk a szigetet, bátor, okos és szorgalmas munkánk ered-
ményeként nagy vagyon várjon bennünket, ha majd hazamegyünk, mint 
Robinsont. 

Csak hát ilyen szigetek sincsenek már. A világ minden talpalatnyi 
helyét felfedezték, telekkönyvezték és valamilyen állam felségvizeihez tar-
tozónak nyilvánították. Általánosan érvényes társadalmi rendszert vezet-
ve be természetesen, ahol mindenki tudja a maga kötelességét, mond-
juk a jogát is, amit alkalmazkodási készségével érvényesít vagy veszít el. 

Robinson kétszáz éven át tartotta megigézve a világ ifjúságát, most 
azonban, attól félek, mégiscsak vesztett a varázsából. Kalandor szerz ője, 
Defoe, aki harisnyakeresked ő  volt, majd téglagyáros és hatvanéves korá-
ban fordult az írás még jövedelmez őbbnek ígérkező  mestersége felé, 
tökéletesen ismerte a maga korát. Pontosan tudta, milyen almokat kell 
felébreszteni a fiatal lelkekben, hogy ne csupán kalandvágyukat, hanem 
igazságérzetüket, minden jóra és nemesre való hajlamukat is kiélhessék. 
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Ehhez kellett neki a párhuzam otthon és a sziget között. 
Mindez ma, gondolom, mégsem elég egy ifjúsági regény sikeréhez. 

Csak hát ezzel is úgy vagyunk, mint Andersennel, akire gyerekkorunk-
ban nem nagyon figyeltünk oda, s igazi értelmét és szépségét a meséinek 
csak azután tudtuk méltányolni, miután feln őttünk. Ahogy a dajkadal is 
évtizedek múltán szólal meg váratlanul, szebb és tisztább zengéssel, mint 
gyerekkorunkban. 

Robinson szigete és a rajta folyó élet a mai fiatalságra minden 
bizonnyal naiv elképzelésként hat. De a sziget primitív életformája, ame-
lyet a természetadta lehetőség alakított ki, s maga a tudat, hogy a szi-
get a mienk, úgy élünk rajta, ahogy nekünk tetszik, talán még mindig 
képes az ifjúságot meghódítani. 

Szovjet avantgardisták képkiállítása nyílt meg nemrég Moszkvában. Nem 
mai, mostani moderneké, hanem azoké, akik együtt léptek fel az októ-
beri forradalommal. Malevics, Tatlin, Liszickij, Rodcsenko és a többiek, 
akiknek nevét rég feljegyezték a XX. század európai festészetének tör. 
ténetében. Volt idő, amikor a tatlinizmus új távlatokat látszott nyitni a 
modern építészet és képzőművészet előtt. 'Ü1 , bátor ejvekkel, minden ha-
gyományt háttérbe szorító igénnyel. És Malevics neve a forradalom sze-
lével száguldott végig a párizsi és berlini ; m űvészkávéházak asztalai fö-
lött. Mintha minden újnak Oroszországból kellett volna jönnie. A weimari 
Bauhaus formabontó, a funkcionálist az esztétikusnak elébe helyez ő  elve-
ket hirdetett, és Kassák Lajos fekete orosz ingben kezdett járni. 

Igen, együtt jöttek a forradalommal ezek a m űvészek, s azt mond-
ták, az nem lehet, hogy ilyen világrenget ő  társadalmi átalakulásban a 
festők még mindig mela tájképeket fessenek és madonnákat az örök 
Vénusz ihletében. Egy új, szocialista társadalomnak, mondták, új eszté-
tikai törvényeket kell hoznia. 

És eközben lázasan dolgoztak, Moszkva és Leningrád utcáin és te-
rein legfrissebb képeikből kiállításokat rendeztek, sőt egy művészvonat 
bejárta műveikkel a hatalmas országot. Ezzel is bizonyítva, hogy min-
den, ami volt, elmúlt, íme egy új világ kapui nyíltak meg az orosz nép 
előtt. Törekvéseikkel nem voltak egyedül, a költ ők és írók ugyancsak új 
hangon dicsőítették a forradalmat, Blok megírta a Tizenkett őt, amely-
ben Jézus járt a vörös katonák előtt a havas utcán, a kocsmából kiszűrő-
dő  lámpafényben, Majakovszkij pedig minden versében elkiáltotta, hogy 
reszkessen a burzsoá. 

A mai szovjet polgár minderről keveset, vagy éppenséggel semmit 
sem tud. Sztálin ugyanis más véleménnyel volt a művészet hatását és 
jelentőségét illetőleg, így az orosz avantgarde helyét elfoglalta a józan és 
kicsinyes akadémizmus. Malevics már 1930-ban abbahagyta a mértani 
ábrák, a körök és négyszögek vászonra vitelét, s visszatért a figurális 
festészethez s a paraszti témákhoz. De mennyi új és egyedülvaló m űvé-
szettel még akkor is! Lányok a földön című  képe minden árnyalatot nél-
külöző  merész színhatásaval s az alakok szinte vonalzóval meghúzott 
kontúrjaival még mindig a szabad kreáció erejét éreztette. „A forrada-
lom művészetének nem az a dolga, hogy szamarat vagy gépkocsit te-
remtsen" — mondta még ekkor is, aztán 1935-ben meghalt. 

Tatlin, aki a III. Internacionálé tornyát tervezte meg, túlélte. A 
450 méter magasra tervezett acéltoronynak saját tengelye körül kellett 
volna forognia, de persze modell maradt. S hogy Tatlinnal mi történt 
1956-ig, a haláláig, nem tudom. Liszickij, aki a végs őkig leegyszerűsített 
formanyelvével a gyerekrajzokra emlékeztetett, s Popov, aki rongyból, 
fából és papírból építette fel a képeit, ugyancsak meghalt. 

A jótékony frázisnak, hogy művük tovább él, itt semmi helye nincs. 
Minden újnak megvan a maga ideje, s a szovjet polgárok különben is 
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más nevelést kaptak. A Geraszinnovok és Joganszonok után ez a gy űj-
temény friss levegőt hoz majd a kiállítótermekbe. De inkább azt a ne-
gatívumot bizonyítja a mai szovjet kispolgár el őtt, ami a szocialista re-
alizmus érthető  és látható és kézzel fogható kánonjának alaptörvénye. A 
Lomonoszov-egyetem épületét is összehasonlításként odatéve minden tor-
nyával és egész rettenetes konstrukciójával Tatlin őrült tornya mellé, 
mint a III. Internacionálé jelképét, amely acélból és üvegb ől készült 
volna, hogy a saját tengelye körül forogjon. 

És még egy negatívumnak bizonyítéka lehet a kiállítás: a nyugati 
polgári művészet hatása. Mert előzőleg Párizsban mutatták be a gyűjte-
ményt, a népszerű  Boburban, ahol épp az ellenkez ő  konzekvenciákat 
vonhatta le a 450 000 látogató. De hát ezen se lehet segíteni. 

Megilletődve ülünk a nem túl nagy előadóteremben. Én vagyok az egyet-
len „civil". Meg is néztek maguknak az orvosok és pszichológusok, akik 
az egész környékről becsődültek, hogy áldozzanak a nagy előd emléké-
nek. Csak mosolyogtam magamban, mert mi mást tehettem volna. Ha 
azt mondom ezeknek a doktoroknak, hogy az irodalomnak lényegesen 
több köze volt Freudhoz, égi magasságról tekintenek le rám, laikusra. 
Hallgatok hát és tovább mosolygok. Eközben a szakmai nagykép űség a 
műszavak özönével áraszt el mindent maga körül. 

Csak Dosztojevszkijről nem esik szó, Raszkolnyikorv beszélgetését 
nem említi senki a vizsgálóbíróval, holott — ha jól emlékszem— a jele-
netet Freud is alaposan kiaknázta, mint a tudatosnak és tudatalattinak 
elkeseredett küzdelmét. Proust neve sem hangzik el, talán nemcsak azért, 
mert a jelenlevők legtöbbje valószínűleg nem olvasta a Recherche du 
temps perdu-t, pedig Freud egész zseniális elmélete az álmon kívül az 
emlékeken alapul. Hatását a világirodalomra, s ugyanakkor eredetét az 
irodalomból még csak távolról se teszi szóvá senki, pedig ott van a 
példa már Szophoklész Oidipuszában, és ott van Cocteau testvérszere-
lemről szóló kis remekművében. Maga a szó: Odipusz-komplexum jó 
párszor felröppen, de megint csak a szakmai tolvajnyelvbe ágyazva. A 
tragédiát, hogy Théba királya megöli apját és feleségül veszi saját édes-
anyját, majd amikor minden kiderül, és büntetésként pusztító dögvész 
vonul el Théba fölött, s felesége, illetve anyja öngyilkos lesz, maga Oid.i-
pusz pedig kiszúrja szemét és vakon bolyong leányával Kolonosz gyö-
nyörű  pacsirtadalos mezején, a legszebb ókori tragédiát senkinek se jut 
eszébe szóvá tenni. De hát minek is. Ők, a szakemberek így is megértik 
egymást, a laikusoknak meg minek többet tudni, nem igaz? 

trlök és hallgatok, némán tisztelgek a százhuszonöt éves géniusz em-
léke előtt. Magamnak se merem bevallani, hogy most is, mint máskor, 
elfog •az ostoba kisebbrendűségi érzet, a minderwertigkeitsgefühl, vala-
hányszor nagyképű  szakemberek közé kerülök. S err ől jut eszembe,, 
hogy hiszen ez a szó is freudi eredet ű, ha mindjárt a másik bécsi pro-
fesszor, Freud munkatársa, majd kés őbb ellenfele, Adler mondta is ki 
elsőnek, hogy azóta ott legyen a leghétköznapibb szóhasználatban. Persze 
kisebbrendúsegi érzet is mindig volt, mióta az ember két lábra állt. 
Épp csak annyi történt, hogy a mélylélektannak ez a másik óriása fel-
ismerte és nevén nevezte a gyereket. 

De hát az egész szellemi élet fejlődésének ez a titka: a felismerés. 
Hiszen a tudatalatti ugyancsak ott lappangott mindig a gondolkodó em-
berben, csak az kellett, hogy Freud tudatosítsa. És aztán Jungnak kel-
lett jönnie, a svájci tanítványnak, hogy a tömeglélektannak is értelmet 
adjon. A bizonyítékot már a fasizmus őrülete mellékelte hozzá, sajnos. 

Visszatérek az irodalomhoz, ahol mindez nevet kapott a freudizmus 
kissé túlságosan elterjedt időszakában. Az introvertált és extravertált 
ember tiipológiai aig az ábrázolásban, s a szürrealizmusig, amely — mi-
közben a lélek megmagyarázhatatlan rezdüléseit foglalta szavakba — 
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olyan gyönyörű  verseket teremtett, amelyeket csak a vájt fül űk értet-
tek meg. 

József Attilára gondolok, a lélekanalízisnek erre a szegény és sze-
rencsétlen áldozatára, aki évekig feküdt a pszichiáterek besötétített szo-
bájában órákon át, miközben a doktor a vallomásait analizálta, holott 
a legfőbb baja az volt, hogy szegény volt, s evégb ől aztán megölte ma; 
gát. De nagy kérdés, hogy az ilyen, a való világ határát messze túllép ő  
kis remekles, amelyet most magamban mormolok, enélkül megszüle-
tett volna-e. 

A semmi ágán ül szívem, 
kis teste hangtalan vacog, 
köréje gyűlnek szelíden 
s nézik, nézik a csillagok. 

Nem tudom, lehet -e néhány verssorral Freudot ünnepelni. Én min-
denesetre ezzel ünnepelem. 

örömmel közöljük, hogy a Vajnasági íróegyesület héttagú bizottsága — dr. Juhász 
Géza elnökletével — közöljük, Jánosnak, lapunk állandó munkatársának ítélte oda az éltm űért 
járó, tavaly alapított díjat. A több mint fél évszázados munkásságot jutalmazó kitüntetést 
az írószövetség február 28-án megtartott évi közgy űlésen nyújtották át irodalmunk egyik 
legkiemelkedőbb egyéniségének, akinek eddig mintegy 20 önálló kötete jelent meg, s aki 52 m ű-
vet fordított le szerbhorvát nyelvr ől magyarra. A rangos elismeréshez ezúton is gratulálunk 
Herceg Jánosnak, s kívánjuk neki, hogy továbbra is töretlen mnnkakedwel alkosson. 
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ALKOTÓIM ŰHELY  

HORVÁTH MÁTYÁS 

A 2. OSZTÁLYOS OLVASÓKÖNYVÜNK 
TÁRSADALOMKÉPE 

Aki valaha is alsó tagozatos olvasókönyvet szerkesztett, egyetért velem, 
amikor azt állítom: mennyivel egyszer űbb a dolga annak a szerz őnek, 
aki természettudományi tárgyú tankönyvet készít. Mi képezi az olvasó-
könyv-szerkesztés összetettségét? Az, hogy számos és szerteágazó fel-
adatnak kell eleget tennie. Legegyszer űbb a dolgunk, ha az ismeretgaz-
dagítás feladatát kell teljesítenünk a nyelvr ől. Bonyolultabbá válik a do-
log, amikor az irodalmi művelődési anyag megválasztásáról van szó. 
Itt nem említeném azokat a társadalmi aspektusokat, amelyek meghatá-
rozó erejűek. Azok általában világnézeti szempontok, sokszor szigorúan 
körülhatároltak, így könnyebb a szerz őnek ezeknek eleget tenni. 

Összetettebb a helyzete, amikor a nevelési feladatok megoldását kell 
biztosítania. Az anyanyelvtanítás — különösen kisiskolás korban — els ő-
sorban nevelés: képességek, készségek kialakítása, személyiségformálás. 
Tantervünk a személyiségjegyek közül csak néhányat említ: hazaszere-
tet, a népfelszabadító háború hagyományainak ápolása, nemzetköziség, 
humanizmus. Mindezek kiemelt fontosságú személyiségjegyek, melyek 
formálására tantárgyunk különösen alkalmas. A többivel kapcsolatban 
közelebbi eligazítást nyújt a nevelési terv, ám mégis a mindenkori szer-
zőnek kell eldöntenie, hogy milyen irodalmi szövegek reprezentálják a 
nevelési elveket. Hangsúlyozom az irodalmi szövegeket, mert feladatuk 
kettős: minőségükkel az esztétikai nevelés általános elveit, tartalmukkal 
a személyiségfejlesztés átfogó nevelési feladatát kell szolgálniuk. Mind-
két aspektus szerint érdekes lenne vizsgálni bármelyik olvasókönyvün-
ket, ám itt egyoldalúan a másodikra helyezném a hangsúlyt, a személyi-
ségfejlesztésre, arra, hogy az irodalmi szövegek nyomán milyen világkép, 
társadalmi kép alakul ki tanulóinkban. 

Az elemzés tárgyául a 2. osztályos olvasókönyvet választottam. 
Döntésemben több tényez ő  befolyásolt: ebben az osztályban a tanulók 
már tudnak olvasni, tehát elemi olvasási készségük továbbfejlesztése és 
nem megteremtése az oktatási cél. Ily módon a tanuló figyelme foko-
zottabban a tartalmi tényezőkre terelhető. A másik fő  érv lélektani vo-
natkozású volt. A gyermek világlátásának megfelel ően az ismeretszerzés 
még nem tudományágak szerint, szigorúan differenciált tantárgyak ke-
retében folyik. Ezt a helyzetet tükrözi a természet- és társadalomisme-
reti tárgy, melynek ismereteivel korrelációt alkot az olvasókönyv szöveg-
anyaga. 

a) Az olvasókönyvi szövegek megoszlása 

A vizsgálati szempontnak megfelelően csoportosítottam az olvasó-
könyvi szövegeket, kivéve a szövegközi közmondásokat, találós kérdéseket 
és másolásra szánt kézírásos szövegeket. A csoportosítás eredménye a 
következő : 
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1. Az olvasmányok típusai* 

Olvasmánytípus Az olvasmányok száma 
N = 115 

Morális 40,7% 

Ismeretközlő  30,1% 

Morális és ismeretközlő  2,3% 

Egyéb 26,9% 

A táblázat híven tükrözi a szerz őnek azt a törekvését, hogy a ne-
velési elvárásoknak maximálisan eleget tegyen. Azt is mondhatnánk, 
hogy egy igazi nevelésközpontú olvasókönyv áll előttünk. A csoportosítás 
alapján azonban vegyük szemügyre az egyes típushoz tartozó szövegek 
tartalmát! 

b) Az olvasókönyv erkölcsi beállítottsága 

Hogy milyen személyiségjegyek kialakulásához szeretne hozzájárul-
ni a szerző, azt az egyes magatartásformáik jegyzékbe foglalása érzékel-
teti. A számozatlan erkölcsi kategóriák csak egyszer fordulnak el ő  a 
szövegekben. 

I. Munkára nevelés 

tanulás 
a munkához való viszony 8 

II. Testi nevelés 

egészségügyi szokások 
rendszeretet 2 

III. Az emberek közötti helyes viszony 

a testi fogyatékosokhoz való viszony 
az idősebbekhez való viszony 2 
anyaszeretet 6 
nagyapaszeretet 
gyermekszeretet 

IV. Világnézeti nevelés 

hazaszeretet 3 
a testvériség-egység 2 
a társadalmi vagyon óvása 

V. Egyéni tulajdonságok 

a válogatós gyerek elítélése, 
a dicsekvés elítélése, 
a ravaszkodással szerzett el őnyök elítélése, 
a hiúság következménye, 
a kapzsiság elítélése, 
az álmodozás káros volta, 
barátság, 
erő , bátorság, 

* Tankönyvekről — mindenkinek. Tankönyvkiadó, Bp. 1980. 

134 



segítőkészség, 
természetvédelem, 
igazmondás, 
összetartás, 
helyes magatartás, 
becsület, 
szorgalom. 

A jegyzék alapján az az érzése támad az embernek, hogy nem is 
olvasókönyvről van szó, hanem egy erkölcs- és illemtanról. A gyermek 
elé számtalan tilalomfát állítunk vagy példát a helyes viselkedésre, meg-
feledkezve a korosztály hiányosan fejlett kritikai érzékér ől. Olvastatunk 
és beszélgetünk a helytelen és helyes viselkedésformákról ahelyett, hogy 
életszituációkban a társadalmilag elfogadott normák szerinti viselkedé-
sét formálnánk. Pl. a tanuláshoz való viszony éppen nem ismereti kérdés, 
hanem a tanítási folyamatból adódó mindenkori helyes beállítódás és 
magatartásforma. 

A morális tartalmú olvasmányok között legnagyobb számban talál-
hatók a munkára vonatkozó szövegek. Jellegüket legjobban érzékelteti 
A tücsök és a hangya (28.) és az Aki nem dolgozik, ne is egyék (152.) 
című  szöveg, ahol tételesen, kimondott didaktizáló célzattal jelenik meg 
a tanulság. Ez a tanulság pedig egyértelműen a negatív példákból követ-
keztethető  ki. Csak ritkán adodl'k olyan alkalom, ahol a pozitív példa, 
a munkába elért siker a követend ő  (A tíz törpe. 20.) 

Ha már az olvasókönyv a munkára nevelésnek ily nagy szerepet 
szánt, érdemes szemügyre vennünk, vajon milyen foglalkozásokat 
mutat be. 

2. Az olvasmányok felnőtt szerepei 

•Foglakozás Férfi Nő  Szülő  N. szülő  Semleges 

pedagógus 1 1 2 
asztalos 1 1 
pilóta 5 5 
földműves 4 1 3 
pék 1 1 
katona 1 1 
cukrász 1 1 
erdész 1 1 
hajós 1 1 
kovács 1 1 
orvos 1 1 
mérnök 1 1 
traktoros 1 1 
szabó 1 1 1 
mészáros 1 1 
szolgabíró (!) 1 1 
halász 1 1 

Ha szemügyre vesszük a fenti foglalkozásjegyzéket, önkéntelenül Jó-
zsef Attila Altatója jut eszünkbe: „Tűzoltó leszel s katona! — Vadakat 
terelő  juhász!" A kisgyermek mágikus gondolkodására alapozott nevelési 
szándék lepleződik le, ahol az üzenet közvetít ői törpék (ujjak), a szor- 
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gallmas hangya, a bohém tücsök, a lusta rigó stb. Ugyanakkor a korai 
gyermekkorra jellemző  foglalkozási ágak (mint az Altatóban!) jelentkez-
nek: az ősfoglalkozások (halászat, földművelés), illetve a kézművesség. 
A korszerű  foglalkozási ágak közül feltűnően nagy számban jelentkezik 
a pilóta, azaz a repülés iránti igény. Évtizedekkel ezel őtt a tájékozatlan 
kisgyermekek zöme mozdonyvezető  akart lenni. Természetes, hogy ma 
inkább a repülőgép a vonzóbb és a pilótamesterség. Ennek tulajdonítom 
a hajós (hajóskapitány) jelentkezését is. 

Az infrastruktúra három foglalkozás megnevezésével van képvisel-
ve: pedagógus, mérnök, orvos. 

