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LÉVAY ENDRE 

HÓTAKARÓ ALATT 

A végtelennek tetsz ő  gyaloglás közben az ember agyában a gomolygó 
gondolatok nyomán egymást váltják a képek, akár a visszapergetett fil-
men. Ezekkel a meg nem számlált léptekkel újra meg újra visszatérek 
oda, ahonnan elindultam. Már azt sem tudnám megmondani, hogy me-
lyik napon, mert most itt egy nap fölér egy héttel. 

Vagy még többel is ... 
Rideg, arcot hasogató hideg volt azon a hajnalon, amikor megér-

keztem állomáshelyemre, Prištinába, a 31. gyalogezred harmadik zászló-
aljába. Hogy valóban az volt-e, azt az els ő  pillanatban nem is tudtam, 
mert a mozgosítás zűrzavarában mindenki kereste a maga egységét, csa-
pattestét. Az egész kaszárnya olyan volt, mint egy hangyaboly. Majd hogy 
nem egymás hegyén-hátán másztunk át, keresve azt a zugot, ahol a pa-
rancsnok kezében — vagy a zsebében — lev ő  jelentkezési íven a nevünk 
szerepelt a mozgósítási nap megjelölésével. 

Fölmutattam a behívó táviratot, 'a parancsnok ránézett a jegyzéké-
re, igent intett s nyomban arra utasított, hogy keressem meg a helyem 
a században, de minél előbb, mert itt most tétovázásra nincs id ő . 

De hol lehet ez a hely? 
Ott — mutatott egy kamraszer ű  helyiségre, s máris rohant tovább. 

A kijelölt helyiségben még a küszöbön is katonák aludtak, olyan 
mélyen, hogy szinte alvásra csábították az embert. A vonatokban egész éj• 
szaka nem aludtam, hát rám is rám fért volna egy kis alvás, de egy 
tisztnek nem ez a dolga. Inkább az, hogy az alvó katonára vigyázzon, 
gondját viselje, egészen addig, amíg nem jön :a további parancs. Mi az 
ébresztővel együtt láncszerűen adtuk tovább. 

Talpra mind! ... Fogd, ami a tiéd, nehogy itt maradjon valami 
ebben a nagy sietségben. 

Sok mindent összehordtunk a század számára kijelölt helyen, hogy 
minden a kezünk ügyében legyen, mert aminek most nekivágunk, ott 
minden ismeretlen. És ez a legrosszabb, ha a kietlen vidéken két ismeret-
len találkozik. 

Valóságos kapkodás volt a készülődés, mintha hirtelenjében senki 
sem találta volna azt, amit keresett. Mégis összeállt a század. A végén 
mindenki megtalálta a maga helyét toborzáskor. A gyülekezési teret a ka-
szárnya épületeitől és a lakott házaktól távolabb egy kopár téren jelöl-
ték ki, alig pár méterre a laktanyától. 

Dideregve szedelődzködött a legénység. Mi melegítette volna? 
A hajnali szürkeségben olyan volt a város pereme, akár egy szél-

fújta síkság. Hófoltokat még a kövek hasadékaiban se lehetett látni, 
mint hogyha a fehér kend őjével együtt elvonult volna, maga mögött hagy-
va a rőt száraz ágakat, a kavicsok közül kikandikáló els ő  fűszálakat és 
a cserjéket, melyeken még csak egy tavalyról ittfeledkezett száraz levél se 
zörrent. 

Utóvédként indultunk a zászlóalj pár nappal előbb eltávolodott szá-
zada után. Ez a szerep a mi — sorrendben harmadik — századunknak 
jutott ki, elszakadva minden nagyobb egységt ől, melyre 8 bizonytalanság-
ban olykor támaszkodni lehetett volna, hiszen teljes hadesze#i fölszere-
léssel rendelkeztek. A mi utunkat err ől a kopár tél °a térkép szá-
madatai és a városból kiinduló, délkelet felé haladó : aátvO lal jelölte' aneg, 
jól elkerülve a szabályos szélesség ű  hegyvidéki utakat, amelyet AZ el- 
lenség mindig ellenőrizhetett. 	 y. 

Leka Vujisić  századparancsnokom alakja voltaképpeh az indulás. ái-
ban bontakozott ki előttem, mert új tiszt volt a század"» és- s meg-
érkezésemtől eltelt két és fél nap alatt alig találkoztunk párszor egy-két 
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hivatalos szóra. Cigarettával a szájában örökké rohant a fiatal aktív tiszt 
ügybuzgóságával, mintha valamiről mindig lekésett volna. Nem szerette 
a sok beszédet, nem is állt le senkivel diskurálni, még zászlóaljparancs-
fokával sem ; pár szóból állt a parancsa , mintha csak azt mondta volna 
mély tekintetével: „ ... kövess, ha tudsz!" — s máris rohant tovább 
a másik két-három szóval, csak azt nem tudtam, hogyan állhat össze 
ebből a rapszodikus kapkodásból egy összefüggő  kép, amely a több 
mint kétszáz embert, a század útját és az el őttünk álló feladatokat egy-
befogj a . Csapattiszt voltam, de velem sem közölte — még csak nagy v o-
nalakban sem — a haditerv lényegét. Mintha csak azt mondta volna: 

— Találd fel magad, ha van benned leleményesség! 
Bármilyen sokat is futkározott a század körül, a törzstisztek körül, 

és szemünkben ez a sokszor át nem gondoltnak látszó kapkodás (nem 
megfontolt cselekvés) jellemezte Leka Vujisi ćet, de azért abból a nehe-
zen kimondott pár szóból is ki lehetett szúrni, hogy ez a Fekete Hegyek 
fia egyszerű, közvetlen ember, szűkszavú, csupán a legszükségesebbet 
mondja ki, de a maga módján szereti a katonáit. Minden katonában, a 
„csicskás-típusban" is az embert becsülte, s ahol csak kellett, s ahol csak 
jelen volt, ő  maga idejében gondoskodott róluk. Amikor és ameddig jelen 
volt. Találékonyságának, talpraesettségének nyitját senki sem tudta meg-
fejteni. 

Amíg köztünk volt, olyan volt, mint a szélvihar által hajtott por-
tölcsér. Most itt, most ott pörgött el. 

Mindig helytállt. Még a föld alól is előteremtette azt, amire emberei-
nek szüksége volt. Nem egyszer konkrét kérdéssel fordultam hozzá, mert 
bolyongásunk késztetett erre: figyelmesen meghallgatott, idegesen rágta 
cigarettáját, kurtán felelt, térképtáskámra mutatott és ezzel kerülte ki a 
hozzá intézett kérdésem lényegét. Hordozott magában valamit, amir ől so-
ha nem beszélt. Enni, ülni, mosolyogni, tűnődni soha nem láttam. Neki 
erre nem volt ideje... 

Hogy miért? . Ezt akkor nem tudtam megfejteni. 

Amint elhagytuk pár kilométerre Priština területét, megállította a 
századot, le s föl sétált előtte, majd bármilyen kis részletet feltáró ma-
gyarázat helyett kurtán közölte: 

— Most pedig következik az erőltetett menet! ... Század, indulj! 
Soha nem felejtem el, amikor eg katona eszelősen ismételgette az 

— „ötven perc — tíz perc" — időközt, úgy az agyamba vésődött, hogy egy 
életre megmaradt bennem. Szóval ez annyit jelentett: ötven perc er őlte-
tett menet és utána tíz perc pihenés. A százados parancsa után egyetlen 
szó sem hangzott el. 

Az „indulj" szóra megindult a század. 
A parancsot fegyelmezetten teljesítve betartottuk ezt az ütemet. Még 

akkor is, amikor elhagytuk Kosovo gyűrődésektől mentes síkságát, és a 
terep konfigurációi lényegesen megnehezítették el őrehaladásunkat. A ka-
tonák vállán megkétszereződött a teher, megsokszorozódtak a sós verejték-
cseppek. És úgy haladtak, mint akiket egy láthatatlan, megfoghatatlan erő  
terel előre, csordaközből csordaközbe, mert olyannak láttam ezeket az ide 
meg oda kacskaringózó csapásokat, akár mifelénk az ürüjárást; erre, 
ezeken a bokaficanutó utakon emberek ilyen csoportosan még soha nem 
jártak, vagy ki tudja mikor, és miért jártak erre?! 

Mondani szerettem volna valamit, de kinek? Mint kilincs nélküli ajtó, 
mindenki becsukódott. 

Az agyamban kavargó gondolatok nem hagytak nyugton , mert itt 
sehonnan, senkitől egy szót nem lehetett ha llani. Ebben a nagy, feneketlen 
tóra emlékeztető  hallgatásban az ember magára maradt csitító vagy nyug-
talanító emlékeivel, az emlékeket kísérő  érzelmeivel, melyeket még befo-
gadásuk pillanatában jó mélyre ásott, hogy senki, még csak a tekintetéből 
se olvashassa ki. Engem, itt, ezen az ismeretlen úton egy darabig fiam fa-
darabja kísért, amelyet katonaládámban helyezett el emlékeztet őül: ha 
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meglátom, gondoljak rá — mondta! Ez a száraz, élettelen fadarab is egy 
darab „élet" volt itt számomra. Aztán anyám utolsó tekintete. Könnyes 
volt a szeme, de mosolygott, mint ahogy ezt a mélyen vallásos asszonyok 
szokták cselekedni legnagyobb fájdalmúk eltakarására, mert a mosoly 
mögé nem láthat senki. Nyolc gyermek világra hozása után megtanította 
szó nélkül szenvedni az Élet. Az arcán a könnyek befelé folytak, nem bo-
rították el mindkét orcáját, s ajkát sem görbítették le a guruló könny-
cseppek. A fadarabot d is látta, amikor katonaládámba csomagoltunk fe-
lesegemmel, és azt is látta, hogy fiam úgy vette ezt az egészet, mintha 
riportútra vagy kirándulásra mentem  volna nélküle... 

Anna távozásom estéjén hallgatott. Akkor nem tudtam megfejteni, 
mit takarhat mély hallgatása, és azt sem: milyen előérzetek némították el 
ezekben az órákban. Érzelmes búcsújában nem volt hangos kitörés, se tra- . 
gikus megindultság. Ügy hittem:. benne a fájdalmat — vagy mögötte a fé-
lelmet — a némaság nyelte el. Jajveszékelni soha nem hallottam (az a 
kálvinistáknál nem volt szakás, ezt tanulhatta el ődeitől), és ez bennem 
minden alkalommal — fiunk nagy betegsége idején is -- azt a megdönt-
hetetlennek hitt igazságot váltotta ki, hogy az érzelmek elcsitítása nem 
tünteti el az igazi érzelmeket, hanem a léleken belül épp azokat er ősíti 
fel. A síró asszonyt mindig a siratóasszonyokkal hasonhtottam össze, zo-
kogásukba vegyített szövegüket szintúgy. Anyám cikornyásan sohasem 
siránkozott, ez nem is állt az ajkára. Csöndesen csak azt kérte, hogy a 
mindenható mindig vigyázzon rám, feleségemnek csak a szeme beszélt 
annyit akkor, amennyit szerettem volna kiolvasni bel őle, és szavakkal el-
mosódhatatlanul magammal vinni. 

A szerkesztőségben kollégáim a búcsú estéjén csak szótlanul néztek 
rám. Nem is tudták, hogy az ilyen „eltávozáskor" mit is mondjanak biz ta 
tásul, csupán keményen kezet fogtak velem, de arra már nem emlékezem: 
közülük mondta-e valaki: „Viszontlátásra!" Nem sok értelme lett volna 
ennek; ilyenkor nincs is helye az ilyesminek, talán éppen a szótlanság 
mond legtöbbet. 

Barátaim nem kísértek ki, csak Anna. 
Valamikor a hadbavonulókat nemcsak a családtagok, hanem még a 

szomszédok is ;kikísérték a vasútra olyan nagy csinnadrattával, hogy az 
egész várost betöltötte. Gyerekkoromban, az elsó világháború kitörése után 
katonazenekar kísérte ki az utánpótlást. A zenekar nagydobját szamár 
húzta, akár a cirkuszosakét; a mögötte vonuló nagy uszályban a síró anyák, 
feleségek, nagyot hallgató vagy ugrándozó és háborús jelszavakat kia-
báló gyereksereg. Az utóbbiak kíváncsiságból, lelkesedésb ől szegődtek az 
előbbiekhez. Akkor ez kavarta föl a kisváros csöndjét. De ma már nem 
így megy ez: úgy indítják be a mozgósítottakat, hogy ne legyen bel őle 
díszmenet. 

Időközben nem is tudom, hány ötven perc-tíz perc telhetett el. 
Nem is számolhattam, mert elvitték a visszapillantások gomolygásai .. . 

Az erőltetett menetben az indulás sötét óráit követ ő  csípős, kora 
tavaszi hajnalon egy színes réten haladtunk át. Úgy rémlett, hogy a kora 
reggeli fényben pasztellszínekben vibrál fáradt szemünk el őtt ez a kép. 
Ez volt az egyetlen életjel az úton, mert él ő  emberrel vagy jószággal eddig 
még sehol nem találkozhattunk. A százados — motyogtam magamban — 
jól kiválasztotta ezt a kanyargós utat. Látványosabb réten nem is vezet-
hetett volna át bennünket. Ez a még frissnek t űnő  erdőirtás úgy megraga-
dott, hogy amennyi ideig csak mellette haladtunk, nem tudtam igézeté-
től szabadulni. Akár a közelebbi, akár a távolabbi rétszakaszra néztem, 
a zöldes, szürkés, barnás, sárgás színekben játszó táj egyetlen paysage-ba 
forrva fölidézte bennem Jean Giono Zeng a világ című  regényének fe-
dőlapját, amelyet ugyanúgy nem tudtam elfelejteni, mint magát a regényt, 
mely Illyés Gyula fordításában úgy vésődött belém, mint egy elbeszelő . 

költemény. Amerre néztem, mindenütt térdig ér ő  tönkök töltötték be a rét 
még alig zöldellő  lapályát. Ezeket a kis zöld koszorúkat azoktól a vékony-
ka fűszálaktól kapták, amelyek a tönköket övezték. Alig volt pár sihe-
der fa erre, amelynek az erdoirták munka közben megkegyelmeztek volna. 
Mindent letaroltak, ami kezük ügyébe került. 
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Giono hőse, Maurras valami ilyen néptelen, alig él ő  világban bo-
lyongott önmagát keresve. És — embert keresve. 

Nem tudtam levenni a szemem a képzeletem által benépesí-
tett rétről. 

A század elvonulását a nehéz bakancsok dobogása, csoszogása je-
lezte, s verte föl a csöndet. Hisz itt még majd minden mély álmát alud-
ta. Még azok a madarak is, gyíkok is, rovarok is, amelyek jelenlétét csu-
pán feltételeztük, már csak azért is, hogy rajtuk kívül vannak itt még 
mások is. Nem egyformán léptek a katonák, sem a tisztek, sem a trén-
lovak, melyeknek fegyelmezettsége itt beleolvadt a század fegyelmezett-
ségébe. Ember és ló egyformán hangtalanul hallgatott a csökken ő  ütemű  
erőltetett menetben, amikor az ötven perc-tíz perc fokozatosan a har-
minc-harminc percre egyenlít ődött ki. 

De aztán ezt az eseménytelenséget mégis megzavarta valami szokat-
lan zaj, ami katonafülnek igen idegenül hatott. 

Šumanović  őrnagy, zászlóaljparancsnok érkezett meg lován oly nagy 
dérrel-durral, hogy az els ő  pillanatban azt sem tudtuk: mi jöhetett hoz-
zá, hogy az ő  „magasságából" egészen hozzánk leereszkedett, s úgy be-
szélt velünk, mint aki itt nem is a magasabb rangot képviseli, hanem meg 
akar valamit beszélni velünk. Leka százados közömbösen nézett rá, mint 
aki az őrnagy jelenlétét kutyába se veszi. Erre zavar keletkezett. Az őr-
nagy idegesen az új ezredparancsot mutogatta, és nagy hévvel magyarázta 
a századosnak: 

Az eredeti útvonaltól délnyugatra kell fordulnunk. 
A század megállt, pedig nem volt sem 50 perc, sem 10 perc a soron. 

A csapattisztek nem értettek semmit az egészb ől. Aztán, amikor megin-
dultunk az ismeretlenbe, úgy éreztük, hogy utat tévesztettünk. 

A bizonytalanság kínos érzése szállta meg a lelkeket. 
Leka megnézte az őrnagy gyűrött ezredparancsát, majd el ővette sa-

ját térképét Šumanovi ćnak. 
Most melyik az újonnan kijelölt útvonal? 
Suva Reka — hangzott a kurta válasz. 
Eddig is az volt, de nem kerülő  útvonalon. 
A legújabb parancs viszont ez! — er ősítgette az őrnagy. 

Leka hidegen nézett rá. 
Ezzel a kanyarral nem nyerünk semmit, hanem veszítünk, mert a 

hegyek felé kanyarodunk. Még jobban eltávolodunk a síkságtól, s attól 
az útvonaltól, amely Suva Rekába visz. 

Az őrnagy fölkapaszkodott a lovára, s miel őtt tovább vágtatott volna, 
megismételte a mondottakat: 

Ez a parancs. Most ezt kell követni. 
Sokáig tanulmányoztuk a térképet, mire megleltük azt az utat, amely-

re đ  a parancsban hivatkozott. Ez Štimljét megkerülve Dulje Han felé 
vezetett, de ott — jóval Uroševac el őtt — megint szétágazott az út, ne-
künk viszont Uroševacon kellett volna élelmet felvennünk. 

Elindultunk az új útvonalon. 
Századosomat már napok óta nem láttam, csak az őrnagy tűnt fel, 

tovább irányította utunkat nyugat, majd kimondottan északnyugat felé. 
Ismerősnek tetszett az út. 

Mi az? Visszafelé megyünk? — kérdezte tőlem Pavlović  tisztes, 
aki mindig a közelemben volt. 

Pillanatnyilag úgy látszik, de ahogy a térképről látom, távolabb 
megint elkanyarodik az út. 

Most már százados nélkül mentünk tovább, de az a törzs őrmester 
is eltűnt, aki a hadtápot irányította: egy szekérben még póttöltényt, egy-
két gépfegyvert és a tiszti poggyászt vitte. Nem maradt semmi másunk, 
csak ami a zsebünkben volt. Bárkit is kérdeztünk, erre nem tudott vá- 
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laszt adni. Az őrnagy szerint a mi tisztesünk kérdése a századparancsnok  

elé tartozik, de mivel most már Leka Vujisi ćről sem tudtunk semmit,  
így hamarosan az egész a feledésbe merült, mert 'a megmaradt szakasztö-
redékek a századparancsnok helyett a nyakunkba szakadtak.  

— Még nem is kerültünk bele a háborúba, csak összevissza mene-
teltünk, és máris háborúban érezzük magunkat — jegyezte meg Iko tiszt-
társam, ugyancsak tartalékos volt (mert az aktívak már mind elmentek);  

neki meg a legnagyobb gondja mindig az volt, hogy a sok kacskarin-
gózás után legalább egyszer adódna egy kis id ő , hogy egy órára, vagy akár  
fél órára lecsukhatná szemét, és álomba merüljön, mint aki önmagát  

csapja be.  
Erre nem kellett sokáig várakoznia, mert a következ ő  éjszákán még  

ez is , aratelepedett" századunkra. Húsz- vagy harmincperces menetelés  

után — ami már semmiféle menetelésre nem hasonlított — úgy elaludt  

a század, mintha nem is hadi menetelést végz ő  egységről lett volna szó.  
Nem tudom, mennyi idő  múlhatott el, amikor agy, út menti füves  

területen fölébredtem; föltápászkodtam, mint akinek a lábai már nem  
valami könnyen emelik a testét, de nem hittem a szememnek, ami az út  
hosszában elém tárult. ,~ . 

Egy végtelennek tetsző  hómező, s rajta minden olyad °'lima, mintha  
csak egy gulliveri nyújtófával simították volna ki. Olyan volt az egész,  

akár egy fehér síksag Dosztojevszkij Fehér éjszakáiból. Csak egy-két fa  
csonkja állt ki belőle, mert még a cserje is — mintha karácsonyfa len-
ne — fehér ruhába öltözött. Ott álltam egyedül a fehér mez őben, mint  
egyetlen élőlény, aki valamilyen véletlen folytán megmaradt. Jóllehet — ki  

tudja, mennyi idő  előtt még zavartalanul meneteltünk, csupán a hószál-
lingózás egy-egy hópelyhe érintette arcunkat, de olyan lágyan, olyan fi-
noman, hogy jóformán nem is vettünk róla tudomást, mert hiszen a ka-
lendárium szerint rég elmúlt az ideje annak, hogy a fejünk felett kóvály-
gó szürke felhőkből valóságos hótakaró boruljon az egész tájra.  

És most szinte hangosan kibuggyant bel őlem a kérdés: 
— Hol van a század? ... Héj! ... Katonák! Hová tüntetek?! 
Nem tudtam, hogy a 'következő  percekben mosolyogjak vagy ámul-

dozzak-e. A hótakaró (?!) lassan megmozdult, majdnem úgy, mint a Grimm 
meséiben, felhasadozott, és innen is, onnan is egy katona bújt ki alóla 
szürkén és fehéren, épp csak puskájának csöve csillogott, amennyire a hó-
pelyhek engedték... 

Részlet a szerző  Megélt élet című  regényének készülő  második kötetéből.  

383  



BARANOVSZKY EDIT 

Hétköznapi zsoltár 

Hol van a biztonságom 
Valamiféle jó pajtásom 
Játszótársam 
Utam elején utam végén 
Reám váró hűséges strázsám 
A mindenséget megszépít ő  
A létemet megkönnyít ő  
Közelséget messzire 
Messzeséget közelre hozó 
Idegenségemet szertefoszlató 
Parányiságomat megnövesztő  
Akaratomat erősítő  
Szerelmemet akaró szító 
Értelmes létemet igazoló 
Tudatomban jelenlevő  
Élő-eleven 
Vér-hús 
Értelem-társ? 

Debussy 

esőcseppek kerget őznek 
holdudvarban templomszöglet 
aranykapu aranyhalak 
harangszó a lombok alatt 

Nem szól többé ... 

Kései dal 
Móricz Zsigmondhoz 
Nemzetemnek tömör fája 
Íratlan gyönyörnek ága, 
Ily pacsirta nem szól többé 
lomb közül. 
Fiókák lármás csapata 
Nyírfaágra települ. 

Tükrös ház 

kellenek a nagy ünnepnapok 
az álmos fehér korinthoszok 
feltétlen mód az akaratra 
verébugrálós tavasz 
az alkonyatra 
nagy tűz hogy sohase fázz 
fordított ég tükrös ház 
látni a mozdulatot 
hogyan születnek a 
nagy ünnepnapok 

Halott 
költőtársaimnak 

Haydn 

fénypiramisok 
ágaskodnak 
átkukucskálnak 
télből a tavaszba 
tavaszból a nyárba 
nyárból az őszbe 

H űség 

bujdokolhatsz őshazában 
táltos esték harmatában 
ujjaidon sütkérezem 
meddig maradsz 
nem kérdezem 

korra már 
nem ifjonc 
csak a verselésben 
halott költőtársaim 
ez nem érdem 
Bábel emeletén lépkedek 
halott költőtársaim 
segítsetek 

Intarzia 

fuss te testetlen zokogás 
hajnali derengő  ocsúdás 
nappali esengő  szorongás 
maradj te esti megnyugvás 
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KÉZFOGÁSOK  

ION MARCOVICEANU 

EMLÉKMŰ  GHEORGHE 

Fehérfalva dicső  múalkotassal gyarapodott: a kecses szobor női alakot 
ábrázol, a nő  kezében halat tart. 

Aki ismeri viđékünket, kérdezheti, hogyan kerülhet egy 
ilyyen . szobor a kis faluba? Ehhez hasonló esemény nemigen történik e 
tájon. A szobor egy gazdasági épület pincéjében hever becsomagolva. 

Kezdjük talán a történetet a legelején. 
Gheorghe bá távoli városban járt, az, ország másik sarkában. A 

kétségek eloszlatása céljából bemutatom, ki is ez a Gheorghe bá. El kell 
ismerni, híres személy ő, a fehérfalvi mezőgazdasági szövetkezet elnöke. 
Megbízható, szorgalmas emberként ismerték. A föld gépi mernunkálá-
sának előnyeit idejekorán felismerte és az elsők között vált szovetkezeti 
taggá. Ennélfogva természetesnek vehet ő, hogy a falusiak ezt méltányol-
va a' vezetőség elnökévé választották. Jó gazda, értelmes, inkább hall-
gatag ember volt, mint beszédes, de amióta elnökké választották, meg-
változott. Igaza volt annak, aki bölcsen megjegyezte — ha volt ilyen 
adj hatalmat az embereknek, akkor ismered meg igazán. Igy a halk szavú, 
dolgos földműves, aki régebben akkor ment ki a mezőre, amikor még 
meg sem virradt, és késő  estig kint dolgozott, most más oldaláról is 
bemutatkozott. Először is a fenséges tenorjával ejtette ámulatba a falu 
népét. Talpnyalókat nem kell gyertyával keresni, a szövetkezet pedig 
jelentős anyagi erőt képviselt a faluban — ennek következményeként 
már megválasztásának első  estéjén körülzsongták a hízelgők és tanácsaik-
kal, dicséreteikkel halmozták el az új elnököt. Eddig szerényen élt, most 
azonban fejébe szállt a dicsőség, nagy örömmel töltötte el az emberek 
hódolata, figyelmessége. Nem volt ritka eset, hogy kés ő  éjszakáig zen-
gett Gheorghe bá hangja a kocsmában és a potyalesők az ő  pénzén 
mulatták ki magukat. 

A jelek szerint eddig szunnyadó, új húr pendült meg az elnökben, 
idővel 'kitűnt, hogy rendkívüli élvezetet okoz neki, ha a fülébe hegedülnek, 
ezt csak az szárnyalta túl, ha kávéházi énekesnők rekedtes hangjukkal, 
széles, féktelen mozdulataikkal szórakoztatták. Szombatonként, vasár 
naponként vetődtek ide a hölgyek, nem tudni, az ország melytájáról 
tévedtek ide a falusiakat fevidítani, pénztárcájukat megcsapolni. Mozi, 
művelődési otthon hiányában a nép a kocsmában szorongott. Ha pedig 
egy alkalmas pillanatban, valaki suttogva elejtett tanácsára az énekes-
nő  Gheorghe bá asztalához lépett, az új elnök józanságának utolsó 
szikrája is kihunyt, következett a poharak földhöz csapkodása és úgy 
kurjongatott, akár a vadnyugati filmek rézb őrű  szereplői. 

Vegyük fel azonban történetünk eredeti fonalát és lássuk, mi is 
történt hősünkkel abban a távoli városban. Miután küldetését befejezte, 
sétára indult a városban. Az időben nem szűkölködött, letelepedett az 
állomás mellett egy padra. Amikor már leint, akkor döbbent rá, mennyi-
re szokatlan számára ez az üldögélés a parkban. Mint mindenki, aki a 
városba csöppen, ő  is rendszerint az utcákat rótta egész idő  alatt, meg-
csodálta a kirakatok tarkaságát, beleveszett az üzletekben nyüzsg ő  tö-
megbe, egyik pulttól a másikig ténferegve az árak felől érdeklődve, hogy 
végül aztán mégsem vásároljon semmit. Be-betért egynk.rriásik kocs-
mába, az ;,Aranyszaravas"•ba, vagy a „Nagy  gurman"-ba, bicskájával sza-
lonnát vagy kolbászt szelt maganak, tenyerével elégedetten simogatta a 
bajuszát, miután koccintott valamelyik ismerősével és felhajtotta a sört. 
Ebben az idegen városban azonban nem találkozott egyet len földijével 
sem, és az igazat megvallva előző  este jól felöntött a garatra, a torka 
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égett és úgy érezte, mindent ől megcsöanónlött. Kizárólag ezért történhe-
tett meg, hogy betért a parkba. Miután mohón felfalt minden ételt 
a táskájából — amióta elnök, többé nem hord tarisznyát —, körülsétál-
tatta tekintetét a parkban. Ügy hozta a véletlen, hogy éppen akkor lé-
pett működésbe az ártézi kút. igy Gheorghe bá szeme elé eddig soha-
sem tapasztalt látvány tárult: a bronzszobor n ői alakjának kezéből víz-
sugár szökkent a magasba, a milliónyi vízcseppben szivárványszínek 
pompáztak a zöld háttér előtt. A szobor lábát pedig a halak szájából 
kifröccsenő  víz mosta. 

Ekkor Gheorghe bá fejében eredeti ötlet született: gyönyör ű  lenne 
az ő  falujában is egy ilyen szökőkút. Nicolaiet, a volt bírót az állomá-
sig vezető  köves út tette híressé, Petru, a másik bíró nevét a hősök 
emlékműve tette feledhetetlenné a faluban, Ion — isten nyugosztalja 
szegényt — a legelői csatornáról maradt emlékezetes stb. Ilyen rendkí-
vüli dologra azonban senki sem gondolt ez ideig. Gheorghe bá gyakor-
latias ember lévén azonnal bizonyos változtatásokat is eszközölt gondo-
latban a szobron. Például a halak szájából kibugyanó vízsugár nem az 
asszonyalak lábát öntözné, hanem a halak szájukkal kifelé fordulnának, 
hogy a falubeli asszonyok vedreiket megtölthessék. Több vedret is meg 
lehetne tölteni így egyidej űleg, nem úgy, mint Andrei háza előtt, aki 
bíróskodásának idején kutat építtetett, de mi egy ilyen egyszer ű  kút; 
egytelen kőoszlop, egyetlen csővel ehhez a csodához képest! 

Gheorghe bá azon nyomban megérdekl ődte, kinek a műve a szobor, 
mennyibe került, és az adatokkal hazautazott Fehérfalvára. 

A szövetkezet vezetőségének ülésén ünneplőben jelent meg. Olyan 
taktikát alkalmazott, amelyről tudta, célt ér el vele: önmagát nem em-
legette, többes számban beszélt, az egész vezetőség nevében. „Biztos 
vagyok benne, e közérdekű  dolog hasznunkra válna, bevezetnénk a mű-
vészetet a faluba, nevünket tisztelettel emlegetné a jöv ő  nemzedéke, ha 
megvalósítjuk e tervet." Körülbelül lu kezdte és hosszan, részletesen 
beszélt a szobor szépségéről, előnyeiről. . Hozzátette még, hogy a vezető-
ség tablója alá rajzolhatnák a csodaszép kutat — hiszen manapság min-
den vezetőségi testület szívesen fényképezkedik, tablójukkal feledhetet-
lenné téve magukat Előre kitervelten összezúzott minden lehet ő  ellen-
állást, amelyből — hála az önigazgatási szerveknek — van b őven. „Lesz, 
aki csökkenteni szeretné az elmondottak jelent őségét, előhozakodik 
azzal, hogy nincs mozink, nincs áramunk, szövetkezeti otthonunk sincs, 
utaink rosszak. Az igazság az, hogy mindezzel valóban nem rendelke-
zünk, de ezekhez pénz kell, milliók, és ez nincs. E műalkotáshoz viszont 
néhány tízezer elegendő, és máris bebizonyítottuk a falunak, hagy szí-
vünkön viseljük érdekeit, szépítésének ügyében mindent megteszünk" 
— ilyenformán zárta beszédét az elnök. Sikerült is megnyernie a vezet ő-
ségi bizottságot. 

Ne szaporítsuk a szót. A remekmű  megérkezett. Szakemberek is 
jöttek, hogy felszereljék. Meg kellett azonban állapítaniuk, hogy a kút 
vizének nyomása nem elegendő, hogy 2,80 méter magasra, a nó kezéig 
feljuttassa a vizet. A földbe kellene ásni a kutat, hogy megfelelően mú-
ködhessen. De hát ki látott elásott szök őkút szobrot? Ha víztorony épí-
tése mellett döntenének — és ehhez vízvezeték, szerelési munkálatok 
szükségesek —, ez néhány százazerbe kerülne, de el őfordulhat, hogy 
még többe. Ezek után kirobbant a versengési háború: hol szereljék fel 
a műalkotást? A valóság az, hogy amikor a szobor mellett szavaztak, 
mindegyik vezetőségi tag gondolatban a maga  utcájában képzelte el 
ennek felállítását, és erre valamennyiüknek nyomós okuk volt. 

A folytatást már nem nehéz kitalálni. A szobrot visszaszállítani nem 
lehetett, nem vették vissza. A csodálatos bronzasszony a sötét pincében 
hever és a falu, _a tréfás nevek buzgó osztogatója ez alkalommal is h ű  
maradt magához — innen ered az Elmékmű  Gheorghe név. A műalko-
tással járó költségeket a váratlan kiadások számlájára könyvelték el, a 
természeti csapások, a könyvelési veszteségek és hasonló elnevezések 
leple alá. Még sincs minden azonban elveszve: az utókor, ha felfedezi a 
szobrot, lehet, hogy büszke lesz ránk, a műveltségünkre, hiszen még a 
pincéinkben is szobrok voltak. 

NAGY Margit fordítása 
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LAZAR MERKOVIC 

ÁLMOMBAN 	 SZÉPSÉG PILLANATA 

Ott 	 Álmok 
mélyen 	 szintjén 
álmomban 	 te 
az 	 elvezetsz 
ajkadat 	 szemed 
álmodtam. 	 fénye 
Te 	 sugarába. 
létező 	 Nem sírok. 
te 
kiemelked ő  
emelj ki 
engem 
is 
a 
mélyb ől 
az 
álomból 
te 
álomteremtő . 

REZDÜLÉS 

KAGYLÓ 

Tekinteted 
kristályától 
egyéni 
vágyad 
szoros 
láncszemévé 
lettem. 
A remény 
mégsem hagy 
cserben: 
szemed gyönyör ű  
bal felének 
fehérjébe 
írok. 
Lám: 
hunyt szemeid 
tenyeremben — kagyló. 
Vedd üzenetem, 
valóban 
egyformák 
leszünk. 

Szerény vagyok, 
elég nekem: 
sötét szemed 
csillanását 
megéreztem 
megrezzenek lám, 
mint nyugtalan 
vízhullám. 

