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GION NÁNDOR 

A SZELÍD RÓKA ESETE 

A tizenkilenc puskagolyót gondosan elraktam a táskámba. Burai J. el ő-
vette zsebéből a vadászkést és az övébe dugta, talán mutogatni akarta, 
amin csodálkoztam egy kicsit, Burai L általában nem szerette aJ gyilkos 
szerszámokat, ahogyan azt Fodó tanár úr nevezte, mellesleg nem is 
hordta soha többé Burai J. a kést, csak most az egyszer, de jobb lett 
volna, ha most az egyszer sem hordja magánál az övébe dugva, inkább 
dobta volna el vagy cserélte volna el velem golyókért. Szóval így indul-
tunk el, puskagolyókkal és vadászkéssel az osztalyból, mentünk hazafelé. 
Átvágtunk a téren a parókiához, ,hogy megkopasszuk kicsit a k őrózsákat. 
A parókiának szép nagy kertje volt, szeles, földb ől vert fal zárta el az 
utcától, ha az ember felugrott, a fal mögött feketébe öltözött szorgos-
kodó apácákat láthatott, a fal tetejét pedig még mindig üdén zöldell ő  
kőrózsa borította. Szedtünk a kőrózsák leveleiból, teleraktuk a zsebün-
ket, aztán lassan bandukolva egyenként rágcsáltuk a leveleket. Az ősz 
még most .is szép volt, békésen sütött a nap, az eperfák csendes nyu-
galommal/álldogáltak a házak előtt, és én nagyon reméltem, hogy Fodó 
tanár úr ma este nem részegedik le túlságosan, az el őbb sakkozás köz-
ben már megint majdnem a régi volt, legfeljebb kicsit idegesebb, mint 
általában, de hát mindenki igedes lenne, ha sorozatban veszítené el a 
partikat. Lehet, hogy majd használ valamit az, hogy körüljártuk a Hofa-
nesz kislányok sírját. 

Burai J. mintha csak kitaláta volna a gondolataimat, azt javasolta, 
hogy hazafelé is menjünk a temet őn keresztül. 

Szeretném még egyszer megnézni a Hofanesz kislányok sírját — 
mondta. 

Körbe akarod járni? 
Csak meg akarom nézni. Tisztára hülyeség körbejárni. 
Ha reggel velünk együtt körbejárod, lehet, hogy nem pofozott 

volna meg Fodó tanár úr. 
Rajtad aztán sokat segített 	gúnyolódott Burai J. — Téged 

is megpofozott. 
Miattad — mondtam dühösen. — De én még így is csak egy 

lagymatag pofont kaptam, te pedig három rendeset. 
= Viszont találtam egy gyönyörű  vadászkést — mondta Burai J. 

— Csak ennél soha rosszabbul ne alakuljanak a dolgok. 
Hát rosszabbul alakultak. Ahogy közeledtünk a temet ő  felé, észre-

vettük, hogy valami történik ott. Szokatlanul nagy volt a nyüzsgés a 
sírok között, mintha valaki iskolai kirándulást szervezett volna a teme-
tőbe. Mert főleg gyerekek nyüzsögtek ott, még Toma Gyuri is köztük 
volt, pedig ő, amióta átszúrta Virág Péter fülét, nemigen mert a kör-
nyékünkre jönni, a temetőbe is legfeljebb csak Mindenszentekkor jött 
ki. Ott volt egyébként Hodonicki Oszkár és Virág Péter is, de ügyet sem 
vetettek Toma Gyurira, izgatottan tárgyaltak és mutogattak. Szivel Sanyi 
pedig sorra odament mindenkihez és lelkesen magyarazott valamit. 

Amikor a temető  kapujához értünk, Szivel Sanyi elébünk jött, "jó-
kedvű  volt, bár,miniha kissé erőltette volna a jókedvet. 

Éppen időben érkeztetek — mondta. — Ti is láthatjátok. 
Mit? — kérdeztem. 
Felrobbantjuk a Szelíd Rókát. 

Részlet a szerző  Sortűz egy fekete bivalyért Cím ű  ifjúsági regényéből, amely az idén jelenik 
meg a Forum Könyvkiadó gondozásában. 
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Hagyd már ezt a hülyeséget — förmedt rá idegesen Budai J. 
Hülyeség? 	kérdezte gúnyosan Szivel . Sanyi. — Várjatok csak 

egy kicsit. Pár perc mú ►a magatok is megláthatjátok. 
Ténylég felrobbántjátok? — kérdeztem. 
Tényleg — bólogatott Szivel Sanyi. — Az apám most szereli rá 

a dinamitot. 
Összenéztünk Burai J: vel. Burai J. halványulni kezdett és csak azt 

motyogta: 
De hát ... de hát ... 
Ma is megfojtott egy tyúkot — mondta Szivel Sanyi. — Az apám 

rettentően dühös, hétszentség, hogy felrobbantja. 
Nem ... nem lehet valaki ennyire kegyetlen — mondta Burai J. 
Miért Ienne ez kegyetlenség? - csodálkozott Szivel Sanyi. — 

Ha például (elakasztanánk, sokkal tovább szenvedne, mivel a macskák 
nagyon szívósak. Igy pedig: bumm! és vége. Ha már el ' kell pusztítani, 
legjobb felrobbantani. 

Egyáltalán nem kell elpusztítani — mondta szinte visítva Burai J. 
A macskáknak az a dolguk, hogy egeret fogjanak. Ha egy macska 

tyúkot fojtogat, azt fel kell robbantani — magyarázta Szivel Sanyi, aztán 
terelgetni kezdett bennünket maga el őtt. - Ott, annál a kiszáradt vastag 
fánál fogjuk felrobbantani, az apám annyi dinamitot rak a macskára, 
hogy a fát is kidöntse. Télen jó lesz t űzrevalónak. 

öreg nyárfa állt valamivel a sírok mögött, azaz jóformán csak a 
törzse állt még, két évvel ezelőtt belecsapott a villám, és szinte tel-
jesen leborotválta a koronáj át, amelyből csupán eggyy vastag ág, üszkös 
csonk maradt, ez kinyúlt oldalra, olyan volt az egész, mint egy Ősrégi 
akasztófa. És most tényleg kivégeznék valakit alatta. Igaz, hogy csak 
egy macskát, de nem akarmilyen macskát. 

Burai J. közben összeszedte magát egy kicsit és azt mondta: 
A világ minden macskája egeret fog. Valamennyi egyforma. Iga-

zán elférhetne közöttük egy olyan, amelyik tyúkokra vadászik. A renge-
teg egyforma macska között mindenképpen kell a Szelíd Róka. 

Minden macskának az a kötelessége, hogy egeret fogjon — mon-
dogatta a magáét Szivel Sanyi. — Az emberek azért tartják a macská-
kat. A Szelíd Róka sem kivétel. 

Burai J. megragadta Szivel Sanyi mellén az inget, hirtelen felderült 
az arca, nyilván úgy. érezte, jó ötlete támadt. 

Tudod mit? Adjátok nekém a Szelíd Rókát. Majd én gondját vi-
selem. Többé nem fog tyúkokat fojtogatni. 

–, Nem lehet — mondta Szivel Sanyi. — Úgyis visszajönne hozzánk. 
Nagyon ragaszkodó természtű. Visszajönne és megint pusztítaná a tyú-
kokat, a végén úgyis fel kellene robbantani. 

Bízzátok csak rám. Majd én gondját ... 
De nem volt itt már helye a vitának. A házból előjött Szivel And-

rás, szájában cigaretta füstölgött, pórázon maga után vezette a Szelíd 
Rókát, aki engedelmesen követte a gazdáját. Önmagában már ez is elég 
fura dolog volt, tekintettel, hogy a macskák általában nem szeretik, ha 
pórázt kötnek a nyakukra. De hát a Szelíd Róka nem mindennapi macs-
ka volt. Most pláne nem volt az. Mert egy hosszú zsinór volt a testére 
tekerve. Nekem ekkor az ,  jutott eszembe:  hogy ilyen lehetett az Erőmű-
vész, amikor egyszerre négy láncot szakított szét a mellkasán. 

— Jó hosszú gyújtózsinórt, tekert rá az apám — magyarázta Szivel 
Sanyi. — Azért, hogy ő  is fedezékbe húzódhasson, mielőtt a dinamit fel-
robban. Egyébként a dinamitrúd a macska hasa alatt van. Látjátok? 

Nem nagyon  láttuk, mert a dinamitrúd majdnem olyan szín ű  volt, 
mint a Szelíd Róka szőne. És ilyen színű  volt Burai J. arca is, sőt lehet, 
hogy az enyém is. Mert nagyon hátborzongató látvány volt ez az egész. 
Szivel András egykedvűen lépkedett az üszkös akasztófa felé, nyomaban 
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engedelmesen sétált a Szelíd Róka, id őnként még oda is dörgöl őzött a 
gazdája lábához, hasa alatt meg akkora dinamitrúd, amellyel egy öreg 
nyárfát is ki lehetett dönteni. 

Húzódjatok a sírkövek mögé — mondta Szivel András. — Elég 
nagy lesz a robbanás. 

Mindenki fedezéket keresett. Mi hárman: Burai J., Szivel Sanyi meg 
én a Szlimák család kriptája mögé húzódtunk, onnan figyeltük a Szelíd 
Rókát. Most már mintha Szivel Sanyinak is elpárolgott volna a jókedve, 
nyitott szájjal lélegzett elég hangosan, mint aki sóhajtozik valamiért. 

Burai J-re pedig egyenesen rossz volt ránézni. Az arca már nem is 
sápadt volt, hanem zöld, mint a kőrózsa levele. És ekkor megint nagyon 
rossz sejtelmeim támadtak, Éreztem, hogy baj lesz. Nemcsak az, hogy 
felrobban a Szelíd Róka, ami magában is borzasztó dolog, hanem még 
valami más, aminek biztosan Burai J. lesz az oka, láttam rajta, hogy 
akar valamit csinálni, talán még ő  sem tudta, hogy mit, de csinálni fog 
valamit, az biztos, jól ismertem Burai J.-t, mindig megsajnált valakit 
vagy valamit, mindig segíteni akart, és ebből leginkább baj származott; 
egyszer majdnem lelőttek bennünket a kárókatonák miatt, régen leölt 
állatokra emlékezett nyerítve és bégetve, majdnem vízbe fulladt egy kó-
bor kutya miatt ... Vagy ez már később történt? No mindegy. Éreztem, 
hogy megint baj lesz, megragadtam Burai J. hátán az inget és elhatá-
roztam, hogy nem engedem ki ai kezemb ől, amíg fel nem robban a Sze-
líd Róka. Ha már fel kell robbannia. 

Szivel András, a temetőcsősz odaért a villámsújtotta nyárfához, Sze-
líd Róka pórázát a fához kötötte. Akkor kivette szájából a cigarettát, 
lehajolt és matatott valamit a macska hátán. Sistergés hallatszott, meg-
gyulladt a gyújtózsinór. Szivel András visszadugta szájába a cigarettát, 
beleszívott és nagy léptekkel elindult visszafelé, nem sietett túlságosan, 
tudta, hogy elég hosszú a gyújtózsinór, nem fog még felrobbanni a 
dinamit. 

A Szelíd Róka megrémült a sistergéstől, lehet, hogy a sz őre is pör-
kölődött, magasba ugrott és mérgesen prüszkölt. Aztán megpróbált 'fel-
mászni a fára, de a póráz visszarántotta. Hamarosan nyivákolt, el akart 
futni, a póráz ismét visszarántotta. Vadul keringett, a pórázt a nyárfa 
törzsére tekerte, már mozdulni is alig tudott, rángatta a fejét, majd le-
szakította. Kaparta, rágta a fa kérgét, megint a magasba próbált mene-
külni, és egyre hangosabban és egyre szívfájdítóbban nyávogott. 

Feküdjetek le! — kiáltott ránk a temetőcsősz. 
Burai J. ebben a pillanatban kitépte magát a kezemb ől, az inge 

elhasadt, otthagyott bennünket a Szlimák család kriptájánál, rohant a 
Szelíd Róka felé. 

Felrobbansz, te őrült! — kiabáltam utána. 
Többen felugráltak, iszonyodva nézték a sírkövek mell ől a rohanó 

Burai J.-t. 
Állítsátok meg! —. ordította Szivel András, de hát ki mert volna 

utánamenni, amikor az a rohadék dinamit minden pillanatban felrobban-
hatott, még Szivel András sem mozdult, csak ordított. 

Különben is Burai J. már odaért a Szelíd Rókához. Lehajolt, hogy 
megfogja a macskát és nyilván el akarta oltani a gyújtózsinórt. Csak-
hogy a Szelíd Róka addigra már megőrült a rémülettől, vadul nekiugrott 
Burai L-nek és az arcába mélyesztette karmait. Burai J. valami furcsa 
hangot hallatott, feljajdult, de jajgatása majdnem olyan volt, mint a 
macskanyávogás, mintha egyszerre ketten üvöltöttek volna segítségért, 
valami lehetetlen nyelven, amit senki sem ért. És egyre hangosabb lett 
ez a borzasztó lárma ... Máig sem tudom, hogy a rettenetes kavarodás-
ban Burai L-nek hogy sikerült el őkapnia a vadászkést s elvágni a Szelíd 
Róka pórázát. Mert elvágta a pórázt. Egyszer csak azt látjuk, hogy Burai 
J. véres arccal, vadászkéssel a kezében, hátán az iskolatáskával áll az 
akácfa alatt a macska pedig elszabadult. Még hogy elszabadult! Nyom-
ban neki is iramodott és nagy bakugrásokkal, mint valami eszelős vad-
nyúl, egyenesen felénk tartott . A földbe búj,tunlc ijedtünkben, azt hittük, 
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végguurank van, felrobbanunk mindannyian. De a Szelíd Róka sisteregve el-
száguldott mellettünk, átugrálta a sírokat, a temet őcsősz házát vette cél-
ba, nagy bajában haza akart menekülni. 

Felrobbantja a házat! — ordította kétségbeesetten Szivel András. 
A Szelíd Róka egyetlen szökelléssel átvetette magát a nagy ka-

pun és eltűnt a szemünk elől. A következő  pillanatban felrobbant a dina-
mit. A ház a helyén maradt, viszont a tyúkól teteje mintha megemelke-
dett volna egy kicsit, néhány cserép lerepült, aztán fáradtan beomlott, a 
tető . Porfelhő  szállt a magasba, a porból kivált néhány hófehér tyúk-
toll, békésen lebegtek a leveg őben, mint ahogy az ökörnyálak úsznak 
ilyenkor ősszel. 

Szivel András az égre emelte a tekintetét, ,a hajába markolt és hang-
tanul átkozódott. 

És ekkor mi valamennyien, mintegy vezényszóra, futni kezdtünk. 
'Rohant ki merre ,  látott, ugráltuk át a sírokat, mint a Szelíd Róka, mi-
előtt felrobbant volna, igyekeztünk minél távolabb kerülni a Szivel-ház-
tól és az átkozódó temetőcsősztől, de végül is, azt hiszem, mindenki 
hazafelé rohant, az egy Szivel Sanyi kivételével, mert ő  velünk futott, és 
szinte pillanatok múlva mi öten ott álltunk a temet őfal mögött a kes-
keny gáton a folyó mellett: Szivel Sanyi, Burai J., Hodonicki Oszkár, 
Virág Péter és én. Álltunk ott, kapkodtunk leveg ő  után és még mindig 
nagyon meg voltunk ijedve. 

Meneküljünk innen — lihegte Szivel Sanyi. — Az apám kapanyél-
lel fogja összetörni a bordáinkat. 

Én nem csináltam semmit — mondta Hodonicki Oszkár. — Én 
hazamegyek. 

— Kapanyéllel fogja összetörni a csontjainkat — mondta halálsá-
padtan Szivel Sanyi. 

Én sem csináltam semmit — mondta Virág Péter. — Én is ha-
zamegyek. 

Azzal ők ketten elügettek hazafelé. 
Tulajdonképpen én sem csináltam semmit, nem tehettem róla, hogy 

majdnem felrobbant a Szivelék háza, én is legszívesebben hazamentem 
volna, de nem akartam otthagyni Burai J.-t, aki véres arccal és nagyon 
szerencsétlenül álldogált ott, mintha azt sem tudná, hol van, révetegen 
nézett a semmibe, és még mindig kezében volt az az átkozott vadászkés. 
Elvettem tőle a kést és a táskájába dugtam. Ő  találta, tartsa meg magá-
nak, most már nem irigyeltem tőle. 

Szivel Sanyi közben valamennyire kifújta magát, és észrevette, hogy 
egyik öccse, talán éppen a legkisebb Szivel fiú, vagy tíz méterre a part-
tól a csónakjukból horgászik. 

Gyere ki! — szólt oda neki. 
Minek? — kérdezte a öccse. 
Gyere ki, mert összetöröm a csontjaidat — förmedt rá Szivel 

Sanyi. 
Amaz dünnyögött valamit, aztán kelletlenül a gáthoz evezett. Szivel 

Sanyi a csónakba ugrott, nyakon ragadta az öccsét és szó nélkül kihají-
totta a partra. 

Mi van? — kérdezte a kicsi. 
Felrobbant a tyúkólunk — mondta Szivel Sanyi. 
Nofene. Azt hittem, a macskát akarjátok felrobbantani. 
Elszabadult a macska és felrobbantotta a tyúkólat. Apa nagy-

ban őrjöng. 
— Akkor még nem megyek haza — mondta a legkisebb Szivel fiú. 

— Add ide a pecabotomat, elmegyek a Szivhez, lehet, hogy estig fogok 
valamit. 

Szivel Sanyi odadobta neki a horgászbotot, aztán intett nekünk. 
-- Gyertek. 
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Betuszkoltam a csónakba Burai J.-t, aztán én is utána ugrottam. 
Két evező   volt a csónakban;  Szivel Sanyi meg én evezni kezdtünk, Burai 
J. • még mindig használhatatlan volt, mintha még mindig a nagy semmi-
ben lebegne, és nem tudná, hogy hol van. De azért mégis tudta, mert 
egyszer csak megszólalt: 

Ne a tőzegbánya felé menjünk. 
Mit akar ez az őrült? - kérdezte tőlem Szivel Sanyi. 
Ne menjünk a tőzegbánya felé — mondta Burai J. — Ott l őtték 

le Gergiánt. 
— Még mindig nem tudom, hogy mit akar - mondta Szivel Sanyi. 

Evezzünk a Sziv felé — mondtam, mert nekem sem volt kedvem 
a tőzegbányához menni. 

Szivel Sanyi dühösen a zsilip irányába kormányozta a csónakot, mi-
közben gyilkos pillantásokat vetett Burai 3.-re, időnként pedig riadtan 
a temető  felé pislogott. A szív alakú kis zsilipnél kiszálltunk, átbillentet-
tük a csónakot, és aztán már teljes er ővel eveztünk. A temetőt magunk 
mögött hagytuk. Most már ráértünk egy kicsit Burai J: vel foglalkozni. 
Az arca szornyen, nézett ki, a Szelíd Róka mintha legalább száz karom-
mal esett volna neki, rondán összekarmolta az arcát, homlokát, néhol 
egész mélyen beleeresztette karmait, a vér még mindig szivárgott Burai 
J. orra mellett és \az állán lecsöpögött az ingére. És ekkor láttam, hogy 
a kezei is össze vannak karmolva, véres volt mindkét keze feje. De azért 
az arca sokkal csúnyább volt, kész csoda, hogy a szemeit nem kaparta 
ki a Szelíd Róka. 

Szivel Sanyit mindez nem hatotta meg, mert nagyon komolyan azt 
mondta Burai 3.-nek: 

Most pedig választhatsz. "Az evezővel csapjalak agyon, vagy fojt-
salak a vízbe? 

Ne heveskedj — mondtam. — Megkapta ő  a magáét. 
Én még ilyen őrültet nem láttam — mondta. — Kis híján felrob-

baintjá magát, ami még nem lett volna olyan nagy baj, de aztán elenge-
di a macskát, hogy mi robbanjunk fel. Az evez ővel fogom szétverni a 
fejét. Nekem : smár úgyis mindegy, az apám biztosan Összetöri a csont-
jaimat. 

Miért bántava az apád? — kérdeztem.- Nem te robbantottad 
fel a tyúkđlat. . 

-,- De én csődítettem össze a fél falut. Kapanyéllel fog megverni az 
apám. Előbb engem, aztán téged. 	 • 

Miért engem? — tiltakoztam. — Én nem csináltam semmit. 
Te vezetted oda ezt az őrültet. 	• 
Olyanok vagytok, mint az Erőművész girhes segédje - szólalt 

meg Burai J. Úgy látszik, kezdett magához térni. - Folyton a szájatokat 
jártatjátok. Miért nem hallgattok egy . kicsit? 

Mosd meg az arcodat - mondtam neki dühösen. . — Olyan vagy, 
mint a véres hurka. 	 . 

Burai J. kihajolt a csónakból, telemerte kezét vízzel, -és sziszegve 
megmosdott. Az arca valamivel szebb lett, dé nem sokkal. Néhány mély 
karmolás helyén továbbra is szivárgott a vér, és '.csakhamar iarriét  csö-
pögni kezdett az álláról. Mi ketten Szivel Sanyival szótlanul • eveztünk 
tovább, már a Kálvária utcai házak kertjei alatt jártunk. Ebben az utcá-
ban volt a Siszta-féle pálinkafőző, ennek a kertje is lehúzódott s a:folyó-
ig, meg a kerten keresztül egy széles lefolyó is, amelyben a kif őzött cef-
re csordogált bele a vízbe, éktelen bűzt árasztott és messze űzte onnan 
a halakat. A pálinkafőzőben talán még ennél is büdösebb volt. xAz udva-
ron egyébként még mindig ott ült Rozmaring Bandi és a feje k đíl l züm-
mögő  .darazsakat próbálta eliázni, de az is lehet, hogy nekiink integetett, 
mert engem .jól ismert, egyszer télen ugyanis az iskolaskim . bele-
esett az árokba és kificamította a bokáját, és akkor én húztam,  lci' .onnan 
Hodovicki Oszkár segédletével és betámogattam Ácsi Lajoshoz,,aki Ieül 
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tette egy karosszékbe, aztán leguggolt és egyetlen rántással nagyon szak-
szerűen helyrerakta a kificamodott lábát, igaz, hogy Rozmaring Bandi 
közben úgy uvöltott, mintha nyúznák és utána vagy fél napig csak üldö-
gélt a vedlett karosszékben és kesergett, de aztán rendle aQtt a lába és 
Ácsi Lajossal elmentek a Kiss Antalféle kocsmába, és azóta Romaring 
Bandi mindig el őre köszön nekem meg Hodonicki Oszkárnak, mert ha 
a legnagyobb korhely is a faluban, néha udvarias is tud lenni, meg hálás 
is, mert megígérte, hogy szerez nekünk egy-egy kanárimadarat, nem tu-
dom, miért éppen kanárimadarat, hiszen azt a mi falunkban bajosan 
találhatott, mellesleg sohasem szerzett kanárikat, csak el őre köszönt, és 
messziről is integetni szokott. Visszaintegettem hát Rozmaring Bandinak, 
és eveztünk tovább. A cefreszag elmaradt mögöttünk, elhúztunk a Kálvá-
ria mellett, itt már halak is voltak a folyóban, Povazsánszki, a halász 
akkor rakta le a varsákat éjszakára. Amikor a közelébe értünk, jól meg-
nézte Burai J. arcát, de nem szólt semmit, Povazsánski ritkán avatko-
zott bele más dolgába, mi sem szóltunk hozzá, nem is köszöntünk, nem 
nagyon szerettük Povazsánszkit, különösen Burai J. utálta, mert a halász 
pézsmapatkányokra is vadászott és kereskedett a sz őrmékkel, Burai J. 
pedig természetesen a pézsmapatkányokkal is együttérzett. 

Áteveztünk a Szekszer híd alatt és lassan kikeveredtünk 'a faluból, 
közeledtünk a téglagyár felé. Itt talán már nem érhetett bennünket utol 
Szivel András haragja. Errefelé sűrűbb volt a nádas, előttünk fekete 
szárcsák úszkáltak, aztán lebuktak a víz alá és a nádasba menekültek, 
onnan nyikorogtak panaszosan. A folyón látszott igazán, hogy ősz van, 
akármilyen szépen sütött is a nap. Nyáron itt szebbnél szebb vízimada-
rak úszkáltak, halásztak és hangoskodtak, mostanra viszont jóformán 
csak a nyikorgó szárcsák maradtak. 

Amikor egy vonalba értünk a téglagyárral, baloldalt hirtelen véget 
ért a sűrű  nádas, a folyó kiszélesedett. Szivel Sanyi a parthoz irányította 
a csónakot. Aztán ijedtébén akkórát órdított, hogy talán még a téglagyár 
kéménye is megremegett. 

De én is majdnem kifordultam a csónakból. Közvetlenül mellettünk 
ugyanis két fekete bivalyfej meredt ránk a vízből . Hirtelen azt hittem, 
hogy két levágott bivalyfej úszik a vízen. Ezen a hülye napod még ilyes-
mi is megtörténhetett volna. De nem, csak fürödtek a bivalyok, elmerül-
tek az iszapban, fej üket meg Magasra tartották és bambán pislogtak 
ránk. A parton, a fűzfák között, Fekete Péter, a bivalyos ült és békésen 
pipázott. Gyorsan otthagytuk a bivalyokat és még mindig elhalványodva 
a parthoz értünk. Fekete Péter felállt, segített kihúzni a csónakot. Csen-
des beszédű, jó szándékú ember volt ez a bivalyos. Egy id őben đ  is Ácsi 
Lajossal járta a pálinkafőzőket, de csakhamar felhagyott ezzel, s már évek 
óta alig mozdult ki a téglagyárból, legfeljebb ha téglát fuvarozott vala-
hová. Most szánakozva nézegette Burai J. arcát és megkérdezte: 

Veled mi történt? 
Beleesett egy bokórba — mondtam. 
Ügy nézel ki, mintha egy vádálattal verekedtél volna — mondta 

Fekete Péter. — Az inged is elhasadt. 
Tüskés bokorba esett -- mondta Szivel Sanyi. 
Majd a feleségem rendbe teszi az arcodat — mondta Fekete Pé-

ter. Beleszívott a pipába, aztán hosszasan köhögött. Akkor kiverte a 
pipából a parazsat, a pipát zsebre dugta, aztán tapsolt a bivalyoknak. 
— Rigó, Bódi, gyertek ki! 

A bivalyok engedelmesen felálltak,- kicammogtak a partra és elin-
dultak Fekete Péter nyomában a téglagyár felé. Olyanok voltak, mint 
két óriási sáros és nagyon büdös kutya. Mert az iszap rettent ően bűzlött. 
Igyekeztünk is minél távolabb kerülni a bivalyoktól, meg Fekete Péter-
től, előresiettünk és csak a téglagyár udvarán vártuk be őket. Az udva-
ron vízzel telt rozsdás vashordók álltak, egy hatalmas szénarakás mel-
lett. Fekete Péter ide vezette mocskos bivalyait, egy vödörrel vizet mert 
és Rigónak, a nagyobbik bivalynak a hátára öntötte, minket pedig bekül-
dött a házba a feleségéhez. 
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A lakóházat még az öreg Schank építette, amikor a téglagyárat is, 
ő  állandóan itt lakott, a fiai viszont kés őbb beköltöztek a faluba. Az 
öreg Schank házában most két irodahelyiséget és két lakást csináltak, 
az egyik lakásban Fekete Péterék laktak, a másikban pedig egy Nébald 
nevű  öreg könyvelő, aki már a Schankoknál is dolgozott, sváb volt ő  is, 
akár a Schankok, de a háború után ő  magyarnak vallotta magát, úgy-
hogy hosszas hercehurca után végül is nem telepítették ki, meghagyták 
a régi helyén, ami okos dolog volt, mert nagyon értette a munkáját és a 
háború alatt egyébként sem csinált semmi disznóságot. 

A ház előtt Fekete Péter felesége állt, mintha éppen ránk várna. 
Gömbölyű  arcú kövérkés asszony volt, majdnem kétszer akkora, mint 
a kis sovány férje, szörnyülködve csapta össze a kezét, amikor közelebb-
ről meglátta Burai J. összekaszabolt vérző  arcát. 

Hogy nézel ki, szegény gyerek — sápítozott. — Biztosan macska 
karmolt össze. 

Beleesett egy tüskés bokorba — mondtam. 
Gyertek be gyorsan — mondta az asszony, belekarolt Burai J: b 

bevonszolta .a konyhába és leültette egy székre. 
Mi ig bementünk Szivel Sanyival, de nem ültünk le. Szép takaros 

konyhába álltunk, körülöttünk minden tisztára súrolva és helyére rakva. 
Az asszony elővett egy ecetes üveget és az asztalra tette. Aztán átment a 
szobába, onnan vattát hozott és egy darab fehér vásznat. A szoba is tisz-
tán ragyogott, és ami engem legjobban meglepett, az a rengeteg könyv 
volt egy plafonig érő  könyvespolcon. Ennél több könyvet csak a kultúr-
otthonban láttam és á plébánosnál. De nem ilyen szép könyveket, mint 
Fekete Péteréknél. Ezek mind aranyszegélyű  diszes könyvek voltak, a cí-
müket is aranyozott betűkkel nyomtatták rájuk. A falakon bekeretezett 
gobelinek lógtak, ezeken csipkegalléros kislányok játszadoztak virágos 
réteken. 

Az asszony közben mindent előkészített és hozzáfogott rendbe tenni 
Burai J.-t. Egy vattacsomót átitatott ecettel, aztán gyöngéden törölgetni 
kezdte Burai J. arcát. Burai J. felszisszent, majd összeszorította a fogait 
és halkan nyüszített. 

Szegénykém, nagyon fáj? — kérdezte az asszony. 
Nem nagyon — mondta hősiesen Burai J., aztán megint össze-

szorította a fogait és tovább nyüszített. 
Iszonyúan csíphette az ecet a vérző  sebeket, Burai J. kiguvadt sze-

mekkel szenvedett. Szivel Sanyi ,csöndes elégtétellel figyelte és kajánul 
vigyorgott. Erre kituszkoltaa`n Fekete Péterhez meg a bivalyokhoz. A 
bivalyok már tiszták voltak és nem bűzlöttek, lustán álldogáltak, de 
időmként felkapták a fejüket és Fekete Péter felé szimatoltak, mintha 
várnának még valamit. Fekete Péter a zsebébe nyúlt, elővett vagy fél 
marék sót, széXósztotta a két tenyerébe, és a bivalyok orra alá tartotta. 
A két csontos, nagyfejű  és igen csúnya jószág mohón nyalta a sót. 

Ki olvassa azt a rengeteg könyvet? — kérdeztem Fekete Pétert ől. 
A feleségem. Nagyon szeret olvasni. Meg gobelineket varrni. 

Dobre, a szénhordó odajött targoncájával a közelünkbe, félmezte-
lenre vetkőzve lapátolta á szenet, a szénportól majdnem olyan fekete 
volt, mint a bivalyok, és ő  is Fekete Péter felé emelgette a fejét. 

Mikor hajtod el a sintérhez ezt a két öreg csontvázat? — kér-
dezte. — Nem valók már semmire. Alig állnak a lábukon. 

Van ezekben még erő  — mondta Fekete Péter. 
Csak az élelmet pusztítják. Közben semmi haszon bel őlük. 
Szükségünk lehet még rájuk — simogatta a bivalyok fejét Fekete 

Péter. — Nagyon erős és szófogadó állatok ezek. 
Adamkó úgyis a sintér kezére adja őket ugratta tovább Dobre 

a bivalyost. 
Adamkó sohasem tenne ilyet — tiltakozott Fekete Péter., 
Es ha mégis megtenné? 
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Csákánnyal verném fejbe — mondta csöndesen, de nagyon komo-
lyan Fekete Péter. Azzal elindult az istálló irányába, a két bivaly enge-
delmesen cammogott utána, mi pedig Szivel Sanyival a bivalyok után. 

A hosszú betonpadlózatú istállót is még a Sahankok építették vala-
mikor, és az ő  idejükben állítólag még elég sok lovat tartottak benne, 
most azonban csak négy széles hátú muraközi ló unatkozott az egyik 
sarokban, az istálló közepén nagy szalmakupac állt, az ajtó mellett meg 
mindenféle szerszám volt a falnak támasztva, mellettük egy mázsa, ame- 
lyen kisebb-nagyobb vas- és sárgaréz súlyok porosodtak. Kicsit 	La- 
jos 	

Acsi L 
jos riged és üres odújára emlékeztetett ez a hosszú lóistáló. Fekete Péter 
a jászolhoz kötötte a bivalyokat, aztán kimentünk és visszaballagtunk a 
házhoz. 

Burai J. már a ház előtt ült, két keze feje be volt kötözve, az ar-
cára pedig mindkét oldalról fehér vászondarabot szorított és elég boldog-
talannak látszott. Fekete Péter el ővette a pipáját, megtömködte, rágyúj-
tott, köhögött egy sort, aztán leguggolt Burai J. mellé és halkan meg-
kérdezte: 

Mivel mosta le az arcodat? 
Ecettel. 
Nem pálinkával? 
Nem. 
Még mos sem vette el ő  a pálinkát — mondta panaszosan Fekete 

Péter. — Rejtegeti el őlem, nem hajlandó adni belő le, csak vasárnap reg-
gel. Ezért is köhögök állandóan. 

A pipafüsttől köhög — mondtam. 
Nem. Nem a pipafüsttől. Senki sem tudja, hogy mitől köhögök. 

De ha megiszok két pohárka pálinkát, elernyed a torkom és nem köhö-
gök. Két pohár pálinka nekem elég lenne naponta, többet nem is kívá-
nok. Vasárnaponként is csak két pohárral iszok és nem köhögök • egész 
nap, nyugodtan pipázhatok, amennyit akarok. 

Van az istálóban elég pálinka — mondta ekkor . Burai J. — Két 
hordó színtiszta barackpálinka. 

Melyik istállóban? — kérdezte bambán Fekete Péter. 
Ebben itt — biccentett a fejével Burai J. 

Fekete Péter úgy nézett Burai J.-re, mint egy elmebetegre és szo-
morúan rázta a fejét. 

—.Arról én tudnék. Sajnos nincs ott egy csöpp pálinka sem. 
— DehQgy nincs — mondta Burai J. — Schank Frici elásott itt két 

hordó barackpálinkát, mielőtt elmenekült. 
Ki mondta ezt neked? 
Ácsi Lajos. 

• -- Ácsi Lajos? — csodálkozott Fekete Péter. — Nekem miért nem 
szólt erről Ácsi Lajos ? 

Mikor mondta ezt Ácsi Lajos? .kérdezte t őlem Szivel Sanyi. — 
Te is hallottad? 

Hallottam. Ma mesélte Fodó tanár úrnak sakkozás közben. 
Fekete Péter mélyen elgondolkozott. Lehorgasztotta a fejét, ráncolta 

a homlokát, a pipa kialudt a szájában, de nem törődött vele. Amikor 
felnézett, csillogtak a szemei. 

Ácsi Lajos nem szokott hazudni — mondta. — Miért is hazudna? 
És jól ismerte a Schankokat. Schank Frigyes gyakran vendégeskedett 
az Acsiék tanyáján ... Lehet, hogy tényleg elásott két hordó pálinkát a 
beton alá, és lehet, hogy elmondta Ácsi Lajosnak... 

Az irodából kijött Nébald, a könyvelő  és érdeklődve figyelte a csil-
logó szemű  Fekete Pétert. Nem messze tőlünk a szénarakás mellett Dobre 
beszélgetett Margith Józseffel, a segédf űtővel. Fekete Péter izgatottan 
felállt és integetett feléjük. Dobréék is odajöttek. 
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Az istállóban két hordó . barackpálinka van elásva — mondta szé-
les mosollyal Fekete Péter. — . Schank Frigyes ásta el, miel őtt megpu-
colt volna. 