A foglalkozások bemutatásával a munkára nevelés korszer űtlensé-
ge nyilvánvalóvá válik. Oktatási rendszerünk jelenlegi egyoldalúsága ép-
pen abban nyilvánul meg, hogy a fiatalság zöme az infrastruktúrák felé 
orientálódik, azaz érdeklődésük az olvasókönyv képével szöges ellentét-
ben áll. Másrészt a kézművességet régen felváltotta az ipari termelés, a 
modern gazdálkodási formák. Ebből igen hézagos képet, s őt téves képet 
tárnak a szövegek a tanulók elé. 

A korszerű  mezőgazdaságról egyetlen olvasmány szól csupán mese-
szerűen (Az ökör, a ló és a traktor. 153. o.),, ahol a tanulónak meg kelle-
ne ismernie a korszerű  termelőeszköz előnyeit a régiekkel szemben. Igen 
ám, de egyáltalán ebben a mi mezőgazdasági-ipari tartományunkban hol 
láthat még valaki is ökröt vagy ökörrel szántani? Még lóval sem nagyon! 
Tehát egy korszerűtlen felfogas dönget üres kapukat akkor, amikor a 
mezőgépgyártásunk nem tud eleget tenni az er őgépek iránti igények 
kielégítésének. Az iparilag szervezett megzőgazdaság képe meg sem jele-
nik, vagy az az ipar, amely ellátja a mez őgazdaságot, illetve feldolgozza 
amezőgazdasági nyersanyagokat. 

A halászat sem a hústermelés bemutatása végett jelentkezik. Ha 
A halász és a felesége című  mese nem szerepelne, err ől a foglalkozásról 
sem történne említés. Értéke egyenl ő  a szolgabíró említésével: mindkett ő  
meseelem, olyan, mintha táltost vagy boszorkányt említenénk a tanu-
lóknak ... 

Vessünk egy pillantást a foglalkozások nemek szerinti megoszlásá-
ra! Egy töredékében jelentkezik csupán a n ői munkaerő. A nemek sze-
rinti megoszlás valóságnak megfelel ően jelentkezik a pedagóguspályával 
kapcsolatban, ám teljesen hamis a kép a többi esetben. Nem tagadom, 
hogy az egyéni termelésben ritka, hogy asszony is a traktorra ül, hogy 
bizonyos mezőgazdasági munkákat elvégez. Ám a hivatásszer ű  traktoro-
sok között igen kevés a női munkaerő. Annál több az összes többi fog- 
lalkozási ágban. Nem lenne nehéz pontos kimutatást készíteni arról, hogy 
milyen a foglalkoztatási arány a férfi és n ői munkaerő  között. Különö-
sebb adathalmozás nélkül is bizonyosnak vehetjük, hogy egyre javuló 
ez az arány. 

Természetes lenne, hogy a különböző  foglalkozási ágakat a szül ők 
foglalkozásához kapcsoljuk. Az iskoláskorú gyerek már tud bizonyos dol-
gokat szülei foglalkozásáról. Amikor az olvasókönyvi szöveg földolgozás-
ra kerül, a tanuló családi ismeretei felhasználhatók; kiegészíthet ők az 
olvasókönyv nyújtotta ismeretek, másrészt közvetlen élményeik mindig 
mélyebb nyomokat hagynak bennük (érzelmi kötődésüknél fogva), mint 
a puszta verbális információk. Ez utóbbiak áttételes (mitologikus — me-
sés) megszövegezésénél fogva amúgy is hiányos ismereteket, bizonytalan 
emléknyomokat hagynak a tanulókban. 

A szülők ábrázolásával különben is foglalkoznunk kell. Az emberek 
közötti helyes viszony alakításában fő  helyet a család-, illetve az anya-
alakja a nőnapi ünnepségek szokványos-romantikus megformálásában tá-
rul elénk: ellátja a családot, gondoskodik a gyerekr ől, a lakásról. Igen 
távoli ez a szerep a mai anyák összetett életét ől. Igaz, a dolgozó asszo-
nyok mindezt a feladatot ma is ellátják, de ugyanakkor a családi mikro-
közösségben egyenrangú (nem egy esetben jobban) keres ők. Mindkét szü- 
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lő  foglalkoztatottsága tehát egészen más családi munkamegosztást igé-
nyelne és igényel is. Ez a kép tehát egy patriarchális, túlhaladott állás-
pontottükröz. Elfogadhatatlansága egyrészt abban az alkalomszer ű  ün-
neplésben nyilvánul meg, amelyet n őnaphoz kötötten szervezünk, és min-
dennapi életünk viszonyulásaitól idegen, másrészt egy csonka családké-
pet vetít elénk. Az apa csak egy-két esetben jelenik meg, ismét függet-
lenül a családi közösségtől. 

A nagyszülők közül csak a nagyapó alakjával (Nagyapó. 96. o.) ta-
lálkozunk. Jó ötven évvel ezelőtt Móra Ferenc-i megfogalmazásban, az 
„Aki nem dolgozik, ne is egyék" erkölcsi axióma szemléletes ábrázolá-
sára. A szövegkép egy megtört, fehér szakállú aggastyánt ábrázol. A szá-
zadforduló vagy a múlt század gyermekkönyveinek illusztrációi között 
akadhatunk ilyen nagyapa-ábrázolásra. Számoljunk csak! A 8 éves tanuló 
szülei 28-32 évesek lehetnek. A nagyszül ők tehát nem idősebbek 52-56 
('maximum 60) évesnél. Tehát nem aggastyán a nagyapa, a legtöbb eset-
ben, még aktív dolgozó, különösen így van ez a mez őgazdaságban. Tehát 
nem karosszékben üldögélő, napfényen sütkérező, kályha mellett mele-
gedő, vegetáló teremtmény, hanem az elénk tárt képpel ellentétben a 
családdal együtt élő  (nemegyszer családfői tekintéllyel) érett férfi, aki-
től az unoka sokat tanul, akivel sokat foglalkozik. 

Es a nagyanya? Arról nem tudunk meg az olvasókönyvb ől semmil. 
Es mi a valóságban a helyzet? Az előbb nyugállományba vonuló nagy-
mama sok családban pótolja a hiányzó napközi 'kapacitásokat, a munká-
ban levő  anyát: a háztartás minden gondját vállaló családtagról szó 
sem esik. 

• 

A foglalkozások és a család viszonylatában egy kett ősség kerekedik 
ki. A foglalkozások alapján a tanuló el őtt egy tekintélyelvű  rendszer hi-
erarchiája tárul ki, melynek csúcsában a férfi áll. A családban a szöver'-
gek jóvoltából csak a házimunkát és házi kötelezettségeket végz ő  nő, az 
anya képe bontakozik ki, gondoskodik a család fizikai szükségleteir ől, és 
nevel. Az apa is nevel — erkölcsi szentenciákat hangoztatva, a bibliai pél-
dabeszédek szellemében. Tudjuk, hogy ez a valóságban nem így van. Ha 
az apa nevel, az általában munkára nevelés. Az anya is munkára nevel, de 
a legszükségesebb viselkedésformák a gyermekben éppen t őle származ-
nak. És a családi nevelésben óriási szerepe van a nagyszül őknek is — 
pozitív és negatív értelemben egyaránt. A negatív rakatás legtöbbször a 
túlélt ideológiai elvek hangoztatásában jelentkezik, amely a gyerekekben 
kételyeket, s őt lehetséges kettős erkölcsöt is eredményezhet. 

A világnézeti nevelés tényezői közül a hazaszeretetnek és a testvéri-
ség-egység eszméjének szentel néhány szöveget az olvasókönyv, a kérdés 
jelentőségéhez viszonyítva mintegy ímmel-ámmal. A kisiskolásnak a ha-
za a szülöföld: ez a tartomány tájégységeivel, gazdaságával és a benne 
élő  emberek. Utazásai és iskolai kirándulásai alkalmával ismeri meg tü-
zetesebben a szülőföldön kívüli tájakat, így az ország más köztársaságait, 
tájegységeit is. Azt is, hogy számos nemzet és nemzetiség lakja .a szü-
lőföldet és a hazát. Erről azonban egyetlen szöveget sem találunk. A Vaj-
daságról, az országról, természeti szépségeinkr ől, munkaeredményeinkről, 
az emberekről mit sem ismer meg a tanuló. A hazafias nevélest lénye-
gében a népfelszabadító háborút idéz ő  és közvetlenül a háború utáni 
évek hangulatában fogant egy-két szöveg hivatott betölteni. 

Nem a vonatkozó szövegek számát tartom kevésnek. Azt keveslem, 
hogy csak bizonyos, ennek a célnak rendeltetett olvasmányra bízza az 
olvasókönyv a feladat megoldását. A szöveggyűjtemény egészében nem 
tükröződik az ország, a tartomány sajátossága, a többnyelv űség, a nem-
zeti kutlúrák egymás mellett élése, egybefonódása. Az a magyar 2. osztá-
lyos, aki a magyaróra után a szünetben együtt játszik más nemzetiség ű  
pajtásaival, a  szövegek által egy olyan világba helyez ődik, amely nem 
azonos azzal, amelyben él. Nem azonos sem gazdasági, sem szociológiai, 
sem nemzeti vonatkozásaiban. Fikció vagy nosztalgiavilág ez, amely ha-
misít! 
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Az egyéni személyiségjegyek kialakítását szolgáló szövegek szinte 
minden erkölcsi normát magukban foglalnak. A baj ezekkel a szövegek-
kel ott kezdődik, hogy túlteng bennük a nevel ői szándék. „A gyermekiro-
dalom nem szolgálója a neveléstudománynak gyakorlati értelemben, ha-
bár a valóságban nagyon is hozzájárul a nevelési, sőt az oktatási felada-
tok megvalósításához is... A gyermekirodalom megközelítése és értéke-
lése csakis az irodalom az esztétikum oldaláról történhet meg... Ha pe. 
dig a szöveg nem tükrözi a művészi átélést, vagy az élménynek nem erő-
teljes művészi 'tükröződése, ha nem üti meg a művészi mércét, még a 
legnemesebb irodalmon kívüli szándék, pl. nevelési cél sem mentheti" 
— állítja Milan Crnković  (Dječja knjiž evnost. Školska knjiga, Zagreb, 
1977). Nem vélekedik másképp a magyar Cs. Nagy István sem, aki ezt 
állítja: „A pedagógiai tendencia művészietlen formában »kioltja önma-
gát«, hatástalan marad, visszájára fordul, mert egyetlen irodalmi mon-
danivaló sem haladhatja meg hatásában saját művészi—formai szín-
vonalát" (Gyermek- és ifjúsági irodalom. Budapest, Tankönyvkiadó, 1978). 
Azaz magyarán: az olvasókönyvi szövegek megválogatásakor nem az le-
het a döntő  érv, hogy az arra neveli a gyereket, hogy kezet kell mosni, 
ne legyen torkos, legyen szerény, szorgalmas, becsületes stb., hanem 
hogy milyen irodalmi értéket képvisel. Ugyanis az erkölcsnemesít ő  szö-
vegeink hatástalanságát abban látom, hogy megválasztásukkor nem az 
esztétikai mérce, hanem a nevelési szándék dominált. 

A másik hibájuk (a művészietlenségb ől fakadó), hogy egy konfliktus-
mentes világot ábrázolnak. Itt mindenki jó, segít őkész. A gyermekek 
fölsegítik az öregeket (akár a kiscserkészek), a tanszerek szorgalmas se-
gítői a gazdájuknak (még a •tárgyak is megelevenednek segít őkészségük-
ben), ugyanilyen idilli a viszony a felnőttek világában is. Nincs konflik-
tus, vita, nehéz munka; fáradtság és ellentét. Ezzel szemben a tanuló 
egy konfliktusos világban él az osztályközösségtől kezdve a családon át 
a társadalmi környezetéig. Az igazságot látja az osztályban, hallja szü-
leitől és tapasztalja maga is. Még olyan formában is, mint a fizikai bün-
tetés a családban, néha az iskolában is. 

c) Az ismeretközl ő  funkció 

A morális tárgyú olvasmányok után a második helyen azok az ol-
vasmányok állnak, amelyek bizonyos ismereteket nyújtanak a tanulóknak. 

3. Az olvasmányok százalékos megoszlása a közölt ismeretek szerint 

Az olvasmányok száma Tárgykör 	 N=35 

Természet (állatok, növények, természeti 

jelenségek, évszakok) 68,5% 

Ipari tevékenység 11,5% 

Mezőgazdaság 8,6% 

Történelem 5,8% 

Infrastruktúra 2,8% 

Egyéb 2,8% 

Mint látható, az olvasmányok kétharmada a természetre vonatkozik. 
Legkevesebb ötven éve alig változóan az évszakok váltakozását és a ve-
lük kapcsolatos természeti jelenségek leírását tartalmazzák. 

Érdekesebb tehát a társadalomra vonatkozó információkat szem-
ügyre vennünk. Az ipari termeléssel tulajdonképpen csak egyetlen szöveg 
foglalkozik: 
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Ebbe a fénylő, tündöklő  üvegpalotába lépünk most be. 
Hatalmas termeken haladunk át: az egyikben megállunk. Itt szab-

nak. Negyven réteg szövetet fektetnek a hosszú asztalokra; majd a leg-
felső  szöveten kirajzolják a szabásmintát. Ezután következik a szabás. 
A villannyal hajtott f űrészolló egyszerre negyven nadrágot vagy kabátot 
szab ki. 

A kabátok, nadrágok sokkal gyorsabban készülnek így. 
Mintha tréfálnánk a gyerekkel: mint a tündérmesék üvegpalotájá-

ban a jóságos tündér (varázsló, táltos) varázspálcájára, itt is csak nyissz-
nyessz, és kész a nadrág, kabát! ügy tekint a szöveg a gyermekre, amint 
a szellemi visszamaradottra, mint aki éveken át a tévében nem látná 
napról napra a különböz ő  üzemeket, gyárcsarnokokat, vagy nem hallaná 
a szüleitől, hogy a termelés milyen bonyolult és megerőltető  munka. 
Készruhaiparunk kétségtelenül versenyképes a világpiacon. Lehet, hogy 
éppen ezt a szöveget olvasva, a tanulón is olyan ruházati cikk van, amely ►  

nek a márkája minőségi védjegy. Ám míg ezt a készruhagyár elérte, a 
termelékenységben olyan eredményeket kellett produkálnia, hogy beillesz-
kedhessen a világpiacon elismert árkeretekbe. 

És az ember? A munkás hol marad ebb ől a tündéri képből? A ter-
melő  és önigazgató? Lesz majd iskolafokozat, ahol a szocialista önigazgatás 
ideológiáját és rendszerét tantárgyszer űen fogják tanulni i gyerekek. Ám 
társadalmi rendszerünk alapvető  jellegzetesége a kezdetekt ől fogva legyen 
jelen az ismeretgyarapítás folyamatában és nevelési rendszerünkben. An-
nál is inkább, mert a tanuló már részt is vesz az önigazgatási gyakorlat, 
ban az osztályközösség, illetve a mozgalmi életben a pionírszövetség ke-
retében. 

Szinte nincs nagyobb település a tartományban, melynek határában 
ott ne tornyosulnának a gabonatárolók több ezer vagon befogadóképes-
ségű  battériai. S mellettük rendszerint kialakult a feldolgozóipar is. Ez-
zel szemben milyen képet kínál a mez őgazdaságról az olvasókönyv? 

Dani édesapja traktoros volt a falu szövetkezeti birtokán. Pista és 
Dani örömmel segítettek neki a mezei munkában. 

Mikor egyszer Béla bácsi szántott a földön, Pista megkérdezte: 
Béla bácsi, miért kell a földet szántani? 
Azért, hogy jól beigya az es őt, és könnyebben felmelegedjék a 

napsugártól. A kemény, felszántatlan földben nem fejl ődhet a mag. 
Milyen magot fog vetni a földbe? 
Inget. 
Inget? Olyan mag nincs! 
Hogyne volna! A lenb ől vékony fonalat fonnak. Ebb ől a fonál-

ból szövik a vásznat, a vászonból pedig inget varrnak a gyárban, és én 
lenmagot fogok vetni. 

És mi nő  azon a mez őn? 
Ott nő  a kalács. 

Vegyük csak sorra az idézett szövegrész információit! Két kisgye-
rek vajon miben lehetett segítségére egy hivatásos traktorosnak? Az 
hihető, hogy a gyerekek szeretnének a traktor volánjához ülni, ám az 
kevésbé, hogy a traktoros megkockáztatja, hogy gyerekekre bízza az érté-
kes erőgépet. 

Megtudjuk továbbá, hogy a falu szövetkezeti birtokán dolgozik az 
egyik pajtás apja. Ennek alapján lokalizálhatjuk a szöveg keletkezését: 
nem keletkezhetett 1953 után, ugyanis abban az évben kongresszusi hatá-
rozattal elálltunk a mez őgazdaság erőszakos kollektivizálásától. Nálunk 
tehát sem szövetkezeti falvak, sem termel őszövetkezeti birtokok nincse-
nek. Vagy éppen másról van szó: olyan — kritikátlanul — átvett szöveg 
áll előttünk, ami nem a mi társadalmi valóságunkról tájékoztat. Való-
színűnek tartom, hogy éppen az utóbbi esetr ől van szó. 

Ebben a szövetkezetben lent termelnek. Ugyan mikor termeltek 
lent a Vajdaságban? A háború előtt szórványosan. De inkább kendert. 



Ma lent sehol, , kendert is itt-ott. Hiszen alig maradt egy-két kendergyá-
runk ebben a műszálas világban! Akkor meg milyen archaikus mez őgaz. 
dasági kultúrát akar a szöveg megismertetni a tanulóval? 

Fej tsük tovább az információkat! Míg a talpon álló lenb ől fonal 
lesz, mennyi mindent kellene elvégezni! Ny űni, szárítani, áztatni, ismét 
szárítani, kendergyárban feldolgozni. A szerz ő  ismét csak a képzeletre 
bízná a hiányzó termelési fázisokat vagy a jóságos tündérre, mint az 
előbbi olvasmányban. Igen, a kalácsot termő  mező  érzékelteti, hogy szá-
zadfordulói, Pósa Lajos-i eszközökkel szándékozik a szöveg információhoz 
juttatni a tanulókat. 

Ha összegezünk, akkor azt kell látnunk, hogy sem az ipari terme-
lésről, sem a mezőgazdaságról úgyszólván semmit sem tudhat meg a 
tanuló, illetve téves információkhoz jut. A városban vagy falun él ő  gye-
rek egyaránt nevetséges képet kap arról az anyagi valóságról, amelyben 
él. Nézetem szerint mindkét tanulócsoport sakkal többet tud a termelés-
ről, a termelési ágazatokról, mint az olvasókönyv feltételezése. Tehát 
mélyen képességei és ismeretei alatti szintet diktálnak a szövegek. 

Mintha félne az oktatás, hogy a tanuló képes-e a fogalmi gondolko-
dásra. De vajon így van-e ez minden területen? 

A matematikatanítás nem fél. A matematikusok ismerik a 2. osz-
tályos gyerekek szellemi képességét. Az új matematikatanítás nem ide-
genkedett, hogy a következő  fogalmakkal ismertesse meg a tanulókat: 
a halmaz fogalma, a halmazok ekvivalenciája, konjunkció, disjunkció, 
implikáció. Mi ez, ha nem logika a javából? Tehát feltételezik, hogy a 
tanuló képes az összetett gondolkodási műveletekre. Ugyanakkor azt kell 
tapasztalnunk, hogy a természettudományokkal ellentétben más terüle-
ten kétségbe vonják a tanulók szellemi fejlettségét. Maradi kényszerkép-
zettel gondolkodási sajátosságaitól elüt ő, kezdetlegesebb ismeretközlési 
módokat alkalmazunk. Pépessé csácsogott információkkal, köntörfalazva, 
ködösítve akarunk képet alkotni a gyerekben a környez ő  társadalmi va-
lóságról. 

Az „egyéb" megjelölés alatt szerepel az olvasmányoknak mintegy 
egynegyede. Valójában nem tudtam találó megnevezést adni ennek a cso-
portnak. Jellegzetességük, hogy szépirodalmi szövegekr ől van szó (nép-
költészet és műköltészet), hatarozott nevel ő  vagy oktató szándék nélkül. 
Lélektani szempontból attitűdformáló szövegeknek tekinthetjük őket. Az 
attitűdöt a pszichológiában a testi és lelki aktivitásra való készenlét álla-
potának jelölésére használják. „Az egyén értékeihez kapcsolódó attit ű-
dök egy-egy tárgy, jelenség fellépése során aktiválják a viselkedésre, élet-
módra, valamint a végcélokra vonatkozó értékeket." (Pszichológiai alap-
fogalmak. Tankönyvkiadó, Budapest, 1978.) Ezek a szövegek tehát autoch-
ton értékeikkel, erőszakolt didaxis nélkül hatnak a formálódó személyi-
ségre. Az egyént állásfoglalásra és cselekvésre ösztönzik. Nem szemfor-
gató moralizálással, hanem diszkréten, de annál meggy őzőbb erővel hat-
nak. Nevelési szempontból pedig éppen a helyesen cselekv ő  embertípus 
kialakítása a kívánatosabb. 