PILLANAT  

Homlokomra véslek 
(még ha f elvérZern'is magam!), 
akkor boldogan láthatod: 
tiéd volt minden gondolat., 

MIKULA Márta foratáSilli 



ÖRÖKSÉ G  

RÓNAY LÁSZLÓ 

KOSZTOLÁNYI HUMANIZMUSA 
A MEZTELENÜL SZABAD VERSEI 

A nagy regények után mintha úgy érezné Kosztolányi, valamit befejezett. 
Tájékozódik, kicsit kevesebbet dolgozik, bár az ő  páratlan munkabírása 
mellett ez a „kevés" is iszonyúan sok voltaképpen, hiszen hétr ől hétre 
írja tárcáit a Pesti Hírlap hasábjain, egyre gyakrabban foglalkozik — előbb 
csak kedvtelésből, majd tudatosan — nyelvészeti problemákkal, verseket 
ír, melyekbenú' formákkal kacérkodik, elbeszélései jelennek meg, s for-
dít rendületlenül. Meglehetősen magányos. A sikeres, kicsit színészies fel-
lépésű  író ezzel a szereppel is rejt valamit. Talán épp azt palástolja, meny-
nyire fáj, hogy magára maradt, hogy ifjúsága barátai sorra elpártoltak 
mellőle és más ideált kerestek. („Híveim tábora lassanként elhagyott” — 
írja a Konkoly és búza című  tárcában.) Még fájdalmasabb az a tapaszta-
lata, hogy ebben a korban az ember elmagányosodása szinte törvényszerű . 
„Ha nagyon boldogtalan és kétségbeesett vagy — olvassuk „Naplósoraiban"  
1927-ben —, s az utcán bódorogsz, hogy öntudatlanul szánalmat koldulj 
mindenkitől, főképp egy dologtól borzadsz el: mennyire zártak, különválók, 
áthatolhatatlanok az emberek, mennyire nem lehet hozzájuk férk őzni, 
rájuk helyezni ggyy fájdalmadat, mint 'követ. Ez a körülhatároltság már 
megalkotottságukban, testük mivoltába n is kifejeződik, melyet szigorúan 
és végzetesen a bőr takarója föd el, jelezve, hogy eddig van egy ember, 
és nem tovább. Nincs mód, hogy valami bűvös villamos huzalt feszíts kö-
zéjük és közéd, nincs mód, hogy a részvét útján egészen egyek legyenek 
veled. Ezért inkább hazaténferegsz, bezárkózol, hogy ne láss többé embert." 

Ebben az idegenkedő, önző  közegben mégis szüksége van társra. Vala-
kire, akinek elmondhatja legégetőbb problémáit, akivel egészen megoszt-
hatja magát. Ez a valaki lesz: Esti Kornél. Hogyan támadt ez a név? 
— kérdi felesége a róla írott könyvében, s így próbál — némiképp vitat-
ható módon — válaszolni: „Talán a pesti polgár alakjából, aki nem derűs, 
világos, egyszerű, mint a nap l, de baljós és kétes, akár az este, kereszt-
neve Kornél, tehát polgár, ni,sr Vizy Kornél, Édes Anna Vizy Kornélja, 
de sakkal-sokkal bonyolultabb és veszélyes, furcsán ön- és közveszélyes, 
kissé az elmebaj határán, irracionális, mint maga az emberi élet." Ez az 
alak hozta meg számára ideig-óráig a felszabadulást. Esti Kornél hitette 
el, hogy az életnek nincsenek kötöttségei, hogy igenis létezik az a teljes 
szabadság, amikor a véletlen válik törvényszerűvé, s amikor szabad aka-
ratunk fittyet hányhat az előre elrendelés keserű  törvényének. Esti Kornél 
csábította olyan felismerésekre, amilyenekre magától már nem vállalkozott 
volna. Tőle tanulta meg, hogy az élet változatlanul izgalmas kaland, s 
nem olyan sivár, reménytelen, mint amilyennek ő  látta ezekben az évek-
ben. Ő  kecsegtette társaságával, s Kosztolányi örömest kísérte furcsa-
izgalmas útjaira, hiszen nélküle annyira egyedül volt. Kés őbb aztán egyre 
szkeptikusabb lesz vele kapcsolatban is. Nem véletlen, hogy amikor kötetté 
rendezi az Esti Kornélt, a bevezetésben már elhatárolja magát t őle. De 
ekkor még a friss élmény elfúló izgalmával hisz neki és követi. 

Megnyugvást, mint oly sokszor válságos, magányos periódusaiban, 
Shakespeare-nél talál. Fordítja a Téli regét. Még nem gondolkodik el olyan 
intenzíven e föladatról, mint majd nagy tanulmányában (A Téli rege új 

388 



szövegéről, 1933), vagy nem kevésbé jelentős cikkében, melyben a Hamlet 
tizenhat sorából kiindulva szól Shakespeare-hez f űződő  viszonyáról. Való-
ban bámulatos élesen látta Babits kettejük különbségét idegen költ őkhöz 
való vonzalmaik terén is. „Az ő  nagy példája és választott Istene Shakes-
peare volt — írja nekrológjában. — Engem nyugtalan hajlamaim Dante 
felé vontak. Milyen ellentétes események! Övé az ezerlelk ű : aki tárgyilago-
san gyönyörködik szépben és rútban, jóban és rosszban, erényben és 
bűnben egyformán: nem is kíván eligazodni az élet őserdejében; ábrázol 
egyedül az ábrázolás kéjéért s személyében szinte el is t űnik; véleményét, 
rokonszenvét még sejteni sem lehet ..." A Téli rege, az újból fellobogó 
Shakespeare-imádat valóban a menekülés egyfajta kísérlete: mintha ma-
ga is megpróbálná, vajon sikerül-e teljesen elvonulnia az élett ől, mely-
ben csalódott, s amelynek egyre inkább a fonákját látja. De tudja: immar 
jóvátehetetlenül elkötelezte magát egy újfajta látás- és szemléletmód mel-
lett, mely a maga valóságában jeleníti meg az embereket, s a körülöttük 
változó, alakuló díszleteket is, melyet így nevezünk: élet. Egyik legszebb 
és legteljesebb vallomása szól erről, az 1927-ben írt Fakul a festék: „Én 
változtam meg e pár esztend ő  alatt, gyökeresen. Képzeletem belülr ől ki-
felé fordult, észrevettem a valóságot, mely addig nemigen érdekelt. Sze-
gényedés ez vagy gazdagodás? Nem tudom. Ügy látszik, ez az élet rendje. 
Vesztettem valamit és kaptam helyette valamit. Semmi esetre se cserélném 
el azonban mai tudásomat gyermekkori lázamért. Akkor rajongva bámul-
tam az élettelen silányságot, de nem láttam meg a köztük mozgó életet. 
Igy a díszlet egyre halványabb, a színház egyre unalmasabb, a könyv egy-
re semmitmondóbb, de az, ami él, az ember, a fűszál, a virág egyre ér-
dekesebb. Fakul a festék, de az ég mindig kékebb." 

Kétségtelen, hogy a clown-attit űdnek is átértelmezése ez a gondolat, 
mint ahogy maga Esti Kornél sem egyéb, mint a clown-motívum sajátos, 
egyéni realizációja. Mindennél ékesszólóbban vall majd err ől 1933-ban, az 
Esti Kornél énekében: 

Tudjuk mi rég, mily könny ű, 
mit mondanak nehéznek, 
és mily nehéz a könny ű, 
mit a medvék lenéznek. 
6 szent bohóc-üresség, 
szíven a hetyke festék, 
hogy a sebet nevessék, 
mikor vérz ő, heges még, 
ó hős, kit a halál-arc 
rémétől elfed egy víg 
álarc... 

Súlyos, egyéni jelentése van a „vérz ő, heges még" sornak, mely azt 
jelzi, hogy Kosztolányi végigjárta a szenvedésnek, a maga útjával és sze-
repével való elégedetlenségnek ugyanazokat a stációit, mint Babits Mi-
hály, aki védekezésül A vén kötéltáncos alakját ébresztette. Kosztolányi 
azonban érintetlenül őrzi magában a képzelet jogait. Egy évvel a Fakul a 
festék után ismét egy játékbolt kirakata el őtt meditál a valóság és a 
képzelet viszonyáról, és ezeket írja: „Izzó nyári dél t űzvészfényében nOge-
getem a játékosbolt kirakatát ... Lehet, hogy ezekben az összeábdáli. - 
mikban valaki még fölfedezze a tündérvilágot? Hogyne, csak friss, h ív ő  
lélek kell hozzá. Urügyek az érzésre, a gondolkodásra, valaminek a: meg-
indítói. Csak a képzelet tölti meg tartálammal."  

E folyamat visszáját is ábrázolja. A friss képzelet ugyanis tündérvar 
lágot teremthet, de az éber lelkiismeret is olyan er ővel szólalhat meg ben-
nünk, mint a hajótülök Katalinka című  kistárcájában. Az Esti Kornél 
első  darabjaiban is újra meg újra megpróbálja a lelkiisnreti konflikust 
ábrázolni. A maga szkeptikus-nihilista módján, kicsit itnizálva ugyan, 
de nagyon is komoly bels ő  hitellel ezt a belső  harcot, a megnyugvásért 
és a jó lelkiismeretért, a helyes cselekvés okozta kiegyensúlyozottságért' 
vívott küzdelmet ábrázolja Górcső  című  tárcájában. A tudós szenvtelen 
nyugalommal mondja a költőnek, miközben vérének molekuláit, feli a 
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mikroszkóp alatt: te nem mered megismerni magad. A költ ő  valóban 
visszariad magától. Mert hiányzik belőle a saját magában és az alkotás- 
ban való hit biztonsága. Ahogy a rövid tárca befejez ő  mondataiban olvassuk: 

,.„A tudós lecsavarta a górcsövet. Tétován kérdezte: 
Vpltaképpen hát mit akarsz? 

A-költő  ezt mondta: 
— Hinni." 
Kosztolányinak egyik legszemélyesebb, legsúlyosabb problémája ez. A 

húszas évek kezdetét ől kereste ezt a fajta hitet, melyet nem a vallásos 
meggyőződés, hanem az elkötelezett humanista magatartás biztonsága 
táplál, s noha jelent ős lépéseket tett felé az Édes Annában, noha vállalta, 
hogy megszabadul kedvéért az addig oly m űvészivé kristályosodott for-
ma nyűgeitől is a regényekkel párhuzamosan írt szabad versekben, e 
meggyőződés biztonságát nem sikerült kiküzdenie. Nem is sikerülhetett, 
hiszen humanizmusának középpontjában mindig az izolált egyén állt 
a maga bizonytalanságával, magára hagyatottságával, feloldatlan válságával. 

Ezért kettős e magatartás. Egyfel ől ott munkál benne a rendkívüli 
virtuóz könnyedsége, a nagy író nyugtalanul vibráló érdekl ődése, más-
felől azonban az esztétizáló magatartás cselekvés-korlátozó, a szemlél ődés-
re hagyatkozó világlátása, mely újra és újra szkepszist, kétségbeesést 
szül. A XX. század racionalizmusa eszményét — úgy látja — felváltotta a 
csömör, „az értelem az ebek harmincadjára került". Ebb ől az élményből 
és meglátásból fakad fel szkepszise. Ez egyként táplálkozott abból a meg-
győződésből, hogy az egyes ember értéktelen, s nem mer a lélek legmé-
lyére hatolva új utak felé tájékozódni, olykor abból is, hogy a szavak 
látszólag sokszor nem elégségesek a kommunikáció megvalósulásához, de 
abból is, hogy a rohamléptekkel fejl ődő  civilizáció látszólag maga alá 
temeti a kultúrát. Az 1927-ben írt Hajnali párbeszéd önmagammal-ban lá-
tomássá tágítja a kultúra kultúraellenségének paradoxonát. Hiszen látszólag 
igaza van: az ismeretterjesztés és a technika akkor népszer űsödő  új eszkö-
zei, a rádió és a film valóban kitágították a világot, s az emberi agy 
új és új benyomások feldolgozására kényszerült. A könyvtárak zsúfoltak 
voltak, s az őrjöngő  termelés és fogyasztás zaklatott hajszája közben 
valóban felvetődött a polgári kultúra legjobbjaiban a civilizáció és a kul-
túra halálának réme, úgy, ahogy Kosztolányi képzelete is eljátszik egy 
pillanatra vele. Számára azonban ez egyel őre csak játszi kísérlet: legyint 
egyet, a következtetéseket már nem vonja le, nem is érdeklik, megelég-
szik a kórisme hajszálfinom, pontos rajzával. 

A kapitalizmus kultúraellenessége azonban mégis fokozottabban irá-
nyítja figyelmét a művészet és az erkölcs összefüggéseinek kérdésére. Nem 
alkot egységes, összefüggő  rendszert. Soha nem is volt igénye ilyesmire. 
De e szétszórtan, 1927-ben azonban a szokásosnál jóval gyakrabban meg-
jelenő  cikkekből azért következtethetünk etikai álláspontjára. Vallja a 
teljes formaszervezet expresszivitásának tételét, amikor így fejtegeti a 
művészet és erkölcs összefüggésének kérdését: „Kétkedve fogadom, amit 
e tárgyról írtak. Valljuk be négszemközt, hogy ezek többnyire szemfor-
gató tanácsok, nagyhangú fontoskodások. Tagadhatatlan, hogy minden 
művésznek van erkölcse abban az ősi értelemben, amelyben ezt a szót a 
pogányak használták, kik egészséges ösztönnel a szokást nevezték erkölcs-
nek ..." Ezt a relativista szemléletmódot igyekszik igazolni abban a cik-
kében, melyben a költ ő  őszinteségéről eszmélkedik s egyben a maga er-
kölcsi fölfogásának teljes megfogalmazását adja: „Vajon igaz-e az a hie-
delem, mely a költő  őszinteségéről terjedt el? Azt hiszem, vaskos félre-
értésről van szó. A költő  őszintesége semmi esetre sem közkelet ű  szóki-
mondás, hanem gyakran ennek a megkerülése. Egy milliárdnyi részét 
mondja ki annak, ami benne él, s szavai épp azért oly varázsosak, mert 
mögöttük egy egész világ áll, mint aranyfedezet. Árnyalatok rémlenek föl 
versében, revulet, sejtelem, harag, szeretet, de sohase gondolatok. A gon-
dolat egyszerűen nem oldódik föl a költészet anyagában, ott marad nyer-
sen, mint egy darab kő. A legrosszabb művészi alkotások telis-tele vannak 
úgynevezett »gondolatokkal«". 
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Kosztolányi világképének legjellegzetesebb elemei fogalmazódnak meg 
szeszélyesnek látszó kis jegyzetben. A „gondolat", a „mondanivaló" elleni 

is szól. Azok ellen a kritikusok és esztéták ellen nyilatkozik meg, akik 
tiltakozás voltaképpen a kor hivatalossá emelt irodalompolitikája ellen 
a jóízlés nevében támadták regényeit, akik ízléstelennek ítélték _ ábrázolás-
módját, akik újra meg újra a harmonikus — valójában: la ''— önkife-
jezés útjára igyekeztek szorítani. Kosztolányi velük szemben inkább a 
l'art pour l'art hívévé szeg ődik. De a l'art pour l'art természetének 
megfelelően tiltakozást jelent e gondolat legpregnánsabban Ady által kép-
viselt esztétikának a cselekvést valló, társadalmi méretekben gondolkodó 
és alkotó magatartásformája ellen is. Igaz, Kosztolányi is sejti lelke leg-
mélyén; hogy olyan kor érkezett el, mellyel szemben minden becsületes 
művésznek állást kell foglalnia. Állásfoglalása ekkor még jórészt pasz-
szív, az elvont humanizmus csillagzata jegyében születik: „Mondd, nem 
kellene-e nektek, íróknak, a világ minden írójának, a világ minden jóaka-
ratú szellemének összefognia, tankönyveket írni, tisztességes, okos, angyali 
tankönyveket, hogy gyermekeink megszeressék általuk az embereket és 
az életet s meggyűlöljék a sötétséget és a halált, hogy eloszlassuk lelkük-
ből a félelmet és rémületet, mely okozója minden gonosznak, hogy kezei-
ket egymásba rakjuk és kibékítsük őket, hiszen szüleik már félig-meddig 
kibékültek"? 

Nemcsak etikai nézetei mélyülnek, alakulnak ezekben az években, 
hanem az esztétikai kérdések iránt mindig is meglevő  vonzalma is fellob-
ban. Rendkívül érdekes és rá jellemz ő  az a néhány sor például, melyet a 
Káté az írásról-ban mond el Petőfi Tündérálomjának csodálatos hatásá-
ról. A költemény szépségének forrását abban jelöli meg, hogy felszökell 
a hétköznapi kepzelet fölé, hogy a költ ői tehetség új tartalommal telíti 
a hagyományos szavakat, s „a szöveg küls ő  formájában is példázza a gon 
dolatot, az érzést". S a versr ől írt Ábécében ismét kifejti, „logikailag 
minden vers tartalmatlan". S ugyanitt: „Az a tartalma, hogy egyszer ű  
titokzatosságában úgy él, akár a búzamag, mely csírázni képes." A l'art 
pour l'art jellemző  kétarcúsága fogalmazódik meg ezekben az esztétikai 
tárgyú írásaiban is. Amikor tiltakozik a költészet politizáló funkciója el-
len, voltaképpen a baloldali irodalom ellen hadakozott, védte az izolált 
egyén önkifejezési jogát, azt a tényt, hogy szerinte a szabad szellem csak 
a világtól független szigeten élhet, s a kifejezés is önmagáért való, az al-
kotás mint elvont művészi produktum az igazán izgalmas jelenség és tény. 
Ismét az Ady-ideállal, az elkötelezett m űvésszel szemben fogalmazza meg 
a maga ars poeticáját, egy sz űkebb horizontra tekint ő  világszemléletet. 
Megélve-megírva az addig természetes közegének vallott lateiner értel-
miség válságát és lassú halódását, még er ősebb szkepszissel fordult min-
denfajta elkötelezettség ellen. A magányos író függetlenségének jelszavát, 
az önmagáért való, mesterivé csiszolt írásm ű  hitelét hirdette ekkor Kosz-
tolányi, s ezzel voltaképpen a kétely fogságában egy középutas magatar-
tást igyekezett kikovácsolni a maga számára. 

Eddig is szívesen írt alkalmi nyelvm űvelő  cikkeket. Ezekben az évek-
ben fogalmazódik meg azonban benne, hogy a tiszta, a tudatosan őrzött 
és védelmezett nyelv jóval több, fontosabb, mint hogy csak az eszmecse-
re eszköze legyen. Még nem fogalmazza meg ezt olyan ziháló evidenci-
ával, mint a Lenni vagy nem lenni-ben, melyben a világ szorítása kihívta 
belőle élete egyik nagy vallomását. De kétségtelen érlel ődik ilyen irá-
nyú írásaiban a felismerés: a magyarság csak akkor őrizheti meg ma-
gát Európában, ha nyelvét és hagyományát őrzi. Előbb régi szokása sze-
rint csak ironikus fekvésben próbálgatja a témát (Anyanyelv, 1927), aztán 
már komolyabban (a Kis nyelvtanban például kigúnyolja a tartalmatlan, 
nyelvi vonatkozásban is megnyilvánuló idegenimádatot). Kés őbb szinte 
vallomásos erővel: „Az a tény, hogy anyanyelvem mag ; és magyarul 
beszélek, gondolkodom, írok, életem legnagyobb esemény; '`melyhez nincs. 
fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint 
a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e vagy alacsony, er ős-e 
vagy gyönge. Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben xlegeim díír,. 
ban, metafizikai rejtélyként. Ebben az egyedülvaló életi* csak így 
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latkozhatom meg igazán. Naponta sokszor gondolok erre. Épp annyiszor, 
mint arra, hogy születtem, élek és meghalok." (Ábécé a magyar nyelvről 
és lélekről, 1927) „Veszélyben van nyelvünk épsége és szépsége!" — kon-
dítja meg a vészharangot, s nyílt levélben kéri a színészeket, gyógyítgas-
sák művészetük orvosságával a szakadozott, beteggé tett magyar nyelvet. 
Különösen az idegen hatásoktól óvja, mert érzi, hogy ezzel függetlensé-
gét is menti. Ezért javasol maga is szívesen magyar szavakat az idegenek 
helyett, ezért emeli fel szavát újra és újra az „idegenmajmolás" ellen, 
amiben nemcsak nyelvünk, de nemzeti voltunk elárulását is látja. Co maga 
egyre inkább tudatosítja, hogy a nyelv természetesen nem az embert ő l 
független jelrendszer. Sőt, fölfigyel arra is, hogy a nyelv lehet osztályok-
hoz kötött és figyeli a rétegnyelvi elemeket . Felfedezi azokat a szava-
kat, melyek a „kerületi villamosakon ... a szegénység orrfacsaró szagát 
árasztják", a csibésznyelvet, s általában azokat a nyelvi elemeket, melyek 
a jellemzés eszközei is lehetnek az író kezében. Még egyszer hangsúlyoz-
nunk kell azonban, hogy a nyelvet els ősorban nem kísérletnek látta, ha-
nem a hagyomány s általában a nemzet meg őrzése legfontosabb eszközének. 

Az összetartozás gondolata más aspektusban is megvillan akkori 
írásaiban. Egyik legszebb tárcája, a Két részeg meg egy rend őr például 
az egyszerű , a szegény emberek szolidaritását ábrázolja. S a máskor iro-
nikusan kacsintó Kosztolányi, miközben azt figyeli, hogyan támogatja 
hazafelé a részeg öregembert és öregasszonyt a „falusi ember", s hogyan 
próbálja segítgetni a „fővárosi szerencsétleneket", mintha könnyet mor-
zsolna a szemében. Mintha részvétébe, emberi együttérzésébe is mélyebb, 
valósabb színek játszanának, csillognának, s ez a szemérmes rejt őzködő  
egyéniség mintha nem is mindig bújna már idegen szerepekbe. 

Körülbelül ez a háttere — és természetesen nagy regényeinek egy-
másutánja is — annak a néhány évnek, míg 1924-t ől 1928-ig végérvénye-
sen kötetté rendez ődött és szerveződött benne magában is a Meztelenül, 
amely elsősorban azzal lepte meg kortársait, hogy szabad verseket is kö-
zölt benne. Aligha azért, amiért Németh László feltételezi, hogy tudni-
illik a Kosztolányi-líra „természetes medre eldugult" volna, sót nyilván 
nem ugyanazok a minták ösztönözték erre a kalandra, mint Babits Mi-
hályt, aki érzékenyen reagált Erdélyi és Illyés szabad verseire. 

A forma megválasztásában nyilván része volt Kosztolányi bels ő  vál-
ságának is. A lateiner értelmiségi széthullásával párhuzamosan hol két-
ségbeesetten, hol riadtságát rejtve, fölényesen kereste azokat a fogód-
zókat, melyek mentén a maga széthulló világképének elemeit megment-
hetné. Ilyen fogódzónak mutatkozhatott esetleg a szabad vers is. A 
szemléletváltással párhuzamosan történ ő  formaváltást hasonlóan magya-
rázza Füst Milán: „Meztelenül. E cím nyilván azt akarja kifejezni, hogy 
a költő  megtalálta magában legigazibb őszinteségét, hogy legyőzte mind-
azt, ami eddig annak ellensége volt. — Meztelenül: ez a cím azt jelenti, 
hogy mindent megutált, ami felruházta, vagy felcicomázta beszédét, — 
hogy meztelen szeretne lenni végre, mert eddig nem érezte magát annak. 
Jól megértjük ezt a vágyat, ezt a nosztalgiát az őszinteség után. A dü-
höt, amely élete delén fogja el az embert, mikor körülnéz s megállapítja, 
hogy sok mindent elmondott már, csak éppen azt még mindig nem, amit 
a legjobban szeretett volna világgá kiáltani, ami szívét a legjobban nyomta." 

A szemléleti átalakulás ért ő  és magyarázó elemzését adja Kassák 
Lajos is: „Aki ugrálni, csillogni, bukfencezni tudott, és a leveg őben is 
csengettyűszót varázsolt el ő  a szavaiból — ilyen bizonytalanul lépeget a 
földön, és ennyire az értelem zsákhordói lettek a szavai. Mintha újra ta-
nulna járni és újra tanulna beszélni. S már aligha tud kitérni ez el ől a 
vállalt erőpróba elől. Az örök diák-kamaszból meglett férfivá komoro-
dott. Ha tükör elé áll, nem tetszelegni akar magának, látván ábrázatának 
mását, hanem gondos számvetést csinál múlttal, jelennel és jöv ővel. A 
szavak karneválja helyett a bizonytalanságérzés panaszai koldulnak. Az 
impresszionista költő  kibámul az éjszakába, és illúziókon és hirtelen imp-
ressziókon túl egyszerre így szól magához: 
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	  hát te mit kerestél 
ezen a földön, mily kopott regéket, 
miféle ringyók rabságába estél, 
mily kézirat volt fontosabb tenéked, 
hogy annyi nyár múlt, annyi sok deres tél... 

ötven, 
jaj, ötven éve — szívem visszadöbben — " 

Kassáknak ez a bírálata már az ötvenes költ őt köszönti, mégis legin-
kább talán a Meztelenül verseit író Kosztolányit jellemzi a leghitelesebben. 
A költőt, akit már nem kápráztatnak a rímek, aki ráébredt az élet „mez-
telen" döbbenetére, aki megízlelte a magány keser űségét, aki közvetlenül 
megtapasztalta az addig biztonságot adott lateiner értelmiségi háttérel-
mozdulását, aki újra meg újra megpróbál kitörni az esztétizáló szemlélet 
felismert korlátai közül, de aki épp az esztétizáló magatartás kétarcúsága 
miatt sosem tudott eljutni az alkotó humanizmus eszményéig. Els ősorban 
ez teszi olyan tragikussá a Meztelenül kötet világképét. Nem magányos 
dokumentuma e kötet Kosztolányi szemléleti kiútkeresésének. Ott készü-
lődött már némelyik verse azokban a tárcákban, melyekben annyi részvét-
tel szólt az egyszerű  kisemberekről, s mintegy előlegezi az Alakok és a 
Bölcs őtől a koporsóig lírai rajzait. Emitt a lírikus oldja prózává tapaszta-
latait és emlékeit, míg :a Meztelenül-ben elsősorban a prózaíró keresi a 
lírai kifejezésmód felszabadító ihletését. 

A formaváltás közvetlen kiváltó okát sokfelé kereshetjük. Kassák 
Lajos szerint a modern költészet hasonló törekvései termékenyítették 
meg Kosztolányi líráját, Turóczi-Trostler József a formális expresszioniz-
musnak Kosztolányira tett hatásáról ír, amikor a Meztelenül verseiben „a 
hangulatmenet mintha már-már logikai menetté világosodnék". Alighanem 
igazat kell adnunk ama finom megfigyelésének, hogy „ezek a versek csak 
abban az értelemben szabadak, hogy nincsen szabályozott metrumuk, hogy 
látszólag elszigetelt részekb ől vannak összerakva, holott valójában kivé-
tel nélkül egy belső  ritmus-magból nőttek ki, épültek föl, — úgy, hogy ez 
a mag központi szervként táplálja, tartja összefüggő  lüktetésben a vers 
szervezetét". 

A Meztelenül a Kosztolányi-líra — részben a korból fakadó s a világ-
kép válságából következő  objektiválódásának dokumentuma. A rím mes-
tere, aki a kifejezés nagyszer ű  lehetőségét találta meg a regényformában, 
most azért szakítja le a versről a szépség eszközeit, hogy itt is meglel-
hesse az önkifejezés adekvát formáját. Most már tudja ,kívülr ől", objek-
tiválva szemlélni régi önmagát és azokat a költ ői törekvéseit, melyeket 
— úgy érzi — maga mögött hagyott: 

Igy értem én erre az útra, 
melyen jártok azóta. 
A félelem vezetett, 
mert féltem nagyon, hogy meghalok, s a sötétben kiabáltam, 
követel őzve, hogy a többiek rám figyeljenek, 
szánjanak meg és szeressenek. 
Megszántak engem ők, 
szerettek is, s én is szántam és szerettem őket. 
Egyik kezemben a félelem, másikban a részvét, 
ballagtam előre, 
s közben elmúlt fél életem. 

(Költő) 

Megunta a régit, „nekem már elég volt, / lassan hazamennék" — írja 
a Vendégség közben című  versben. Már Hetedhétországban sem várnak 
rá új tapasztalatok és élmények: 
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Hideg- és melegvíz-szolgáltatás minden szállodában, 
néhol éjfélkor is lehet borotválkozni, 
könyvet vásárolni. Telefonhívásra 
nyomban házhoz mennek. Ámde, bevallom, 
végső  benyomásom fölöttébb lever ő. 
Mert mikor vonatom száztíz kilométer 
sebességgel lihegett e dics ő  városok 
felé a füstben a vékonyan csorgó 
holdfényben, mindenütt láttam riadozva 
igen jelentősen 
az ébren-alvó népes temetőket. 

S itt nemcsak az sugallja a költ ői elmozdulást, az érdeklődés irá-
nyának változását, hogy ezt a verset átvonásaival, szándékolt prózaisá-
gával akár egy avantgarde költ ő  is megírhatta volna, hanem az az árul-
kodó sor is, melyet ez a kényes stiliszta egészen biztos, hogy tudatosan al-
kalmazott: az „igen jelentősen". Egy ilyen már-már prózai közbeiktatás 
mindennél jobban árulkodik arról, hogy a benne él ő  kiábrándultságot, 
magányt, s az ebben a költeményben is számtalan alakváltozatban jelen 
levő  szkepszist új eszközökkel akarta megírni és kifejezni. Mint ahogy 
alighanem alkalmasabbnak érezte ezeket az eszközöket a megújult téma-
világ érzékeltetésére. Sokkal valóságközelibb, életteljesebb e korszaka, 
mint az előzőek. Immár nemcsak az egyes ember hangulatait, lelki reflexeit, 
nem csupán a tűnő  időt és a nosztalgikus világérzést igyekszik a vers kiindu-
lópontjává tenni, hanem magát a tömeget is, mely az ő  formátlan állandó-
an változó, lüktető  ábrázolásában erősen hathatott József Attila hasonló 
témájú versére is. 

A lírai egyszerűsödés, az érzelmek köznapi szintre szállítása (s épp 
ezáltal való hitelesítése), a nagy szavak, a patetikus-retorikus gesztusok 
tudatos kerülése, a dekorativitás mell őzése, mind-mind azt a célját támogat-
ják, hogy közelebb férk őzhessék a valósághoz, úgy, abban a szellemben, 
ahogy már idézett cikkében írta. Remek példa az érzelmi redukcióra a Csön-
des viszontlátás, mely visszafogottságával, tartottságával válik h ű  emberi 
dokumentummá. Érdemes visszaemlékeznünk arra a képre, amelyet a vi-
lágháború idején rajzolt a fronton harcoló, vérben álló öccsér ől, s mellé 
helyezni ezt az újat, mely épp sz űkszavúságával mond többet és humánu-
sabbat amannál: 

Mozogni kezdtem. Fölkelt meglep ődve. 
Mindketten mosolyogtunk, megcsókoltuk egymást. 
Nem igen tudtunk beszélni, 
mert észrevette ő  is, 
amit én észrevettem, 
s megállapodtunk abban, hogy este együtt vacsorázunk. 

Ezzel az újfajta látásmódda1 régi kedves témáit, a magányos embe-
rek látványát és szenvedését is új távlatokba tudja állítani, s egyetemes 
érvénnyel fejezi ki magányukat, mint a maga nemében remekm ű  Lankadt 
ibolyában: 

Lankadt ibolya forró délelőttön 
ez a lány. Szája keserű, fáradt. 
Ügy mosolyog, hogy fáj, a régi álmok 
kísértetei játszanak árnyas nagy szeme körül, 
halovány arcán pedig a múlt emlékezik, 
mindenre, ami volt. Kopott és megdics őült. 
Szórakozottan megy az utcán. Otthon 
sír. Nevetése zavart, mint a szegény 
lányok, kik félnek, hogy megsértik, 
vagy lenézik őket. Nyúlsz őr-boáját is 
azért viseli, hogy alkalomadtán 
legyen mivel védekezni, formálni 
fejét, s maga elé tarthassa, vagy belé-
harapjon. Sokat szenvedett nagyon. 
Kevés öröme volt. Megcsalták, félrelökték. 
Harminchárom éves. Mint Krisztus 
abban az időben, mikor keresztre feszítették. 
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A védtelen, kiszolgáltatott embert eddig szívesen idézte tárcáiban, 
kisebb cikkeiben. Most a prózai művek lapjairól átlépett a versek közé 
is. A „lankadt ibolya" mellett nem kevésbé érzékletesen, humánusan idézi 
az özvegyet a villamoson (özvegy a villamosban), aki ugyanolyan védtelen, 
kiszolgáltatott és magányos, mint amaz volt. Verset ír — tárcát is, nem 
egyet — a Gépírókisasszonyról, monoton munkájáról. S bár nem a kér-
dés mélyére hatolva, de a társadalmi egyenl őségnek egy sajátos, kicsit 
túlurizált értelmezése is megjelenik az Intés az öregebbek tiszteletére című  
versben, melynek végén ugyanaz a „diadalmi lobogó" emelkedik a magas-
ba, melyek „úszva, lassan repülnek az ünnepi magasban" a Szeptemberi 
áhítat csodálatos befejezésében. 