Honnan tudod? — kérdezte Dobre. 
Tudom — mosolygott titokzatosan Fekete Péter. — Biztosan tu-

dom, hogy ott van. Képzeljétek, színtiszta barackpálinka, és évek óta a 
föld alatt érik. 

Az már olyan, mint az orvosság — mondta az öreg Nébald. 
Jobb, mint az orvosság — mondta Margith József. — Ha ez igaz, 

én felszaggatom az egész betonpadlót az istállóban. 
Nem tudom, mit szól ehhez Adamkó — mondta Dobre. 

Gyorsan megtudta. Mert felbukkant Adamkó, a széles vállú, kissé 
görbe lábú munkavezető, akit én még sohasem láttam nevetni, de azt 
hiszem, mások sem, odakacsázott hozzánk és ráförmedt az embereire: 

Mi van itt? Ti már befejeztétek "a munkát? 
Nem — mondta Dobre. — Csak beszélgetünk. 

— Az istállóban két hordó pálinka van a betonpadló alatt — 
mondta Margith József. 

Schank Frigyes ásta el, mielőtt elmenekült — mondta Fekete 
Péter. 

A nagydarabb Adamkó ettől egyáltalán nem lett jobb kedvű . 
Miféle pálinka! Miféle Schank Frigyes! — kiabálta. — Schank 

Frigyes örült, hogy megmenthette az irháját, nemhogy bármit is elásott 
volna. Nektek pedig ne a pálinkán járjon az eszetek, hanem menjetek 
dolgozni. Hamarosan itt a rossz idő  és nekünk még rengeteg téglát kell 
égetni. 

Azzal elrobogott. A . többiek rosszkedvűen és kissé szánakozva néz-
tek ,utána. 

Ez még az ágyban is téglákkal alszik — mondta Margith József. 
— De én akkor is felszaggatom a betont az istállóban. 

Végig kell kopogtatni a padlót — mondta Fekete Péter. — A 
hang majd elárulja, hogy hol vannak a hordók. Biztos meg fogjuk talál-
ni a hordókat. Én már megyek is keresni. 

Majd szólok a többieknek — mondta Margith József. — Estére, 
munka után mi is segítünk. 

Szétszéledtek, ment mindenki a munkájára, Fekete Péter az istálló-
ba indult, Szivel Sanyival utána mentünk. A bivalyos a fal mell ől egy 
csákányt választott, nyelét lefelé fordította, beállt az ajtóba, keresztet 
vetett, majd a csákány nyelével kopogtatni kezdte a betont. Nagyon oda-
figyelt, egy tenyérnyi helyet sem hagyott ki, döngette a betont és na-
gon lassan araszolt előre. 

Ahol kong a beton, ott kell felszaggatni — magyarázta. — Ott 
lesznek a hordók: Biztosan megtaláljuk őket. 

Úgy nézem, elég sokáig fog tartani — mondta Szivel Sanyi. 
Megéri — mondta Fekete Péter. — A világ legjobb pálinkája van 

elrejtve valahol a beton alatt. Schank Frigyes nagyon értett az italokhoz. 
Ha megtalálom a barackpálináját, többé sohasem fogok köhögni. 

Több mint fél óráig figyeltük a harkályként kopácsoló Fekete Pétert, 
de a betonpadló sehol sem kongott. Odakint alkonyodni kezdett, így hát 
elköszöntünk tőle, hazaindultunk. Burai J. is rendbe jött, már amennyi-
re rendbe jöhetett. Az arcáról levette a fehér vászondarabokat, a sebei 
nem véreztek és  időközben az ingét is megvarrta Fekete Péter felesége. 
Elköszöntünk az asszonytól is és lementünk a folyóhoz. A csónakot vízre 
löktük és eveztünk vissza a faluba. A folyó kisimult, elcsöndesedett, a 
szárcsák valahol a nádasok mélyé.n rejt őzködtek, nem nyikorogtak már, 
és a partról sem hallatszott semmi zaj. Csak a Szekszer-hídnál vicso tt 
ránk dühösen néhány kóbor kutya. ősz elején ugyanis egy falka i£ • • • r . 

kutya jött valahonnan a falu alá, napközben a devecseri dombok- között 
és a téglagyár környékén kószáltak, esténként azonban , bemerészkedtek 
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a faluba, ezek közül állt most néhány a Szekszer'hfdon és acsarkodtak 
ránk fentről. De aztán Megint csönd lett, csupán a mi ladikunk mozgott 
a folyón, siklottunk előre a sima vízen, Povazsánszki varsái között, a 
halász régen elment, majd csak reggel fog megjelenni, hogy begyűjtse a 
halakat. Rozmaring Bandi is elt űnt a pálinkafőző  udvaráról, lehet, hogy 
darazsai pihenni tertek. A pálinkafőző  viszont változatlanul b{ízlött. 

Majdnem teljesen besötétedett, mire kikötöttünk a gátnál. Szivel 
Sanyinem szállt ki a csónakból, nem mert még hazamenni, félt, hogy 
az apja összetöri a bordáit. Az apja kilenc órakor szokott elaludni, Szi-
vel Sanyi elhatározta, hogy kivárja a kilenc órát. Otthagytuk a csónak-
ban és hazamentünk Burai J: vel. 

Illetve én nem mentem mindjárt haza. A házunk előtt jutott esžem-
be, hogy a puskagolyók még a táskámban vannak. Elfutottam a régi Vá-
góhídhoz. A nagy kőépületben már töksötét volt, de én nagyon jól is-
mertem a Vágóhidat, nyáron minden nap itt tanyáztunk, sötétben is fel-
kapaszkodtam a falba vert vaskampókon a vastag gerendákra és az üveg-
cserepek alá rejtettem a tizenkilenc. olyát. Aztán meggondoltam magam 
és egy golyót a zsebembe tettem, hátha szerencsét hoz. Nem tudom, hogy 
Miért hittem, hogy majd éppen egy puskagolyó hoz szerencsét. 
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KOPECZKY LÁSZLÓ 

CYRANO DE BAB 
GYERMEKHANGJÁTÉK 

SZEREPLŐK: 

Nyest Lia Nővérke néző  
Bab Szilágyiné Irigy beteg néző  
Marci öregasszony Bakfis Oszi 

Tanár 

(Utcai žaj) 

BAB: 	 (boldogan) Megvan a chipewa! Egy huront és egy iroke- 
zet adtam érte ... Hallasz engem, Marci? 

MARCI: 	(szórakozottan) Hallalak, jó fiú .. 
BAB: 	 Az < ördögbe is ... Mi van veled? Egy milliméter híja, 

hogy neki nem mentél az oszlopnak. 
MARCI: 	(révületben) ... Az oszlopok, őrültek, csak mennek csak 

mennek, nem néznek se jobbra, se balra ... lvíondd, 
öreg csatár, szoktál te néha a Halálra gondolni? 

BAB: 	 (elneveti magót) 
MARCI: 	(méltatlankodva) Most mit röhögsz?! 
BAB: 	 Eszembe jutott, hogy Tompácz döbbenetében elejtette 

a naplót, mikor meglátta Ketrint, a Csontvázat bikini- 
ben. 

MARCI: 	Éretlen ostoba tréfa... 
BAB: 	 Na ne! ... És ki csórta a bikinit? 
MARCI: ' 	Nem is álmondtam, hogy Ketrinre akarjátok ráadni. 
BAB: 	 (gúnyosan) Mosod a muffodat! 
MARCI: 	Egy tizenegyedikesnek már több lehetne az esze. 
BAB: 	 Majd ha a tornatanár tizenkettőt üt ... (Nevet, aztán 

kelletlenül elhallgat:) Melletted a tej is összemegy .. . 
Hát nem örülsz a chipewának? 

MARCI: 	Eh! ... 
BAB: 	 A tízes oldal tuti ... A szalonosból már csak a póker- 

játékos hiányzik  hiányzik... 
MARCI: 	Vadnyugat! ... Ragasztókönyv! ... Blődingerek! 
BAB: 	 Értem ... Megharapott egy józan kutya és elmúlt a ve- 

szettséged ... Mikor az album megjelent, el akartad 
adni a csatos szíjadat, hogy megvehessed ... Ha nem 
térítem el az uzsonnapénzemet, esne le a nadrágod .. . 
(Szomorúan). Igy folyton az enyém akar leszaladni — 
úgy lefogytam. 

MARCI: 	Persze! ... Arcod beesett ... szemeid karikásak. Tiszta: 
TI-BI-SZI! 

BAB: 	 Jótett helyében jó sokáig várja ... Mikor adod meg a 
húszasomat? 

MARCI: 	Ha ángy marad, soha. 
BAB: 	 Micsoda?! 
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MARCI: 	Kilépek a Vadnyugatból. Végrendeletemben rádhagyom 
az Albumot. (Átmenet nélkül.) Muti a chipewát! 

BAB: 	 (mérgesen) Na! ... Hát leejted?? 
LIA: 	 (közelít ő) Szevasztok, srácok! 
MARCI: 	Szev ... szev ... Szia. 
LIA: 	 Jöttök négykor a bioszra? 
MARCI: 	Jö ...jöv ... Hogyne. 
LIA: 	 Akkor vissz-néz! (Távolodó.) 
BAB: 	 Te megőrültél? Ném elég a fali gekko meg a tarajos 

gőte heti háromszor a Kovásznál — neked még repeta 
is kell? 

MARCI: 	Igenis .. De nem is a ... csakhogy... 
BAB: 	 Értem. 
MARCI: 	(hevesen) Mit értesz?! 
BAB: 	 Ave, Lia! 
MARCI: 	Pofozok! 
BAB: 	 Itt várjam meg, vagy postán küldöd? 

(Csattanások, lihegés — egymásnak estek.) 

NYEST: 	(közélít ő) Húzz be neki! ... Kontraflemm! ... Most egy 
bal egyes ... A hasába, hogy ne éhezzen... Szép volt, 
fiúk! 

MARCI ÉS BAB: (meglepődve) Nyest úr? 
NYEST: 	Ja, ti vagytok, Bab és Marci? ... Ebben a kék pelenká- 

ban olyan egyformák vagytok, mint a festetlen húsvéti 
tojás... 
Mi ütött belétek, hogy egymást püfölitek? 

BAB: 	 Azt mertem mondani... 
MARCI: 	Ne merd még egyszer! 
BAB: 	 (súg Nyestnek) Lia! 	 . 

NYEST: 	Ahá! ... Én is szeretem. 
MARCI: 	Kit?! 
NYEST: 	A piát ... Van egy fölösleges ötösöd? 
MARCI: 	Van ... Magaviseletből. 
NYEST: 	(dihös) Viccelünk, viccelünk?! A fű  meg nem nő . 
MARCI: 	(beugrik) Mért nem nő ? 
NYEST: 	Mert abba is beleszeretnél, ha nő  volna. 
BAB: 	 (feljajdul) Atya egy úristen! 
NYEST: 	Mi van? 
BAB: 	 Megtapostuk a chipewát! 
NYEST: 	Hát biz ennek oda a skalpagja. 
BAB: 	 Látod te alvajáró, mit tettél! ... Saha többé nem lesz 

már chipewánk! 
NYEST: 	Nem kell úgy begerjedni. Szerzek én, csak adjátok ide 

nikkelt Mi az a chipewa? Rágógumi? 
BAB: 	 A chipewa, Nyest úr, indiánkép a ragasztós albumba, és 

olyan ritka, mint a fehér hasú nyaraló ... Ezer tasak-
ban ha van egy ... Inkább hagytam volna, hogy a Marci 
pofon vágjon. 

NYEST: 	Egy indián miatt bunyóztak? 
BAB: 	 Nem. Nem egy indián miatt. 
NYEST: 	Akkor nem értem. 
MARCI: 	Ebben maradunk. 
BAB: 	 A Marci szerelmes. 
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MARCI: 	Nesze! (Csattanás.) 
BAB: 	 Nesze teneked! (Csattanás és tompa püfölés zaja.) 
NYEST: 	Hé! 	HŐ ! ... Drekk 	Brekk . . Vagyhogyhíj ják . . 

Teszed le rögtön azt a pofont! ... Jaj! A bokám! ... Me-
lyiktek rúgott meg? ... El a kezeket ... Hess! 

ÖREGASSZONY: (sivalkodó hang) Nem szégyelli magát! Felnőtt létére 
összeáll verekedni a kölkekkel! 

NYEST: 	(felnyerít) Én! ... Most választom szét őket, mint 
a Mak Antun az Észak- és Dél-Kolerát ... Legyen már 
eszetek, srácok ... A nenőbe is beleállítjátok a frászt .. . 

Na.... úgy. Kezet fogni! 
ÖREGASSZONY: Min vesztek össze? 
NYEST: 	(súg) Ez a vérző  fülű  szerelmes egy chipewába. 

(Zene.) 
• 

NYEST: 	Mikor én még ifjú voltam és bohóc... 
BAB: 	 Bohó! 
NYEST: 	Boho-hó! ... Akkor én szerenádot adtam... 
BAB: 	 (szárazon) Már mondta. Fűsű, fliszpapír. 
NYEST: 	Ohohó! Az jóval odébb volt. A Lujza csodálatos csoda 

volt. Lángveres hajú és mégis szeplőtelen. 
BAB: 	 Festette? 
NYEST: 	A haját? 
BAB: 	 Nem. Az arcát, hogy ne látszanak a szepl ők. 
NYEST: 	Erre nem is gondoltam. 
MARCI: 	És ki játszotta a szólót kettejük közül a háromtagú 

zenekarban? 
NYEST: 	Trombitazenekar volt ... Berúgtak temetés után. Fél- 

áron kaptam meg őket. 
MARCI: 	Meggyőzte őket, hogy sokkal hitelesebb, ha hitelbe ját- 

szanak. 
NYEST: 	(röhög) Volt egy reklám-százasom. A hátulján ez állt: 

„HA HULL A HAJA — HASZNÁLJA A STELLA VI-
ZET!" ... Alul pedig egy kopasz és egy borzas férfifej. 

MARC!: 	Nahát a százastól aligha hullott a hajuk, ment tépték. 
.NYEST: 	Olyan részegek voltak, hogy még vissza is kaptam ap- 

rót. 
BAB: 	 Szegények ... 
NYEST: 	(felhorkan) Szegények!? ... Azt kezdték játszani: „Ments 

meg engem, uram ..." 
BAB: 	 És mit szólt ehhez Lujzika? 
NYEST: 	Valamiféle porcelán hullott a fejünkre. Nem tudom, mi 

lehetett eredetileg. Csak a füle maradt egybe ... 

(Változás.) 

NYEST: 	Akarod, fiú, hogy meghódítsam neked azt a tubaviolát?, 
MARCI: 	Miről beszél, Nyest úr? 
NYEST: 	Én a levélnyúlásról meg az elhullásról ... (Szavai.) 

„Kornyad már ligetünk, missei hullanak, 
Sárgult lombjai közt nem lengedez a Kefir ..." 

BAB: 	 (meglepődve) Hol tanulta ezt, Nyest úr? 
NYEST: 	Unnepi akadémiát végeztem ... (Büszkén.) Már az. Élet- 

jeltől is üzentek, hogy lépjek fel. 
BAB: 	 Mint mi? 
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NYEST: 	Ti is felléptek? 
BAB: 	 Azt kérdem: milyen minőségben? 
NYEST: 	Príma minőségben. I/a. 
MARCI: 	(türelmetlenül) Mit ád elő? 
NYEST: 	Legelőször is a feltételeimet. Két napidíj virslivel. 
BAB: 	 Nyest Alfréd, érdemes művész, kétszeres napidíjas. 
NYEST: 	Megtetszett nekik a szippantyyuumm. Rég láttak ekkorát .. . 

Valami lógó orrot kell csinyálnom. 
BAB: 	 Lógó orr? Talán monológ? 
NYEST: 	Az, nanológl - . Sir ... Sziréna de Kergerák .. . 
BAB: 	 Nem a Cyrano de Bergerac? 
NYEST: 	Usmeritek? 
BAB: 	 Nem ... Ajánlott olvasmány, de én el őbb a Winetout. 
NYEST: 	No, alulfejlettek, majd elgyüttök gyönyörködni a kultú- 

rában meg beurnesli. 
BAB: 	 Az mikor lesz? 
NYEST: 	Két hét múlva pénteken hétkor. 
BAB: 	 Két hét múlva pénteken hétkor nem lehet. 
NYEST: 	Két hét múlva pénteken hétkor mért nem lehet? 
BAB: 	 Két hét múlva pénteken hétkor van a Wicking Wicky. 
NYEST: 	Az mi? 
BAB: 	 Rajzfilm. 
NYEST: 	(felhördül) Micsoda? Te egy Viki Manuszért elszalaszta- 

nád az évszázad Életjelét? 
BAB: 	 Eltalálta. 
NYEST: 	(fájdalmasan) Vannak még unentelegencs mandrók! 
MARCI: 	Ne csodálkozzék, Nyest úr, ez a jeles tag azt írta egy 

emlékkönyvbe: 
Száraz ágon pacsirta, 
Elmehet a fasírtba. 

NYEST: 	(kacag) Naon jó. 
MARCI: 	(megbotránkozva) Magának tetszik? 
NYEST: 	Méghogy nekem?... Uffá! ... A Roszstrand álljon belé! 
BAB: 	 Tempo Cyrano! ... Fog ez menni ... Haha! 
NYEST: 	Csak nyihogjatok! Assziszitek, nem tom pontosan kiej-, 

teni azt az E ... Ed ... Edmeg ... izét? 
BAB: 	Nahát ejtse! 
NYEST: 	Inkább téged ejtelek. 
MARCI: 	Megsértődött, Nyest úr? 
NYEST: 	Ná majd nem! ... Sérvet kapok a nemolitertől ... Már 

rímálmaim vannak, s akkor jön egy fakutyi, tuskófülű, 
s engem akar kioktatni, akinek már a nagyapja is ekhós 
szekéren utazott. 

MARCI: 	Vándorszínész volt? 
NYEST: 	Nem ... Vándor tollgyűjtő  ... Vagy ahogy ma monda- 

nák: tollforgató. 
BAB: 	 És hogyhogy ném tollasodtak meg? 
NYEST: 	kitört a háború, bevonult katonának. 
BAB: 	 A nattata? 	- 
NYEST: 	A ló. Irmuska. 
BAB: 	 Hogy lehetett ekkora ló! 
NYEST: 	Vitték ... El is vesztette a háborút az a ló. 
BAB: 	 Az Irmuska? 
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NYEST: 	A Hitler. 
MARCI: 	Jóvátételért kellett volna folyamodnia. 
NYEST: 	Gondolod? 
MARCI: 	Ha lovat nem is adnak, kaphatott volna egy rúgást. 
NYEST: 	(felhördül) S még én akarok neki segíteni, hogy meghó- 

dítsa azt a kis liliandert. 
MARCI: 	(hűvösen) Nem kértem magától semmit. 
NYEST: 	De ha terád bízódik, csak távolról lesz szeretve. 
BAB: 	 Ez speciel igaz. 
MARCI: 	Kuss! (Átmenet nélkül.) Eh, mit tudtok ti szegény pári- 

ák a tiszta és szeplőtelen érzésekről? 
NYEST: 	(önérzetesen) A Lujzikának se volt ... 
BAB: 	 Mert begrundolta. 
MARCI: 	.. amely csak a pillantások selymes suhintásával érint- 

kezik, s a gondolatok lejtik lépteiket egymás felé az 
éterben... 

BAB: 	 Te olyam lusta vagy, hogy gondolatban is elkésel. 
MARCI: 	Pofa be! 
NYEST: 	Csatlakozom az előttem szólóhoz. 
MARCI: 	.. a képzelet, amely a kis lángmagot tűzvésszé növe- 

li ... 
BAB: 	 Egen. A füleid máris izzanak. 
NYEST: 	(Marcihoz) Verjük meg? 
MARCI: 	(lenézően) Hagyja, Nyest úr. 'Bab egy érzéktelen fatus- 

kó, egy betonfej, kockalelkű. Nem tehet róla. Ha a 
múzsa valaha is homlokon akarja csókolni, le kell ha-
salnia. 

BAB: 	 (morog) Nem szeretem, ha összenyálaznak. 
NYEST: 	(magasból) Nincs az a Roxán, aki mexán! 
BAB: 	 Most már ziher ott leszek azon az Életjelen! 
NYEST: 	Te Meg Marci hozd el a kis begyeskét. 
MARCI: 	(ijedten) Én? ... A? ... (Lemondóan.) Á! 
BAB: 	 Nem meri hívni, fél, hogy eljön. 
MARCI: 	Most verjük meg! 
NYEST: 	Most nem, hanem megkérjük: hívja ő  el ... Te Marci 

csak ülsz és vársz. Érett gyümölcsként fog az öledbe 
hullani. 

BAB: 	 Ha érett gyümölcs kell, akkor inkább az Izát, az meg- 
van negyven kiló is. 

MARCI: 	Könyörgöm, verjük meg! 
NYEST: 	Hogyisne? Hogy lesántúljék nekem az Életjelre-? 

(Változás.) 
BAB: 	 Vihetem a gereblyédet? 
LIA: 	 Még csak az kéne, hogy aztán gúnyolódjanak a Bé-ben: 

„A Lia nagyhercegnőt játszik, hárman viszik utána a 
lapátot." 

BAB: 	 Akárhogy szomolom magam, nem vagyok hárman. 
LIA: 	 Ezt csak úgy mondanák a megszólás kedvéért ... Kü- 

lönben is van mit cipelned. 
BAB: 	 Mi az nekem egy lapát ... Ásó, kapa, nagyharang is, 

ha kell! 
LIA: 	 Meg aztán nem is kedvelem a romantikus ürgéket. 
BAB: 	 Oké! El van gereblézve a gereblye ... Én csak azért 

mondtam, hogy mondjak valamit. 

457 



LIA: 	 Szóval nem a lelked mélyéről jött ez a gereblye? 
BAB: 	 Lelkem? Hol van az már?! Rég kiadtam. 
LIA: 	 Nocsak? 
BAB: 	 A nagy igyekezetben, hogy életet verjek a Marciba. 
LIA: 	 Mi baja? 
BAB: 	 Nem tudod? 
LIA: 	 Nem. 
BAB: 	 Ebben maradunk. 
LIA: 	 Jó. A feltámasztáson kívül mivel foglalkozol? 
BAB: 	 Érdekel? 
LIA: 	 Nem. 
BAB: 	 Akkor mondhatom nyugodtan, úgysem figyelsz oda. 
LIA: 	 Titok? 
BAB: 	 Naná! 
LIA: 	 Súgd! • 
BAB: 	 Hajolj ide 	(Súg.) Verseket írok... 
LIA: 	 Tényleg? ... Megjelentél már valahol? 
BAB: 	 Igen. A Vali néninél, de kidobott. 
LIA: 	 Rossz volt a vers? 
BAB: 	 Akkor még nem volt egy se. Csak azért mentem fel, 

hogy megkérdezzem: mennyit fizetnek? 
LIA: 	 (nevet) Hallod-e, te aztán megéred a pénzedet! 
BAB: 	 (szomorúan) Megérem, de nem adják ide. 
LIA: 	 Mondd csak ... Nem jösz pénteken az Életjelre? 
BAB: 	 Pénteken milyen nap van? 
LIA: 	 Péntek. 
BAB: 	 Akkor nem. 
LIA: 	 Miért nem? 
BAB: 	 Mert a Wiok ... dolgom van. 
LIA: 	 Elhalasztod. 
BAB: 	 Mért nem halasztják inkább a pénteket szombatra! 
LIA: 	 Tudod, mit játszanak? 
BAB: 	 Tudom ... A Braha7nsot meg a Debusit ... De búsít en- 

gem az ilyen! ... Majd szólok a Marcinak? Atyulek, itt 
az etűd, vagy ki a tetűd! 

LIA: 	 Gyere te is! 
BAB: 	 (kínban) Ne vigy engem Cyranóba. 
LIA: 	 Szóval, tudod is, hogy mi a műsor? 
BAB: 	 Mi az hogy! Tulajdonképpen... 
LIA: 	 Tulajdonképpen? 
BAB: 	 Tulajdonképpen ... semmi ... 
LIA: 	 Na nyögj már valamit! 
BAB: 	 Tájm áutot kérek ... Igy nem tudok koncentrálni, ha 

bökdösöl a gereblyével .. . 

(Változás.) 

TANÁR: 	(dühösen) Marci! ... Bab! ... Mit csináltok! 
BAB: 	 (vígan) Párbajozunk a seprűvel meg a lapáttal. 
TANÁR: 	A többiek meg ezalatt takarítják a szocializmust ... aka- 

rom mondani, az iskolaudvart ... Na söprés! 

(Változás.) 

458 



BAB: 	 Olyan letörtnek látszol ... Vigyem a söpr űdet? 
MARCI: 	Tűnj el, áruló! 
BAB: 	 Mi van veled? Az előbb se szó, se beszéd, nekem esel 

a nyelével. 
MARCI: 	Kopj le! 
BAB: 	 Kérlek. Ha téged nem érdekel, hogy áll a saját érzel- 

med, én aztán mehetek is éppenséggel ... 	 • 
MARCI: 	Nem érdekel ... Láttam, hagy összebújtok és viháncol- 

tok! 
BAB: 	 Rólad beszélünk, te ló! 
MARCI: 	(hitetlenkedve) Tényleg? 
BAB: 	 Mire esküdjek? Erre a lapátra? 
MARCI: 	Igen ... Bánom is én! ... Csak... 
BAB: 	 A nyelére, vagy a csorba felére? 
MARCI: 	Mondd már, hogy mit? 
BAB: 	 Fia rázol, úgy reszket majd a hangom, mint egy hetven- 

évesé. 
MARC!: 	(fogát csikorgatja) 
BAB: 	 Most mért hallgatsz? 
MARCI: 	(üvölt) Mert azt várom, hogy nyikkanj! 
BAB: 	 Nyikk. 
MARCI: 	(kitör) Hát én feldugom neked ezt a söprűt! 
BAB: 	 Akkor én is felléphetek az Életjelen ... Én leszek a 

Röpülj Páva ... Apropó Életjel!.... Jön ! 
MARCI: 	K ... k ... kicsoda? 
BAB: 	 Na mit gondolsz? 
MARCI: 	A...? 
BAB: 	, Ő ! ... 
MARCI: 	Hogy tudtad ezt elérni, te zseni?! 
BAB: 	 Mondhatom, nehezen ment. Még most is sajog, ha rá- 

gondolok. 
MARCI: 	Sajog? Micsoda?  
BAB: 	 A Vicking Wicky. 
MARCI: 	Hogy jön az ide? 
BAB: 	 (búsan) Most már sehogy ... Utánam az Életjel! 

(Zene. Duruzsolás, tompított párbeszédek.) 

LIA: 	 Mit vakaródzol, Bab? 
BAB: 	 Itt van a dzseki alatt ... Egy szál szegfű  ... Marci hozta 

neked. 
LIA: 	 Igazán kedves tőle ... És hogy került hozzád? 
BAB: 	 Melegítem ... (Papírcsörgés.) Tessék... 
I. NÉZŐ : 	Pszt! 

(Muzsika, Chopin-nocturne.) 

BAB: 	 Megkínálhatlak egy bonbonnal? 
LIA: 	 Azt is a .Marci hozta? 
BAB: 	 Elmehetsz gondolatalvasónak. 
LIA: 	 Könnyű  dolgom lesz. Te egy valóságos hantológa vagy, 

úgy hantázol. 
BAB: 	 Ha már kiolvastál, áttérhetsz a Marcira. Ő  is egy 'nyitott 

könyv. 



LIA: 
	

Apróbetűs ... Nem hoztam szemüveget.  
MARCI: 

	

He-he...  
fI. NÉZŐ : 

	

Pszt!  

rOVAG: 	Eöh . . .• 
'NYEST—CYRANO:  

(A színpadról.)  

hm ... az orra nagy!  
Mondhatta volna szebben, kis paci!  

(Kitör a nevetés.)  

NYEST—CYRANO:  Leírón:  
Egekbe hágó görbe tornyon  
Mount Palomar csak lornyon!  
Kíváncsian:  
Ezt fújják, vagy szíj ják,  
S ha trombita, minek híj j ák?  
Ijedten:  
Jaj már esik! ... Osztan,  
Esernyőt se hoztam!  

• ÖRÖMMEL:  
Ezzel bevehetnők minden várat,  
De még várni kell, mert szárad.  
Trágice: 

 jaj, ~a Chimerák jól kimérék,  
Mely istenhez vágtatsz panasszal,  
Hogy több, mint kell,  
Három arasszal?  
Udvariasan:  
Bocsánat, Herceg, de ez irdatlan termék,  
Árnyában szívesen lehevernék.  
Álrtiokul:  
Nem látom kopni, pedig  
Mindenbe beleverik.  
Gyengéden:  
Mi lenne, ha mi  
ketten próbálnánk fennhordani?  .. . 
De ily ocsmány és banális  
Szöveg hallatán  
Keresztbe áll a leveseskanál is,  

Szorulnak az öklek,  
Hát minden sorvégen  
Szemközt böklek!  

NYEST:  
BAB:  
LIA:  
BAB:  
LIA:  
NYEST:  
LIA:  
NYEST:  
BAB:  
NYEST:  

BAKFIS:  
BAB:  
NYEST:  
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(Nevetés -- taps. Változás.)  

(megdics őülten) Na milyen voltam krapekoktások?  
Zseniális, sőt meglehetősen jó ... Tűrhető .  
Rostand boldog lett volna, ha hallja...  
... hogy csak ennyit játszanak bel őle.  
Ki fordította?  
(megsért ődve) Nem fordítottam ki.  
Úgy értem: franciából?  
Az új kompjuter.  
Be volt rúgva.  
Egy kicsit én is igazítottam rajta ... A f őszerk, egy ko-
pasz férfi tépte is a haját.  
Mester!  
Hiába no ... A népszerűség.  
Naná, majd vajajja! ... Tessék, Babuci!  



BAKFIS: 	Kérni szeretnék valamit. 
NYEST: 	Tudom ... autodekagramm .. . 
BAKFIS: 	Izé ... nem ... Csak megtappintanám az orrát, hogy va- 

lódi-e ... 
(Zene.) 

LIA: 	 Én itt lakom ... Jó éjt, Nyest úr ... Sziasztok. fiúk! 
NYEST: 	Kézcsókom a kedves mamának. 
LIA: 	 Kiküldhetem. Imádja a régi vágású gavallérokat. 
NYEST: 	Oh, ne fáraszd. Én már nem iszom nem dohányzom, 

nem nőzöm .. . 
BAB: 	 Egen ... Szent is lehetne, de már nem hajlik úgy a 

csuklója. 
NYEST: 	Voilá. ; .. De ha a mamád a te szépsésedet örökölte, szí- 

vesen elpovedálnék vele a régi szép idokről. 
BAB: 	 Én úgy tudom, a régi idők nem voltak szépek. 
NYEST: 	Mert te még nem voltál fiatal. 
BAB: 	 Hát mi a franc vagyok most? 
NYEST: 	Hátulcipzáros. 

(Nevetnek.) 
NYEST: 	(gyengéden) Na pattanj befelé, angyal-palántám. Itt a 

huzatban meghektikásodol. 
LIA: 	 Kisztihand, Nyest bácsi! ... (Távolodó.) 

(Halk muzsika, Nyest kis dallamocskát fütyürészik, 
koppannak a léptek.) 

MARCI: 	(sóhajt) Gyönyörű  est volt! . 
BAB: ' 	Hát ... Pont így kell meghódítani valakit. Egész este 

csak annyi mondtál: he-he ... Csodálom, hogy nem om-
lott a karjaidba. 

MARCI: 	Beszéltél te eleget helyettem ... Különben sem ilyen 
banális dologra vágyok, hogy valaki a karjaimba omol-
jék. A tiszta harmóniát ... Ahogy összecsendül két virág-
kehely... 

BAB: 	 (pátosszal) Báng! 
MARCI: 	Úgy megrúglak, hogy elszállsz .. . 
BAB: 	 ... Lotharóngia ... No, hé, Nyest úr ... Rálép az orrára. 
NYEST: 	Mért, csak a Marcinak lehet révüldözni? ... Elképzelem 

a bájos pofikát bővített kiadásban, amint meg-megcsil-
lan fürtjeiben az ezüst ... 

BAB: 	 Hát legföljebb kályhacsőfestéskor. A kedves mama haja 
ugyanis, há0ia az égnek és a 6-os számú Fodrászszövet- 
kezet kerekesúti fiókjának, lángvörös. 

NYEST: 	(feljajdul) Ezt ne mondtad volna! ... (Hümmög.) És 
Apuka ne lenne otthon. 

BAB: 	 Apuka nincs otthon, Nyest úr. 
NYEST: 	álljunk meg srácok! ... A'sszem, szerelmes vagyok... 

(Kissé óvatosabban.) És mit gondolsz, mikor jön haza? 
BAB: 	 Semmikor ... Elszerették ... Neve is csak akkor em- 

lítődik a házban, ha megfeledkezne a tartásdíjról. 
NYEST: 	Tartásdíj is van?! ... Még jobban szeretem! 
BAB: 	 (felháborodva) De Nyest úr! ... Az imént azt mondta: 

nem iszom, nem dohányzom, nem nőzök. 
NYEST: 	Nem hagytad végigmondani: nem iszom, nem dohány- 

zom, nem nőzöm és nem mondok igazat. 
(Zene.) 
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MARCI: 	Elolvastam az egész művet. 
BAB: 	Végig olyan vicces? 
MARCI: 	Hogyisne, inkább dráma ... (Ábrándosan.) Cyrano imád- 

ja Roxant, de nem meri megvallani, hanem a szép, de 
üresfejű  lovag nevében suttogja el érzelmeit a homá-
lyos balkon alatt. Roxant a gyönyör ű  szavak elbűvölik, 
s a lovag — ahogy te mondanád — karjaiba omlik. 

BAB: 	Hol itt a dráma? 	. . 

MARCI: 	Ehh, te bükkfej! Hát nem érted? A szíve szakad meg, 
miközben dalol. 

BAB: 	De az omlást túléli ... Ekkora orral ne nősüljön az em- 
ber, mert könnyű  vezetni. 

MARCI: 	(lelkesen) A szerelem... 
BAB: 	 .. dili. A múltkor is mint a veszett jöttél nekem a 

söprűvel. 
MARCI: 	(idegesen) Még most sem tudom, mit sutyorogtatnak ösz- 

szebújva. 
BAB : , 	Bevallottam, hogy .. 
MARCI: 	(fenyeget őn) Hogy?! 
BAB: 	Hogy verset írok. 
MARCI: 	(gúnyosan) Hozé M4:rija Klapancia. 
BAB: 	Majd még könyörögsz nekem, hogy írjak egyet a ne- 

vedben Liának. 
MARCI: 	(elgondolkozva) Tudnál? 
BAB: 	 Naná! ... Egy ilyen kuruc klapanc "" 	De nem akarok. 
MARCI: 	S ha megkérlek szépen? 
BAB: 	 Az más. Akkor meg pláne nem akarok. 
MARCI: 	Pedig én is fizetnék annyit, mint a Vali néni. 
BAB: 	 Jól ` mondod! ... Különben sem váiltam, aprópénzre a 

tetehtségem ... Ménnyit tudnál kiszorítani? ... Hitel 
nincs! 