Az olvasókönyv tartalmazza tehát csírájában a megoldás lehet őségét 
is, megmutatja az utat, amit követni kell, követni lehet és érdemes: alva 
sókönyveink szövegeinek megválasztásában els ősorban az irodalmi érték 
legyen a döntő . Csak az értékes szövegek válthatnak ki a gyerekekb ől 
olyan mély érzelmeket, amelyek biztosítják a helyes magatartásformák 
elfogadását, utánzását. 

Felvetődik még egy kérdés (ami a fels ő  tagozaton már nem vitás) : 
vajon az alsó tagozatos anyanyelvi nevelésnek szolgaian kell-e alárendel-
ve lennie az ismeretgazdagítás elveinek? Vagy ragaszkodjunk azokhoz a 
képzési és nevelési feladatokhoz, melyek az irodalmi szövegekb ől sajátos 
módon következnek, és melyek termeszetes velejárói az irodalmi nevelés-
nek? 
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BARÁCIUS ZOLTÁN 

ÁLOMRABLÓ FESZTIVÁL 
A BELGRÁDI NEZETKÖZI FILMSZEMLÉRŐL 
A VÉDŐÜGYVÉD SZEREPÉBEN 

Enyhén szólva mérsékelt hangnemben szidták a kritikusok az idei 
belgrádi FEST-et. Valóban elgondolkoztató: milyen rejtett indulatok fe-
szülnek bennünk, amikor egy kézlegyintéssel intézzük el a világ — igaz, 
tavalyi — filmgyártásának, színe-javát, mert Belgrádban azért — tegyük 
a kezünket a szívünkre és szívünket a tenyerünkre — mégiscsak jelent ős 
alkotásokat tekinthettünk meg. Nem tudósok ülnek a kamerák mögött, 
a fesztiválon nem jelent meg Fellini és Bergman, de a film akkor is 
csodákra képes, ha elkésik, ha a cannes-i, a velencei és a berlini vonat 
némi késéssel érkezik a jugoszláv fővárosba. Nálunk a vonatok mindig 
késnek. Nem szállhatott le a Száva partjára a ,,mennyb ől az angyal", hi-
szen például Stanley Kubrick egyszer űen süket a belgrádi telefonokra. 
Azt pedig a legszürkébb veréb is tudja, hogy a nagymesterek közül egy-
néhányan — Saura, Fellini, Bergman — ma már nem exponálnak olyan 
izgalmasan, mint egykoron. Láttuk azonban Fassbinder, Margarethe von 
Trotta, Bacsó, Szabó, John Carpenter, Martin Scorcese, Walter Hill és 
Mark Rydell moziját, de ezeket a derék filmeseket mi úgy kezeljük, mint 
a csempészeket. A szó szoros értelmében nem akarjuk elhinni nekik, 
hogy a hozott dohány tiszta és sz űz. Ha a szívhangokra figyelünk, akkor 
felkapjuk a fejünket a Hollywoodból szárnyra kelt hírre. A belgrádi 
FEST-en bemutatott filmek többségét — rendez őket, színészeket vagy 
magát a filmet — Oscar-díjra jelölték. Az amerikai filmakadémia leg-
magasabb kitüntetésére pályázik Az arany tavon című  Mark Rydell-dráma, 
Steven Spielberg fantazmagóriája (Az elveszett frigyláda elrablói), A tüzes 
szekér (Hugh Hudson a rendező). A külföldi produkciók közül a kiemel-
tek listájára tették Szabó István Mephistóját és Francesco Rosi Három 
fivér című  filmjét. Csodával határos manipulációkkal talán beszerezhették 
volna a jobbra érdemesült szelektorok Warren Beatty A vörös című  al-
kotását is, de illik tudni azt is, hogy Belgrád sohasem volt — ma sem 
az — a filmvilág közepe, tehát a mesterek nem egykönnyen szánják el 
magukat arra, hogy elküldjék hozzánk a legnagyobb díj akra jelölt film-
jüket. Szépen és engedelmesen szálljunk le a Földre. Devizakészletünk 
is siralmas... akkor hát milyen filmeket kérünk számon a szervez őktől? 
Nem kétséges, hogy az újságíróknak és f őleg a kritikusoknak helyet kell 
biztosítani a teremben, de egy film még abban az esetben is kiváló, ha 
állva nézzük végig. Vagy madártávlatból. 

Megint csak az történt, ami tavaly. A kritikusok egy remek sereg-
szemle nyomába szegődve, száguldó pánik-gépezetükkel elgázolták és cser-
benhagyták saját áldozatukat. Őszintén sajnáljuk azokat, akik nem tud-
nak a közönséggel együtt örülni és tapsolni. Játszani. Hiszen az idei 
FEST is számukra csupán látványos kiábrándulást és csalódást okozott. 
S közben a hiba mindenképpen a kritikus készülékében van. Vagy nem 
eléggé tájékozott mindarról, ami a filmvilágban történik.. . 

A néző  azonban nem zavartatta magát: a néz ő  tapsolt. 

ÖTÓRAI TEA AZ ÖRDÖGGEL 

Szabó István korábbi filmjeit mindig szívesen, szeretettel, rokon-
szenvvel és érdeklődéssel fogadta a közvélemény. A tehetséges magyar 
rendező  azonban ezúttal beleharapott a nagyalmába. Legújabb filmjé-
ben magával a „világgal" birkózik, és tussal nyer. Mindez talán viszont-
látott filmbeli jelkép a nácizmusról, de Szabó István — saját jelzésrend- 
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szerét eldobva — a már egyszer lehangolt zongorán nagyszer ű  koncertet 
adott elő  a elen közönségének, és Klaus Mann megfilmesített novellá-
jának anyagával bebizonyította, hogy egy elhagyott hangszeren nem ját-
szik mindenki egyformán. A Mephisto az idei FEST egyik legerőteljesebb 
alkotása. A jenkik nem érdemtelenül jelölték az Oscar-díjra. A történet 
színhelye Berlin, amikor 1933-at írtak. A páholyban — a Faust-el őadás 
szünetében — a Mephistót játszó színész és a Birodalom egyik eminen-
ciája kezet fog egymással. Mephisto ezzel a kézfogással jelképesen és 
mindenféleképpen leült az asztal mellé s az ötórai tea langyos unalmá-
ban eljegyezte magát az Ördöggel, tehát a fasizmus maszkját tette az 
arcára. Hendrik Höfgen — a színész — nem buta ember. Tudja, hogy 
a kézfogás által elképesztő  karriert futhat be. Az eredeti modellt Klaus 
Mann írta meg a novellájában. Gustaf Gründgens valóban létezett, s ez 
a színész azt vallotta, hogy a művészet a mindenkori politika felett áll. 
A rendező  természetesen szökik a kulcsregény-jellegt ől, de a filmben fel-
ismerhetők a történelmi figurák, és történelmi események mozgatói is 
ott vannak a vásznon, de maga a -  film hőse mégis talányos alkat marad. 
Talán azt is lejegyezhetjük, hogy a színész kés őbb a saját karrierjét is 
kockára teszi és baloldali beállrtottságú embereket ragad ki a Gestapo 
karmaiból. Credója a következő : „Én színházban élek, akár köztársaság-
ban, akár császárságban. Én színész vagyok a mindenkori Németország-
ban. Én színház nélkül senki vagyok. És a színház nekem: Németország, 
a német nyelv, a német közönség..." 

Szabó filmjében a Művészetet mégis elcsábítják, félrevezetik. Manap-
ság könnyű  ítélkezni és akasztófára küldeni a mégiscsak szerencsétlen, 
vidékről a fővárosba felkecmergett színészt, de hiszen a színész nem is 
tudta, hogy ingoványos talajra lépett. Későn eszmélt fel. Ekkor azonban 
már tudatosan feszít az „intrikus" szerepben: ő  a bolondsipkás bohóc 
az udvarban, egy szemétdombon. A saját testén is megérzi a fasizmus 
vért fakasztó körmeit. A bársonyos léptekkel a világégés felé sompolygó 
hóhérkülönítmény terített asztalhoz kötötte a m űvészt, aki csak szere-
pekre vágyott, de a horogkeresztes lobogók árnyékában még egy bohóc 
sem a Művészetet szolgálja, hanem magát a Sátánt. 

A színészek játékát külön kategóriába sorolhatjuk. Maga a film 
sallangtalan, letisztult mozi. Az alapanyagból a rendező  történelmet fari 
mált. A múltban már-már elveszett fasizmussal állítják ismét szembe a 
lelkiismeretünket, s tudjuk, hogy akkor kétlépésnyire volt t őlünk a 
Halál... 

SEGITSÉG! ÉLEK! 

A Szabó-film gondolati ereje hűvös és kimért. Humora természete-
sen nincs. A másik magyar fesztiváli anyag azonban éppen a humor (de 
milyen!) elementáris erejével támad a nézőre. Bacsó Péter A tanú című  
„vicces" dolgozatáról van szó. Elöljáróban talán azt is el kell mondanunk, 
hogy „öreg" film, hiszen tizenkét évig a bunker mélyén hevert. A csoma-
gon talán a felirattal: „Bombaveszély!" Ez az él őhozott anyag most meg-
mutatkozik a Napon. Betiltott film? Nincsen ebben semmi különös, sem-
mi meglepő, ha lejegyezzük, hogy a FEST-re meghívót kapott Andrzej 
Wajda Vasembere is, de az illetékes lengyel szervek röviden azt közölték 
a szervezőkkel, hogy a film kópiái mind egy szálig sz őrén-szálán eltűn-
tek. Maradjunk azonban a Bacsó-filmnél, amely — a FEST nem verseny-
jellegű  — a nem hivatalos TOP-listán az első  helyre került. Bacsó meg-
kérdőjelezhető  művészetéhez — hiszen nem művészetet kínál fel nekünk, 
hanem magát az életet — nem lehet egyszer űen az irodalom megtanult 
szempontjai szerint közelíteni. A rendez ő  maga is tanúja volt a magyar 
történelem újabb szégyenteljes szakaszának, azoknak a borzalmas id ők-
nek, amikor a fehérre azt mondták, hogy fekete és fordítva. A Ludas 
Matyiba írt gunyoros vádirat a film? Korántsem. Bacsó Péter azt mondta: 
„Sokan megkérdezték tőlem, hogy vajon miért teszem nevetségesség tár-
gyává azokat az ínséges és sötét esztendőket, amelyekbe a film cselek- 
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ményét helyeztem. Mélyen meg vagyok gy őződve arról, hogy az emberek 
azt a sötét múltat a mindent elsöpr ő  kacagással szeretnék elföldelni. 
Csak a nevetés szabadít ki bennünket a nyomasztó katarzis öleléséb ő lj, 
de — ezt aláhúzom — az emocionális sokkokat nem lehet és nem is sza-
bad elűzni a tudatalattiból..." 

A szatíra tehát nem romlandó áru. Egyszerűen hiánycikk. A film 
tehát 1969-ben készült el és mind ez ideig a vámosokra várt. Végre aztán 
Cannes-ba utazhatott, ahol lelkes fogadtatásban részesült. A rendez ő  
könyörtelenül leszámol egy zavaros folyóval, amelynek hátán szemét és 
szurok úszott. A halak pedig alig lélegeztek a mélyben. Pelikán József 
— a történet szenved ő  hőse — egy ágrólszakadt balek, egy bugyuta gát őr, 
de aztán megfogja az isten lábát. A sztálinista masinéria igazgatót farag 
belőle, s mint ilyen egyik munkahelyről . a másikra vándorol. Szerencsétlen 
hősünk természetesen sohasem kap jó lapokat az osztótól, s végül is 
beidézik tanúnak a bíróságra, ahol egy harcostársa ül a vádlottak padján. 
Nem meséljük el a film tartalmát, hiszen a filmforgalmazók megvásá-
rolták a produkciót. A film önmagáért beszél: mind ez ideig arra várt, 
hogy felolvadjon körülötte a jég. A mestermunkát tehát nem lehetett 
elföldelni. 

NÉMET-SZINDRÓMA 

A német filmek — legalábbis a FEST-en látottak — nem csattantak 
ki a derűtől. A rendezők szándéka világos. A német film egyszer s min-
denkorra le akar számolni a sötét múlttal, ezért az apokaliptikus víziók-
kal nem nagyon takarékoskodnak. Minden filmjüket tanmeseként kezel-
hetjük, hiszen Margarethe von Trotta — ólmos évek — a terrorizmusról 
szól, de ugyanakkor a német igazságszolgáltatás módszereit is célba veszi. 
Minden német filmben a Gonosz németül üvölt, tehát nem kétséges, hogy 
az alkotók értékes kutatómunkával térképezik fel az eseményeket. Hatá-
sos eszközökkel élve, harsányabb színeket használva, mutatja be nekünk 
Rainer Werner Fassbinder a Lili Marlen című  hangulatos sláger karrier-
jét. Ismeretes, hogy ezt a dalocskát el őször a Belgrádi Rádió sugározta 
a fronton harcoló katonáknak. A náci háború himnusza volt ez a dal, 
amelyet tulajdonképpen nem is német, hanem svéd énekesn ő  vitt világ-
sikerre. Fassbinder Tizenhárom hónap egy esztend őben című  filmjét sem 
dobhatjuk a kukába. A német filmek azt bizonyítják, hogy minden nem-
zetnek megvan a maga történelme — a lila foltokkal együtt —, de sajnos 
nincs meg a maga Fassbinderje. 

A DOLLÁR MAGAS ÁRFOLYAMA 

Nem kétséges tehát, hogy a magyarok és németek m űvészfilmekkel 
manipulálnak, de az sem kétséges, hogy még mindig az amerikai film a 
legnépszerűbb, pontosabban az angolszáz mozi, hiszen az USA-produk-
ciókba belejátszanak az angolok, a kanadaiak és az ausztrálok. Ez az 
,;egyezmény" egyre keményebb és ijeszt őbb alkotásokkal uralja a piacot. 
Az idei amerikai csomag félelmetes. Úgy t űnik, hogy Hollywood tekin-
tete mindig lángol, mindig perzsel, egzaltált m űfajokkal szinte belefojtja 
a nézőbe a szuszt, habár a „legbotrányosabb" alkotásokat ezúttal nem 
az amerikaiak, hanem a franciák szállították. Mi újat mondhatunk pél-
dául Steven Spielberg Az elveszett frigyláda elrablói című  monstre ka-
landfilmjéről? Lucas álma megvalósult, hiszen a neves rendez ő  és pénz-
ember mindig olyan filmet szeretett volna gyártani, amilyeneket gyer-
mekkorában nem láthatott. Most egy egészen lehetetlen mesét pénzelt. 
Ugyanis arról van szó, hogy a Gestapo különleges megbízatást kapott 
egyenesen Hitlertől. Meg kell találni Mózes atyánk elveszett frigyládáját. 
Egy bátor amerikai régészprofesszor azonban áthúzza a fasiszták számí-
tásait. A csillagok háborúja a Földön folytatódik. Mark Rydell Az arany 
tavon című  ;melodrámájában három .sztár szerepel: Henry Fonda, Kathe- 
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rine Hepburn és Jane Fonda. A film nosztalgikus mese és búcsú az 
Élettől: lírai vallomás Made in Hollywood. Hugh Hudson A tüzes szekér 
(Olimpikonok) című  filmje azoknak az atlétáknak a sorsát taglalja, akik 
az 1924-es olimpián diadalmaskodtak. Érdekes mesét látunk egy ír katoli-
kusról és egy zsidó származású amerikai fiatalemberr ől, akik a pályán 
és a magáneletben egyaránt a szépnek és a jónak a megmentésén fá-
radoznak. A „vágy titokzatos tárgya" az amerikai krimi és a horror. Bob 
Rafaelson A postás mindig kétszer csenget című  históriája — James 
Caan regénye alapján — tömény szex, és vallomás a b űnről. Brian de 
Palma két filmmel ragasztotta oda a néz őket a székre. A Hitchcock-utód 
készítette el a tavalyi esztend ő  legizgalmasabb, legjobb krimijét. Címe: 
Gyilkosságra felöltözve. Többek véleménye szerint — ebben a filmben 
John Travolta a főszereplő  — mégis izgalmasabb történetet kínál fel 
A lövést nem törölték le című  horrorféleség, amelyben a rendez ő  erejé-
ből még arra is futja, hogy a gyilkosságoknak politikai hátteret bizto-
sítson. A kísérlet halványra sikerült: a paranoiás gyilkos megjelenésével 
a kulissza és a szándék dugába d őlt. David Kronenberg Ellenőrök című  
filmjétől a gyengébb idegzetű  nézőnek égnek áll a haja. A fejek úgy 
potyognak le a nyakról, mint az érett gyümölcs. John Carpenter New 
York 1997 című  alkotása egy kicsit mégis kilóg a mez őnyből. Az Élet 
esélytelenségét vázolja, amikor bemutatja nekünk a Manhattant, azt a 
Manhattant, amely a közeljövőben börtönné alakul át. Az emberek szuty-
kos utcákon kóborolnak és „f őfoglalkozásuk" a gyilkolás. A népszerű  
mozi elkötelezettje azt állítja, hogy Carpenter mestermunkája vezeti az 
amerikai filmek mezőnyét és maga Carpenter a csapatkapitány. Michael 
Cimino A mennyország kapuja című  filmje legenda. Nem számol le a 
rendező  az amerikai múlttal, ó nem, ennél sokkal óvatosabb. Minden-
képpen csak azt bizonygatja — a western kipróbált kellékeivel —, hogy 
akkor 4z élet túlságosan olcsó volt. Olcsón lehetett üzletet kötni azokkal 
a fenegyerekekkel, akik mindig cs őre töltött fegyverrel kószáltak a Vad-
nyugaton. Megrendítően szép képsorok váltogatják egymást. Sagát látunk 
a ppionírokról, de talán síremléket is emelhetünk azoknak a bátor telepe-
seknek, akiket egy jól szervezett banda a másvilágra segít. Az új western 
tért hódít magának. Ezzel magyarázható, hogy klasszikus vadnyugati 
tárgyú filmeket egyelőre nem is gyártanak Hollywoodban. Arthur Penn 
A négy barát című  filmjéről talán csak azért beszéltek olyan sokat a 
honi kritikusok, mert a forgatókönyvet Steve Tesich írta, aki — ez köz-
tudott — jugoszláv kivándorlók gyermeke, és természetesen az USA-
ban él és dolgozik. Annál inkább tetszett Walter Hill Déli vendéglátás 
című  remeke. Louisiana szövetségi államban a Nemzeti Gárda veteránjai 
összecsapnak a telepesekkel. Vér festi vörösre a zöld mocsár vizét. A 
gyermekded játék egy tömegmészárlás el őjátéka. Marin Scorcese A fel-
bőszült bika című  fekete-fehér technikában készült produkciójáról min-
dent tudunk. Jake La Motta hivatásos ökölvívóról kapunk kegyetlenül 
őszinte vallomást. Michael Apted A bányász lánya című  filmjével Loretta 
Lynn country-énekesn őnek állít zenés emléket. John Boorman Arthur 
király kardja c. alkotása színpompás mozaik a kerekasztal vitézeinek h ős-
tetteiről. Talán még feljegyezhet ő , hogy a fesztiválon egy amerikai rajzfil-
met is bemutattak. A heavy metal nagy világűri kaland. Pompás zenével. 

Az amerikai film — támadható is, persze — okot ad örömre és 
haragra. Hollywood egy kedves nagyiparos, aki még mindig megérdemli 
a kézcsókot az álmokra hajlamos nézőktől. Az USA-film hatásigényű : 
nem politikai pamfleteket hirdet. A sandwich-ember tábláján ez áll: 
ÉLJEN A MOZI! (Meg a profit.) 

BEKÖTÖTT SZEMMEL 

Mi van a többiekkel? A csehek egy közepesre sikerült vígjátékkal 
Sörgyári capriccio — jelentkeztek. Menzel csak árnyéka önmagának. 
A szovjeteket kár volt meghívni. Ilyen unalmas és gyenge filmekkel még 
a hajdújárási szemlén sem aratnának sikert. Az olaszok és a franciák 
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valahol lépést tévesztettek, habár Andrzej Zulawsky Possession című  
filmjéről napokig beszélt a közvélemény. A vetítést többen faképnél 
hagyták, mert a rendez ő  Isabelle Adjanit egy puddingformájú monstrum 
karjaiba űzte. Őrületes mozi! Az olaszoknak volt két értékes filmjük. Fran-
cesco Rosi Három fivér című  filmje tisztességes és őszinte munka. Lilia-
na Cavani Curzio Malaparte regényét filmesítette meg. A Bőr kapott 
ötöst is, de kapott egyest is. Dušan Makavejev Mister Montenegrója kö-
rül több volt a füst, mint a t űz. A film szokványos és helyenként nagyorrt, 
de nagyon erőltetett. Igaz hogy nem láttunk a fesztiválon burmai, pakisz-
táni, új-zélandi és grönlandi filmeket, de vajon mire képesek ezek a de-
rék amatőrök, ha a profik is azt hirdetik manapság, hogy , ;nem a győ-
zelem, hanem a részvétel a fontos"? 