Ekkoriban írt cikkei, tárcái is sokat elárulnak magáról, de a vers 
volt mindig az az elem, melyben legnyíltabban és legteljesebben nyilat-
kozott meg, kendőzetlen őszinteséggel, átélt igazsággal. A Meztelenül-ben 
— akárcsak régebbi köteteiben is — ő  verseinek hőse, s a kötet egyik 
alaprétege azt a folyamatot ábrázolja, ahogy a lírai énben is bekövetkezik 
a változás, átrendeződés. Kendővel született a világra, s egész életében el-
homályosult, tétova tekintettel kereste az igazságot — írja a Bekötött 
szemmel című  versben —, de hiába próbál szabadulni bénítónak érzett 
adottságaitól, sohasem sikerült szemér ől letépnie a látást akadályozó 
vásznat. S azt kell hinnünk, hogy ekkori érzése szerint a tisztán látását 
és világos megszólalását akadályozó tényez őnek tekintette egész addigi 
költészetének sok formai bravúrját, a csak a kifejezés szépségére ügyel ő  
zeneiséget. „Ruhátlan és hústalan zúg el a lelkem, / nem illik hozzá az 
ifjúi parádé" — írja a Csomagold be mind-ben, e korszakának egyik 
legjellemzőbb, önmagáról legtöbbet eláruló versében. „Ezeken a költe-
ményeken erősen látszik a prózaíró roppant írástudata — mondotta Kosz-
tolányiról tartott remek meglátásokban b ővelkedő  akadémiai székfoglaló-
jában Szabó Lőrinc. — ..Itt hiányoznak el őször a Kosztolányi-versek-
ből a kétes szükségességű  jelzők, főnevek. A tűrés, a közöny, a bölcsesség 
korszakában vagyunk, a pillanat most már az örök érvény egyszer űségé-
vel »higgadtan, de keményen fújja goromba dalát«". S valóban: a si-
kert annyira áhító, a népszer űségben oly szívesen megmártózó költ ő  egyet-
len gesztussal kiszakítja magát eddigi közegéb ől, hogy magányosan ma-
radhasson, hogy a hivatása parancsára hallgatva maga vívja meg azt a 
küzdelmet, amelyhez most már nem érzi fontosnak a jelz ők csábító fé-
nyeit és a kifejezés lüktető  szépségét, hanem mint kötete címében is 
vallja: a pőre egyszerűség kockázatát vállalja, csakhogy minél tisztáb-
ban, igazabban cselekedhessen és készülhessen a halálra: 

Csomagold be mind, ami volt, ami régen 
volt, ami édes, mind csomagold be, 
ami több, mint játék, szerelem, több, mint 
élet is, a kincseim csomagold be, 
régi szavam, az aranyt, kevélyen 
csengő  rímeim, melyekkel magasan 
röpültem a többi fölött, s ékes igéim, 
mind-mind csomagold e batyuba, 
abba, amit hoztam, s hagyd az úton másnak, 
hogy hősi-igazul járjak egyedül, 
egyszerű  ember az egyszer ű  földön, 
s meztelenül legyek, amint megszülettem, 
meztelenül legyek, amint meghalok. 

(Csomagold be mind) 

Micsoda áldozat lehetett ez! Aki olyan jogos és büszke óntudattal 
mondja el magáról, hogy csengő  rímei szárnyán magasra szárnyalt a többi 
fölé, most tanulóifjú módjára kezd új utat, a szabad vers útját, csakhogy 
minél egyszerűbb, közérthetőbb lehessen, s minél többen érthessék meg 
mindazt, amit el akar mondani. S mindezt kend őzetlen egyszerűséggel, már-
már ridegen, ahogy Szabó Lőrinc írja: „ ... rideg fájdalom és közönséges- 

395 



ség mind verseknek csak vasvázai és csontvázai, mégis igazi költészet!" 
Néhol valóban szinte elemi erővel tör föl belőle a válság, a megcsalatottság, 
a becsapottság érzése. Mintha eddigi életét, melyet a szépreg szolgálatá-
nak rendelt, amelyben a magányos humanista gőgös szeretetével gyakorol-
ta a részvétet, el-hibázottnak érezné. Ennek zaklatott, elfúló beismerése a 
Magánbeszéd: 

Az életet szerettem. Azt, ami lüktet, 
azt, ami vágtat a vár rohamán. 
És szíveket gy űjtöttem. Elhanyatló, 
kedves f őket, jó aggok kéker ű, 
áldott kezét, kisgyermekek csodás, 
seprős-pillájú, búvós szemeit. 
Mostan természetesen kiabálok, 
izgága dühvel csapdosom üres 
kezem. Jaj, jaj, én eszel ős 
gyűjt ő, felsült, rossz üzletember, 
nagyralátó fajankó, mit m űveltem? 
Gyűjtöttem volna inkább szívtelen, 
durva követ, goromba vasércet, 
halomra rakva, mind-mind itt maradna 
vigyázva elfogyó életem hideg 
vigyorral, mint zsugorít az arany. 
De megvesztem azert, mi elveszend ő, 
imádtam én a legtöbbet, mi széthull 
s romlandóbb, mint a málna, vagy a hal. 

Kosztolányi szabad verse nem tart kapcsolatot a szabad versnek az-
zal a típusával, melyet Erdélyi József és nyomán Illyés Gyula m űvelt, s 
amely még Babits költészetére is hatással volt . Bár elképzelhető, hogy 
Kaszttalányi formaválasztására bizonyos hatással volt Kassák . jelenléte, 
az a tény, hogy ezen a látszólag minden hagyományt elvet ő  módon is talál-
kozni lehet a világlíra áramával, szabad verse mégis mer őben más, a vers 
kezelésének módja inkább Füst Milánét idézi, anélkül, hogy kettejük köl-
teményeinek természete bármily rokonságot mutatna is. 

Füst Milán ihletésére, formakezelésére az antikak voltak hatással, 
illetve az antikvitásnak az az élménye, melyet Berzsenyi lírája közvetített. 
Nála a szabálytalan sorok mögött is föl-fölsejlik a kötöttebb ritmus em-
lékképe. Hasonló megfigyeléseket tehetünk Kosztolányinál is. Sokszor egy 
laza, nem pontosan megtartott blank-jambus alapséma sejthető  szabad 
verseiben, melyek ilyenformán ugyancsak a hagyomány áramkörébe — a 
Shakespeareiből megtermékenyülő  Vörösmarty — kapcsolódnak. Ez a 
kötetlen alapsérna sejthet ő  például 2z épp az imént idézett Magánbeszéd-
ben is. 

A Magánbeszéd is figyelmeztet• válságának mélyén magányérzése lap-
pang. A polgári intelligencia becsületesen gondolkodó része tudatosan is 
vállalta a világtól való félrehúzódást. E drámát, illetve e menekülés hiá-
bavalóságának drámáját írja meg majd Babits a Jónás könyvében. És 
ugyanő  a Magánbeszédhez hasonló, mélyről fakadó, arra rímelő, de vele 
kicsit feleselő  vallomását mondja el a Cigány a siralomházban című  vers-
ben: 

úgy született hajdan a vers ujjam alatt, 
ahogy az Cr alkothatott valami szárnyas 
fényes, páncélos, ízelt bogarat. 

Ügy született kés őbb az ajkamon, mint 
a trombitahang, mint a trombitahang 
katonák szomjas, cserepes ajkain. 

De ma már oly halkan, elfolyva, remegve jön, 
mint beesett szemek gödreiben 
remegve fölcsillan a könny. 
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Persze Babits azt is kimondja: „Nem magamért sírok". Kosztolá-
nyi elsősorban a maga elhibázott életét siratja, s unnak jóvátételéül, ki-
egészítéséül vállalja a költői 'alkotás számára új útjait. Ám a kötött mér-
téktől való szabadulás vágyának és kifejezése demoknati7ilódásának sok-
kal mélyebben rejlő  okai voltak, semhogy csak irodalmi hatásokkal magya-
rázhatnánk Őket. „A tenger, zu' g még és a szikla áll / s mi fulladunk és 
köveken zúzódunk ... " ír ja Babits A húszéves „Nyugat" ünnepére. Alig-
hanem valamennyien fuldo kolva, kapkodva szedték a levegőt, hiszen az 
ellenforradalmi korszak lassú stabilizációja még nehezebbé tette a sza-
bad gondolat lélegzetvételeit. Kosztolányiban mindez semmiképp sem tu-
datosodott úgy, mint — mondjuk — Babitsban. De a költ ők finom érzéké-
vel megsejtett valamit a korban forgó, feszítő  ellentmondásból, s a ma-
ga módján, a maga eszközeivel, költ " tehetsége természete szerint érez-
tette is őket. Babits azt írja, hogy a költő  remegő  kézzel óvja a tiszta szel-
lem egyre haloványabban pislákoló fényét, s Kosztalány~ is feltűnik 
a bizonytalanság érzése, de sokkal stilizáltabban, áttételesebben, képbe 
olvasztva. Ő  arról ír, hogy villamoskalauznak álmodja át, „Dülöngve 
a kocsi ingó / talaján, /bőrtáska nyakamban, / állok" (Kalauz). Babits 
szeretné megtalálni a „milliókat", szeretné megosztani nehézségeiket. Kosz-
tolányi versének címe: Vágy eltévedni: 

Én már unom azt, hogy azért szeressenek, mert én vagyok. 
Más az én vágyam. Eltévedni éjszaka a sivatagban, 
mint a mesében. Menni a s űrű  sötétben, 
egy kis fényjel után, benyitni egy házba, 
hol lámpavilág ég s vígan lakomáznak. 
Várni, amíg kínálnak, letelepedni 
rakott asztalukhoz, étlen és szomjan, 
csak mint kósza vándor, ismeretlen senki, 
valaki, kinek a saruja csupa por. 
Aztán vigyázni, hogy nézi a gazda 
lassan-evő  szájam, gyorsan-ivó torkom 
kortyait, a kezem, mozgó kezem árnyát 
s megrendül ő  arcomat, oly jó szeretettel 
gyönyörködve bennem, mint egy kutyában. 

Rendkívül sokat mondó, árulkodó vers ez. A megnyugvást, bizton-
ságot kereső  költő  mintha megint visszatalálna az expresszionisták ih-
letéséhez. Elsősorban Werfel fiatalkori köteteinek emléke bukkan föl 
időről időre lírájában, elsősorban mindig akkor, amikor emberközelbe 
akar jutni, amikor a maga módján meg akarja fogalmazni humanista 
vallomását, azt az érzést, hogy neki is kell valahova tartoznia. Igaz, 
épp a Meztelenül verseinek születése idejéb ől ismerjük olyan vallomását, 
amelyben az izmusok divatjának elmúlásáról szól. Biztosra vehetjük, komo-
lyan gondolta ezt. Werfel lírája azonban nem az expresszionista költé-
szetet példázta számára, hanem olyan ihlet ő  közeget, melyhez időnként 
megtérhetett. A maga rokonát látta benne. Expresszionista társaival szem-
ben az egyszerű  jóság költőjének érzékeli, s ahogy ir róla, ahogy maga-
tartását már-már idealizálja, mintha a maga szemléletmódjának apoló-
giáját fogalmazná meg: „míg a többiek az egyszer ű  széphez tértek vissza, 
ő  visszatér az egyszerű  jóhoz ... Werfel .angyali hangokat pendit meg, 
hangja úgy hat, mint valami egészséges forradalom. Lírájának fő  tárgya 
a részvét, együttérzés, jóság az emberekkel, állatokkal és tárgyakkal, az 
egész világgal szemben, 'ahol életünk misztériuma folyik. Barátja minden-
kinek és mindennek. Lehajol hozzánk, mint kedves, puha kez ű  tanító 
bácsi, megsimogatja állunk, s megkérdezi, mi bajunk. Apró. tragikumok 
-- mások bajai — fájnak neki, igénytelen semmiségek, melyek lelke na-
gyító üvegében óriási kísérteteikké nőnek. Gyermeteg. Milliók életét éli 
erősen. Werfel, az idegen életek műkedvelője, idegen bánatok mélyére 
száll le, hogy mindenkivel szenvedjen és mindenkit megvigasztaljon. Bol- 
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dogságtól könnyezve dalolja a jóság örömét, ditirambokat ír arról a 
mélységes elégedettségről, melyet a jó tett okoz, ugrál, mint a germek, 
szeret a földön lenni, érdemes élni, csak azért, hogy jót cselekedjen ..." 

Vajon nem magamagát jellemzi-e e szavakkal Kosztolányi? Nem az 
đ  lírai szemléletmódját jellemzi-e az, amit Werfelben oly nagyra értékel, 
hogy van szeme észrevenni az élet apró tragikumait, s azokat nagyítja 
óriási kísértetekké? Nem a „bús férfi" dalolja-e a jóság örömét? Vagy 
amikor arról szól, hogy Werfel költészetében még a „bútorai is kar-
jába borulnak", nem a „szegény kisgyermek" attit űdjének megvalósító-
ját köszönti-e benne? S nem Kosztolányi humanizmusának volt-e legsa-
játabb jellemzője a részvét, amely legfeljebb a ,tanító bácsis" simoga-
tás tettéig jutott el? 

Az effajta „parlando" hangnem, mely a Meztelenül jó néhány versét 
jellemzi, a francia unanimisták lírájában is megjelenik. A kései Koszto-
lányi-fordítások között találunk Paul Morand-fordítást, és Jules Romains-
verset is. Figyelemre méltó, hogy az utóbbi Ódáját az eredetihez híven 
fordítja le, ez is jelzi, hogy saját lírájában is megértek a rokon hangok. 
Az unanimisták meggyőződése szerint a költő  fő  hivatása az egyszer ű  
szépség elmondása és érzékeltetése. Mindezt puritánul, nem irodalmi mó-
don kell tennie. E szándékolt egyszerűség, az irodalmiaskodás megvetése 
a Meztelenül-nek is alaprétege. 

Kosztolányinak ez a fajta egyszer űsége, a szeretet iránti vágya, a 
közösségbe való tartozás igénye tér vissza majd az ÚjYcold lírikusainál, 
elsősorban Pilinszky Jánosnál, akinél még a Vágy eltévedni lakomájának 
képe is több változatban jelenik meg. A lírai én ilyesfajta objektiváci-
ója nála alapvetően spirituálissá változik. Kosztolányi versének utolsó 
képe, a szeretre szomjazó, simogatásra vágyakozó magányos ember ku-
tyához való hasonlítása ugyancsak alapvet ő  motívummá válik Pilinszky-
nél, még költői szépségű  Requiemjében is feltűnik e motívum. Ez a tény 
is jelzi, hogy a Meztelenül hangjában Kosztolányi egyetemesen meglev ő  
emberi igényt próbált megfogalmazni, egyfajta humanista magatartás pa-
radigmáját adta. 

A megújulásra vágyó költő  magába húzódik, de messzi útra kelne, 
csakhogy meglelhesse az igazi emberi érzéseket. Csupa ellentmondás. Vég-
letek között hányódik, az egyik pillanatban szinte expresszionisztikus, re-
megő  vágyakozással fordul a másik ember felé, a másik pillanatban 
mintha fittyet hányna rájuk. Soha ilyen megért ő  szeretettel nem ábrá-
zolta az elesetteket, a társadalom peremére szorultakat, a Beteg kiábrán-
dult, szkeptikus záróképében mégis ezt írja: 

Nincs itt más megoldás. 
Csak egy. 
Élni a rettenetes életet, 
egészségesen. 
Rettenetesebbnek lenni, mint az élet. 
Kikacagni azt, aki 
szenved. 

Melyik az igazi? Ilyen ellentétekb ől szőtt, a végleges ellentmondáso-
kat magába olvasztó egyéniség kapcsán talán föl sem lehet vetni e kér-
dést. Alighanem mindkettő. Co a megértő, a könnyekig szeretni tudó „bús 
férfi", de a cinikus kitérőkre hajlandó Esti Kornél is. E kitér ők után 
azonban még tisztábban, még világosabban lát. S talán ezt hivatott iga-
zolni az a tudatos kötetszerkeszt ői megoldás is, melynek eredményekép-
pen két verssel a Beteg után ott a Régi dajkánk egyetlen öröme, Koszto-
lányi humánumának egyik legszebb, legteljesebb megnyilatkozása, melynek 
záróképében a dajka ugyanúgy elálmodozik az emberi méltóságról, mely-
ből neki oly kevés jutott, mint József Attila édesanyja az Anyám című  
versben, amint álmában tiszta kötényt hordott, s olyankor még a postás 
is köszönt neki. 
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Sötét az ablaka, ha arra megyek, 
nem ég a lámpa, tűz se világít, 
szemétbe kapirgál, súrolja a padlót, 
sóhajtva rakosgat és maga elé néz. 
De egyszer meglestem: a falra mosolygott, 
egyedül volt otthon s a falra mosolygott, 
mert látta magát, amint egy régi este 
fényes konyhánkban állt a gáz-süt őnél, 
karonülő  fiammal, nagyon-ifjan, 
s dalolt. 

E versekben és azzal a gesztusával, ahogy szabadulni akart régi ny ű-
geitől, Kosztolányi valóban a „legteljesebb őszinteség"-ig jutott, melyr ől 
oly szépen írt e kötet kapcsán Füst Milán. A közvélemény, legalábbis az 
irodalmi közvélemény azonban mást várt t őle. Turóczi-Trostler József, 
aki különben igen finom megfigyeléseket tett a Kosztolányi-szabad vers 
természetéről, attól óvja, hogy ,távlatrövidítése", melyet szerinte az a 
költői modor okoz, nehogy „elemz ő  prózára fordítsa nyelvét". A Mezte-
lenül hangváltására egyébként alig-alig figyel fel a kritika. Rendkívül 
érzékenyen reagált viszont a kötetre :a konzervatív irodalom képvisele-
tében Szász Károly. Azt is megkérd őjelezi, vajon egyáltalán versnek lehet-e 
nevezni Kosztolányi új kötetének darabjait. Mégis hangsúlyozza, hogy a 
konzervatív irány képvisel ői változatlanul rokonszenvvel figyelik „Kosz-
tolányi költői egyéniségét", elsősorban azért, mert most is finoman, ar-
tisztikusan, hitelesen szólaltatja meg a család hangjait (Az apa). Kifogá-
solja azonban, hogy „ízléstelenül durva képben idézi az édes anyákat". 

Szász Károly, noha alapvetően korlátoltan olvassa a Meztelenül-t, ab-
ban nem téved, hogy a költő  számára nagyon fontossá vált a családi ott-
hon, a világ zűrzavarával szemben a lélek békéjét sugárzó szeretetközös-
ség. Ezért is panaszolja oly fájdalmas őszinteséggel az idő  múlását, mely 
törvényszerűen elválasztja egymástól a nemzedékeket, ezért áraszt oly 
fájdalmas rezignációt a Csöndes viszontlátás, mely ugyancsak a könyör-
telen idők múlásának gondolatát zendíti meg. Való igaz, hogy Az apa 
című  vers e fájdalmasan felfakadó családi költészetnek maradandó re-
meklése. 

Egyre gyakrabban tűnik föl Kosztolányi újabb verseiben a „mégis" 
tépelődő  gondolata. Jellemző , több változatban visszatérő  képe a zászló 
vagy a lobogó, mely minden fájdalom, minden gyengeség fölött hirdeti 
az élet diadalát. Az Intés az öregebbek tiszteletére című  versben így jel-
lemzi az élet küzdelmeit megjártakat: 

— — — váratlanul elétek állanak, id őtől koszorúzva, 
mint a csodák, mint akik háborúból jönnek, 
egyenesen, mint a zászlórudak, s egyszerre kibontják, 
hogy ámuljatok, vihar-csapott, de visszahozott életüknek 
méltóságosan lebegő, békét hirdető, diadalmi lobogóját. 

A Zászló befejezésében: 

Lelkem, te is, te is — 
ne bot és vászon — 
légy zászló. 

Az életet jelképezik e mégis-mégis magasan csattogó lobogók. Már 
a lebegésükkel is. (A Részegek című  versben így ír ugyancsak egy rokon 
értelmű  igével éreztetve az élet fájdalmát: „Életük lóg ki —os zse-
bükből.") A költőben egyre tudatosabbá válik a felismerés: csak'az élet 
fölött, egy elvonatkoztatott humanista tartással, egy szigeten lábom kiküz-
deni a boldogságot. E felismerésének lesz majd személyesen is megélt 'kí- 
teljesítése a Szeptemberi áhítat csodálatos záróképe. 
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A Meztelenül az útkeresés dokumentuma, s annak bizonysága, hogy 
a kifejezés vágyott teljességéért Kosztolányi hajlandó volt új utat is kez-
deni. Ennek bizonysága — a verseskötet prózai jelleg ű  kiegészítése — az 
Alakok (megjelent: 1929) című  gyűjtemény. „Kosztolányi Dezs ő, a költő, 
az író, fölényesen művelt ember szerény reporteri álruhában elindul elő-
kelő  magányából — írja e megújult magatartás remek jellemzéséül Nagy 
Endre —, bejárja a város utcáit, piacait, műhelyeit, hogy megszokott, 
tudomásul vett funkciókban megkeresse a lelket ... A . válaszok minden 
szaván érezni a reporteri becsületességgel megörökített életet, igazságot, 
de ezek a válaszok Kosztolányi Dezső  kérdéseinek függvényei, és Koszto-
lányi nagy író, tehát tud kérdezni." S valóban: aligha jutnánk e karcsú 
kötet magaslataira, ha csak a szándékot néznénk, s nem ámulnánk el a 
művészi megvalósulás teljességén. A sorozat folyamatosan jelent meg 1926-
ban és 1927-ben, s darabról darabra érezhet ő, hogyan kapott kedvet az 
író a témához, mint vált jellemzése egyre gazdagabbá, árnyaltabbá, mint 
finomította kérdéseit, miként igyekezett az ábrázolt lelkéhez közel jutni. 
Egyéb riportjaiban, melyeket a kardbajnok Pósta Sándorról, a kriszti-
nai füvesasszonyról készített, még erős az irónia, a tartózkodó kívülál-
lás, s ez kísért még a Bicsérdi Béláról írt araképben is, holott tudjuk, 
hogy egy időben ő  maga is lelkes bicsérdista volt, s asztala szinte roska-
dozott a zöldféléktől. Az Alakokból azonban — s ez a jó néhány riport 
annak is bizonysága, mint tudott Kosztolányi a napi robotból is igazi mű-
vészetet kikovácsolni — jórészt hiányzik az irónia, illetve csak annyi és 
ott van jelen, ahol a helyzet, vagy a megszólaltatott személy foglalkozása, 
egyénisége megkívánja. Ő  maga is mindvégig jelen van ezekben a pár 
perces beszélgetésekben, de csak mint +a helyzet megteremt ője, a kérdező  
és a tanulságok summázója. Egyébként — a legjobb riporterek módjára 
— szabadon engedi a kérdezettet, hadd jellemezze az magát, hiszen Szavai 
teljesebben állítják elénk, mint bármilyen írói bravúr. Persze, mindegyik 
riportban érezni a nagy egyéniség vibráló jelenlétét, aki egy pillanat 
alatt az igazi költészet magasába röpteti a leghétköznapibb helyzeteket, 
eseményeket, például azt is, hogy a villamoskocsi megtelt, és a kalauz 
megkezdi munkáját: „Közben a kocsi megtelt. Gyárba siet ő  munkások 
ülnek itt, a korán kelő  emberek komorságával. Köztük egy korhely, aki 
elcsípte az első  villamost, szórakozottan nézi a rideg csendéletet, igyek-
szik elhitetni, mindenkivel, hogy ő  is ágyból kelt. A csörömpölés föléb-
reszti az utcát. Nyílnak a kapuk, az emeleti ablakokban föllobban a fény, 
cseléd szellőz, fűt, reggelire terít. Ez a villamos, mely az éjszakából ro-
bog elő, most mindennapian siklik a Körúton, egy parány az utca életé-
ben, egy színfolt Budapest hajnali hangulatában." 

Nemcsak abban a vonatkozásban páratlan m űvész, ahogy kérdez, ha-
nem abban is, ahogy beszéltet. A nyelv minden árnyalata kibomlik pár-
beszédeiből, érezni, hogy fürkésző  tekintetéből nem hiányzik az önkén-
tes nyelvész lázas érdeklődése sem. Mindegyik alakjának saját nyelve 
van, mindegyik hibátlanul beszéli a maga rétegére jellemzőt. A mernök 
pontos, a grófnő  előkelő, a repülő  nagyvonalú, a cseléd egyszerű  (nem 
véletlenül beszél kopár tőmondatokban), a képviselő  viszont túlságosan is 
választékos. A sok telitalálat közül csak épp a tökéletesség érzékeltetése 
kedvéért idézzük a szemetessel készített interjú befejez ő  sorait: 

„— Kik a guberálók? 
— Akik a szemétben kotorásznak. Kolompár cigányok, rongyászlá-

nyak. (Elgondolkozok.) Van a telepen egy félbolond is, a Szepi. Az min-
dennap ott ebédezik. Kiveszi a szemétb ől a szafaládét, a hurkavéget, a 
sajthéjat, még meg se törli, csak a botjához ütögeti néhányszor. Ügy kapja 
be. Sose feküdt betegen. Kilencven kila. (Miután elszívta a szivarját, is-
mét szótlanná vált.) De ez nem rám tartozik. (Olyan hangsúllyal, mintha 
értésemre akarná adni, hogy rám se tartozik.) 

Hát kire tartozik? 
A hivatalra. Tessék oda fordulni. Ott majd mindent meg tetszik 

tudni. 
Kosztolányi azt a fajta riportert tekinti ideálj ának , aki nem foglal 

állást, hanem meglehetős szenvtelenséggel, teljes objektivitással dolgozza 
ki témáját. Mint igazán nagy művész azonban mégis állást foglal. Els ő- 
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sorban azzal, ahogy jellemzi, megszólaltatja például a képvisel őt vagy a 
tőzsdést. Az embereket a szavaikkal, a gesztusaikkal ábrázolja, de így is 
teljesen. Hiszen minden megszólaltatottja egyéniség is, de foglalkozásá-
nak, annak a rétegnek, amelyik azt a mesterséget űzi, típusa is. „Az osz-
lopfők félemberei ezek az alakok — írja kritikájában Németh László. 
— Derékon felül egyének, s mint ilyenek nyúlnak ki az épületb ől, derékon 
alul azonban összefolynak a foglalkozással, amelyet jelentenek. Csak az 
ízlés fölényes mestere lebegteti ezeket a figurákat ily m űvészien az egyéni 
és típus határán; csak az apró tények konok szerelmese keverheti ily b ő-
ségesen az egyéni élet adatait a céh adataival." 

Az Alakok, noha megírásának módja, témája is azt szuggerálja, hogy 
a teljes valóságból sarjad, felül is emelkedik a valóságon, a költ ői távlat-
tartásnak arra a magaslatára, melyet Arany János érzett olyan fontos-
nak, amikor a való égi mása megrajzolásának szükségességét hangoztat-
ta. „A látható világ tényeihez tapad — írja megint találóan Németh Lász-
ló —, de nem annyira anyagi mivoltukhoz, mint költ ői minőségükhöz. 
Ha megkockáztatható'ez az ellentmondás: a konkrétum metafizikusa ő . Ti 
a lényegben keresitek a rejtélyt? A rejtély a jelentkezésekben van. Nektek 
mélység a világ? Nekem felület. Ritka tehetség! A dolgok közt él, mint az 
asszonyok, és fölöttük, mint a költ ők." 

Móricz Zsigmondon kívül talán nem volt még egy írója a Nyugat-
nak, aki ilyen gazdag írói nyersanyaggal rendelkezett, aki ennyire jártas 
lett volna az életben. Kosztolányi azonban nem a vegetációt kereste, ha-
nem az alkalmat. Azt a pillanatot, amikor a valóság szilárd talajáról hir-
telen felröppenhet, s most már madártávlatból ábrázolhat s mondhat 
ítéletet mindarról, aminek az imént még a kell ős közepében volt. Ezek-
ben az években hatalmas b őröndbe csomagolhat mindent, amit értékte-
lennek érez. De azért átlát a b őrönd falán, pontosan érzékeli tartalmát, 
s a látszólagos szakítás perceiben is makacsul őrzi azt, ami egyszer az övé 
volt. 

401 



EGY NAGY ÍRÓ HALÁLÁRA 
MEŠA SELIMOVIC (1910-1982) 

A háború utáni jugoszláv irodalom egyik legnagyobb, legeredetibb alko-
tója távozott közülünk, akinek A dervis és a halál című  regényét méltán 
helyezi a kritika, immár az irodalamtörténet is, Ivo Andri ć  Híd a Drinán, 
Miroslav Krleža Zászlók és Miloš Crnjanski Örökös vándorlás című  nagy-
regényeivel egy sorba. 

A későn induló és lassan érő  írók sorába tartozik. Harmincéves, 
amikor első  elbeszélésgyűjteménye megjelenik, s csak élete utolsó évti-
zedeiben élhetett egészen az alkotásnak. Tuzlán született, Belgrádban 
végezte az egyetemet, majd részt vett a népfelszabadító háborúban, még-
pedig kezdettől, 1941461 fogva. A felszabadulás után igen sokféle felada-
tot vállalt, különféle funkciókat töltött be: tagja a megszállók b űntetteit 
kivizsgáló országos bizottságnak, az országos kulturális bizottságnak Belg-
rádban (1944-1946), a pedagógiai főiskola tanára, a bölcsészkar docen-
se, igazgatója a Bosna filmnek, a Nemzeti Színház drámai tagozatának, 
főszerkesztője a Svjetlost Könyvkiadónak Szarajevóban, s végül 1970 kö-
rül költözik végleg Belgrádba. 

Első  elbeszéléseiben (Prva četa — Az első  század, 1950; Tuda zemlja 
— Idegen föld, 1957) és regényeiben (Tišine — Csendességek, 1961; Mag-
la i mjese čina — Köd és holdfény, 1965) realisztikus eszközökkel ábrá-
zolja a háborús és a háború utáni eseményeket, alakokat, de mintha va-
vami belső  gátlás fékezné az önkifejezésben. Ezeket az éveket az Ön-
magával való elégedetlenség, az örökös kétely, egyszersmind a komoly, 
elmélyült és kitartó munka, az érlelődés, a saját hang- és kifejezésforma 
keresése tölti ki. „Nehezen írok — vallotta élete utolsó szakaszában, mi-
közben A kör című, sajnos befejezetlen maradt regényén dolgozott. — 
Csodálom azokat az írókat, akik tehetségesnek születnek. Tíz esztendeig 
csak a nyelvet tanulmányoztam. Mindent fokozatosan értem el. Elbeszé-
léseket írtam, hogy gyakoroljam magam az írásban. De még nem gyako-
roltam be magam. Regényemet írva, kezdőnek érzem magam. Hogy mikor 
fejezem be — nem tudom." 

Igaz, már a háborús tárgyú írásait is megkülönbözteti a hasonló 
témájú művek sokaságától a finom lélektani elemzés és a gondos jel-
lemformálás, de Andrićhoz és Crnjanskihoz hasonlóan az ő  tehetsége is 
akkor bontakozott ki a maga teljességében, amikor a történelem felé 
fordult. Ám, noha A dervis és a halál, valamint következő  nagy műve, 
Az erőd és foglya a múltról szól, egyik sem tekinthető  történelmi regény-
nek. A történelmi események itt csupán keretül szolgálnak a cselekmény 
és a jellemek kibontakozásához. Sikerének egyik titka, hogy össze tudta 
kapcsolni a realisztikus történelmi tárgyat az adott korszakot messze 
meghaladó mondanivalóval, s olyan prózastílust hozott létre, amely mély 
értelmű  szimbólumok valóságos szövevényén alapszik. Rátalált egyúttal 
arra a kompozícióra, mely a múltban játszódó történést mindvégig iz-
galmasan időszerűvé teszi: mondanivalója éppúgy érvényes a 17. és 18. 
századra, mint a mi korunkra. 
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„Csak az az irodalom értékes, amely a lehetetlenre törekszik — mond-
ta egy alkalommal, miután kijelentette, hogy „az ember a legkevésbé az, 
aminek látszik, s lehetetlen lehatolni az emberi lélek mélységeibe". A 
dervis és a halálban viszont Selimović  épp e lehetetlent ostromolta, s 
művét a lélek mélységei felé törekvés teszi igazán naggyá. 

Pályáján a fordulat szinte egy csapásra következett be A dervis és 
a halál megjelenése után: meghódította az olvasókat és leszerelte a kri-
tikusakat. (Összegyűjtött művei eddig hat kiadást értek meg az ország-
ban.) S a társadalmi elismerés sem váratott magára, csakhamar a leg-
rangosabb országos és köztársasági díjakkal tüntették ki: AVNOJ-díj, 
Njegoš-díj; Goran-díj, a Köztársaság Aranykoszorús Érd, e, Bosz-
nia-Hercegovina hius 27-e díja, Szarajevó Április 6-a díja; :  e. Szerb Tu-
dományos és Művészeti Akadémia rendes tagja. 

Selimovićot azonban nem szédítette meg a siker. Nem tartozott azok 
közé '— írja egyik kritikusa —, akik a dics őség súlya alatt kisebbek 
lesznek, azaz megnőnek a saját szemükben, de törpékké válnak a máso-
kéban. 

Máig már a világ harminc nyelvére fordították le m űveit, :a legtöbb-
re természetesen főművét, A dervis és a halált. E harminc nyelv között 
a magyar is jelen van: A dervis és a halált alig két évvel az eredeti meg-
jelenése után már a magyar olvasók is kézhez vehették (1968-ban), majd 
Az erőd és foglyát (1972-ben), s végül a Ketten a szigeten is (1976-ban) 
mindhármat a fáradhatatlan Csuka Zoltán avatott tolmácsolásában. 

J. G. 



SZÖLLCSSY VÁGÓ LÁSZLÓ 

BÚCSÚ SZÍNHÁZUNK KRÓNIKÁSÁTÓL 
IVANKA RACKOV (1907-1982) 

Hosszú betegség után, 1982. július 3-án, .75 .  éves korában elhunyt Ivanka 
Rackov pedagógus, tankönyvíró, színikritikus, teatrológus. . 

Ivanka Rackov nem városunk : szülötte (Kikindán született 1907. 
december 27-én), munkássága által mégis sokunknál szabadkaiabbá vált. 
A tanítóképző  tanáraként pedagógusok nemzedékeiben kéltette fel az ér-
deklődést a színház, a szeretetet az irodalom iránt, általános és közép-
iskolai tankönyvein soknemzetiség ű  Vajdaságunk kis és ínagy diákjai-
nak tízezrei nevelődtek. És jóllehet ma Vajdaság-szerte aligha találhat-
nánk olyan falusi vagy városi iskolát, ahol ismeretlenként hangzana 
lvanka Rackov, a pedagógus neve, a hírnév elsősorban színkritikusként 
és teatrológusként kapta szárnyra nevét. Nem ritkán előfordul, hogy a 
,;mellékes" ténykedés tenni a babért — persze csak akkor, ha ezt a 
,mellékest" is egész emberként művelik. És Ivanka Rackov igy művelte; 
nevét éppen ezért úgyszólván . minden színházbarát ismerte, őt magát 
tisztelte. 

Élete nagyobbik és tartalmasabb felét a színháznak szentelte — 
nemcsak mint néző, hanem mint Thalia hűséges és egész életre elkötele-
zett szolgálója. Színházi jegyzeteket, színikritikákat írt; írásai a Szabad-
kai Népszínház és a többi vajdasági színház legújabb kori, él ő  történel-
mének sajátos kordokumentumai. Mert — ellentétben zenével, irodalom-
mal, képzőművészettel — a színházi előadás mint műalkotás megraga-
dásának egyetlen módja az átélés, rögzítése a jegyzet, a kritika... 