MARCI: 	Hathavi részletre. 
BAB: 	 Kezesek?  
MARCI: 	Nyest és a Krepuska bácsi. 
BAB: 	Megadott témára? 
MARCI: 	Igen. 
BAB: 	 Ügy drágább. 
MARCI: 	Nem fogok spórolni, ha az üdvösségemről van szó. 
BAB: 	Üdvösség: 70 para egy sor. 
BAB: 	 (mérgesen) Nem az üdvösség ... Jegyezd a témát! 
BAB: 	 Várj, kitépek egy lapot a matekból ... Lehet! 
MARCI: 	(átszellemülten:) Én vagyok a sötét hajnal, .Lia a felkel ő  

Nap... 

(Zene.) 

OSZI: 	(súg) Pszt! ... Lia ... Megy a küldemény ... 
LIA: 	 (ugyanúgy) Mi lesz az? 
OSZI: 	Levélke ... Marcitól .. . 
TANÁR: 	Héj, ti ketten, mit pusmogtok? ... Gyere csak ide, Lia! 

Mutasd, mi van a kezedben. 
LIA: 	 (zavarban) üzenet... 
TANÁR: 	Kicsi lesz az folyóiratnak. 
LIA: 	 "egy értem ... levélke .. . 
TANÁR: 	Na és mit ír az Oszi? 
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OSZI: 	 Tanár úr kérem, nem én ... 
TANÁR: 	Lássuk csak ... Azaz, bocsánat ... magánlevélsértés len- 

ne ... Olvasd fel, Lia. 
LIA: 	 (kényszeredetten) Hangosan? 
TANÁR: 	Igen. 
LIA: 	 ... Hangosan nem tudom ... 
TANÁR: 	Na jó, akkor majd a postás pajtás. 
tJSZI: 	 Tanár úr kérem, mondom, hogy nem én írtam ... 
TANAR: 	De olvasni csak tudsz? 
OSZI: 	 Tu ... tudok ... (Betűzgeti.).. nnmm .. . 

Va ... vagyok a s ... šö ...sötét hajnal, 
Te a fel ...felkelő  napom, 
Oltódnak csillagaim, 
Fakul egem, 
S mégis azt várom, 
Reggel legyen. 

Bo ... borítsd be aranyoddal 
A tájat, 
S engedd, hogy szo ... szótlanul, 
Fá ... fájjak. 

(Nevetés.) 

TANÁR: 	Ne röhögjetek, bikficek! Mehetsz a helyedre „fel-felkel ő  
nap" ... (Megköszörüli a torkát.) Szó-szó Oszi ... fá-fáj? 

OSZI: 	A levelet Marcitól kaptam. 
TANÁR: 	Akkor megkérem a Feladót, fáradjon a katedrához. 
MARCI: 	Tanár úr kérem, nem én írtam ezt a verset. 
TANÁR: 	Kár. Ötöst akartam adni. 
MARCI: 	Érdekes, annyit számolt a Bab is. 
TANAR: 	Szóval te vagy a sö-sötét hajnal, fiú, és várod a fel-fel 

kelő  ötdinárost. 
BAB: 	 A sötét hajnal nem én vagyok, de az ötösért megdolgoz- 

tam ... Fél éjszaka ültem és vártam az ihletet a meg-
adott témára. Akkor kiszólt a Mutter: ha nem oltom el 
a villanyt, kapok két pofont ... (Nevetés.) Amint sötét 
lett azonban, megsokasodtak a gondolatok. Alig vártam 
a pirkadatot, hogy lássam leírni.  

(Nevetnek.) 

TANÁR: 	Nos, a Pegazusod még csikó, de megadom az ötöst. 
BAB: 	 (boldogan) A naplóban? 
TANÁR: 	Nem, készpénzben .. . 

(Zene.) 

LIA: 	 (dühösen) Ne gyertek utánam! 
BAB: 	 A Marci szeretne bocsánatot kérni. 
LIA: 	 Igazán? 
BAB: 	 Semmi rosszat nem akart. Nagyon fáj neki, hogy kelle- 

metlenséget okozott. Igy van? 
MARCI: 	Áhá .. . 
LIA: 	 Megszégyenített az egész osztály és Krajcsavics előtt. 
BAB: 	 Inkább büszke elehetnél, hogy Múzsája vagy. 
LIA: 	 Hallgass, te bérköltő ! 
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BAB: 
LIA: 
BAB: 

LIA: 
BAB: 

LIA: 

Ez fájt! 
Na ne mondd! S az öt dinár az nem fájt? ( 
Az` maga a színtiszta boldogság! ... Els ő  keresetem .. . 
Jujhuj! Elmulatjuk ... Veszek neked krémest. 
(gúnyosan) A Marci nevében? 
Ne bántsd szegényt ... Látod, milyen szomorú ... Még 
képes Paticsnak mennii ... Hé! ... Hová rohansz? ... Tel-
jesen kivan ... Utánavetődök ... Szia! 
Nem muszáj szaladni, a Palicsban alig van víz. 

MARCI: 
BAB: 
MARCI: 
BAB: 
MARCI: 
BAB: 
MARCI: 

BAB: 
MARCI: 

BAB: 
MARCI: 
BAB: 
MARCI: 
BAB: 
MARCI: 
BAB: 

MÁRCI: 
BAB: 
MARCI: 
BAB: 
MARCI: 
BAB: 

(Változás.) 

(mélázva) Milyen haragoszöldek a hullámok. 
Fuj! 
Költő  az ilyen, aki nem gyönyörködik a, természetben?! 
Fázom... 
Minek nyargaltál utánam kiskabátban? 
Gondoltam, többen legyünk a fájásnál. 
Senkivel meg nem osztom ... Olyan jólesik szenved-
ni... 
Esküdj, hogy csak szárazon szenvedsz! 
Hogyhogy szárazon? ... Ja! ... Értem már ... Azt hi-
szed, bele akarok ugrani? Te tisztára hülye vagy! 
A barátod vagyok ... Hű  mekkora kő  esett le! 
Ne ülj le. Megfázol. 
Né, még ő  félt engemet! 
Minden valamirevaló költő  tüdőbajban halt meg. 
Hagyjuk ezt. Eladtam az érzelmeimet egy marék rézért. 
Pardon! Az én érzelmeimet. 
Te szerencsétlen, tényleg azt hitted, lehet rendelésre 
szerelmes verset írni. 
Hanemhogy? 
Kettőt `találhatsz. 
(megdöbben) Te?... Csak nem?! 
(hallgat) 
Te bolond Cyrano, te! 
(rekedten) Ne félj, nem állok az utatokba .. 

(Változás.) 

Nyugodj meg, kislányom ... Beszéljen már a fejével, 
Alfréd. 
Idesüss, pirinkóm: én üsmerem ezt a két gézengúzt b.. . 
Ez a Marci még szombaton se szeret fürdeni ... Inkább 

 le a víztoronyból. 
(felnyög)' 
Thá! ... Megvigasztalta. 
Még ha villamos volna ... Busz alá vetődni nem sikkes. 
Fog ez menni! 
Ki? Én? 
Nem, hanem a vigasztalás. 
S még nem is hoztam a legjobb formám. 
Én is úgy látom. 

SZILAGYINÉ: 

NYEST: 

LIA: 
SZILAGYINÉ: 
NYEST: 
SZILAGYINÉ: 
NYEST: 
SZILAGYINÉ: 
NYEST: 
SZILAGYINÉ: 

464 



Na ne sírj bele a teába, mert sós lesz ... Inkább a 
vajas kenyérre he-he ... (Nem nevetnek vele. Szárazab-
bul.) He-he. (Megköszörüli a torkát.) Na én mék .. . 
(meggy őződés nélkül) Máris? 
Nem megy le a kuglóf az ilyen siralom-szoliterben a tor-
komon. 
Nem keresné meg azt a két legénykét? 
Van eszem ágában! Örülök, hogy elvesztek. 
(bűvölt) De kedves Alfréd... 
(szipogva) Nyest bácsi... 
Na! Ne! ... Ez ágresszió! ... (Reménykedve.) Hátha meg- 
lettek közben? 
Az imént beszéltem telefonon Marci és Bab szüleivel. 
Nagyon nyugtalanok. Ilyen sokáig még sohasem ma-
radtak el. 
A színpadon hős volt! 
Igen. Az az alaptermészetem ... Csak néha titkolom. 
Példul most. 
Ez a nemes elszántság! 
(felhördül) Megyek, mert ha a mamád is meg talál pu-
szilni, hát én kásává vállak, mint a Lottó felesége ... 
(Magában méregesen.) Megálljatok, csibészek! ... (Han-
gosan, pátosszal.) Kuglóf és linzer, — isten veletek! 

NYEST: 

SZILAGYINÉ: 
NYEST: 

SZILAGYINÉ: 
NYEST: 
SZILAGYINÉ: 
LIA: 
NYEST: 

SZILAGYINÉ: 

LIA: 
NYEST: 

LIA: 
NYEST: 

(Változás.) 

MARCI: 
BAB: 

MARCI: 
BAB: 

MARCI: 
BAB: 

MARCI: 
BAB: 
MARCI: 

Nem hittem volna rólad. 
Elnézel felettem, mert hosszabbra sikerültél. Az ilyen 
aprólékot, mint én, senki nem veszi komolyan. 
Ne izélj, Bab ... Én nagyon is kedvellek. 
Kinn vagyok a vízből, hogy te kedvelsz ... (Keser űn.) 
Ahhoz, hosy Lia is észrevegyen, ortopéd cip őt kellene 
húznom mindkét lábamra. 
Ilyem az élet. 
Még ilyen se ... (Hirtelen lobbanással.) De nekem eb-
ből elég1 
(nyugtalanul) Mit akarsz tenni, Bab? 
Hogy mit?... Előre a csillagok felé! 
Gyere onnan, Bab! ... Hé! ... Mit csinálsz, te őrült!? 

(Csobbanás.) 

(Zene.) 

Ne fárassza magát, kedves Alfréd ... Majd megint fel-
szökik a láza. 
(büszkén) Na most mit szól hozzá: átdobtam a- negy ve-
net! ... Tegye a homlokomra a tenyerét ... Hilht! Süt . 
Örülök, hogy túl van a veszélyen. 
Még nem ... Ki kell fizetni a kórházi költségeket. 
Ha megszorul, Alfréd ... ki tudom segíteni. 
Maga egy angyal! ....Magáért most rögtön újra Pa-
licsnak mennék. 
Látszik, hogy szerelmes. Kétszer is fürödne hetente. 

(Nevetnek.) 

SZILAGYINÉ: 

NYEST: 

SZILAGYINÉ: 
NYEST: 
SZILAGYINÉ: 
NYEST: 

MARCI: 
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NYEST: 

MARCI: 
NYEST: 

SZILÁGYINÉ: 
NYEST: 

SZILÁGYINÉ: 
NYEST: 
SZILÁGYINÉ: 
NYEST: 

SZILÁGYINÉ: 
IRIGY BETEG: 

SZILÁGYINÉ: 
NYEST: 

SZILÁGYINÉ: 

SZILÁGYINÉ: 

NYEST: 

BAB: 

(közelít) A fejadag, Frédike! 
Visszaviheti, nővérke. Meg vagyok gyógyulva. 
(fenyeget őn) Akarja inkább injekció formájában? 
Nem, dehogy . . Adja ide ... (Nyel, csuklik.) Fuj, de ke-
sere! 
Majd a hölgyek megédesítik (Távolodó.) 
Féltékenynek látszik. 
Bizony, „Frédike"... Nem udvarolgat maga itt lázasan? 
Hová gondol! Ha a hűség szobrát megmintáznák — én 
volnék hozzá az egy zsák gipsz. Ugye, szomszéd? 
Hát annyit mondhatok, egész éjjel magánkívül volt. 
Lázálmában csak a szerelm~l beszélt. Mind a tízen-
kilencről. 

(Nevetnek.) 

Most pedig, mondja, el szépen, mi történt a tóparton? 

(Elválasztó muzsika.) 

Biztonság kedvéért mégis bekukkantottam a Marci és 
Bab szüleihez ... Azok már nagyon el voltak ken ődve, 
alig tudták összekaparni a buszjegy árát... 
Két helyen is inkasszált. 
Ne engedjétek, hogy beleszóljon. Rögtön elgyöngyülök .... 

Tessék, máris remegek a dühtől. 
Csituljék, kedves ... Nem nevezhetném én is Frédikének? 
Az nem lesz jó. Össze találom téveszteni a n ővérkével 
és véletlenül az ő  kezét kérem meg. 
(elfogódottan) Meg akarja kérni a kezem? 
Az attól függ... 
Mitől? 
Hogy életben maradok-e. Mert ha igen, akkor nem 
merem. 
Hát életveszélyben van? 
Bizony ... Tegnap egy nagyon mérges atyafi kereste. 
Mondtam, hogy röntgenen van. Mire azt válaszolta: »Én 
is átlátok rajta meg a Bertán!" 
Mik derülnék ki! 
Ne higgyen neki. A fertőzőről került ide. Sárgaságban 
volt. 
Mesélje tovább a mentést. 

(Zene.) 

. Az égen sötét felhők gyülekeztek. A fák baljósan hu-
hogva borultak össze a fejem felett. Lépteim kísérte-
tiesen dobbantak a sétányon. Távolban a parton sötét 
figura hajalt a víz fölé. Megiramodtam! „Hal a bará-
tod?" — rivallta a Marcira, mikor a parthoz oz értem, de 
ebben a pillanatban megláttam a vízen úszó tornacip ő-
ket. Habozás nélkül belegázoltam a vízbe. Küzdöttein a 
vad árral... Még öt lépest sem tehettem, amikor vala-
mi puhára léptem ... Elöntött a borzadály. Jéggé der-
medtem. Nem tudom, meddig állhattam így, mikor meg-
szólalt egy hang a partról: 
Fürdünk Nyest úr? 

(Változás.) 

NŐVÉR: 
NYEST: 
NŐVÉR: 
NYEST: 

NŐVÉR: 
LIA: 
SZILÁGYINÉ: 
NYEST: 

IRIGY BETEG: 
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MARCI: 

BAB: 
NYEST: 
BAB: 

NYEST: 
BAB: 

NYEST: 
BAB: 

NYEST: 

SZILAGYINÉ: 

IRIGY BETEG: 

Én még a szárazon utánaordítottam, hogy: „Ne menjen, 
Nyest úr! Bab a tóba hajította táskáját és világgá 
,ment ... A pacsnik a szatyorból szabadultak ki és ezért 
úszkálnak oly vidáman a vízen. 

(Megilletődött csend.) 

(közelít ő  hang) Gyógyulunk, Nyest úr? 
(nyög) Te még a szemem elé mersz kerülni, gézengúz?! 
Mondtam én, hogy kimentsen? Hagyott volna belevesz-
ni. 
'Sze bele se ugrottál ... S őt világgá se mentél! 
(sóhajt) Hát .. . . Először úgy gondoltam: Amerikába me-
gyek. Aztán, hogy a fasorba értem, revidiáltam az út-
vonalat: elég lesz Párizs is. De öt lépést se tettem, már-
is tudtam: Újvidéknél tovább nem érdemes ... Hirtelen 
eleredt az esd ... Gondoltam: hazamegyek ... De a ka-
pukulcs a táskámban volt ... Hoztam magának valamit, 
Nyest úr. 
(bizalmatlanul) Na? " 
Az első  tiszteletdíjamból vettem magának habost. Ösz-
szesen egyet adtak. 
(megenyhülve) Jól van ... te csibész ... A pofon techni-
kai okokból elmarad ... Legközelebb, ha szerelmi bá-
natod van, menj a Fekete-fürdőbe ... Életmentés ezen-
túl kizárólag meleg vízben! Nymni, de finom! 
Igen, fiacskám. Nem szabad meggondolatlanul viselked-
ni. Látod, szegény Nyest úr az ijedtségt ől megőszült. 
Egy frászt. Összekente magát a krémmel. 

(Vége) 

467 



KÉZFOOÁ S OK  

LAZAR FRANCIŠKOVIC 

IGAZSÁG 

Világűrörvényeken 
Bolyongd 
Hosszú szántóföld-kanyonok 

Kövült latyak 
Itatta csillagrendszerek borával 
Emberek csontvázait 

đmegtartóztató földt ől 
Repedt ajkak 
Igazságot kutatnak 

ALOM A BOLDOGSÁGRÓL 

Kozmikus hatosfogat 
Zihál 
Végtelen rétek egyedüllétét ől 
Földi paradicsom hasítékain 

üszik a járom 

Síró gyérmekszemek 
Szálkája 

MESE 

SZÉLMALOM 

Csillagtengerek 
Gátairól 
Megzabolázott ereje 
Szél-dalnoknak 

Fárotorok 
Ágasában 

Rideg k ő  
Zúzza pogácsává a kalászt 

Neutronvizek 
őshangjával 
Csupasz szürkeség hámjában 

GALAMBOK 

Rekedt eónak 
Szuperszonikus őrei 

Ősmez ők kékjén 

Izzó opál 
Szórta harmat vasforgács 

Suhogó fejetlen órák 
Éjszaka penészén utazó 

üvegakna 
Vedeli a sík 

Csalóka gazdag látomását 

Árva feny ők 
Ágain át 

Rétek 

Áriázó vetések támolyognak 

Pulzárai 
Csupasz szántóföldeknek 

GÉMESKÚT 

Fáradt gerendák lángolnak 
Fennsík 
Hasított hullámai 

Időhorgonyt lógató 
Kútgém Odisszea 

Kozmikus szikrák 
Lakodalmak tamburák 
Egy diófa alatt 
Sem térnek régi otthonukba 

URBÁN F. Gábor fordításai 
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ÖRÖKSÉG 

SZÁZÖTVEN ÉVVEL EZELŐTT SZÜLETETT DURA JAKŠIĆ  

LAZAR ČURČIĆ  

ĐURA JAKš1Č  ÉS PETŐFI SÁNDOR 
1. 
A régi naptár szerint 1857. november 19-én, az új naptár szerint decem-
ber 2-án Đura Jakšić  Sumrakovciból, ahol tanftáskodott , levelet írt Miloš 
Popoviénak , Dura Daničić  legidősebb fivérének, aki abban az időben a 
belgrádi Srpske novine szerkesztője volt. Levelében határozottan kijelen- 
ti: „Soha semmit nem fordítottam, csak néhány magyar verset . Magya- 
rul 	

gya- 
rul elég jól tudok, németül gyengén , más nyelvet egyáltalán nem is- 
merek. 

Ha nem lett volna ennyire kizárólagos, ha hajlandó lett volna mű-
fordítással foglalkozni és fizetés nélkül szolgálni, lehet, hogy ennek a való-
ban nagy költőnek az életútja más, talán könnyebb is lett volna. Ugyanis 
Miloš Papovié 1857. november 21-i válaszában ezt írta a költőnek: „ ... vol-
na önnek egy indítványom, mely alapján kiszabadulhatna abból a siva-
tagból, ha valóban unalmas az Ön számára . Szerkesztőségemben szük-
ségem van egy fordítóra, aki végezné az expediálást is, azonkívül három 
gyermekemet, a legidősebb nyolc-, a középső  hat-, a legfiatalabb ötéves, 
két lányomat és fiamat tanítaná szerbül írni és olvasni, úgy, ahogy azt 
a mi elemi iskoláinkban tanítják. Szükséges a szerb és német nyelv töké-
letes ismerete, és ha franciául is tud, annál jobb. Az évi fizetés 240 tal-
lér."2  Ehhez még hozzáteszi: ,,,A szerb kertekből származó virágot ne 
küldjétek idegenbe, fonjátok azt hazai koszorúba."' Nem mulasztotta el 
képmutatóan a következőket közölni: „Nem ártana önnek egy csöppet 
sem, hogy ha a t őlem kapott munkát elvégezte, saját képein dolgozna 
(aláhúzás L. C.), amivel szintén kereshetne pár krajcárt."' Đura Jakšić-
nak életében talán soha senki nem tett csúnyább ajánlatot. Popovié._ nyíl-
tan javasolta neki, hogy szakítsa meg együttm űködését az újvidéki Sed-
micával és a többi Szerbián kívüli lappal, javasolta neki továbbá, hogy 
gyermekeinek házitanítója legyen 240 korona fizetésért, és végül a leg 
képmutatóbban ajánlotta azt is, hogy szabad idejében (nem mondja me-
lyikben) fessen, amivel még néhány krajcárt kereshetne. 

Dura Jakšić  nem válaszolt gorombán neki. írnia kellett a Srpske 
novine számára, habár még arra számított, hogy az újvidéki szülétés ű  
pesti diák segítségével folytathatja tanulmányait „valahol Németország-
ban". Bizony tévedett. Amikor 1858-ban elhagyta Sumrakovacot és Belg-
rádba ment Jakšić  csak a kosztért tanította Popovié , gyermekeit.' A kon-
zervatív és maradi Popovié, amilyennek, Jaša Proda.nović  látta, kímélet-
lenül és kegyetlenül zsarolhatta és mindazok sorsának alakulását befolyá-
solhatta, akik minden tekintetben különbek voltak nála. Dura Jakši ć  sej-
tette, hogy milyen „földivel" lehetne dolga, ezért válaszolta Sumrakov-
ciból óvatosan: „Magyarul elég jól tudok, németül gyengén, más nyel-
vet egyáltalán nem ismerek." Igy emlékeztette a Pest-budai Futár 1842-43 
közöttiszerkesztőjét a külfölddel való együttműködés szükségességére és 
a magyar nyelv tudására, . amelyet mindketten egyformán jól ismertek, 
de sem akkor, 1857-ben, sem később nem gondolkodtak felőle egyfor-
formán. 



Đura Jakšić  személyiségének megismerésében, az irodalomhoz f ű-
ződő  viszonyának megértésében a levél, melyet Đurá Jakšić  Popović-
nak irt, nagyon elentős, de lehet, hogy kulcsfontosságú. Ebben Đura 
Jakšić  éreztette, hogy nem hajlandó kompromisszumokra még a legín-
ségesebb életmód árán sem,' és hogy az irodalomban végérvényesen és 
egyedül az alkotást választja. Az a néhány vers, amelyet magyarról huszon-
ötödik életévében fordított és amelyet nem közölt, irodalmi munkás-
ságának csupán epizódja volt. 

Habár a fordításról végérvényesen lemondott, Jakši ć  1857-ben beis-
merte, hogy magyarul jobban tudott, mint németül. Ha a szerb iroda-
lom történészei ezt a tényt figyelembe vették volna, talán pontosab-
ban tudták volna meghatározni a szerb irodalomtörténet bizonyos sza-
kaszait. 

Persze nem volt könnyű  tudományos követelményeknek megfelel ő  
magyarázatokat találni. A tévedés oka minden bizonnyal az az adat, mely  
szerint Jakšić  német iskolába járt. Svetislav Vulavi ć  erről óvatosan csak 
annyitmond, hogy a „közeli" (aláhúzta L. Č .) iskolába járt."' Nem vilá-
gos hogy ki volt az els ő, aki erről a közeli helyről azt állította, hogy 
az Hatzfeld (Zsombolya), csak Milan Ševi č  állította határozottan 1932-ben, 
hogy: „Szerb elemi iskola Csernyén, német a közeli Zsombolyán.'" Ezt 
újabban elfogadják Miodrag Popović,9  Krešimir Georgijević,'Ó és Dušan 
Ivanić  1 1  .Szemmel láthatóan nagy fontosságot tulajdonítottak annak, hogy 
Jakšić  német iskolábantanult ezért keresték a tanulás helyét Zsombo-
lyán. Mégis valószínű , hogy Jakšić  nem járt Zsombolyán német iskolába. 
Házukhoz sokkal közelebb, talán fél kilométerre volt a német iskola, 
Németcsernyén. Szerb- és Németcsernye mindig egy falu volt, de ez a 
falu a legutóbbi háborúig két politikai Rözség volt. A két község .köz-
pontja a községházákkal, iskolákkal és templomokkal nagyon közel volt 
egymáshoz 12  Igy a kis Đura Jakšićnak a németcsernyei német iskola 
sakkal közelebb volt, mint sok német tanulónak,  aki a falu távolabbi ré-
szén lakott. 

Đura Jakšić  németcsernyei iskoláztatása nem járhatott lényegesebb 
eredménnyel. Valamivel később, 1842-től 1846-ig Jakšić  Szegeden, a gim-
názium alsó osztályaiban a gyengébb tanulók közé tartozott, mert nem 
tudott fejből tanulni,13  a nyelveket meg úgy tanulták. Jobban és más-
képpen a német iskolában sem tanult, így valószínű, hogy különösebb 
előnye nem származott abból, hogy német iskolába járt. Valamennyit 
persze meg kellett tanulnia, éppen úgy, ahogy valamennyit megtanul-
hatott németül Temesváron, Bécsben és Münchenben is. 

Đura Jakšić  magyar nyelvismeretének az irodalomtörténészek nem 
szenteltek nagyobb figyelmet, habár ezt a nyelvet jobban ismerte, mint 
a németet. Néhány szót már Szerbcsernyén, kisgyermekkorában megta-
nult magyarul, úgy, ahogy emberemlékezet óta a kis szerbek tanulták 
a magyart, Bánátban és Bácskában: szüleit ől (apja tudott magyarul), a 
magyar gyerekektől, a szegény magyaroktól, földmunkásaktól, napszá-
mosoktól, béresektől és szolgáktól, a mesterekt ől és a kereskedőktől sa-
játította el a nyelvet. A magyar nyelv ismerete csekély, tudásról alig 
lehet beszélni, de tagadhatatlan, hogy a magyar nyelv a szerbek fülébe 
fészkelte magát. Igy Đura Jakšić  is élt vele. 

Valójában Đura Jakšić  legtöbbet 1842-től 1846-ig tanult magyarul a 
szegedi gimnáziumban. Távol Szerbcsernyétől, olyan iskolába járt, ahol 
nem anyanyelvén tanítottak; csak a hittant tanulta szerbül. Hittanta-
nára egy igen ambíciózus, de felelőtlen és zavaros tudású esperes, Pavle 
Stamatović  volt, akitől németül és magyarul tanult. Biztosan tudjuk, 
hogy Szegeden nem volt jó tanuló. Szegedi iskoláztatása alatt az apja 
kétszer is beadta Zsombolyán kereskedőinasnak 14  Valószínű, hogy itt 
még tanult valamennyit nemetül. Lehet, hogy apja Szegeden, magyar 
embernél talált neki lakást? Ezek inkább csak találgatások. Játék közben, 
bevásárláskor tanult magyarul. Lehet, hogy így került magyar gyerekek-
kel együtt egy szerzeteshez, aki - a piaristák kolostorában rajzórákat 
adott. Nincs adat arról, hogy abban az időben más szerbgyerek is 
járt volna a piaristákhoz rajzorára, így Đura Jakšić, egyedül lévén szerb, 
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magyarul hallgatta az órákat és magyarul beszélgetett a diákokkal. Ek-
kor tanulta meg azokat a kifejezéseket is, amelyeket kés őbb, a válasz-
tott pályán legtöbbet használt. 

1846-ban Szegedről átment Temesvárra, s ott ebben és a következ ő  
évben bizonyos Dunajszki fest őiskolájában festészetet tanult. A szerb 
irodalom történészei egyformán azt állitják. hogy a „német nyelvet is 
eléggé megismerte"." Senki sem említi azonban, hogy itt jól kihasznál-
hatta magyar nyelvtudását, amelyre Szegeden tett szert, de valószín ű , 
hogy itt még tökéletesítette is. 

Apja, elégedett lévén fia festészeti tanulmányaival, Jakši ćot 1847 
őszén Pestre 'küldte, hogy ott az olasz Giacomo Mastx`oninál folytassa 
tanulmányait." Jakšić  ebben az iskolában is valószínűleg az egyetlen 
szerb volt és így itt is kénytelen volt tanulni és hasznosítani a magyar 
nyelvet. Giacomo Mastronitol bizonyára nem tanult meg semmit olaszul, 
de az, hogy a mester németül vagy magyarul adott-e elő , csak feltételez-
hető . Ez az olasz tanár Đura Jákšićot a legjobb pesti diákjának tartotta. 
Pesten az iskolában, még egész fiatalon, 1847-ben a tizenöt éves Đura 
Jakšićnak hallania kellett Byronról és talán még néhány korabeli költ ő-
ről. Petőfiről bizonyosan tudott. 

2. 

Đura Jakšić  Pestre utazása előtt sokat olvashatott. Apja 1832-33 
között, mint csernyei diakónus, el őfizetőket gyűjtött Milovan Vidaković  
regényére, a Szerelmes jelenet Ivo Zagorica vzdám udvarában (Ljubezna 
scena u veselom dvorcu Ive Zagorice). Buda, 1833). A 23 el őfizető  között 
Csernyén a névsorban szerepelt Leontije Raji ćević  tanító, Đura kereszt-
apja, később tanítója is'8  1845-ben a Letopis előfizetője volt. 19  Valószí-
nűleg más könyvekre is gyűjtött előfizetőket és más folyóiratokat is á 
ratott, az azonban bizonyos, hogy sok könyvet vásárolt. Đura Jakšić  
Bécsből édesajának küldte Pet őfi versfordításait;" ez azt igazolja, hogy 
olvasta és ismerte Pet őfit. Đura feljegyezte, hogy apja ismerte azoknak 
a festőknek az életrajzát, akik megjelentek szerb nyelven." Ebb ől ítélve 
apja olvasott ember volt. Valószínűleg gyermekeit is úgy nevelte, hogy 
sokat olvassanak. 

Nem tudni, hogy Pesten 1847-ben és 1848-ban hol lakott Đura Jak-
šić. Csupán találgathatjuk, hogy édesapja olyan háznál helyezte el, ahol 
magyarul vagy nemetül tanulhatott. Az bizonyos, hogy nem lakott a Tö-
köliánumban. Nem járt a Matica srpska könyvtátrába sem, ahogy bizo-
nyára nem járt más német vagy magyar könyvtárakba sem. A könyv-
tárban való araunkát nem szokhatta meg. M. Vidakovi ćtyal édesapja nem 
ismertethette meg, mert az idős író korábban, 1841-ben meghalt. 

1847-ben Đ. Jakšićnak nem volt kapcsolata a Pesten filozófiát ta-
nuló vagy egyetemere járó szerbekkel. Fiatalabb volt náluk. Emiatt nem 
figyelt fel Branko Radi čević  Versek (Pesme) című  kötetére, ugyanúgy 
nem hallott arról sem, hogy a pozsonyi fiatalok elhatárolták magukat 
Brankótól, sem a pesti fiatalság vele való szolidaritásáról sem. Kerdés, 
hogy egyáltalán halott-e a Letopisról. 

1847-ben és 1848-ban Đura Jakšić  Pesten rendes diák volt és szor-
galmasan tanult festeni. Mint minden fiatal, haladó szellem ű  volt, ehhez 
nem fér kétség. Nem ivott itt sem és Bécsben sem 1851-52-ben, 21i de 
eljárt a .kocsmákba, ha másért nem, a társaság és étkezés miatt. Nem 
maradt ki az akadémiai diákok társaságából és kellett, hogy valami lel-
kesítse. Talán látta a színházban Egressy Gábort, akihez Pet őfi 1844--benn 
és Laza Kostić  1861-ben23  verset írt Sokat hallott és beszélgetett Pető-
firól, olvasta verseit, és el volt ragadtatva t őlük. 

1847-ben Petőfi, „az elcsapott diák, a tönkrement komédiás, obsitos 
katona", állás nélküli új ságíró. Első  verse 1842-ben jelent meg. még csak 
huszonnégy éves volt. Összes költeményeivel (Pest, 1847) a magyar Iroda-
lom ismert költője :lett. „Eszméje egyszerű: a XIX. század e[k:>leg-
nagyobb vívmánya. Magáról ír, csak magáról és mindent csak saját é1- 
ményén keresztel lát Sokat lát és emberségesen. Katonaságbeli bajai-
ról, színészi élményeiről, szüleiről, szerelmeiről, Júliáról, fiáról úgy ír, 
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mintha ezek az egész világra tartoznának. Ami eddig egyetlen magyar 
költőnek sem sikerült, neki igen: egyéni dolgai egy csapásra általános, 
nyilvános, elkerülhetetlen dolgokká válnak." 25  Persze, Petőfi megjelené-
sét a magyar irodalomban a hivatalos kritika nemtetszéssel, felháboro-
dással, fogcsikorgatva fogadta. .Ahogyan az sűrűn előfordul a korabeli 
kritika éppen azt marasztalta el, ami költészetében a legje lentősebb és 
a legerősebb: természetességét, kivételes közvetlenségét, lírai realizmusát, 
költői egyéniségének önálloságát szabadságát. Kritika, a klasszicizmus, 
a merev, stilizált költői dikció szellemében nevelkedvén ... nem értette 
meg és nem , tudta máról holnapra elfogadni a naiv egyszer űség báját, 
az iskola korlátaitól felszabadult természetesség varázsát, ami sokszor 
lármás és dacosan zabolátlan és nagyon sokszor Pet őfi-féle dühtől da-
gadó költészet. Őszintén gondban van a közerkölcs és az állami institú-
ciók miatt ... Költészetében szentségtörést, bitang és korhely közönsé-
gességet látott, Petőfit pedig a vademberek közé sorolta, aki felborítj a 
az évszázadok óta fennálló szolid költészet megmásíthatatlanságáról va ló 
hitet ... Még akkor is olyan volt szemükben, amikor idillikusan és elér-
zékenyülve énekelt az alföldi délibábról, a puszta betyárairól, csikósok-
ról és lókötőkről.' 26  Azt, amit nem tudott felfogni a korabeli kritika, fel-
fogta Heine és a magyar ifjúság, akit Pet őfi költészete magával ragadott. 

Đura Jakšić  pesti tartózkodásának els ő  napjaiban, agyaz 1847. októ-
ber 21-e és 23-a között, Pet őfi Kolozsvárott fáklyás menettel és zenével 
köszöntötték." A magyar Parnasszus új csillagáról Đura Jakšienak halla-
nia kellett közvetlenul Pestre érkezése után. Eleinte a csernyei fiúnak 
Petőfiről beszélni csak érdekes társalgási téma lehetett, de a magyar 
költő  hamarosan egész életére »az én Petőfim" lett. 