A FEST végén azt mondhatjuk, hogy minden jó, ha jó a vége. Lát-
hattunk néhány színvonalas filmet, félrecsaphatjuk a sipkánkat és várhat-
juk az 1983-as FEST-et. A szervezés körül valóban tenni kell valamit, 
de — az istenért! — ne engedjük, hogy elszabaduljon a pokol. A kriti-
kus nem vezetheti a néz őt az orránál fogva. A filmrendez ők a szemünkre 
céloznak és a szívünkhöz szólnak. Ezért hiszek én els ősorban és mindig 
és mindenütt az alkotóknak. Ezért állítom, hogy az idei FEST is a „bá-
tor, új világ" propagálója volt. Akinek nem tetszik — válasszon magának 
egy másik fesztivált. 

A hatalmas metronóm mégis jó zenét mért le nekünk. 

bi 
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CSORDÁS MIHÁLY 

SZÍNHÁZI KULTÚRÁNK BÚVÓPATAKJAI 

Az ógörög tragédiák színészeinek egész fejét álarc rejtette, a néz ők mégis 
felismerték kedvenceiket; jelképes álarcot mintha ma színházak öltöttek 
volna, a figyelő  szem azonban észreveszi előadásaikban az értékeket. A 
sokfajta játékstílus karneváli kavalkádjából el ő-előcsillan egy-egy színé-
szi alakítás, esetleg komplett jelenet vagy el őadás. A mai esztétika mind-
inkább túlteszi magát az irodalmi és általában m űvészeti irányzatokkal, 
áramlatokkal kapcsolatos előítéletein, hogy ne a vizsgált mű  vagy pro-
dukció körül tapogatódzon, hanem lényegére tapintson ítéletével. Így 
a hagyományos színpadi eszközökkel elkészült előadásban találhat a ku-
tató szem csupán két-három szerepformálást, de az újszer űség igényé-
ben megfogant produkcióban remekbe sikerült díszletet is, minden egyéb 
nélkül. Persze sem a színészi alakítás, sem a díszlet nem érvényesülhet, 
nem teljesedhet ki természetes közegén, életterén kívül. 

Les hát a veszély a színpadi művészre: formálja szerepét bármeny-
nyire is meggyőző  erővel, ha a teljes előadás kívánnivalót hagy maga 
után, törekvései sem koncentrálódhatnak a darab súlypontja körül. A 
jó színész ösztönösen megérzi helyzete fonák voltát, s teljes erkölcsi jog-
gal menekül most már egyedül vagy esetleges partnereivel egy, az adott 
körülmények között megközelíthet ő  magasabb színvonal felé. 

Égető  kérdése ez a vajdasági magyar színjátszásnak, s ha keveset 
beszélünk is róla, sokszori gondként árnyékolja be legtehetségesebb szí-
nészeink pályáját. Nem lenne érdektelen belülr ől, a színész mikrovilága 
felől vizsgálni: mondja el őszintén az ambiciózus fő- vagy mellékszerep-
lő, hogy feladatát miért nem láthatja el legjobb képességei szerint?! Sze-
rinte mit kell tennie a színháznak a fejl ődése elé tornyosuló akadályok 
leküzdéséért. Nem szabad konzerválnunk az olyan állapotot, amely a 
középszer melegágyaként termi ki magából az átlagon aluli vagy átlagos 
színvonalú előadásokat! 

De eleddig nem szók semmit a színész, hanem keményen, erejét, 
egészségét és idejét feláldozva dolgozott, keresve tehetsége és tudása bi-
zonyításának lehetőségeit; létszükségletb ől éppúgy taktikázva olykor a 
színházzal, ahogyan az taktikázott vele. Sok egyéb mellett nyilvánvalóan 
a középszer béklyóiból való menekülést is jelenti kiemelked ő  színművé-
szeink kísérlete az önállósulásra: mind gyakoribbak a mono-el őadóestek, 
amelyek egyike-másika rendező, díszlet- és jelmeztervező  vagy más mun-
katárs közreműködése nélkül készül el, mégis remekbe sikerül. 

A jó színész a közös előadásban, ha magasabb igényeivel és szép 
akarásaival magára marad, 'menteni próbálja, ami menthet ő: fölébe 
emelkedik , a produkciónak, lerázza magáról a céljuk tévesztette kötelé-
keket, szinte oda sem figyelve partnerei érdektelen, gépies játékára. Meg-
hatottság nélkül aligha nézhetjük elkeseredett, eleve reménytelen, de 
mégsem hiábavaló harcát az igazi, tartalmas művészetért, amellyel ápolt 
folyamatos kapcsolatában őrizheti meg kvalitásait a színész is, mint min-
den alkotó. Hozzá való viszonyában a legkisebb megalkuvás is megbosz-
szul j a magát. 

Nem hiábavaló hát ez a harc, ha nem hoz is azonnali eredménye-
ket a már eleve elrontott produkción belül. Tendenciáiban és perspektí-
váiban célozza a fejlődést; a színész akarásait és igényeit tartja ébren. 
Izgatja és ingerli a kevesebbel is megeléged ő  más színházi embereket. 

A véletlen igen gyakran játszik a kezünkre bizonyos tényeket elmé-
leteink igazolásához. Igy adódhatott, hogy évtizedes megfigyeléseink mos-
tani summázását egyszerre két bemutató is (két oldalról) alátámasztja. 
Módot adnak rá, hogy szembeállítsuk a gyenge és a biztos kézzel végzett 
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rendezői munkákat. A semmitmondó jelenettömbök alatt is továbbha- 
tolnak azonban színházi kultúránk búvópatakjai. Rejtélyes útjuk során 
újra és újra a felszínre törnek, és pillantásunkat odavonzzák csillanásaik. 

A TANÍTÓNŐ  

Bródy Sándornak a Szabadkai Népszínház színlapján falusi életkép-
ként „tisztelt" drámája mintha nem egy igen jól ismert irodalomtörté-
neti korszakból, hanem valahonnan az időtlenségből érkezett volna szín-
padunkra. Egy világvégi műkedvelő  egyesülettől talán bajusz alatti mo-
sollyal fogadnánk egy értékes, sőt irodalomtörténeti sorsfordulót is jelző  
dráma ennyire leegyszerűsítő  értelmezését, majd színpadravitelét, de el ő-
adás után bizonyára ajánlanánk a szereplőknek, hogy tekintsék meg va-
lamelyik nagyszínház azonos produkcióját, és beszélgessenek el egy iro-
dalomtanárral a darabról, szerzőjéről, a mű  megírásának történeti és 
történelmi összefüggéseiről... Miként azt sok együttes meg is teszi; a 
kikindai műkedvelők például közös színházlátogatásokat és az értelme-
zést sokoldalúbbá tevő  viták sorát szervezték meg Örkény István Kulcs-
keres ők című  színművének bemutatása előtt. 

A mindinkább fejlődő, intézményesen is szabályozott irodalom-, m ű-
velődés- és színháztörténeti kutatások árnyékában ma Vajdaságban mégis 
hajlamosak vagyunk olykor-olykor (korántsem szeretnénk általánosítani) 
úgy viszonyulni a színházhoz, mintha az esztétika törvényei rá kevéssé 
volnának érvényesek. Így aztán légb ől kapott ötletek jegyében gyömöszöl-
jük színpadunkra még a klasszikus drámákat is, gerincüket összeropog-
tatva, hogy szabadon, kedvünk szerint gyúrhassuk anyagukat. Pedig hát 
a színházat eltéphetetlen szálak kötik az irodalomhoz, egy-egy író vala-
mely alkotásához; e kapcsolódásban élhet csak az előadás. Nyilvánvaló-
an nem játszhatunk azonos módon XVII., XIX. és XX. századi drámá-
kat, nem alkalmazkodhatunk úgy a mai közönség ízléséhez és igényeihez, 
hogy erőszakot követünk el a maguk történetiségében él ő  szövegeken, 
„sokatmondónak és mainak" szánt epizódokkal tarkítva önkényesen őket, 
irodalom- és színháztörténeti ismereteinket sutba dobva. Mégis ez történt 
meg Szabadkán, A tanítón ő  bemutatóján. 

Ady Endre és Móricz Zsigmond követett elődjének, a századforduló 
jeles naturalista írójának, a Nyomor (1883) nevezetes novellás kötet szer-
zőjének, Bródy Sándornak a drámáját sem adhatjuk el ő  annyira kedvünk 
szerinti értelmezésben, hogy ne tiszteljük Bródy mondanivalóját — be-
helyettesítve azt a maguraikéval, amit esetleg közérdek űbbnek, minden-
képpen azonban maibbnak „vélünk" az övénél. Pontosabban szólva: nem 
iktathatjuk ki tudásunkat a bemutatásra választott műről, hogy csak 
rögtönző  kedvünk szerint hajlúrtsuk erre vagy arra a dráma törzsét. Így 
a Bródy-drámát sem szakíthatjuk ki irodalomtörténeti helyéb ől, gyöke-
reiből. Maibbá nem úgy tehetjük, hogy mást mondatunk a darab h ősei-
vel, mint amit Bródy üzent általuk minden évszázad (közöttük a mai 
kor) közönségének. 

Csak ha kellőképpen megismertük a bemutatásra szánt alkotást és 
erőnk-tudásunk szerint igyekeztünk hitelesen tolmácsolni az író mon-
dandóját a színpad sajátos eszközeivel és nyelvén, kerültünk az esélyesek 
közé bármiféle sikerhez. 

A mostani szabadkai Bródy-előadás elkészítői még csak az esztéti-
kai játékszabályokat sem vették figyelembe. Az irodalom- és színháztör-
téneti viszonylatokból való kipottyanás légüres térbe juttatta a többre 
érdemes társulatot. Rádöbbenünk a színészek légszomját látva: a szük-
séges helyett a felesleges munkát végeztük el. Mi rendez ő  „csinálta" üze-
nettel vittük színpadunkra a háromnegyed évszázaddal ezel őtt már a szo-
cializmus eszmevilágában utat kereső  Bródy Sándor társadalmi konflik-
tust ábrázoló, szociális igazságokat kimondó remekművét. Pedig hagy-
hattuk volna az íróra az író dolgát, és végezhettük volna a magunkét, 
hogy — történeti keretében hagyva — mai színpadi eszközökkel életre 
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keltsük a drámát! Próbálkozásunk eredményességét akkor már valóban 
csak tehetségünk garantálta volna. 

A tanítónő  (1911) a szerző  harcos korszakának kiváló alkotása; azé 
az időé, amikor demokráciát és gazdasági reformokat hirdetett, Marx 
halálának évfordulóján Bebelr ől értekezett, folyóiratában (a Jövend őben) 
bemutatta az európai naturalizmus második hullámának képvisel ő it: Gor-
kijt, Hauptmannt és másokat. Tévedései kés őbbről valók; később alkal-
mazkodott — egy időre, de nem végleg, a konzervatív beállítottságú ko-
rabeli magyar színpad szelleméhez. 

Lányi István rendezői munkája nyomán nem tárultak fel a darab 
tartalmának mélységei, beléjük pillantanunk így az el őadást nézve nem 
sikerülhetett. Pedig Lányi megtaláta Bródy jellegzetes h őseihez a színé-
szeket. Csakhogy a lényegi konfliktusok helyett a hősök mellékes össze-
ütközéseire építi a produkciót, szenvelgéssé hatástalanítva ezáltal a szen-
vedést, hősködéssé atanítónő, Flóra igaz bátorságát. 

A darabot igen gyakran játsszák a színházak: a csinos és m űvelt, a 
szocializmus eszméjét valló fiatal tanítón ő  falura kerül dolgozni, és ott 
szépségével meg eszméivel felkavarja a helybeli földesgazdák és más 
rátarti urak kedélyeit. Az ifjú Nagy István, kilenc birtok várományosa, 
mindenképpen meg szeretné szerezni magának. Hajlandó lenne feleségül 
venni, amikor másként már nem kerülhet a közelébe. A helység hatal-
maskodói elzavarják Flórát; öreg Nagy és felesége s đeretőnek hívja Ist-
vánhoz ... A lány végül is elmenekül,, nem köt kompromisszumot a vele 
szembeforduló úri világgal. 

A rendező  keze romantikus életképpé formálta át Bródy naturalista 
drámáját. Az aprólékosan kibontott bels ő  történés, a lelki megkínzatás 
nüánsznyi árnyalatokban mérhet ő  fokozatai helyett egy mese bonyolódik 
előttünk, amelynek a kerekségét a játék üresjáratai rontják el. Az éppen 
csak szórakoztatóra sikerült előadás megmentésére azonban mintha ne-
mes szövetséget kötöttek volna a színészek: Jónás Gabriella, Korica Mik-
lós, Szabó Ferenc, Karna Margit, Kasza Éva, Dóró Emma, Medve Sán-
dor, Albert János és Tallós Zsuzsa. Egy-egy képsorban emlékezetes alakí-
tást nyújtottak. Az iskolai jelenetek igazi kafbarészámok, persze semmi 
közük sincs Bródy drámájához. 

Jónás Gabriella és Korica Miklós megkísérelte :meglelni helyét a 
rendezőileg nem körvonalazott előadásban: megható szakmai becsülettel 
játszottak, mégis életre keltve a történetet. Ha a többiekkel együtt meg-
menteniük nem sikerül is a művészetnek ezt az el őadást, néhány jelene-
tét emlékezetessé teszik. Slavica Grkavac karikírozó jelmezei és Aleksan-
dar Zlatović  jelképes díszletei révén ezek maradnak meg csak a felemás 
produkcióból. 

BAYER ASZPIRIN 

Tolnai Ottó monodrámájának újvidéki bemutatója a költ ő, a ren-
dező  és színésznő  szándéka szerint is egy időben és térben a végtelenig 
hosszabbított passiójáték nyúlfarknyi része, alkalom az aszpirinnyel ők 
találkozására, együttlétére, kontaktusára. A színészn ő, Ladik Katalin vall-
ja e furcsa szeánszról: „A több mint egy évig tartó passiójátéknak ren-
geteg szereplője van. Mindenki magányosan veszi be a napi tablettáját., 
Mindenki a saját vízióját várja és látja a pirulában. Tömeges orgia, 
amelyben mindenki a maga módján elégül ki. Egy frusztrált közeg sza-
domazochista, erotikus viszonya, amelyben felváltva az író, a színészn ő , 
a rendező  vagy a közönség fáradt el. Eljött az a pillanat, amikor be kell 
fejezni. A passiójátéknak vége, mindenki mehet haza! A monodrámát 
ezek után már el sem kell játszani. Az igazi esemény már megtörtént.'' 

Szerencsére Ladik Katalin mégis eljátszotta a monodrámát, a be-
mutató óta többször is. Tolnai Ottó homlokcsókkal indította útjára, s 
mellette mindvégig részese maradt a cselekvésnek, tartozéka a Bayer asz- 
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pirin gyógyította álomvilágnak, amelyben pillanatról pillanatra úgy men-
nek át egymásba a dolgok, miként érzékeinkben olvad eggyé esztétikaara 
és erotikum. Hiszen a szeánsz végül is ezt az azonosságot célozza, ezt 
mutatja meg az aszpirinnyel őknek — azoknak az embereknek, akiket va-
lamilyen közös ügy összeköt. Jelen esetben Ladik Katalin artikulált és 
artikulátlan hangokban megszólaló különös színházának a látogatása.. 

öntörvényű  színházat teremtett meg hát most Újvidéken Tolnai Ottó, 
Jancsó Miklós, Banovich Tamás és Ladik Katalin, azzal a képességgel 
hogy benne ne a részeknek, hanem az egésznek, ne az egyénnek, hanem 
a tomegnek a lényeges tulajdonságait nagyítsa ki. Az aszpirin, a fehér 
por mindent befedő  rétege alatt tisztulnak lényegi összetevőikre a dolgok, 
e gyógyszerpor közegében zajlik az élet: „Nem emlékszem már egészen 
pontosan e motívum felbukkanására, fejl ődéstörténetét sem tudnám re-
konstruálni hirtelen. IJ'rfelmutatds Bayer aszpirinnal — írtam egyik régi 
csendélet-emben. Aztán a Végeladás gyógyszeres jelenetében is _ megjele-
nik természetesen: Fagykenőccsel bedörzsölt Ázsia. Bayer-aszpirin alatt 
Kijev! Csak a nagyipar (Bayer Levenkusen) formatervezői készíthették 
el azt a szép ürességet, melynek közepén, számomra afféle csodaként, 
látomásként, megjelent a kereszt, a horog- és egyáltalán mindenféle ke-
reszt angyali negációja" — írja Tolnai Ottó a m űsorfüzetben,. 

Banovich Tamás remek szintér-kompozíciója révén Jancsó Miklós 
valóban átvezet egy estére bennünket Tolnai furcsa világába, irányítva 
aszínésznőt és irányíttatva általa, mint mondja: „A színházban különö-
sen másodlagos a rendező  szerepe. A színház nem arra való, hogy a ren-
dező  magát mutogassa. Az ember egyszerűen segít a színésznek. A ren-
dező  valószínűleg az első  kritikus. A színház nem asztal mellett születik. 
Nem ülünk le és értelmezünk. A színház maga a színpad. Tolnai 14 sorá-
nak színpadi értelmezése két órán keresztül tart. Ez csak plasztikus ér-
telmezés és nem rögzítés. (...) Amikor készpénznek vesznek például egy 
Shakespeare-darabot: hogy azt el kell játszani. Az nem valódi színház. 
Tudjuk, hogy Shakespeare a színészeire írta a darabokat, nem pedig 
az utókornak, sem a könyvnyomtatásnak. Valószínűleg tévedés, hogy a 
színházban ezt csinálják: most előveszünk egy darabot, azt értelmezzük 
és előadjuk. A színház közös játék — a színész és a közönség közös 
játéka." 

E rendezői magatartás eleve feltételezi színészn őnk önállóságát, és 
a költő  általi kiválasztottság érzése még inkább szabad vizekre engedte 
evezni. Megtisztel ő , nagy-nagy feladatra vállalkozott hát Ladik Katalin, 
amikor a játék poézisére kísérelte meg átváltani Tolnai Ottó költészetét. 
Hogy e kísérlete a további lehet őségeket csakúgy fényébe vonta, mint 
megszenvedett és megküzdött eredményeit, az korántsem csoda, és nem 
von le a vállalkozás monumentalitásából. Miként az egymáshoz kötött 
betűk csak egybeolvasva adnak szavakat, a Tolnai-vers, a jancsói víziók, 
Banovich aszpirin-tükre és tablettafényköre, Ladik Katalin jellegzetes 
előadóművészete is egymáshoz való viszonyában vált beszédessé. Szinté-
zisük serkenti az olvasói kedvet, s talán a veszélyt is rejti, hogy túl okos-
nak higgyük magunkat. Mert míg a látottak és hallottak esztétikumát 
mérjük, mérjük a magunk fogékonyságát is; kilózzuk és grammozzuk ön-
magunkat, mint gyermekkorunkban apánk vas mázsasúlyaival. A talpunk 
alatt ingó pántos deszkákon kultúránk egésze is súlyt képvisel. Megüt-
jük-e a mérleget? 

Jancsó Miklós a vérbeli filmrendező  képzelőerejével a színpadi ké-
pek burjánzó fürtjeit növeszti Ici Tolnai Ottó verséből. E képeket úgy 
alkotja meg, hogy bennük a két másik, vele és egymással teljesen egyen-
rangú alkotó szuverenitását megőrizze, és a közös ügyben összesereglett 
embereket is mind beljebb és beljebb vonja az aszpiringy űrűkbe. A köl-
tőt közvetlenül megszólaltatja, fellépteti. Tolnai a közönség elé lép, gesz-
tussá személytelenedik, majd az előadásból emberré személyestit. 

A rendező  teret enged a színésznő  saját arculatú művészetének, sőt 
éppen erre építi koncepcióját. Valahol mégis egybefogja a játék szálait 
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éppen az esztétikum és erotikum közös középpontjában. Ett ől a kö-
zépponttól csúszott el olykor a síkos körtükörben Ladik Katalin. Így 
esett ki pillanatokra a számára írt vers-drámából, amelyben az erotikum 
maga a költészet, s a kett ő  megjelenése: a fizikai gyönyör és fájdalom. 
Még természetesebben, még letisztultabban a létet játékká transzponálni 

ez Ladik Katalin igazi nagy lelhetősége. A hangok és mozdulatok kö-
zeit az egyéni megnyilvánulások apró epizódjaival kitölteni, a rendhagyó 
alakításba szövődő  sok stíluselemet érzékeny füllel és szemmel egymás-
hoz hangolni — Jancsónak ez a törekvése kiolvasható a torzóban maradt 
jelenetekből is. 

Jancsó Miklós keze nyomán mégis emlékezetes el őadás született a 
Tolnai-szövegből. Ladik Katalin a maga intim színpadát varázsolta elérik. 
Tehetségével, eredeti művészetével új, csábító tájakra vezette képzele-
tünket. A darab aszpirin-köreiben, -tükrében ismét feltört fejd ődő  szín-
házi kultúránk búvópatakjának vize. 