Érdeklődése .kiterjedt a színházi élet minden összetev őjére — pi-
ros betűs ünnepeire és halk hétköznapjaira is. Míg a betegség vissza-
vonulásra nem kényszeríti, elen van mindenütt, ahol a színházzal kap-
csolatosan, a színházról esik szó — a Sterija Játékok, a vajdasági hi-
vatásos színházak fesztiválja, a BITEF éppúgy meglelte benne a maga 
krónikását, mint a műkedvelő  színjátszók szemléi, találkozói. Tolla fárad-
hatatlanul rajzolja színészek, rendez ők, színházi írók kosztüan- és dísz-
lettervezők, zeneszerzők, karmesterek portréit, munkatársa vagy társ-
szerzője számtalan színházi tárgyú kiadvanynak. 

Életművére egy színháztörténeti munkájával tette fel a koronát: 
Iz pozorišnog albuma Subotice (Szabadka színházi albumából) címen a 
homokra épült város színházi életének több mint két évszázadát tal-
lózza végig. Olyan vállalkozás volt ez, mely elkötelezettséget és makacs 
kitartást igényelt: megragadni a múló id őt, új életre kelteni a felejtés 
évszázados pora alatt szunnyadó emlékeket, megmenteni őket az enyé-
szettől. Az eredmény? „Ivanka Rackov azt tűzte ki maga elé célul, hogy 
könyvet ír a színházról, Szabadka színházi életér ől, és ezt az elképzelé-
sét sikerült is megvalósítania ... Óriási munkát fektetett be és Szabadka 
színházi múltjára vonatkozóan számos adatot gyűjtött össze: Általuk 
megismerkedhetünk e város színházi hagyományaival, szinte érezzük, 
hogyan követték egymást a színházi évadok, megsejthetjük bel őlük egy-
egy bukás vagy átütő  siker hátterét" — írja a könyvről Sava Babić  
a Misao 1977. április 12-i számában, majd kifejti azt a reményét, hogy 
Ivanka Rackov könyve tovább éli igazi életét mint művelődéstörténetünk 
része. 

Az Ivanka Rackovról megrajzolt portré nem volna teljes, ha nem 
szólnánk elbeszéléskötetéről, melyet To je onaj život (Ez az az élet) 
címmel 1974-ben adott ki az Osvrit. Tíz nő  sorsát fogja füzérbe a szerző , 
aki ebben a műfajban is elsősorban krónikás-narrátor. 

Ivanka Rackov, az ember eltávozott körünkből, de szelleme tovább 
él — műveiben és tanítványai emlékezetében. 
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ÉGTÁJ  

Dr. VÉKONY LÁSZLÓ  

DÉL-BÁNÁT HELYNÉVJEGYZÉKE 1700-BÓL  
MARSIGLI- IRATOK NYOMÁN  

Az 1699. január 26-án megkötött karlócai béke értelmében a tö-
rök birodalom és a Habsburg-monarchia között új határ megvonása vált  
szükségessé. A határrendezés lebonyolítására a bécsi kormány külön  
határrendező  bizottságot nevezett ki, melynek élére Luigi Ferdinando Mar-
sigli bolognai gróf került.' Marsigli kérelmére mellérendelték Johann  
Christoph Müller matematikust és kartográfust. A térképfelvételek elké-
szítése és az új határ megvonása 1699 novemberétől 1701. április 15-ig  
tartott. Többek között ekkor készült el Marsigli nagy jelent ősége Duna-
térképe, az első  valóban mérnöki pontosságúnak tekinthet ő  felvetell  

Marsigli e munkálatok mellett időt szakított magának más jellegű  
gyűjtőmunkára is, amelynek egyike is elég lenne, hogy neve fennmarad-
jon az utókór számára. Számtalan ritka iratot, könyvet, adatot másol-
tatott le, amelyeket megmentett a pusztulástól. Ezek ma hozzáérhe-
tőek a bolognai Egyetemi Könyvtárban, ahol mintegy120 000 oldalnyi 
kézirata található. Meg kell jegyeznünk, hogy Marsigli-iratok nemcsak  
Bolognában vannak. Sok iratot Marsigli több pérdányban másoltatott le.  
Ezzel magyarázható, hogy ugyanaz az irat megtalálható a Bécsi Hadi-
levéltárban  is 3 

Kéziratai közt, a 103. kötet 499-500. oldalán található a következ ő  
helynévjegyzék:  

Manuscritti, Vol. 103.  
Documenta rerum Croaticarum et Transylvanicarum in Comissione limi-

tanea collecta.  
Conscriptio districtum Versecz, Palanka, Pancsova, Porecsa, Mehadia  

vel Orlava.  
(c. 499-500)  

Districtus Pancsova.  
16.  

Sztarcsevo, Nadeo, Rekesztov, Omollyicza Serovan, Szalas, Bresztovacz, 
Plocsicza, Szevej, Kovin, Gaigy, Czarno Szeliste, Deliblat, Vrelle, Dubo-  
vacz, Bovik.  

Districtus Palanka.  
34.  

Csudanovecz, Sitin, Agatis, Majdan, Rakitova, Brustian, Oravicza,  
Csiklovo, Rakastia, Vranyucz, Iladia, Csukicz, ~Nikolinacz, Sokolar, Potok, 
Szaszka, Szlatina, Bogotin, Najdos, Kuszíth, Slivovacz, Kamendin,  
Czervena Czerkva, Omor, Dupliar, Jaszenovo, Szuboticza, Iam, Csorta,  
Franjevo, Gaj, Petrovacz, Kajtaszovo, Szttha Kruscicza.  

Districtus Porecsa.  
30.  

Bellobreska, Radimir, Mudava, Szinhevicza, Ljubkova, Sztarics, Svimjica,  
Plavicsovicza, Dubovo, Ogradenj.  
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Districtus Versecz. 
35. 

Perthinenti 
pagi ad 
Karassova 

Karasevo, Podkars, Vak, Ivanovacz, Kurjacsicza, Goruny, 
Klokotics, Telva, Vodnik, Ravnik, Kalina, Kuptore, Doman 
Gyurgyevacz, Szekas, Tikvan, Bokosnicza, Komoriste, 

Varadia, Mercsina, Szocsicza, Kustil, Vojvodinecz, Meszith, Oresics, 
Podporan, Versecz, Fozotik, Kornyacsa, Ferendia, Sama, Lacsunas, Girliste, 
Grobliste, Keveris. 

Districtus Mehadia vel Orlava. 
18. 

Mehadika, Kruptore, Krusevacz, Perhova, Globul krajovij, Petnik, Jabel- 
nicza, Szordimca, Mehadia, Szlatinik, Toplecz, Pecsenicska, Belvasnicza, 
Plugova, Glob, Bolgotin, Kumjerevo, Kormji. 

Halmas 
14. 

Putna, Prigoru, Rudezia, Bandia, Prilepacz, Girbovecz, Sopot, 
Delbocsecz, Mocseris, Lapusnik, Bovics, Texia, Patasu, Bex10-
venj. 

A kötet címe: Ritka horvátországi és eredélyi dokumentumok a 
határrendező  bizottság gy űjtésében. A kétoldalas jegyzék tartalmazza 
Versec, Palanka, Pancsova, Porecsa és Mehadia körzeteinek helynévjegy-
zékét. Mint a sorszámozás mutatja, a jegyzék kivonatolt, valószín űleg 
egy terjedelmesebb jegyzék része, amely Bécsben található. A jegyzék 
127 helynevet tartalmaz, korabeli helyesírás szerint. A nevek túlnyomó 
része a mai napig fennmaradt, mint a jegyzék mutatja. 

Nem egy hasonló jellegű  jegyzék található a Marsigli-iratok között, 
amelyek megjelentetésre várnak. 

IRODALOM 

Lukinich Imre: Erdély területi változásai a török hódítás korában 
1541-1711. MTA, Budapest 1918. 576. 

Magyar utazók, földrajzi felfedez ők. Tankönyvkiadó, Budapest, 1973. 67. 
Dr. Vékony László: Egy olasz polihisztor a Kárpát-medencében. Kéz-

irat. 1981. 
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HERCEG JÁNOS  

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 27.  

A felfegyverzett béke. Ezt a címet lehetne adni a nemrég Berlinben meg-
tartott írói értekezletnek. Kelet- és nyugatnémet, osztrák és szovjet írók  

találkoztak, hogy egy háborúellenes megbeszélésen próbáljanak közös ne-
vezőre jutni. Ez látszatra nem is volt olyan nehéz, mert hiszen valameny-
nyien a béke forrásainak mutatkoznak, amit a leghatározottabban Günther  

Grass fejezett ki, amikor ezt mondta: ő  egyformán fél az amerikai és  

szovjet rakétáktól. Hanem erre az orosz Jurij Brezsan Jevtusenko egyik  
verssorával válaszolt: „Azt hiszed, az oroszok háborút akarnak?".Többet  

nem is mondott, hagyta, hadd beszéljenek a németek. Az osztrákokat is 
alig lehetett hallani, mintha a háborúban a németek szerezték volna a  
legtöbb tapasztalatot. A németek, akiket kettéosztottak. 

Valaki Paul Celan Halálfúgáját szavalta: 

Napkelte korom teje éjjel iszunk  

és délben iszunk a halál némethoni mester  

és este iszunk és reggel iszunk csak iszunk csak  

a halál némethoni mester kék szeme van  

elér a golyója talál sose téved  
egy ember lakik a házban aranyhajú Margit  
ránk hajtja szelindekeit sírt ad minekünk a szelekben  

kígyókkal játszik s szakadatlan álmodozik a halál némethoni mester  

aranyhajú Margit  

hamuhajú Szulamit  

A találkozó résztvevői között Günther Grasson kívül még Stefan Heym 
neve ismerős az olvasók nagyobb európai táborában. Grass minden írá-
sában kemény kritikával illeti a polgári világnézetet, Heym pedig Kelet-
Németországban bels ő  emigránsnak számít. Folyton meggy űlik a baja 
a hatósággal, olyankor házi őrizetben tartják, aztán megbocsátanak neki, 
és minden kezdődik elölről. Felajánlották, menjen Nyugatra, de Heym 
kijelentette, hogy neki az a rendszer sem tetszik. Különben is úgy érzi, 
ott a helye, elnyomott népe soraiban. 

Szóval ezen az értekezleten is megállapították, hogy senki nem akar 
háborút, amit nem nehéz elhinni. De amikor a leszerelés kérdésére került 
sor, pontosan úgy vált értelmetlenné a megbeszélés, mint a két világ po-
litikusai között. A nyugatiak minden pusztító fegyver megsemmisítését 
követelték, mire bizonyos Heinz Kamnitzky keletnémet író kijelentette, 
hogy a békét csak fegyverekkel lehet fenntartani. „Én az én hazámat nem 
akarom lefegyverezve látni. El őször mondjanak le ők a pusztító atom-
fegyverekről, s akkor majd mi is lemondunk. Mert ahol nincs első, ott 
második sincsen." 

Günther Grass a Nyugaton elterjedt béketüntetésekre hivatkozott. 
Erre Stefan Heym annak az óhajának adott kifejezést, hogy jó lenne, ha 
ilyen felvonulásokat Németország keleti részében is megengednének, s a 
menet élén maga Erich Honecker masírozna. Honfitársai azonban leintet-
ték. Csak a kifinomult hangú keletnémet költ ő, Stefan ralin vélte meg-
találni a középutat, amikor azt mondta: büszke rá, hogy a hatóság meg-
engedte a találkozó megtartását és küls ő  beavatkozással sem zavarták meg 
a találkozót. Eközben Leninre hivatkozott, aki szerint a háború titkát min-
denkivel meg kell ismertetni, főként az írókkal, akiknek ajánlatos meg-
hagyni a jogot értelmetlen álmodozásra. ~ , :,~ N:  

Ügy hangzott ez, mint valami záróbeszéd. Š az` `egészben talán ez  
a Lenin-idézet nevezte nevén a gyereket itt is, ahol - legalább politikai  
szempontból — értelmetlen álmodozásnak látszott a béke) ügye.  ;;r 



Az osztrákok hallgattak, s az oroszok se beszéltek sokat. Német ügyet 
csináltak a találkozóból ugyanakkor, amikor valamelyik vidéki kastély 
ban Helmuth Schmidt tárgyalt Erich Honeokerrel. 

Az írói álmodozás jogát egy kissé bizarrá tette az a tény — ami ta-
lán véletlen volt, mindenesetre igen jellemz ő  —, hogy az írók találkozásá-
nak napján vezették be Lengyelországban a hadiállapotot. 

Az ember elámul, mi minden derül ki Jean Paul Sartre-ról most, 
mikor már nem él. Hogy tanítványai megtagadták, még ő  mondta el 
valamikor húsz év előtt, ahogyan Péter tagadta meg a Mestert, mire a 
kakas harmadszor megszólalt. Ez azonban az idő  tájt inkább afféle iro-
dalmi panasz volt, mint amikor a fiatalok nem mindent csinálnak pon-
tosan úgy, mint az apák. Meg Sartre-ról nem is lehet elmondani, hogy 
nyílegyenes volt az útja, filozófiai nézetei pedig változatlanok. És ő  is 
nyugodtan vallhatta, mint az utóbbi évtizedekben millió és millió ember: 
nem én lettem más, hanem a világ. 

Ellentmondásos természet volt, tézis és antitézis között kereste ál-
landóan a lehetséges igazságot. És miért lettek volna a tanítványai má-
sok? Állandó vívódásaiban különben is nehéz volt követni őt. Filozófiája, 
az egzisztencializmus csak egy szűk körben hatott és nem sokáig. Demokra-
tikus helytállásában sem volt mindig határozott és következetes. A sza-
badságot, mondta, mindenkinek személy szerint kell kiküzdenie, mert 
ha készen kapja, már nem az övé. Egyik novellájának h őse fasiszta lesz, 
mert ott a legkönnyebb, szerinte, eligazodni, csak engedelmeskedni kell. 
A másikban a néger nem képes rálőni ellenségére, egy fehér emberre, 
mert nincs meg hozzá az egyére felszabadultsága. 

Most egyik tanítványa, aki rég hűtlen lett hozzá, de saját bevallása 
szerint változatlanul tisztelte és szerette, szellemi atyjának tekintette, 
mindezt megírta róla. A lázadó fiú a könyv címe, s talán inkább pamflet, 
mint esszé, vagy olyan visszaemlékezés, amelyet komolyan kell venni. 

Csak egy valaki vette komolyan, Sartre élettársa, Simone de Beauvoir. 
Csinos kis irodalmi botrány lett az ügyből, mert az özvegy is most adta 
ki terjedelmes visszaemlékezéseit, kérdés-felelet nyugtalanító dialógusaival 
téve drámaivá Sartre nem mindennapi fejl ődésének történetét. 

„Vele — írja A lázadó fiú szerzőjéről — sosem rokonszenveztünk. Be-
tolakodott és semmi más köze nem volt Sartre-hoz, csak annyi, hogy né-
ha betoppant." 

A szerző  a nyilvánosság előtt lefolyt kínos vitában nem tagadta, hogy 
Beauvoir nem szerette őt. S most, amikor ő  elmondja, hogyan hagyták 
ott a tanítványai sorban A tisztességtudó utcalány szerzőjét, nem is any-
nyirra ez háborítja fel az özvegyet, hanem az, hogy Sartre n őügyeit szel-
lőztette. Ez fáj az özvegynek, ez a síron túli leleplezés, ami mmdennek 
mondható, csak lovagiasnak nem. 

Egyszer megkérdeztem Sastre-t, hogy boldo 	a nőkkel, pletykál 
tovább a „lázadó fiú". „Ügy, hogy hazudok nekik. 	degyiknek azt mon- 
dom, csak őt szeretem." A további kérdésre 	g: „S Beauvoirnak is 
hazudik?" „Neki különösképpen!" — hangzott ál tálrag a válasz. 

A halottak nem tudnak cáfolni. Ez az élőkre marad. És a szegény 
özvegy a világ előtt megszégyenítve cáfol. Hetvennégy éves és azt állít-
ja szegény, hogy Sartre csak őt szerette. Ha az ember a képes lapok-
ban együtt látta őket, a kancsal Sartre-t elálló fülével, s a magas és ele-
gáns, királynői tartású Simone de Beauvoirt, a jóházból való úrilányt, 
ezt igazán nem nehéz elhinni. 

De hát az emberi természet oly kiismerhetetlen, s azt hiszem, Bocca-
ccio mondta: hogyha a férfi csak egy kicsit szebb az ördögnél, máris biz-
tos sikere van a nőknél. Mert nem csupán a külső  megjelenés számít. 

„Én csak emberközelbe hoztam Sartre-t — védekezik a purifikátor —, 

míg Beauvoir a fellegekbe emelte. Nekem az ember érdekesebb volt. 
Még ezekkel a nőügyeivel is. Ez tette körülötte szénsavassá a leveg őt, 
Beauvoir viszont besavanyítja valami elképzelhetetlen halhatatlanságba." 
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Az irodalmi botrány még tart. A kiadók viszont felemelték Sartre 
könyveinek példányszámát, mert az irodalomban is a botrány a legjobb 
reklám. 

~ 

A télről megint eszembe jut Krakkó a hóval és kegyetlen hideggel, 
amely elől cukrászdákba és kávéházakba menekültünk. „Itt vagyunk na-
pok óta és még nem beszéltem egy munkással, nem voltam egy pa-
rasztudvarban" — méltatlankodtam hangosan és útitársn őm dideregve 
csitított, hogy ezzel szemben bejártuk a Wawelt, a lengyel királyok vá-
rát, megilletődve álltunk Báthory István sírboltja el őtt, s voltunk a Ca-
pella Ungarorumban. „Maga ott még keresztet is vetett — ingerkedtem to-
vább —, talán azért, mert oda nem jöttek be az angolok vörös hajú, ró-
kaprémes idegenvezet őnőjükkel, úgyhogy nem lehetett tudni, hol ér vé-
get a róka és hol kezd ődik a nő . Miért is jöttek volna be a magyar diákok 
kápolnájába? Az ilyen történelmi egymásra találás csak a kis népeket 
teszi boldoggá." Erre azt a választ kaptam, hogy .a parasztházban én is 
inkább a banyakemence kuckójában keresnék most menedéket a der-
mesztő  hideg elől. Epésen szóltam rá: „Viszont Reymont világában járunk! 
Ne felejtse el!" 

Közben luxushotelben laktunk, húsz kilométerre a várostól, s 
az utat parasztházak szegélyezték. Gerendaházak, akárcsak Szlovéniában, 
ahol a parasztok életvitele is hasonló lehet. A föld ugyan itt termékenyebb, 
s ha a patriarkális viszonyok már csak Reymont hatalmas paraszti élet-
képében maradtak is meg, az új társadalmi átalakulás itt is hasonlókép-
pen mehetett végbe a falvakban. Inkább szemlélet tekintetében mutat-
kozik különbség Prežihov Voranc és Reymont között. A szlovén elbe-
szélő  hivatásos forradalmár lett, akinek történeteiben az embertelen sze-
génység sötét színeit semmi sem enyhíti. Amit ő  művelt, már irányzatos 
irodalom volt, a szocialista realizmus nem csekély beszivárgásával. A kö-
vetkeztetés levonását ugyan az olvasóra bízta, de ezt tette Gorkij is, meg 
Zola a GGerminalban, s a későbbi oroszok legtöbbje. 

Reymont nemhiába volt falusi kántor fia, nála a hagyomány fonto-
sabbnak tűnik, mint a szemben álló osztályok ellentéte, amely különben 
is békésen megoldódik. Pedig végigpróbálta a kis emberi nyomorúság sok-
féle változatát, attól kezdve, hogy inasnak adták, majd egy uradalomban 
afféle mindenesként szolgált, hogy aztán vándorszínész legyen és vasutas, 
sőt még a csensztohovai pálosok rendjébe is bevigye a kenyértelenség. 
Persze, a szegények pártját fogta, de hát odáig sose süllyedt sehol a 
legvizenyősebb literátori készség, hogyha nem is igazságérzettel, de leg-
alább egy kis meghatódással ne fordult volna a nincstelenek felé. Ennyivel 
volt különb — mondjuk — a politikánál. 

Reymont mintha ahhoz az általános felfogáshoz tartotta volna ma-
gát, hogy a paraszt mindenütt egyforma. És mégis egészen eredeti színek-
kel festette meg a lengyel falut. Semmiféle olyan törekvés nem hevítette, 
hogy ő  most majd valami újat mutat be a világnak a négy évszakra osz-
tott több mint ezer oldalon. Inkább összefoglaló vállalkozásának nagysága 
a lenyűgöző . Az aprómunka kolosszálissá összeállt türelemjátéka. Nem viszi 
ismeretlen csapásokra az olvasót és mégis olvasmányos, s őt helyenként 
drámaian lenyűgöző  tud lenni a paraszti tradícióknak ezekben a lengyel 
változataiban. 

Amivel kis időre fölébe nőtt a korának, az az élet szeretete és a 
remény, amely a legválságosabb pillanatokban is oly biztosan ragyog fel, 
mint a hajnali felkelő  nap. . . 

És a téllel ez a remény most is dereng őben van valal ž `ek iiote-
rint a lengyel paraszt még visszatartja a krumplit, a zöldséget és a ká-
posztát, az árak emelkedésére várva, mint a világ minden parasztja, de 
ez se tarthat sokáig. Ahogy a regényben rendez ődnek, sokszor idillikusan 
a dolgok, a jóremény törvényei szerint, úgy rendez ődik az !fit`IS majd, su-
gallja nekem Reymont nagy és mindenképpen feledhetetlen m Ć.  
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Ezért sajnálom, hogy bár ott voltam, nem láttam belülr ől az életet  
azokban a lengyel parasztházakban, amelyek a fogvacogtató télben sötét-
ben sorakoztak a fehér hótakaró alatt, mialatt mi csengős szánon igyekez-
tünk a város felé.  

~ 

Krležáról sok mindent megírtak, többek között azt is, hogy nem sze-
rette kimagasló kortársait az irodalomban. Féltékeny lett volna rájuk?  
Talán az is. Vagy egyszerűen nem bírta elviselni tehetségük kisugárzásanak  
másféle áramkórét. Távol tartotta magát Andristól, Crnjanskit meg egy  
terjedelmes cikkében háborús uszítónak nevezte, s ett ől fogva nem létezett  
többé a számára.  

A nagyság komplexusa, mondhatjuk nyugodtan, és a magányos Tho-
mas Mannra gondolunk, s Bernard Shaw-ra, aki szerette hangoztatni, hogy  
ő  egy fejjel nagyobb mindenkinél, de eközben nem hórihorgas alakjára  
célzott.  

Még a minden emberi viszonyban szerény Michelangelo sem, aki zok-  
szó nélkül hagyta magát megbotozni II. Gyula pápától és térden állva kért  
tőle bocsánatot, még ő  sem tűrte meg a legcsekélyebb összehasonlítást  
zseniális kortársaival, amilyen például Leonardo da Vinci volt, vagy Celli-
ni, a kalandos természetű  és dicsekvésre hajlamos ötvös. „Ez szobrász?  
— mutatott Leonardóra az agorán ácsorgó kézművesek felé fordulva, akik  
az aktualitás hevével tárgyalták az Isteni Színjáték egyik jelenetét, pe-
dig Dante már több mint kétszáz éve halott volt, viszont még mindent be-
töltött a reneszánsz szelleme. — Ez nem volt képes bronzba önteni saját  
lovasszobrát!"  

Ugyanakkor jó viszonyt tartott fenn a mesteremberekkel és m űked-
velőkkel. Mert nem voltak versenytársai? Mert semmiben se veszélyeztették  
a maga géniuszát? Ki tudja. Mulatott rajtuk, de támogatta őket. A carra-
rai kőfaragót például, aki minden márványtömbökkel megrakott bárkán  
a saját szobraiból is elküldött Rómába hármat-négyet, mert meg volt  
győződve róla, hogy egyszer majd csak felfedezik. Egy Meninghella nevű  
kontár — mint Vasari írja — minduntalan megjelent Michelangelónál,  
hogy megkérje, rajzoljon neki valamilyen szentet, amit ő  aztán sokszoro-
sított, s a saját nevén árult a vásárokon. „Tudod — mondta —, mégis job-
ban megy a portéka, ha rajta van a te kezed nyoma." És a mester, aki-
nek fejedelmek, királyok és pápák ültek modellt, minden munkát félre-
tett, hogy a szegény és tehetségtelen kollégán segítsen. „Alázatból te-
szem — védekezett egyszer, amikor Vasari szelíden szemére vetette, hogy  
méltatlan emberekre pazarolja drága idejét. — Ők is isten gyermekei és  
a maguk módján a művészetet szolgálják." Segíteni szeretett, versenyezni  
nem. Még egy Leonardóval sem. Vagy f őként vele nem. Talán félt is  
tőle, hogy megingatja önbizalmát.  

A nagyok féltékenysége mindenjel  szerint kölcsönös . Enélkül mint-
ha nem is lehetne verseny a pályán . pp csak nem mind vallják be, akik  
a Parnasszusra törnek, hogy zavarja őket az előbbre jutni igyekvő. Még  
csak nem is csupán a kortársak versenyében, hanem az előttük célba ért,  
vagy az utánuk következők törekvése. „Nagyobb vagyok már Shakespeare-
nél?" — kérdezte az említett Bemard Shaw, s Ady átkozódó versét — „aki  
helyemre áll" — mindenki ismeri.  

Mintha a nagy emberek önmaguk foglyai volnának. Napóleonnak sem  
volt barátja, csak hódolói és ellenségei voltak. Meg alattvalói, akiket meg-
vetett. A költő  és a művész azonban képlékenyebb anyaggal dolgozik, mint  
amilyen egy ország vagy a néptömeg, bár volt alkalmunk megtanulni, hogy  
az is hajlítható. A művész a semmiből teremt valamit, a diktátor holttes-
teken át foglalja el más helyét. És az óriási különbség ellenére mégis  

van bennük valami közös. A nagyság mámora, a túlfejlett arányérzék, a  

becsvágy hajtóereje.  
Hirtelen csak egy költő  jut eszembe, akinek a nagysága abban  

volt, hogy elmerült a mámoros párizsi éjszakák mélységeibe, „haláltól fél-
ve, de élni már meguntan": Verlaine. De ha csak egy kicsit kiemelhette  
volna valaki vagy valami az abszint bódulatából, hogy visszakapja emberi  
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és költői önérzetét, ki tudja, nem lett-e volna féltékeny a züllött sihederre, 
Rimbaud-ra, akinek részeg látomásai új lehet őségekkel ajándékozták meg 
a világ költészetét. 

Régi vágyam olyan országról vagy városról útirajzot írni, ahol még so-
sem jártam. Nem arról, amit a saját szememmel láttam és tapasztaltam, ha-
nem arról, amit elképzelek. A valóság nyűgétől megszabadulva, de azért le-
hetséges tényekre támaszkodni, információkra, melyeket az ember itt-ott 
felszedett, mintha egy lexikon adatainak címszavait követve kerekítené 
ki az egészet. Természetesen az ott él ő  népről se feledkezve meg. Nem 
embertelen tájról beszámolni. A rajta él ő , dolgozó, küszködő  lakosokról, 
szegényekről és gazdagokról, munkásokról és parasztokról, nyelvükr ől és 
műveltségük fokáról, egyáltalán az ott uralkodó viszonyókról. Nem utó-
piát írni, mint amilyenek Gulliver kalandjai! Én létez ő  országok, városok 
és népek képrejtvényét szeretném összerakni. 

Svájcét például, ahol még nem voltam, s amelyre oly könnyelműen, 
annyiszor hivatkoztam mégis, ha nemzeti egyenjogúságról volt szó. Vagy 
különböző  nyelvű  népek összetartásáról, mint Svájcban, ahol mindenek-
előtt svájci a francia is, a német is. Én még sokáig azt is hittem, hogy ott 
valamiféle egységes szellem alakult ki az id ők folyamán, s a németek a 
maguk nyelvén ugyanúgy írnak, mint a franciák, úgyhogy ebben valami-
lyen külön egységbe kovácsolódtak össze, tájra, emberre is egyforma vi-
lágnézeti szemszögb ől nézve. Féltékenyen bezárkózva a maguk svájci b űv-
körébe, ugyanazon nagy nyelvi közösségekt ől tartva távol magukat, ame-
lyektől csak országhatár választja el őket, s ahol csupán az államrend-
szer más. 

Az utóbbi időben mind gyakrabban kell belátnom tkvedésemet. Mert 
például Ramuz, aki a kis vaud-i kanton parasztjainak életét írta, már köny-
veinek olvasottsága és példányszáma szerint is a francia irodalomhoz szá-
mítódik. Azt a körülményt se szabad figyelmen kívül hagyni, hogy fiata-
lon tíz évig Párizsban élt, annak a meggy őződésnek engedve, hogy tehetsége 
csak ott bontakozhat ki, a nagyobb nyelvi közösség er ősebb áramlataiban. 

És előtte Conrad Ferdinand Meyer, hazája rajongással teli dicsérete 
ellenére — 0, mein Schwitzerland, all mein Gut und Hab! — úgy beletar-
tozik az egyetemes német irodalomba, mintha se határ, sem állampolgár-
ság semmit se számítana. És Burckhardt, aki felfedezte a világnak az 
olasz reneszánsz korát, Európa m űvelődéstörténetébe is hangos szóval be-
leszólva. Vagy Böcklin, akinek ott voltak hófehér sapkájukkal a svájci 
havasok és valószínűtlenül kéken a hazai ég, mégsem elégedett meg eny-
nyivel, látomásokat festett, mitológiai témáktól se visszariadva, mintha 
épp a havas táj és a túlédes honi égbolt kényszerítette volna er ősebb és 
harsányabb színek felrakására a képein. 

Ot se lehet nyugodt lélekkel kizárólag svájci fest őnek elkönyvelni. 
Ahogy ma Dürrenmatt és Max Frisch egyszer űen hátat fordított Svájc-

nak és kilépett a világirodalomba. Mind a kett ő  német író, hiszen németül 
írnak, a lokális színek és helyi problémák figyelmen kívül hagyásával, de 
korhű  környezetbe állítva azt, ami műveikben általánosan emberi. 

Ezek már nem a svájciaknak, népüknek és népükr ől írnak, mint "még 
Meyer és Ramuz, vagy a nemzetiségi írók Európa más részein. Abban a `hi 
szemben, hogy ezt a feladatot helyzetük és sorsuk bízta rájuk. Féltékenyen 
őrködve az anyanyelv megmaradásán, miközbe.k. éage se: veszik, hogy e 
külön nyelv sírjába fektetik a m űveiket. De hátajcban nincsen ilyesmire 
semmi ok. És akár németül, akár franciául írnak, nagy népek nyelvén 
szólnak a világhoz. 

Ismerjem be ezek után, hogy álom volt eddig is minden összehason-
lítás? És hogy mégse lehet elképzelt tájakról meggy őzően és a valóság 
hitelével írni? Nem! Ragaszkodom az elképzelt dolgok szépseggihez és az 
álomhoz, ha százszor mást mond a valóság! : >P 

Mert mi lenne belőlünk, :ha józan mértéktartással, rideg, ényekhez 
ragaszkodva csak arról beszélnénk, amit láttunk és tapasztaltunk, félre-
téve álmokat és a képzelet mindent megszépítő  erejét? 
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ALKOTÓM ŰHELY  

GUELMINO SÁNDOR 

EZT ÉRDEMELTÜK? 
SZÉLJEGYZETEK A 27. STERIJA JÁTÉKOKRÓL, A VELE KAPCSOLATOS 
MUVELŐDÉSI HARCOKRÓL ÉS MÁS EGYEBEKRŐL 

Elkedvetlenítő , gyanús, a közönség és a szakma be nem avatott körei-
ben zavart keltő  előzmények problematikus, vitára ingerlő  fesztivált ígér-
tek. A Sterija Játékokon belül kitört palotaforradalom, a két pártra sza-
kadt színházértők, a strukturális változások, a szelektorválság megoldat-
lan kérdésekként, bizonytalanságot árasztva, tévelygésekre csábítva tor-
nyosultak az intézmény és a rendezvény felett egyaránt. Egyik oldalon 
álltak a társadalmilag verifikált er ők a maguk túlhaladott színházeszmé-
nyével, másik oldalon csoportosultak azok, akik a színház és a jelenkori 
társadalom elválaszthatatlanságára, őszinte problémafelvetésére, ha szük-
séges, politikai vitatribünné módosulására, modern formanyelvre esküd-
tek. Nem nehéz kitalálni, melyik csoport harcolta ki magának, legalábbis 
ezen az intézményen belül, az irányító pozíciókat, ragadta magához a mi-
nősítés jogát, az arbitrage fellebbezhetetlenségét. Kollektív érdekeket szem 
előtt tartva, önigazgatási demokratikus formába öltözött minden. A Játé-
kok szerveibe küldött alapon kerültek bólogatójánosok, természetesen 
gondos válogatás eredményeképpen, s az így kialakított felépítmény szinte 
ellenállás nélkül hozta meg saját működési kódexét, különös tekintettel 
az évente megrendezend ő  szemle programjának végs ő  konstituálását 
illető  ellenőri tevékenységre. Magyarán: úgy tetszik, hogy ezután, de leg-
alábbis a közeljövőben, a Vidmar-éra ideje alatt a jugoszláv elitfeszti-
válról száműzetik minden olyan alkotás, amely problémafelvetésének 
aktualitásával esetleg felborítaná a valóság és a proklamált közötti kényes 
egyensúlyt, amely a társadalmi és történelmi fejl ődésünk ellentmondásai-
ból kipattanó tragédiákat helyezi érdekl ődésének homlokterébe, amely a 
mai ember életérzését, egyre kevésbé befolyásolható és terrorizálható 
világlátását öntörvényű, követendő  példaként hozza be színpadjainkra, 
ezzel összhangban nem hátrál meg a múlt szükségszer ű  átértékelésétől 
sem. Teszi pedig mindezt a téma, a mondanivaló szolgálatában adekvát, 
újszerű  és korszerű  színpadi nyelven, formában, a kísérletezés állandó 
tüzével. A tartalmi és formai elszegényedés mint kritérium, a konzervatív 
színházi ízlés kimondva, meghirdetve ugyan nem manifesztálódott, a 
tavalyi és az idei fesztivál komparációjából azonban megfellebbezhetet-
lenül kiderül, milyen irányba tolódott el a jugoszláv színház évi tükre. Az 
a valóban helyes törekvés, hogy színpadjainkat vagy legalább ezt a rep-
rezentáns seregszemlét megóvják a szélhámos vállalkozásoktól, a defe-
tista előadásoktól, a történelmi tényekkel, érzelmekkel, hagyományokkal 
pingpongozó produkcióktól, a korszer űség örve alatt megbúvó üresség-
től, excentrikusságtól, esetleges téveszmékt ől, nyomaszthatta a hosszú 
huzavona után megválasztott szelektort is, aki sok éves kritikusi gyakor-
latának esztétikai mércéir ől néhány esetben lemondva, bizonyíthatóan 
lemondva, igyekezett minél jobban megfelelni az elvárásoknak, a felte-
hetően ki nem mondott, de a levegőben latensen meglev ő  elvárásoknak. 
Így aztán megtörtént, hogy a fürd ővízzel együtt a gyereket is kidobták. 
Dalibor Foretić  elővigyázatosan nem válogatott be m űsorába olyan elő-
adásokat, amelyek felborzolhatták volna a Játékok eszmei irányítását 
kézben tartó közegek kedélyét. 
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A fentieket ilyen sommás nyíltsággal valószínűleg nem gyűjtötték 
még egybe, minden összefoglalás magában hordja az elrajzolás veszélyét, 
okvetlenül tartalmaz szubjektív vonásokat — esetünkben is sarkítottnak 
tetszhet a tétel, hogy egy intézmény kizárólagosan túlhaladott színház-
eszményt kér számon, enyhítsük azzal, hogy napjaink társadalmi-politi-
kai pillanatában berzenkedik a másfajta hangoktól, a színházi alkotók 
másfajta szemléletét ől, alkotó gondolkodásától, nem vállalja ezeknek 
esetleges divarzáns hatását, ennek propagálását a hazai és a külföldi kul-
túra felé. A szemle legf őbb szerveiben tapasztalható óvatosság önmagá-
ban nem marasztalható el, csakhogy esetünkben a dolgokat bonyolítja 
egy nem mindennapos konfliktus, mely dr. Josip Vidmar és hívei, vala-
mint a jugoszláv színház egyik radikális reformátora, Ljubiša Risti ć  
és társai között tört ki a tavalyi Sterija Játékok végén, amikor a f őbi-
zottság ülésén Vidmar a benne hosszú ideje felgyülemlett ellenérzéseknek 
elég éles formában adott kifejezést. A kontra sem váratott magára so-
káig. Azóta pedig a három részre szakadt színházi világ (pro és kontra 
Vidmar meg győztesre váró semlegesek) állandó harcban áll; az intéz-
mény hivatalos szervei felsorakoztak a legendás „obszkurus"-nak titulált 
színház és képviselői ellen, ugyanakkor az ellentábor nem kevésbé is-
mert korifeusai lépten-nyomon támadták, antidemokratikusnak min ősí-
tették a Vidmar szárnyai alat konstituálódott és m űködő  új szerveket, 
ízlésüket, szakmai rátermettségüket, egész tevékenységüket. 