A Pesten élő  szerb költők 1848-ig, jóllehet 1842-ben voltak a legtöb-
ben Pesten, amikor Petőfi első  verse megjelent, s három irodalmi lap-
juk is volt (a Letopis 1826-tól, a Serbski narodni list 1835-t ől 1848-ig és 
a Peštansko-budimski skorote ča 1842-től 1844-ig), nem emlegették Petőfi 
Sándort. Minden bizonnyal nekik sem volt ínyükre. Ha olvasták is, bi-
zonyos keserűséggel tették. A róla szóló egyetlen megemlékezést 1881-
ben jegyezte fel Jaša Igr3)atovi ć. Igy emlékezik Petőfire: „Pesten 1848 
elején sokszor láttam Petófit. Látásból .ismertem, az utcán vagy a -ká-
véházakban láttam de személyes kapcsolatba csak egyszer kerültem 
vele, akkor is röviden. Egy este a Komlókert vendégl őben hozzám lépett 
egyik ismerősöm és felajanlotta, hogy megismertet Pet őfivel. Petőfi egy 
vidám társasággal a szomszédos asztalnál ült. Ismerősöm bemutatott neki 
mint szerbet. ismerősöm Lisznyai Kálmán író volt, aki nagyon szerette 
a szerbeket, magasztalta a szerb népdalokat, amelyeket akkor már nagy-
ban fordítottak. A bemutatkozáskor említette Pét őfi nevét, de hozzátette, 
hogy igazi neve Petrovics. Petőfi kezet fogott velem, de nem lehetett ész-
revenni, hogy .  különösebben örült volna szerb neve említésének; fekete 
szemével közömbösen és komolyan végigmért, de nem bocsátkozott ve-
lem beszélgetésbe. A többiekkel költészetr ől és politikáról disputált, de 
az utóbbiról úgy, hogy minden szava forradalmi volt, a szabadság szelle-
me úgy áthatotta, hogy az egy normális országban szinte elképzelhetet-
len volt. Rám Petőfi nem tett kellemes benyomást, úgy tartottam, hogy 
amit mond, az túlzás, mesterkélt. Beszédmodora arogánsnak t űnt, bár 
igaz, hogy tisztán beszélt magyarul, igazi kálvinista módra, bizonyos 
nyujtott hangsúllyal, ahogyan Pest vármegyében beszélnek és ez minden-
esetre szebb, mint ahogy a bácskai magyarok és nemes bunyevácok 
beszélnek, hogy a bánáti magyar beszédet ,ne is említsem. Társasága 
iránta való szeretetből mindezt eltűrte. Nem tudtam volna vele harmo-
nikus kapcsolatot teremteni, mert látszott, hogy meggy őződésével, ame-
lyet a legjobbnak tartott, nem átallott mások fölött zsarnokoskodni. 
Gyenge szónok volt, habár magyar beszéde eredeti volt. Társadalmi ho-
vatartozásához viszonyítva meglep ően jól öltözködött. Rövid, gombos 
kabátot, kis pörge, tollal díszített kalapot viselt, olyan volt, mint egy 
kiöltözött kocsis, vagy amikor a huszárőmester civilruhába bújik. Lehet, 
hogy viselt mást is, de én akkor ilyennek láttam. Pet őfi egyszer csak 
felemelkedett. Akkor még verseit nem olvastam, mert az utóbbi években 
sokkal heterogénebb elfoglaltságom volt, semhogy versekkel - tör ődjek, 
csak később olvastam verseit, azokat a gyönyörű  verseket. Középter- 
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metű  volt, vékony, valójában kicsi. Kis kerek feje, homloka nyílt, elég 
magas, mégis arányos, nem volt sem kiszögelő, sem hegyes, arca ovális, 
száraz, sárgásfekete színű, de a pofacsontjain feszülő  száraz bőr miatt 
csontosnak mondanám, állkapcsa mégis kicsinek t űnt, szája keskeny, 
orra nem volt római orr, de nem is meredt az ég felé, egyszer ű, a tö-
vénél kicsit behajlott közepes orra volt. Szeme, arcához viszonyítva, 
nagy, fekete; melankólia tükröz ődött belőle és harcot vagy szenvedést 
sugárzott, szakálla kicsi és hegyes volt, haja fekete s űrű  és göndör. 
Nem hasonlított Jupiterhez, meg s érdekes feje volt. Barátai, akik jól 
ismerték, szeméből, arcából ki tudták olvasni azt a nagy, nemes harcot, 
amelyet magában hordott. Én nem ismertem eléggé, éppen ezért azt gon-
doltam, hogy a szenved ő  arc a másnaposság, a katzenjammer eredménye, 
mert a költők általában nem ellenségei a nektárnak. Mivel nem ismer-
tem elég jól, nem kerestem társaságat, s őt igyekeztem kerülni.' Ignja-
tović  csak két évvel idősebb Petőfinél, verseit mégis csak 1848-ban olvasta, 
nem kereste társaságát és olyan képet festett róla, amilyet egyik kor-
társa sem. Azt lehetne mondani, hogy Petőfi és a forradalom ellen volt 
és csak akkor szerette meg, amikor verseit elolvasta. Emlékezéseiben 
mintha két Petőfit írna le. 

Nem férhet kétség ahhoz, hogy a fiatal Đura Jakšić  az utcán, a ká-
véházban, a Pilvaxban vagy a Komlókertben és másutt látta Pet őfit. 
Tudjuk, hogy Jakšić  Pesten és: Bécsben sem ivott, de Zmajjal, Novak 
Radonjičtyal, Jovan Borkovićtyal és másokkal eljárt a bécsi kávéházak-
ba étkezni és a társaság kedvéért. Bizonyosan Pesten is igy cselekedett. 

Mivel kilenc ével fiatalabb Petőfinél, bizonyos, hogy nem tett kf-
sérlet4t arra, hogy személyesen megismerkedjen vele. Branko Radd čević-
tyel .sem ismerkedett meg Bécsben 1851-ben és 1852-ben, akinél nyolc 
évvel volt fiatalabb. Úgy „látszik világos volt el őtte, hogy fiatalabb lé-
vén nincs mit adni viszonzásul azért, amit kaphat t őlük, nem tartotta 
szükségszerűnek a személyes ismeretséget az idősebb, ismertebb és elis-
mertebb költőkkel. Petőfi költeményeit mindenképpen olvasta Pesten. 
Amikor 1847-ben Pestre ment, hozzájuthatott Pet őfi Összes költeményei-
nek első  kiadásához," de valószínűbb, hogy megvárta az 1848-ban meg-
jelent kétkötetes második kiadást. Pet őfi újabb verseihez ugyanúgy ju-
tott hozzá, mint a többi olvasó. 1847-ben Pet őfi kivételesen sokat írt, és 
ezek a versek nem kerültek bele az Összes költeményekbe. Már január-
ban megírta a Kutyakaparó, A kutyák dala, A farkasok dala, A XIX. 
század költ ői, az Arany Jánoshoz című  verseit,  hogy utánuk következze-
nek A Tisza, A szél, A költészet, a Falu végénkurta kocsma, a Homér 
és Oszián, a Szeptember végén, az Elértem, amit ember érhet el, a Mi a 
szeretem?, a Bolond 'Istók című  költeményeket. Ezek és még sok más 
költemény izgalomba hozta az olvasó fiátalokat, így Đura Jakšićot is. 
Petőfi kitartóan dolgozott. „1848 els ő  öt napján ót verset írt, minden 
nap egyet: A téli esték, Minek nevezzelek?, A rab oroszlán, A puszta 
télen, Anyám tyúkja." Mladen Leskovac, amikor 1949-ben így felsorakoz-
tatta a verseket, maga is meglep ődve állapította meg: „Nincs magyar 
antológia e versek nélkül." Hogy ezek a versek mit jelentettek a fiatal 
Đura Jakšićnak, azt nem nehéz elképzelni. 

A forradalom kezdetével, amelyet úgy .megérzett, mint eb a föld-
rengést, Petőfi Sándor politikailag mind elkötelezettebb lett. Már január-
ban reagál Olaszország című  versével arra a forradalomra, amely Paler-
món és Nápolyon keresztül Messzinából terjedt. Februárban megírja 
Az országgyuléshez és 1848 című  versét, amelyekben jelzi az elkövetkez ő  
eseményekhez való hozzáállását. Már március 13-án, azon a napon, ami-
kor Bécsben kitört a forradalom, megírja a Nemzeti dalt, amelyet a 
pesti ifjúság március 19-i ünnepségére szánt, amikor is a francia forra-
dalom évfordulójáról készültek megemlékezni a Rákos mezején, de már 
március 14-én tudták, hogy az ünnepségből nem lesz semmi. Másnap, 
március 15-én Jókai Mór a 12 pontbál álló proklamációjával és a Nem-
zeti dallal sorrajár néhány egyetemi kart és hamarosan kimeggyy a diákok-
kal (márciusi fiatalok) az utcára. Azon 'az es ős március elég volt 
a proklamáció és Petőfi egy verse, hogy elindítsa a történelmi esemé-
nyeket. Pest lakosai hamarosan csatlakoztak a diákokhoz, majd azok is, 
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akik a tavaszi vásárra jöttek fel Pestre. A Nemzeti Múzeum el őtt 10 000 
ember gyűlt ösšze. Itt született meg az ötlet: a Nemzeti dalt ki kell 
nyomtatni. Érthet ően senkinek sem felelt meg az, hogy á cenzúrához 
forduljanak, végül Landerer nyomdász javaslatára elfoglaltak egy nyom-
dagépet és kiadták a költeményt. Amikor a tömeg elindult Budára a 
helytartótanács felé, már 20 000 ember gy űlt egybe.' 

Két hét múlva a forradalmi hangulat lanyhult. Pet őfi azonban nem 
nyugszik. A tüzes köztársaságpárti a királyok ellen uszít, de nem feled-
kezik meg költészetének eredeti tárgyáról sem. Ez sem elég neki, mert 
március 31-én, április 5-én és május 10-én gy űléseket tart, amelyeken rá-
mutat a forradalom igazi céljaira 

Májusában, de legkésőbb 1848. júniusában Đura Jakšić  elhagyta Pes-
tet. Ettél fogva Pet őfi történelem lesz a számára, költészete pedig haláláig 
benne él. 

Hogy Giacomo Mastroni hogyan reagált az olasz és francia, bécsi és 
pesti forradalomra, talán ismeretes, de a szerb irodalomtörténetnek még 
fel kell tárnia. Amíg ezt meg nem tudjuk, el kell fogadni azt, hogy Jak-
šić  is úgy viszonyult ezekhez a nagy történelmi eseményekhez, mint a 
pesti ifjúság, annál is inkább, mert a proklamáció 12 pontjának követe-
lései általános emberi jogokat tartalmaztak. Március 15-én Jak šić  is ki-
ment az utcára:, mivel már előbb is magával. ragadta Petőfi költészete. 
Az esős 1848. március 15-én a pesti diákok és polgárok forradalmi töme-
gében volt a leendő  szerb költő  is, onnan nem maradhatott ki. Lehetet-
len elmondani, hogy Giacomo Mastroni diákjai mikor csatlakoztak a pesti 
tömeghez, éppen ugy azt is, hogy miképpen viselkedtek. Bizonyos, hogy a 
Nemzeti dalt ők is a kezükben szorongatták. Mivel még nagyon fiatalok 
voltak, számukra a szabadság, egyenlőség, testvériség teljesen elvont fo-
galmak voltak, talán nem isértették meg a proklamáció 12 pontját sem, 
amelyet Jókai Mór olvasott fel ( őt Đura Jakšić  nem említi), de megértet-
ték, nem az eszükkel, hanem a szívükkel, Petőfi versét. Erre csak a fiatal-
ság képes. Csak a fiatalság tudja szívvel-lélekkel követni azt, akit szeret. 
E}ura Jakšić  is így fogadta el Pet őfit. Mindazt szerette, 'amit Petőfi sze-
retett, és mindent gyűlölt, amit Petőfi. 

Nyílt kérdés marad az is, hogy Đura Jakšić  részt vett-e Petőfi márci-
us 31-i, április 5-i és május 10-i gy űlésein. Időközben a Batthyány kor-
mány azon fáradozott, hogy Magyarország nem magyar lakosait elidege-
nítse a magyaroktól. A bécsi kormánynak ez jól jött és a szerbek, vala-
mint a horvátok forradalmi hangulatát arra használta fel, hogy Josif 
Rajačić  és Josip Jelašić  vezetésével a magyarok ellen vezesse őket. A már-
ciusi események után Pesten uralkodó gazdasági helyzet és a bizonyta-
lan összeköttetések valószínűleg meggyorsították Đura Jakšić  távozasát 
Pestről. A tizenhat éves Jakšić  nem • tudott otthon ülni. Hitt Pet őfiben 
és elindult a harcba. Többé nem harcolhatott csak a forradalom eszméi- 
ért, hanem Batthyány és . Kossuth forradalma ellen, de sajnos Pet őfi 
ellen is. 

3. 

Az 1848-as magyar forradalomban Petőfi Sándor életét vesztette, a 
vége viszont megmentette Đurat Jakšić  édesapjának életét, akit előbb 
halálra ítéltek. A harcokban a kikindaiakkal vett részt és a Belgrádba 
való menekülés után, ahova fivéreit kísérte és végignézte a felégetett bá-
náti és bácskai falvakat, Đ . Jakšič  visszatért Szerbcsernyére" Mivel a 
legidősebb volt, apja oldalán arra kellett gondolnia, hogyan kezdjék elöl-
ről az életet. Ez talán nehezebb volt, mint a fivéreivel és a házzal való 
törődés a harcok idején. 

1849 őszén Csernyén megfesti apja arcképét, „de már nem a fekete 
szakállal, mert megőszült. Szemei nem ragyogtak fényesen, sötétek és 
feketék voltak, arca olyan fehér, mint a hó". Számára „sokkal szebb volt, 
mint azelőtt" 34  Đura Jakšić  Csernyén, míg újra kezdte az életet, festett. 
Egy alkalommal A silonž rabokat (Byron alapján) festette, amikor apja 
benyitott hozzá. Apja elmondta, hogy levelet kapott Marta Stanojevi ćtől, 
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kinek férje nem élte túl a fogságot, és 1849-1850 telén be kellett fogad-
niok az asszonyt gyermekeivel együtt." Ritka helyzet állt el ő, .egyidejű-
leg tragikus és szépséges, nem azert, mert édesapja fogságbeli »barátjá-
nak özvegyét és gyermekeit kellett befogadniok — habár ez az' esemény-
ben a leszebb —, nem is A siloni rabok festése miatt , hanem a miatt, ami 
ezután egész szokatlan módon és váratlanul bekövetkezett. Miután Đura  
Jakšić  elolvasta a levelet, várta, hogy édesapja indítványozzon valamit,  
azon gondolkodott, a természet szomorúsága azonos az emberi szív szo-
morúságával", és rögtön .eszébe jutott az, aki számára a legkedvesebb  

'volt, majd hozzátette: „ahogyan ezt gyönyör űen és költőien mondja Pe-
tőfi egyik versében:  

A szomorú égen űz  
Csepp cseppeket,  

Az én sápadt arcomon  

Könny könnyeket ..."  

További érzésében nem a szomorúságra gondol többé, amikor így  
folytatja: „Most mar Petőfim sincs — elvesztettem őt! Ah, hisz sok min-
dent elvesztettem azóta ..."36  A csernyei reménytelenségben a Petőfi el-
len harcoló ember a költő  után búsul , aki nem érte meg a háború 
végét, akit . elvesztett ével együtt annyi mást is. .  Távol, Szerbcsernyén,  
két költő  1849 őszén elítéli a háborút, amely jót hozhatott volna, ám ha-
lált és kiábrándulást hozott.  

Ezt a szöveget Dura Jakšić  jóbarát ának , Jovan Jovanović  Zmajnak  
ajánlotta. Zmaj azonban ennél jóval többet tudhatott. Lehet, hogy ő  ösz-
tönözte Jakšićot, hogy megírja Emlékezéseit (Uspomene), hogy azok ma-
radandó emlékké váljanak, és Jakšić  leírt annyit, amennyit tudott. Eszé-
be jutott; csak neki lehetett erre bátorsága, Pet őfi Sándor is. Az igazat  
írta és Zmaj ezt jól tudta. Ha nem hitt volna neki, talált volna alkalmat  
arra, hogy elmondja: Đura Jakšić  valótlanságokat irt 1849-beli csernyei  
emlékezéseiben, mondhatta volna, hogy ő  ismertette meg barátját Pe-
tőfivel, később, 1851-ben vagy 1852-ben Bécsben. Nem tett ilyent soha.  
Az igazság miatt.  

Rövid élete • alatt Đura Jakšić  igen szép tanúbizonyságot tett Pet ő-
fihez 'való hűségéről 	 ' 

Ldesapjának 1852. október 12-én (a régi naptár szerint) Jakšié le-
velében a következőket írja: „Legutóbbi levelemben egy fordításomat,  
Petőfi . versének fordítását is elküldtem, azaz egy versikét — hogy egy . 
kicsit nevessen és lássa' az igazságot —, ha kedvére van, ezentúl minden  
levelemben küldök egy verset; amit én írok, de senkinek se árulja el, ne  
mondja meg, hogy az én versem írjon err ől nekem, én pedig minden  
levelemben küldök egy verset —, mert szeretném, ina műveimet  vélemé-
nyével  elbírálná ; csak azután adnám őket nyomdába — ezért is kérem,  
hogy ne mutassa meg őket senkinek."  

Nem őrizték meg sem a levelet, sem a versfordítást, melyet a  
levélben küldött Így, titok marad, hogy melyik  Petőfi-verset  fordította el-
sőnek, és még melyik 	Petőfi-verset ültette át szerb nyelvre. Ha a fordí- 
tás megmaradt volna, tudnánk, hogy milyen volt Đura Jakšić  első  1  
az irodalom világában. Az a tény, hogy versfordítását elküldte apj  
elbírálásra, bizonyíték arra, hogy apja ismerte Pet őfi verseit. Valószínű,  
hogy 1848 és 1851 között ismerte meg őket Szerbcsereyén, abban az idő-
ben, amikor Dura Jakšić  hazajött Pestről és Bécsbe készült. A Petőfi v~~~r 

sek megismerésének egyetlen módja az volt , hogy : olvassa Petfif >. OsZ-
szes költeményeit, amelyet Đura Jatšić  Pestről hozott és melyet Bécsbe,  
majd Szerbiába is magával vitt.  

Zmaj 1896-ban . megerősítette, hogy Bécsben Đura Jakši 	o- 
ta Petőfit. Erről mondta: „Bécsben együtt  laktam  Dura  ak tyaL 
Đura festett , de a költészet iránti  érdeklődése is akkor kezdett - ldbo  
kozni. Mindketten eredetiben olvastuk Petőfit, nekünk nagyon tetszett.  
Ezzel Zmaj kétsébe vonta Svetislav Vulovi ć  állítását , 	azt  mondta: 
„Đura Jakšić  Bécsben olvasta Petőfit először, a könyvet Jovan JovanoviG  

475  



ától kapta."39  Valószínű  azonban,hogy fordítva történt. Zmajt az apja szin-
tén magyar iskolában taníttatta, az 1846-47. tanévben Halason. Nem volt 
rendes tanuló. „Valószín űleg csak magyarul tanult, de azt tökéletesen 
megtanulta." 40  Zmaj 1847-48-ban már ismét Űjvidéken van, szerb isko-
lában. Nehéz elképzelni, hbgy Zmaj akár Halason, akár Újvidéken olvas-
ta -volna Petőfit, habár lehet, hogy hallott róla. Mindamellett Zmaj egy 
évvel fiatalabb Đura Jakšićnál, 1851-ben, nem tudhatott olyan jól magya-
rul, mint Jakšić, aki pesti diák volt Pet őfi legtermékenyebb éveiben, 
1847-48-ban. Jakši ć  egyébként azokban az években érettebb volt Zmajnál. 
ö volt 1848-49-ben harcos és nem Zmaj. Végül Pet őfi 'kötete is Pestrő l 
jött, onnan kellett jönnie a szerbekhez, éppúgy, ahogy az Összes költemé-
nyek Szerbcsernyén keresztül kerültek Bécsbe. 

Đura Jakšić  1868. október 2/14-én kelt levelében Stojan Novakovi ć-
nak így említi Petőfit: „Segítsetek rajtunk! kiáltották a magyar vándor-
színész-társulatok a népnek, a nép pedig így válaszolt: dolgozzatok és 
mi majd segítünk rajtatok. Igy jellemezte Pet őfit saját társadalma, amely-
nek tagja volt ..."" Stojan Novaković  nem tudott magyarul, de jól ismer-
te Đura Jakšić  és Petőfi viszonyát, és így fogadta az ilyen, Pet őfi verséből 
származó említést. 

A Milutinnak (talán Karanovićnak?) szóló levelet, melyet Jagodinán, 
1869. december 9/21-én keletkezett, Đura Jakšić  így kezdte: „Jó estét! vagy 
jó napot! aszerint, hogyan talál ez a levél, kedves barátom. Igy kezdi le-
velét Petőfi, az én kedves Petőfim! Bár én valóban nem szívesen utánzok 
valakit, mégis lehet, hogy az apróságokban teszem ezt legs űrűbben, mert 
lám, a papíros formátuma is arról tanúskodik, hogy Kisjánost imitálok."" 
A szóban forgó levél egy költői levél, persze versben, amelyet Pet őfi Sán-
dor Kerényi Frigyeshez írt 1844. augusztus 7-én, és amelyet Dura Jakši ć  
szabadon fordított. Az eredeti sorok így hangzanak: 

„Szerelmes barátom, jónapot! 
(Vagy estét ... amint e firkát kapod.)" 

Jelentősebb azonban az, hogy Dura Jakšić  a levélben arról beszél, 
hogy másoktól átvett (imitált) egyes dolgokat. Az irodalomtörténészek 
megállapították, hogy Petőfi költészete nagy hatással volt Đura Jakšić  
költészetére, ehhez hozzá kell tennünk azt, hogy Jakši ć  is írt néhány 
verset, amilyeneket Pet őfi is írt: Karniton J. úrnak, L ... kisasszonynak, 
Emlékül... kisasszonynak. 

Đura Jakšić  levelezéséből csak töredékek maradtak. Hiányoznak a 
Szegedről és Pestről írt levelek, a többib ől is csak részletek ismeretesek. 
Igy például nincsen meg az a levél, amelyet édesapjának írt és amely-
hez Petőfi versének fordítását mellékelte, és nincs meg az a levél sem, 
amelyben az Őfelségének Aleksandar Karaáordević  knéznek című  verset 
küldte el Miloš Popoviénak. Jakšič  a ma ismert 93 levél között háromban 
idézi Petőfit. Egyetlen költőt sem említ többször. Ezt a három levelet 
1867 és 1869 között írta. Szemmel látható, hogy a magyar költ ő  verseit 
ismerte tejből is és nagyon ragaszkodott hozzá. Elragadtatása még fia-
talkorából származik. 

Levelein kívül Jakšić  prózai műveiben is idézi és említi Petőfit, a 
már említett leírását az 1871-ben megjelent Emlékezésekben. 

A Spahija (Földesúr) című  befejezetlen regényében, amelyen 1868 és 
1872 között dolgozott, Jakšić  a következőt írja: „A csárda és a templom 
egyformán kedvesek istennek" — így mondta a költő, akit saját nemzete 
éhséggel gyötört, s aki csak egyet kért istent ől: hogy azon zászló alatt 
essen el, amelyen majd az áll: »világszabadság!« 

Elesett ő, de utána a rabság maradt. A zsarnokok jól fizetett szol• 
gákkal ledöntötték a zászlót, a szentséges tartalmú könyveket eltiporták 
és pogány lelkük sarával bepiszkolták a mártírvérrel leírt »szabadsága 
utolsó nyomát is. 

Megmaradtak a csárdák .. . 
megmaradtak a bokrok... 
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hogy népének hős fiai az elnyomott nép mélységes szenvedéseinek könnye-
it felitassák." 

Ebben a töredékben Dura Jakši ć  két Petőfi-verset említ. Az első  A 
csárda romjai 1845-ből. Ennek a versnek a fordítását Zmaj 1855-ben je-
lentette meg, ebb ől arra lehet következtetni, hogy Dura Jakši ćtyal való 
közös olvasás után fordította" A másik vers az Egy gondolat bánt engemet 
1846-ból, amelyet többek között Slavko Jezi ć, Gustav Krklec és Veljko 
Petrović  is lefordított" 

A Pop Tihomir (Tihomir pap) című  elbeszélésben áll ez a mondat, 
melyben Petőfit említi: „Őszi időtárás volt, az ég szürke volt — Petőfi 
szavaival, hamuszürke, mint a katonaköpeny."" 

Az 1877-ben Ratnici (Hárcos&k) című  elbeszélésben Jakšić  megismétli 
az imént idézett szöveget, csak az „őszi időjárás" helyett most november 
van, tehát a szöveg így hangzik: „November van . az ég, ahogy Petőfi 
mondja, olyan mint a katonaköpeny."" 

Végül az 1848-ból származó Srpsko čobanče (Szerb pásztorfiú) című  
elbeszélésében Jakši ć  ezt írja: „ ... később eszébe jutott az a Pet őfi-vers, 
mely a magyaroknál népdal lett, és a foga között sz űrve a szavakat el-
énekelte az első  sorokat: 

A szerelem, a szerelem, 
A szerelem sötét verem ..." 

A verssorok A szerelem, a szerelem című  versből származnak, ame-
lyet 1843-ban írt Petői. Hogy Đura Jakšić  állítása mennyire pontos arról, 
hogy ezt a verset mint népdalt éneklik, nem tudom megmondani. 

Prózai műveiben Jakšić  1871-1878 között említi és idézi Pet őfit. 
Többé már semmit sem tudott írni. Nem említhette Pet őfijét sem. k 
4. 

Az irodalomtörténészek legtöbbször Pet őfi költészetének hatását ku-
tatták Đura Jakšić  költészetében. Már Svetislav Vulovi ć  is tudta, hogy 
Đura Jakšič  „legkedvesebb költője Petőfi volt. Mellette" így mondja, „ma-
ga is elkezdett írni." Azután mindjárt hozzáteszi: „Egyébként költészetük-
ben nincs nagy hasonlatosság." Úgy vélte, hogy Đura Jakšićot „talán jel-
lemük és sorsuk hasonlósága vonzotta Petőfihez, aki a magyar forradalom-
ban népe szabadságáért esett el; ugyanebben a harcban vett részt Dura 
is, saját népe szabadságáért harcolva. Pet őfi első  verseit Đura Bécsben 
olvasta, a könyvet J. Jovarnovi ćtbl kapta."47  Vulović  nem tudott magturul, 
különben sem valószínű ," hogy ismerte volna Petőfi költészetét, így jut-
hatott arra a következtetésre, hogy költészete és Đura Jakšič  költészete 
között „nincs hasonlatosság." Az is nagy kár, hogy Vulovi ć, aki Đura 
Jakšič  jó barátja volt, nem tudott meg többet a költőtől arról, hogyan, 
mikor olvasta Petőfit, mint ahogy az is kár, hogy Zmajjal folytatott be-
szélgetéseiben, amelyeket felhasznált a tanulmánya mégírásában, nem szen-
telt több figyelmet ennek a megvilágosítására, habár megtehette volna. 

Miodrag Petrović  1961-ben nem fogadta el Svetislav Vulovi ć  vélemé-
nyét Petőfi . Đura Jakšiéra gyakorolt hatásáról. Pontosan megállapítja: 
„Petőfi hatása kezdő  költőinkre, J. Jovanovićra és Đura Jakšičra, bizo-
nyos értelemben általánosan jellemz ő  romantizmusunkra."48  Valamivel ké-
sőbb megjegyzi: „Jovan és Jakšić  Petőfi költészetével való feltölt ődése 
abban az időben valójában az első  boldog találkozásuk volt az új, forra-
dalmi Európával."49  A két költőre gyakorolt hatást különböz ően értékeli, 
amikor azt mondja: „... Jakši ć  sokkal közelebb állt Petőfihez, a nép 
fiához, mint Jovanović, ezért több föltétele volt arra, hogy Pet őfi költé-
szete mélyebben áthassa. Míg Jovanovi ć  bizonyos mértékben uracska volt, 
nemes fia, Jakšić  1849-ben a tévútra vezetett parasztok oldalán harcolt. 
Petőfi Tiszája közelében nőtt fel, a Tisza-parton járt gimnáziumba, ellen-
tétben Jovan Jovanovićtyal, aki gyűlölte ugyan a gazdagokat és tele volt 
plebejusi gőggel, de úgy érezte, hogy az élet összenyomja. Jakšić  már fi-
atalkarában magában hordozta a világ forradalmi érzelmeit. Csak egy 
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példaképet kellett találnia, kellett egy olyan m űvész-költő, aki megtanítja 
arra, hogyan fejezze Ici magát a koltészetben. Pet őfijében ezt megtalál-
ta..."S0 "Miodrag.Popović  úgy véli, hogy „Petőfi és Jakšić  között, igaz , van-
nak lényeges, mind tartalmi, mind művészi különbségek. Petőfi . szocialista 
forradalmár is, Jakšić  az első  időben csak nemzete lázadója. Míg Pet őfi 
királyokat akar akasztani, Jakšić  a szerb knézeket magasztalja. Az els ő- 
nél több lírai realizmus van és a valós életb ől vett alak is több, az utób-
binál több az ékesszólás és a fest ői színkép. Ám a lelki és költ ői hason-
latosságuk kétségbevonhatatlan. (Aláhuzta: L. Č .) összehasonlítva bár-
mely másik, akár szerb, akár idegen költ ővel, Đura Jakšić  nem hasonlít 
egyekre sem annyira, mint Pet őfire."51  

Kár persze, hogy Miodrag Popović  nem ment tovább, amikor leírta, 
hogy Đura Jakšić  „már fiatalkorában magában hordozta a világ forradal-
mi érzelmeit," nem ment el azokig a „fiatal napokig," amikor már korán, 
még 1847-ben Pesten megtalálta a „példaképet ... aki megtanította arra, 
hogyan fejezze ki magát a költészetben". 

Szemmel láthatóan Miodrag Popović  nem hitt Đura Jakšić  magyar 
tudásában. Meg volt győződve arról, hogy Petőfit 1851-ben Bécsben né-
metül olvasta, mert „Bécsben közkedvelt volt azoknak a németeknek a 
körében, akik legyőzetése után titkon a forradalommal rokonszenveztek.'"? 

„Petőfi első  hatása Đura Jakšióra", így látta Miodrag Popovid, „még 
1851-ben mutatkozik, közvetlenül Jakši ć  Bécsbe érkezése után." 53  Sokkal 
problematikusabb Popović  azon állítása, miszerint „Pet őfi hatása Đura 
Jakšićra különösen erős korai fiatalsálában, Szerbiába utazása el őtt." 
Nem sakkal azután azt írja, hogy „Petófi szelleme, amely a fiatal Đura 
Jakšić  lelkébe és első  verseibe is befészkelődött, később istovább él ben-
ne, mint a nagy magyar költő  iránti végtelen szeretet. Egész életén át 
felejthetetlen marad számára." 

Ha valamilyen problémát nem is kutatott fel teljesen, ha nem is 
volt mindenütt következetes gondolatmenetében, Miodrag Popović  mégis 
világosan megállapította Petofi hatását Đura Jakšićra. 

Meg kell azonban mondanunk, , hogy Đura Jakšić  költeményeiben se-
hol nem említi Petőfit. Megemlíti leveleiben, prózájában, de költeményei-
ben , nem, mert úgy tartotta, hogy az nem felel meg az irodalmi alkotás 
ezen fajtájának. Pet őfi vagy más költők költészetének elemeit kutatni Đu-
ra Jakšić  költészetében nehéz munka, éppen úgy, mint amilyen . nehéz más 
költők esetében is. 

Talán Blagoje Brančić  volt az első, aki a múlt század utolsó évében, 
1900-ban rámutatott Petőfi költészetének hatására Đura Jakšić  verseiben." 
Egy bizonyos J. Kun, a belgrádi gimnázium hetedik osztályos tanulója, 
aki tudott magyarul és ismerte Pet őfi költészetét, meghatározott ' né-
hány Đura Jakšič  verset, amelyben fellelhet ők Petőfi költészetének elemei." 
1961-ben Miodrag Popovié még messzebb ment ezekben a kutatásokban 
és új közös elemeket talált Pet őfi és Đura Jakšič  költészetében." Az 'ő  
nyomdokain haladt Veselinovi ć: Sulc Magdolna, aki 1973-ban kibővítette 
Đura • Jakšić  azon , verseinek sorát, amelyek Pet őfi költészetének elemeit 
tartalmazzák." 

Nem kétséges többé Pet őfi Sándor költészetének hatása Đura 
ra, mégis mégis el kell mondani, hogy ebben a kérdésben még nem mondták ki 
az utolsó szót. A következő  kutatásokban mindenekelőtt azt kell szem el őtt 
tartani, hogy Petőfi Sándor és Đura Jakšić  személyisége sok vonásban 
hasonlít egymásra, habár életútjuk és tehetségük nem volt egyforma. 
A múlt században igen sok olyan romantikus költ ő  élt, akik művészeti és 
politikai eszméikben, terveikben és szándékaikban hasonlítottak egymás-
ra, de kevesen voltak olyanok, akik lélekben annyira közel álltak egymás-
hoz, mint Petőfi és Đura Jakšić. Ha ezt állítjuk, rögtön meg kell mon-
danunk, hogy Đura Jakšić  nem volt kis tehetség ű  utánzó. Jobban félt az 
imitálástól, mint bárki más, és tudta, nagyon jól tudta, hogy magában 
és magával hordozza Petőfit. A szerb irodalom történészei s űrűn rámutat-
nak a .Petőfi és Đura.Jakšič  közötti különbségekre, és leggyakrabban a 
gondolkodásmódjukban és költészetükben található szociális és nemzeti 
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különbségeket mutatják ki. Nem vitás azonban, hogy egyik is, másik is 
a legfontosabbat, az emberi élet kulcsfontosságú elemeit látta a szoci-
ális és nemzeti problémákban; ez vonatkozik költészetükre is, amely arra 
volt hivatva, hogy a népet . szolgálja és vezesse. Szociális és nemzeti ho-
vatartozásuk 1848 előtt és után' nem volt, nem lehetett ugyanaz. Külön-
böztek egymástól. Petőfi és Đura Jakšić  a világ nemzeti, szociális és po-
litikai viszonyának két szárnya, de semmi esetre sem két ellentétes világ-
nézet. 

Petőfi és Jakši költészete persze különböző  volt. Petőfi sokat írt, 
Jakšié viszonylag kevesét. A magyar költő  ösvényt tiport költészete szá-
mára, harcolt az ellen, amit az irodalomban talált, a szerb költő  egész 
fiatal 'korában, abban az időben, mikor még nem tudott önállóan dönteni, 
átvette Petőfi költészetének pozitív hatását. Đura Jakšić  nemcsak költő  
volt, hanem festő  is, művészi egyéniségét megosztotta a m űvészet két 'ág-a 
között és ezzel megbéklyózta mind a költ ő, mind a festő  munkáját Petófi 
egy olyan irodalom költője volt, amelynek már széles olvasótábora volt 
és amely magasabb kultúrával rendelkezett. A szerbeknek azonban abban 
az időben még egyetemük sem volt. Nem volt egyforma Pet őfi és Đura 
Jakšić  szegénysége sem. Petőfi lehetett színész' is, néhány krajcárt keres-
hetett irodalmi munkájával is, de Đura Jakšić  mindettől meg volt foszt-
va, emellett még alkalmazkodnia kellett a Miloš Popovi ć-típusú emberek-
hez - is. 

Zmajnak és a szerb irodalomnak Petőfi költészetét Đura Jakšić  tár-
ta fel. Többet igazán nem tehetett költ őjéért: 

Đura Jakšić  versei között van egy, amelyet, ha valami véletlen foly-
tán életben marad, Petőfi írt volna meg. Ebben a versében így ír: 

Hallgassatok, hallgassanak ...! Tollal kezemben 
Hangra kaptam véreim közt, 
Véres karddal harctéri kínokban 
Jobb voltam — jobb voltam, mint más. 

Tüzes füst égeti arcunk, 
Fekete farkasokként jövünk mind — 
Hová lennétek ti, gyávák? 
Szerencsétlen gonoszok! Hazug kutyák?! 60  

(Urbán F. Gábor fordítása) 

Ha már ezt Petőfi nem írhatta meg, megtette 'helyette, érte és saját 
magáért Đura Jakšić; a költő, akit a magyarok nem ismernek eléggé. 
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f.. 

SAVA BABIG 

HÁROM ÍRÓ 

Petőfi Sándor verseinek első  szerbhorvát fordításai előtt is a fiatalok 
érdeklődéssel fordultak a költő  felé, aki az 1848-49-es forradalmi éveket 
oly erőteljes költeményekbe foglalta, s akinek a hitvallása és a harctóren 
való eleste nagy hatást tett az önmaguk kifejezésére és nemzetük fel-
szabadítására törekvő  fiatal alkotókra. A forradalmat megel őző  években 
Petőfi nem vonta magára különösebben a figyelmet, mert alkotói útja 
túlságosan rövid volt, költészete közvetlenül a forradalom előtt és alatt 
ért be, amikor a monarchián belül más nemzetek forradalma is kialaku-
lóban volt. 