Hogy.  a négy alkotó közös előadásának bemutatóját m űvelődési éle-
tünk egyik meghitt ünnepének éreztük, a szép ünnepek nosztalgiájával a 
folytatást vártuk. 

Bródy Sándor: A tanítónő . Rendezte: Lányi István m. v.. Szerepl ők: Jónás Gabriella 
(tanítónő), Korica Miklós (ifj. Na István), Barácius Zoltán (öreg Nagy István), Karna Mar-
git (nagyasszony), Szabó Ferenc főúr), Vajda J. Tibor (tanító), Sebestyén Tibor (kántor), 
Kasza Éva (kántorkisasszony), Dóró Emma (Hray Ida), Medve Sándor (káplán), Albert János 
(szolgabíró), Sánta Puszta Lajos (prímás), Szél Péter (hadirokkant), Juhász Anna (n őegylet 
tag), Nagy István (postás), Süveges Eta (társalkodón ő), Ábrahám János (lovász), Kotroba 
Júlia, Talós Zsuzsa, Bakos Gizella, Vojnity T. Erzsébet (diáklányok). Zenekar: Lakatos Má-
tyás, Lakatos László, Boros József, Zsiga Pál. Jelmeztervez ő : Slavica Grkavac. Díszlettervez ő : 
Aleksandar Zlatović . Bemutató 1982. Január 15-én, a Szabadkai Népszínházban. 

Tolnai Ottó: Bayer aszpirin (monodráma). Rendezte: Jancsó Miklós m. v., Budapest. 
Előadta: Ladik Katalin. Díszlet- és jelmeztervez ő : Banovich Tamás m. v., Budapest. ősbe-
mutató 1982. február 3-án iYjvidéken, a Szerb Nemzeti Színház próbatermében. 
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GAJDOS TIBOR 

BEETHOVENTŐL A SZÁRNYAKIG 
ALMÁSI GÁBOR RETROSPEKTÍV KIÁLLÍTÁSA SZABADKÁN 

A több évtizedes életművet magába foglaló kiállító terem küszöbén el-
fogultan torpant meg e sorok írója, amikor kitárult el őtte a Szabadkai 
Városi Múzeum képtárának ajtaja, éstekintetével igyekezett átfogni 
Almási Gábor annyira ismerősnek vélt, de így, egy keretben zárva és 
egybegyűjtve mégis sok izgalmas élményt kínáló anyagát. 

Valóban, a művészi alkotásnak, az igazinak, az a titokzatos varázsa, 
hogy minden környezetben, minden szögletében és megvilágításban, de 
a hangulatok különbözőségében is, más es más, újabb és újabb élményt 
képes nyújtani a szemlélőnek. Így a szobormű  egésze, de a plasztika 
és a felületi faktúra némely részlete is, ismételten zavarba hozhat, meg-
döbbenthet, érzelmek és asszociációk özönét indíthatja el. Határozott-
nak tekintett véleményeket és véglegesnek hitt ítéleteket képes megin-
gatni, hovatovább teljesen megmásítani az Aknási Gábor visszatekint ő  
kiállításával történő  szembesülést. Persze, csak ha jól odafigyelünk és 
elgondolkozunk némely kiállított művének kvalitásai -fblött. 

Almásit elsősorban mint portrészobrászt tartja számon a közvéle-
mény, sőt, ő  maga is ilyen irányú tevékenységét helyezi munkásságának 
homlokterébe. Nem alaptalanul, mert életm űvének java részét az emberi 
fej megformálásában, a mintázás objektuma jellemének, lelkiállapotár 
nak plasztikus megjelenítésében 'valósította meg. A kiállításon azonban, 
tekintet nélkül a felsorakoztatott szobrok számára, talán függetlenül a 
művész és a szervezők szándékától, mégsem a portré jutott domináns 
szerephez. 

A retrospektív tárlat — így, ahogy a közönség számára prezentálva 
van — minden belénk rögződött felfogás ellenére Almásit els ősorban 
mint a figurális alkotások mesterét mutatja be. Ezt az állítást termé-
szetesen meg is kell indokolni. 

Először is abból a körülményből kell kiindulnunk, hogy a bemu-
tatott portrék nagyobb részét Almási egyetlen rendelésre, a szabadkai 
zeneiskola koncerttermének dekorálására készítette. Az ilyen, nálunk 
sajnos szokatlanul tömegesnek tekinthető  megrendelés többek között 
azért is előnyös, mert a művész keze kevésbé kötött, a mellszobrok kivi• 
telezésében nagyobb szabadságót élvez, kreativitása nagyobb lendülettel 
érvényesülhet. A modellel való közvetlen kapcsolat hiánya azonban el-
sősorban a külső, a látványos megoldások felé tereli az alkotót. A sok-
féleség csak látszólagos, mert egy meghatározott cél és adott keret mégis 
egyetlen mederbe kényszeríti az égesz szoboregyüttest. Hiszen ugyanab-
ban a teremben, egységes hangulatteremtés szolgálatábán állnak! Így 
például Muszorgszkij ihletetten megformált portréja elkerülhetetlenül 
rokon vonásokat mutat fel a nagyvonalú és lendületes Paganini-fejjel, 

Ehhez a kategóriához tartozik a zentai múzeum számára készült 
Savoyai Jenő-mellszobor is, mely robosztus megfogalmazásával lenyű-
göző  hatású és a maga nemében iskolapéldának tekinthet ő  alkotás. Arról 
sem feledkezhetünk meg, hogy az előbbiekhez hasonló feladatokat hiva-
tottak betölteni a külön teremben elhelyezett, h ősöket ábrázoló szobor-
művek is. A nagyok galériájából egyébként a károsodott patinájú József 
Attila- és a Szárits-mellszobor tekinthet ő  kiemelkedő  munkának. 

A kiállítás portréanyagából azonban kéthárom reprezentáns igazán 
átélt, dekorativitastól mentes alkotás, a minden szempontból kifogástalan 
és sokszor :magasztalt Oláh Sándor-mellszobor, (melynek értékeit közhely 
volna ismételni), Sáfrány Imre leegyszer űsített formákban megvalósí-
tott, a korán elhunyt szabadkai fest ő  egész lényét tömören rögzítő  kis. 
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méretű  szobra és talán Gál László terrakottafeje is magasan kiemelkedik. 
Ezeket az alkotásokat a művész és a modell közvetlen, meleg emberi 
kapcsolata hatja át, teljesen őszinték és pózmentesek. Almási Gábor a 
felsoroltaknál jóval több, igazán színvonalas portrét mintázott pálya-
futása során, ezúttal azonban a kiállított m űvekre koncentrálhatunk. 

Az itt bemutatott figurális művei már sokkal hívebben tükrözik 
pályájának állomásait és eredményeit. Ezek értékelése el őtt azonban, 
az éppen így öszegyűjtötten látható opus egy eddig kevéssé felismert 
vonására is rá kell világítanunk: szobrászunk legrégibb dátumú munkáin 
sem ismerhetők fel az amatőr alkotás bizonytalankodó, olykor irányvesz-
tésre utaló jegyei. Konkrétabban: a Beethoven-fej min ősége alig marad 
el a Shakespeare-portré mögött, jóllehet az el őbbi még 1939-ben, az utóbbi 
pedig 1953-ban készült! Még egy szembeötl ő, megállapításunkat bizonyító 
példához a katalógus szerkesztése nyújt segítséget. És ezzel már a figu-
rális munkák szférájába lépünk át. 

Három fafaragás, nevezetesen az 1942-ben készült Zsákfoltozó, az 
1964-es Magvet ő, valamint az 1948-ban kifaragott Csákányos lány egymás 
mellett bemutatva csupán árnyalati különbségek felfedezésére ad lehe-
tőséget. Ez utóbbi különösen egységes, lényegre tör ő  szobormű, megállja 
helyét a már jóval az akadémia befejezése után faragott, egyébként kis 
mérete ellenére is erőteljes Magvet ő  mellett. Almási természetesen sokat 
tanult az akadémián; kiszélesítette látókörét, mélyebbre hatolt az anyag 
titkainak ismeretében, technikai megoldásokat sajátított el és — mint 
maga is vallja — még nagyobb felel ősséggel vette kezébe a mintázófát 
és a vésőt, amelyet már előbbi foglalkozásával kapcsolatban is mesteri 
módon kezelt. 

Lehetséges azonban, hogy az akadémia nyújtotta alapozás tette le-
hetővé azt a sokszor kiruccanássá degradált stílusbeli áttörést, melyet 
spirális korszakaként tartunk számon, és amelynek képviseletében a 
szép számban kiállított figurális fafaragások nagyobb hányada a bemu-
tatasra került anyag legszebb és legsikerültebb, a gy űjtemény minőségét 
alaposan fölértékelő  darabjaihoz tartozik. Az ötvenes évek végén elindí-
tott stíluskísérletek tartósabb, majdnem évtizedes gyakorlattá lényegül-
tek, és ha a hatvanas évek vége táján a terrakotta került is el őtérbe, ezt 
az irányt nem vetette el, hanem kés őbbi munkáiba is eredményesen 
beépítette. Sőt, három spirális figurájának a nagyobb méret ű  Női torzó, 
a Barna spirális és az absztrakcióba hajló Szárnyak — szignójába az 
1981. év van bevésve! 

A már említett terrakották is egyenértékűen hatnak a spirális fa-
és gipszfigurák mellett. Plasztikájuk az égetett agyag törvényeib ől és a 
téma bensőséges, életnedvtől duzzadó természetéből öltött testet Almási 
mintázófájának közvetítésével. Mozgásuk belülr ől keres utat a napvilág 
felé. A testtartás és az arc kifejezése humoros vonásokkal ruházza fel 
ezeket a jobbára piaci kofákat megszemélyesít ő  szobrocskákat, melyek 
ugyanakkor alkotójuk együttérzését, humánus hozzáállását tükrözik. 

Szobrászunk emberközpontú művészi hitvallása némileg háttérbe 
szorítja egyéb jellegű  alkotásait, pedig ezen a kiállításon is megmutatko-
zott, hogy állatszobrainak némelyike is kiemelkedő  értékű. Például az 
1974-ben keletkezett Lovak című  terrakottakompozíciója versenyre kel-
het legjobb figurális alkotásaival, az alig észrevehet ő, kisméretű  Bika 
pedig minden tekintetben tökéletes, megkapó szobrásztett. 

Almási ezen a kiállításon tanulmányrajzainak egy egész önálló tár-
latra elegendő  kollekcióját is bemutatta. A termek falaira különösen 
azok a jó felkészültségre valló rajzok kerültek indokoltan, melyek szob- 
rászati tevékenységéhez nyújtanak színes aláfestést. A retrospektíva sem 
egészen indokolja minden egyes bemutatott alkotás helyét ezen a kiállí-
táson. Láthattunk olyan munkákat is, melyeket ugyan a m űvésznek nem 
kell ,megtagadna, de dekoratív és illusztratív jellegüknél fogva nem tar-
toznak az életmű  kiemelkedő  alkotásainak sorába, ugyanakkor egymás 
mellé halmozva helyenként a zsúfoltság benyomását keltik. Ez annál in 
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kább is megemlíthető, mert a tárlat anyagából nem egy kiváló alkotás, 
így néhány kiemelkedő  értékű  kortársportré objektívnek is mondható 
okokból kimaradt. 

Nem jutottak a kiállítási termekbe Almási emlékm űtervei sem. És 
nem csupán a helyszűke miatt, de a közösség ilyen természet ű  igényé-
nek elmaradása is akadályozta a m űvész ez irányú tevékenységének ki-
bontakozását. 

Fájlaljuk, hogy az életműben nem fedezhető  fel a kőből, elsősorban 
a sziporkázó fehérségű  márványból kibontott egyetlen alkotás sem. Bele 
kell-e nyugodnunk abba, hogy e remekül megmunkálható nemes anyag 
használata ezen a tájon kizárólag a kőfaragók monopóliuma lett? 

A Városi Múzeum Galériájának termei tagoltságuk folytán nem túl-
ságosan alkalmasak nagyobb szabású szobrászati rendezvények befoga-
dására. Az Aljmási-szobrok túlnyomó része azonban nem nagyméret ű , így 
elhelyezésük, a posztamentumok beállítása sem képezett nagyobb aka-
dályt Baranyi Anna művészettörténésznek és munkatársainak, akikre 
ezúttal nagy és felelős feladat megoldása hárult. Talán még kedvez őbben 
tudták volna megoldani a b őséges anyag elrendezését, ha eltávolítják a 
termekből azokat a vitrineket, amelyeknek ott egyébként sincs semmilyen 
hasznos funkciójuk. 

Ha majd Baranyi Anna tapasztalatokkal gazdagodva kivívhatja ma-
gának a munkájához szükséges nagyobb szuverenitást, ha majd ez a te-
vékenység általában elismertebb alkotói rangra emelkedik, és a kiállító 
művészekkel és csoportokkal egyenrangú partnerként tevékenykedhet, 
koncepció szempontjából még sikeresebb és technikailag is tökéletesebb 
kiállítási komplexumot tud majd prezentálni. Almási Gábor retrospek-
tív tárlatának megszervezése mindenesetre lépcs őfokot jelent e célkitű-
zések eléréséhez. 



OL VASÓNAPLÓ  

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR REGÉNYKÖNYVTÁR 

MUNK ARTÚR: A hinterland. 
Forum, Újvidék, 1981. 

Amióta különböző  változataiban gazdagodott a könyvkiadás világszerte, 
s majd minden műfajban olyan választék áll az olvasó rendelkezésére, 
amilyenről egy-két emberöltővel ezelőtt nem is átmondhatott, a rend-
kívül sokrétű  — esztendőről esztendőre — gazdagodó termés arra kény-
szeríti a kiadóházak terjeszt ői osztályait, hogy a tömegkommunikációs 
eszközök által diktált mai nagy versenyben olyan kiadványokkal lássák 
el a piacot, melyek közül bármelyik bárhol, ha „pultra" kerül, fölkelti 
az olvasó érdeklődését. 

A piackutatónak nem egyszer gondot okozott már, hogy ez a kevés 
időt igénylő  rövid műfaj legyen-e, vagy a tőlünk kissé távolabbi időket 
felidéző  reminiszcencia vagy a regény. Még akkor is, ha az els ő  napon, 
tehát a megjelenésének els ő  pillanatában nem könyv formájában kerül 
az olvasó asztalára, hanem füzetes olcsó kiadványként, vagy a lapok 
folytatásokban közlik, akár a tévé a részletekben készült filmeket, és 
az olvasó a végén még azt is megvárja, hogy a m ű  könyv alakban megy 
jelenjen a kirakatban és megvásárolja magának, vagy szenvedélyes olva-
só barátainak, akik esti lefekvés el őtt nem tudják lecsukni szemüket, 
hogy a lapokban már hírül adott legújabb m űből néhány színes feje-
zetet el ne olvassanak jóíz ű  „altatónak". 

Vannak, akik nem hisznek ebben, de így igaz: a könyvpiac for-
galma a leghívebb bizonyság arra, hogy mi a keresett m űfaj éppen ma, 
ebben a zilált világban a szenvedélyes olvasók között, akik akkor nem 
válnak „diagonális" olvasóvá, ha a kötet lapjain pereg a cselekmény, 
ha ma már nem is úgy vágtat tova, mint a Holt lelkekben Csicskov 
trojkája... 

Ezek előrebocsátása után egyszer ű  őszinteséggel, tiszta szívvel üd-
vözölhetjük az újvidéki Forum új kezdeményezését, a regénykönyvtár 
sorozatának megindítását, no és mindjárt két m ű  kiadásával is jelzi, 
hogy ez nem alkalmi vállalkozás, hanem egy nagyobb távú terv valóra 
váltásáról van szó, ha az id ő  is kedvez hozzá, az ember is úgy akarja. 
Tehát nem csupáncsak egy ötletszer űen — vagy évforduló alkalmával — 
sorra kerülő  második vagy harmadik kiadásról, hanem egy alaposan 
átgondolt könyvsorozat megjelentetésér ől van szó. 

Hosszú évtizedek után szépirodalmi kiadásunk terén — nyugodtan 
mondhatjuk — ez az els ő  vállalkozás, hogy egy műfaj az olvasó színe 
előtt a mi műhelyünkben magasabb lépcs őre hágott, és egyben megbecsü-
lése, újabb, mai értékelése emeli jelent őségét a népszerűség vonalán 
nem csupán a jugoszláviai magyar nyelvterületen, hanem határainkon 
túl is, hiszen olyan regények kiadásáról van szó, amelyeknek els ő  ki-
adása is itt jelent meg nálunk. Hírét az a pár könyv vitte tovább a világba, 
amely itt sok más nyomdából kiöregedett vén Wörnereinket elhagyta, s 
tőlünk távol eddig ismeretlen vagy alig ismert írónknak szerzett nevet 
a már új befogadóként jelentkez ő  magyar nyelvterületeken. 
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A Jugoszláviai Magyar Regénykönyvtár első  köteteként városunk 
szülöttének, Szabadka fiának, Munk Artúrnak a regénye, A hinterland 
került a kezembe. Most, ahogy ezt a szabadkai regényt újra lapozgatom, 
újra megjelenik bennem a régi kép, hiszen születésekor én is itt voltam 
az alkotó közelében. Valami bels ő  melegség indítására jut eszembe 
most Raul Valéry bennem mély nyomot hagyott jegyzete: 

„Írói munkám kizárólag abban áll, hogy olyan jegyzeteket és töre-
dékeket veszek (szó szerint) munkába, amiket a világon már mindennel 
kapcsolatban leírtam, történetem minden szakaszában. Egy témát kidol-
gozni számomra abban áll, hogy már létező  részleteket csoportosítok egy 
később választott vagy sugallt téma köré. Anyagként semmi mást nem 
fogadok el, csak a körülmények által adott részleteket, amelyek maguk-
tól jönnek, ha jönnek, és annyit érnek, amennyit érnek." 

A regény újraolvasásakor eszembe jutott az 1934-es májusi napsü-
tötte délután, amikor a Halasi úti rendel őjében meglátogattam kerüle-
tünk legkedvesebb orvosát, aki a hatodik körben minden beteget ismert, 
hiszen itt végezte középiskoláit is, és itt őt is mindenki úgy ismerte, 
hogy legkedvesebb alanya az ember. 

Én is így ismertem meg ő t, A nagy káder szerzőjét, amikor azért 
kerestem fel, hogy el őfizettessem a Hídra. A rendel őben nem volt senki, 
ő  kézirataira hajolva írt, pennával, mint ahogy annak idején valameny-
nyien írtunk. Hófehér merített papírra kaligrafikus bet űkkel írta új re-
gényének egyik fejezetét, de még az alkotói munka sem tartotta vissza 
abban, hogy le ne tegye a tollat, s közvetlen hangon el ne beszélgessen 
velem arról, hogy a lapindítással „milyen nehéz fába vágtam a fejszémet". 

„Mert itt, ebben a porvárosban..." 
Itt elhallgatott, majd később mélyebb hangon folytatta: 
,,Itt, akármilyen daridót csapnak az emberek, azt nem szeretik, ha 

róluk írnak, s megírják róluk az igazat. Így jártam én A hinterland 
című  regényemmel, amelynek olvasása közben még az álnevek mögül is 
kikaparták, hogy ezt vagy azt az alakot kir ől mintáztam... Egy gyógysze-
rész ki akart kergetni a városból, amikor megírtam róla az igazat, de 
ha föl is lázította ellenem a gyógyszerészeti kart, ezt nem tehette meg, 
mert mögöttem viszont az orvosi kar egy része állt... A hátországról 
szóló regényemben is ilyen förtelmekkel találkozhat az olvasó... 

Stein Leó tartalékos hadnagy és Kávé Mátyás volt r őföskereskedő t 
és féltett leányát, Kávé Amálkát sem mutatta be rononszenvesebb kép-
ben. A szatíra hangja húzódik végig az egész regényen a Šabacnál bekö-
vetkezett csúfos vereségt ől kezdve a monarchia hadseregének összeomlá-
sáig, melynek mély sebei a hátországban él ők húsában is sajogtak épp-
úgy, mintha a fütyül ő  golyókat saját testükkel fogták volna föl a galíciai 
vagy ki tudja melyik lövészárokban. 

Munk szatírája úgy mar, akár a lúg. Bori Imre az Utószóban nem 
véletlenül említi regényét Markovits -Rodion és Erich Maria Remarque 
műveivel együtt, az első  világháborút megjelenítő  szatíráját pedig így 
méltatja: 

„Munk Artúr most a Monarchia hadseregének a »nagy szatíráját« 
írja, szelleme ellen vezeti írói támadását, olyan módon, ahogyan csak 
Miroslav Krleža tette. Magyar író Munkon kívül nem nyomta meg ilyen 
erősen a tollát, ha az I. világháborúról szólt..." 

Ilyen fogadtatásban ez a m ű  első  kiadásának idején sem részesült, 
talán azért, mert hiányzott hozzá az annyiszor emlegetett distancia, és 
még a legnagyobb kritikusok is, mint Schöpflin Aladár is, csak a finom-
kodó udvariasság hangján szóltak róla, mert akkor még „ismeretlen iroda-
lom fia volt". 