A végtére is színházeszményt érint ő , haladó vagy retrográd dilem-
májára — talán igazságtalanul — egyszer űsített háborúban eszközöket 
nem válogatva küzdöttek az ellenfelek. Valójában a színház járt pórul. 
Nem azért, mert mondjuk a Risti ć-előadás, az ország egyik legjobb 
színházi produktuma ebben a periódusban (Kramazovok) kimaradt a 27. 
Sterija Játékok programjából, hanem mert olyannyira behúzták a féke-
ket, hogy azok nemcsak a fesztivál fejl ődését lassíthatják, indirekte 
hatással lehetnek, és meggy őződéseiYi, hogy lesznek is az avantgarde 
vagy egyszerűen csak korszerű , önálló, alkotó gondolkodású színház evo-
lúciójára. A modern színháznak nem egyetlen megnyilvánulási formája 
a Ristić—Jovanović  duó által képviselt törekvés, sok-sok újszer ű, ter-
mékenyítő  színházi alkotónk van, befutott vagy bizonyítás el őtt álló; a 
legrangosabb színházi szemle azonban olyan irányt vett, hogy azon nem 
sok keresnivalójuk lehet a következ ő  periódusban. Bizonyíthatja a sa-
nyarú sorsra jutott szkopjei el őadás, az Erigon. A zsüri majdhogy fi-
gyelemre se méltatta, pedig az egyetlen izgalmas, attraktív, szellemet 
megmozgató előadás volt az egész, fölöslegesen földuzzasztott reperto-
árban. 

Éppen ezért kell beszélni a premisszákról, mert a fesztivál kimutat-
hatóan más, nem éppen lelkesítő  irányt vett, önelégülten pancsolt a me-
diocritasban, inkább vállalta a semmitmondást, mint a polémiát, inkább 
szórakoztatott, mint elgondolkodtatott, belebonyolódott és elveszett több-
szörös kompromisszumaiba. A konklúzió nem igazolta a mechanizmust. 
Az idei fesztivál nemcsak különbözött a tavalyitól, rémségesen alatta 
maradt annak, merészségben, akcióban, élményben, kreativitásban, kö-
zönséget megmozgató hatásában. Az átszervezésnek, ideák, csoportok és 
színházvállalások kitoloncolásának ugyanis csak akkor van értelme, 
ha helyettük legalább azonos értekű, ha nem jobb műveket, elfogadható 
minőséget biztosítunk. Márpedig a távolmaradottakat nem pótolták 
adekvát művekkel, alkotókkal. Nem helyettesítette elfogadhatóan' š ta-
valyi koncepciót az idei, a fesztivál tartalma szegényedett, nem volt iz-
galmas se a szakmának, se a közönségnek. Tizenvalahány évvel ezel őtt, 
igaz, más okoknál fogva, ugyancsak mennyiségben maximális: számú 
előadást hívtak meg Újvidékre, de már akkor bebizonyosodd, hdirr# 
közönség tűrésküszöbe mégse azonos a borjúéval, s hogy _agy tritent 
mok felülvizsgálata éget ő  feladat, a mérce magasabbra emeléte elkerül 
hetetlen. A fesztivál akkor kikecmergett egy zsákutcából. A jó emlékezet ű  
Eti Finci, a jugoszláv színikritika nagy öregje akkor rámutat 
re helytelen, milyen válságot idéz el ő  a „jó szándék", a lágy; 
gatás, a határozatlan szelektálás, amely döntésképtelenséges 
tucat előadásnak mutat zöld fényt. „Sajnos, nem el őször 
meg, hogy szinte lehetetlen tizenvalahány hazai korszer ű  drámát 
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melyek szövegük révén, színpadi megformálásukkal hiánytalanul kielé-
gítik a Sterija Játékok által szorgalmazott magas m űvészi versenykrité-
riumokat. Az egészségtelen komproanisszumok a művészetet a dilettantiz-
musig züllesztik ... és a Sterija Játékoknak nemcsak m űvészi, társa-
dalmi szerepét is kérdéssé teszik" — fogalmazta meg máig érvényes gon-
dolatait Finci. Kiegészíthetjük a szemle illetékeseinek gyakorta hangozta-
tott tételével, a meghirdetett alapelvekkel, miszerint a Sterija Játékok 
a jugoszláv színmű  és színház reprezentáns gyűjtőhelye, ahol valóban 
a legjobb, az elmúlt idény kétségtelenül legtöbb figyelmet érdeml ő  ered-
ményei kerülnek elbírálásra. Hittük, hogy a szép szavak, bókok helyt-
állóak. A Játékok tavalyi, jubileumi kiadványában művelődési életünk ki-
válóságai 

 
 nyilatkozatfragmentumait olvashattuk a negyed évszázados te-

vékenységét ünneplő  intézményről, elragadtatott nyilatkozatokat a meg-
tett útról. A titói gondolat, hogy „a színház nemes és alkotó közvetít ő  
volt a művészet és a nemzet, és viszont: a nemzet és a m űvészet között", 
s hogy „e tekintetben színházaink, a Sterija Játékok és a többi színházi 
intézmény meg manifesztáció figyelemre méltó szerepet játszott", bár 
„napról napra mind összetettebb és felel ősségteljesebb feladatok el őtt fog-
nak állni, különösképpen, ha szem előtt tartjuk művelődésünk és tár-
sadalmunk általános fejlődését" — igazságát hirdették az idézetek abban 
az említett jubileumi retrospektív könyvecskében. Edvard Kardelj rá-
mutatott, hogy a Játékok amellett, hogy a jugoszláv nemzetek és nem-
zetiségek jelentős belső  kapcsolatát építette ki, közvetít közöttük kul-
turális téren s mindegyikre egyaránt vonatkozó közös mértéket állít fel. 
Velimir Lukić  úgy látta, hogy „önigazgatású szocialista közösségünkben 
a Sterija Játékok kritériumai humanista eszmei és esztétikai orientációt 
jelentettek, amelyek társadalmi folyamatunkban is benne rejlenek." Ez 
érthető, hiszen a Játékok, mint  Vladimir Stamenkovi ć  írja „abból a 
kollektív elhatározásból született, hogy egész új társadalmunkban egy új 
méltóságra leljünk abban a világban, amely nem mindig kedvezett ne-
künk". A Játékok történetében alig tudunk esztétikai véka alá rejtett 
eszmei összetűzésekről, polarizálódó véleményekről. És viszont. Eszmei 
harcok se folytak, hiszen sokkal nemesebb, magasabb röptű  gondolatok 
vezérelték a szemlét, mintsem hogy meg nem értések miatt jó el őadá-
sok látták volna kárát színházfelfogásbeli különbségeknek. Az aránylag 
nyugodt korszak azonban lezárult. Ha a feltételezett jó szándékú vezet ő-
ség a jugoszláv színházi élet, s ugyanakkor a fesztivál érdekében ren-
dezni kívánja a kialakult, cseppet sem irigylésre méltó helyzetet, sokkal 
rugalmasabbnak kell lennie, különben a látszólagos nyugalom:  tűzszünet 
ellenére mérhetetlen bajokat okozhat. A Sterija Játékok ugyanis nemcsak 
egy az évről évre megrendezett szemlék, el őadásfelvonulások közül, a 
Sterija Játékoknak súlya, nemzetközi tekintélye, jugoszláv méret ű  irányí-
tó, meghatározó szerepe volt. Ezt illene meg őrizni. Annak ellenére, hogy 
bizonyos erőknek, melyek latens módon állandóan az újvidéki szemle 
kerékkötői voltak, igen kedvezett a kialakult állapot. Ami irányító, ízlés-
befolyásoló szerepét illeti, a Steriján látott, min ősített és propagált drá-
maszövegek, színpadi megvalósulások, jelentkez ő  rendezők és díjazott 
színművészek ingyen és nagyon hatásos reklámja az újvidéki fellépés, 
negatív esetben a kíméletlen bírálatok elrettenthetik a színigazgatókat 
egyes szerzőktől, alkotóktól. A Sterija Játékok egyben vásár is. Ebbe 
bele kell nyugodni. A jugoszláv dráma érdekében m űködő  kiállítás, ahol 
a szövegekkel, sikeres produkciókkal együtt alkotóik, közreműködőik is 
elkelnek. Siker és kudarc természtese következményeire számtalan példát 
felsorolhatnánk. 

Az idei szemléről — könnyűszerrel megdönthető  okok miatt (már 
amilyeneket D. Foretić  szelektor felsorolt) — kizárták a Vidmar által 
kulturális terroristáknak nevezett alkotókat, akikről egy évvel ezelőtt a 
volt szelektor , Stamenković  elragadtatottan jelentette, hogy nyitott szem-
mel járnak a világban és lélegző , érdekes, provokatív előadásokat hoznak 
létre. Nyugodtan ízlésháborúnak is nevezhet ő  állapotból tehát alig egy 
év leforgása alatt egyfajta ízlésterror pattant ki. Hasonlóan Pallasz 
Athénéhez, aki állig felfegyverkezve ugrott ki Zeusz fejéb ől, de esetünk-
ben megkövesedett tradicionalizmusról, már jelentkezésekor öregesen 
hajlott hátú eszményekről, a korral lépést tartani nem tudó, az euró- 
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pai színház és drámairodalom huszadik századi m űveihez, egyben a 
jugoszláv modern színműhöz utat nem találó, ezeket méltánytalanul 
elutasító begyöpesedettségr ől, hajlíthatatlanságról, érzékenységhiányról 
van szó. Tisztelet Vidmar doktornak, de színhazeszménye enyhén poros, 
öreges. Elég kézbe venni Dramaturski napisi című  kritikagyűjteményét, 
hogy lássuk, mennyire érzéketlenül megy el korunk színházának és drá-
májának nagy reformátorai mellett, mennyire idegen t őle minden mo-
dern életérzés, hogyan téved el — az ő  szavával élve — a „modern drá-
ma labirintusában", milyen érzéketlenül utasítja el Kafkát, akit szerinte 
csak a nemzetközi avantgarde sznobok értékelnek; elítéli a párizsi kö-
zönség ízlését, mely Marceu komédiáját, A tojást elfogadta; Sartre Az 
ördög és a Jóistenét csak mint az ideológia által megerőszakolt élet 
konstrukciójának ékesszóló mementóját emlegeti; Camus Caliguláját szin-
te szó szerint elátkozza, elítéli úgymond a tiszta ész nevében, hiszen mél-
tatlan az emberhez magához; elveti Peter Weiss Marat/Sade-ját, Mrožek 
Tangóját, Kopit, Pinter, Rozewicz, BeCkett műveit. Mondhatni, a komp-
lett huszadik századot. Vidmar addig olvasható, addig van evidenciája, 
amíg a klasszicista drámaeszményről, kedvenc íróiról, Goethéről, Schiller-
ről meditál; fejtegetései itt lucidusak, stílusa kifejez ő, írásai erudícióról 
tanúskodnak. Művelődési életünket örökre lekötelezte. Szerteágazó, sok-
színű  munkássága drámaelévülhetetlen. De a modern dráma és színjátszás 
már nem az ő  világa. Viszont csökönyösen ragaszkodik ideáljaihoz, s 
ezzel már — sajnos — nem előretólja a jugoszláv színjátszás szekerét. 
Hogy ebben a legutóbbi erőfelmérőben győzedelmeskedett, várható volt, 
jóllehet már nem ő  a jövendő  jugoszláv színházeszmény letéteményese. 
A hazai színházban megindult erjedést nehéz lesz tilalomfákkal megállí-
tani. Értelmesebb hozzállás volna válogatni, - szemezgetni, termékenyíteni, 
okos szóval helyes irányba terelni a még gyakran kompasz nélkül tén-
fergő  kísérletezéseket. De hogy európai jelent őségű  projektumok is szü-
letnek, bizonyítja a tavalyi Sterija Játékokon a zsüri részéről teljesen 
mellőzött A-moll mise későbbi nemzetközi diadala. Igaz, hogy a kritiku-
sok kerekasztalának díját fölényesen szerezte meg. Anélkül, hogy akkor 
helyi érdekek vezérelték volna műítészeinket, mint a most leggyak-
rabban önjelölt színikritikusok osztályzásait az idei, sok ismert színházi 
szakember . által bojkottált vitaforumon. Csakhogy a vidmari vonalnak 
legkevésbé a kritikusi közvélemény a fontos, kritikusok mindig lesznek, 
az autoritásokat újabbak váltják fel, harcra felvértezettek helyett lo-
jális, behódoló szakembereket, régebbről sérült, sértett vagy mell őzött 
színházasokat mindig találni, lehet rájuk számítani. Az, hogy Seleni ć, 
Pervić, Stamenković, Kljaić  meg a többiek — a „klán" tagjai, ahogy 
megbélyegezték őket — nem vállaltak közösséget ezzel a fesztivállal, át-
meneti válság, strukturális probléma. Marad a Játékok leglényege, az el ő-
adások sora, ami természetesen sokkal súlyosabban esik a latba, mint 
bármely mellékrendezvény, mellékkörülmény, az idő  távlatából mellékes-
nek tekinthető , regisztrálásra is fölösleges adat, hogy 1982-ben a 27. talál-
kozón ki mennyire vette ki részét a munkából, segítette vagy gáncsolta 
a szervezők törekvéseit. Művészi, tehát legfőbb szempontból, teljesen 
érdektelen az egyéni sérelem, igazság, elvi álláspont. Nem mindegy ellen-
ben a szemle arculatát, jövőjét, fejlődésének további irányát illetően. 
Hiszen láthattuk, tapasztalhattuk, hogy jelenlétük hiánya mennyire el-
sekélyesítette a fesztivált és egyik legf őbb komponensét, a kerekasztalt. 
Mindkét helyről a szellemi izgalom, az újszer űség maradt el. 

A sok előadás tehát nem igazolta önmagát. Nehéz volna közös jel-
lemzőt találni bennük, a műsor menthetetlenül eklektikusra sikeredett. 
A repertoár, állítólag, az átlagosnál jóval magasabb színházi termés miatt 
készült ilyen bőre. A szelektor így nyilatkozott. Kiderült viszont, hogy 15- 
työgds lett végül ez a Sterija-m űsor. Mi több, hiányos. Mert a kritikus-
kollégák kedvező  véleményét ismerve, hiányzott belőle néhány, témaként 
is gyakran visszatérő  előadás, mint a splitiek Kamov, halálrajza vagy 
a zágrábiak Karamazovokja. Megbízható forrásból tudom, hogy a kranji 
színházban játszott Šeligo-mtí, a Menyegz ő  is nagyobb élmény a mari- 
bori változatnál. Hipotézis csupán, hogy Foretić  bizonyos szuggesztió 
alapján • válogatott, helyesebben szuggesztióra rostált. Így aztán nem 
szoríthatott helyet olyan színházaknak, alkotóknak, ,kikről,  feltehetőleg, 
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szabad kritikusi habitusában másként nyilatkozott volna. Nem csoda, 
hogy a fesztivál alatt számtalan esetben kellett nyilatkoznia, védenie vá-
logatását, felelnie érte, felelnie a cseppet sem kíméletes kérdesekre, 
egész ideje szakadatlan mosakodásban telt el. Tette pedig ezt legf őképp 
a Karamazovok miatt, mellyel nem mert kockáztatni. Bizonyítvány-ma-
gyarázása már a selejtezőkről és szelektori ténykedéséről írt hivatalos 
beszámolójában megkezdődött. Ebben a dolgozatban úgy véli, nem men-
tegetőzik, hanem kísérletet tesz írásban is elismerésének kifejezésére 
azon alkotók munkájának és kreativitásának, akiknek előadásaitól 
sajnálatosan el kellett tekintenie. A Kamavot állítása szerint a 
másik bejelentett spiliti produkció, a Golgota ütötte el. Ha Krleža örök-
kön égő  szellemének tisztelgésül ajánlotta fel a Marin Cari ć  balettra 
adaptált, az áruló lelki tusáját  megértően fülelő  előadást, tévedett, nyil-
vánvaló . Mint ahogy elfogadhatalan a magyarázat, miszerint a K.P.G.T. 
csoport Ristič  rendezte Karamazovokja azért esett el, mert már egy 
Sterija Játékokat megjárt szövegr ől van szó, amely igazságtalanul fog-
lalná el a többi fesztiválra érdemesült új szöveg helyét. Isten látja a lel-
kemet, de Jordan Plevneš Erigonján kívül egyetlen korszerű, figyelemre 
méltó — beleértve a díjazott Jančar-drámát is — színmű  nem került kö-
zönség elé. Irfan Belur Memetje ujjgyakorlat, Drago Janear első  szín-
padi próbálkozása unalmas és érdektelen, a Borislav Pekić  nevéhez fű-
ződő  Korrespodencia regényadaptálás, Goran Sztefanovszki Helyben re-
pülés című  darabja intenzitásban, drámaépítkezésben elmarad a két éve dí-
jazott Vadhús mögött, a Svetozar Corović-regényből szfnpadra írt Maj-
čina sultanija (Anya kedvence) ismét csak nem eredeti színdarab, még 
csak nem is új, Dragan Tomić  vázlatszerű  parasztdrámájáról pedig még 
a közönség is leszedte a keresztvizet, márpedig sokszor felültetik olcsó 
trükkökkel, jópofa fércművekkel. És marad Krleža Golgotája meg a 
Bankett Btitvában című  regény színpadi verziója; ez se éppen mai, kor-
szerű, új és eredeti dráma! 

Nem volt könnyű  helyzete Dalibor Foretićnak. Inkább sajnálatra 
méltóan zsákutcába jutott. Két császárnak szolgálni, mások elvárásának 
és saját meggyőződésének, mindig traumát okozott. Nem hiszem, hogy a 
jugoszláv színház egyik legstabilabb, csoportosulásoktól eddig autonóm 
módon távol maradt ismerője, kritikusa még egyszer vállalni fogja e 
szelektori Prokrusztész-ágyat. Akkor sem, ha ez egyszer megfelelt a 
„követelményeknek." Munkáját viszont a sajtóban szánatlan kifogás érte. 
Repertoárjavaslatáról kiderítették, hogy lemaradt a hazai színházi élet-
tel vont párhuzamban, szinte semmit sem fedezett fel, új értékeket nem 
affirmált, a szürkeség monotóniájában öltözött, nem jelentett eseményt, 
gondolati kötődésű  látványélményt nem nyújtott, témái nagyon elvétve 
érintettek bennünket, a fesztivál múltba tekintése sterilizálta lehetsé-
ges aktulitását, életünk problémáira, ellentmondásaira se felkérdezés, 
eszerint válasz sem érkezhetett. A fesztiváli allegóriák üregesek, túl ál-
talánosak vagy egyszerűen könnyűek voltak. Egyén és társadalom ütkö-
zése, harca bagatellizálódott, az individuum vívódásai tehetetlen ön-
emésztése helyettesítette itt-ott az el-elröppen ő  gondolatot vagy netán 
színházideát. A tavalyi politikai, illetve politikus el őadások dömpingjé- 
nek nyoma se maradt. Az előadások többsége elveszett az idő  ködében, 
általánosító, tehát mindenkire, de legfőképp senkire se vonatkoztatható 
erkölcsi, esztétikai, politikai (uram bocsá') kérdést nem fogalmazott meg. 
Hiányzott belőlük az állásfoglalás és a kiállás. Tehát a teremt ő  vállalás. 
A tavalyi, stamenkovići műsor — érdek és személyes rokonszenv nélkül 
állíthatom — csoportelkötelezettsége ellenére okosabb, vagányabb, ele- 
venre tapintó, életünkkel, ethosunkkal polemizáló útmutató és érdek-
feszítőbb volt. Magyarán: jobb, tartalmasabb, művészibb. Idén tompa 
fáradtsággal vonszolta magát a fesztivál. S olyan soká nem akart vége 
szakadni! 

Művészi repertoárjának feljegyzésre méltó két darabja a színház-
történeti kuriózumként tárgyalható integrális Dundo Maroje-szöveg elő-
adása volt, meg a már felemlített Erigon, mely ha csak egy árva estére 
is, de visszaadta a gondolatgazdag, formai szempontból az újabban ter-
jedő, filmszcenáriókra emlékeztető  gyors és rövid jelenetezéssel készült, 
részleteiben európai szintű, mozgósító tartalmú modern hazai drámába 
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és adekvát, invenciódus színpadi megjelenítésbe vetett hitünket. A többi 
igen gyorsan kerül majd a felejtés süllyesztőjébe. A megalkuvások Ste-
rija Játékokja különbre nem is sikerülhetett. 

Ha egy-két évvel ezelőtt került volna a zsüri, egy másik zsüri, a 
Dundo Maroje—Erigon dilemmája elé, egész bizonyosan az utóbbit, a 
modernebb jelrendszerű, nyitottabb előadást méltányolja. Amilyen a 
fesztivál, olyan a zsüri, ebből következően döntése, ízlése, mert eg ységes, 
kitapintható kritériumról esetében nem beszélhetünk . A Dundo Maroje 
csak ennek az óvatoskodó, inkább esztetizáló, mint a világgal dialogizáló 
szemlének lehetett reprezentánsa. Bár vitathatatlanul magas profizmus-
sal készített, valóban értékes el őadással vőn dolgunk. Ivica Kunčevićnak 
elvitathatatlan érdeme marad, hogy Marin Drži ć  reneszánsz komédiájá-
hoz, ehhez a féltő  gonddal pátyolgatott drámairodalmi iingyszemhez, 
a szentségeshez is kísérletez ő  módon közeledő  bátrak újitó, átértékelő  
kedvével nyúlt , nem riadt vissza a századok babonájától , hogy ez az 
eredetileg befejezetlen munka nyers állapotában előadhatatlan, belepillan-
tott az integrális szöveg varázstükrébe és úgy vélte, Marka Fotez szöveg-
javítása, utolagos happy andje nélkül is megállja helyét egy olyan ren-
dezésben, amely letapogatja erővonalait, helyére teszi a hangsúlyokat, 
atmoszférát teremt, s ezzel noha óhatatlanul istenkísértést követ el, 
megválik az eddigi interpretációk kliséit ől, sajátos, . csak egyszer terem-
tődő, tehát egyéni arculatot kölcsönöz a világirodalmi rangú komédiának. 
Ahogy Bojan Stupica vagy Miroslav Belovi ć  Dundo-rendezése annak ide-
jén „használati utasítást" közölt a drámai múlt hagyományfeltámasztá-
sához, mai játékmódjához. Kun čević  nem elégszik meg a színházilag 
felkínált mesével, az ő  előadása nélkülözi az idealizált reneszánsz díszle-
teket, puritánabb, kesernyésebb, s mivel nem els ődleges célja a felhőt-
len derű  közvetítése, figyelmünket más, komorabb, valósabb, mondhat-
ni a szutykos mindennapok illúziótlanságára irányítja. Már a színpad-
képe közvetíti szándékát. Nincs karcsú árbócos kiköt ő, nincsenek cizellált 
mintázatú erkélyekkel díszített reneszánsz paloták, szök őkutak arany-
füsttel befútt hangulat; hátsó függönye zsákdarabokból, durva leped ők-
ből fércelt, jelzi a szomorú, árnyékos rámai falakat, a mediterrán nap hiá-
nyát, a homályos bizonytalanságot, ahol szédülten ténferegnek a messzi 
Dubrovnikból érkezettek, kiszolgáltatottan hallgatják leginkább a szá-
mukra idegen olasz karattyolášt (van bel őle úntig elég Držić  darabjá-
ban), zavarodottságukban lóvá teszik Őket, rémületben tartják a benn-
szülött taljánok, még a magukat dörzsölt fickóknak vél ő  úrfiakat is sza-
márrá teszi egy két kacér kurtizán. A zágrábi el őadás szereplői akárha 
Bruegel egykorú festményein elevenedtek volna meg, életességük, natu-
ralizmusuk dominál a bálákkal, csomagokkal határolt szándékosan üre-
sen hagyott levegős tér közegében, melybe alkalomadtán fordul be a 
körszínpad segítségével az az egyszerű, esőverte, átok áztatta, imaszó 
mosta lakókocsi, amivé ebben a produkcióban Donna Laura szépséges 
sarokháza degradálódott. Tévedés lenne azonban ennek alapján szegény-
színházi módszerek egyértelmű  használatát feltételezni, kizárólagos de- 
misztifikálását, blaszfémiát látni a rendez ői koncepcióban. Kunčević  a sze-
repértelmezéseknél is visszaásott az eredeti drži ći intenciókhoz, s nem-
hogy szegényítette volna alakjait, sokkal árnyaltabb, gazdagabb skálájú 
hősöket állított elénk. Igyekezett a mellékszerepl ők jelenlétének, gesztu-
sainak, cselekedeteinek rugóit felfedezni, s ebb ől rögtön bonyolultabb 
összkép, rétegezettebb előadás alakult. A Dundo Maroje valahol a haj-
nali derengésben éled meg szétomló hálókból, csomagok sokaságából, s 
ugyanazon a téren szűnik meg, tűnik el az idő  meg a leszálló sötétség 
kútjában, mintegy visszaköltözik a századokkal el őttibe, ahonnan valaki, 
észrevétlenül megidézte nekünk. A nagy háló megint elborítja, mint a 
tengermély homokjába fúlt korsókat a hajdan elsüllyedt gályákról. A 
színházi alkímia feltámasztási kísérlete sikerült, legalább erre az egy 
estére, egy furcsa álomlátás dimenzióit előcsillantva, s vége lett, mielőtt 
konkrétan átvonatkoztathattuk volna miránk, miel őtt vallott volna rólunk, 
aktualizálta volna mondanivalóját, mielőtt önmagunkra ismerhettünk 
volna. A remek színészek egész sora, Zlatko Crnković, Kruno Valentić , 
Neva Rošić, Mira Furlan, Miodrag Krivokapić, Špiro Guberina járult 
hozzá az illúzió valóságossá tételéhez. Bravúrossá pedig a Poanetet ala- 
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kító Mustafa Nadarevi ć  korszakmeghatározó tehetségétől vált. A nagy, 
feledhetetlen Poanetek sorába lépett, Jozo Laurenti ć, Pero Kvrgić  és Ni-
kola S:imić  galériájába. 

Ez évben a macedón színház a nyílt színházat képviselte. Formai 
szempontból az ő  előadásaik voltak leginkább figyelemre méltóak. A 
Sterija létállapota, a szándékolt vagy mindössze a körülmények viszonyá-
ban kialakult válság „keserű  levében forrva" világmegváltó üstököskent 
ragyogott fel a szkopjei Drámai Színházban Ljubisa Georgijevszki rende-
zése nyomán Jordan Plevnes Erigon című  nemzetsirató, emberiségre apel-
láló, magával ragadó modern metaforájú, szinte a szabad vers könnyed 
szellemi és asszociációszárnyalásával magával ragadott és megidézett 
szuggesztív vízió. A nagy álom — hogy az egykori remek filmcímet is 
segítségül hívjuk. A Sztefanovszki Helyben repülésével ellentétben, mely 
a magányos lázadó sorstragédiáján keresztül egy öntudatra ébred ő  nem-
zet első , elszórtan jelentkező, épp ezért kudarcra ítélt, mégis tiszteletet 
ébresztő, ábrándos, egyéni értelmiségi lázadását körvonalazta, a kollektív 
harc csírájaként romantikus hevülettel, bár kevesebb dramaturgiai m ű-
gonddal egy konstruált, meglehetősen erőtlen szimbólum kettős funkcó-
jában, felmagasztalásával, írói szándéknak világító fáklyát gyújtó központi 
opszesszió helyenként hatásvadász kiválasztásában fulladt el; Plevnes de 
bütáns munkája maga az irracionalista, de éppen álomszerűségével hi-
telesített és átüt ő  nagy dráma. Ügy látszik, most kulminál a macedón 
nemzeti identitáskereses, a nemzeti dráma érája jött el, egy nép nem-
zetté válását ünnepli, azt hogy önmagára talált. Színpadja is ennek szol-
gálatába állt. Plevnes meg Sztefanovszki is egy-egy aspektusát boncolja 
a tematikának. Sztefanovszki elmerülve a történelemben, a múlt század 
fordulópontján fogalmaz meg lényeges kérdéseket, h ősei az érzelmek, a 
hovatartozás belső  kenyértörésének nehéz pillanatait élik, Plevnes alig 
száz évvel később már az elvesztett identitást kutatja, felrója a nagy 
történelmi igazságtalanságot, az utolsó európai határkiigazításokat, ame-
lyeknek folytán vadidegenek döntöttek a macedón nemzet egy részéről, 
az úgynevezett égei macedónokról, s elcsatolták őket az etnikum közössé-
gétől, elmetszették közöttük a megtartó erő  mindjobban vékonyodó, 
nosztalgikus szálait. Az Erigon egy gondolkodó modern költő  műve, akit 
a közösségért és a közösségtől elszakítottakért érzett fájdalma, egy 
kallódó, pusztulásra ítélt Ahasvérus-nemzedék iránti szenzibilitása kész-
tettett színházi anatémájának megkomponálására. Plevnes, jeleztem, az 
égei macedónokat siratja el, az ellenük irányuló exterminációt leplezi 
le, felhánytorgatja a párizsi békekonferencia igazságatalanságait, az elgö-
rögösített hazából történt, vállalt vagy kényszerű  emigráció céltalansá-
gáról, tragikumáról beszél — a kontinens velük szemben tanúsított hi-
pokríziséről. Plevnes a Nyugat-Európában bolyongó macedón porszeme-
kért költötte gyászmiséjét. Mert inkább gyászmise az Erigon, mint ana-
téma, aminek egyesek látják. A dráma főszereplője Iszidor Szolunszki. 
Hányatott élete allegóriája az elszakított nemzetcsoport sorslabirintusá-
nak. Megjárta a háborút, alig úszta meg a kivégző  osztagot, végül hajón 
szökött nyugatra s kötött ki Párizsban hű  kutyájával, Erigonnal. Igyeke-
zett távoli népe szolgálatára lenni — nem sok sikerrel. Örök nyugalomra 
idegen földben talált. Mégpedig a francia f őváros egyik kutyatemetőjé-
ben. Az író rámutat technikájának alapötletére, a tudathasadás konzek-
vens kiaknázására. Amíg hőse, Iszidor Szolunski víziókkal hadakozva 
halálára vár, élő  hullaként vegetál a Hontalanok kórházában, másik 
énje, kutyája, Erigon megkísérli végigélni a Szolunski által félbeha-
gyott életet — a maga módján. Iszidor Szolunszki zavaros látomásaiban 
megjelenik halálba kergetett felesége, felsorakoznak gyermekei, akiket 
a „sztálini irgalmasság" különböző  országokba szórt szét, hogy átneve-
lődjenek, elveszítsék énjüket, és végül szintén megszenvedjék a halált. 
Hasonmása, Erigon 'a lázálmának rémlátomásai közötti nyugodtabb inter-
vallumokban tűnik fől; őt felkarolja a Hullamosó Intézet tulajdonosnője, 
de kimért emigráns sorsát ő  sem kerülheti el. A kutyák jogainak és a 
vonók felszólása miatt el kell vesznie. Iszidor Szolunszki, a nemzeti és 
huszadik század szabadságának európai kongresszusán történt felel ősségre 
Erigon, az emberi azonosságát vesztett személy — mint Plevnes hang-
súlyozza — egy és ugyanaz. A menekülő  ember. 
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„fgy áll össze egy ember és egy kutya hányattatásából egy kis nép, 
egy nep töredékének embertelen kutyaélete, így őrlődtek a nyugati »ci-
vilizáció« és a keleti totalitarizmus malomkövei között” — foglalja össze 
a darab élményesszenciáját egyik méltatója. Nos, m űfaját tekintve poli-
tikai szürrealizmusnak, életsiratásnak találó színpadi formát keresett 
Georgijevszki. Artaud, Brecht, Borches nevét hívták kölcsön színpadi 
formanyelvének azonosításakor, színpadi jeleinek megfejtése céljából és 
mégis Foretićnak van igaza, aki egyszerűen georgijevszkisnek nevezte. 
Hiszen ő  a. meglepő  újdonságok, a kontemplációtól robbantásig terjed ő  
skála egyeduralkodója, az erőteljes színház, a markáns jelenetek meg-
formálója, az expresszív, harsány, sokkhatásokra, kontrasztokra épít ő  
rendező, kicsit excentrikus, lázas, vérmes, türelmetlen, szenvedéllyelteli, 
aki belső_ töltését képes átvinni színészeire, azokon keresztül pedig a 
közönségre. Gyakori stíluseklekticizmusát mérhetetlen alkotóenergiája 
radagja egységbe. Erigon-rendezése legjobb fényében tünteti fel, ugyanakkor 
a színpadi lehetőségek avatott ismerőjeként szuverén karmestere a játéknak. 
Két megoldása antológiába kívánkozik. Az első  díszletervezőként dicséri. 
Játéktere felülnézetb ől, mondhatni madárperspektívából nyújt rálátást 
a kórházi, menhelyi szobára. Az ágy tehát benne állóhelyzetben. A rajta 
„fekvő" Iszidor ugyanacsak állóhelyzetben. Míg például a falon függő  
feszület (nagy kereszt, rajta Krisztusként élő  ember) a földön van ki-
terítve. A hátára fordított szoba mennyezetér ől lefelé lóg a nagy óra, 
mely az agónia végső  perceiben egyszerűen kinyilik, számtáblája leválik 
róla, meggyűrődik, mintha Salvador Dali szürrealista festményér ől köl-
csönözték volna. Nem üres trükköt kell látnunk Georgijevszki elrende-
zésében. A főhős lázálmainak, rémlátásainak terét különböztette meg a 
való világ valós perspektívájától, Iszidor egyre ritkábban nyíló szemével 
láttatja a körülötte levő  tárgyakat, tehát a fekvő  beteg perspektívásából, 
ezért éri el a többszörös áttételeket, hiszen arra utal, hogy ezek szá-
mára a világban kódorgó, elveszett egzisztenoiák számára úgy rémlik, 
mintha a föld kifordult volna sarkából. mintha elmozdult volna a pers-
pektíva. ők nem láthatják többé valóságában az életet, titokzatos árnyak 
veszik őket körül, emlékek, emlékképek ugrálnak be az oldalablakon, meg-
bolydult lélekkel tapasztalják, hogy rossz álomként nehezedik rájuk a 
világ. Ebben a kifordított nersnektívában jelenik meg a f őhős szerencsét-
len felesége is. Aztán a tovább tíírhetetlen szenvedések láttán Jézus le-
száll a keresztről, gitárt ragad a kezébe és énekelni kezdi a görög terror 
elől emigráltak sanyarú sorsát. kíni .ait. Georgiievszki rendezésének egyik 
legnagvszertíbb jelenete ez. amikor a keresztre feszített Krisztusról. az  
egész emberiségért szenvedett megváltóról a legnagyobb ártatlan emberi 
szenvedések szimbólumáról kiderül, hogy ezekhez az emberekhez képest 
közönséges popénekes. 