Vannak ugyan feljegyzések, Petőfiről e viharos időkből is, de e 
feljegyzosek sóval később, már megváltozott körülmények között jöttek 
létre. Takov Ignjatović  1880-ban a Nedeijni list c. folyóiratban néhány 
oldalt írt Petőfi Sándorról. Ignjatović  sem tudta megállni, hogy ne szól-
jon Petőfi eredetéről, arról a témáról, amely mindazokat élénken foglal-
koztatta, akik a nagy költőről írtak. Ignjatović  már ekkor rámutatott 
arra, afnit Petőfiről némelyek már tudtak, vagy csak tudni véltek. s 
amit később sem vont senki kétségbe: „Mnogi se pitaju je 1i Srbin bio 

od srpske loze, je li se doista zvao Petrovi ć  na maáarski, jer Petefi 
po magaráki je PetroViĆ. Petefi je doista odnegda srpskog plemena, ali 
proizilazi ne od onih Srba, kojŽ su se sa Čarnoievićom doselili, već  od 
onih, ko i su se  negda preselili ..." Ugyanakkrir , Ignjatović  Petőfit a Ne-
manjamegnzetsegbđl eredezteti, külső  megjelenésével foglalkozik, s azt ál-
lítja, szerb jellege van, sőt, nevükön nevezi azokat a szerbeket is, akik-
re hasonlít, s ami a legérdekesebb: egy újvidéki polgárt is említ nevének 
csak kezdőbetűjét, adja meg, s tapnntattal szól erről a személyről, nehogy 
a szerbek és magyarók közötti akkori viszonyok miatt ezzel megsértse 
—, akire véleménye szerint Pet őfi rendkívül hasonlít. 

Ignjatović  leírja találkozását Pet őfivel: „Petőfi se rukovao sa mnom, 
ali nije se na njemu primetilo da mu jé baš milo bilo što ,mu is srpsko 
ime spomenuto; onako ravnodušno je primio i njegovim crnim o čima 
me oabilinó pogleda, ali u dalii razgovor sa innom se ne upusti. Disputa 
se s ostalini o pésničkiiri i političkian stvarima, ali o zadnjima tako, čud-
novato da mu je 'svaka rcečč  revolucionárna i više obuzima, i to slo 
bode, nego što se u iednoj Yormalnoj , državi i pomisliti može. Na mene 
nije Petefi kakav priiatan utisak učinio: što je god govorio držao sam 
za preterano, debordirato. U govoru. na čin razlaganja bio mu is aro-
gantan. (...) Já ne bih anogao s njime harmonisati, jer se videlo da 
svojim uvéreniém, što je apsolutno za naibolie držao, nije mario druge 
tiranizirati." Noha nincs rá okunk, hogy kételkedjünk Ignjatović  és Pe-
tőfi találkozásában, sem abban, ahogy Igniatovi č  Petőfit látja, mégis 
úgy tetszik, hogy a későbbi Ignjjatovič  áll előttünk, abból a korból, ami-
kor visszaemlékezéseit Megírta. Fontos azonban az, amit Ignjatovi ć  Pe-
tőfiről, a költőről állapít meg: „Petefi se nabrzo podigao a is mu pesme 
ioš onda nisam čitao (...) tek docnije sam ih čitao, te divne pesme." 
Ignjatović  emlékirataiban Zmaj fordításaival kapcsolatban még egyszer 
visszatér Petőfire. Petőfi egyik versének első  szerb fordítását Ignjatović  
1855-ben, mindössze hat évvel a költő  halála után jelentette meg, amikor 
a Matica srpska folyóiratának szerkesztője volt. A verset a fiatal Zmaj 
fordította, akiről Ignjatovič  a következőket írta: „Kad sam čitao njegov 
prevod Petefijeve Razorena čarda divio sam se đistom prevodnom slogu 
i nijansi koja jezikom srpskixn spaja original ma đarski. Pljesnuh se o 
prsa i pomišljah, e takvo što veimo ja ne bih umeo preves :ti na srpski 
iezik mada sam u madarskam jeziku veštijd od Kiša. Pomišljah, šta mo- 
že tome uzrok biti? S moje strane slaba retina u srpskom jeziku. No 
iz toga sam sebi iskustva pribavio da nilco ne Tnože biti verni prevodi-
lac kakve poetski zadahnute pesme sa drugog jezika a da sam - aema 
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poetske prirode, jer prevodilac treba u prevađan'u da se duševno asimi-
üra." Ignnjatović  ezzel kísérletet tett a fordítás lényyegének felderítésére,  
számunkra azonban fontosabb a Letopis szerkesztőjének az a megjegy. -
zése, amelyet lábjegyzetben olvashatunk: ,,Sa mađarskog •po Petefiji. 
Petefij je kod Madara. najslavniji lirskij pesnik. Ön se rodio 1823. god.  
pa  ga već  Nemci u četiri-pet prevoda čitaju. Njegove bi se pesrne  i 
srpskog prevoda dostajale stim, što mnogi govore o njegovom srbskom  
poreklu; a to je za celo, da je svoje pravo prezirne »Petrovi č« docni e 
tak u HPetefij« predenuo." Ezzel tulajdonkép pen  kezdetét  veszi Pet•  
fordításá és verseinek népszerűsítése. Jovan Jovanović  költő  és Ignja-
tovič, a szerkesztő  ettől kezdve egyre több verset fordít lé Pet őfitől és  
mind többet foglalkozik a szerbek számára is vonzó költ ővel.  

2.  

Még az első  Petőfi-versek szerbhorvát fordításának  megjelenése  
előtt  á ~ordítók számára kihívást jelentett Petőfi költészete. Nem tud- 
juk, hogy Đura Jakšić  mikor ismerkedett meg Pet őfi költészetével, de  
hátramaradt egy levele, amelyet 1852-ben írt édesapjának Bécsből: „Ja 

jedan Vam u poslednjem pismu edan mali prevod iz Petefi poslao, tj.  
pesmicujednu, — da se malo smejete i da vidite istinu, — i ako vam 
je 

 
povoljno svagde u svakom pismu ću vam poslati jednu pesmicu' što  

a pevam . . :' Sajnos a versforddtás elveszett, így nem tudjuk, hogy  Pető-
finek melyik  verséről van  szó, azt  azonban tudjuk,  hogy  Jal~šnć  Petőfit  
akkor fordította, amikor saját költészete volt kialakulóban. Jakši ć  még  
két ízben említi meg Petőfit, először Stojan Novakovićnak írt levelében:  
„»Pomozite nam!« — vikale su mađarske siničko akterske družine naro-  
du, a narod je odgovarao: »radite a mi de mo va:m, pomoći.« Tako je  
karakterisao Petőfija svoje društvo, koga je član bijo — a evo bruke: ja 
sam radio, i hvalite me i sad sam u najboljim godinama, i oni od ~ gova 
raju: »radi i prapadaj !«", majd pedig Jagodinéb ől írt levelében: „Dragi 

jutro! Milutine! Dobro veće! Ili .dobro utro! ili već  kako te. ovo pismo  
zateče, moj ' dragi prijatelju; tako je- po čelo jedno pismo i Petef;ija moj 
mili • Petefija!  i ja u istini . nerado rmituje ~n, ali u sitnicama. -može . . .' 
J akšić  187~ ben megjelent Emlékirataiban még egyszer visszaemlékezik  
Petőfire, amikor az édesapjával lejátszódó jelenetbe Pet őfit is beleszövi:  

. dugo je . gledao áblačno navembarska "nebo, iz kojegđ  je sitna i hlad-
na kišica na zerrilju padala. Na granama .drveta što su pred ku ćom za-  
sađena bila, ne beše n.ijednoga lista.  -Oh, a kako se lepo ta - ~tužna priroda  
sa tugom srca  čovečijega slaže, kao što davno poeti č;no Petefij je u jed-
nom svom stihu. kaže:  

Po tužnom nebu Boni  
kaplja kapljice'  
po mome bledom licu  
suta suzicu , .. 	, • 	 .. . 

Sad više  nem am ni Petefija —. izgubio sam. gal"  • 
Figyelemre méltó, . J hogy  akšić  számára konkrét támpóntot, termé-

szetes  és közvetlen  kapcsolatot. jelentett Pet őfi életműve. Nem tudjuk,  
hogy Jakšić  Petőfi melyik költeményét fordította le, azt sem állíthatjuk,  
hogy az Emlékiratában szereplő  versszak a lefordított versből ered, nyil-
vánvaló azonban, hogy a Stojan Novakovnénak irt levélben a Levél egy  

színész barátomhoz című  költeménnyel kapcsolatban hivatkozott Petőfi-
re, s hogy Jakšić  a költemény üzenetét megváltoztatta, ellentétes el őjel-
lel látta el. Jakšić  nyugtalan természete, az 1848-as forradalomban való  

részvétele, s néhány frappáns észrevétele Petőfivel kapcsolatban elegend ő  
alapot szolgáltatott ahhoz, hogy az irodalomtörténet Jakšič  műveiben Pe-
tőfi hatását kutassa, s e kutatás eredményeként megállapítsa, hogy Jak  

šić  Petőfi hatására kezdett el ,írni, egyes költemények összehasonlítása  

pedig azt bizonyítja, hogy Jakšić  Petőfi költészetének jó ismerője volt.  
Az osszehasonlítás Jakšić  1856-57-ben keletkezett költeményeire vonat-
kozik csupán, amikor a , költő  szerelmes volt Milába, a kocsmáros lányá-
ba. Rendszerint Jakšič  Jos című  .versét. és Petőfi .Borozđját szokták. pél- 
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daként említeni, amely szerint Jakši ć  verse „a Petőfi-vers utolsó szaka-
szának átköltése". Petőfinek ez az első  meg)elent verse (1842), amelynek 
mára címét ís . különbözőképpen fordítottak szerbre: Covek koji pije; 
Pijanac; Vindžija; Vinopija;•Kr čma. A mai magyar nyelvben a .címben 
megjelölt főnév valóban kocsmát, kisebb vendéglelt jelent, ahol bort mér-
nek ki, míg Petőfinél egyértelműen az ivó, iddogáló embert jelöli. Nyil-
vánvaló tehát, hogy nem kocsmáról van szó, nem is történik róla eml ő  
tés a versben, a költemény a borról szól. Az utolsó versszak: 

Egykor majd borocska mell ől 
A haláltízni j ő: 
M4 egy korty — s nevetve d űlök 
Jégdledbe, temet ő! 

Nyers fordításban: 
Jednom će xne ad vinca I Oterati sanrt: I Još jédan .  gutljaj — i sme-

jući se pašću — u tvoj ledeni zagrljaj, rako! 
Blagoje Brančić  fordításában: 

I kad bude, da smrt döde, 
S vinom ću je do čekati: 
„E još jednu!" Re ći ću joj, 
„P' onda, smrti, Najd me prati!" 

Jakšič  Još című  verse így hangzik: 

Jedan dim još,, jednu čašu, 
Jedna pesma, jedna seka! 
P' onda zbogom, tamburašy! 
Zbogom, ki čmo, zanaveka! 

Ha kizárjuk a kocsmát, ami nem közös a két költeményben, csak 
a „Még egy korty" — „jednu čašu" szavak csendülnek egybe, s á han-
gulat hasonló, amely azonban nemcsak Petőfire jellemző. (A Brančić-
féle fordítás és a Jakšić-vers hasonlóságát nem kell túlhangsúlyozni; mert 
időközben a hatás iránya megváltozott, Jakšić  hat Brancicra a Pet őfi-
versek fordításában.) 

Petőfi Hortobágyi kocsmárosné ... című  költeményét szintén kapcso-
latba szokták. hozni Jakšić  Na noćištu című  versével. Ebben az esetben 
is távoli visszhangról, esetleges inspirá čiöról van szó, s általános megál-
lapításokon kívül nehézen kimutatható a két vers közötti kapcsolat: Eb-
ben a Petőfi-költemény két fordítása sincs segítségünkre, ugyanakkor, 
ezen az alapon kapcsolatba hozható vele Jakšič  Mila címverse. . 

Ugyancsak „távoli rokonságban" áll a Keresztúton áltok ... és a 
Staze című  vers. Megint csak egy részlet azonosságáról van" szó: " 

Keresztúton állok, 
Merre tartsak? 
Ez kelet felé visz, 
Az nyugatnak. 

Blagoje Brancšić  fordításában: 

Na raskrš ću stojim 
Kud ću sad? 
IZ suncu na istok 
Il zapad. 

Jakšić  versének első  sorsa: „Dve preda mnom staze stoje:" ezt kö-
vetően a vers egészen eltérő . 

A Jakšić  Emlékiratában említett négysoros Petőfi-versfordítást sem 
tudtuk' azonosítani Petőfi egyik versével sem, noha két-három versre is 
emlékeztet. Tulajdonképpen abban a helyzetben vagyunk, hogy sem Jak- 
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šić  Petőfi-fordításait nem tudjuk azonosítani egy bizonyos versével, .sem 
Jakšić  verseit nem tudjuk megfeleltetni Pet őfinek azokkal a verseivel, ame-
lyekre emlékeztetnek. Sokan írtak Jakši ćról Petőfit említve, mert a há 
sorlatosság magától adódik. „Dura je ćitao Petefija, i to čitanje je bilo 
jedan podstrek za pevanje (...) brižljivim poređenjem svakako bi se me-
đu njima našla još kofa sličnost, naročito u prvim pesmarna" — jegyez-
te fel Jeremija živanovič. Ezenkívül semmi más hasonlatosság nincs. Egyé-
ni költőről van tehát szó és olyan költői eszközökről, amelyek a rokon- 
kultúrákban is megtalálhatók, magyaroknál és szerbeknél egyaránt, olyan 
költői nyelvről, amelyet Petőfi és Jakšić  is alkotó módon fejlesztett. A 
Jakšić  és Petőfi közötti rokoniság nyilvánvaló, de ez kizárólag a fiatal 
Petőfi és a fiatal Jakšić  között volt. Jakšić  nem volt műfordító, akit a 
fordítás rejtélyei vonzottak volna, így Pet őfihez — akit nagyon szeretett, 
s költeményeit gyakran olvasta — nem mint m űfordító közelített. 

Jakšić  olyan költői egyéniség, aki nem sokat írt, de amit irt, az 
mélyről fakadt, így ha olyan példát is állít maga elé — amit egyébként 
nehéz megállapítani —, akit szeret, átélése egyéni lesz és személyes, s 
az alkotó módon átformált példakép szervesen beilleszkedik költészeté-
be. Számunkra talán fontosabb az, hogy Petőfi és Jakšić  között nem 
annyira költői, mint pszichológiai jellegű  párhuzam vonható meg. Csak 
néhány .  életrajzi mozzanatra hívjuk fel a figyelmet: Pet őfi az idősebb 
fiú, apja megkülönböztetett gonddal ügyel rá, iskoláztatja, hol jó, hol 
gyenge tanuló, szertelensége miatt apja megvonja t őle támogatását, a 

jelentkezik, Petőfi színházi kifutófiú, katonaságba elentkezik, ahonnan 
betegsége miatt felmentik, gyalog bejárja az országot, kóborol, vándor-
színész lesz, verseket ír, egy hazatérése alkalmával a szomszédban hál, 
hogy az apjával való találkozás ne adjon alkalmat megszólásra ... Jakši ć  
is a legidősebb fiú, apja különös gondot fordít rá, s miután elégedetlen 
a gimnázium első  osztályában elért eredményével, kereskedelmi iskolába 
íratja; de Jakšić  három nap után hazaszökik, a második osztály befejezé-
se után apja egy kereskedő  mellé adja, de Jakšić  három hét után ismét 
hazaszökik, önkéntesként belép a hadseregbe ;  Belgrádban, majd egy kö-
zeli faluban kőművesként dolgozik . Mindkét költőnek állandó konfliktu-
sa van környezetével, az összeütközések nyomai a költeményekben ta-
pasztálhatók, egyik sem megalkuvó, ezért . gyakran marad magára, a leg-
jobb barátaitól elhagyatva. Petőfis bordalokkal kezdi költészetét, noha 
sem ő, sem barátai nem voltak borivók. Ugyanilyen . adataink vannak a 
fiatal Jakšićról első  bécsi látogatásának idejéből, amikor első  verseit írta. 
Petőfi a színészmesterségben is szerencsét próbált, kés őbb azonban tel-
jesen a költészetnek szentelte életét. Jakši ć  festő  és költő . Jakšič  tiszte-
lettel tekintett a kámprcuhisstiumokat nem ismerő  Petőfire, akihez maga 
is hasonló volt. Petőfiben költői mintaképnél többet talált: olyan ember-
ként ismerte meg, aki mélyebben érez és tovább lát. mint kora. M. Popo-
vid, aki a legalaposabban fbgialkozott a Pet őfi—Jakšić  párhuzammal, Jak-
šićról igen helyesein megállapítja: „Potreban mit je bio samo uzor, pes-
nik-umetnik koii de ga naučiti kako de sebe poetski izraziti. I našao ga 
je u Petefiju ..." 

Jakšićnak szüleivel szembeni viszonya, a bűnbánó fiú szerepe Pető-
fiével rokon, aki azonban ezt i ;t költészetében ki is fejezte, Jakši ćnál viszont 
ez a tudat csak levelezésében ölt formát. Pet ő fi Jövenđötés című  versé-
ben anyjához, fordul (az els ő  három és az utolsó két versszak) és álmát 
magyarázza; a Jakšić-verssel való kapcsolat megint csak nem közvetlen, 
bár vannak bizonyos hasonlatosságok Jakši č  anyjával szembeni viszo-
nyával és a Ponoć  című  verssel. Jakšić  apjához írt levelei tanúskodnak 
legjobban a költőről, túlkapásairól, bűntudatáról. Ugyanez a viszonyulás 
tapasztalható feleségével és gyermekeivel szemben is. Jakši ć  nem tud 
kompromisszumot kötni, ugyanakkor önmagát hibáztatja, hogy nem tö-
rődik szeretteivel. Levelei telve vannak a bűntudat e megnyilvánulásai-
val. Jakšićot barátai — akik becsülték tehetségét, s bels ő  vívódásai miatt 
sajnálták — tőlük telhetően támogatták. Talán ezt legjobban Đorđe Po-
pović  Darričar fejezte ki Zmajbak írt levelében: „Od Đure Jakšića dobio 
sam baš darvas pismo. Ön je u Podgorcu (...) a šta tamo radi, nikada 
ne bi pogodio — učitelj ie! Siromahl Al' reci: nije 1' to humor sudbinin 
kod tog čaveka?" Maga Jakšič  Fis tudatában van kiiegyenswlyazatlanságá- 
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nak és ezt ki is fejezi Dani čarnak írt levelében: „Ja sam uvideo Doko, 
da ne mogu nikada do onog uvaženja doći, koje bih može biti želijo 
rli zaslužijo, neznam zbog čega, ali sve držim, da je sa more naravi, kofa 

bje dosta neharmonično u mene smeštena ...". Az apjának irt leveleket és 
ocsánatkéréseket feleségének, Tinának írt levelei váltják fel, amelyek-

bek fogadkozik, hogy megjavul. Jakši ć  ilyen körülmények között érthe-
tőleg tisztelettel nézett föl Pet őfire, aki költői énjét minden körülmények 
közott megvalósította. Lehet, hogy, életfelfogása es versei alapján színész-
kedőnek tekintették, mind e mögött azonban egyéniség és életm ű  volt. 
Petőfinek szinte Minden verse természetesnek, a pillanatnyi hangulatban 
fogantnak hat." Jarkšić  egyénisége is kifejezett, úgy tetszik, mintha színész-
kedne; a költeményt hoszabb ideig hordozza magában, a vers létrejötte 
is hosszabb folyamat. Petőfi a társadalmi változasok, a forradalom el ő-
estéjén alkot, a társadalmi törekvések és a költ ő  eszméi egybeesnek és 
Petófi forradalmi. Jakši ć  már a reakció ide,j'éü kezd írni; a körülmények 
Szerbiában sem kedvezőbbek a lázadó, alkalmazkodni nem tudó költő  
számára. Kora ifjúsága kivételével Jak šić  nem érte meg a szabadság er ő-
teljes megnyilvánulását, csak ,időnként voltak részleges felszabadulási tö-
rekvések, amelyek nem terjedtek ki a társadalom egészére. 

Ilyen köriilmények között Pet őfi követendő  eszmény volt Jadcšić  szá-
mára, olyan eszménykép, amely önkifejezésre serkentette: Jakši ć  tisz-
telte, đe nem utánozta Petőfit. Ezért mondhatta Jakšié: „az én kedves 
Petőfim". Jakšić  után még egyszer tanúi vagyunk annak, hogy egy köl-
tőnk ilyen közelinek érezze magához Petőfit, aki fiatalkorában fordítja a 
nagy költő  verseit (a fordítások szintén elvesztek), hatása alatt indul el 
költői útján, forradalmi eszméiből merít, s később idézi is Petőfi költe-
ményeit. Ez a költő  a fiatal Miroslav Krleža. 

KECK Balázs fordítása 

DURA JAKŠI Ć  

MINEK .. 

Minek a kedves kertben 
az elhervadt virág? 

 sincs, s vajon engem 
akar-e a világ? 

Mentem én tovább, tovább, 
szerelmet kerestem, 
hogy árnyában hal jak meg 
ifjan, idegenben. 

Szépséges sok-sok leány 
reám tekintgetett, 
de amilyen csak egy volt... 
istenem, .istenem! ... 

Az első  tekintete 
szívemben megmaradt, 
fiatal nyaraimban 
álomként haladt. 

Csak őróla álmodtam, 
ő  volt a mindenem: 
csak ő, csak ő  szeressen, 
a világ vessen meg. 

Ő  volt az én világom, 
én a Nap az egén, 
de a sors másként döntött... 
istenkém, istenkém! .. . 

Erre a tájra jöttem, 
idegen vidékre , 
nem ragyog rám az arca, 
nem a szeme fénye. 

Csak mennyre emlékszem 
ifjú életemben, 
a csókra, hangra, könnyre 
a tekintetében. 

Szomorkodom, hervadok, 
s átkozom életem 
ezen a sivár tájon... 
istenem, istenem! 

KENYERES KOVÁCS Márta 
fordítása 
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MILICA VLAHOVI Ć  

JAKŠIĆ -M ŰVEK A SZABADKAI KÖNYVTÁRBAN 

Ebben az évben ünnepeljük a szerb romantikus líra egyik legnagyobb 
képviselője, Đura Jakšič  születésének 150. évfordulóját. Aránylag rövid, 
nyugtalan bohéméletet élt, amelyet két irányban is: az irodalomban és 
a festészetben kibontakozott művészeti tehetség jellemez. ' Rajzolni és 
festeni, megszakításokkal, Temesváron, Pesten, Bécsben és Münchenben 
tanult. Neyven'két éves korában tüdőbajban halt meg. A halála után fenn-
maradt kepei, költeményei, elbeszélései és drámai jelent ős helyet foglal-
nak el a szerb romantika legkiemelkedőbb alkotásai között. 

Đura Jakšić  első  művei, valamint később megjelent összes alkotásai 
megtalálhatók a Szabadkai Városi Könyvtár állományában. 

A régi könyvek és könyvritkaságok között találhatók meg a PRVEN-
ČAD és az EMIL KOSTOVIČ  című  első  versei, amelyeket a Matica srpska 
folyóiratában, .a Letopisban publikált 1853-ban. Könyvtárunkban még a kö-
vetkező  Jakšić-műveket őrzik: 

SEOBA SRBALJA (A szerbség vándorlása) öt részből álló dráma. 
amelyet az újvidéki Episkopska pečatnja 1863-ban jelentetett meg. Ezt a 
művet 1863-ban a Matica srpska 100 arannyal díjazta. 

Pesme (Versek) — Milán fejedelemnek ajánlott m ű, amely Bel.  
gráclban 1873-ban jelent meg. Jakšić  ezért a művéért Milan fejedelem. 
től 20 aranyat kapott. 

DELA (Művek) 1, 2, 3. és 4. Belgrád, 1882. 
DELA (Művek) 7, 8, 9. és 10 Belgrád, 1883. 

A kutatók és az olvasók a könyvtár tudományos osztályán a követke-
ző  műveket is megtalálhatják: 

IZABRANE PESME (Válogatott versek). Jugoistok, Be rád, 1943. 
IZABRANE PESME (Válogatott versek). Naknadni zavod Hrvatske, : 

Zagreb, 1946. 
IZABRANE PESME (Válogatott versek). Jugoslovenska knjiga, 

Beograd, 1949. Az előszót Đura Jakšič  i njegovo doba (Đura Jakšić  és kora) 
címmel Javan Popovié írta. 

PESME ĐURE JAKŠIĆA (Đura Jakšič  versei). Srpska književna 
zadruga, Beograd, 1900. Az előszót Svetozar Vulović  írta. . 

OTAC I SIN (Apa és fia). Kugli, Zagreb, 1935. (Az író életrajzával.) 
LIRIKA (Lírai költészet). Matica srpska, é. n: A költ őről szóló 

ismertetőt Krešimir Georgijević  írta. 
LIRSKE PESME (Lírai versek). Illusztrációkkal ellátott kötet. 

A kiadó és a' kiadás időpontjának megjelölése nélkül jelent meg. 
PESME (Versek). Rad, Beograd, 1968. Az el őszót Vasilije Kalezi ć  

írta. 
PESME (Versek). Kultura, Beograd, 1958. A szerz ő  rajzával je-

lent meg. Az előszót Miloje Uroševi ć  írta. 
-- SIROTA BANACANKA (A szegény bánáti asszony). Ez az elbe-

szélés a belgrádi Narodna knjiga kiadasában 1952-ben, a szarajevói Svet-
lost kiadásában 1947-ben és az újvidéki Matica srpska kiadásában 1956-
ban jelent meg. 

PRIPOVETKE (Elbeszélések). Narodna knjiga, Beograd, 1961. 
IZABRANE PRIPOVETKE (Válogatott elbeszélések). Prosveta, Zag-

reb, 1949. A szerzőről szóló ismertetőt Filap Popović  írta. 
DVE PRIPOVETKE (Két elbeszélés). Clarendton Press, Oxford, 

1919. 
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BELA KUCICA (Fehér házacska). Narodna knjiga, Beograd, 1953. 
A szerzőről szóló ismertetőt M. Ristić  írta. 

PRIPOVETKE (Elbeszélések). A kiadó és a kiadási időpont meg-
jelölése nélkül jelent meg. 

PRIPOVETKE (Elbeszélések). Nolit, Beograd, 1955. Az el őszót 
Milivoj Urošević  írta. 

PRIPOVETKE (Elbeszélések). Luča, Beograd, 1940. Az előszót Mi-
loš Savkávić  írta. 

JELISAVETA. Matica srpska, Novi Sad — Srpska književna zadru-
ga, Beograd, 1961. Az előszót Isidora Sekulič  írta. 

STANOJE GLAVAŠ (dráma). Prosveta, Beograd, 1948, Velibor Gli-
gorić  előszavával. Megjelent a zágrábi A. Celap kiadásában is 1931-ben. 

IZABRANA DELA (Válogatott művek). 'Narodna knjiga, Beograd, 
1961. Az idegen szavak szótárával és Miodrag Popović  előszavával. 

ODABRANA DELA (Válogatott művek). Novo pokolenje, Beograd, 
1951. Előszó Milija S .tanić . 

ODABRANE STRANE (Válogatott oldalak). Belgrádban Geca Kon 
kiadásában 1932-ben jelent meg. 

DELA ĐURE JAKŠICA (Dura Jakšič  művei). Négy kötet. Napre-
dak, Zemun, 1911. 

CELOKUPNA DELA (összes művek). Négy kötet. Narodna prošve-
tá, Beograd, é. n. Az előszót Jeremija Živanović  írta. 

PREPISKA ĐURE JAKŠICA (Levelezések). Prosveta, ,Beograd, 1951. 
Đura Jakšič  családfájának a feltüntetésével. Sajtó alá rendezte és az el ő-
szót írta: Milan P. Kostić . 

-- ĐURA JAKŠIC U ZAPISI.MA I ANEGDOTAMA (Đura Jakšić  a 
feljegyzésekben és anekdotákban). Novo pokolenje, Beograd, 1952. öt 
képpel a mellékletben. Sajtó alá rendezte és az el őszót írta: Milan P. 
Kostić . 

JOVAN SKERLIC: ĐURA JAKŠIC KAO PRIPOVEDAC I O LIR 
SKOJ POEZIJI ĐURE JAKŠICA (Az elbeszél ő  és lírai költő  Đura Jakšič). 
Tanulmány. Novo pokolenje, Beograd, 1950. 

JOVAN SKERLIC: ĐURA JAKŠIC. Prosveta, Beograd, , 1956. 
MIODRAG POPOVIC: DURA JAKŠIC. Prosveta, Beograd, 1961. 

RADOMIR KONSTANTINOVIC: ĐURA JAKŠIC. Novo pokolenje, 
Beograd, 1950. 

ĐURA JAKŠIC SLIKAR I PESNIK (A festőművész és költő  Dura 
Jakšič . Glas, Beograd, 1978. 

MILIVOJE UROŠEVIC: ĐURA JAKŠIC. Rad, Beograd, 1961. 
BOGDAN CIPLIC: ĐURA JAKŠIC. Nolit, Beograd, 1959. 

DURA JAKŠIC PESNIK I SLIKAR (A költő  és festőművész Dura 
Jakšič). Tárlatkatalógus reprodukciókkal. A szöveget Velibor Gligori ć  és 
dr. Miodrag Kolarić  írta. Szerbhorvát és francia nyelven Belgrádban, 1971-
ben a SANU kiadásában jelent meg. 

MIKULA Mária fordítása 
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SZÜSZNER ZOLTÁN 

SZEMBEN A SEMMIVEL 
(BAMBACH RÓBERT 1948-1982) 

Engem nem küldött senki halottat búcsúztatni, hiszen az idő  elpereg s 
velem együtt újabb árvaságunk is boldogan nézné a nyári kerteket, de 
a halál hintája ismét megnyikordult és leszólította a pályáról . Szabadka 
szülöttjét, aki szilaj szívdobogással szimatolta a várost, ahol mindig új-
zöldnek látta a horizontot. 

Délutáni ragyogású csillagok fénye mellett is dolgozott, és korán be-
kapcsolódott a tavaszi áramlások zugásába. Példakép lett, úttör ő, vad-
vizek csónakosa. Az Életjel színpadán felállította igényes válogatását: ren-
dezett, prózát és verset mondott, díszletet teremtett, összeköt ő  szöveget 
írt. Megelevenítette előttünk Peter Weiss Vizsgálat című  oratóriumának lel-
ket mardosó epizódjait. S akkor mindössze tizennyolc esztendős volt. Több 
részből állt az Ezek a fiatalok című  sorozat, amelynek keretein belül be 
mutatta a vajdasági — a zsenge tudású és szomjas torkú — tollforgató-
kat. Az Ercnél maradandóbb ciklusban Puskinról, Petőfiről és Radnóti 
Miklósról szerette volna elmondani, hogy a kút földje nem száradhat el, 
az igazi irodalom nálunk egy büszke és lángcsóvás trikolór, amely meg-
értésből, emberségből és szeretetből áll. Mint jó hírre zarándokoló szer-
zeteseket hívta a fáradt közönséget Gyurkó László Jegyzetek Leninr ől című  
dokumentumoratóriumának- színpadi szövegelemzésére. Elvezetett bennün-
ket a musical világába, de nem feledkezett meg a polbeat-szerelmesekr ől 
sem. Bemutatta A könyv komédiája című  bohókás antológiát s kacérko-
dott Karinthy ,keserveivel". 

Ilyen irodalmi szedelőzködésekkel ismertük meg a puszta hosszú-
távfutóját, aki valahogy mindig ott állt a hátunk mögött és szebbre, jobb-
ra biztatta életunt, szép és igaz szót sepreget ő  nagyközönségünket. Helyét, 
de a mi lényegünket kereső  fiatal volt, aki túl sokat tudott ahhoz, hogy 
a nemzedék kevély képviselői elfogadják szigorú és megalkuvást nem is-
merő  tanát. Otthontalanságunknak akart otthont biztosítani. Szomorúan 
írom le: nem láttuk intő  kezét, nem tudtuk akkor, hogy Bambach Róbert 
a kalauz. Most siratjuk őt, siratjuk munkásságát, s jó volna visszafiata-
lodni okos és játékos bölcsességéhez. Valamennyiünk helyett felelt. Ne-
künk jó volt a „szamárpad" is. Bambach Róbert a katedrát választotta. 

Szoktatjuk szívünket a csendhez. Mikrokozmoszunk elvesztette él-
harcosát. A Szabadkai Népszínházban színpadra állította Barácius Zoltán 
Szombat, és vasárnap című  drámáját és Balog István Lúdas Matyi című  
népi játékát. Értő  felelőséggel bánt a szövegekkel. Sohasem vágyott a 
mester és a tanítvány kétes kapcsolatára. Önmagát tanította és a járható 
utakat kereste a Szabadkai Gyermekszínházban, a szabadkai Népkör és 
a zrenjanini Madách Színház amatőrjei között, az Újvidéki Rádióban és 
až Újvidéki Színházban. Több helyütt sorstalanul csapongott a fantáziá-
ja: értették vagy félreértették. Mindig az irodalom legszebb ruhájában 
lépett fel a dombra. Arról álmodozott, hogy egyszer majd romlatlan gye-
rekként valamennyien értelmesebb életet kezdünk. Szélmalomharc volt, 
de harc volt. Igazi, nemes csata a „könyvi" javakért. 

Nem is olyan régen megjegyezte: 
— Szemben a semmivel. Nem értitek? Az üveg kidobja a parafadu-

gót. Túlhevülésben élek és megöl a közöny. 
Ügy küldte üzenetét, hogy ne bántson meg bennünket. A betegség 

első  fázisában öregnek láttam, mert ügyelt a betegség minden neszére. 
Aztán vidáman visszabiccentett az  Életnek: félkarral a szerepkönyvek 
után nyúlt. Végül feladta. Most ébredünk. Sohasem kapta meg t őlünk a 
csillagos ötöst. Nem is tudtuk, hogy milyen közel volt hozzánk és milyen 
türelmes volt a közöny tartományához. 
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ÉGTÁJ  

HERCEG JÁNOS  

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 28.  

A Nobel-díjas Singer életrajzából olvastam néhány fejezetet. S nem is  
azt találtam érdekesnek, amit magánról Irt. A világ, amelyben az ember 
él, mindig figyelemre méltóbb, mint čí maga. És Singer egy egészen sajá-
tos világból jött. Múlt időben beszélek, mert ő  is a múlt át  írja.  Pedig 
a varsói gettó helyett ottmaradt neki a New York-i gettó. Persze ez sem  
a szó régi értelmében, amikor a hatóságok zárták a zsidókat egy külön  
városrészbe, ami Amerika történetében már nem fordult el ő. Ott a né-
gereket különítették el.  

És a harmincas években Lengyelországban se volt gettó. Illetve a  
zsidók maguk zárkóztak be egy külön részébe a városnak, s bár szaba-
don kijárhattak, látszólag a megkülönböztetés ráj uk parancsolt jele nél-
kül, mintha mindenek ellenére mégis gettóban 

rájuk 
 volna. Nyelvük és  

vallásuk önként vállalt határai között. Vallást kellett mondanom, mert  
akkor a zsidókat még nem tekintették nemzeti értelemben vett népnek.  
Most lettek nép, amikor — legalább Európában — úgyszólván nincsenek  
is már. Akik itt megmaradtak, nem tartanak többé igényt arra, hogy  
zsidóknak tekintsék őket hiszen már korábban, apáik, nagyszü leik  
ahhoz a nemzethez tartozónak érezték magukat, amelyben éltek. És mi-
csoda ragaszkodással! A teljes beolvadásnak sokszor hősies bizonyító  
erejével, például nálunk a negyvennyolcas szabadságharcban.  