De bízhatunk abban, hogy ma már másképp írnak róla, és feszül-
tebb érdeklődéssel fogadja az olvasó. E regény második kiadása irodal-
munk nagykorúságának idején már nemcsak egyes kritikusok udvarias-
kodó elismerésére és kegyeletes zászlóhajtásárá számíthat, hanem arra 
is, hogy megkésve bár, de ott álljon,, ahova merész hangja és pattaná-
sig feszített, izgalmas fejezetei állították ezt a m űvet. 

LÉVAY ENDRE 
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TARKÁN POMPÁZÓ SZŐTTES 

MAJTLNYI MIHÁLY: Hétfej ű  sárkány. 
Forum és Magyar Szó, Újvidék, 1981. 

Eddig azt hittem, ismerem Majtényi Mihály minden írását. A Kalangya 
korszakában könnyű  volt számon tartanunk egymást, hiszen kevesen vol-
tunk. A harmincas évek derekáig pedig, amikor bizonyos ideig egy szer-
kesztőségben, egy szobában dolgoztunk, úgy tetszett, nincsenek titkaink 
egymás előtt. Akkorára ő  már kigyógyult Poe-imádatából, Hans Heinz 
Ewers mákonyos elrévüléseinek ifjúkori hatását is kin őtte, s az új orosz 
realizmus híve lett. 

Ezekről beszélgettünk hosszú Bajai úti sétáinkon, a Malik-verlag 
kiadásában megjelent szovjet irodalomról, s ő  egyre hevesebben forgatta 
sétapálcáját. Mert azzal járt, s ősztől tavaszig galambszürke kamásnir 
ban, mint a régi gavallérok, akik már csak Krúdy történeteiben voltak 
láthatók. Pedig ő  maga nem rajongott a Szindbád írójának beszélyeiért, 
talán azért, mert kett őjük oly sok közös tulajdonságát fedezte fel bennük. 

Most meglepődve olvasom a Hétfej ű  sárkány utószavában, hogy 
alighanem az idő  tájt írta ezt a regényt. Mert annyira komolyan vette 
Szenteleky programját a helyi színekr ől és az időszerűség szelleméről 
— ami a nemzetiségi író sorsvállalását jelentette, csak ezt nem lehetett 
a cenzúra miatt ilyen világosan hirdetni —, hogy ő, Majtényi meg sem 
elégedett Bácskával és Bánáttal, hanem fogta magát és képzeletben le-
ment Szerbiába. Mintha csak azt mondta volna: ezekkel élünk. Ahogy 
Börcsök Erzsébet egy rövid szerbiai vendégeskedés, s talán még rövidebb 
szerelem emlékével tért haza, hogy megírja A végtelen fal című  regé-
nyét. Abban se lett házasság a szerelemb ől szerb fiú és magyar lány 
között, Majtényinál sem fordított sorrendben. 

A bezárkózásnak, a sötéten látásnak ez a végzetesen magyar és ki-
sebbségi helyzetével még csak súlyosbított finisizmusa állta útját az 
irodalomban is a könnyű  és természetes megoldásnak. 

De hát ez csak a téma, ami Majtényinál csupán a mesélés ürügyét 
szolgálja. Hamarjában nem tudnék még egy írót mondani, aki annyira 
élvezte az írás örömét, mint ő . Lelassította a mesét, csak hadd folyjon 
csendesen, kisebb-nagyobb kitér őkkel, olykor meg-megállva, hogy inkább 
tónak látsszék, mint a célja felé iramodó sebes pataknak. „Csak vonul-
janak örökké az alakok — írja közbeszúrva mintegy ars poeticaként —, 
nyüzsögjenek, adjanak minél több' érzést, minél több abrakot az ábrán-
dos léleknek." 

A Hétfejű  sárkány cselekménye kényelmesen elfért volna egy novel-
lában. Ahogy egyébként Majtényi képes volt egész világot bezárni akár 
csak egy tárcanovella keretei közé, mint amilyen Erkély című  látszóla-
gos hangulatképe. Alaptermészete azonban mégis a b őbeszédűség, a mo-
nológ felé vonzza, az önmagának mesélés élvezetébe, egészen leplezetle-
nül, gyakran a saját szavába vágva. Remek tájképe!, s elképzelt alakjai-
nak élethűsége, mint az isten, háta mögött él ő  pópáé, aki lóháton eresz-
kedik le hegyi falujából a vasútállomásig, s aztán Belgrád a balkáni kis 
városból egyszerre a nagy és új ország metropolisává növ ő  központ nagy-
ravágyásával, ahol a feltörekvő  polgárság éppoly sajátos színekkel jele-
nik meg, a balkáni csársival, méhón és türelmetlenül, a miniszteri kar-
riernek még mindig hagyományokat őrző  formái között, amikor hivatali 
altiszt és főnök viszonyában csakugyan valamilyen patriarchális demok-
rácia nyilvánul meg, ez az első  világháború utáni Belgrád hiteles képe. 
Mintha nem is kívülről figyelte volna, egy-egy rövid leutazás alkalmával 
körülnézve, hanem tartósan benne élt volna, a szegény diákok között, 
mint Péter, a magyar orvostanhallgató, s Zora, a pópa lánya, akik között 
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oly sokáig meredezett az a „végtelen fal", s már csak a kései, viszony-
nyá vált szerelem szomorúságában ismerték fel elrontott életük értelmet-
lenségét, hogy mégis a témánál maradjunk. 

De mondom, nem ez a fontos. Az érett, fölényes és magabiztos pró-
za színesen és hangulatosan szőtt, aprólékosan részletez ő  előadása köti 
le az olvasó figyelmét. Ha nem félnék a közhelyt ől, azt mondanám: egy 
tarkán pompázó szőttes került ki Majtényinak ebből a korai mesélő  
kedvéből. És még valami, hogy tovább se féljek: abban az id őben jelent 
meg a Pokošeno polje, Brammir Ćosić  akkoriban nagy figyelmet keltett 
regénye, s én a fordító elmélyült tapasztalatával merem állítani: Majté-
nyi korabeli Belgrád-képe szebb és igazabb. Legalább nekünk, kívülr ől 
nézőknek, akik azt hittük, tárgyilagosabbak tudunk lenni. És h űvösebbek. 

Csakhogy Majtényi hangját meleg tónusok járják át, anyagának 
valőrje emberközelbe hozza alakjait. A „végtelen fal" jelképe elt űnik eb-
ben a meghitt emberi relációban. S hogy itt mennyi része volt az író 
későbbi beavatkozásának, nem tudom. Mindenesetre az érett elbeszél ő  
életérzését és világképét egészíti ki ez az ifjonti indítással kezdett re-
gény és méltán ott a helye az író oeuvre-jében. 

HERCEG JÁNOS 

ÉRTÉKEK ÉS KÉTSÉGEK 

BRASNYÓ ISTVÁN: Hósáv. 
Forum, Újvidék, 1981. 

Brasnyó István a maga módján, úgy látszik, valamilyenfajta láthatatlan 
burokkal vette magát körül, s ebben a légmentesen elzárt közegben 
fáradhatatlanul dolgozik, írja alkotásait. Mintha nem is tör ődne azzal, 
hogyan reagál műveire az olvasó, a kritikus, töretlenül teremt, tökélete{- 
sít, csiszol. Termékeny síró, aki, amint befejezi egyik alkotását, már a 
másikat kezdi írni, vagy esetleg már többnek is vázlatai elkészültek 
elméjében. Következetes alkotó, önmagához h ű : van egy elképzelése ar-
ról, milyennek is kellene lennie művének, és e cél felé tart rendületle-
nül. Önemésztő  munkássága kritikusainknál ez ideig nem váltott ki nagy 
visszhangot. Vonatkozik ez a megállapítás els ősorban a Famíliára. Közös 
a megállapítás, mely szerint tájainkon újszer ű  alkotással állunk szem-
ben, amely nehezen definiálható és igazában olvasott nem lesz. S most, 
amikor megjelent Brasnyó újabb könyve, a Hósáv, a némi tanácstalan 
ság joggal újra tapasztalható. A Hósáv-jelenséggel érdemes és tanulsá-
gos foglalkozni, bár buktatókkal jár. 

Amit feltétlenül nyomban leszögezhetünk az említett két m űvel kap-
csolatban (tudatosan kerülöm a „regény" és „kisregény" meghatározást, 
mivel használatuk ebben az esetben igazolatlan, a két m ű  nem regény), 
az az hogy egyéniek. Ez alatt azt értem, hogy szerz őjüknek több év fo-
lyamán sikerült olyan formát kialakítania, amelyre nyugodtan mondhat-
juk, hogy „brasnyói". Elegendő  néhány sor olvasása és megállapíthatjuk: 
Brasnyó írta őket. Mert szerzőnk az önmegvalósítás rendkívül nehéz 
útját járva elért ahhoz a ponthoz, amikor büszkén vallhatja, hogy vég-
érvényesen (?) megtalálta írói hangját, saját hangját. Érdemes megje-
gyezni, hogy a végsőkig kierőszakolt egyénieskedés veszélyt is hordoz 
magában: azt, hogy a szerző, mintegy túllépve önmagán, saját írásm ű-
vészetének parodisztikus képét is nyujtja. A Família és a Hósáv eseté- 
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ben erről tanúskodnak egyes szakaszok, de tapasztalhatjuk ezt más vaj-
dasági magyar íróknál is, akik az egyéni alkotásmód kihangsúlyozásakor 
túlzásba esnek. Legyen erre példa a közelmúltból Pintér Purgatóriuma, 
amely azzal is megmosolyogtat, hogy szerz ője önkéntelenül saját stílu-
sát parodizálja. 

Ha tovább lépünk és megvizsgáljuk Brasnyó kinyilatkozási formá-
ját, rendkívül érdekes leletekre bukkanhatunk. Kiindulópontul talán az 
a remélem önkényesnek nem minősíthető  megállapítás kell hogy szol-
gáljon, miszerint ő  költői alkat. Méghozzá olyan költői alkat, aki a próza 
területére tévedt. Erre utalnak mondjuk a Hósáv és a Família sorai, me-
lyek magukkal ragadó, hullámzó, emelkedő  és zuhanó, dagadó és apadó 
óriás mondatai magukban hordozzák a szabad vers magvát. Tagadhatat-
lan, hogy ezeknek a végtelennek tetsz ő  mondatoknak, amelyek gyakran 
egy egész fejezetet tesznek ki, megvan a maguk jellegzetes üteme, de 
elsősorban talán arra hivatottak, hogy az olvasót észrevétlenül behálóz-
zák s az írói-költői varázs eszközeivel magukkal sodorják. A költői alkat-
ra utal még egy, szerintem még lényegesebb jellegzetessége Brasnyó pró-
zájának: a képekkel való manipulálás, azaz a képek laza képzettársítá-
son alapuló szédületes halmozása. Teheti ezt azért, mert költ ő  lévén ké-
pekben gondolkodik és láttat, illetve mert olyan rendkívüli nyelvi adott-
ságokkal rendelkezik, amelyek nemcsak tájainkon ritkák. Legtöbb kri-
tikusunk elsősorban Brasnyó e képességének „áldozata". Mindenekel őtt 
ennek sajátosságát, egyediségét és — mondjuk ki bátran — szépségét 
emelik ki. Nyugodtan állíthatjuk, hogy Br'asnyónak teljes mértékben si-
került egy olyan magyar nyelvet rekonstruálnia, melyet mondjuk vagy 
nyolcvan évvel ezelőtt használtak az írók. Vonatkozik ez els ősorban a 
szökincsre, amely nemcsak hogy különböz ő  népek nyelvének bevonásá-
val gazdagodik nagymértékben, hanem az élet legkülönböz őbb szférái-
ból származik. A német, latin, francia és a század eleji magyar nyelv 
tudatos és célzatos, legtöbbször kiválóan sikerült keverése olyan írói-
költői nyelvet szült, amelyről valóban csak a legnagyobb elismerés hang-
ján szólhatunk. 

Jogosan tehetjük fel a kérdést: miért halmozza képeit Brasnyó és 
miért teremtett meg egy egyedi nyelvet? Mi köti egybe végtelen gondo-
latait, képeinek sokaságat? Azt hiszem, hogy a tudatos alkotás egy újabb 
jelenségével találjuk magunkat szemben, mert a szerz ő  mindezt azzal a 
nyilvánvaló szándékkal teszi, hogy az olvasónál megfelel ő  érzéseket vált-
son ki, mégpedig a műben teremtett és a bel őle áradó, impresszív han-
gulat és közérzet segítségével. Brasnyó fenti két m űvének sajátos lükte-
tése, nyelve és képei vannak, ami végeredményben a prózai m ű, legyen 
az regény vagy kisregény, bels ő  formájának forradalmasításához vezetett. 
Így lesz aztán az olvasó az alkotó műhelyének látogatója: szeme el őtt 
játszódik le az alkotás folyamata, az író küzdelme a sajátos bels ő  forma 
kidolgozásáért. A költői alapállás, a konstruált nyelv, a képek özöne, a 
képzettársítás teljes kibontakozása szülhetett olyan m űveket, mint a 
Família és a Hósáv. Brasnyó kísérlete a bels ő  forma megújításáért, az 
ő  belső  formájának kialakításáért, izgalmas kísérlet, amely, reméljük, 
még nem ért véget. 

A fentieket, úgy vélem, nem volt nehéz megállapítani, nagyobb 
elmélyülés nélkül is megtehetjük. Sokkal szorultabb helyzetbe kerül a 
kritikus, s e sorok írója is, amikor arról kell szólnia, hogy mi is tulaj-
donképpen Brasnyó műveinek tartalma és a tartalomból, illetve a fen-
tiekben vázolt bels ő  formából fakadó mondanivalója. Ügy érzem, helyte-
len lenne azt mondani, hogy Brasnyó csak nyelvi kísérletez ő, rá nézve 
ez bízvást bántó lenne. Nem hinném, hogy több éves munkásságának, 
fáradozásának csupán ez lett volna a célja. Hangsúlyozom, hogy a tar-
talomtól függetlenül is m űvei hatást gyakorolnak az olvasóra, meghatá-
rozott érzelmeket váltanak ki nála, de ez korántsem elegend ő, mert bár-
mennyire is izgalmas az alkotás kínjának mikroszkóp alatt való szem-
lélése és a teremtés laboratóriumába való bepillantás, mégis ami körül 
minden forog, az a tartalomból-formából kihámozható alkotói üzenet. 
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Ellentétben Brasnyó régebbi állóképeivel, a Família és a Hósát/ 
világa megelevenedik. Felbukkan a klasszikus regény egyik jellemz ője: 
a cselekmény, egyszerűen valami történik. Hiányzik azonban továbbra is 
a másik kettő : a tér és az id ő . Az aprólékos környezet- és egyéb leírás 
alapján úgy érezzük, a Hósáv cselekménye egy kisvárosban játszódik le 
talán századunk elején, valahol a Duna partján. Alaposabb vizsgálódás 
után azt is megállapíthatjuk, hogy tulajdonképpen talán két nap esemé-
nyeinek körvonalai bontakoznak ki el őttünk. A „főhős" (az általam hasz-
nált idézőjel az illető  szó viszonylagos jelentésére utal) egy különös lény, 
ki az ismeretlenségből bukkan fel és haltulajdonságokkal rendelkezik. Az 
ő  szeme cserkészi be a kisvárost. Az ő  szeme pedig olyan, mint egy lenn 
cse, a fényképezőgép érzékeny hallencséje, amely köztudottan torzít: 
egyedül csak központjában éles á kép, szélei furcsán meghajlanak. E 
különös lényt Brasnyó Szikofantának nevezi, minden kétséget kizáróan 
céltudatosan. Az ókori Athénben a hivatásos besúgót nevezték így, de e 
szó általában alkalmazható jellemtelen, aljas, hazug és talpnyaló em-
berre. A szerző  talán az olvasóra bízza, melyik jelentést vonatkoztassa 
„főhősére": az elsőt, a történelmileg némileg konkrétat, avagy a máso-
dik általánosat. Szikofanta álomszerű  utat tesz meg a kisvárosban: hol 
ő  él át élményeket, hol mások énje mögött húzódik meg. A kett ős játék 
tagadhatatlanul izgalmas, de nehezen követhet ő  Brasnyó szószaporító 
homályossága miatt. Szikofanta kalandozása, bolyongása és átalakulásai 
alkalmat nyújtanak arra, hogy megismerkedjünk a szóban forgó, szá-
munkra ismeretlen város légkörével. Ennek a légkörnek remek érzékel-
tetője a szerző. Ez a kisváros a velejéig romlott, bomlásnak indult, lakói 
megrekedtek az élet sarában, már illúzióik sincsenek, önmagukba zár-
kóztak. Rendkívül jellemző  a Brasnyó által lépten-nyomon hangsúlyozott 
erotikus túlfűtöttseg, amely mindent átitat ebben a környezetben. Szin-
te minden képen feltűnik a nemiség, legtöbbször beteljesületlen, romlott 
vagy a szokástól eltérő; gondoljunk a kimondottan homoerotikus Marin-
ko-epizódra. Alig olvashatunk derűs képekről, a sötétség, a rossz szagok, 
a szenny, a romlás képei sorakoznak egymás után. Brasnyó demitizálja 
egy letűnt kor kisvárosának talán valaki vagy valakik által eszményí-
tett atmoszféráját. Amennyiben szándéka ez volt, akkor az nagyjából 
sikerült is neki. 

E sorok szerzője nem lenne őszinte önmagához, ha nem szögezné 
le, hogy Brasnyó „beszédes" sz űkszavúsága miatt úgy érzi, talán nem 
sikerült kitapintania a mű  magvát, nem tudta azt felfedezni,, illetve meg-
ragadni. Váljék mentségére, hogy mások is némileg tanácstalanok vele 
szemben, épp ezért olyan megokolatlan megállapítást olvashatunk, mi-
szerint a Hósáv remekmű . Brasnyó művét megírta, az megjelent, termé-
szetesen értelmezése már az olvasó „hallásától" függ. Az alkotói sza-
badság lehetővé teszi egy ilyen különös mű  megírását, de véleményem 
szerint a kritikusnak is jogában áll feltenni a kérdést, hogy végered-
ményben mi is volt az indíték a mű  megírásához, hogyan született az 
meg stb. Szerény véleményem szerint a szerz ő  ilyen vonatkozású nyilat-
kozata igencsak hasznos lenne. 

összegezésképpen megállapítanám: a Hósáv sikerültebb, mint a 
Família. Tömörebb, mentes feleslegesnek mondható részletekt ől. Rend-
kívül izgalmas olvasmány azok számára, akiket érdekel a mai próza me-
tamorfózisa, hiszen szemünk el őtt folyik le a szerző  küzdelme az anyag-
gal. Tagadhatatlan, hogy Brasnyó egyéni stílusának, specifikus bels ő  for-
májának kidolgozásával előbbre lépett. Mindezek ellenére a Hósáv művé-
szi értéke kétséges marad. A szerz őnek mindeddig nem sikerült eljutnia 
a gondolat tisztaságához. „ ... tétova és kellőképpen ki nem teljesedett 
fantázia, melynek egyedül a célja világos; ezt azonban sehogyan sem 
tudja hamarjában elérni", ahogyan írja művében. 

VARGA ISTVÁN 
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ÖNISMERETÜNK GAZDAGÍTÁSA 

TÓTH FERENC: Topolya és környéke népballadái. 
Forum és A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 
Újvidék, 1981. 

Tóth Ferenc, tragikusan elhunyt fi-
atal néprajzkutatónk, költőnk posz-
tumusz kötete kollégája, szaktársa 
Jung Károly hozzáértő  és lelkiisme-
retes gondozásában, a barát iránti 
tisztelettől és kegyelettől vezérelve 
került sajtó alá. ő  írta a Jegyzet a 
kiadásról c. utószót is. Ebből a fe-
jezetből tudomást szerzünk a hát-
rahagyott kézirat állapotáról, a 
szükseges munkálatok elvégzéséről. 
Felsorolja a kiadás sebezhető  pont-
jait is, többek között a szövegek 
nem pontos nyelvjárási lejegyzését, 

bár erre azt mondhatjuk a magne-
tofonszalagok meghallgatása nélkül, 
hogy lehetséges a nyelvi következet-
lenség az adatszolgáltatók ejtésé-
ben, lehetséges, hogy iköznyelvi ej-
téssel énekelték, nem topolyai nyelv-
járásban az illető  balladákat. A kö-
vetkezetlenségre bőségesen hozhat-
nánk fel példát mesegyűjtő  pálya-
futásunk tapasztalataiból. Jung Ká-
roly valóban alapos, körültekintő, 
következetes munkája nyomán egy-
ségesebbé vált a szöveg. Az 1-zés 
problémáját illetően én meghagy-
tam volna azt a pár ly helyetti 1-es 
ejtést, tekintve, hogy ennek a nyelv-
járásnak valamikor jellemző  tulaj-
donsága volt az ly helyetti 1 ej-
tés. Mivel itt idősebb személyekről 
van szó, ők még valószínűleg a ré-
gi ejtésmódot használták. 