A konstans szellemi üdeség ű , kísérletező  kedvű  rendező  emlékeze-
tes jelenetté szervezte a párizsi békekonferenciát. azaz itt a kutyakong-
resszust. A színpadvadló hirtelen megnyíló lvukaiból kukacként bújtak 
elő  a színészek, illetve hát a tisztelt ebek. Emberi képük, ruházatuk 
ellenére morogtak, vakkantgattak, kutyaszónoklatokat vágtak le. Rész-
tanulmányt lehetne írni a kuytaimitáló színészek játékáról, akik hihetet-
len koncentrációval, emberi arccal, emberi szóval ebeket játszottak, 
kutvaembereket, egyszerre voltak kutyák és emberek, s mégis mekkora 
távolság választotta el őket a másként kutvaember Iszidor Szolunszki 
— Erigontól. Igen, mert a forradalmár, színtársulat vezet ő  emigráns 
alteregósa, Erigon felszólal ezen az értekezleten, szabadságszeret ő  beszé-
de eretnek lázadásnak minősül és elbukik. 

Apokaliptikus Jordan Plevnes műve, látomásait, vízióit anyagsze-
rűvé, helyenként misztikussá rendezte Georgijevszki. Akárhogy is volt, a 
mű  és részleteiben abszurd megjelenítése túln őtt a szerencsétlen sorsú 
macedónok példázatán, mementóvá alakúlt. 

Ennyit a két élményről. És most már csak fragmentumok cikáz-
nak az emlékezet ekránján. Mi marad még e fesztiválról? 
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Megragadta fantáziámat a spliti Golgota tánckarának koreográfiája, 
Damir Zlatar-Frey kompozíciója: Slobodan Unkovszki Helyben repülés-
rendezéséből a két fivér, Mihajlo és Evto gravitációt legy őző  repülési 
nagyjelenete; Miloš Lazin mostari rendezésének egy apró részlete, ami-
kor egy közönséges, lakomát szolgáló asztal drámai funkciót kap azál-
tal, hogy a kiterített halottnak ravatalul szolgál, így emelkedik a ma-
gasba gyertyák lobogó fényénél, magasba, és végül elt űnik szemünk elől 
a zsinórpadlás légterében. S talán újdonságnak, bár inkább csak attrak-
ciót képező  újdonságnak számított Meta Hočevar elektronikus szerke-
zetre járó, fel- és lehajtható búradíszlete a mariboni Mile Korun ren-
dezte Menyegz őben. Tetszett Danilo Stojkovi ć  nagy formátumú játéka 
az Atelje 212 Korrespondenciájában, legalább annyira, mint amennyire 
visszás érzeteket keltett a műnek a magyar szabadságharccal történt 
packázása. 

„A többi néma csend." 
Egy fesztivál önmaga ellen fordult. Önmagára emelte kezét. 
Jó volna legközelebb kevesebbet meditálni a szervezésr ől, a feszti-

vál körüli atmoszféráról, jó volna, ha nem kellene magyarázni összefüg-
géseket, diagnozálni a betegséget, csak egyszer űen örülni a jó műsornak, 
elemezni a jó előadásokat. Addig azonban sok mindennek változnia kel-
lene, hogy a saját képünkre teremtett fesztivál igényes, haladó, felszaba-
dult művészettolmács legyen! 
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CSORDÁS MIHÁLY 

KÜZDELEM A CSODAKULCSÉRT 

Egy kultúra fejlődésének alapfeltételeit iskolái nyújthatják. Színm űvésze-
tünk jövőjének záloga ekként a majd egy évtizedes múltra visszatekint ő  
vajdasági akadémián folyó munka. Az eddigi három végz ős nemzedék kö-
zül a legerősebbnek, a leginkább felkészültnek a tagjai a közelmúltban 
mutatkoztak be a közönségnek. Teljesítményüket értékelve mondotta osz-
tályvezető  tanáruk, Pataki László: „Őket vezetve jöttem rá: az akadémián 
mi kicsit színházat is csinálunk — a holnap színházát alakítjuk áttétele-
sen. Talán megvalósul egyszer a régi álom: m űködjön Szabadkán, Újvi-
déken és Zrenjaninban egy-egy hivatásos színházunk, három különféle 
arculattal. Egymás között cserélhetnénk azután a színészeket és az el ő -
adásokat is. Akkor még inkább lenne majd munkahelyük a végz ősöknek. 
De a jó képességű  fiatal színészek elhelyezkednek most is." 

Művelődéstörténeti szempontból sem érdektelen feladat hát az új-
vidéki akadémia végzőseinek vizsgaelőadásaival foglalkozni. Még kevés-
bé az, ha figyelembe vesszük, hogy telt ház el őtt zajló, érdekes produkció 
nézői voltunk. Olyan bemutatót láttunk, amelyik egyik színházunk reper-
toárjából sem lógott volna ki.  

Hosszú utat tettek meg a növendékek és tanáraik, tett meg egész 
színházi kultúránk e sikeres vizsgael őadásig; a lehet őség megteremtéséig, 
hogy holnap ne kelljen mindent elölről kezdeniük színházainknak, hanem 
a folyamatosság jegyében dolgozhassanak, mind teljesebben kialakítva 
együtteseiket. 

Max Frisch, a Svájcban élő  kiváló német dráma- és regényíró Ha 
egyszer Hotz úr dühbe gurul ... (Die grosse Wut des Philipp Hotz, 1958) 
című  bohózatát gyakran tűzik műsorukra a színiakadémiások — magyar 
nyelven a budapesti főiskola hallgatói már 1965-ben játszották. Az író 
nagy drámáinak az árnyékában két évtized óta nem fonnyadt-sorvadt hát 
el ez az izgalmas erkölcsi kérdéseket feszeget ő  egyfelvonásos, hanem a vál-
tozó világ feleletét nemzedékről nemzedékre szeretné kicsikarni monda-
taira. A szerző  számára világsikert hozó, a fentivel egyazon évben írt Bie-
dermann és a gyújtogatók (Biedermann und Brandstifter) cím ű  dráma 
sokoldalúbban szemlélteti megállapítását: „Aki nem foglalkozik politi-
kával, már végre is hajtotta azt a politikai állásfoglalást, amelyet meg 
szeretne takarítani; az uralkodó pártot szolgálja." (Napló) 

Politikai él nélkül azonban aligha írhatna fő  témájáról, a fasizmus-
ról Max Frisch. Következetes békeharcosként gyakran a való világból „von-
ja ki" hőseit, máskor pedig a szatíra szigorával parancsolja vissza őket a 
hétköznapokba. Teszi ez utóbbit a Hotz úrban is, távolabb most már f ő  
témájától, de továbbra is emberségesség viszonylataiban gondolkozva. 
Stílusa ekként olvasztja magába líra és próza elemeit, mindig valami 
fehér izzással, amelynek el őidézői a vajúdó érzések. Ezért szeretik ezt az 
elnyűhetetlen vígjátékot a fiatalok, ezért keresik benne — mint álmos-
könyvben — életük titkaira a feleletet. 

A dráma üzenete korántsem egyértelm ű; útmutatása nyomán aligha 
indulhat el bárki. Hiszen a Hotz úr... főhőse, Philipp doktor, sem azo-
nosulhat teljesen szerepével, hanem el kell látnia a narrátor (Frisch jel-
legzetes „színésze") feladatát is, kényszeredetten távolodva el ezáltal ben-
ső  énjétől, nem közvetlenül, hanem jelképekben szólva a továbbiakban 
a közönséghez. Nem tudjuk hát meg, végeredményben melyik a járható 
út a fiatal házaspár számára, és milyen emberként haladnak — együtt 
vagy külön-külön — vélt vagy valódi boldogságuk felé. 

A frischi sajátosság, az azonosság és különböz őség egybejátszása, 
mégis érdekfeszítővé és sokat ígérővé teszi ezt a vígjátékot, olyannyira, 
hogy mint pszichológiai tankönyvet tanulmányozzák a helyzetgyakorla-
tokban és életismeretben előbbre lépni vágyó színinövendékek; most az 
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újvidékiek is. Az más kérdés, hogy nem gy őződhettünk meg róla, s maguk 
a hallgatók sem lehetnek biztosak benne: megfejtették előadásukban 
számunkra az egyfelvonásos rejtélyét. Elvártuk t őlük egy Frisch-kép meg-
alkotását, a közös művük elkészítését. Elfogadnánk igen sokféle értel-
mezést. Mert mindenkori nagy kérdését fogalmazgatja ebben a művében 
is az író: tulajdonképpen milyenek is vagyunk? Olyanok vajon, amilyen-
nek hisszük magunkat, vagy olyanok, amilyennek a világ tart bennün-
ket? Esetleg igaztalan mindegyik rólunk alkotott vélemény? A darab h ős-
nője ábrándjaiban csalódott, a sorsnak kiszolgáltatott asszony, vagy pedig 
mindenkit az orránál fogva vezet ő, könnyűvérű  nőszemély? A játek nyel-
vén mindenképpen pontosabban kellett volna fogalmazniuk fiatal színé-
szeinknek. 

Alig megkötött házasság forog kockán a darabban: a feleség állí-
tólag szereti férjét, de erre leginkabb a házibarát karjaiban döbben rá. 
Többféleképpen élezhető  hát látszat és valóság ellentéte, számos eszközzel 
fejezhető  ki. Megnyithatnánk a titok zárját az erkölcsök szeméremövekbe 
illeszthető  vaskulcsával vagy létünk (és jólétünk) automata számítógépei-
vel? Éppen csak egy lehetséges módszert kell választanunk célunk el-
éréséhez. 

Az előadás szereplői, Bakota Árpád, Rövid Eleonóra, Törteli László, 
Kardos Ibolya, Banka János, Szilágyi Nándor és Bicskei Erzsébet, tel-
jes tehetségükkel keresik ezt a lehetséges módszert. A m ű  színpadra vitelét 
megelőző  esztétikai elemzések révén juthattak volna egy lépéssel tovább, 
hogy arra a mindannyiuk számára hasznos kulcsra rábiuikkanjanak. Igy 
kivaló alakítást nyújtanak külön-külön, egy élvezhető  és kerek produkciót 
hoznak létre együtt, amelynek csak hangsulyait kellene pontosabban tájol-
ni, logikájának fonalát simábban vezetni. 

Éppen akarásaikat és meglepően szép eredményeiket látva kérhet-
jük számon tőlük ezt a harmóniát. Hiszen Pataki László osztályvezet ő  
tanár és Korica Miklós tanársegéd messzire kalauzolta őket Brecht és 
Wilder színházának folyosó- és teremlabirintusában, míg e pompás bemu-
tató színhelyéig, a Szabadkai Népszínház zsúfolásig telt kisterméig elju-
tottak. Négyéves pedagógusi munkájuk gyümölcseiként értek be a remekbe 
szabott egyéni szerepformálások. A területek, ahova elvezetniük lehetett 
jó képességű  növendékeiket, a rivalda fénykörébe esnek. A simán pörgő  
jelenetekhez-képekhez, a világot jelent ő  deszkákon megtett magabiztos 
léptekhez kellettek a közösen végzett helyzetgyakorlatok. Egyfajta több-
let nyújtásához, a színpadunkra választott dráma lényegének megragadá-
sához és e lényeg sajátosan értelmezett újbóli megjelenítéséhez szükséges 
tehetségük szikráiból, lángjaiból messzire látszó tüzet gyújtaniuk ifjú szí-
nészeinknek. 

A darab címszerepében Bakota Árpád meglelte Max Frisch önmagát 
kereső, vívódó emberének jellemvonásait; azét az emberét, aki megfuta-
modik a számára is fontos szerelmi (hitvesi) kapcsolat gondjai el ől. Ba-
kotának sikerül az, ami ilyen fiatalon csak keveseknek a pályán: nem túl-
játszania szerepét, hanem — a figurát belülről élve — kiegyensúlyozottan, 
okosan alakítania. Csupán a fűrészelés-jelenetben bizonytalanodik el pil-
lanatokra, de ezt a hibát is korrigálja hangulattranszponálással. 

Rövid Eleonóra Dorlija mintha többször is segélykérően nyúlna a 
darabban az említett csodakulcsért. Az alkalmas szerep máris kiforrott 
színésznőt mutat meg, aki tehetségét sziporkáztatva új igényeket jelez 
színházi életünkben. Hogy több eszközzel dolgozik, mint elég lenne, az 
nyilván a feladat természetével magyarázható. Mégis: túl sok vibrálást visz 
hangjába, a drámai feszültséget mozdítva el ezzel kisugárzási helyéről. 
Lényével azonban uralni tudja a színpadot. 

Törteli László korrekt fegyelemmel formálja meg Wilfrid, a háziba-
rát alakját. Nem törekszik bravúrokra, inkább a megtanult mesterség sza-
bályainak következetes betartása a célja. Fogékonyabb a helyzet-, mint a 
jellemkomikum iránt. 
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Sok színt visz játékába Kardos Ibolya, a líra felé fordulva mindig a 
darabban. Tragikus hőse képes lenni a drámának — Clarissa, a csalással 
ártatlanul megvádolt feleség alakját a finom vonások sejtetésével jeleníti 
meg. Emberi tartalmakat éppen Clarissában fedez fel a közönség, ezért áll 
ösztönösen a pártjára. Kardos Ibolya a mimika révén válik Max Frisch 
színpadának jellegzetes alakjává. Id ővel bizonyára gesztusaira is inkább 
támaszkodik majd. 

Az egykedvű  szállítómunkások groteszk figurájának megformálásá-
val Banka János és Szilágyi Nándor egyaránt elhitette velünk: a színész 
számára az epizódszerep is alkalom tehetsége bizonyítására. Mindketten 
gonddal dolgozták ki a mű  kívánta típusokat — kicsit a pantomim „nyel-
vén beszélve". Az előbbi jellemábrázolásával, az utóbbi komikusi képes-
ségeivel tűnt ki. 

Bicskei Erzsébet színészi teljesítménye ragyogja be ezt az el őadást: 
apró szerepből hozta ki a bemutató 'legemlékezetesebb részletét. Aggsz ű-
zének minden mozdulata közöl valamit a színpad nyelvén. Fellépésével 
mindenképpen emelte a produkció színvonalát. Bicskei Erzsébet birtoká-
ba jutott egy ritka képességnek: tudja, miként lehet jól gazdálkodni min-
den adottságunkkal. Szerényen és csak a feltétlenül szükséges fokig jut-
tatja érvényre saját személyiségét, a leginkább azonosulva szerepével. 

Talán tudatában sem vagyunk ma még, színházi kultúránknak mi-
lyen nagy ünnepe volt ez a bemutató, az újvidéki színiiskolán folyó ko-
moly munkának e kézzelfogható bizonyítéka. A harmadik generáció tag-
jai keményen megdolgoztak eredményeikért, és minden feltételük megvan 
hozzá, hogy megállják helyüket a pályán. S ha teljesítményük nem volt 
is hibátlan, hiszen a tempós és a leveg őt felforrósító els ő  jelenetek után 
néhány vontatottabb is következett, az olyan remekbe sikeredett rész jelzi 
igazán további lehetőségeiket, mint a közvetlenül a hegedű  összetörése 
előtti: a ,férj keresi szekrénybe zárt feleségét, de hiába... 

Kii delem a csodakulcsért ez a játék, amely forrástiszta csobbaná-
saival ébreszt rá bennünket: milyen kincsnek vagyunk a birtokában. Az 
elkövetkező  évek, évtizedek lesznek a formálódó művészi igények próba-
kövei. Mert sokakat láttunk már nagy akarásokkal elindulni, és az els ő  
nehéz akadályok előtt megtorpanni. Nekik mégis tartalmas pályát jósol-
hatunk. 

Max Frisch: HA EGYSZER HOTZ ÚR DÜHBE GURUL. Bohózat egy felvonásban. (For-
dította: Gera György.) Az újvidéki Színm űvészeti Akadémia drámai tanszaka magyar osztá-
lyának vizsgaelóadása. Osztályvezet ő  tanár: Pataki László. Tanársegéd: Korica Miklós. Sze-
replők: Bakota Árpád (Philipp Hotz), Rövid Eleonóra (Dorli, a feleség), Törteli László (Wilfrid, 
a barátjuk), Kardos Ibolya (Clarissa, a felesége), Banka János (fiatal szállítómunkás), Szi-
lágyi Nándor (öreg szállítómunkás), Bicskei Erzsébet (aggsz űz). Banka János és Bicskei Er-
zsébet vendégként vett részt a végz ős főiskolai hallgatók diplomaelőadásában. Bemutató 1982. 

, :: május 29-én, szombaton, a Szabadkai Népszínház kistermében. 	 •  



IVO POPI Ć  

A SOKOLDALÚ ALKOTÓ 
A HATVANÉVES GYURCSI LAJOS MUNKÁSSÁRÓL 

Szabadka, Napnyugati szőlők 276. 
Gyurcsi Lajos, az autodidakta fest ő  és szobrász, a hegedűkészítő  és köl-

tő  családi háza a szőlőskert közepén emelkedik ki a fák közül, túlnövi 
a környező  alma-, barack- és egyéb fákat, amelyek háborítatlanul, sebez-
hetetlenül és békében növekednek. A ház előtttermészetes nagyságban 
az Anya és gyermekei című  betonszobor már sejteti az érkez ővel, hogy 
egy olyan ember vendégszeretete fogadja, akit a meleg emberi egysze-
rvség és a veleszületett alkotói elhivatottság jellemez. Kés őbb, kézfo-
gás közben, szemtől szemben műveivel és a bennük rejlő  üzenettel, az 
a gondolat támad a látogatóban, hogy az embereknek szükségük van egy-
másra. 

Gyurcsi Lajos, a sokoldalú alkotó, Kikindán született 1922 . április 
14-én. Munkásosaládból származik, anyja Etel, apja József. Elemi isko-
lát, majd kereskedelmi iskolát végzett. 1954 óta állandóan Szabadkán él. 

Szülei mellett, akik fababák és egyéb gyermekjátékok készítésével 
foglalkoztak, de különösen apja mellett, aki maga is hajlamos volt a 
művészi alkotásra (tamburázott, festett és szobrokat készített), Gyurcsi 
Lajos már gyermekkorában kedvet érzett a kreatív munkához. A fából 
faragott fejek kidolgozása különösen tetszet neki, emlékezik vissza. Igy 
született meg első  famunkája, az Apám mellszobra. 

Egy ideig, 1945-ben és 1946-ban, mint a Petőfi brigád harcosa, fali-
újságot szerkesztett. Ebben az időben bontakoztak ki festő- és szobrász-
hajlamai. Attól kezdve mindmáig bizonyítja tehetségét mind a két mű-
vészeti ágban. Szinte hivatásszer űen, Felelősséggel tart ki a megkezdett 
munka mellett. Mikor a hadseregb ől visszatért szülővárosába, kapcso-
latot teremtett a M űvészeti Akadémia egyik hallgatójával , aki indítvá-
nyozta , hogy ismerkedjen meg néhány újvidéki műv szed, útmutatáso-
kat adott neki munkájához. Mégis, egészen addig, míg Szabadkára nem 
költözött, elszigetelt maradt minden arra irányu ó kisénlete, hogy kör-
nyezete szervezett alkotói közé tartozzon. 

Városunkba jövetele után megismerkedett Petrik Pál akadémiai 
festőművésszel, és az autodidakták egyik legtehetségesebbjével, Kubát 
Józseffel. Segítségükkel, de különösen Petrikével, könnyebben találta fel 
magát és ismerkedett meg új környezetének képzőművészeivel. 1956-ban 
és 1957-ben Petrik előadásait hallgatta. Ezeken az óráikon a képzőművé-
szet alapjait tanulta, különös figyelemmel kísérte a kompozícióról és a 
színhatásokról szóló előadásokat. 1959-ben és 1960-ban a munkásegyete-
men szervezett képzőművészeti tanfolyam hallgatója volt. Az el őadók 
között volt Vinkler Imre festőművész és Kalmár Ferenc szobrász. A 
tanfolyamom foglalkoztak a vonal, a rajz, a ritmus, a fényhatások és az 
anatómia alapjaival. Petrik ás Kubát után megismerkedett Žarko Rafaj-
lovićtyal, Ivan Jandrićtyal, Lajčo Evetovićtyal, Tóth Károllyal és Ludvig 
Lajossal. Termékeny kapcsolatot teremtett velük. Tagja volt a fest ők és 
szobrászok klubjának a Testvériség-Egység Művelődési Egyesület és a 
munkásegyetem képzőművészeti, valamint a szabadkai expresszionisták 
csoportjának. Egyik szervezője a tavankúti naiv festők és szalmaképké-
szítők alosztályának . 

Gyurcsi Lajos, az autodidakta festő, olajjal, temperával és akva-
rellel dolgozik. Alkotásai a látottak és az érzések alapján keletkeznek. 
Az első  időben a paletta a mesék világába sodorta. Ez különösen érvé-
nyes irreális hangulataira. A gyermekkori élmények érvényesültek m ű-
veiben. Sokszor ihlették meg a játékok; különösen babák láthatók sok 
képén. Ezek közül a művei közti]. a Sétáló babák és a Lovacska a leg-
sikerültebbek. A bizonyos mértékig naiv felépítés és a színek játéka de- 
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koratívakká és költőivé teszi ezeket az alkotásokat. Nagyon ritkán ké-
szített portrékat. Témája szinte kizárólag a munka; ezenkívül f őleg 
csendéleteket és figurákat fest. Különösen azok a képei er őteljesek, ame-
lyeken sok alak szerepel. (Vadászaton, Nagygy űlés, Beszélgetés a padon). 
Ezek a képek színhatásukban a posztimpresszionista irányzathoz állnak 
legközelebb. Sikerültebb munkái közé sorolható a Tánc a tűz körül, 
amellyel arról győz meg minket, hogy a bánáti népszokások iránt is 
érdeklődik. 

Művei, mint például a Nő  sz ő lőskosárral a vállán, vagy a Férfi 
puttonnyal a hátán, arról a mély átélésről tanúskodnak, amellyel a fa-
lusi ember mindennapos küzdelmeit, a létfenntartásért folytatott harcát 
ábrázolja. Sok kis méret ű  képet is festett. Ezeken a klasszikus perspek-
tíva elhanyagolása és a széles vonás, lágy ecsetkezelés még jobban ki-
emeli a tartalom összhangját (Paraszt, Házaspár, Költészet). Festői opu-
sában jelentős helyet foglalnak el a csendéletek, amelyek többnyire vi-
rágokat és háztartási munkaeszközöket ábrázolnak. Ezeken a képeken 
az a szembetűnő , hogy a látottakat nem viszi át fényképszer űen s áfa. 
szonra, hanem a formához érzéseit is hozzáadja. 

Gyurcsinak egyetlen önálló tárlata sem volt. Képeit azonban gyak-
ran láthattuk közös kiállításokon. 1961-ben és 1962-ben minden tavankúti 
tárlaton részt vett. 1957-t ől 1963-ig minden, a munkásegyetem képz ő-
művészeti csoportja által rendezett kiállításon ott volt alkotásaival. 1968-
ban Belgrádban állított ki Ivan Jandri ćtyal, Žarko Rafajloviétyal és 
Stipan Šabićtyal közösen. Sikeresen mutatkozott be a szabadkai kép-
zőművészek kiállításain Eszéken, Zamborban és Szegeden. Legnagyobb 
sikerét a szabadkai expresszionista csoport 1971-ben és 1972-ben Sza-
badkán és 1972-ben Szegeden megrendezett kiállításán érte el. 

A szabadkai expresszionista csoport 1971-ben Szabadkán megren-
dezett kiállítása alkalmából Ács József Gyurcsi képeir ől így írt: „Az 
ábrázolás finom deformációi a jel és a figura kapcsolataiban jutnak 
kifejezésre Gyurcsi Lajos kis méret ű  képein. Poézis a javából, »halk 
ecsetkezeléssel« mesés hangulatot idéz. Minél kevésbé »ügyes«, látszólag 
annál nagyobb a lelki szépség műveiben. A Séta, Házaspar, Ábrándozás 
stb. a legsikeresebb alkotása." (Magyar Szó, 1971. szeptember 3.) 

Gyurcsi Lajos nem kevésbé szenvedélyes és sikeres szobrász is. 
Anyagául kizárólag a fát választja. Leginkább domborm űveket készít, 
sokkal ritkábban teljes figurát. Szobrászati alkotásaiba láthatóan a 
festészeti formákat viszi át, klasszikusan költ ői, tematikájában a csa-
ládhoz kötődő . Az akt is kedvelt motívuma. A motívumtól függően, a 
stilizálást is alkalmazza. Költ őiessége jobban látható a klasszikus szob-
rászati módszerekkel készült alkotásain. Szobrai eljutottak Olaszor-
szágba, Görögországba, Németországba és az Amerikai Egyesült Államok-
ba. Képeihez hasonlóan a fába is átviszi gondolatait és érzéseit az em-
beriességről és a szeretetről. Almait igyekszik valósággá transzformálni. 
A fába saját személyiségét vési, életének mottóját, amelyet az elmúlt 
idők folyamán a szeretetre és a családi idillre épített. Lírai kifejezéssel 
teli szobrász. Szép vonalak, a forma egyszer űsége és a jelképek gazdag-
sága jellemzi. 

Végül mondjuk el róla azt is, hogy hegedűket is készít és verseket 

SZEBASZTIÁN URBÁN Katalin 
fordítása 

is ír. 
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OL VASÓNAPLÓ  

TÁRSADALMUNK ALAPVETŐ  SAJÁTOSSÁGAI 

REHÁK LÁSZLÓ: Politikai rendszerünk időszerű  kérdései. 
Forum, aljvidék, 1982. 

Rehák László legújabb könyvében politikai rendszerünk, szocialista ön-
igazgatási közösségünk elvi célkitűzéseivel, elméleti elgondolásaival és az 
önigazgatási gyakorlat társadalmi valóságának kérdéseivel foglalkozik. 

Mivel politikai rendszerünk — mint ahogyan el őszavában is meg-
említi — újabban néhány lényeges intézménnyel gazdagodott (áttértünk 
a küldöttrendszerre, létrehoztuk az önigazgatási érdekközösségeket), ezek 
politikai gyakorlatunk szerves részeivé válása nemcsak az alkotmányba és 
a törvényekbe foglalt rendelkezésektől függ, hanem az önigazgatók soka-
ságának alkotó hozzáállásától és tudatos magatartásától. 

A könyv nem foglalkozik politikai rendszerünk valamennyi lényeges 
kérdésével, mert terjedelmét a körülmények eleve aránylag szerényre szab-
ták. Ezért a szerzőnek meg kellett válogatnia a tárgyalásra kerül ő  prob-
lémákat. Eredetileg politikai rendszerünk els ődleges kérdéseinek tárgyalá-
sára öt: két, elsősorban elvi, alapozó, három túlnyomórészt gyakorlati tar-
talmú fejezetet irányzott elő. Terjedelmi szempontból a kézirat készíté-
sének zárószakaszában sajnos el kellett tekintenie az eredetileg utolsó 
előttinek szánt fejezet végleges kidolgozásától, amely képvisel őházi rend-
szerünket tárgyalta volna kepviseleti szakaszában, valamint jelenlegi kül-
dött-testületi mivoltának formálódásában. Átfogóan elemzi azonban a szö-
vetségi berendezésünkre és az autonómiára vonatkozó kérdéseket, poli-
tikai rendszerünk nem állami tényez őit, továbbá ismerteti a társadalmi-
politikai szervezetek szerepét politikai rendszerünk megvalósításában. 

Az előszóban felhívja a figyelmet, hogy a politikai rendszer iránti 
érdeklődés számunkra is igen időszerű, mert a jelenkori világ folyamatai-
nak mi is tanúi és részesei vagyunk. Ezenkívül — mint ismeretes — a 
fejlett tőkés viszonyok társadalmi rendje egyre mélyebb válságba sod-
ródik, de tanúi voltunk az 1980. augusztusi—szeptemberi lengyelországi 
eseményeknek, amelyek éles formában vetették fel a fennálló politikai 
rendszer kérdéseit is. Ugyanakkor a gyarmati uralom alól némileg fel-
szabadult, de neokolonialista nagyhatalmi politika által szorongatott álla-
mok többségében is igen időszerű  a politikai rendszer kiépítése. 

A könyv első  fejezetében a politikai rendszerr ől alkotott alapvető  
marxista nézeteket ismerteti különös tekintettel a politikai rendszer tu-
dományos tanulmányozására hazai marxista irodalmunkban. Természe-
tesen külön figyelmet fordított Edvard Kardelj elvtársnak a politikai rend-
szerünk fejlesztésével foglalkozó munkáira. Kardelj elvtárs a JKSZ XI. 
kongresszusának előkészületei során a JKSZ KB Elnökségének 1977. június 
13-i ülésén a politikai rendszerünk fejlesztésével kapcsolatos id őszerű  kér-
déseket ismertette és az ülés elé terjesztett tanulmány kapcsán mondott 
bevezetőjében egyebek közt figyelmeztetett: „... Nyilvánvaló, hogy ezeket 
a kérdéseket nem tűzhetjük napirendre, mielőtt társadalmunk meg nem 
kapja a maga igazi »társadalmi-gazdasági szellemét«, azaz mindaddig, amíg 
nem teremtünk olyan társadalmi, gazdasági és fejl ődési viszonyokat, ame-
lyek az államapparátus döntő  jelentőségű  gyámkodása nélkül is működhet-
nek .. " A politikai rendszer alapvet ő  kétléseit elemezve Rehák arra az 
elfogadható következtetésre jut, hogy a politikai rendszer jugoszláv tapasz- 
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talata, a szocialista építés társadalmi gyakorlata és a társadalomtudomá-
nyok eredményei részletesen feltárták, hogy az állam csak részben hatá-
rozza meg a politikai rendszert, mert egy adott társadalom politikai rend-
szerére számos más tényez ő  is döntően kihat. Ugyanis a politika és az 
állam azonosítása — mert ezáltal az állam, amely történelmileg véges — 
ebben az esetben a maga állandóságában, megkövesült alakjában jelentke-
zik. A társadalomtudományokban, így a politikai rendszer területén is, 
ilyen hozzáállás kétségtelenül a dogmatizmusba és az adott helyzet apolo-
getikájába torkollik. 

Külön figyelmet fordított a szerz ő  politikai rendszerünk osztálytartal-
mának, jellegzetességeinek, valamint ezek fejl ődési irányzatainak ismer-
tetésére. Ezzel kapcsolatban megállapítja, hogy a JSZSZK önigazgatási tár-
sadalmi-politikai rendszerének tarsadalmi, illetve politikai és osztálytartal-
ma a proletariátus diktatúrájának egy formája és ez kifejezésre jut alkot. 
mányunkban is. Ezenkívül a JKSZ XI. kongresszusa 1978-ban még egy 
jelentős lépéssel tovább haladt a politikai rendszerünk lényegét alkotó pro-
letárdiktatúra tekintetében. 