Nyelv és vallás zárt közegében maradottak viszont egy külön szel-
lemi életet éltek. Az idők folyamán ugyanis kialakították a maguk nyel-
vét, a jiddist, és létrehoztak valamiféle jiddis internacionálét. Meglep őd-
ve olvasom, hogy Singer kezdő  író korában abból élt Varsóban, amit a  
Párizsban meg New Yorkban jiddisül megjelent írásaiért kapott. Var-
sóban a zsidó íróknak külön irodalmi klubjuk volt, s amikor Singer  
1936-ban New Yorkba utaztában kis időt Párizsban töltött, a jiddis írók  
klubjában fogadták. Ezen a kis körön belül csak a nyelv volt közös,  
világnézeti szempontból ahányan voltak, annyifelé tájékozódtak. Akad  
közöttük kommunisták és a polgári jobboldalnak is hívei, akik parázs  
vitákban csaptak össze anélkül, hogy kiváltak volna a nyelv bűvköréből,  
abban az időben, amikor Németországban már Hitler került fiatal • • ra,  
a francia népfront-kormánynak viszont Leon Blum volt a minisztere • . ke.  
Egy zsidó származású francia, akinek a zsidósághoz már nem volt sem-
mi köze.  

Mi tartotta össze őket? Csak az anyanyelv. A vaalláxlpak legtöbbször 
nem volt más, legföljebb hagyományőrző  jelentősége. S' ,a ►  r` et4" 
ben indult el Varsóból, búcsuestjén egy öregember a  
sott fel: Édesapám vett nekem egy gödölyét — ha jól  
hallott szövegre —, de már senki sem figyelt oda. A OS  
áthaladó vonatban maceszt evett, útitársai legnagyobbr. 
így maga is várta, mikor szállítja le a Gestapo s viszi'  

De szerencséje volt, nem bántották.  
Én Singert nem tartom nagy írónak. Igaz, egy-két  agyai 

falusi történetét olvastam csupán, jiddisül beszél ő  zsidó  
a német irodalomból világhírre emelkedett Stefan Zweíig, Branz Werfel  

+ Olva- 
rég  

~ot'  
[ésé~, s 
~~ba. 

489  



vagy Kafka, sőt az angolul író, s az amerikai zsidóság életét feltáró Saul 
Below is szerintem messze maga mögött hagyja ezt az ősei nyelvéhez 
ragaszkodó elbeszélőt. 

A szerénységét tisztelem és a hűségét. 'Mert meddig élhet egy diasz-
póra nyelve, ha mégoly régi hagyományokban gyökerezik is, mint a jiddis? 
Egy-két nemzedék és nem lesz többé senki, aki megérti, amit Singer írt. 

Úgy látszik azonban, hogy ő  ilyen gondolatokkal nem gyötri magát. 
Mintha önmagának írna, senki mással sem törődve, s ez már nemcsak a 
hűségét fejezi ki népéhez s anyanyelvéhez, de a bátorságával is példát 
mutat. 

Roger Martin du Gard naplója került a kezembe megint. Izgalma-
sabb, mint első  olvasásra volt. Talán azért, mert én sem nézek olyan 
szemmel a világra mint még tíz év előtt. De ez a tökéletes impassibilité, 
ez a : féltékenyen őrzött elszigetelődés a külvilágtól, hogy annál nagyobb 
figyelmet szentelhessen muiikájának, `az írásnak err ől a világáról, azt hi-
szem, példátlan. Flaubert, az ifjúkori eszménykép messze elmarad ábrá-
zolás és kifejezés .törekvésében az övé mögött. Martin du Gard közvet-
len közelből sem hagyta kizökkenteni magát azzal, ami körülötte törté-
nik. A háború alatt némán tűrt és szenvedett , egészsége megromlott a 
hiányos táplálkozás következtében, ő  azonban változatlanul sokat dolgo-
zott. Nem vett részt az ellenállási mozgalomban, nem állt ide vagy oda, 
csak gyűjtötte az anyagot utolsó nagyra tervezett m űvéhez, Maumort ez-
redes naplójához, amely sosem készült el. Az újabb kori meghatározás, 
elkötelezett író, semmiképpen sem illenék rá. Biztosabbnak látszó helyre 
is akkor ment, amikor figyelmeztették, hogy a szövetségek partraszállása 
esetén őt is elhurcolják a németek, rajta van a listán. Érzelmileg ugyan 
megviselték a borzalmak, de nem lépett ki a passzív rezisztencia várfalai 
közül, s mint írta, hallgatásával volt kénytelen hitelesíteni „a szorgalmas 
bencés barátról szóló képtelen legendát, aki mindennapos munkájaba be-. 
falazva , széllel és dagállyal szemben is folytatta művét". 

Romain Rohand kapcsolatot talált a maquisard-okkal, Gide is bele-
keveredett — mint mondta — az „aktuális küzdelmekbe", amit a háború 
végén mélységesen megbánt, elítélve az „aktív" irodalmat s a munkájá-
nak élő  ember szenvedélyével sóhajtotta: „Bárcsak ne engedtem volna, 
hogy belesodorjanak!" 

Pedig mindenki belesodródott a világ különböz ő  részein. Irók tűn-
tek fel, akiket kizárólag az elkötelezettség tartott a felszínen, s addig 
ismeretlen tehetségek léptek ki a homályból, mint a franciáknál Vercors, 
miközben Martin du Gard formai gondokkal gyötr ődött. Mert Gide is 
azt írta neki: „A köret legyen ízletesebb, mint a hús." A haldokló Babits 
ugyanabban az időben rezignáltan sóhajtotta: „Franciák". És példaként 
említette a francia akadém ia nyelvészeit, akik a háborús Párizsban is 
megtartották szokásos gyűléseiket a nyelvtisztaság védelmében. 

Én meg most Du Gard-ral sóhajtom: „Mire jó egy könyvvel több 
abban a zűrzavarban, amelybe a világ hosszú időre belesüllyedt?" És ezt 
a fordító Benedek Marcell hangján hallom, . aki azzal biztatott egykoron: 

amit mondom, amt apám mondott, amikor tanítványaival be járta Er-, 
délyt: nektek kötelességtek Írni!" 

Mindjárt le is intem magam a nagykép ű  párhuzam miatt, meg azért 
is, mert hangos szóval hirdettem a „szolgálatot" ahelyett, hogy a m ű-
gonddal törődtem volna. Az írás művészetének mégiscsak az a legfonto-
sabb feladata. Igaz, anélkül is lehet írni, s ki vitathatná el a kisirodal-
mak létezési jogát? 

Kötelesség, öröm és szolgálat — minden ellentmondás ellenére — 
benne van Martin du Gard írói munkájában. Maumort ezredes, akinek 
hatalmas én-regényéhez gyűjtötte az anyagot, tulajdonképpen ő  maga 
volt. És a háború is minden borzalmával helyet kapott volna a regény- 
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ben, hiszen a tervezett mű  Franciaország lerohanásával kezdődött, s 
aligha az oly gyakran hangoztatott kishitűségével magyarázható, hogy 
sosem fejeződött be. Pedig a háború után még másfél évtizedig élt. 

Ideje nagy részét Nizzában, a fényűző  Azúrparton töltötte, amelyet 
most Graham Green a bűnök fertőjének mond, ahol embertelen viszo-
nyok uralkodnak. Alig hihet ő, hogy játékkaszinóval és a mindenkori 
gazdagokkal benépesítve az ő  korában más lett volna. Erről azonban 
nem jegyzett fel semmit. 

Minden napló általában az ellentmondások műfaja. A vita önmag 
gunkkal legőszintébben a naplóban nyilvánul meg. Milyen jellemző, hogy 
Du Gard a háború alatt fogott bele a naplóírásba, s tíz éven át minden 
panaszát, mint valami vallomást a naplójában közölte . A nagy művel 
nem jutott a kezdésnél tovább. Ezt a gyónókönyvet írta az öregség elé-
giájával. 

Ideje, mondom magamban, hogy én 1s naplót vezessek. De mindjárt 
le is inteni magam, hiszen békében élünk, egyel őre legalább, s az írónak 
sincs oka elrejteni gondolatait a világ el ől. 

„Amerika a négerekből él!" — kiáltotta világgá Richard Wright, a 
regényíró, aki fiatalon harcos kommunista lett, majd a háború után Párizs-
ban .megtelepedve a Temps Modern munkatársa. Sartre körében persze 
már nem volt tagja a pártnak, megtagadta korábbi világnézetét, és a 
fehérek elleni fajgyűlöletet hirdette. 

Nem kétséges, hogy erre nemcsak neki, de a feketéknek általában 
okuk volt. A gyarmatosítók Amerikában éppúgy, mint Afrikában el őbb 
lemészárolták a bennszülötteket, aztán a megmaradtakat rabszolgasorsra 
kényszerítették. Angolok, franciák, németek, spanyolok, mind. A hódítók 
úgy bántak velük, mint az őserdő  vadjaival. 

Aztán jött a megbocsátás, a kiengesztelés, a demokrácia kora, jött 
Lincoln, és Walt Whitm.an már az egyenjogúság szellemében írta verseit. 
A feketék azonban természetesen továbbra is feketék maradtak, s enge-
delmes szolgái a felülr ől irányított és ellenőrzött demokráciának. Szótá-
ruk a fehérek szolgálatában egészen beszűkült: Igen, uram. Nem, uram. 
Hálából az engedelmességért erősödni kezdett a nagylelkű  felfogás, hogy 
a néger is ember, s Tamás bátya kunyhóját, a jólelkű  négerrel minden 
kultúrnyelvre lefordították. 

Mindebben nincsen semmi új. Csak a feketék nem titkolt gy űlölete 
a fehérekkel szemben volt ú és meglep ő  s váltott ki mélységes meg-
döbbenést. Hogy jönnek hozzá? — háborodtak fel a felsőbbrendű  fa ji ön-
tudat hívei. De akkor már késő  volt. A fehérek dekadenciája látni ha gy-
ta magán a hullafoltokat, s nem sok időbe telt, hogy a harmadik vi tág-
ban fedezték fel az újat, modemet teremtő  erők ősforrását. Most már 
a felszabadított gyarmati népek között az új piacokat is. 

De maradjunk csak a művészetnél, s menjünk vissza Gauguinig. Az 
ő  vásznain jelent meg az els ő  hír a primitív életformában rejlő  szépsé-
gekről. Egy merőben más kultúráról. A festő  azonban, aki _ otthagyta 
családját és övig meztelen egészséges és gyönyör ű  lányokat festett Tahiti 
szigetén, még megőrizte az európai kifejezési formákat. Utána a kubis-
ták, Picasso, Braque és a többiek már felismerték a feketék primitiviz-
musában az új festői nyelv nagy lehetőségeit. Nem az egzotikumot, ha-
nem az alkotás egyszerű, nyers jelbeszédének szubsztanciáját. 

A sznobok kivételével sokáig senki sem akart a vén Európa mű-
vészeti életében helyet csinálni a kubistáknak. Másfelől jött a közvetítés, 
Amerikából, ahova a hittérítők elvitték a feketék tamtam zenéjének izgat 
masan érzéki monotóniáját, s . á spirituálék melankolikus szépségét. Az 
új zene, a dzsessz előszőr csak divat lett Európában. Amikor aztán a tđ-
megek mindenütt átvették, bele kellett tör ődni a harmadik világ zenei 
imperializmusába. 
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És a népi eredetű  kifejezési nyelv nemcsak az új zene dallamtalan-
ságával hódított Stravinskyjtől kezdve Bartókig, hanem a képzőművészet-
ben is. Most, a naiv festők divatja idejében, már az elvesztett Édent si-
ratjuk, miközben féltékenyen Őrizzük minden primitivizmussal szemben 
azt, ami az egyéni teremtő  géniusz snűvészetéból még megmaradt. Egyet-
len reményünk hogy a primitív művészet és a naivok kora is lejár majd. 
Mert ismételni 'fogja önmagát. 

Amikor mindezen magamban elmélázok, s az európai kultúrát fél-
tem, mint valami megcsontosodott öreg reakciós, egy úgynevezett színes 
New York-i riporton akad meg a tekintetem. A Metropolitain Múzeum 
egy új, méreteiben hatalmas szárnnyal b ővült: a néger primitív művé-
szet gyűjteményével. Ez nem az, ami . Európában terjedt el az utóbbi 
évtizedekben, úgyhogy a kova čicai asszonyok ésegyéb naivok sikere 
mellett a néger, istenek és véd őszentek maszkjai, a totemek tengere 
lepi el az europai áruházak „művészinek" nevezett részlegeit. Ez nem má-
solat, hanem eredetien népi művészet 

Richard Wright ezt már nem érte meg, mert húsz év előtt meghalt. 
Ha élne, talán ő  is megértené, hogy ez most már a p rimitív művészet 
dekadenciája . Ha egy muvészet múzeumba kerül , az azt jelenti, hogy kora 
lejárt. S a feketék lesznek az els ők, akik majd megtagadják. Mert ha 
biológiailag nem is lehet, lélekben nem akarnak feketék lenni. 

Alig várom a népszerű  belgrádi képes lapot Veronika Polonszkája 
további visszaemlékezéseivel Majakovszkijra. A költ ő  harminchét éves 
volt, nevét egész Oroszországban ismerték, s verseit világszerte közölték 
a baloldali folyóiratok. Polonszkája, akit ő  Norocskának becézett, színész-
nő  volt és asszony, de megígérte, hogy elválik az urától és Vladimír Vla-
dimirovics feleségé lesz. Tavasz volt, a szerelmesek évszaka, s ő  félt a 
költőtől, aki mást mondott a verseiben és mást suttogott az ő  fülébe, mert 
féltékeny volt és szertelen. Egyik pillanatban térdre hullt el őtte, aztán 
meg minden ok nélkül goromba lett és a botránytól se riadt vissza: Lili 
Brikkel is durván bánt, figyelmeztették Veronika Polonszkaját, amíg Ka-
tajevnél részegre itta magát pezsg ővel a költői  s az ember egy pilla-
natra együtt látja csaknem az egesz világirodalmat. A másik lány, Lili 
nővére már franciául írt Else Triolet néven, s rövidesen Aragon felesége 
lett, úgyhogy Eluard-t is odaképzelhetjük orosz élettársával és szürrea-
lista költészetével ebbe a társaságba. 

A nagy irodalmakra a határtalanság a jellemző , akárcsak a forradal-
makra, amelyek a társadalom hajszálerein szivárognak egyik országból a 
másikba. De franciák és oroszok viszonya nem a forradalmak idején szü-
letett. Az orosz arisztokráciának Párizs volt a második hazája, az „ember-
sűrű  gigászi vadon", azután is, hogy a Bastille-t lerombolták. A szentpé-
tervári szalonokban francia volt a társalgási nyelv, s Turgenyev nem-
csak Flaubert-ral és Maupassant nal barátkozott, de holtáig tartó szerel-
me Pauline Viardot énekesnő  iránt ugyancsak Párizshoz kötötte. A kü-
lönbség négy-öt évtized után mintha csak abban mutatkozott volna, hogy 
a realistákat felváltották a szürrealisták, s a szubjektív líra helyébe a pla-
kátköltészet lépett, amelynek programjat még Pet őfi fogalmazta meg, ha 
a nagyvilág nem is szerzett tudomást róla: 

Ha nem tudsz mást, mint eldalolni 
Saját fájdalmad s örömed; 
Nincs rád szüksége a világnak, 
S azért a szent fát félretedd. 

Eközben azonban szorgalmasan dalolta saját fájdalmát és örömét, s 
persze ezeket a verseket szívesen is közölték a korabeli lapok. 

Majakovszkij viszont saját magának állított csapdát, amikor 2. szá-
mú hadparancsában a művészetek seregéhez elkiáltotta: 
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„Elég! egy szót se rája, köpjetek a halk rimek szépségére, az áriák-
ra, a rózsafákra, meg a művészet. arzenálja sok porlepte kellékére és ka-
catára.” 

Ennyivel sem elégedett meg, név szerint is leköpte testvéreit a köl-
tészetben, a szegény Anna Ahmatovát a „versikéivel", ahogy írta, s hogy a 
költőnőt Szibéria <hómezőire hurcolták nemsokára, s lírafia hosszú id őre 
elnémult, abban a boldogtalan Majakovszkijnak is része volt. 

Mert halálosan boldogtalan lett Veronika Polonszkája iránt érzett 
szerelmében azért is, hogy mindezt nem írhatja meg, mivel nem volt lap 
a Szovjetunióban, amely ezeket a verseket közölte volna: „Hülyék! — ki-
áltotta nem sokkal öngyilkossága előtt. — Nekem nem szabad holdfény-
ről írni és a nőről, akit szeretek. De nem, még nem érkezett el az ideje. 
Előbb szögekre van szukaég és kölcsönökre. De nemsokára elérkezik az 
idő, amikor a szerelemről is írni lehet majd." Mert akkor már megér-
tette, hogy a szerelmet, ezt a semmiféle forradalomnál 'nem kisebb, nagy 
és szent érzést nem lehet kiiktatni sem az életb ől, sem az irodalombot, 
anélkül, hogy meg ne bosszulná magát. 

Majakovszkij , nem várhatta ki ezt az oly nagyon vágyott időt. A 
lírai költők elnémultak, Gorkij Sorrentóba. ment tüd őbajának kezelése 
ürügyén, Vladimir Vladimirovics pedig, miután kitépte naptárjából 1930. 
április 13-a és 14-e Iapját, főbe lőtte magát. Nem sokkal azután, néhány 
év múlva Anna Ahmatova halk sóhajaival már nem volt egyedül a szibe-
riai hómezőkön, amelyek a másik véglet tragikumát jelentették az orosz 
életben. 

Sajnos semmit sem olvastam Romain Garytól, aki franciául és an-
golul írt, pedig származása szerint orosz volt, s tavaly hatvanhat éves ko-
rában agyonlőtte magát. Azt mondják, azért, mert már nem bírta elvi-
selni három életét. Mert nem aratott osztatlan sikert, . jóllehet Sartre sze-
rint ő  írta a lengyel ellenállás legjobb regényét. De a fiatalok, az utána 
következők, főleg Robbe-Grillet szemléletét és tájfest ői készségét elavult-
nak mondták, megsokallva regényeiben a couleur locale-t, amely több 
mint száz éven át olyan sok vihart megért, még itt, a mi irodalmi kör-
nyezetünkben is. 

Romain Gary erre álnevet vett fel, s azon írta újabb regényeit, az 
álnévhez e álírót is mellékelve, fényképpel és életrajzzal, úgyhogy senki 
sem gyanakodhatott cselre. Emilé Ajar néven aratott sikert, aztán lelep-
lezte magát, megírván Emile Ajar életét és halálát, amiben csak a halál 
volt igaz, mert az igazi szerző, Romain Gary agyonlőtte magát, s lelep-
lező  regénye posztumusz könyv lett. Ezután jelentkezett az él ő  Ajar, 
Gary unokaöccse, Paul Pawlowitsch, hogy a saját nevén adja ki legújabb 
könyvét, mélyen Gary nívója alatt. 

A botrány, mint olvasom, két éven át mind a mai napig tartott, s 
a Le Mande kritikusának megjegyzése után végre talán mégis elül a vi-
har. Azt írta ugyanis: Tekintsünk el az író személyiségét ől, mert csak a 
mű  a fontos. S bár nem fér hozzá kétség, hogy ebben igaza van, a sze-
mélyiség rejtélye mégiscsak izgatja az irodalomtörténészek és az olvasók 
képzeletét. 

Travenről ma se tudja senki, hogy ki volt, s időbe telt, amíg Stend-
halról kiderült, hogy a trieszti konzullal, Henri Beyle-lel azonos. A szemé-
lyiségcserében azonban Prosper Merimé vitte el a pálmát, zseniális tu-
datossággal váltogatva írói nevét. Előbb az állítólagos Clara Ghazul spa-
nyol táncosnő  neve alatt írta meg a Carment, amely aztán Bizet operája-
ként bejárta a világot tökéletes spanyol légkört árasztva, majd a Glrazul 
anagrammájaként Ghuzla címmel egy illír mesemondó történeteivel állt 
a világ elé. Itt is hibátlan — legalább a világirodalom számára hibátlan 
— környezetrajzzal és tájfestéssel hitelessé téve h ősét és annak világát. 

A couleur locale akkor lett elengedhetetlen követelménye irodalom-
nak és képzőművészeinek egyaránt. A festők kiléptek műtermükből, s 
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modellek helyett a tájat örökítették meg, leveg őt és fényhatást  egyfor-
mán érzékelve. Camile Corot ~ fg~yy teremtett iskolát a  tájképfestészetnek 
és a magyar Szinyef Merse a Majálissal kövezte ki az utat Nagybánya fe-
lé, hogy jómaga huszonnyolc évesen, meg nem értve, s őt kigúnyolva  
vonuljon vissza.  

Ez volt, a couleur locale fénykora, amelynek Babits szerint Victor  

Hugo valóságos evangéliumát írta meg, s amely akkor nem a felületet  

kívánta színessé tenni, hanem magát a művet átitatni, „amint a nedv 'a  
növényt". Száz évvel kés őbb a jugoszláviai magyar irodalom szervez ője,  
Szenteleky Kornél írta zászlajára a couleur locale varázsigéjét. ő  sem  
a felületre gondolt, hanem a . kisebbségi szellemi élet mélyebbre ható  
jelbeszédére figyelmeztetett, amit oly sokan nem akartak megérteni.  

A nagy port felvert Romain Gary személyiségcseréjét mégsem a  
tájfestés tett vonzóvá, illetve taszítóvá. A hasonmás re télyessége váltott  
ki izgalmat, a valóságon túli képtelennek látszó valóság. Mint Karinthy  
hátborzongató vallomása a minden emberi lényben bujkáló kett ősségről:  
„Álmomban macska voltam és játszottam egymással."  

Más kérdés most már, hogy ez a kett ősség Romain  Gary életmű-
vének jót tett-e, s Ajar él-e tovább, akit Paul Pawlowitch kisajátított,  
vagy pedig az ellenállási mozgalmat Sartre szerint mindenkinél tökéle-
tesebben megírt szerző ,  ákinek a regényében a couleur locale m ár nem  
fantázia volt, hanem a megélt gyermekkori emlékek utáni honvágy meg-
szólaltatása. '  
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ALKOTÓMŰHELY  

HARTNER KÁLMÁN  

SOVÁNY GLADIÁTOROK AZ ARÉNÁBAN  
ÖSSZEFOGLALÓ A PÓLAI' FILMFESZTIVÁLRÓL  

Lelkünk legmélyén sok jó hazai filmet kívántunk. Nem tagadjuk: kíván-
csian, vártuk, hogy az ügyeletes rendez ők — a nagyágyúk ezúttal távol  
maradtak- milyen anyaggal vonulnak be a „félelmetes" Arénába, oda,  
ahol a nyári nap alatt — vagy egv vendégl ő  teraszán, estefelé — vad in-
dulattal és szépítő  szándékkal vallunk, védjük, támadjuk a mozit: köz-
vetve és közvetlenül a min őséget, amit felkínálnak a színészek, a rende-
zők, az alkótó 'stáb. A szakember elemeire bontja a képsorokat. Az volt  
a gyanúnk, hogy a termés jó-desz. de ne feledjük el, hogy a tavalyi fesz-
tivált szinte vérszomjasan követték a recenzorok, s végeredményben már  
akkor a jugoszláv film várható válságáról beszéltek. A rendez ők állí-
tólag -- menekülnek a valóságtól és tudományosan komolykodnak, elma-
rad a szatirikus ábrázolásmód stb. Az igazsághoz tartozik az is, hogy a ju-
goszláv film nem kapott meghívást az idei cannesi fesztiválra. Pedig tavaly  
— a velencei és a cannesi fesztivál, után — indokolatlan hurráoptimizmu-
sunk nem ismert határokat: Együtt emlegettük filmjeinket a franciáké-
val és az olaszokéval. Vagy legalábbis azt hittük, gondoltuk, hogy ott  
tartunk, ahol a magyarok, a csehek és a lengyelek. A nagy „hódítások"  
elmaradtak.  

Pedig most már nyilvánvaló, hogy a jugoszláv film szinte közel-
harcban mégis kiverekedte magának a helyet a nap alatt és a mozik fehér  
vásznam.. A „fekete" hullám visszavonult és el őtérbe nyomult 'a szociális  
film a maga hétköznapi témájával. Az új id ők hajnalát a nosztalgikus je-
gyekkel .  díszített produkciók hirdették. Azt mondtuk, hogy a rendezők nem  
menekülnek a valóságtól, szembenéznek a múYttal, de ugyanakkor fogéko-
nyak mindarra, amit a zsibongó jelen kínál fel. A  régi recepteket a napi  

ízléshez igazítják, a jugoszláv filmm űvészet nagy igyekezettel próbálja  
emberközelbe hozni és bemutatni az életet.  

A mélylélektan divatozik? Meg a cinema direct? A puszta komédiázást  

sem vetik meg , a rendezők. A film közvetlen köze a valósághoz megkérd ő-
jelezhetetlen.  

Aztán összesen harminc filmet vizsgáztattunk az Arénában.  

~ 

Nem kétséges, hogy a mozit a tömegigény hozta létre, de nem marad  

le az üzleti érdek sem. A mozi szórakozás és műalkotás. A jugoszláv fil-
mesek pedig — miért ne? — elfogadják a játékszabályokat, hiszem — a  

néző  műveltségi szintjével nem sokat törődve — nagy számban gyártottak  
olyan filmeket, amelyeknek nincs semmiféle művészi értéke, habár a  
fiatal rendezők egyike{másika újat szeretne mondani ;  de minden hiába: 
a szövegmondása selypít. Az oszthatatlan és egységes 

"  mozi  aranykora  
régen faképnél hagyott bennünket. A rossz  filmek nem- -:_ alkalommal  
elmossák a j8 filmeket. Az értékrend felborulása elke i - -'.. Ma-
gyarán fogalmazva: ember legyen a talpán, aki tel'ességdben elveti a , ju-  
gosziláv filmeket, de bátor pali az is, aki tízes tai m lnósiti` mind-
azt -- vagy a felét —, amit a fesztiválon látott. Azt . nQtk ,abCgy az Edén  



még az ég is beborult. Szokatlanul h űvös esték és szokatlanul hűvös tu-
rist. Egyik kultúrmunkásunktól — ez anekdota — szeptemberben meg-
kérdezték, hogy hol töltötte a nyarat. A válasz: 

— Pólában. 
Újabb kérdés: 

Láttál jó filmen is? 
Hogyne. Az egyik külvárosi moziban megnéztem a Száll a kakukk 

fészkére című  Forman-produkciót. 

MOST VAN A NAP LEMENŐBEN 

Nagyjából ilyen és hasonló „nótákkal" búcsúztatta a közönség a fesz-
tiváli napokat, de senki sem vesztette el végérvényesen az optimizmusát 
— ez nem futball —, hiszen tudták, hogy a nap menetrendszer ű  pontos-
sággal másnap ismét megjelenik a horizonton. Nem volt az Arénában 
emelkedett a hangulat, a közönség elfelejtett szurkolni, vigadni és füttyög-
ni. Volt bizony olyan esztendő, amikor az Aréna hatalmas vásznára azokat 
a filmeket vetítették, amelyek a külföldi fesztiválokon rangos elismerés-
ben részesültek, díjakat kaptak. Ilyen „fehér holló" az idén messze el-
kerülte a szép isztriai, várost. 

Pedig nagy volt a kínálat. Alaposan megtömték a kosarat. Nem gye-
rekjáték harminc filmet piacra dobni egyetlen esztend ő  leforgása alatt 
akkor, amikor Hollywoodban is rövidebbre fogták a gyepl őt és amikor 
valamiképpen — komolyan mondjuk — mégis takarékoskodunk a sze-
gény dinárral. A műfaji megoszlásra sincs panasz. Megmutatkoztak a 
történelmi drámák, ismét láttunk mozgalmas partizánfilmeket, a melo-
dráma is besurrant a nyitott kiskapun, volt krimi. Gyermekfilm is sze-
repelt a műsorban. Miért csalódtunk mégis? Miért csalódtak a külföldi 
vendégek, akik a múltban olyan szívesen tapsoltak az Arénában? 

Elmaradt a Nagy Élmény. A nagy FILM. Filmjeink népszerűsége 
mozijainkban verhetetlen, -de verhetetlenek a németek is a maguk bugyuta 
szexfilmjeikkel és verhetetlenek a hongkongiak, akik a bl ődli karatefilme-
ket árulják. A verhetetlenség még nem jelenti azt, hogy csodálatosan ját-
szunk, talán könnyű  az ellenfél. Ugyanis mi a nagyközönséget szolgáljuk 
és kiszolgáljuk. A rendezők előtt csak egy cél lebegett: ne bukjon meg 
a mozija a nagyközönség auditóriuma el őtt. A szép és nemes művészi 
ambíció valahol — útközben — kipottyant az emlékezetünkb ől. Hát nem 
érdekes? Az új jugoszláv filmek mindegyikében — majdnem mindegyiké-
ben — ész és mérték nélkül vetkőznek a szereplők. Ezzel nem fejeződött 
be az észtelen „lapátolás". Bevetettek a történetbe egy divatos — ócska — 
táncdalt, egy borzalmas és hangos népdalt ... és úgy gondolták, hogy 
ezzel mindent megtettek a siker erdekében. Csakhogy mindez édeskevés a 
vastapshoz. 

TÜKRÖM, TÜKRÖM 

A pólai anyag belenézhetett a nagytükörbe. Megmutathatta a pucér 
színésznőket, a hófehér ágyakban hempergő  daliákat, megmutathatta a 
profilját. Aztán megkérdezhette: 

Tükröm, tükröm ... 
Végül legyintett: 

Inkább ne mondj semmit. 

Mi mégis „árulkodunk". Egynéhány filmet alkalmasnak tartunk arra, 
hogy értékeljük, felértékeljük, leértékeljük, mert azért az ördög — a mi 
ördögünk — színe nem is olyan fekete mindig. Mi festettük feketére, mi 
verjük félre a harangokat; akkor is, ha nem szükséges, de a fekete festék 
és a harang mindig kéznél van. Megpróbálkozunk a lehetetlennel. Egy kis 
jóindulattal szép is mondható az idei termésről. Ugyanis a külföldi ven-
dégek azt állítják, hogy egynéhány filmben a látás- és ábrázolásmód pro- 
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fiszinten mozog. Legfőbbképpen a Fekete himlő  (Variola Vera) című  alko-
tás kapott átmenő  osztályzatot. Vajon miért? 

Volt egykoron egy borzalmas járvány. Abban a pillanatban, amikor 
behozták az országba, mindenki megdermedt. Hamarosan kitört a pánik, 
de aztán megindult a szervezett harć  a ragályos betegség ellen. A himl ő  
úgy terjedt, akár a futótűz. Goran Marković  rendező  — akkor még na-
gyon fiatal volt — tíz évig dédelgette magában a témát. Aztán megírta 
a forgatókönyvet. A filmhez a rendező  két évig gyűjtötte az anyagot, el-
beszélgetett a járvány tanúival, azokkal, akik legy őzték a halált, túlél-
ték a betegséget, és elbeszélgetett természetesen a kórházi személyzettel 
is. Nem volt könnyű  munka. Belelapozott a gondosan őrzött iratokba, 
jegyzőkönyvekbe. Voltaképpen mi is történt 1972-ben? Ibrahim Hotinak 
„köszönhettük" a nyavalyát, aki a betegséget áthozta a határon. Ez a 
hodzsa elzarándokolt Medinába és Mekkába. Ott aztán — vagy valahol 
útközben -- felszedte a fekete himl őt. A hodzsát aztán meglátogatták a 
barátai, a rokonai és a járvány ilyképpen elterjedt. 

A film segítségével a rendező  nemcsak a betegségről vall. Látjuk a 
karantént. Egy „préselt" élet típusai vonulnak fel el őttünk. Ez az els ő  
jugoszláv katasztrófafilm, amely őszintén beszél hozzánk. Nem mulatsá-
gos mozi. Szó esik a mi átkozott mentalitásunkról, a mindig megkérd ő-
jelezhető  erkölcsről és a bürokráciáról, amely sokáig útját állta az igaz-
ságnak. Van a filmben melodráma, szerelem. Olyan képsor is, amelynek 
egyetlen célja a sokkolás. Mindenesetre a film minden kockája leköti a 
néző  figyelmét. A szereplőgárda kiváló. A plakát Rade Marković, Rade Šer-
bedžija, Erland Josephson, Bogdan Dikhć, Vladica Milosavljevi č, Semka 
Sokolovič, Radmila živikovič  és Dušica Žegarac nevét hirdeti. 

A Fekete himlőről — ez bizonyos — még hallani fogunk. 

GOLUŽA UR A HALÁLT VÁLASZTJA 

živko Nikolić  rendezte a Goluža úr halála című  tragikomédiát. A 
YU-film a szlovákokkal — pozsonyiakkal — szövetkezve dolgozta fel egy 
bizonyos Goluža úr kálváriáját. Megérkezik a kisvárosba egy szürke köny-
velő. Az unatkozó polgárok Goluža úrban látják a „sztárt", a bohócot, 
aki viheti valamire és aki ćsinálhat valamit. Nehogy felőrölje a társadal-
mat az unalom. A lapok az asztalra kerülnek, és Goluža úr elfogadja a 
játékszabályokat. Igen ám, de a szürke könyvel őnek nem lekvár van a 
nadrágjában. Meghódítja a meghódithatatlannak tartott gyönyör űséget, az 
isteni asszonyt. Ez pedig nagy bűn. A város egy emberként Goluža úr 
ellen fordul , és Goluža úr -- mi mást is tehetne! -- leugrik a hídról. Nem 
akarunk ünneprontók lenni, de szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy 
a rendező  az olasz tragikomédiák stílusában dolgozta fel az érdekes tör-
ténetet. 

Branimir Ščopanović  novellája áll a film mögött. A rendező  pedig 
— nagyon őSzinte hangulatban Szálaltatták meg azt mondta: 

-- A mese jó, azt hiszem, hogy a film érdekes, én mégis elégedet-
len vagyok. Az ördögbe! Mutassanak nekem egy filmrendezőt, aki ma-
radéktalanul elégedett azzal, amit. produkált! Mindenesetre a szlovák part-
ner azt állítja, hogy a produkció — amelyben Ljubiša Samardži č  reme-
kel — meghívást kap a cannesi fesztiválra. 

Mit mondjunk mi? A próféta szóljon a rendezőből. 

A BIRSALMA ILLATA 

Szép filmmel ajándékozott meg bennünket Mirza Idrizovič. A törté-
net színhelye Szarajevó, és maga a mese nagyrészt „véresen" nevetséges. 
Ugyanis azokban a napokban az emberek pszichéje alaposan felbolydult, 
a közeledő  világégés pánikhangulata eluralkodott az utcán. A birsalma 
illata ott -kering a szélben. Megbújik egy csöndes szobában. A családi har-
mónia — mondhatjuk — tökéletes, de a nyugtalanító hírek megrendítik a 
mohamedán házak falait is. 

A háború választóvíz. Színt kell vallani. A világégés nem hozza magá-
val a boldogságot. A rossz hatalmas és erős: senki sem menekülhet élő- 
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le a közöny ölébe. Az idő  — és a körülmények — mégis megadják azt a  
lehetőséget, hogy a becsületes ember becsületes meneteléssel hagyja el  
az életet. Színészek: Mustafa Nadarevi ć, Irfan Mensur, Ljiljana Blago-
jević, Semka Sokolóvić  és Pavle V'ujigić. ,  

Többen azt állítják, hogy ez a film maga a szivárvány.  