Jung Károly minden fontos 
részletre kiterjedő  szöveggondozása, 
az anyagról készített részletesen ta-
golt tartalomjegyzéke hasznos in-
formációkat nyújtva megkönnyíti az 
olvasó tájékozódását a gyűjtemény-
ben, elősegíti az anyag későbbi fel-
használását, biztosítva a további ku-
tatás, összehasonlítás, 'kiegészítés 
lehetőségét. Szép gesztus volt Jung 
Károlytol az elhunyt szaktárs, ba- 
rát iránt e nem éppen könnyű  fel-
adat elvállalása és teljesítése. 

A szerző  hagyatékában talált Be-
vezetésb ől megtudjuk, hogy a kö-
tet anyagát a Hungarológiai Inté-
zet tudományos kutatóprogramjá-
nak tervmunkájaként 1975-76-ban 
gyűjtötte 3 munkatársával. 27 típus- 

ba sorolható 84 balladaszöveg ke-
rült lejegyzésre, főleg új stílusúak. 
Ezek között tekintélyes szárasban 
jelentkeznek betyárballadák (9 tí-
pusú 28 változattal), a családi ese-
ményekhez, gyilkosságokhoz, balese-
tekhez fűződő, a mához közelebb 
álló szövegek aránytalanul nagy 
számban 'kerültek elő  (12 ballada 
40 változatban!). Klasszikus balla-
dák — sajnos — csak csekély szám-
ban találhatók a kötetben (6 típus 
15 változattal) 8 női énekes előadá-
sában. 

A balladagyűjtés során sokat be-
szélgettünk Tóth Ferenccel a bal-
lada és egyáltalában a népi szöve-
gek gyűjtéséről. Sokkérdés vető-
dött fel, amelyekre választ szeret-
tünk volna találni. Igy pl. az is iz-
gatott bennünket, miért nem kerül-
tek elő  itt és most régi típusú bal-
ladáik. Hittük ugyanis, hogy még 
valahol valaki tudáskincsének mé-
lyén ott lappanganak, csak nagy-
nagy türelemre, szinte detektívmun-
kára és nagy adag szerencsére van 
szükség, hogy valaki felfedezze azt 
a jelen pillanatban még ismeretlen 
adatszolgáltatót, valószínűleg idős 
személyt, a régi hagyományok őr-
zőjét, akitől a XVIII. századi tele-
pítéskor a kibocsátó falu elhozott 
folklóranyagának és az itt szerzett 
balladakincs egy vagy több régi tí-
pusát 'képviselő  darabját feljegyez-
heti. Hogy van az pl. — vetődött 
fel bennünk —, hogy a török vi-
lágról egyetlen ballada sem szól, 
holott a topolyai mesemondók szö-
vegeiben ott kísért a török. szere-
pel a török rabolta lány motívuma, 
vagy az a közismert motívum, hogy 
az anya egy, csak neki ismert jegy-
ről fedezi fel régen elhurcolt gyer-
mekét? 

Reméltük mindketten több régi 
típusú ballada felfedezését. Feljogo-
sított bennünket a reményre az a 
tény, hogy a nagy gyűjtési tapaszta-
lattal rendelkező  Tóth Ferenc mel-
lett olyan szerencsés kezű, a gyűjtés 
helyét, a potenciális adatszolgáltató-
kat kiválóan ismerő , velük közvetlen 
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viszonyt kialakítani tudó helyi gy űj-
tők tevékenykednek, mint Borús 
Rózsa, akinek hasznos és értékes 
könyvét Topolya népszakásairól 
nemrégen olvashattuk, vagy mint 
Vass Éva és Tomik Erika, Tóth 
Ferenc tanítványai és munkatársai. 

Hogy ők négyen milyen sikeres 
gyűjtésről adnak számot, álljon itt 
néhány adat illusztrációképpen. A 
84 szöveg közül Tóth Ferenc 28 to-
polyai és 7 orahovói balladát vett 
fel magnetofonszalagra, Vass Éva 
egyedül 25 szöveget, Tomik Eriká-
val 12 balladát, Borús Rózsa szin-
tén 12 balladát mentett meg a fe-
ledéstől. 

Sokszor emlegettük beszélgeté-
seink során, milyen jó lenne a gy űj-
tés körét kitágítani az egész topo-
lyai kommunára. Érdemes lenne — 
gondoltuk, én még ma is vallom 
— felderíteni p1. Angyalbandi, Baj-
sa, Bogaras, Brazília, Gunaras, Ka 
villó, Moravica, Nagyvölgy, Zentagu-
naras, Pacsér, Szőkesor, Zobnatica 
lakosainak tudásanyagát. Annál is 
inkább, mert tudunk Matijevics La-
jos eredményes gyűjtéséről Angyal-
bandi lakosai között, de tudomásunk 
van, sőt nyomtatásban is megjelent 
a Magyar Szóban Pénovátz Antal 
pacséri szép anyaga. Mikor ilyenek-
ről esett szó, nem beletör ődve, de 
tudomásul véve a tényeket, hivat-
koztunk az időhiányra, a sokszor 
olyan szűkös időre, a hasonlókép-
pen sürgető  feladatokra mint gát-
ló tényezőkre. A dédelgetett terv 
megvalósításába beleszólt a kérlel-
hetetlen kaszás is. Visszaemlékezem, 
hányszor vetődött fel bennünk az 
a nyugtalanító kérdés is, mikor van 
lezárva egy gyűjtés, mikor lehet azt 
mondani, hogy nincs tovább, kime-
rítettük a feneketlennek tartott kút-
ból az utolsó csöppet is. Mindig 
csak oda jutottunk, hogy most le-
zárhatjuk a gyűjtést, de nem te-
szünk pontot a végére, ez csak ada-
lékul szolgáljon egy közösség népi 
tudásának felméréséhez. Az 1975— 
76-ban összegyűlt anyag ilyen szem-
pontból csak egy része a lehető , 
a feltehető  balladakincsnek. 

Szakmai jellegű  beszélgetéseink 
során szó esett az adatszolgáltatók-
ról is. Tudott dolog, hogy a ballada 
egyre inkább női műfaj lesz, oly-
annyira, hogy még a betyárballadák 
is bekerültek a női énekesek re-
pertoárjába. (A romantikus hős, a 
tragikus vég hat a női szívekre,  

szívesen énekelnek a szegény betyár 
sorsáról.) Ez a kötet is szemlélete-
sen igazolja ezt a tényt: 17 nő  sze-
repel 5 férfi énekes mellett. 

Az adatszolgáltatók korát figyel-
ve Topolyán is kiderült, hogy a kb. 
60 évestől 80-90 évesek korosztá-
lyához tartozó idős nemzedék szó-
lalt meg, s repertoárjuk „gazdagabb, 
szélesebb", mint a fiatalabbaké. A 
60-80 évesek nemzedéke hordozza 
tehát a hagyományt. ők a hagyo-
mány letéteményesei. Néhány szám-
adat bizonyítékul: egy 63 éves nő  
9-10 balladát tudott, egy 72 éves 
nő  pedig 14 balladát énekelt. Fel-
vetődik a kérdés: mi van a közép-
korúak, a fiatalok, a gyermekek 
tarsolyában most, a televízió korá-
ban, a paraszti réteg nagy kultú-
raváltása idején? őket már nem ér-
dekli a ballada? Vagy talán a csa-
ládtól függ, ki mivel foglalkozik, 
mit tart szépnek, megtanulandónak? 
Talán erre a nem is olyan könny ű  
kérdésre is feleletet lehet kapni, ha 
a tragikus hirtelenséggel abbama-
radt gyűjtést valaki továbbfolytatja. 

Hogy még mindig az adatszol-
gáltatóknál maradjunk, ez a kötet 
is beigazolta azt a tételt, hogy a 
balladaéneklés is, mint a mesemon-
dás, korhoz és társadalmi osztály-
hoz kötött (bár az adatszolgáltatók 
adatai között nem szerepel 'a fog-
lalkozás). Főleg a tanyai, a város 
peremére került tanyai és a falusi 
parasztember és felesége műveli. 
Sajnos, a gyűjtők elhanyagolták a 
hagyományőrző  és átadó családok 
szerepének vizsgálatát, pedig gya-
korlatból tudjuk, hogy ilyenek To-
polyán is élnek (a Palusek család 
pl.). Egy-egy család tudásanyagának 
vizsgálatakor fény derülne arra i 's, 
hogy milyen tudással rendelkezik 
egy-egy család, van-e generációs kü-
lönbség a tudásukban, melyik bal- 
ladaréteghez kik vonzódnak, hol 
szerezték tudásukat, hogyan gazda-
gítják stb. 

De térjünk vissza a kötet 84 
szövegéhez. A balladák elolvasása 
után azt látjuk, hogy ezek a balla-
dák nem valami ritkaságok, nem 
egyedi példányok — ilyet ma már 
nem is várhatunk! —, hanem má-
sutt is meglevő,már felgyűjtött bal-
ladák változatai. Vannak közöttük 
gazdag, szép, hosszú,teljes, rész-
letező  szövegek (Bogár Imre), de 
van olyan is, melyben más a sze-
replő, esetleg romlott, félrehallott 
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néven emlegetik a szereplőt (Császi  
bíróasszony, Landorván Idorka, Lan-
dovár Vidovka, Göre báró Endre bá-
ró helyett), más helyhez is kötőd-
het az esemény, mint az alapszö-  
vegben. Találni olyan balladát is,  
melyben_ megvan minden motívum,  
minden versszakasz, de más a sor-
rend. Arra is akad példa, hogy  
ugyanaz a ballada több változatban  
é1 egymás mellett (Szabó Vilma,  
Fa.kas Julcsa, Endre báró stb.), és  
mint az már lenni szokott, egészen  
gyenge, sőt töredékes szövegek is  
előkerültek. Nem csoda, kihullott  
már az emlékezetből az összefüg-
gés-rendszer, a motívumok kapcso-
lódásának rendje, a cselekményt tá-
mogató vagy gátló részletek elsik-
kadtak, maradt esetleg csak a pusz-
ta váz, vagy talán még annyi sem,  
mindössze csak egyetlen mozzanat.  

Tóth Ferenc könyvének értékét  
emeli, hogy szinte minden ballada  
után rögzíti nagyolt átírással népi  

előadásban a gyűjtő  'kérdésére adott  
válaszokat. Ezekben az 'adatszolgál-
tatók felidézik emlékezetükben, hogy  

mikor, hol, hogyan, milyen alkalom-
ból, milyen célból került sor az illető  
ballada előadására, megtanulására  
stb. A kommikációs szituáció rög-
zítésével — amint azt tanítványa-
tól, Székely Máriától is megköve-
telte annak Föld, föld... c. kis kö-
tetében — igen fontos, el nem ha-
nyagolható információkkal szolgált  
az olvasóknak.  

A dallamok nagy műgonddal  
történő  lejegyzését, az egyes típu-
sok dallamának, illetve dallamainak  

elemzését Kónya Sándor végezte el.  

Megállapításai közül csak néhányat  
idéznék, pl.: gyakori az ún. saját  
dallam, mely egy bizonyos ballada-
szöveghez kapcsolódik. De van olyan  
eset is, melyben egy szövegtípus  
majdnem minden variánsához más  
dallam társul. Az is előfordul, hogy  
az énekes a kedvelt dallamát „rá-
húzza" több különböző  szövegre, ha  
megengedi a szótagszám. A topo-
lyai balladáik dallamvilága viszony-
lag gazdag, de csak igen kis szám-
ban, 4 típusban jelentkezik a ma-
gyar népzene ősi rétege, viszont sok  
a romlott dallam (kb. 30%).  

Kónya Sándor szemléltető  táb-
lázatai nagyon szépen mutatják a  

dallamtípusok megoszlását eredetük  
szerint, a típusok előfordulásának  
gyakoriságát. A táblázatok elárulják,  
hogy .  az új stílusú szövegekhez fő-
leg a ar népzene ú stílusú 
dallamai kpcsolódnák, illetve né-
pies műdaltik dallamaival éneklik  
őket. A Zenei mutatóból ~smer-
jiuk az egyes szövegek  sorvégző  hang-
ait, a szótagszámot, a hangterje-

delmet, a formát. A felhasznált iro-
dalom jegyzéke zárja a figyelemre  
méltó elemzést.  

összegezés helyett Tóth Ferenc  
szavait idézzük: „ezzel agyűjtemé-
nyünkkel ahhoz a munkához sze-
retnénk hozzájárulni, amely önisme-
retünk gazdagítása érdekében a múlt  
értékeit is számba veszi és méltá-
nyolja." A tanítványoknak kell ez-
után tanítójuk nélkül, de az đ  szel-
lemében folytatni ezt a nemes mun-
kát! , 

PENAVIN OLGA  

VILLANÁSOK  

SZÉKELY MARIA: Föld, föld... Gyűjtés a Dunatáj magyarságának szel-
lemi néprajzi hagyományaiból.  
Irodalmi Kör, Apatin, 1981.  

„Ajánlom e könyvet a hagyomány  
hű  őrzőinek s azoknak, akiknek az  
új élet alakításához tanulságul szol-
gálhat az eltűnt világ örömeivel,  
akarásaival, emberi letiporhatatlan  

életerejével" — mondja Székely Má.  

ria könyvének bevezető  soraiban. S  
kinek még? Jogosan feltehetjük a  
kérdést, hiszen olyan könyvvel let-
tünk gazdagabbak, amely vaLameny-
nyiünknek jelenthet élményt, olvas-
mányt, forrásanyagot, kiegészítést,  
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újat vagy a réginek az indokolt fel-
elevenítesét, megismétlését. Mind-
össze ezer példányban nyomták az 
apatini Merkur Nyomdában ezt a 
százhatvanegy oldalas gyűjteményt, 
de már első  látásra is azt bizo-
nyítja összeállítója, hogy sokunknak 
készítette. 

A kilenc fejezet mint egy-egy 
villanás hívja magára a figyelmet 
természetes hangu, egyszeru, nem 
hivalkodó címekkel, s hasonló al-
címekkel találkozunk e fejezeteken 
belül is, ahol a címadó mondat 
mottóként jelzi egy-egy részt tar-
talmát. Tartalmi szempontból így 
összegezhetnénk a kilenc fejezetet: 
1. településtörténet, 2. gyermekvilág, 
3. népi táncok, 4. lakodalom, 5. ara-
tás, 6. Mátyás-mondák, 7. népdalok, 
8. népballadák, 9. siratók. A feje-
zetek után a helységnevek és az 
adatközlők mutatója áll, ezt köve 
ti a felhasznált irodalom jegyzéke, 
majd pedig a képek jegyzéke és a 
szokásos tartalom zárja a könyvet. 
Két hosszabb fejezet, a népdalok 
és a népballadák, vagyis a Repülj 
madár, repülj! és a Gyertek, lányok, 
öltözzünk fel fehérbe! cím ű  tartal-
mazza a legtöbb kottát. 

Szerkezeti felállítás tekintetében 
egy következetes felépítési mód jel-
lemzi a fejezeteket: a gy űjtő  beve-
zető  szövege, hivatkozás a szakiro-
dalomra, az adatközlők vallomása 
minden változtatás nélkül, a témá-
hoz fűződő  népköltészeti betétek s 
ezek kottái. Így válik csaknem min-
den egység kerek, jól megformált, 
sűrített információvá, s ezért mond-
hatjuk, hogy minden fejezet egy 
komplex hozzáállásnak s elemzés-
nek a híradója. Nagy előnye a sz& 
vegnek, hogy az adatközlők vallo-
másaiban Székely Mária a lehet ő-
ségekhez mérten megkísérelte visz-
szaadni a tájnyelvben előforduló 
fonetikai realizációkat. jellegzetes 
hangtani vonásait a falunak, a kö-
zösségnek, a tájnak. Ugyanakkor 
azt is örömmel állapítjuk meg, hogy 
a gyűjtés szerencsés kezekben folyt, 
mert gyűjtőnk szakértője a zené-
nek, s így a dallamok nem marad-
tak a magnetofonszalagon, hanem 
közkinccsé váltuk. Szakirodalmi is-
meretek, ismert folkloristák bevált 
módszereinek alkalmazásával lép 
be a Dunatáj településeinek lakó-
házaiba, tudja, hol mint lehet s ho- 

gyan kell közeledni az alanyokhoz, 
miképpen kell irányítania az adat-
közlőket, s ezáltal mentesíti gy űj-
tését a sok mellékterméktől vagy 
közhelytől. Az adatközlők elbeszé-
lésein semmit sem szépít vagy ja-
vít, hogy minél hitelesebben bemu-
tassa az érdeklődés központjában 
álló népi hagyományt, néprajzi egy-
séget. 

„Legnehezebb volt az itteni gaz-
dáknak dolgozni. Egy hétig köllött 
bükkönyt kaszálni, mer' kaptunk ara-
tást, így,  kitótak velünk a gazdák. 
Meszenyi, söpörni, kendert aratni, 
tele vótunk piócáva, de még égy 
köcsög aludtejet sé kaptunk. Csak 
sárgalevest. Sárgaleves vót, így 
mondták" — vallja Radics Józsefivé 
Szűcs Mária 85 éves doroszlói asz-
szony 1975-ben. (A sárgaleves. 54. o.) 
Az adat mögött ott az ember, ott 
az igazság, ott a sors is. A könyv 
ezáltal mentesül az öncélú, tudo-
mányos fejtegetésektől, nyílttá, sok-
rétűvé válik, szociológusnak, törté-
nésznek, . nyelvésznek kínál fontos 
adatokat. Csonoplya, Erdőd, Dorosz-
ló, Gombos, Kiskőszeg, Kopács, Ku-
puszina, Kórágy, Szilágyi, Szentlász-
ló, Regőce, Telecska emberei állnak 
előttünk szokásaikkal, emlékeikkel, 
hagyományaikkal, teljes valóságuk-
ban cifraszűrök, piros csizmák, va-
salt bő  ujjú ingek és árvalányhajas 
kalapok nélkül. Erőszakot kerülve 
aggályoktól mentesen, szabadon val-
lanak a gyűjtőnek, a hallgatóságnak, 
az emberiségnek. Mesélnek, dalol-
nak, táncolnak, sírnak vagy bármi 
mást tesznek, mindenhol fel-felvil-
lan az eredetiség, az ősi örökség, 
a hagyományokhoz való ragaszko-
dás. „Főtüreszkedtünk. mikó dagasz-
tottunk. Hozzáfogtunk: Süjj áldott, 
pirújj áldott, nem vagy az ágy alatt! 
Lábosba is téttük a kenyeret, abba' 
jó főment. Ünnepkor nem vót sza-
bad kenyeret sütni" — mesélik a 
doroszlóiak a kenyérsütést (Süjj ál-
dott, pirújj áldott! 71. o.) Nem a 
régiségek visszasírása ez, nem vala-
mi nosztalgikus magatartásnak a 
tükröződése, hanem az emlékek meg-
vigyázása, az ősöktől öröklött ha-
gyományok tisztelete, az életigazsá-
gok, a társadalmi hovatartozások 
kimondása. Egyféle kitárulkozás ez 
mosolyogva vagy +könnyek között. 

Székely Mária „villanásairól" mái 
értesültünk a DunatájbóT. Most 
együtt kaptuk meg őket gazdag 
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fényképanyaggal bővítve, javított, 
jobban kidolgozott formában. Mivel 
hozzáértő  gyűjtőről, járatos nép-
rajzosról, lényeges folklorisztikai 
anyagról tanúskodik a Föld, föld, 
elvárjuk összeállítójától, hogy to- 

vábbra is folytassa a munkát, a 
fontosnak tartott, de most csak fel-
színesen megvilágított forrásanya-
got szélesítse, bővítse a részletes, 
alapos s monografikus feldolgozás 
irányába. 

MATIJEVICS LAJOS 

EMBERI SORSOK REGÉNYE 

BURKUS VALÉRIA: Magamon átsz űrve. 
Forum, Újvidék, 1981. 

A vajdasági történetírás már a há-
ború befejezése óta nagy figyelmet 
fordít a népfelszabadító harc rész-
vevői visszaemlékezésének össze-
gyűjtésére. Ezt a munkát már az 
ötvenes években az akkori tartomá-
nyi pártvezetőség történelmi levél- 

a kezdte meg. Később a Vajda-
sági Szocialista Forradalmi Múze-
um keretében folytatták a munkát. 
A visszaemlékezések anyaga igen ér-
tékesnek bizonyult a népfelszabadí-
tó harcunk és szocialista forradal-
munk töténetét feldolgozó tudomá-
nyos művek, értekezések megírása 
szempontjából. Sokszor megfelelő  
okmányok hiányában egyedüli for-
rásanyagiként használták fel őket. 

Persze a közvetlen részvev ő  nem 
minden esetben viszonyulhat tárgyi-
lagosan az eseményekhez, amelyek-
be belesodródott, az élmények tra-
gikus átélésének hatására a szub-
jektív hozzáállás dominálhat, s az 
illető  egyénisége önkéntelenül is 
előtérbe kerülhet. Ezáltal a tárgyalt 
dolgok sokszor nem szerepelhetnek 
mozaikként a történések egységes 
folyamatában. 