Ezen a kongresszuson els ősorban az általánosan bevezetett küldött-
rendszer útján az önigazgatási szocialista érdekek pluralizmusának egybe-
hangolási módjáról tárgyaltak, de nagy figyelmet fordítottak az összes szer-
vezett tudatos szocialista tényez őre, különösen a Kommunista Szövetség 

)szerepével kapcsolatos nyílt kérdésekre. 
A továbbiakban Rehák ismerteti a JSZSZK politikai rendszerének jel-

legzetességeit és megállapítja, hogy az önigazgatási demokrácia a JSZSZK 
mai politikai rendszerének formája és ennek a rendszernek egyik alapvet ő  
állandó sajátossága a dolgozók széles rétegeinek szoros és fokozatosan ki-
épített osztályszövetségében van. Ennek a szövetségnek a magva a forra-
dalmi élcsapattól vezetett munkásosztály. Ezenkívül ennek az osztályszö-
vetségnek fő  jellemzője, hogy politikai rendszerünk ne szűkülhessen le 
csupán a hatalmi rendszerre, hanem demokratikusabb tartalommal telí-
tődjék. Ez az alapelv egyúttal meghatározza a JSZSZK önigazgatási tár-
sadalmi-politikai rendszerének további fejl ődési irányzatait, amelynek 
megvalósulási módja a politikai döntéshozatal mechanizmusának további 
társadalmasítása, a küldöttrendszer további fejl ődése, hogy a JSZSZK poli-
tikai rendszerének önigazgatási integráló formájává váljon. Ugyanígy szük-
séges az államgépezet további demokratizálása, a régi klasszikus politikai 
pártok nélküli demokrácia rendszerének kiépítése. Értékelést olvashatunk 
még az említett fejl ődési irányzatok kapcsán az önigazgatás és az állam 
mint dialektikusan kapcsolódó és egymást kiegészító jelenségeir ől a 
JSZSZK politikai rendszerének mai fejl ődési szakaszában. 

Külön érdeklődésre tarthat számot az önigazgatáson alapuló társa-
dalmunk szövetségi államberendezésére vonatkozó rész, amelynek vezérfo-
nala, hogy a föderalizmusra támaszkodó minden elgondolás és gyakorlat 
kétségtelenül a nemzeti kérdés kapcsán van jelen Jugoszláviában. Ezenkí 
vül a jugoszláv föderáció arculatának kialakításában az államszerkezetet 
és társadalmi közösségünket az egészet meghatározó önigazgatás tölti ki. 
A szocialista önigazgatás politikai rendszerében már az 1971-es alkotmány-
függelékkel, de főleg az 1974-es alkotmányban eszközölt újításokkal a 
föderáció intézményes jellege is jelentős mértékben megváltozott. A köz-
társaságok és tartományok új társadalmi-politikai helyzetbe kerültek azál-
tal, hogy elsősorban ők felelnek társadalmi fejl ődésünkért. 

Ezekkel kapcsolatban a szerző  értékelést ad Vajdaság SZAT helyze-
téről az önigazgatás társadalmi-politikai rendszerében:; Az autonómia sok-
rétű  értelmezése kapcsán fontosnak tartja hangsúlyt,. hogy a forradal-
mi és marxista munkásmozgalom lenini irányvonala ingadozás nélkül a 
területi autonómiáért és önigazgatásért szállt síkra, és ezek a lelelni alapel-
vek jutnak kifejezésre az autonóm tartománynak társadalmi-politikai, jogi 
helyzetében és további fejl ődési távlatában is. 

Az önigazgatás és a munka társítása kibontakozásának hatását és 
tükröződését Vajdaság autonómiájára vonatkozólag k László teljesen 
elfogadható következtetésekhez jut, hogy az önigaz _ • 4 F  kibontakozása és 
fejlődése, mivel mélyreható folyamatokat és gyökeres társadalmi átalaku- 
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lást jelent, nem mehetett végbe megtorpanások és ingadozások nélkül. Az 
önigazgatással szembeni bizalmatlanság hatással volt Vajd aság autonó-
miájának alkotmányos meghatározására és tényleges tarta lmi megvalósu-
lására is. Az autonomia kibontakozását fékez ő  megtorpanást az 1963-ban 
tetőző, az önigazgatással való szembehelyezkedés okozta. Ez az időszak a má-
sodik alkotmány, majd a következő  évben a tartományi alkotmányok meg-
hozatalával zárult. Vajdaság autonómiája az 1963. évi szövetségi alkotmány 
óta azonos Kosovo alkotm ányával. Mégis a két tartomány — társadalmi 
tartalmukat és nemcsak történelmi fejlődésüket figyelembe véve — jelen-
tős sajátosságait is meg kell különböztetni és várható, hogy az autonómiát 
indokló és meghatározó tényezők sokasága közötti különbség, amely a két 
autonóm tartomány esetében fennáll, a jövőben is hatással lesz a két auto-
nómia belső  tartalmi sajátosságának megnyilvánulására. Kétségtelenek 
azonban a rokon vonások, s ezért is indokolt az alkotmánjogi keretmeg-
oldások azonossága. 

Ugyanakkor az szerző  megállapítja, hogy Vajdaság önkormányzata és 
önigazgatása nemcsak a saját, hanem az egész jugoszláv közösség és a Szerb 
Szocialista Köztársaság fejlődéséért is felel, pontosabban részt vállal a 
JSZSZK önigazgatási fejlődésének előreviteléből. 

Művének negyedik fejezetében a társadalmi-politikai szervezetek sze-
repének időszerű  és elvi kérdéseit dolgozta föl a JSZSZK politikai rend-
szerének megvalósításában. Megállapításának helytállósága elvi alapul szol-
gálhat a társadalmi-politikai szervezetek munkaprogramjához és jöv őbeli 
tevékenységéhez. Tudományos alapossággal bizonyítja, hogy a JKSZ ve-
zető  eszmei-politikai erő  a JSZSZK önigazgatási társadalmi-politikai rend-
szerében, és hogy vezető  szerepének osztályjellege van. Ugyanakkor a 
JKSZ összetartó erő  és a JSZSZK önigazgatási társadalmi-politikai rend-
szerének és stabilitásának a biztosítéka is. A JDNSZSZ társadalmi-potilikai 
szerepét is ismerteti. Joggal tulajdonít neki nagy jelent őséget, hiszen po-
litikai rendszerünkben az öntudatos szocialista erők szervezett frontját és 
a legátfogóbb társadalmi-politikai szervezetet képviseli. Ismerteti még a 
szakszervezetek helyét és szerepét .a jugoszláv önigazgatású társadalmi-po-
litikai rendszerben, a harcosszövetség jellegzetességeit a többi társadahnQ-
politikai szervezet és a polgárok egyesületeinek sajátosságaihoz viszo-
nyítva, végül pedig jellemzést ad a Szocialista Ifjúsági Szövetségr ől, a fia-
talok társadalmi-politikai és nevel ő  szervezetéről. 

Dr. MÉSZÁROS SÁNDOR 

AZ ANTOLÓGIA NAGY KÖRÜLTEKINTÉST IGÉNYEL 

A magyar gyermekirodalom él ő  tája. 
Válogatta, az előszót és a jegyzeteket írta: Kaszás József. 
Forum, Újvidék, 1981. 
Az antológia — az Idegen szavak kéziszótára meghatározása szerint — iro- 
dalmi szöveggyűjtemény, versgyűjtemény, szemelvénygyűjtemény. Egyút- 
tal azonban olyan irodalmi szöveggyűjtemény, amelynek a kiválasztása, 
prezentálása, mindenkor széles körú tájékozottságot és nagy körültekintést 
igényel. De úgy is mondhatnánk, hogy kritikusi — olvasói — jártasságot, 
biztos esztétika i ítéletet, éles szemet, szépre való fogékonyságot, bogará- 
szási-begyűjtési türelmet ..., és még sok minden mást is. Például „vájt- 
fülűséget", annak megérzését-megsejtését, hogy mi is kell az olvasónak. 

Kaszás József, A magyar gyermekirodalom él ő  fája című  antológia 
válogatója, előszó- és jegyzetírója a fent említett (és teljesen korántsem 
felsorolt) követelményeknek elég sok mindenben megfelel. Hogy minek, 
mennyire — azt az 546 oldalas vaskos antológiája beszédesen tükrözi. 
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Méghozzá úgy, hogy a könyvéről — könyvünkről — dicsérő  és elmarasz-
taló szavakat is mondhatunk egyszerre. Recenziónkban e kett ős vélemény-
ből 'kívánunk egyet-mást papírra vetni. 

Kezdjük azzal, amivel illik is: örülünk a kötetnek. örülünk, mert 
iskoláink és pedagógusaink, tanulóifjúságunk több esztend ős, sőt, már-
már két évtizedes igényét elégíti ki magával a megjelenés tényével. Ilyen 
értelemben ez az antológia hézagpótló, és erényei szerint, a kévébe kö-
tött szöveggyűjtemény (gyermekversek, mesék, prózai alkotások) szerint: 
hasznos kézikönyv. Mindenekelőtt a szülőknek, óvodáknak, általános is-
koláknak, pedagógiai akadémiáknak ..., de a gyerekeknek is. A 4-14 éves 
korú gyerekek közül azonban, akiknek az antológiát szánták, inkább csak 
a nagyobbak, a már olvasni tudók forgathatják a kötetet. A kisebbek 
— mas kötetek esetében is — kénytelenek beérni a tata, a mama, a nagy-
tata, a nagymama és az óvó néni felolvasásával, művészi vagy kevésbé 
művészi vers-, mese- és elbeszélés-tolmácsolásával. 

Az antológiában található gyermekirodalmi alkotások aránya min-
denesetre olyan, hogy ízlése, kedve és hangulata szerint ki-ki „talál va-
lamit" a kötetben. Még kincset is! Ebb ől azonban koránt sincs annyi, mint 
amennyit a túlzófokban íródott Előszóban Kaszás József ígér. Mert nem 
minden „gyermekirodalmunk értéke és csúcsa", „kincse", , ;kiváló anya-
ga" stb., ami a kötetbe került — és magától értet ődően, nem minden ke-
vésbé értékes, ami kimaradt belőle. (Erről, a későbbiek során, bővebben 
is szólunk.) 

Mindenesetre örvendetes, hogy majd félszáz (pontosan 48!) író, költ ő, 
„mesemondó" bekerült a kötetbe, jugoszláviai magyar szerz ő  éppúgy, mint 
magyarországi, romániai, csehszlovákiai. Az ív Ács Károlytól Zelk Zoltá-
nig 

 
terjed, azzal, hogy Brasnyó István, Csanádi Imre, Csoóri Sándor, 

Do onkos István, Fehér Ferenc, Gál László, Jung Károly, Nemes Nagy 
Ágnes, Pap József, Szilágyi Domokos, Tamkó Sirató Károly, Weöres 
Sándor és Zeik Zoltán szembeszökően kiemelt helyet kap az antológiá- 
ban. Ács, Gál és Jung esetében vitatható ez a „nagy.' kiemelés, lévén, hogy 
Ács igazi gyermekverset nemigen írt, a különben igen termékeny Gáltól 
besorolt versek többsége politikai vagy mozgalmi vers (Sutjeska; 1944; 
Béke; Tito; Hazám), Jungnak pedig az egyetlen , Bájoló című  gyermekvers- 
kötetéből válogatott igen bőkezűen Kaszás. 

Szóval, itt kezdődnek a kifogásaink, fenntartásaink, bíráló megjegy-
zéseink. Mert miközben valóban gyermekköltészetünk, gyermek- és ifjú-
sági irodalmunk széles panorámája tárul elénk, kitűnt és kitűnik, hogy 
az aránylag gondos válogatás ellenére sem volt elég körültekint ő  Kaszás 
József, itt is, ott is szem elől- . tévesztett valakit, vagy éppenséggel egész 
gyermekirodalmunkat meghatározó életműveket . „mellőzött", mint ,pél-
dául Benedek Elek, Móra Ferenc, Áprily Lajos esetében. Igaz, az Előszó 
első  mondata „Meglep ően sokrétű  és a korszerű  esztétika szigorú mér-
céit is kiálló művekben gazdag mai .gyermekirodalom"-ról beszél, de ép-
pen ezért, végigolvasva a kötetet, mégis zavarban maradunk. Hát Bene-
dek Elek, Móra Ferenc, Aprily Lajos művei, gyermekirodalmi alkotásai 
nem állják ki „a korszerű  esztétika szigorú mércéit"? És egyáltalán, mi 
az a „szigorú mérce", amire többször is utalás történik? (Lásd pl. a könyv 
újvidéki Forum klubban megtartott bemutatóját.) Vagy haláluk évét te-
kintve őlk már nem kerülhettek be a mai gyermekirodalmat prezentáló 
kötetbe, amikor Móricz Zsigmond, József Attila bekerült ... És lám, mi-
lyen szégyenteljes kevés „anyaggal" ők , is! Hiszen József Attillának csak . 
hat (6), Móricz Zsigmondnak meg csak őt (5) oldal jutott az antológiában. 
Valójában persze, az oldalszámozások szerint több, de abból egy, illetve 
Móricznál két lap üres. 

Ezekre az arányvesztésekre és eltolódásokra — már majdnem . elto-
lást írtam — Kaszás József nem ad magyarázatot. És arra sem, hogy 
jóllehet könyve — könyvünk — „korlátozott terjedelm ű", s szerencsére még-
is elég vaskos, miért maradt ki a kötetből a magyarországi Bella István, 
Gazdag Erzsi, Lázár Ervin, Orbán Ottó; Pákolitz István, 'Szabó István, a 
nemrégen Magyarországon letelepedett Hervay Gizella, vagy a romániai 
magyar írók, költők közül Szabó Gyula, Majtényi Erik, a csehszlovákiai 
magyar írók közül pedig Kovács Magda..., - hogy más neveket ne említ- 
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sünk. És a mi Majtényi Mihály „bácsink" sincs benne az antológiában, 
holott egy másik Forum antologiában, a Különös ajándékban, éppen az 
ő  elbeszélése a kötet címadó írása. 

Vagy Szabó István Varázslat kertjéről, Szabó Gyula Volt egyszer 
egy gyermekkor és Kovács Magda Én, a csillagbognar című  könyvéről 
mit sem tud a kötet válogatója? De Hervay Gizella Kobak könyve című  
korszerű  meséket tartalmazó kötetét és Gazdag Erzsi sok szép versét 
is említhetnénk, akárcsak Szilágyi Domokos Liliom-palota és Kányádi 
Sándor Kenyérmadár című  kötetét, amelyekből szintén nem került be 
A magyar gyermekirodalom él ő  fájába számos nagyszerű , antológiai értékű  
elbeszélés, mese, vers. Pedig az utóbbi két kötetet, Szilágyi Domokosét 
és Kányádiét még említi is „az antológia költ őinek gyermekirodalmi ki-
adványai"-t felsoroló jegyzet. 

Abban már igazán nem leszünk sz őrszálhasogatók, hogy a megneve-
zett 48 szerző  nem mindegyike költő , de hát üsse kő , kicsire nem adunk. 
Azt azonban már nem tudjuk elhallgatni, hogy ez az 1981-ben megjelent 
antológia, az 531. és 532. oldalon közölt önmagában jó és tájékoztató 
jellegű  bibliográfiai jegyzéke ellenére nem 1980-ban állt össze, hanem jó-
val korábban, s így az 1980-as könyvekre való utalás, hivatkozás félreve-
zető, megtévesztő . 

Nem véletlenül szögeztük le tehát recenziónk címében, hogy az anto-
lógia, illetve az antológiák szerkesztése, összeállítása nagy körültekintést és 
nagy olvasói-kritikusi jártasságot igényel! 

Kaszás József jó szándékkal, legjobb tudása szerint látott munkához. 
Ezért minden elismerés és dicséret megilleti. De mert sok mindent nem 
tudott, elmulasztott — a bírálatot is el kell fogadnia. Olyan értelemben 
is, hogy szerény, bogarászó, közigényre fogékony, gyermekirodalommal is 
foglalkozó pedagógusként tett, csinált valamit. Nem is éppen rosszat, mi-
vel a gyermekirodalmi antológiájában — antológiánkban — olvasható al-
kotások majd mindegyike valóban értékes és „a korszer ű  esztétika szi-
gorú mércéit" is kiállja. 

Éppen csak azt sajnáljuk, hogy eme fent megnevezett ,szigorú mér-
cékből" miért tartalmaznak oly keveset a Jegyzetek, s ezzel szemben miért 
vannak tele felszínes méltatásokkal és közhelyekkel — igazi, kritikushoz és 
antológiaszerkesztőhöz méltó elmélyült elemzések, „irodalomesztétikai és 
gyermeklélektani szövegértelmezések" helyett. 

Nem értjük és sajnáljuk ezt, ám egyúttal bízunk benne, hogy A ma-
gyar gyermekirodalom él ő  fájának esetleges újabb kiadásakor (mivel a 
kötet a nyilvánvaló igény miatt is hamar elkelt) megjegyzéseinket és má-
sok megjegyzéseit majd figyelembe veszik. A kötetet szerkeszt ő  Fuderer 
Gyula éppúgy, mint a könyv anyagát válogató Kaszás József, s talán még 
a kéziratot recenzeáló dr. Bányai János is. 

SZ ŰCS IMRE 

SZEMÉLYES NEMZEDÉKI ADALÉKOK 
IRODALMUNK TÖRTÉNETÉHEZ 

BOSNYÁK ISTVÁN: Szóakció II. 
Forum, Újvidék, 1982. 

Maga a szerző  nevezi személyesen nemzedékeinek,- illet őleg nemzedé-
kien személyesnek a jugoszláviai magyar irodalom történetéhez felkínált 
adalékait, amelyek a két éve megjelent Szóakció I. után most a második 
kötettel egészültek ki. Mint emlékezetes, az els ő  kötetben Bosnyák István 
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a két világháború közötti évtizedek polgári és baloldali jugoszláviai ma-
gyar irodalmáról értekezett, majd a felszabadulás utáni els ő  új írónem-
zedék, az ún. „ötvenesek" fellépésének körülményeivel, újító törekvéseik  

„félsikerével", nemzedékké szervez ődésének akadályaival és kudarcával  
foglalkozott, továbbá politika és irodalom, haladó eszmei törekvések és  

haladó-újító költőiség visaCflyát vizsgálta — az irodalmi viták tükrében.  

A saját fogalmazása szerint az adott korszakok irodalmának eszmetörté-
netét — s nem alkotástörténetét — írta meg nyolc „megállóban". Ez az  

eszmetörténet hangsúlyozottan nemzedékközpontú, s oly mértékben, hogy  

Bosnyák a nemzedékek fellépését, az Ifjúság hetilap mellékletének (Sym- 
posion),• d a nemzedéki folyóiratnak (Új Symposiot 

ir 	
megjelenését va- 

lójában ~alomtörténeti időszámításunk kezdetévé avatja, vagyis min-
den eseményt,` jelenséget a nemzedék kialakulásának é đ`' fellépésének függ-
vényében vizsgál. Íme, emlékeztet őül és eszméltetőül néhány teljes fe-
jezetcím: Második megálló: glosszák a régi Hídról, a régi Symposzon in-
dulásának évében; Harmadik megálló: írás a Vajdaságban, avagy szél-
jegyzetek a „vajdasági irodalom" margójára, fél évvel az Ú j Symposion 
indulása előtt. 

Ezt az eszmetörténetet folytatja a Szóakció II-ben (elhagyva im-
már a „megálló" megjelölést) két újabb nagy fejezetben. Az I. fejezet, 
A magunk nyomában két évtizeden át, avagy kitépett lapok egy nemzedé-
ki krónikából, szerves folytatása az els ő  kötet anyagának, s mintegy „ki-
lencedik megállóként" a Symposion-mozgalom születését, az írócsoport 
nemzedékké szervez ődését, majd orgánumának megteremtését követi nyo-
mon egészen a folyóirat átadásáig az ifjabb nemzedékek kezébe. A II. 
fejezet, A nemzedéki szellemiség nyomában két évtizeden át, avagy egyéni 
alkotás és nemzedéki szellemiség, hat tanulmányt foglal magába az els ő  
Symposion-nemzedék képviselőinek munkásságáról (Bányai János, Utasi 
Csaba, Domonkos István,. Fehér Kálmán, Tolnai Ottó, Végel László). 

Akárcsak az első  kötet írásaira, ezekre is mindenekel őtt a szenve-
délytől fűtött hang, a vitázó hajlam s általában a vitára ingerl ő  sarkított 
ítéletek jellemz ők. Érthető  ez, hisz — különösen e második kötet els ő  fe-
jezetének — tárgya még közelebb áll a szerz őhöz, mivel mind a mellék-
letnek, mind a folyóiratnak nemcsak törzsgárdájához, alapítói közé tar-
tozik, hanem a mozgalom éppúgy, mint irodalma és orgánuma, minden-
kor személyes ügye is volt, s talán még ma, a szerkesztés átruházása 
után is az. Ebből a hangsúlyosan személyes hozzáállásból, a problema 
tika személyes, már-már magánügyként kezeléséb ől következik, hogy e 
részben az els ő  személyű  prózai műfajok, közlésformák számos változata 
fordul elő, kezdve a naplótól az emlékiraton keresztül egészen az életrajzi 
jegyzetig. Igy a nemzedéki krónikák, kitépett lapok egynémelyike valóban 
nem több önéletrajzi jegyzetnél, s a nemzedék és mozgalom monográfu-
sa aligha veheti majd hasznát, legfeljebb Bosnyák István majdani monog-
ráfusa. (Kilépése a folyóirat szerkeszt őségéből, állás utáni kilincselése 
Baranyában, a katonaságnál felfedett tbc-je stb.) 

Bosnyák már említett szenvedélyesen polemikus hangja, nemzedék-
központú szemlélete — amely nem egyszer nemzedéki elfogultságba csap 
át —, s az a körülmény, hogy e személyes ítéleteit nem is igyekszik va-
lamiféle objektivitás köntösébe öltöztetni, egyik fő  erénye a Szóakciónak: 
egyrészt élvezetes és izgalmas olvasmánnyá teszi ezeket az inpdalomtör 
téneti adalékokat, másrészt vitára ingerelve az olvasót — feltehet őleg 
nemcsak e sorok íróját el őmozdíthatják irodalomtörténetű  'több 
kérdésének tisztázását vagy legalább több oldalról történ ő  megvilágítását. 

Igaz, a krónikákból kitépett lapok mint dokumentumoly'? sorjáznak 
a könyv lapjain, tehát a szerz őnek nem áll módjában, de nyilván szándé-
kában sem korrigálni a tíz, tizenöt, húsz évvel ezel őtt leírtakat, ám a 
kései olvasó és bíráló mégsem hagyhatja őket szó nélkül. 196 tavaszán 
például a Szerb Ifjúsági Szövetség Tanácskozásán, informalv ~rx részve-
vőket a jugoszláviai magyar fiatalok alkotó tevékenységér ől, a!;nem-
zedéke szerepéről, többek közt ezt mondta: (a Symposion-nemzedékár 
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az első  fellépése alkalmával is szembeszegült mindazzal, ami a jugoszlá-
viai magyarok szellemi életében addig kultúrának és m űvészetnek szá-
mított. S ami, egészében véve, a provincializmus szembeötl ő  jellegzetes-
ségeit viselte magán". Tehát mindazzal, ami addig kultúrának és m űvé-
szetnek számított, s ez egészében véve ... Kés őbb ugyan elismeri, hogy 
a kezdetben gyakorolt „kalapács-kritika" gyakran kizárólagos és igazság-
talan is volt, majd felmenti e gyakorlatot Sinkó szavaival, miszerint 
„mindig egy igazság védelmében áll, melynek úttör ője", mégis meg kell 
kérdezni, hogy csaknem húsz év távlatából még mindig úgy tartja, hogy 
a jugoszláviai magyar kultúra és művészet egészében a provincializmus 
szembeötlő  jellegzetességeit viselte magán — mindaz persze, ami a Sym-
posion előtt volt, ideértve Szirmai víziós novelláit, Gál fiatalkori költé-
szetét, Majtényi expresszionista korszakának lúdb őröztető  hangulatú no-
velláit, de ide írhatnám Major novellisztikáját, Ács és Fehér Ferenc lírá-
ját is, hogy csak találomra kiragadott példáknál maradjak. 

Mint minden újító nemzedék és alkotó egyéniség, a nemzedéke ne-
vében Bosnyák is igyekszik feltárni azt a (haladó) hagyományt, amely-
nek „új módon történő  érvényesítésére vállalkozott". Ezt pedig a két há-
ború közötti Hídban találja meg, amely úgymond, „az ékverés szerepét 
is vállalta a vajdasági magyar szellemi élet álegységében. Azaz, a haladó 
ellenzékiséget a maradian, vagy legalábbis távlattalanul »egységes« ma-
gyar kisebbségi művelődés- és művészetpolitikával szemben, s ugyanak-
kor a kisebbségi szellemi avantgarde pozícióját is a magyar nemzeti ki-
sebbség művelődési tényezőinek nagy többsége ellenében". Bosnyák sze-
rint „az 1961-ben rajtoló s nemzedékké szervez ődő  új irodalmi korosztály", 
tehát az ő  nemzedéke, a régi Hídnak ezt az „egységbontó", ár elleni, ék-
verő  avantgardizmusát vállalta „ösztönösen vagy tudatosan, de minden-
képp". A képlet igen tetszet ős, csakhogy merőben konstruált. Mert, mint 
ismeretes, Pap Pál Ár ellen című  méltán történelmi jelent őségűnek te-
kinthető  cikke, amelyre Bosnyák láthatóan hivatkozik, egyetlen szót sem 
ejt irodalomról, művészetről, tehát művészeti avantgardizmusról sem, s 
nem irányul valamiféle „össznemzetiségi szellemi idill" megbontására sem 
(ami tudvalevőleg sohasem is létezett; err ől már a Híd és Kalangya egy-
idejű  létezése, de az Akácok alatt összehasonlítása körüli bonyodalmak is 
tánúskodnak). Az említett cikk valójában kisebbségpolitikai platform, s 
mint ilyen a (kommunista) politikai avantgarde nagyszer ű  megnyilvánulá-
sa, szembeszegülés a kisebbségi magyarság osztályok fölötti egységér ől 
hangoztatott polgári nézetekkel; röviden (munkás-) osztályszempontú ki-
sebbségpolitikát fogalmaz meg világosan és szabatosan. Szellemi, kivált-
képp művészeti avantgarde-pozícióról már annál az egyszer ű  oknál fogva 
sem eshetett benne szó, mert a baloldali irodalom, így a Hídban érvénye-
sült irodalompolitika is, ekkor már rég szakított az avantgarde-dal. La-
ták például a Híd hasábjain 1937-ben (az Ár ellen 1938-ban jelent meg!) 
elítélőleg szól „a háború utáni magyar költ ők nagy részére jellemző  akti-
vista szabadversi szólamformáról", „a bomlás kassáki versféléir ől". Saj-
nos, bármilyen tetszet ős is, nem állja meg a helyét az a tézis sem, hogy 
1945 után, a jellegzetes hagyományelem, mármint ,a szellemi avantgarde-
pozíció", amelyet Bosnyák szerint a Híd „mindvégig, a végső  betiltásig, 
meg tudott őrizni, „paradoxális ellentétbe került nemcsak az országos 
méretekben szorgalmazott művelődéspolitika népfrontiságával, de az IB-
vel való történelmi szakításunkig meglehet ősen mereven alkalmazott szel-
lemi-ideológiai-esztétikai »monolitás« elvével is". Elég egy pillantást vet-
ni a két háború közötti Híd szépirodalmi közleményeire, hogy meggy ő-
ződjünk róla: a behozatali magyar népies irodalom és a hazai szociális 
irodalom, vagy nevezzük „új realizmus"-nak, volt benne abszolút túlsúly-
ban. Ha ehhez még hozzávesszük az irodalompolitikai megnyilvánuláso-
kat, a riporttá, olykor novellává átírt olvasói leveleket, akkor egészen 
egyértelművé válik, hogy az 1945 és 1948 közötti Híd sem „paradoxális", 
sem másféle ellentétbe nem került a saját korábbi irodalompolitikájával, 
hanem azt még következetesebben, még merevebben, immár a hatalom 
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erejével is támogatva folytatta. Hogy a két háború között még eleven ára-
mot jelentő  szociális irodalom és uj realizmus ekkorra funkciótlanná vált 
s kiürült? S hogy „az adott szociális, műveltségi és esztétikai közegben —  
a túlnyomórészt agrár publikum körében — nyilván épp ennek árán tu-
dott mozgalmilag leginkább hatékony lenni a szépirodalmával is" a Híd? 
Bizonyos, hogy esztétikailag magasabb színvonalú irodalommal még ha-
tékonyabb lehetett volna. Ismeretes például, hogy az Eugen Prager ille-
gálisan és féllegálisan terjesztett kiadványait, melyek zöme igen értékes 
irodalom volt, ugyanazok a körök olvasták rongyosra, mint a Híd-pél-
dányokat. 

Végezetül a nemzedéki elfogultság még egy szembeötl ő  megnyilvá-
nulását kell szóvá tenni. Már a Szóakció I-ben igen .sokat foglalkozott 
Bosnyák a háború utáni els ő  írónemzedék fellépésével, újító kísérleteivel 
s nemzedékké szervez ődésének akadályaival, melyeket kizárólag küls ő  té-
nyezőkben keresett, legfőképpen B. Szabó György „megoszlás nélküli meg-
újhódás"-ra irányuló törekvéseiben. Irodalmunk szempontjából valóságos 
katasztrófának tekinti, hogy számukra így „a beolvadás, a kényszer ű  fel-
zárkózás" maradt egyedüli lehet őségnek. Amikor azonban az ő  korosztá-
lya utáni nemzedék, a második és harmadik Symposion-nemzedék indu-
lásáról s az elsőhöz való viszonyáról szól, akkor már korántsem ilyen ha-
tározott és kizárólagos. (Jegyezzük meg a könnyebb érthet őség kedvéért, 
hogy az irodalmi nemzedéket, mondjuk, a korosztálytól azzal különböz-
teti meg, hogy az előbbit „sajátos társadalom- és m űvészetszemlélettel, 
esztétikai és kritikai értékrendszerrel s irodalmi mozgalommal is rendel-
kező" csoportulásként határozza meg.) Egyáltalán nem tartja végzetes-
nek, hogy az ő  nemzedékük nyomába lépő  úgynevezett második Sympo-
sion-korosztály nem szervez ődött nemzedékké, s meg is van rá a ment-
sége: az első  Symposion-nemzedék „nemzedéki nyíltsága következtében 
nem járult hozzá vele opponáló, ugyancsak önállósuló, saját szemlélettel, 
programmal és irodalmi gyakorlattal rendelkez ő  újabb nemzedék kons-
tituálódásához". Vajon nem beszélhetnénk ugyanezen logika szerint a há-
ború utáni középnemzedék nyíltságáról is a fiatalok viszonylatában? Vagy 
ami annak a nemzedéknek hibája, b űne, ugyanaz (a nemzedéki nyíltság) 
az ő  nemzedékének erénye? A továbbiakban, azt latolgatva, hogy az 1976-
ban színre lépett újabb írócsoport megmarad-e korosztálynak, vagy pe-
dig az ő  értelmezése szerinti nemzedékké min ősül, azt is kifejti, hogy mi-
ben látja a nemzedéki fellépés jelent őségét. Megengedve, hogy „egyéni al-
kotóútjuk, szubjektív alkotói kiteljesedésük szempontjából a fenti alter-
natíva nyilván nem is tekinthető  elsődleges fontosságúnak ... nemzedék-
vagy korosztálytagok szerepében egyaránt az egyéni tehetség lesz ma-
gánutaik alakulásának els ődleges — bár nem egyetlen — meghatározója". 
A nemzedéki fellépésnek szerinte „irodalmi életünk alakulása, irodalmi 
evolúciónk üteme és erőteljessége szempontjából" van jelent ősége. Ter-
mészetesen ebben is van igazság, de azért egy-egy irodalom alakulását, 
evolúciójának ütemét és erőteljességét els ődlegesen mégis az egyéni te-
hetség, sőt az egyéni alkotások értéke határozza meg. 

Amint a Szóakció II. „Húsz év múltán" című  bevezetésben kifejti, Bos-
nyák István tudatában van, hogy „az irodalom tevékeny részvev ői soha 
sem szólhatnak egészen elfogulatlanul a megtett közös útról", de azt is 
hozzáteszi, hogy egyúttal ők szólhatnak a legteljesebb hitellel is„ ,  Ter-
mészetes tehát, hogy írásai ilyen értelemben egyidej űleg hitelesek és`'elfo-
gultak is, s hogy „a nemzedék arculatának csupán egyik, ám korántsem 
egyetlen lehetséges szubjektív krokiját el őlegezi"(k). Hogy személyesek, 
szubjektívek s olykor elfogultak is, arra talán sikerült néhány példával 
rámutatni, hogy azonban ezek az elfogultságok mennyiben nemzedékiek 
is egyúttal, annak eldöntése a nemzedék tagjainak dolga.  

JUHÁSZ GÉZA 
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A PARASZTOK ÚJRAFELFEDEZŐJE 
FERDINANDO CAMON MÜVÉSZETÉRŐL 

Nemcsak tájainkon ritka a parasztok életével foglalkozó szépirodalmi 
alkotás. Világirodalmi jelenség ez a hiány, amelynek nagyjából talán két 
oka van. A polgári realista nagyregény felbomlása után a szigorú érte-
lemben vett modern irodalom elsősorban a városban élő  emberek éle-
tét mutatja be azzal, hogy számtalan új bels ő  forma bontakozott ki az 
évek folyamán, amelyek hitelesen vallanak az urbanizált társadalomról. 
Úgy látszik, hogy a parasztság életével foglalkozó szépirodalom ez ideig 
nem találta meg azokat a közlési, els ősorban belső  formákat, amelyek 
hitelesen szólnának a parasztság életében beállt gyökeres változásokról. 
Hiszen éppen ezeknek a változásoknak a bemutatására nem felelnek 
meg a klasszikus megjelenítő  eszközök. A második ok egyszerűen az, 
hogy a fejlett államokban világszerte rohamosan csökken a parasztok 
száma. Szemtanúi lehetünk a városba történ ő  áttelepülésnek, amely 
gyakran egy kisebb népvándorlással ér fel. A tegnap parasztja ama 
gyári munkása, urbanizált társadalmi lény. 