TANÁR ŰR, ÉN KÉSZÜLTEM  

Ne húzzuk rá meggondolatlanul a vizes lepedőt Miša Radivojević  ren-
dezőre. Ügy élni, mint a többiek című  filmje bátor. A bátorság egymagá-
ban még nem elegendő  a jó filmhez, mert a bátrak többnyire fejjel ro-
hannak a falnak, de ez a rendező  alaposan átgondolt szövegkönyvvel a  
kezében hívta a kamerák közelébe a színészeket. A rendező  is — a jelek  
szerint — úgy akar élni, mint a többiek, mint a normális világ normális  
polgárai. Nem a filmmúzeum — jobb esetben: a televízió — számára  
szállít konzerválható anyagot. A hetedik művészet alázatos szolgája Ra-
divojević. A feldolgozott anyag időszerű .  

A rendező  a vetítés után dicséretben részesült. A sötét napokat látott  
filmes — a múltban mindig megcibálták az üstökét a kritikusok -.- az  
egyik pillanatban — magáról megfeledkezve — felkiáltott:  

— Mi történik, emberek?! Máshoz szoktattak a kritikusok. Indul-
jon felém végre valaki és csapjon kupán. Mi ez? Álmodom?  

Alom, valóság, mindegy. Radivojević  jó filmmel mutatkozott be. A  
bogaras rendező  még mindig nem szabadult meg a bogaraitól, de ezek a  
parányi bogárkák most . megszelídültek, A rendez ő  ezúttal is a fiatalok  
problémájával foglalkozik. Nem tetszik neki ez a világ, amelyet készen  
kapott a feltörő  nemzedék. Talán elfelejtette, hogy egykoron minden  
szenior junior volt. Attól tart - esetenként nem alaptalanul —, hogy az  
„öregek" élesre fent késekkel védik azt az életformát, amelynek .a ko-
porsója már az udvarban áll. A történet h őse egy fiatal muzsikus, aki a  
nagyvárosban menthetetlenül és csüggedten várja a Nagy Pillanatot: ke-
resi az utat a megálmodott világba. Ez a váz. A mesébe aztán belecsöp-
pen, beledöcög a nagytata, aki felvilágosítja az unokát. Nagybetegen el-
mondja neki, hogy nem ezért ragadtak fegyvert, nem ezért harcoltak, hi-
szen akkor az igazságra szavaztak, a becsületre, az egyenl őségre stb. Va-
lami volt és most semmi sincs. A végüzenet kis sé sántít: nem hiteles.  

Egyik kezünkkel a film mellett szavazunk. A másikkal rezignáltan  
legyintünk. A vak tyúk is talál szemet. A film végeredményben profiszin-
tű. Mindén hibája az erényekből fakad.  

~ 

Vgyszintén jól felelt az anyagból Darko Bajić . Élđ  adás című  filmje  
rokonszenves kihívás, dac, talán törlesztés, fricska: az orrunk alá, mindegy.  
A szándék végeredményben tisztességes. A rendező  nagyon, de nagyon  
fiatal, s tudjuk, hogy az „ifjú kakasok" kukorékolására nem figyel oda  
az udvar. Bajić  semmi esetre sem küldhető  a szemorvoshoz, mert éles  
szemmel boncolgatja a fiatalok problémáját. Megmutatja nekünk — mi-
ért is hunyjuk be a szemünket — azokat a korlátokat, amelyek aka-
dályozzák előrehaladásukat munkahelyeiken. A bűnösöket meg is mutat-
ják nekünk, meg is nevezi. Ilyen nincs? Ilyen van. A rendez ő  eldobta a  
nagy követ és célba talált. Grimaszt kapunk, de mekkorát. A vetítés után  
mintegy öt percig zúgott a vastaps a fiatal alkotóknak. Öt perc nem  
nagy idő, de az idén számottevő .  

A filmben hárman szeretik egymást. A produkciót azonban többen  
is megszerették. Baji ć  diplomamurikája azt sejti, hogy a fiatal rendez ő-
ről a jövőben még sokat fogunk hallani.  

~ 

A jó filmek kategóriáj ába sorolhatjuk még az Élni akarok című  pro-
dukciót . A rendező  •Miroslav Mikuljan. A kamerák végre elszakadtak a  
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várostól. A szövetkezeti dolgozók — mert ez a téma is lehet hálás -- hét 
köznapjairól vallanak a képsorok. Marjan Ciglić  rendezte az Emigránsok 
című  filmet. Új rendszerünk elől menekül a film »hőse" Nyugatra. Dél-
Amerikából aztán megérkezik 'a gyermeke, aki szembesül a ugoszláv va-
lósággal,  de ugyanakkor rádöbben az emigráció piszkos hazugságaira. 
Az - útválasztás nem könnyű, de a fiatalember végre úgy érzi, hogy haza-
talál. A fesztivál közönsége nem értékelte valami nagyra a produkciót. 
A zsüri — azért mégis bosszantó — teljésen megfeledkezett err ől a po-, 
litikai moziról. Mi ez? Mini Hollywood a 30•as évekből? Érthetetlen. 

A KISPADRA SZORULTAKRÓL 

Volt egyszer egy háború, tudjuk. Ismeretes, hogy a jugoszláv film 
éppen a háborús történetekkel jegyeztette be magát — igen szemérme-
sen — a filmlexikonba. Hát ezért készült el a Július 13-a című  monstre-
produkció. Azonnal tegyük hozzá, hogy közös lónak túros a háta. A fil-
met ugyanis két rendező  kezdte el: Đukanovič  és Šaranović. Ugyanakkor 
két operatőrt állítottak a kamerák mögé: Popovićot és Pintert. A forga-
tás harmincadik napján Šaranovi ć  és Pinter sžedték a sátorfájukat és 
elhagyták a stábot. Benne a mélyvízben. 

A film mégis elkészült. A Crna Gora-i felkelésnek állít emléket a 
valóban nagyszabású produkció. Azt az időszakot öleli fel a mese, amikor 
a nép fegyvert ragadva szembeszállt a fasisztákkal. A film a történelem 
egyik szakaszát dolgozza fel. 

Nem jól. Hiányzik belőle áz ember. A háborút pedig az ember nyer-
te meg. 10 000 szereplő  — színész, statiszta — vonult fel a kamerák előtt. 
A kosztüni{öket Olaszországból és Ausztriából hozatták ... a pénz nem 
ismert határokat. A vállalkozás azonban nem sikerült ... 

Mit keres a regény filmen? Nem kétséges, hogy Ranko Marinkovi ć  
Küklopsz . című  regénye a jugoszláv irodalom egyik gyöngyszeme. A szín-
padi változat nagy siker volt. Nyolcvan színész segítségével Ante Vrdo-
1 j ak rendező  nem túl szerencsés kézzel nyúlt bele az anyagba. Bravúr 
munkát ígértek. A munkának ott vannak a nyomai, de a bravúrnak se 
híre, se hamva. A ló ledobta a hátáról a zsokét. Azért mondjuk ezt, mert 
a vetítés előtt a rendező  azt állította, hogy stábja a legjobb lovat ül-
te meg. 

Megyünk tovább — ez a film címe. Nem megyünk azonban mesz-
szire. Csak Szerbiába. Az egyik falucska határában lehullanak a fáról a 
levelek, leesik az első  hó, majd a tavasz kopogtat be az ajtón. Megérkezik 
a faluba a tanító, aki négy évig harcalt a megszállók ellen. Sokszín ű, de 
tisztességes értékrendre van szükség: tehát megyünk tóvább. Az új ta-
nító azonban nem a poros könyvek után nyúl: a gyerekeknek átmeséli 
a háborút. Túlélésre szóktatja őket. Az életnek a szó szoros értelmében 
háborús mértéket szab. A falu lakossága természetesen bizalmatlanul 
és ferde szemmel fogadja az új tanítót, akit a gyermekek az els ő  pilla-
natban a szívükbe zárnak. 

Slabodan. Stojanović  a rendező, aki egy interjúban azt nyilatkozta, 
hogy a mese 1945-ben fejeződik be, azon a napon, amikor Japánban fel-
robban az első  atombomba. A gyerekek ekkor a kávéházból — mind ez 
ideig ott volt az iskolájwk — áthurcolkodnak a vadonatúj iskolaépületbe. 
A tanító — fiatal feleségével — elhagyja a falut, hogy valahol másutt 
próbáljon szerencsét. A gyermekek sokat tanultak t őle, de a búcsú mégis 
érzékeny. A tanító szerepét Dragan Nikoli ć  tolmácsolja. A plakát Ena 
Bogović, Miloš Žutić, Danilo Stojković, Olivera Marković, Pav1e Vujisić , 
Mića Tomié, Slobodan Aligrudić  és Bata Živojinović  nevét hirdeti. 

Líra is van a filmben. A háború a háttérbe szorul. Miért jó a film? 
Nagyszerű  a szereplőgárda. Azt is megemlíthetjük, hogy a rendező  nem 
vetette magát  alá az ízlésdiktatúrának. A film mindenképpen átmen ő  
osztályzatot érdemel. 

Pontosan így írjuk le: Savamala. A furcsa cím — magyarra lefordít-
hatatlan, talán: A kicsi Száva -- pofonegyszer ű  történetet takar. Žika 
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Mitrović  a rendező. Ez azért meglepő , mert az Užicei Köztársaság rende- 
sője hét esztendővel. ezelőtt . búcsút. mondott a filmvilágnak. Most visz- 
szatért. Nem ágyútalpon érkezett, de a film témája érdekes. A kamera 
Belgrádban kóborol, de a távoli 1936. esztend őben. Akkortájt ásták fel 
a talajt: a sírok frissen tátongtak. Vártuk a nagy háborút. A nagyhatal- 
mak a világ felosztására készültek, de nálunk sem ültek tétlenül a szi- 
réna jelére váró fenegyerekek. A „helyezkedés", az üzérkedés a lelkiis- 
merettel, a becsülettel megkezdődött. Talán napjainkban is tart a rideg 
és barátságtalan alkudozás az Ördöggel. A film h ősei tulajdonképpen az 
utca gyermekei, akik szeretnék megnevezni magukat. A kataklizma el őtt 
azonban senki sem tudhatta, hogy merre induljon és hol állapodjon meg. 

Zika Mitrović  „come back"-je a . jugoszláv film szolid ünnepe. 
* 

Slobodan Sijan rendezte A maratonfutók tiszteletkört futnak című  
,,horrort". A mű  színpadi változata slágerdarab a színházak műsorán. A 
Ki énekel ott? című  film rendezőjének szereplőgárdája: Danilo Stoj 'kovič , 
Pavle Vujisić , Bogdan Diklić , Mića Tomić , Mija Aleksić, Jelisaveta Sab-
ljić, Zoran Radmilović, Bora Todorović , Melita Bihalji és mások. A szí-
nészlista mindenképpen jó filmet sejtetett. Dušan Kova čević  meséje a 
Topalovič  család történetét dolgozza fel, s azonnal tegyük hozzá, hogy en-
nek a családnak a tagjai nem az angol királyi udvarban kaptak nevelést. 
Ezek — kérem szépen — holtakkal kereskednek. A család minden tagja 
— a rég- és közelmúltban — temetkezési vállalkozó volt . és lesz is. 
Egy-egy manipuláció az „öröklakással" jól profitál, mert holtak mindig 
voltak és lesznek. Igen ám, de a forgalom egy szép napon megcsappan. 
A népszerű  „fakabát" helyett a drága rokont egyszerűen elhamvasztják. 
A Topalovič  család feje felett meggy űlnek a felhők, de végiül az ügyeletes 
zseni megtalálja a megoldást. Az egyik kritikus megjegyezte, hogy a ren-
dező  — az író hathatós támogatásaval — bemutatja nekünk, milyen is 
az eddig még fel nem fedezett balkáni gangszterizmus. A film gondolati-
hangulati egysége jó. Exportra gyártott film, amely sokat elárul mentali-
tásunkról. 

Hamlet: „A többi néma csönd." 

A fesztivál legszégyenteljesebb pillanata az volt, amikor az egyik 
filmmunkás a Naplemente vetítése után megjegyezte, hogy ilyenkor egy 
perc hallgatással el kell temetni (feledni) a filmművészetet. Az igazság faj. 
Vicsek Károly ; rendezése valóban csapnivaló. Végül is nem árt tudni az 
igazságot: a jo regény nem jó színdarab: Nem jó film sem. S mi van 
abban az esetben, ha még a regény sem . osztályozható? Érthetetlen, hogy 
Vicsek miért vetkőztette le minduntalan a szerepl őket. ' Valahol egy vaj-
dasági kisvárosban vagyunk, jó. Ebben a kisvároskában garázdálkodik a 
White Horse gúnynévén ismert szélhámos, jó. Torzkép a jugoszláv valóság 
ről, jó. A rendező  — milyen kritériumok vezényelhették — becsempészte 
a filmbe A zöld hajú lány cím ű  rockopera néhány esetlenül mozgó szerep-
lőjét. Terék Júlia levetkőzött a rockoperában, levetkőzött a Naplementé-
ben. Van ilyen foglalkozás, hogy „vetkőző  csillag?" Megteremtettük. 

Vicsek Károly a Parlaggal mutatott valamit. A Trófea silány holmi. 
A Naplemente valóban „naplemente". A tehetséges rendezőtől senki sem 
vonhatja meg a bizalmat, de munkássága önvizsgálatra szorul. Vicsek 
Károly minden bizonnyal levonja a tanulságot. 

Megsimogattuk, megcirógattuk a jugoszláv filmet, de elöljáróban 
bele is rúgtunk. Most szurkolunk. Ugyanis az a gyanú, hogy a sokat szi-
dott jugoszláv filmipar legújabb termékeit a külföldi piac felvásárolja, 
hiszen Slobodan Sijan műve (A maratonfutók tiszteletkört futnak) máris 
rangos — külföldi — elismerésben részesült, 

Meglehet, hogy néhány hónap elmúltával visszahívjuk a megbünte-
tett jugoszláv filmet a sarokból? Ha szeretjük, akkor ... 
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CSORDÁS MIHÁLY 

TULAJDONSÁGOK ÖSSZECSAPÁSA 

Művelődéstörténeti jelent őségű  turnénak lehetünk a tanúi nyaranta a 
Vajdaságban: immár fél évtizede járja Bácska és Észak-Bánát kicsiny 
falvait, tanyasorait a Tanyaszínház. Valamikor az út porában-sarában 
döcögő  szamárfogat, ma a traktort követő  biciklikaraván jelképezi azt a 
nagyszabású vállalkozást, amelynek eredményeként Kavillóig, Zentagu-
narasig és Majdánig eljutott Illyés Gyula, Weöres Sándor és Shakespeare 
szava. 

A társulat tagjai — megelőzve a más értelmiségieket — felfedezték 
a falut ,és tanyavilágot a színház és az irodalom számára. Szivácon és 
Kishegyesen minden ősszel irodalmi napokat tartanak, más helységekben 
hasonló képzőművészeti, népzenei stb. rendezvényeket, Bácstopolyán m ű -
vészeti heteket szerveznek, de mint kit űnő  médiumot igazán csak a Ta-
nyaszínház lelte meg magának a puszták népét. 

Hihettük volna az első  évben: tiszavirág életű, divatos gesztus szí-
nészeinktől, hogy nyaranta felpakolj ák holmijaikat az ekhós szekérre, és 
nyakuk közé veszik a közelségeket-t ávolságokat. A fél évtized azonban elég 
volt a megbizonyosodáshoz: á falu újbóli felfedezésének idejét éljük. 5 
immár nemcsak maguk a falvak törekszenek kijutni a jellegtelenség el-
sodró hullámaiból; hanem utcáikon mind gyakrabban t űnnek fel a köny-
veket szállító buszok, a tanyaszfnházosok szamárfogata, traktora .. . 

A közönség növekvő  elvárásokkal fogadja színészeit. Hírük meg-
előzi őket: róluk beszélgetnek a bandázó emberek, szól a rádió, írnak az 
újságok. 

Ot évvel ezelőtt rövid csattanós szövegekkel mutatkoztak be vándor-
színészeink, a következő  évben azonban már Illyés Gyula Tűvétev őkjét 
játszották. Vlaho Stulli Nagyszájú Katáját még mindig a közönség meg-
ismerésének a szándékával tűzték műsorukra, hogy tavaly már eljussa-
nak Weöres Sándor csodálatos mesejátékának, a Holdbéli csónakosnak 
a bemutatójáig. Ezt követte az idén az eddigi legnagyobb meglepetés: a 
Shakespeare-szöveg. 

Szögezzük le mindjárt az elején: jogos választás! F őként az előzmé-
nyeket figyelembe véve az. Shakespeare népiségét ől nem idegen Pecesor 
lakossága, és a puszták népét ől sem idegen a világirodalom nagy klasszi-
kusa., Ez a közönség érettebben fogadta ott a futballpályákon és iskola-
udvarokban a történelmi dráma „vajdasági" változatának el őadását, mint 
fogadják olykor nagyszínházaink látogatói a bemutatókat. 

Shakespeare IV. Henrik című  történelmi drámájának els ő  és má-
sodik részéből válogatott epizódokat Csipak Angéla, olyanokat, amelyek 
a darab fura hősének, Falstaffnak az életét ábrázolják. 

Nem hozzáírással vagy a szöveg megváltoztatásával, hanem egyszerű  
tömörítésével sarkosította meg Shakespeare drámájának világát a Ta-
nyaszínház. Tehette bátran, hiszen — Pet őfi Sándor mondotta a Shakespe-
are-művekben ábrázolt világ gazdaságáról — „Shakespeare egymaga fele 
a teremtésnek". 

A XVI. sžázad költőóriásának második drámaírói korszakából 
(1594-1600) való IV. Henrik szinte azonos időben keletkezett a Romeo és 
Juliával, de benne több a bizakodó hang, mint ez utóbbiban, vagy a har-
madik korszak küszöbén, 1600 táján megszülető  Hamletben. A társadalmi 
átalakulásba vetett ilyenfajta hit uralkodik hát itt még a kés őbbi sötét 
színeken, s ezt az optimizmust az adaptáció még inkább sugározza. 

Hernyák György rendezése a lényegi vonások kiemelésére törekszik. 
és nem történelmi kereteiben, hanem izgalmas meséjében fogja egybe a 
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darabot. Nála a hősök tulajdonságai, jelleme a döntő. Nem , másként 
jelennek meg színpadán, mint ilyen vagy olyan emberekként. Maguk a 
színpadi helyzetek is e sajátságok megmutatását célozzák, hogy aztán a 
dráma konfliktusa se egyszerűen a trónért folyó harc legyen, hanem a 
különféle emberi tulajdonságok összecsapása. 

Magasított cipőben Falstaff a végletek embere: a legszebb és leg-
csúnyább, a legbátrabb és leggyávább, a legjobb és legrosszabb egy sze-
mélyben. Figurája körül nem véletlenül gy űrűznek hát a groteszk és a 
morbid áramkörei. Hernyák György úgy állította, a darab középpontjába 
ezt a pókhasú embert, hogy minden jellemvonását jól láthassuk. 

Azzal, hogy műfajából kimozdította Shakespeare történelmi drámá 
ját, érettségéről tett tanúbizonyságot a Tanyaszínház gárdája. Bori Imre 
találóan hasonlítja az el őadás stílusát a képregényhez: „Amit igazán di-
csérni lehet, az a szövegfelfogás és a szöveggel való bánásmód. Ezt kell 
mondanunk, noha meggyőződéses hívei vagyunk a drámai szövegek szent-
ségének és sérthetetlenségének, s bosszankodni szoktunk, ha azt látjuk, 

- hogy a rendező  már megint önnön képességeihez idomította, ahhoz mér. 
te a nagyobb teljesítményeket követel ő  szöveget. A Tanyaszínház Shakes-
peare-je esetében azonban más problémáról van szó. Itt nem rendező  
ről és nem színészekről kell elmélkedni, hanem ,egy olyan mai közön-
ségről, amely egyenes leszármazottja annak .a régen voltközönségnek, 
amely évszázadokkal előbb balladákban, a múlt században pedig már 
ponyvaregényekben és a képmutogatók vásári produkciójában gyönyör-
ködott. Olyan közönségre gondolhatunk , amely manapság a képregénye-
ket éppen olyan szívesen lapozgatja , mint amilyen szívesen nézi például 
a kalandfilmeket a televízióban vagy a moziban. Azt tartjuk tehát alap 
vető  tanyaszínházi érdemnek ezen a nyáron, hogy Kavillón Shakespeare-
stripet láttunk, a produkció miniatűr-jelenetekből, amolyan képregény-
kockákból épült fel. S ha egyfel ől sok volt a dobolás és a , jelenetek el-
választó sötétség, másfelől mintha ezek- is funkciót kapták volna, mintha 
fárasztották is, csigázták is volna a figyelmet." (Shakespeare a tanyán... 
7. Nap, Forrás, 1982. augusztus 6.) 

Műfaji „elcsúszása" miatt válik a Falstaff a szabad játék színterévé. 
Mindjárt a kezdő  jelenetekben észreveszi a néző, ha 4, Soltis Lajos más 
eszközökkel alakítja szerepét, mint alakítja például : icskei István vagy 
Kovács Frigyes. Az is szemébe tűnik, hogy csak néhányan viselik egy 
meghatározott korszak kosztümeit, a többiek pedig a jellemük szellemé-
ben megtervezettt jelmezeket. Így a király ellen lázadó angol főurak so-
rából jócskán kirí Henry Percy egzotikus öltözetével-fegyverzetével, ám 
nyilvánvaló a rendezői-jelmeztervezői szándék, amely a hős spártai vo-
násait igyekszik megrajzolni. 

Eppen a sokféle elemek szerencsés összhangja teszi sajátossá és 
emeli egy átlagos színvonal fölé ezt az előadást. Remek mozgáskompo-
zicíó ad lendületet az erőteljesen kibontakozó játéknak, majd a zene 
váltásai röpítik tovább mesebeli távolságokig az ekhós szekeret. A . színé-
szek pedig alkalmasint ki-kifutnak áz alakításukat egyértelmű  tetszéssel 
fogadó bácsikák-nénikék, középkorú nők és férfiak, gyerekek közé. Es 
következnek a felejthetetlen jelenetek: Falstaff és a szolgája csirkét esz-
nek, Glendower eszeveszetten beront a rivaldafénybe .. . 

Ahogy Csipak Angéla adaptációja a IV. Henrikb ől mindazt esszenci 
álisan kivonta, ami Falstaff tragikomikus élettörténetéhez tartozik, Her-
nyák György rendező  is e furcsa Shakespeare-figura köré építette a pro-
dukciót. Nem igazodott ezzel közönségének igényeihez, de mégis kimon-
dottan a közönségnek készített el őadást. Alkalmat teremtett Soltis La-
josnak, Falstaff megszemélyesítőjének arra, hogy felszabadultan és ked-
ve szerint komédiázzon, maradéktalanul érvényre juttatva tehetségét. Ez 
a szerep valóban megfelelt Soltis Lajosnak: Falstaffban a végletek embe-
rét mutatta meg, aki magasított cipőben az első  pillanattól önmaga karika-
túrája, és töretlen lendülettel hazudja végig jeleneteit, végül felkiáltva: 
„Hát ez a világ már teljesen a hazudozásra adta magát?" 
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Sok minden fér meg egymás mellett a darab mozaikképeiben: csa-
tajelenet, lírai monológ, pantomin és harsány komédia. Ügy válik ben-
nük a darab a Shakespeare-dráma paródiájává, hogy mégiscsak komo-
lyan vesszük a bonyolult történetet is, csak nem rá figyelünk els ősorban.  
Tudatosítja bennünk a nagyszerű  játék: ennek a műnek az igazi cse-
lekménye sokkal • közelebb áll hozzánk térben és id őben, mint Shakespe-
are eredeti színházának eseményei. Ezért a korszer ű  megoldásokra füg-
gesztjük tekintetünket, Falstaff magasított cip őire és kerekded párnaha-
lára, amely végül életét menti meg.  

A morbid, a groteszk  éi.  az abszurd elemei  ekként  ötvöződnek  
Shakesp i lőadá a, amely` jó sz+árakozást nyúlt a falvak -népének.  

Soltis Lajos kiemelkedő  szerepformálása mellé szorosan sorakozik  
fel Bicskéi István, Bakota Árpád, S 	Nándor, ,Kovács Frigyes, Ab- 
rahám Irtés ,Bicskei. Elizabetta 	Bicskei  Clenđowere rövid je- 
lenetei s 	®,ca ~"tr= 	ké 

.., 	
x ~~ s ~~~ art.., í 	 komikum  

árad. B ta rpád Henry PercYje 	- 	megrajzolt mesebeli  
hős, aki mozdulataiban él. Szilágyi Nándor visszaf ottan, kevesebb esz-
közzel,. • s meggyőzően , játszott ; `ti nötökös  belülről áb-
rázolt s , é ég. Kovács  Frigyes részeg katonája a komikus színész  
erényei 1 tanúskodik. Abrahám Irén újra meg újra , visszaterelte lendü-
letes játékával eredeti kerékvágásába az egyes epizódokban onnan kité-
rő  produkciót, Bicskei Elizabetta Lepedő  Dollyként tetszett igai' a kö-
zönségnek. ' , " k  

A kerek és pörgő  jelenetekben kivétel nélkül valamennyi színész  
nyújtott néhány kellemes percet a számunkra. Vencel Valentin, Keszég  
.Károly, Tiirteli. László, Aleksandar Bogdanov, Szedlák. Péter, Dušan Polovina  
hagyo s á : os stílusban játszottak, a különös színházi Shakespeare-strip h ő-
seivé 1 .fti ' .kevésbé mertek.  

Hernyák György díszletei frappáns ötletek nyomán születtek meg,  
és egy mozgó színpad követelményeinek felelnek meg. Pataki Éva jelme-
zei jelképes értelműek, részei ennek a sok színt magába olvasztó kompozí-
ciónak.  

William Shakespeare: FALSTAFF. A szerző  IV. HENRIK című  történelmi ' drámájá-
nak I. és II. részéből adaptálta Csipak Angéla, Fordította Vas István. Rendezte: Hernyák  
György. Szereplők: Soltis Lajos (Falstaff), Szilágyi Nándor (Henrik, walesi herceg), Vencel  
Valentin (IV. Henrik), Bakota Árpád (Henry Percy és Clarence), Keszég Károly (Alfolcester),  
Bicskei István (Glendower és Főbíró), Kovács Frigyes (Pistol és Báunt), Törteit László (Polus  
és Fogdmeg), Aleksandar Bogdanov (Bárdolph) Abrahám Irén (Siirge asszony), "Bicskei  EIí-
zabetta (Lepedő  Dolly és Lancaster), SSzedlár Péter (Veron és Inas), Dušan Polovina (Szolga).  
Díszlettervező: Hernyák György. Jelmeztervező: Pataki . Éva. Világosító: Bálint Rudolf. ,  Akusz-
tikus díszlet: ifj. Lakátos László. Első  előadás: 1982. Július 18-án, Keviben. Bettutgtó: 1982.  
július 20-án, Kavillóban. (Tanyaszínház)  
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OL VASÓNAPLÓ  

KÖNYV POLITIKAI RENDSZERÜNK 
TÁRSADALMASULÁSÁNAK IDŐSZERŰ  KÉRDÉSEIRŐ L 

GABRIC MOLNÁR IRLN: A társadalmi-politikai szervezetek és a küldött-
rendszer. 
A Forum Könyvkiadónak és a Létünk szerkeszt őségének közös kiadása, 
Újvidék, 1981. 

A kötet tartalma: Első  fejezet: A küldöttrendszer mint a munkásosztály vezet ő  erejét 
biztosító forma a társadalmi döntéshozatalban; 1. A dolgozók önigazgatásának érvényesí-
tése hazánkban; 2. A küldöttrendszer fogalma, jelentősége és megvalósulása; 3. A küldött-
rendszer forrása és célja. (A küldöttrendszer ideológiai alapját alkotó marxista nézetek —  
A párizsi kommün tapasztalatai — Az októberi forradalom és a szovjetek — A Magyar Ta-
nácsköztársaság tapasztalatai — A küldöttrendszer els ő  történelmi tapasztalatai — A kül-
döttrendszer csírái a népfelszabadító háborúban — A küldöttrendszer mint a munkásosztály 
és minden dolgozó döntő  befolyását biztosító forma a politikai döntéshozatalban — A kül-
döttrendszer elsődleges célja és osztálytartalma Az érdekpluralizmus mint a társadalmi 
megállapodás alapja a küldöttrendszerben); 4. A küldöttrendszer sajátságos jegyei a társult 
munkában (A munkástanács és az önigazgatási szervek létrehozása a tmasz-ban, a tmösz-ben 
és a munkaszervezetben — A JKSZ és a többi szervezet szerepe a társultmunka-szervezet-
ben); 5. Küldöttrendszer az önigazgatási érdekközösségekben; 6. Küldöttrendszer a társa-
dalmi-politikai közösségekben. 

Második fejezet: A társadalmi-politikai szervezetek szerepe Jugoszlávia politikai rend-
szerében; 1. A társadalmi-politikai szervezetek szerepe a munkáshatalom megteremtésében 
(A dolgozók önigazgatási tudatának kialakítása hazánkban — A társadalom szubjektív er ő-
inek feladata az önigazgatási rendszer kiépítésében — A szubjektív er ők meghatározása —  
A társadalmi-politikai szervezetek helye az alkotmányos rendszerben — A társadalmi-politikai 
szervezetek alkotmányos szerepének betöltése küldöttrendszerünkben); 2. A Dolgozó Nép Szo-
cialista Szövetségének szerepe hazánk politikai rendszerében A Szocialista Szövetség szerepe 
küldöttrendszerünkben — A Kommunista Szövetség mint a JDNSZSZ vezető  politikai ereje 
— A Szocialista Szövetség munkamódszere a küldöttrendszerben); 3. A JKSZ helye és sze-
repe önigazgatási társadalmi-politikai rendszerünkben (A JKSZ vezet ő  eszmei-politikai sze-
repe mint szocialista forradalmunk törvényszer űsége — A Kommunista Szövetség ténykedése 
a küldöttrendszerben); 4. A szakszervezet beolvadása az önigazgatási politikai rendszerbe (A 
szakszervezet tevékenysége a küldöttrendszerben — A szakszervezeti alapszervezetek m ű-
ködése a társult munkában — A szakszervezet szerepe az önigazgatási döntéshozatalban —  
A szakszervezet részvétele az önigazgatási aktusok meghozatalában — A " szakszervezet kül-
dötteinek tevékenysége a képviseleti testületek társadalmi-politikai tanácsában — A szak-
szervezeti tevékenység hazánkban); 5. A Harcos Szövetség helye és szerepe önigazgatásunk 
fejlesztésében; 6. A Jugoszláv Szocialista Ifjúsági Szövetség szerepe és helye onigazgatási 
társadalmi-politikai rendszerünkben (A JSZISZ id őszerű  feladatai a politikai' rendszer fej-
lesztésében). 

Harmadik fejezet: A társadalmi-politikai szervezetek szerepe az önigaigatás er ősítésé-
ben és a proletárállam elhalásának folyamatában; L A marxizmus klasszikusainak állás-
pontja a proletárállamról; 2. A társadalmi-politikai szervezetek szerepe az önigazgatás er ő-
sftésében és a proletárdiktatúra intézményeinek társadalmasításában — Jegyzetek — Irodalom. 

A szerző , Gabrić  Molnár Irén, a politikai tudományok magisztere mintegy 
százoldalas kötetének tárgyát politikai rendszerünk két, igencsak dina-
mikus eleme képezi: a küldöttrendszer és a társadalmi-politikai szerveze-
tek. A küldöttrendszert, de ez vonatkozik a társadalmi-politikai szerveze-
tek tárgyalására is, nem meríti ki vizsgálódásai során minden lényeges 
vonatkozásban. Intézményesített voltát, noha szemmel látható dinami-
kus változás jellemzi a könyvben taglalt politikai rendszerünk mind a két 
fontos elemét, csak mellesleg érinti, akárcsak az idevonatkozó alkotmány-
jogi tételes rendelkezéseket és felépítésük alapján tényleges m űködésü-
ket. Figyelmét a küldöttrendszer bevezetésére és ezzel kapcsolatban a 
társadalmi-politikai szervezetek újabb jellegű  szerepére összpontosítja po-
litikai rendszerünk további fokozatos társadalmasítása szempontjából. 

504 



Alapvető  közelítési módját indokolva, a szerz ő  le is szögezi (11. ol-
dal): „Noha küldöttrendszerünk nagy el őrelépés a választási módszer és 
a szervezeti forma tekintetében, nem a hatalmi szervez ődés alkotja azt a 
tartalmi újdonságot, amely e rendszer lényegét meghatározza. Az els őd-
leges cél a politikai rendszer társadalmasítása és a közvetlen demokrá-
cia kiterjesztése." Ezzel a hozzáállással, ha nem is nyújt az olvasónak 
egy gyakorlati kézikönyvet arra vonatkozóan, hogy könnyebben feltalál-
ja magát újabb keletű  önigazgatási viszonyainkban, a hatalom gyakorlá-
sában közvetlen szocialista demokráciánk alapján, mégis a kötet sokak-
nak szól, mert politikai rendszerünk egyik állandóan fejl ődésben levő  új-
donságát tárgyalja, feltárva annak lényegét, és ezzel lehet őséget teremt, 
hogy nem nagy .terjedelmen, az olvasót nem terhelve a részletekkel és 
a gyakorlati jellegű  megoldásokkal, .közérthetően és szabatosan fejtse 
ki mondanivalóját. 

A küldöttrendszer tárgyalásában a szerz ő  a dolgozókat és általában 
a polgárokat megillető  döntéshozatal két szavatolt formájából indult ki. 
Nevezetesen, hogy közvetlenül döntsenek, illetve hogy a döntéseik kül-
dötteik által valósuljanak meg. A közvetlen döntés (9. oldal) úgy valósul 
meg, hogy a dolgozók a társultmunka-alapszervezetek, a helyi közösségek, 
az önigazgatási érdekközösségek és más önigazgatási szervezetek és kö-
zösségek gyűlésein, referendum és - a személyes véleménynyilvánítás más 
formáinak révén döntenek. A döntéshozatal másik módja, hogx°a dolgozók 
és általában apolgárok az ezeknek a szervezeteknek és közösségeknek a 
szerveibe delegált küldötteik által döntenek. Ez utóbbi döntéshozatali 
mód nem nevezhető  közvetett döntéshozatalnak, hisz a nálunk már meg-
valósult politikai képviseleti rendszer sem volt az a szó szoros értelmé-
ben, olyan értelemben, amint az a polgári parlamentáris képviseleti rend-
szerben megvalósul. 

Ezért helyesen cselekszik a szerz ő, amikor nem elégszik meg, hogy 
tömören jellemezze a küldöttrendszer sajátosságait, ami a közérthet őség 
szempontjából elvben eszményi megvalósulásában sem egyszer ű  (13. oldal). 
Közérthetősége meg annál inkább bonyolult, mert teljesen helytálló meg-
állapítása, miszerint: „Nem szabad azonban azt hinnünk, hogy az 1974. 
évi Alkotmánnyal egy csapásra megváltozott a helyzet. " (13.) Nevezetesen, 
hogy egészében eltűnt a politikai képviseleti rendszer addig érvényben 
levő  gyakorlata és azt maradéktalanul megvalósulva, felváltotta a küldött-
rendszer által megszabott viselkedés és viszonyrendszer. Ezért a szerz ő  
történelmi áttekintést nyújt (14-26. oldal) olvasófiának. 