A történelemtudományban külön 
jelentőséget nyertek a második vi-
lágháború kiemelkedő  államvezető-
inek, hadvezéreinek emlékiratai, 
bár számos ilyen munka még ma 
is heves vita tárgyát képezi. Nem 
túlzunk azonban, ha megállapítjuk, 
hogy az egyszerű  harcosok vissza-
emlékezései, emlékiratai igen érté-
kesek. Ilyen emlékiratszerű  regény 
Burkus Valéria Magamon átsz űrve 

című  munkája is. Helyesen állapí-
tották meg eddigi értékel ői, hogy 
központjában nem az ellenállási 
mozgalom vezérgondolata dominál, 
hanem a történéseket megél ő  én, 
és az események az emberi, szer-
zői életrajzhoz kötődnek. Mindezek 
ellenére azonban a mű  olvasása 
közben folyamatosan végigvonul 
előttünk a bánáti népfelszabadító 
mozgalom társadalmi-politikai erő-
vonala, kirajzolódik eszmei arcula-
ta, és az ideiglenes vereségek követ-
kezményeként a banjicai gyűjtőtá-
bor szörnyű  képe. Tulajdonképpen 
a táborlakók sorsának bemutatása 
a regény elsődleges értéke. 

Az egyéniségek eszmei felkészült-
ségét, áldozatkészségét Burkus 
Valéria igen sikeresen mutatta be. 
Ilyenformán megérthetjük azt a tö-
meges áldozatvállalást, amely 1941-
ben Vajdaság népeinek és nemzeti-
ségeinek legjobbjait harcba vitte a 
fasiszta hadigépezet ellen, amikor ez 
hatalmának tetőfokán volt, és ami-
kor sokak szemében ez a küzde-
lem még korainak és hiábavaló 
vérontásnak látszott. Mindezek elle-
nére azonban a harcosakat a nehéz-
ségek nem tántorították vissza, ha 
legkedvesebbjeik elvesztése mérhe-
tetlen fájdalommal is töltötte el 
őket. Csak igen kevesen akadtak, 
akik visszarettentek a további harc-
tál. 

A haláltáborokról, ezek foglya-
inak emberi tragédiájáról a vajda-
sági irodalomban már néhány je-
lentős munka szól. Főleg a német- 
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országi haláltáborokról. Burkus Va-
léria munkája ugyancsak táborre-
gény, mégpedig — ahogyan azt már 

a kritika meg is állapította — az 
egyik legdiszkrétebb táborregény. 
Banjioán elsősorban a bánáti és a 
szerémségi népfelszabadító harc 
részvevőit és rokonszenvezőit tartot-
ták fogva. Bánát ugyanis közigaz-
gatásilag Milan Nedic Szerbiájához 
tartozott, gyakorlatilag azonban a 
német megszállók és hazai támoga-
tóik voltak a hatalom fő  hordozói 
ezen a területen, akik  azután lét-
rehozták a haláltáborokat is. Ugyan-
így a szeréanségi;ek közül is sokan 
ide kerültek. 

Elismerjük, hogy az élmény a 
döntő  az események leírásában és 
a családtragédiák bemutatásában. 
Nem kell azonban lebecsülnünk a 
kort és a résztvevőket jellemző  ide-
ológiai állásfoglalás determináló ha-
tását sem. 

A regény alakjai élő  személyek, 
akik osztoztak az írónő  sorsában 
és akiknek jó része nem érte meg 
a felszabad`  láNt.  A könyv értékét 
növelik az említett személyek ne-
veihez fűzött részletes adalékok is. 
Ezekből képet kaphatunk a bánáti 
népfelszabadító harc legfőbb folya-
matairól, szervezeti felépítésér ől, 
részvevőiről. Megfelelő  módon be-
leillenek a szövegrészekbe, nem 
zavarják a színes leírást és nem 
hatnak a történelmi eseményeket 
szárazon regisztráló szövegpótlások-
ként. 

Már az eddigi értékelések is ki-
emelték, hogy az írónő  nem ítél-
kezett a történtekről, sem pedig  

azok felett, akik a szörnyűségeket 
— ideológiájukörve alatt — elikö-
vették. Erre a legjobb példa, hogy 
a befejező  részben nem mond íté-
letet Spillerről sem, aki akkoriban 
Bánátban élet és halál.  ura volt, 
csak leírja a vele folytatott beszél-
getést. Csupán visszaemlékezik és 
az elmúlt idők távlatából örökíti 
meg az eseményeket. Szerintünk he-
lyes az eljárása. A harmadik bi-
rodalom és ideológiája már régen 
a történelem lomtárába került azok-
kal együtt, akik Vajdaságban követ-
ték el gonosztetteiket, s akik — 
nem sokkal bukásuk után — elnyer-
ték méltó büntetésieket. Tetteik fe-
lett már az újabb nemzedék is íté-
leletet mondott. Ehelyett a szerzőnő  
kiszabadulásának körülményeit írja 
le, utolsó találkozását Spi đlerrel és 
visszatérését gyermekéhez, persze 
az elesett férj nélkül, aki után a 
kisgyermek érdeklődik. 

A témakör bő  lehetőséget nyújt-
hatott volna a hatáskeltő  érdekes-
ségek leírására, amelyektől nem 
mindig mentesek a hasonló mun-
kák. Ehelyett szerzőnknek az em-
beri sorsvállalás hű  ábrázolása volt 
a fő  célkitűzése, s ezt a szándékát 
sikerült is elérnie. Ezenkívül a tör-
ténelmi események némely részve-
vője akaratlanul is, de módszereivel 
szinte kikényszeríti a neki kijáró 
elismerést. Burkus Valéria 'kisregé-
nye mindezektől mentes. Szerény, 
meleg, emberi érzésekkel áthatott 
leírása, megítélése feleslegessé is 
tesz minden ilyen hozzáállást, ezért 
nem hagy kétséget a mű  értékelé-
setekintetében. 

Dr. MÉSZÁROS SÁNDOR 

EGY ORSZÁGTEREMTŐ  DINASZTIA 

DUŠAN BARANIN: A nagyúr. 
Európa Könyvkiadó Budapest. 1981. 

Először tarthatja az olvasó magya-
rul kezében Dušan Baranin Veliki 
gospodar című  könyvét, amelyet az 
1979-ben elhunyt Crna Gora-i író 
1964-ben jelentetett meg a Prosveta 

kiadónál. Habár a kiadó romanti-
kus történelmi regényként határozta 
meg a könyv műfalat, nemcsak an-
nak tekinthetjük. Fél évszázad kró-
nikája tárul fel az olvasó előtt. Egy 
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ország születése és egy dinasztia 
megalaakulása. A fél évezredes török 
iga alól felszabaduló Szerbia szabad-
ságharca, az 1804-ben Karađorđe ve-
zetése alatt kirobbanó felkelés, a 
harcok évei, majd az 1815-ben kez-
dődő  második felkelés, amely után 
Szerbia részleges belső  autonómiát 
kap, a fél évszázadig tartó, bukta-
tókkal teli politikai harc, melynek 
eredményeként valóságos autonó-
miát vívott ki. Ez a háttér. A díszlet 
élethű, a színtér szinte egész Eu-
rópa, s a főszereplő, a „nagyúr" Mi-
loš Obrenović, aki kereskedőből vá-
lik parasztvezérré, majd államférfi-
vá, aki akadályt nem ismerve igyek-
szik megvalósítani célját, szabaddá 
tenni Szerbiát s megerősíteni saját 
hatalmát. Ennek érdekében nem is-
mer barátot, vezért, ha a cél úgy kí-
vánja, kegyetlenül felhasznál min-
den eszközt. 

Baranin regényesen ábrázolja Mi. 
loš Obrenović  élettörténetét. A po-
litikai cselszövések mellett b őven 
helyet ad az ifjú vajda, a kényúr -
ként uralkodó fejedelem sze relmei-
nek, érzéki szenvedélyeinek leírásá-
ra is. Elénk tárul a török Belgrád 
és a szerb Kragujevac mindennapi 
élete. 

Miloš Obrenović  sok mindenben 
megelőzte kortársait. Felismerte 
azt, hogy forradalmat csak az or-
szÁ .gon belül lehet kirobbantani és 
végigküzdeni, nem menekült külföld-
re, ellentétben a többi vezet ővel, 
színleg meghódolt a török el őtt, ti-
tokban pedig előkészítette az újabb 
felkelést. Véres az Út a győzelemig 
s tövises az út a csillagokig, a Mi-
loš köré gyűlt gárda segítségével si-
került elérnie azt, hogy fél évezre-
des elnyomás, rabszolgaság után 
Szerbia ismét talpra állhatott, je-
lentett valamit Európa térképén. 

Felismerte azt, hogy idő  múlásá-
val mozgalmak elavulhatnak, reak-
cióssá válhatnak, amikor is szüksé-
ges felszámolásuk. Ha kimondatla- 

nul és megfogalmazatlanul is, de 
dialektikus törvények szerint , csele-
kedett, intuíciója nem hagyta cser-
ben, amíg népét a török járom alól 
vezette ki. Ez azonban nem mond-
ható el a későbbiekről, amikor ön-
kényunalma nyűggé vált. Az alkot-
mányos kormányzást felesleges idő-
fecsérlésnek tartotta. Az ellene sze-
gülő  erők hosszú időre megfosztot-
ták trónjától, amikor pedig vissza-
szerezte fejedelmi rangját, a korsze-
rűtlenség magányába zárva mindin-
kább elszakadt a világtól. 

Nagyúrsága, felemelkedése abban 
rejlik, hogy fel tudta ismerni a he-
lyes utat, „értette" az idők szavát, 
a fennálló alternatívák l özül a he-
lyeset választotta, még ha az a leg-
véresebb is volt. Habár önkényural-
kodó volt, s egy időre száműztek, he-
lyes írtélőképességre vall, hogy sor-
sa nem úgy alakult, mint Karađor-
đéé, akit meggyilkoltatott, amikor 
az visszatért nem a legjobb időpont-
ban, Szerbiába. 

Korhű  képet kaptunk Miloš Ob-
renović  koráról, azonban szólnunk 
kell néhány hiányosságról. Mint már 
említettük, inkább krónika az, amit 
kezében tart az olvasó. Habár Ba 
ranin pontos ' jellemábrázolást ad, 
nem hozza embertközelbe hőseit, be-
tekintést nyerünk életükbe, de nem 
tudjuk beleélni magunkat szerepük-
be; igaz viszont, hogy világuk egy 
letűnt világ, kegyetlen, merev játék-
szabályokkal, illúziók nélkül. Ettől 
eltekintve érdemes elolvasni. Becsü-
lendő  az a munka, amelyet az író 
a regény megírásába fektetett. Ren-
geteg mennyiségű  adatot kellett át-
ragma, amíg hozzákezdhetett műve 
megírásához. 

A könyv magyar nyelven Dudás 
Kálmán kiváló fordításában látott 
napvilágot: szövege gördülékeny, ol-
vasmányos, szabatos. Stilisztikai 
szempontból a fordító pontos mun-
kát végzett, amiről meggyőződhet 
az olvasó, ha veszi a fáradságot és 
elolvassa a regényt. 

Dr. VÉKONY LÁSZLÓ 
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A NYUGAT JEGYÉBEN 

SŐTÉR ISTVÁN: Gyűrűk. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 

A Gyűrűk, a Sőtér István válogatott 
tanulmányait összegyűjtő  sorozat 
harmadik kötete, huszadik szá7ndi 
tanulmányokat közöl: irodalomtör-
téneti arcképeket, műelemzéseket, 
bírálatokat és elméleti tanulmányo-
kat. Ha a korábbi kötetek: a régeb-
bi irodalommal foglalkozó Wer-
thert ől Szilveszterig és a magyar 
tizenkilencedik század irodalmi kul-
túráját bemutató Félkör nagy ere- 
nye az eszmetörténeti elemzés ala-
possága volt, ezé a lélektani érzék 
és árnyalás. Ahogy az eszmetörté-
neti alaposságot, e lélektani érzé-
ket is az esztétikai megítélés biz-
tonsága egészíti ki: Sőtér István 
írókat és műveket kelt életre, nem-
csak személyes barátait és kortár-
sait, hanem az előtte járó nemze-
dék hőseit is, közöttük Ady Endrét, 
Babits Mihályt, Kosztolányi Dezsőt 
és Krúdy Gyulát. Az arcképfestés 
lélektani hitelességét és művészi 
hajlékonyságát is azoktól leste el, 
akiket most megörökít: a Nyugat 
nagy íróitól. 

Maga is a Nyugat írója volt, a 
nevezetes „esszéíró nemzedék" (Ha-
lász Gábor, Szerb Antal, Cs. Szabó 
László, Keresztury Dezső, Bóka Lász-
ló) képviselője, nem véletlen, hogy 
legszebb tanulmányait éppen nekik: 
a nyugatosoknak szenteli. Alapvető  
irodalomtörténeti tanulmányban 
írja le a Nyugat korszakait, újsze-
rű  felismerések nyomán taglalja 
Ady Endre és Károlyi Mihály kap-
csolatát, szép esszében rajzol ké-
pet Móricz Zsigmondról és Koszto-
lányi Dezsőről, lényegre törő  mó-
don elemzi Babits Mihály drámai 
helyzetét vagy Krúdy Gyula modern 
időtechnikáját. De erjekeny ás hi-
teles képet rajzol a „arásodik nem-
zedék" íróiról: Illyés Gyuláról, Szabó 
Lőrincről, Németh Lászlóról is. Kü-
lönös érdeklődéssel foglalkozik az-
zal a nemzedékkel, amelyet oly ke-
gyetlenül megtizedelt és meghurcolt 
a történelem: a ,tragikus", a „test-
vértelen" nemzedék íróival: Ha-
lász Gáborral, Szerb kitenni, Rad-
nóti Miklóssal, Rónay Györgyel és 
Hajnal Annával. Ama nemzedékkel, 
amelyhez ő  maga is tartozik. A ta- 
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nulmány máskülönben elemző  hang-
ját ilyenkor vallomásos személyes-
ség szövi át: a „tragikus" és „test-
vértelen" nemzedék megítélését an-
nak az írónak a mondanivalója te-
szi teljessé, aki nemcsak olvasmá-
nyairól, hanem saját tapasztalata-
iról: saját sorsáról is beszél: E val-
lomásos, egyszersmind tárgyilagos 
módon elemző  tanulmányok (Test-
vértelen nemzedék, A Nyugat utol-
só nemzedéke) arra hívja fel az 
irodalomtörténeti kutatást, hogy 
a maga eszközeivel dolgozza fel a 
„harmadik nemzedék" mozgalma- 
inak, közös vállalkozásainak, példá-
ul folyóiratainak történetét, illetve 
foglalja össze a nemzedékhez tar-
tozó jelentősebb írók pályájának 
alakulását. (Aki a „Kortarsaink" 
című  könyvsorozat Weöres Sándor-
ról, Vas Isstvánról, Csorba Győző-
ről, Takáts Gyuláról, Kálnoky Lász-
lóról és magáról Sötét-  Istvánról 
készült köteteit ismeri, tudja, hogy 
ez a munka már kezdetét is vette!) 

E tanulmányok: a Gyűrűk írásai 
a magyar esszéirodalom legrango-
sabb képviselői között jelölik meg 
Sőtér István helyét. Nagy hagyo-
mányt folytat, ugyanakkor új ér-
tékkel, új módszertani eredmények-
kel is gazdagítja ezt a hagyományt. 
Az 1948-ban megjelent (s bizony úi' 
kiadást érdemlő) Négy nemzedék 
című  költői antológia kis arckép-
vázlatai a „nyugatos' irodalmi esz-
szé szép példái: találó megfigyelés 
és érzékletes ábrázolás fog össze 
bennük, hogy a m odern magyar 
líra négy egymást követő  nemzedé-
ke mintegy arcképcsarnokot kan-
jon. A későbbi esszékben viszont 
már erőteljesebb módon érvénye-
sül az elemzés, az írói világkép esz-
mei szerkezetét vagy az írói mű  
esztétikai karakterét megragadó 
analízis. (Ez az analitikus módszer 
kap teret Sőtér István világirodal-
mi tanulmányaiban is, amelyek 
Tolsztoj, Martin du Gard, Thomas 
Marin vagy Albert Camus munkás-
ságának egy-egy tulajdonságát, il-
letve eredményét mérik 'fel.) Az 
analitikus módszer alapozza meg e 

- - 167 



tanulmányok és osszák tudományos 
biztonságát és hitelét, maguk az 
írások azonban ennél tágasabb kör-
ben érvényesek: szerz őjük nemcsak 
írói alkotások eszmei és esztétikai 
tulajdonságairól ad számot, hanem 
a maga általánosabb tapasztalatá- 

ról, felismeréseiről is. Igen, Sőtér 
István számára a könyvek sohasem 
pusztán az irodalmat jelentik, ha-
nem az életet is: ebben ugyancsak 
a Nyugat eszményeit követi, a Nyu-
gat kritikai gyakorlatát folytatja 
tovább. 

POMOGÁTS B ÉLA 

BÁTOR ALÁZAT 

SZEKÉR ENDRE: Érték és írás. 
Forrás Könyvek, Kecskemét, 1981. 

Egy irodalomtörténeti munka, amely 
nem áll meg az országhatár sorom-
póinál — ezzel kezdeném Szekér 
Endre könyvének ismertetését. Mert 
úgy érzem, a széttekintésnek ez a 
szempontja az összetartozás igényé-
ből született. A szlovákiai Fábry 
Zoltán s az erdélyi Balogh Edgár 
meg Sütő  András mellett a jugo-
szláviai magyar irodalomból is szá-
mon tart néhányunkat. Nem újra-
értékelve, csak bemutatva. De ez a 
figyelem is a magyar irodalom tel-
jességének szól. A harminc-egyné-
hány esszé az élő  magyar iroda-
lom evidenciája. Rangsorolási rend 
nélkül, de térben és időben leját-
szódó fontosság szerint. Az idő  alig 
tíz év, de az egész magyar nyelvte-
rületet fogja át. 

Szekér Endre nem kritikusi al-
kat, nem ilyen vagy olyan irányzat 
elkötelezettje, aki kész lándzsát tör-
ni a maga elveiért, desemmi sem 
kerüli el a figyelmét, amit a ma-
gyar irodalom jelenkori egészébe 
tartozónak vél. Egy olyan tiszta 
szándékú literátor, aki inkább köz-
vetít, mint felülbírál. 

Nemhiába szól rajongással Bene-
dek Marcellről, mintha eszményké-
pét látná benne. Ő  is a humánum 
szolgálatában állva kíséri figyelem-
mel :az irodalmi életet, csak jóval 
szerencsésebb helyzetből, mint Be-
nedek Marcell, akinek a két hábo-
rú között úgyszólván nem volt ho-
va írnia, mert az emberi tisztesség  

erősebb volt benne a publikálási 
vágynál. Ehelyett kénytelen volt a 
világirodalom szálláscsinálójának 
szerepét vállalni. 

Szekér Endre mint a kecskemé-
ti Forrás című  folyóirat szerkesz-
tője egy egészen különleges és egye-
dülálló mozgalom megindítója lett 
a maga munkaközösségével. A szo-
ciográfiának adott olyan kibontako-
zási lehetőséget ez az együttes, 
amely élet és irodalom egyeztetésé-
ben társadalompolitikai kritikától 
sem riad vissza. 

Kötetének, az Érték és írásnak 
is hasonló a koncepciója: az élet-
ben fogant irodalmat bemutatni és 
számon tartani. Megint csak a vala-
hova tartozás tényét szem előtt tart-
va. Amikor a költészet vagy próza 
már nemcsak irodalom, hanem tett 
is. Ennek felismerésében tiszteletre 
méltó szerénységgel követi a felfe-
dezők, az előtte járók megállapítá-
sát Németh Lászlótól kezdve Illés 
Endrén át Bari Imréig. Jelentései 
egy-egy irodalmi eseményről a hivat-
kozásokat is magukban foglalják, 
hogy ne csak azt tudja meg az ol-
vasó, amit ő  akar mondani, hanem 
— 'mintegy .a tekintélyekre mutat-
va — azt is, amit mások mondtak. 

Ha létezik bátor alázat, akkor 
ez a szép és nemes tulajdonság 
Szekér Endréé, aki közben a lehető  
legmagasabb pontról néz széjjel a 
teljes mai magyar irodalom virá-
nyain. 

HERCEG JÁNOS 
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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 erőt 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 kiemelked ő  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 er őt 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 MINIATÚRÖK 37. KÖTETE 

TONCS GUSZTÁV—LOÓSZ ISTVÁN 

Útravaló 
(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 szerz ő it. 

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  tanítómesterérő l, 
Toncsról. 

Az Útravalóban elbírált pályamunkák hollétér ő l 
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 fed ő- és 
borítólapját Siskovszki András készítette, 50 dináros áron 
megrendelhet ő  a Veljko Vlahovi ć  Munkásegyetemen . 

(24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 
65 dinárért megvehet ő  a Forum újvidéki és szabadkai, 
valamint a szabadkai Napredak könyvesboltjában. 