De hogy a paraszti' élet igenis izgalmas téma, a falu pedig lehet 
megragadó színtér, az urbanizálódás kezdeti, falun lejátszódó szakasza 
tanulmányozható társadalmi folyamat, azt egy-egy ritka író nagyszer ű  
műve igazolja. Ezek közé az írok közé tartozik az olasz Ferdinando 
Camon is. Nyomban leszögezhetjük: úgy látszik, ahhoz, hogy valaki hite-
lesen és eredeti módon írjon a parasztokról, egy feltételnek feltétlenül 
eleget kell tennie: jómagának is paraszti származásúnak kell lennie, 
akinek legalább gyermek- és ifjúkorát falun kellett eltöltenie. Ez alatt 
az idő  alatt gyűjtötte magába azt az élményanyagot, amely kés őbbi 
szépirodolmi tevékenysége kiapadhatatlan forrásának bizonyul. Ezeket 
a feltételeket Camon „telesítette", hiszen az 1935-ben született író sokáig 
szülőfalujában, egy Padova melletti, mély álomban vegetáló helységben 
élt. Alkotói képességei azonban a városba vezetik, s amikor lehet őség 
nyílik számára, hogy „kinyilatkozzék", a parasztokról, őseiről vall, de 
olyan újszerűen, hogy írásai megkapóan eredetiek. 

Camon alkotói pályájának kezdetén nem a parasztokról írt: inter-
júkötetekkel és tanulmányokkal kezdte írói pályafutását. Verseskötete 
már felkeltette az érdekl ődést, mivel olyan költőként mutatkozott be, 
akit korunk társadalmi gondjai igencsak vonzanak, „elkötelezetten" vi-
szonyul hozzájuk a szó legnemesebb értelmében. Akkor váratlan for-
dulatnak lehettek tanúi olvasói: Camon hátat fordított kezdeti tény-
kedésének és megírta Az ötödik rend című  regénynek minősített művét, 
amelynek témája a paraszti közösségi élet. A .,váltás" sikerét igazolja 
a körülmény, hogy ezt a könyvet igen rövid id őn belül lefordították 
francia, német és spanyol nyelvre. Az 1970-ben megjelent alkotás műfa-
jilag nehezen határozható meg, általában regénynek nevezik, bár híján 
van a megszokott regény néhány jellemz őjének. Így például nincsenek 
hősei, főszereplője a falu közössége. S ami a legimpresszívebb, az az a 
szenvedély, amellyel erről a paraszti világról ír. Kitűnő  ismerőjének, 
Szénási Ferencnek észrevétele, aki egyébként Az ötödik rend mesteri 
fordítója magyarra, miszerint ,,a hangsúly magán az elbeszélésen van, 
s az valóban elementáris erej ű". 

Amikor az olvasó néhány oldal után elmerül e m űbe, amely nem 
más, mint végtelen mondatokon keresztül történ ő, látszólag egymástól 
független események mesélése, utána már képtelen szabadulni, egysze-
rűen azért, mert Camon hihetetlenül sok történetet tud földijeir ől és 
valósággal ontja őket magából. A képzettársításon alapuló, végtelenül 
hömpölygő  mondatok fűzése végeredményben nem Camon „találmánya", 
de tartalma, a paraszti közösáégi élet mindenre kiterjedő  és mély be-
mutatása igenis az övé. A falu lakói mesélnek magukról, vagy pedig ezt 
egy ismeretlen (nyilvánvaló, hogy a szerző  az) teszi. Szigorú értelemben 
véve a műnek . elmesélhető  tartalma nincs, híján van a folyamatos és 
összefüggő  cselekménysornak. Ellenben számtalan apró történetet ismer- 
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hetünk meg és ezen keresztül a parasztok gondolkodásmódját és viszo-
nyulásukat a valósághoz. Ezek a történetek a falu hétköznapjaival kap-
csolatosak és olyan, számukra fontos eseményeket ölelnek fel, mint pl. a 
disznótor, esküvő, az állatok gondozása stb. Egy epizódsor a második 
világháború néhány mozzanatát örökíti meg. A míí lényege talán az, hogy 
a mesélő  szerző  szüleinek házába kerül egy városi munkás lánya, Patri-
zia, és annak befolyása alatt a fiúban egy eszmélési folyamat indul meg. 
Patrizia a városi civilizációt hozza magával és a parasztfiú felfedezi: 
az ő  falusi életük nem más, mint helyben való topogás, elzárkózás . a 
nagyvilág változásai elől, az ősi örökölt minták tudatos .ismétlése, a 
mítoszok fenntartása, az időtlenség állapotának átélése. A parasztfiúban 
kibontakozik a vágy, hogy megváltozzon, más életet éljen. S a végs ő  
tanulságot Camon így foglalja össze mesélő  hőse gondolatain keresztül: 
„minden mozdulatlan, mint a ciszterna vize, ki kell keveredni a ciszter-
nából". 

A szerző  rendkívül tárgyilagos hangon ír és az ábrázolt anyaghoz 
tágyilagosan is viszonyul, más szóval: nem veti el eleve az örökölt élet-
formát, de ugyanakkor távol áll tőle annak eszményítése is. Camon el-
sősorban realista, de a regény egyes szakaszaiban nem riad vissza a 
naturalista eszközök alkalmazásától sem, sőt: egyes mitikus mozzanato-
kat szürrealista felhanggal ,jelenít meg, úgyhogy a meseszer ű  mezsgyé-
jén mozog. Megfigyelhető  az is. hogy míg a könyv első  részében a beszá-
moló, tárgyilagos hang uralkodik, addig a második rész hangvétele már 
jóval szubjektívebb. 

Mindössze két évvel később, 1972-ben, megjelent Az ötödik rend 
folytatása: Az örök élet. Ez Camon eddig legsikerültebb alkotása. A jel-
képes cím nem is olyan közvetetten arra utal, bárhogyan alakulnak is 
a történelem eseményei, bármilyen kegyetlenek is azok, a parasztság 
mindent átél, mivel egyszerűen „másol", azaz őseinek életét folytatja, s 
ez maga az örök élet. A hadvezérek és államférfiak jönnek-mennek, fa-
lakat emeltetnek fel, falvakat perzselnek fel, de a természettel szimbiózis-
ban élő  parasztok maradnak és léteznek továbbra is. Ezt a végs ő  tanul-
ságot Camon ugyanolyan eszközökkel mondta el, mint els ő  regényében, 
más szóval Az örök élet nem jelent semmilyen előrelépést a belső  for-
mát illetően, csak az írói üzenet bontakozik ki egyértelműbben. S újra 
tekerednek a végtelen mondatok, újra eltemet bennünket a történetek 
özöne, újra csodálhatjuk a szerző  gazdag nyelvezetét. A mű  egyébként 
szerkezetileg két nagy egységre bontható, amelyek közül az els ő  a má-
sodik világháborúban folytatott partizánharcról szól, a második pedig 
röviden bemutatja a falu „fejl ődéstörténetét". Két fejezet visszakanya-
rodik még az első  világháborúba, mintegy igazolva, hogy a háború lé-
nyege változatlan, örökös. E két fejezet mesél ő  hőse, Camon falubelije, 
hazafelé tartva jön rá az igazságra: a háborúnak mindig csak vesztesei 
vannak, győztesei soha nincsenek, „inkább kapáltak volna sz őlőt, ker-
gették volna a fürtöt dézsmáló rigókat" az értelmetlen emberirtás he-
lyett . A második világháború eseményeiről, a partizánharcról a szerző  
egyes szám első  személyében mesél, azzal, hogy a mesélő  ismeretlen ma-
rad. Elsősorban a . megszálló németek kegyetlenkedéseir ől szerzünk tu-
domást a könyv e fejezeit olvasva, de nyomban le kell szögezni, hogy 
ellenpontként nem lehetünk tanúi a partizánok eszményítésének. Esendő  
emberek ők, akik némileg szervezetlenül és gyakran ügyetlenül igyekez-
nek harcolni Lembke, a német egységek vezet ője ellen. Csodálatra méltó 
a szerző  ama képessége, ahogyan felidézi a németek büntet őhadjáratá-
nak részleteit, mondjuk a kútbaeresztettek haldoklását. Aztán követ-
kezik a partizánegységek felszámolása, de jellemz ő  az is, hogy a falu 
lakói az első  amerikai felszabadítót, egy derűs néger katonát, számukra 
merőben idegen és fura külseje és viselkedése miatt, bohócnak vélik. 

A mű  második része kevésbé folyamatos, ami a cselekményt illeti. 
Inkább valamilyenfajta történelmi visszapillantás ez, a központban a 
külvilág és a falu találkozásai. amelyek mindig a külvilág visszavonulá-
sával és a falusi viszonyok fennmaradásával érnek véget. Fantasztikus 
és kacagtató a falusi fizetési rendszerek kialakulásáról szóló fejezet, 
amely azt példázza, hogy a parasztok a maguk módján védekezni tudtak 
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a pénz leértékelése ellen. A Kőkorszak című  fejezet arról szól, hogyan 
teszik a történelem eseményei az embert állattá, hogy aztán újra emberré 
alakuljon át. Camon szabadon csapong e fejezetek keretein belül: az ipa-
ri korszakot falujában a vakondozók felbukkanása jelenti, a viharról 
szóló fejezet viszont már szociális mozzanatot is tartalmaz:. a szegénye-
ket veszi védelmébe (ahogyan azt lépten-nyomon különben is teszi) a 
földbirtokosok magatartását elítélve. A befej ező  szakasz, amely egyéb-
ként a mű  címét viseli, a születéssel és halállal kapcsolatos rítusokat 
idézi és újra azt bizonyítja, hogy Camon falujának története időtlen, 
mert az elhunytak helyett olyan ujszülöttek jönnek világra, akik szinte 
minden szempontból elődeiket másolják. 

AZ örök élet tágyilagosabb hangvételű, mint Az ötödik rend, talán 
elmélyültebb is. Mindét mű  megállapító jellegű  és nem villant fel a jö-
vőt illetően semmit. Egyedül Az ötödik rendben tapasztalható a válto-
zás kívánása. 

Az Utolsók ciklusának befejező  kötete a Strega-díjas Oltár anyám-
nak. A nyitáQnondatok nem sok változást sejtetnek, hiszen újra olvas-
hatjuk a már többször tett szerz ői megállapítást: „A arai világunk nem 
tudott mit kezdeni a világ többi részével. Élte a maga életét, és halhatat-
lan volt." De az Oltár anyámnak, mint az hamarosan kiderül az olvasás 
folyamán, nagyon is eltér az előbbi két műtől. Elsősorban szinte véges-
végig egyes szám első  személyben mondja el a szerz ő  a történteket, tehát 
az azonosulás az író és a mesélő  között leplezetlen és teljes. Camon már 
nem falun él („Itt a városban feleségemmel élek ..."), de gyakran haza-
tér. S egy ilyen visszatérésre a szomorú alkalom anyja temetése. Csodál-
kozva vehetjük tudomásul, hogy Camon gyökeresen megváltoztatta belső  
formáját is: eláll az óriás mondatoktól, a jelzők burjánzó világától, 
most mondatai rövidek, feszesek, fegyelmezettek és szigorúan szomo-
rúak. A tömörségre való törekvés a lehető  legnagyobb fokú. És mivel . 
a műben világos cselekménysor is van, ez alkalommal a még klasszi-
kus „fiókolásra" szokottak is elismerhet ik: kisregényről van szó. A kis-
regény első  felében elsősorban anyjával kapcsolatos emlékeit mondja el 
a szerző. Tehát az előtérben a múlt eseményei állnak, bár röviden a 
jelen dolgairól is beszámol. A két idősík keveredése könnyen felismer-
hető  és az olvasónak nem okoz gondot. Sok mindent megtudunk Camon 
anyjáról, erről az egyszerű  parasztasszonyról, le kell azonban szögezni, 
hogy a szerző  ez alkalommal, s ez talán némileg érthető  is, észrevétlenül 
elhagyja a társgyilagosság övezetét és — néha-néha túlságosan érzelmes 
Felhangot ütve meg — elérzékenyül. Végül is azonban igyekszik felrázni 
magát és férfiasan kimondja: „Ez a könyv rövid lesz, voltaképpen nem 
más, mint sírfelirat.” 

De nemcsak a szerző  igyekszik emléket állítani anyjának, teszi azt 
apja is. Erről szól a kisregény második fele. Camon apja oltárt szándé-
kozik emelni feleségének, hogy az el őtt imádkozzanak a reménykedő  
betegek. Csak csodálatot és elismerést kifejezve lehetünk tanúi annak, 
hogyan sikerült elképzelését megvalósítania. Az egyszer ű  parasztot be-
tegség gyötri és lázverejtékben fürödve viaskodik az anyagdal, hiszen 
„művészi" alkotást életében még nem teremtett. Ehhez hozzáj arul a ren-
delkezésére álló idő  rövidsége. A szerző  oly árnyaltan és hitelesen mu-
tatja be ezt a küzdelmet, hogy ösztönszerűleg vethető  fel a kérdés: vég-
eredményben nem az apa és a férj az igazi h őse a kisregénynek? S bár 
az oltár késéssel készül el, a pap annak, szinte félholt készít őjének ce-
lebrál misét. Az egyszerűségében megható alkotás zárómondatai, úgy 
érzem, nemcsak az Oltár anyámnak-ra, hanem az egész ciklusra vonat-
koztatható: „S most, hogy mindent elmondtam oltárrá változásáról, 
amely annak a világnak a szeretete, részvéte és hagyományai folytán 
vált lehetségessé, amelybe tartozott, s amelyb ől én kiváltam, erzem, hogy 
amikor ezt a könyvet írom, ugyanezt teszem én is, oltárt építek szavak-
ból, annak a világnak a szeretete, részvéte és hagyományai alapján, 
amelybe most tartozom." 

1975-ben jelent meg fiamon Occidente (Nyugat) című  regénye, amely 
merőben más arcát a mai városi problémákkal foglalkozó író profilját 
mutatja be. Ismerője, a már idézétt Szénási Ferenc röviden így jellemzi 
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ezt a könyvet: „A pszichoanalitikus módszerek segítségével akarja meg-
rajzolni az újfasiszta terrorista lélekrajzát." A színhely Padova, a „fekete 
város", nem falu. Bizonyítéka a m ű  annak, hogy szerz ője érzékenyen 
reagál korunk jelenségeire, kifejezi hitét a szó erejében, annak valóság-
formáló erőt tulajdonít. A kritika szerint m űvészileg sikertelen próbál-
kozás az Occidente, amely elmaradt az Utolsók ciklusában elért szinttől. 

Úgy látszik, Olaszországban a hetvenes években „felfedezték" a pa-
rasztságot. Hiszen nemcsak Camon m űvei szólnak az ő  életükről, hanem 
mondjuk a szard Gavino Ledda remek alkotása, a Padre Padrone is, 
amelyet már két évvel megjelenése után, 1977-ben, a Taviani fivérek 
művészien ültettek át a film nyelvére. Ehhez az irányzathoz tartozik 
Olmo csodálatos filmje, A facip ő  is. Ledda, ki 17 éves koráig írástudat-
lan volt és apja igásállatkénk alkalmazta, docensként dolgozott Sassari-
ban az egyetemen, aztán múlt év tavaszán váratlanul visszatért Siligóba, 
szülőfalujába. Házat és földet vett magának: az íróból újra paraszt lett. 
Vajon hogyan fog alakulni Ferdinando Camon életútja? Megmarad-e a 
város és az olasz társadalmi gondok forgatagában, vagy pedig követi 
Ledda útját? A választ a jöv ő  adja meg. 

VARGA ISTVÁN 

EMLÉKEK KÉPESKÖNYVE 

ILLLS ENDRE: Igézet. 

Magvető, Budapest, 1982. 

Amikor az ember a betűk birodal-
mában eltöltött hosszas bolyongás 
után a szívéhez közel álló írók úti-
rajzait vagy egy kicsit intim utazás-
élményeinek gyűjteményét veszi a 
kezébe, akkor — olvasás közben — 
mindig a legmélyebb nyomot ha-
gyott útirajz szívesen visszahívott 
fejezetei elevenednek föl előtte. Azt 
ma már nem tudnám megmonda-
ni, hányszor olvastam Goethe Uta-
zás Itáliában című  könyvét, de 
ahányszor csak a kezembe került, 
mindig addig valahol megbúvott 
részletek ragadták meg a figyelme-
met s olyan mély hatást gyakorol-
tak rám, hogy — minden másról 
megfeledkeztem — nem tudtam leten-
ni a könyvet. Ha történetesen köz-
ben szólítottak, azt feleltem: most 
nem érek rá. Ha szólt a telefon, 
nem vettem föl a kagylót, mert meg-
kezdett olvasmányomat nem tudtam 
letenni. 

Lehet, hogy ennek a műfajnak a 
szeretetét Goethe ültette el bennem, 
és azóta minden hasonló írás, mint 
Illyés Gyula Napló jegyzetei, Németh 
László Tanú című  folyóiratának kü-
lön száma, a Románia, vagy Mak-
szim Gorkij könyve, a Mesék Itá- 

liáról majd minden fejezetével úgy 
belém vésődött, hogy az jelenthet-
ne számomra igaz örömet, ha az 
egyik vagy a másik fejezetét betéve 
tudnám, mint Kölcsey Parainesisé-
nek első  szakaszát, vagy Ovidiusnak 
még az iskolapadban — persze a la-
tin órán leckeként — agyunkba vé-
sődött Metamorphosesét. 

Most műfaji vonatkozásban ha-
sonló kötetet olvasok napok óta. 

Illés Endre pár esztend ővel ez-
előtt megjelent tanulmánykötete, a 
Krétarajzok után — már otthono-
sabban mozogva nyelvezetének fak-
túrájában — az Árnyékrajzok arról 
győztek meg, hogy a sokáig csend-
ben, nagyon szerényen él ő  és ilyen 
hangnemben író csiszolt tollú novel-
lista, drámaíró, tanulmányíró, kri-
tikus munkáit fokozottab figyelem-
mel olvasva nála az úgynevezett kis 
műfajokban is a finom mívesség 
van jelen, s ez teszi vonzóvá alko-
tásait. Tehát mind az olvasók, mind 
a rendszeres színházlátogatók között, 
(ha ezek könyvszekrényeit nézzükj  
a kedvelt írók soraiban foglal he, 
lyet, és kötetei is valahogy így fog, 
lalják el helyüket a szenvedélyes ol• 
vasók, a nyomtatott bet űk sor: 
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ha át nem ugró, hanem ha kell, két- 
szer is elolvasók könyvhalmazain. 

Szerzőnk az idén — június 4-én 
— életének nyolcvanadik évét töl-
tötte be. Feltevésünk szerint ez a 
jeles évforduló indította a Magvető  
Könyvkiadót arra, hogy útirajzait, 
alig néhány vonással rögzített toll-
rajzait, pár mondatos noteszlapjait, 
vagy ha úgy tetszik, naplójegyzeteit 
egy kötetbe gyűjtve kiadja. 

Ez a legszebb ajándék, olyan 
exegi monumentum .. . 

Az elöljáró sorokban őszinte val-
lomásként Illés Endre azt írja, hogy 
őt ezekre az apró jegyzetekre egy 
franciaországi emlék késztette; ta-
lán az a pillanat, amikor a Chan-
tilly városkában levő  Condé Múze-
umban megcsodálta azt a miniatú-
rákkal díszített kéziratot, „ ... a 
középkori kódexfestészet remekét, 
melyet a művészettörténészek Trés 
Riches Heures-nek neveznek". 

„Nyomban le is fordítottam a cí-
mét: gazdag órák. Vagy még híveb-
ben:nagyon szép órák. S ha azokat 
a tájakat idézem fel, amelyeket meg-
ismertem, idehaza és odakint — él-
ményeimre szűkítve: szép pillanato-
kat is írhatok." 

Most, amikor ünnepi kiadvány-
ként az Igézet című  művét olvasom, 
úgy érzem: igen találó a címe. Nem 
egy fejezetben, szinte szóról szóra 
ezek a szép pillanatok kelnek életre 
újra azokból az esztend őkből, ami-
kor szülőhelyén, Csütörtökhelyen és 
Lőcsén kisikolás éveit élte, majd ké-
sőbb, amikor megjelent előtte a pes-
ti és budai panoráma: az emlékezé-
sekben visszatérő  diákévekkel és ár-
tatlan diákcsínyekkel. 

Nem sokáig időzünk a régi vilá-
got megtestesít ő, az iskolafalakat is 
lehűtő  egykori tanárok között, kár 
(!), mert majdnem lüktetően élete-
sek ezek a képek, de az élet megy 
tovább. Ezek után már a találko-
zása az irodalommal következik, s 
ezekben a letűnt időket újra elő-
hozó sorokban szerz őnkkel együtt el-
sőnek mi is újra találkozunk Kosz-
tolányival. Azután még ifjú éveiben 
termékenyítően hatottak rá: Sten-
dhal, Hugo, Thomas Mann, Ronsard, 
James. 

A későbbi prózaírót, a nemes pró-
za művelőjét, zsenge éveiben a köl-
tészet tartotta fogságában. 

Ez finomította volna olyan rend-
kívüli érzékenyre ki a lelkét? Nem 
csupán ez! az Igézetben ő  másként 
vall. 

Világjártában útközben, s az 
annyira kedvelt magányában is az 
irodalom és a zene volt az állandó 
kísérő  társa nemcsak Európában, ha-
nem akkor is, amikor körüljárta az 
egész földgolyót. 

Egészen fiatalon édesapja jóvol-
tából Bartókkal indult. Hálás, na-
gyon hálás lehet az a gyermek, aki 
ilyen környezetben látott napvilágot, 
és ismerkedhetett meg azzal, amit az 
ember alkotott, s azzal, amit mi 
a történelem nélkül is világnak neve-
zünk. Mert azért vannak még he-
lyek, ahol verekedés nélkül is tud-
nak élni az emberek. 

Illés Endre útirajzaiban, röpke 
naplójegyzeteiben sokkal szelídebb 
sorokkal találkozunk. Akár Távol-
Kelet, akár Európa legészakibb 
csücskén lapuló városokban kopog-
nak végig léptei, mindenütt azokra 
az emberi alkotásokra, hagyatékok-
ra figyel fel, amelyekben — akár a 
tükörben — a lélek szívig ható vo-
násainak visszatükröződését figyel-
hetjük meg. 

Távol-Keletről írt „noteszlapjai-
nál" hosszasabban elidőzünk. Ezek 
olyan kőbe vésett sorok, amelyeket 
kétszer-háromszor is el kell olvasni, 
hogy az ember a pillanatfelvételként 
papírra vetett mondatok mögé lás-
son. Olvasom őket egymás után: 
Szigetek, Fák, Teaszüret, Reggeli für-
dés, A vak kislány, Bali, Ékszerek, 
A kínai negyed. Úgy hatnak, mint az 
éles lencsével készült anzikszkár-
tyák: megejtenek, de a néz őt izga-
lomba hozó erdők, fák, vetések mö-
gé nem lehet látni, s a t őlünk na-
gyon távoli néma városban, Singa-
pore-ban nemcsak az ajtók és abla-
kok, de az emberek szíve is zárva ma-
rad. Akkor oldódik fel igazán — 
mint Franz Kafka tíz-húsz soros „el-
beszéléseiben", de inkább jegyzetei-
ben, amikor a látottak a zenei emlé-
kek visszhangjára találnak: mintha 
valahonnan, nagyon távolról, vissza-
verődnének a régi ismert, de el nem 
feledett akkordok. Ilyen különös 
benső  zengésekkel találkozunk. 

Északon, norvégiai sétái nyomán 
jegyezte fel azokat a sorokat, ame-
lyek a Peer Gynt zeneszerz őjének 
otthonát, dolgozószobáj ának és re-
likviáinak hiteles leírását örökítet-
ték meg a magyar olvasók számára, 
akik a szerző  műveit ismerik, szere-
tik, sokszor dúdolják is magukban 
az édeskés melódiákat, de otthoná-
ban soha nem jártak. 
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„Az ország nyugati kapuja az 
Északi-tengerre nyíló Bergen .. . 

Bergenben Grieg a házigazda. Itt 
áll az otthona, rögtön a szomszéd-
ban egy magaslaton a tenger fod-
rozódó tükre és hangjai fölött. Kes-
keny út vezet meredeken felfelé, 
inkább ösvény, mint sétaút, talaja 
sárga agyag, fordulóiban lépcs ők. Ez 
Troldhaugen. Itt élt Grieg huszon-
két évig, már diadalai kényelmes 
melegében, a zömök .tornyos vil-
lában ...” 

A látogatás a zeneszerz ő  ottho-
nában, a régi levelek és kottalapok 
között, ebben a leírásban a színek-
kel és illatokkal együtt azt a han-
gulatot is visszahozza, amely ezeket 
a szobákat itt fenn, északon sajátos 
levegőjével betölti. Amikor a kötet-
ből ezt és az ehhez hasonló feje-
zeteket olvassuk — akár Európá-
ról, akár Ázsiáról, Latin-Amerikáról 
szólnak, mindig a legismeretlenebb 
részletek megismerése felé viszik el 
az olvasót. Minden idegszálunkkal 
érezzük, hogy Illés Endre a legki-
sebb részletekbe is belemerülve ana-
litikus író. Ez a hangvétel, sajátos  

szórend nemcsak novelláiban, hanem 
tanulmányaiban, karcolataiban is je-
len van, s színekkel gazdagított „ak-
kordokat" teremt. A zene nagy ba-
rátjának szövegében is jelen van ez 
a zengés messzire kicsengő  erővel. 
Akik még korunk hűvösen tárgyi-
lagos szófűzéseiben, ezek hangula-
tában is szeretik az üdítő  csemegét, 
azok vegyék hónuk alá ezt a köny-
vet, induljanak el vele úgy, mint al-
kotója, amikor noteszlapjaival neki-
vágott a világnak. 

Ha most sorra vennénk a húsz 
képeskönyvet, ahányat a szerz ő  az ál-
tala bebarangolt világrészekr ől e mű-
vében közzétett, sok fejezete akár 
egy ízelítőt adó idézet erejéig ide-
kívánkoznék, megfosztanánk az ol-
vasót, hogy élményeit mint befoga-
dó élje át az íróhoz szeg ődve, aki 
talán az édesapjától örökölt — és 
Babits Mihály által is megcsodált 
— íróasztala fiókjában hagyta ránk 
ezeket a sorokat mint „ őszikéket", 
amelyek az öreg szív ifjúkori dobo-
gását hozzák vissza. 

LÉVAY ENDRE 

EMBER ÉS TÖRVÉNY 

GALGÓCZI ERZSÉBET: Törvényen kívül és belül. 
Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1980. 

Galgóczi Erzsébetet a szociográfiai 
realizmus képviselőjének szokás te-
kinteni, holott ennél sokkal többet 
akar. A törvény érdekli mindenek-
előtt, amely az ember biológiai és 
társadalmi létét szabályozza, illetve 
az ember és a törvény viszonya, 
az, hogy az emberi egyéniség mi-
ként veti alá magát a nálánál er ő -
sebb determinációknak, vagy ellen-
kezőleg, miként próbálja — többnyi-
re tragikus következményekkel — 
megtörni ezeket. Két új kisregénye 
is a magára maradt, egyedül küzd ő  
ember sorshelyzeteit ábrázolja, gon-
dolkodása arra irányul, hogy mi-
ként alakul a saját útját keres ő  em-
ber sorsa a törvényen „kívül" és 
„belül". 

Az első  kisregény, a Szent Kris-
tóf kápolnája inkább emberalakjai- 

ban és környezetrajzában t űnik ki, 
mint cselekményében és konfliktu-
saiban. Főszereplője egy fiatal fes-
tőnő-restaurátor, aki miniszteri ran-
gú szeretője elől menekül egy kis 
dunántúli faluba, hogy feledést ke-
ressen, oltalmat találjon a megalá-
zó szerelmi kapcsolat elől. A szerel-
mi történet — a nagyhatalmú veze-
tő  és a kis restaurátorlány nem 
egyenrangú emberi kapcsolatának 
története — olvasmányos, de nem 
hatol elég mélyre, sem társadalmi- 
lag, sem erkölcsileg, inkább elégi«, : . 
kus jellegű, mintsem dramatikus. A 
falusi világ rajza s a falusi embe+ ._ 
rek, elsősorban az öreg esperes vagy; " 
a béna férjét ápoló id ős parasztasz-
szony ábrázolása viszont esően 
került. Zsófia, a budapesti életben 
csalódott ifjú festőnő  is közöttük 
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találja meg lelki békéjét, igazabb 
önmagát. 

A második — Törvényen kívül 
és belül című  — kisregény kétség-
telenül az utóbbi évek magyar elbe-
szélő  irodalmának egyik legjobb al-
kotása, amelyet igen előkelő  hely 
illet meg Galgóczi Erzsébet tekin-
télyes életművében is. Valóságos em-
beri sorstragédia. H őse: Szalánczky 
Éva fiatal újságírón ő, aki a felsza-
badulást követő  nagy történelmi új-
rakezdés lendülete révén emelkedett 
ki a paraszti világból, került isko-
lára, végezte el az egyetemet, vá-
laszthatott sorsot, s akinek emberi 
pályáját az ötvenes években kibon-
takozó szektariánus-dogmatikus po-
litika, illetve ennek következményei 
törték meg. Egyéniségének legfőbb 
jellemzője a tudatosság és a lelki-
ismeret: mindig tisztán akarja lát-
ni helyzetét, nem akarja elkend őz-
ni a személyiségébe írt biológiai vég-
zetet, s pontosan fel akarja mérni 
a társadalomban elfoglalt, pontosab-
ban neki juttatott helyet is. Midőn 
a kétkezi dolgozók közül kiemelke-
dett, hűséget fogadott övéinek, ezt 
a hűséget akarja mind keser űbb 
szívvel felmutatni. Nehéz időkben 
kell eleget tennie a bels ő  tisztesség 
parancsainak, s végül elérkezik az 
a pillanat, mikor úgy érzi, hogy a  

különféle determinációk gyűrűjéből 
csak elszánt meneküléssel szabadul- 
hat. Ez lesz tragikus halálának oka. 

Az utat, amely személyes tragé-
diájához vezet, régi barátja, egy ha-
tárőr főhadnagy próbálja felderíte-
ni. A regény így lesz egy nyomozás 
története, amely következésképp a 
bűnügyi irodalom szerkesztő  elveit 
juttatja érvényre. (Galgóczi Erzsé-
bet nem először használja fel e bűn-
ügyi regénytechnikát: ezt tette 1976-
ban kiadott A közös b űn című  kis-
regényében is.) A nyomozási folya-
matnak mint narratív technikának 
mindenképpen funkcionális szerepe 
van: a múltba hatoló f őhadnagy 
előtt fokozatosan bomlik ki egy tra-
gikus sorsú ember története, s az 
olvasó ennek révén ismeri meg a 
tragédia előzményeit és kényszerí-
tő  okait. Ugyanakkor kibontakozik 
Szalánczky Éva környezetének raj-
za, pontosabban az új magyar népi 
értelmiség egy nemzedékének törté-
nelmi és világnézeti válságokkal ter-
hes története. Egy egész nemzedék 
történelmi tapasztalata, az az „ér-
zelmek iskolája", amelyet Galgóczi 
Erzsébetnek és nemzedéktársainak 
el kellett végeznie, s azok az embe-
ri, politikai és morális konfliktusok, 
amelyek között előre kellett halad-
nia. 

POMOGÁTS BÉLA 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 26. KÖTETE 

URBÁN JÁNOS 

Látomás a fennsíkon 
(versek) 

Csaknem húsz év után ismét verseskötettel lépett ol-
vasói elé Urbán János. Pedig költ őként indult, s mun-
kásságának első  három könyve verseket tartalmaz (Élet-
jel, 1953; Álmok a Tiszánál, 1955; Fölszakadnak a felhők, 
1958). Csak ezután, 1960-ban jelent meg els ő  elbeszélés-
kötete, a Koldusjáték. Ezt követően azonban többnyire 
prózai műveket publikált: gyermekeknek és feln őttek-
nek szóló novellákat, forradalmárportrékat, munkásmoz-
galmi krónikákat, bár tíz évvel ezel őtt egy kantátát is 
írt Varga Péterrel együtt a Szabadkai Népszínház szá-
mára. Ez az átlagolvasóban azt a látszatot kelthette, 
hogy hátat fordított a költészetnek, mert meglehet ősen 
ritkán közölt egy-egy verset lapjainkban, folyóiratainkban. 

Ezért is jelent most kellemes meglepetést, hogy a 
Látomás a fennsíkon nem kevesebb, mint száz verset 
tartalmaz. Köztük olyan antológiaérték űeket, mint ami-
lyen a tankönyvekben szerepl ő  Anyanyelvem és az adai 
Cseh Károly iskolának ajánlott A tudáshoz. A százolda-
las, tetszet ős kiállítású kiadvány hat ciklusából szinte 
teljes képet kapunk Urbán János két évtizedes költ ői fej-
lődéséről. Az elsőben szerelmes versek kaptak helyet. 
Az Útirány a tudatos osztályharcos költ ő t revelálja. Az 
Aranynapban ars poeticáját fogalmazza meg. Az Oldott 
igazsággal a különböző  alkalmakra írt verseit foglalja 
magába. A két utolsó rész arról tanúskodik, hogy va-
lami új kezdődik Urbán János lírájában a legutóbbi évek-
ben. Az előbbi ciklusokba került műveivel lezár egy je-
lentős pályaszakaszt költészetében, a Pusztató darabjai-
val viszont megnyitott egy oldottabb formájú, szemé-
lyes érzést és hangulatot kifejez ő  újat elkötelezett költő i 
munkásságában. Ezért nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy 
a Látomás a fennsíko:2 jelentős állomás, mérföldkő  a 
költő  munkásságában. Nem hiányozhat tehát tisztel őink 
a könyvtárából, de azokéból sem, akik figyelemmel kí-
sérik irodalmi életünket és számon tartják annak érté-
keit. 

A tetszetős külsejű  kötet, amelynek fedéltervét és 
felvételeit Urbán F. Gábor készítette, 80 dináros áron 
megrendelhető  a Veljko Vlahović  Munkásegyetemen 
(24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pe-
dig 100 dinárért megvehet ő  a Forum újvidéki és szabad-
kai, valamint a szabadkai Napredak könyvesboltjában. 