A történelmi áttekintés két el őnnyel jár. Egyrészt meggyőzően ki-
domborodik a tény, hogy lényegében — a különböző  megjelenési formák-
tól eltekintve — a küldöttrendszert nem agyalták ki Jugoszláviában, ha-
nem sajátos alakban minden nagy forradalmi megmozdulás esetében, a 
proletariátus hatalmának megvalósítása során, mindig jelen van az igény 
a proletárdiktatúra közvetlen demokratikus formáinak megvalósítása iránt 
is. Ez megnyilvánul a marxizmus klasszikusainak elvont, a proletariátus 
diktatúráj ára vonatkozó megsejtéseiben, a párizsi kommün gyakorlati 
megvalósításaiban és ennek a gyakorlatnak Marx és Lenin által való elem-
zéseiben, majd az októberi forradalom és a szovjetek kezdeti gyakorlatá-
ban, de jelen van a Magyar Tanácsköztársaság csaknem öthónapos tapasz-
talataiban, s nem véletlen, hogy a szerző  a küldöttrendszer csíráit felfe-
dezi a jugoszláviai népfelszabadító háborúban, elsősorban a népfelszaba-
dító bizottságok működési módjában, de a működésüket szabályozó ren-
delkezéseink is kifejezik ezt a körülményt. 

S ez 'utóbbival nyilvánul meg a történelmi tárgyalási mód másik 
előnye, mert a szerző  így kétséget kizáróan képes bizonyítani a régebbi 
politikai képviseleti rendszerünkben jelenlevő  küldöttrendszeri elemeket. 
Ez a körülmény végigvonul egész politikai rendszerünk fejl ődésén és 
fölerősödik az önigazgatás kibontakozásávaL Lényegében ez a folya-
mat forradalmunk logikájának következménye. A küldöttrendszer elemei-
nek jelenléte proletárdiktatúránk közvetlen szocialista demokratikus for-
májának következménye, éppúgy, mint ahogy proletárdiktatúránk széle-
sen megalapozott tömegbázisa egyik alapvető  indítéka az önigazgatás át-
fogó viszonyainak bevezetésére. S ezen túlmenően ezért igénylik az arány- 
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lag fejlett önigazgatási társadalmi viszonyok, melyeknek tengelyében az 
önigazgatású termel őviszonyok vannak, a politikai képviseleti rendszer 
felcserélését a megfelel őbb küldöttrendszerrel. 

Természetesen a két döntéshozatali rendszer a maga eszményi alak-
jában lényegesen különbözik egymástól. De ez a: valóságban nincs így, 
mert nálunk, az önigazgatású szocialista Jugoszláviában, a politikai képvi-
seleti döntéshozatali mód 'társadalmi hátterét a társadalmi tulajdonon 
épülő  önigazgatási társadalmi viszonyok képezték. Ez viszont lényegesen 
más helyzet, s jellemző  a kizsákmányoló tőkés polgári parlamentarizmus-
ra. Ez, noha jelentős általános emberi vívmány, amelyet a gy őzedelmes 
proletariátus átvesz és továbbfejleszti azt új, teljesebb tartalmat bizto-
sítva az ilyen döntéshozatal számára, mégis sz űknek bizonyul a politika 
területének mind hathatósabb társadalmiasulása számára a proletariátus 
diktatúrája kiteljesedése során, ami egyben a politikai hatalom kényszer-
eszközeinek fokozatos elhalását is jelenti. Erre a kérdésre a szerz ő  köny-
ve zárófejezetében (93;-101.' oldal) ismét visszatér, mintegy összefoglalva 
egész fejtegetését, de itt már a küldöttrendszert is és a társadalmi-politi-
kai szervezeteket is mint eszközt tárgyalja a proletárállam ,  elhalása fo-
lyamata szempontjából, ami els ősorban az önigazgatás erősödése és a 
proletárdiktatúra intézményeinek társadalmasítása útján valósul meg. 

A történelmi áttekintés magában foglalja hazánk legújabb fejl ődé-
sét is. Igy azután fejtegetései alapján meggy őzően hat Gabrić  Molnár 
Irén zárómegállapítása, amely során többek között leszögezi: „A kül-
döttrendszer hazánkban a társadalmi önigazgatás intézménye, melynek 
révén a hatalom és a döntéshozatal a társadalmi összmunka és élet alap-
sejtjeiből indul ki (társultmunka-alapszervezet, önigazgatási érdekközös-
ség), és egybekapcsolja a munkásosztály és a többi dolgozó érdekeit. 
Igy ' érhető  el a munka és a hatalom egybekapcsolódása, és szüntethet ő  
meg az osztálytársadalmat jellemző  állapot, amikor a munka és a politi-
kai döntéshozatal két egymástól eltérő  (sőt antagonisztikus) osztály kezé 
ben összpontosul." (22.) Majd hozzáf űzi a következőket: „Politikai rendsze-
rünk megszilárdításának jelentős feltétele, hogy a szocialista társadalom 
összes alkotóerői demokratikusan szerveződjenek a küldöttrendszerben, 
mert így a társadalmi tudat szervezett er ői (pl. a politikai pártok) el-
vesztik monopolhelyzetüket a politikai hatalommal való rendelkezésben, 
és lehetővé válik az önigazgatási érdekek érvényesülése." (23.) 

Ilyen értelemben politikai rendszerünk tárgyalt két eleme: a küldött-
rendszer és a társadalmi-politikai szervezetek mint a szocialista társa-
dalmi tudat szervezett er ői, tartalmilag szorosan egymáshoz kapcsolód-
nak, noha szerepük politikai rendszerünk megvalósításában és fejlesz-
tésében nem azonos fajsúlyú. Természetesen, politikai rendszerünk-
ről szólva, azt alapjában mint a proletárdiktatúra megvalósításának fo-
lyamatát értelmezzük. Ezért annak lényeges eleme, a döntéshozatali mód, 
a mi esetünkben a mostani helyzetet számításba véve, a küldöttrend-
szernek, is határozottan osztálytartalma van. Err ől a kérdéskörről Gab-
rić  Molnár Irén többek között a következ őket hangsúlyozza: 

„A .küldöttrendszer osztályjellege abban nyilvánul meg, hogy általa, 
mint a társadalmi viszonyok egységes rendszere által lehetové válik: 

a munka és az igazgatás közvetítő  (politikai vagy igazgatási szerv) 
nélküli egybekapcsolódása. Ebben a folyamatban társadalmiasodik a ha-
talmi rendszer, és mind több aktív részvev ője van az igazgatásnak és a 
politikai döntéshozatalnak is; 

a szervezett munkásosztály uralma az egész társadalomban. A 
hatalomgyakorlás most már nem a munkásosztály nevében történik, ha-
nem maguk a dolgozók döntenek a munka feltételeiről, eredményeiről 
(a holt és élő  munkáról is)." (23.) 

A szerző  úgy határozott, hogy a küldöttrendszer 'megvalósulását 
részletesebben tárgyalja a társult munka szervezeteiben (27-32. oldal), 
s szűkebbre szabottan a társadalmi-politikai közösségekben. Ez indokolt 
az olvasó szemszögéből, mert így a többség számára kézzelfoghatób-
ban és szemléltetőbben tárgyalható a küldöttrendszer mechanizmusa az 
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önigazgatási szervek révén és a társadalmi-politikai szervezetek, els ősor-
ban a Kommunista Szövetség szerepe a küldöttrendszer megvalósulá-
sában. 

A könyv második alaptémáját, a társadalmi-politikai szervezetek sze-
repét Jugoszlávia politikai rendszerében, már átfogóbban tárgyalja a szer-
ző. Egészében elemzi a társadalmi-politikai szervezetek szerepét politikai 
rendszerünk megvalósításában, de külön hangsúllyal a küldöttrendszer 
kiteljesülésére, ami új elemekkel gazdagítja szerepüket. 

Ennek a második témának kiindulópontja (35-47. oldal) a társa-
dalmi-politikai szervezeteknek az önigazgatási tudat formálásában be-
töltött és a küldöttrendszer által felszínre kerül ő  újabb szerepe. Mind-
két szerepkört a szerző  a nálunk megvalósuló proletárdiktatúra rendsze-
re szempontjából elemzi, elsősorban az érvényben levő  alkotmányos ren-
delkezéseket tartva szem el őtt. Megjegyzendő : a jugoszláv önigazgatású 
szocialista politikai rendszer sajátossága, hogy a társadalmi-politikai szer-
vezeteket meglehet ősen részletesen határozza meg az alkotmány mint 
politikai rendszerünk nem állami struktúráját. 

A társadalmi-politikai szervezetek tárgyalását a szerz ő  nem a szok-
ványos Sorrendben kezdi, hanem a Szocialista Szövetség szerepével, ter-
mészetesen külön kitérve a Kommunista Szövetségre is mint a JDNSZSZ 
vezető  politikai erejére (52-55. oldal). A Szocialista Szövetség, amely az 
alkotmányos meghatározás alapján egész önigazgatási rendszerünk leg-
szélesebb politikai alapja, a szerző  egyik kiindulo megállapítása alapján 
— egyebek között a kóvetivez őkben összegezhető : 

„Társadalmunk politikai és önigazgatási intézményeinek els ősorban 
a széles körű  társadalmi csoportok, rétegek és egyének érdekeit kell meg- 
határozniuk, összehangolniuk és megoldaniuk a küldöttrendszer révén. 
Mivel a Szocialista Szövetség számtalan érdekhordozót foglal magában, 
az érdekek társadalmi verifikálásában is fontos szerepet játszik. . A társa- 
dalmi-politikai szervezetek különben csak úgy találják meg helyüket kül- 
döttrendszerünkben, ha nem külső  erőként, hanem önigazgatási rendsze- 
rünk alkotóelemeként szervezik meg a széles kör ű  demokratikus vitát 
és véleményharcot. A DNSZSZ ebben a koordinálás és az egyeztetés fel- 
adatát vállalja, mindazon társadalmi szervezetek munkájának átfogó szem- 
lélésével, amelyek a különböző  érdekek egybehangolásával tör ődnek." (49.) 

Miután hangsúlyozza a Szocialista Szövetség politikai rendszerünk 
megvalósításában betöltött szerepének újabb elemeit, amelyek a kül- 
döttrendszer bevezetésével jelentkeztek, külön témaként elemzi a Szoci- 
alista Szövetség szerepét küldöttrendszerünkben (49-52. oldal) és a Szo- 
cialista Szövetség munkamódszerét a küldöttrendszerben (55-57. oldal). 

Részletesen tárgyalj a a Kommunista Szövetség szerepét politikai 
rendszerünk megvalósítás ában és fejlesztésében (57-67. oldal) és a szak-
szervezet beépültségét önigazgatási politikai rendszerünkbe (67-80. ol-
dal). Különösen sikeres megoldást talált a  szakszervezet önigazgatási, 
gazdasági, szociális, nevelő-oktató, védelmi és politikai funkcióinak tömör, 
de tartalmas és szemléltet ő  bemutatására (71-72. oldal). Ez alkalommal 
értékesítette a szakszervezeti munkában szerzett gazdag tapasztalatait. 
A harcosszövetség és a Szocialista Ifjúsági Szövetség szerepér ől önigaz-
gatású szocialista politikai rendszerünk megvalósításában már szűkebb 
keretek között közli elemzéseit, 

Mint már említettük, a kötet zárófejezete összegezi egyrészt a nem 
állami struktúrák szerepét a proletárdiktatúra erősödésében és kitel-
jesedésében a proletárállam elhalásának folyamata szempontjából, de 
elemzi a társadalmi-politikai szervezetek közvetlen szerepét az önigazgatás 
erősítésében és ezáltal a proletárdiktatúra intézményeinek .társadalmiasu-
lási folyamatát is. . 

Mindent egybevéve, az olvasó Gabri ć  Molnár Irén révén eggyy időszerű, 
szabatosan és tomören, mégis közérthető  nyelven megirt,  politikai rendsze-
rünkről szóló könyvhöz jutott. 

.REiÁK LÁSZLÓ- 
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OLVASÁS KÖZBEN 

LŐRINC PÉTER: Társadalom és m űvészet. 
Forum, Újvidék, 1981. 

irodalmi doyenünk tanulmányait, naplójegyzeteit, skicceit olvason. El őt-
tem áró kortárs, tisztelet érte . Könyve nem könnyű  olvasmány , bárme-
lyik fejezetét veszem is. Egyik vagy másik írását átfutom, megint átolva-
som, s ezek nyomán az újabb és újabb gondolatok százai rohannak meg. 
Nyugtalan lelke éppen a nagy hasadások és útkeresések idején az 1920-as 
években — hol itt, hol ott lelte meg a nyugvópontot, de csak röpke id őre, 
mert pár év múlva már egészen új utakon járt. Ha más és más szavakkal, 
sokkal merészebb megfogalmazásokban megint csak azt mondta: 

„Az igények kielégítéséért mindent — csak nem az igényeket!" 
Lőrinc Péter új tanulmánykötete, a Társadalom és m űvészet arról 

vall nekünk, hogy tisztelettel körülvett alkotója a mi irodalmunk nagy 
családjában az a szinte egyedülálló egyéniség, aki az els ő  világháború 
után — a dadaizmus, a kubizmus, az impresszionizmus: az izmusok éles 
harcában — a szellemi mozgalmak központjában állt, ' és lapjainkban, 
folyóiratainkban olyan írásokkal, tömör esszékkel jelentkezett, amilye-
nekkel még alig valaki a mi tájunkon, jóllehet lapokban, hetilapokban, 
folyóiratokban a mi városaink nem voltak sz űkölködőben. 

Ez a kötet a múltból mindössze tizenhét írásm űvet tesz közzé; 
műfajilag nem könnyű  dolog egyiknek vagy a másiknak a helyét kije-
lölni a mai irodalomtörténeti rendben. De ne feledjük, hogy itt olykor 
a vázlatok is majdnem teljes műként hatnak, mert sejtetik azt, ami író-
juk lelkét írásra késztette, hogy . kihordja magából mindazt, ami a nagy 
történelmi — és szellemtörténeti — fordulón a vén kontinens valamennyi 
metropolisában jelentkezett és lázba hozta a fiatal entellektüeleket. 

Szerzőnk ebben az időben — a húszas évek elején tartunk — egye-
temi hallgató, majd fiatal tanár volt, amikor a legfogékonyabb életéveit 
élte a Vajdaságban, és rövid időre Pécsett, ahol az őszirózsás forradalom 
leverése után még egy ideig egy ígéretesebb berendezkedésben él ő, de-
mokratikus jövőt ígért egy kis „köztársaság" azoknak, akik a véres ve-
reségék után, és a forradalom győzelme után Oroszországban, remény-
kedtek abban, hogy az európai romok felett egy olyan új élet indul a 
meghozott nagy áldozatok árán, hogy a hosszadalmas agonizálás után is 
elhal a romantika, s helyét az aktivisták élvonalával — amelyhez Lőrinc 
Péter is tartozott — az új szellem térfoglalását készítették el ő  nem füg-
getlenül attól, ami a világban zajlott, s aminek hírei és termékei folyó-
irat, könyv formájában, bár elég körülményes utakon, de mégis eljutot-
tak hozzánk. 

Európában éppen a szellem harcosai vitték tovább a zászlót. 
Amikor Lőrinc Péter — évtizedekkel ezel őtt Láng Árpád álnéven írt 

-- kötetét olvassuk, ha megkésve is, de megelégedéssel vesszük tudomá-
sul, hogy nálunk az apró tárcák, novellák, elbeszélések, hírkopfok mel-
lett már a húszas években ilyen közlemények láttak napvilágot. Ő  gyűj-
tötte maga köré az új törekveseket sugárzó kezdeményezéseket. Nem állt 
egyedül, hisz az őt körülvevők ezekben az években hasonló hangvétellel 
jelentkeztek. 

Izzott benne a cselekvési vágy. Erről nem egy munkájában hírt adott. 
Az idő  és művészet cím ű  .feljegyzeseiben is megtaláljuk ennek a nyomát 
külön kiemelt hangsúllyal: 

„Művészet ma az idő  szuggesztiója. A »költészet« célja bármi volt 
koronként, anyaga minden lehető  esztétikák szerint a cselekvés. 

A cselekvés erőt tételez fel, és időt állapít meg. A. költészet problé- 
mája mindenkor az idő." 

De olvassuk csak tovább hévvel telt sorait: ett ől a traumától nem 
tud szabadulni. 
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„ 	Időt megállapító cselekvés az új m űvészet tárgya. ERŐ , CSELEK- 
VÉS, IDŐ !” 

„Az új művészet nem prédikál. Az új művészet nem ikovászkódik. Az 
új művészet cselekszik: időt teremt!! 

És ha dada: hát dada! 
DE ÜT A JÖVŐ  KLASSZICIZMUSA FELÉ!!" 

A kötetében közzétett tizenhét fejezet voltaképpen L őrinc Péter al-
kotói útját — és annak jelentős állomásait — adja ebben a kötetben 1920-
tól egészen 1973-ig, amikor az Avantgardizmus és realizmus című  tanulmá-
nyában már napjaink irodalmi arculatát rajzolja meg a tőle megszokott 
részletes kitérésekkel, és munkáját ezekkel az igazi L őrinc Péter-i szerény 
szavakkal fejezi be: 

„Mindezt csak éppen leteszem az olvasó asztalára. Nem igyekszem 
megoldásokat nyújtani, megfejtéseket adni, s őt fejtegetni sem e kérdést. 
Csak letenni az író-olvasó asztalára, szép csöndesen jegyezve meg: ezek 
lehetnének talán egy új vita témái, problémái." 

Az utószóban Bod Imre alapos körültekintéssel taglalja a szerz ő  
nemrég megjelent tanulmánykötetét, külön a megjelent és a meg nem 
jelent tanulmányait, majd irodalomtörténészi műgonddal így teszi he-
lyére ezt a jelentős kötetet: 

„Lőrinc Péternek ezek az írásai els ősorban irodalomtörténeti érdekű-
ek; jellegükben pedig személyes dokumentumok, de nem kerülhet ők meg, 
ha a felszabadulás utáni jugoszláviai magyar irodalom első  korszakának 
eszmetörténeti képét akarjuk megrajzolni.' 

LÉVAY ENDRE 

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI ÉS KRITIKAI SZEMPONT 
EGYSÉGE 

UTASI CSABA: Vonulni ha illőn: 
Forum, Ujvidék, 1982. 

Alkalmi versek között, mint ismeretes, igen ritka a remekm ű, hisz smáradan-
dót csak belső  sugallatra képes alkotni a művész. A kritikus írásai vi-
szont szinte kivétel nélkül alkalmi jellegűek, mivel megszületésük alkal-
ma leginkább az irodalmi mű  megjelenése. A kritikusok többsége emel-
lett általában megrendelésre dolgozik; akár állandó kritikusa egy lapnak 
vagy folyóiratnak, . akár altalomszerűen kérik fel valamely mű  elbírálására. 
Tevékenysége mindkét esetben állandó készenlétet feltételez, a folyó 
irodalmi termés rendszeres figyelését, hisz sohásem ír csupán arról a 
verses- vagy novellás könyvről, illetőleg regényről, amelyről épp szó van, 
hanem arról is, amit az illető  író vagy mások már addig, megírtak. A kri-
tika értékét és jelentőségét nem is befolyásolja alkalmisága, csupán az, 
hogy a benne foglalt ítélet időá}lló•e. 

A kritikus Utasi Csaba arcélét fürkészve, a fenti vonásokat vélem 
felfedezni: mindenekelőtt az állandó készenlétet, egy-egy műről, könyv-
ről írva is az életmű  egészét, sőt az irodalom összes vonatkozó jelenségeit 
szem előtt tartó sokoldalúságot, a teljes tájékozottságot. És még valamit. 

Gondolom, írók kissé rosszmájú nézete, hogy a legtöbb kritikus el-
vetélt író, s írótársain olyan teljesítményt kér ,  számon, . amilyenre maga 
nem képes. Ám olyan kritikus is elképzelhető, aki nem a szépírásban ki 
nem élt alkotásvágyát fojtja kritikába, hanem az alkotói folyamat rej- 

509 



télyét kutatja, tisztelettel adózik az alkotó sziszifuszi er őfeszítésének és 
az ebből születő  műnek, aki szent hivatásának tekinti az író és olvasó, 
mű  és befogadó közötti közvetítést, egyszóval az irodalom ügyének szol-
gálatát. 

E vonásokat is felfedezni véltem Utasi kritikusi arcéléban a Vonul-
ni ha illőn lapjain. 

Utasi azonban, akárcsak a legtöbb társa e „szakmában"; csak „mel-
lékállásban", mondhatnám tiszteletdíjasan kritikus, hisz mint a Magyar 
Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének állandó mun-
katársa „főállásban" irodalomtörténész, tehát részt vállal az intézet na-
gyobb tudományos' projektumaiban csakúgy, mint ahogy részt vesz a 
tudományos ülésszakokon — referátummal, korreferátummal stb. Ilyen-
formán Utasi, az irodalomtörténész is gyakran dolgozik megrendelesre, 
mert a fő  kutatási területéhez — akárcsak id őben is — kapcsolódó té-
mákhoz szinte hivatalból hozzászól. Mondanunk sem kell, hogy ez a te-
vékenység legalább olyan készenlétet követel, mint a jelenkor irodal-
mának folyamatos figyelése, egyszersmind hatalmas irodalomtörténeti 
tudásanyagot is. 

Utasi tehát olyan gyakorló kritikus, aki alapos irodalomtörténeti 
tudás birtokában ítél az irodalom napi jelenségeir ől, és olyan irodalom-
történész, aki a napi kritika állandó ujjgyakorlataival tartja frissen és 
elevenen a stílusát. Legújabb könyve ezen túlmen ően kritikai és iroda-
lomtörténeti szempontjainak teljes egységét is szemlélteti. Egyfel ől ugyan-
is az irodalmi avantgarde mellett elkötelezett újvidéki iskola képvisel ője, 
másfelől pedig az első  Symposion-nemzedék reprezentatív kritikusa, ami 
azt jelenti, hogy mind a múltban, mind a jelenben az avantgarde törek-
vések állnak figyelme középpontjában, s ez az elkötelezettség az alapja 
és kiindulópontja vizsgálódásának, s ezen alapulnak ítéletei, esztétikai 
kritériumai. 

A Vonulni ha illőn kötet szerkezete is a fenti szemléleti egységet 
hangsúlyozza: az irodalomtörténeti tanulmányok két fejezete (Közös dol-
gaink; A Kalangya körül) mintegy keretbe foglalja a jugoszláviai magyar 
irodalom folyó terméséről szóló kritikák két fejezetét (Évek, költ ők, ver-
sek; Prózaváltozatok). 

A Közös dolgaink fejezet „dolgozatainak nagyobb része — olvashat-
juk a szerző  jegyzeteiben — a Magyar Tudományos Akadémia és A 
Magyar Nyelv, Irodalom és' Hungarológiai Kutatások Intézete immár 
hagyományos együttműködésének 'keretében készült", s közülük négy fog-
lalkozik a magyar avantgarde kérdéseivel [Avantgarde és m űvészet f e j-
lődés;Az „érzelmi" és a „racionális" logika kölcsönössége Déry Tibor szür-
realista költészetében; A tulipán csapongó fia (Gelléri Andor Endre no-
velláiról); Búcsúzó varázslat (Komor András 1937-ben megjelent A 
varázsló című  regényéről)]. Érdekes paradoxonra figyelhetünk fel ezekben 
az írásokban. Utasi több eszme- és kortársához hasonlóan azért perel 
a magyar irodalomtörténetírás fő  irányával, mert nem tulajdonít köz-
ponti jelentőséget a magyar irodalmi avantgarde-nak, maga pedig e 
jelenségek, kísérletek felemás jellegét, a törekvések következetlenségét 
s egy-egy életművön belüli epizódszerűségét kifogásolja. 

A ciklus némely darabjára külön is szükségesnek tartom felhívni 
az olvasó figyelmét. A Virágzó halálfa például igen érdekes és sikeres 
kísérlet Ady költészetének mai szempontú megközelítésére, idószer űsé-
gének érzékeltetésére, amit úgy ér el a szerz ő, hogy „jelen időben" elem-
zi a Vér és arany kötetet, felfedve a költő  esztétikumot hordozó kötet-
szervező  és szerkesztési elveit. Méltán , kapott helyet e tanulmápy Az 
Ady-vers id őszerűsége (Forum Könyvkiadó — Híd, 1977) cím ű  kötetben. 
Ezzel szemben az Érték és tendencia Móricz Zsigmond Rokonok cím ű  
regényében talán az egyetlen olyan írás az egész könyvben, amelyb ől a 
penzum, a kötelezően vállalt feladat némi izzadságszaga kicsap. Az avant-
garde hívéül szegődött Utasi érthetően nem tud mit kezdeni ezzel a 
„szokványosan realista" regénnyel, amelyben csak az író „etikai felbuz- 
dulásának erejét" tudja — alig leplezett ellenérzéssel — dicsérni. 

Külön figyelmet érdemel a ciklus utolsó darabja is: Adalék Fejt ő  
Ferenc József Attila-értelmezéséhez. Érdekesen állítja szembe a költő  
barátja és szerkesztőtársa, a . „Horthy-emigráns és Rákosi-emigráns" 
L 
510 



Fejtő  Ferenccel való találkozásáról szóló lelkendez ő  írását a Híd egyik 
(névtelen) munkatársának .és a hasonló „lelkesedéshullám" elmaradását 
Fejtő  említett könyvének itteni megjelenése idején. E jelenség magyaráza-
tát keresve; érinti „szellemi életünk akkori pillanatát". M egállapítja, hogy 
„a jugoszláviai magyar irodalomfőárama az ötvenes évek elején mar 
megtagadta, a szocialista realizmus zsdanovi posztulátumait, ugyanakkor 
azonban paradox módon legjobb akarata ellenére sem tudott teljesen 
megszabadulni tőlük". Valóban felemás, ellentmondásos helyzet volt ez, 
de ne feledjük, 1953, Fejtő  könyvének ; xnegjelenésí éve még csak kezdete 
volt a dogmatizmustól való szabadulásnak, ami a kulturális szférában — 
kivált vidéken és kivált nemzetiségi viszonyodé között -- lassúbb ütem ű  
volt, mint a társadalmi életben. S hogy „értekez ő  prózánk ezzel szem-
ben tisztább képletet mutat" — jórészt B. Szabó György állhatatos küz-
delme eredményeként —, annak nemigen mond' ellent, hogy ugyanakkor 
tovább élt „a haszonelvű  irodalomszemlélet ggyyökérzete" és az erről ta-
núskodó példák (Szirmai novellása, Csáth A .Janikája s ; e példákat még 
szaporítani lehetne). Szellemi életünk f őirányáról, közelebbről íróink, kri-
tikusaink igazi törekvéséiről maga a Fejt&könyv', megjelenésének ténye 
tanúskodik a legbeszédesebben.1952-53jban ugyanis, a '.Rákosi-Magyaror-
szágról emigrált Fejtő  Ferenc. Károlyi Mihály munkatársa kiválóan al-
kalmas volt olyan antidogmatikus esztétekai tételek kifejtésére, amilye-
nekre az itteniek még nem vállalkozhattak. 

A hazai irodalmunk folyó termését elemz ő-bíráló írásokban szóki-
mondó, határozott tartású, szellemes, olykor ironikus hangú kritikus 
arcéle rajzolódik ki. Ítéleteivel lehet egyetérteni vagy vitatkozni, de tiszta 
szándékát, az irodalom szeretetét, az alkotói erőfeszítés tiszteletét, krité-
riumainak szigorúságát_ a provincializmus elleni harcának helyénvalósá-
gát elvitatni nem lehet. Igaz, e heroikus küzdelem néha mintha önma-
gáért volna, s csupán a polemikus stílus szolgálatában állna, s ilyenkor 
már-már póznak, modorosságnak hat. Az „olvás'óközönség és a leginkább 
előrefutó költők közötti szakadékról" értekezve a Tolnai-tanulmány beve-
zetőjében például ezt íria: „Az bonyolultabb, disszonáns elemeket egybe-
ötvöző  versektől elfordulva, olvasóink zöme még mindig a nagy érzelmek 
és gondolatok versbe szedését, az »érthető« és »lefordítható« szépséget 
tartja költészetnek, s mindenben, ami elüt lényegében XIX. századi ízlését ől, 
ámítást, beugratást, divatos semmitmondást vél felfedezni." Tartok t őle, 
hogy olvasóinknak e „zöme" igen csekély számot .jelent, potenciális olva-
sóközönségünk ízlése pedig — ha legalább Arany Jánoson fejl ődött volna 
— könnyebben elfogadná „a bonyolultabb, disszonáns elemeket egybe-
ötvöző" verseket is. 

Mint a . Symposion-nemzedék és mozgalom kritikusára jellemz ő  bi-
zonyos nemzedéki elfogultság is részint a bírálatra vállalt m űvek meg-
választásában, de még inkább a nemzedéki szempont érvényesítésében 
— olykor nemzedéktársaival szemben is. A két kritikai fejezet egyik leg-
kimagaslóbb írása, tanulmánya A Lola-versekt ől a gerilladalokig, vagyis 
Tolnai Ottó lírájának alakulásrajza. Nem kétséges, hogy szerz őnk Tol-
nait tartja nemzedéke legjelentősebb, legreprezentatívabb, ezen túlme-
nően pedig jelenkori jugoszláviai magyar irodalmunk legnagyobb költ ő-
jének. Mindezt a költ ői életmű  „értékelő-leíró" módszerű  megközelítésé-
vel, versrészletek egész sor szubtilis mikroeleanzésével támasztja alá. 
Tolnaiban továbbá azt az avantgarde költőt is tiszteli, aki mindenkor 
következetes a maga útján, s fejl ődése — ha nem is teljesen egyenes 
vonalú — mégis egyenletesen el őrevisz. Giont viszont épp azért marasz-
talja el, mert a Virágos katonában nem haladt elég következetesen a 
Testvérem, Joáb útján. „Alkotói kompromisszumról" beszél a regényével 
kapcsolatban (amelyre fezételezése szerint a történelmiregény-pályázat 
feltételeivel lépett az író), s ennek „torzító ereje kellemes, szórakoztató 
lektűrré alacsonyította ezt a jobb sorsra érdemes regényt, magát az írót 
pedig megtorpanásra késztette". Ismeretes, hogy a regény — a Rózsaméz-
zel kiegészülve — azóta páratlan sikert aratott itthon és határainkon túl. 
Kétlem, hogy a Joábnak ilyen sikere lenne, ha eszébe jutna valakinek 
újra kiadni. S ne feledjük, a Testvérem, Joábnak a megjelenése idején 
sem volt különösebb sikere az olvasóközönségnél, annak ellenére ;  hogy 
a megjelenését olyan viharos viták el őzték meg, amilyenre irodalmi 
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életünkben sem azel őtt, sem azóta nem volt példa. Szerény véleményem 
szerint. a Virágos katonában semmiféle kompromisszumról nincs szó, 
amint a Rózsamézben és az Ezen az oldalonban sem, hanem arról, hogy 
a Joábban még csak kísérleti szinten kipróbált és kiforratlan ábrázo ló-
és kifejezésforma az utóbbi m űvekben mutatta meg igazi teherbírását, 
számos külsődleges jegytől, modernkedéstől megtisztulva, de anélkül, 
hogy az író egy jottányit is feladott volna a csak rá jellemz ő, sajátos 
szemléletmódból és eredeti kifejeiésformából. 

Két háború közötti irodalmunk történetéhez, különösen reprezenta-
tív folyóiratának, a Kalangyának megírásra váró monográfiájához a Ka-
langya körül ciklus tanulmányai igen fontos és nélkülözhetetlen adalékok-
kal szolgálnak. Ezek közül is kiemelkedik a Kalangya novellairodalma, 
Herceg János kritikai munkássága a Kalangyában és a Kalangya Ady-képe 
című  tanulmány. Valóban imponál bennük az alapos tágyismeret, a kor-
szerű  irodalomszemlélet érvényesülése és a következetes kritikai alap-
állás. 

A Vonulni ha illőn tehát egyfelől fontos híradás a hazai hungairblógiai 
műhelyünkben folyó irodalomtörténeti kutatómunkáról, másfel ől kritikai 
irodalmunk jelentős gazdagodását jelenti. 

JUHÁSZ GÉZA 

A PARTTALAN KÍSÉRLETEZÉS ESÉLYEI 

BRASAIYÓ ISTVAN: Az intdgó. 
Forum, Újvidék 1982. 

Tanúi lehetünk Brasnyó István újabb kísérleténék: megjelent a kiadó 
szerint novellákat tartalmazó kötete, Az imágó. S azok, akik az évek 
folyamán esetleg arra várnak és abban reménykednek, hogy Brasnyó 
prózája „lecsillapodik" és ,.kikristályosodik", kialakul vegleges formája, 
azok csalódva teszik le a vékonyka kötetet: Brasnyó következetesen foly-
tatja a keresést; állandóan „úton van". 

Vajon vannak-e új vonásék a anost megjelent 21 írásban is? Tagad-
hatatlan , hogy vannak , de mindig a már ismertekkel párhuzamosan. 
Jellemző , hogy az új mozzanatok r égébben is jelen voltak Brasnyó m ű-
veiben, de csak csírájukban, most pedig jobban kibontakoztak. Most fe-
dezhetjük fel mondjuk vonzódását a szürrealista képek iránt. Már re-
cenzense, Bányái János is kiemeli, hagy a fantasztikum segítségével 
Brasnyó új, meseszerű  világot teremt, amelyben más mérnék uralkodnak, 
mint a hétköznapok világában. E sorok (rója viszont igazoltnak érzi 
korábbi Brasnyóval kapcsolatos észrevételét, miszerint m űvei erősen ezo-
terikusak és csak a jól beavatottak számára élvezhetők. Mondjuk a Bren-
ner című  Írás hőséről valószínűleg kevesen tudják, hogy hőse nem más, 
mint Csáth Géza. Hiszen csak' akkor válnak (részben) érthetővé a ködös 
és szürrealista képek, amelyek egy bomlóban lev ő  elme, egy egyensú-
lyát vesztett ember érzelmi-értelmi termékei. Amennyiben birtokában 
vagyunk ennek a kulcsnak, joggal tehetjük fel a kérdést: ki húzódhat 
meg talán Varicello vagy Génua alakja mögött? Ok is talán irodalmi 
múltunk vagy esetleg jelenünk képviselői? Vagy más: Brasnyó olyannyira 
tömörít és mindent hőseinek kötetlen gondolatain keresztül akar velünk 
közölni, hogy a környezet, a tárgyi és egyéb valóság szinte teljesen el-
süllyed és hőse lelki magánélete zavarossá, megoldhatatlanná válik. Egyéb-
ként is ez a végletekig túlfeszített tömörítés szintén jellemz ője Brasnyó 
legújabb prózájának. Az előbbi könyvek óriás mondatai itt 1s jelen van-
nak, de ugyanakkor szigorúan megszerkesztett, rövid és tárgyilagos mon-
dátokat is olvashatunk. Már a nyitóírás els őre áttekinthető , Brasnyó 
esetében nyúlfarknyinak tetsz ő  mondatai a meglepetés erejével hatnak, 
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bár a zárómondat terjedelme visszatérést jelent korábbi mondatszerkesz-
téséhez. A többi írásban is legtöbbször jelen van a fenti kett ősség, vagy 
egyszerűen az egyikben csak a rövid, a másikban pedig a tekervényes 
mondat dominál. tljszerű  az erotika majdnem teljes mellőzése, amely 
a Famíliában valósággal dúlt. Itt-ott felvillan, de mivel funkciója nincs, 
el is halványodik. Ki kell emelni az ironikus hangvétel erőteljes jelent-
kezését \egy-egy írásban, ami szintén újszer ű  Brasnyo prózájában. 

Már a fentiek alapján leszögezhető , hogy Az imágóra a stílusok tar-
kasága, az ábrázoló technikák újszerű  keveredése, más szóval: a kísér-
letezés a legjellemzőbb. De miről is szólnak ezek az írások? A nyitó-
írás (Sárga pasziánsz) inkább csak hangulattükröző , a második (Nap-
számban Cseszáknál) viszont már konkrétabb. Maguk előtt felhőt toló 
katonák jönnek és a földbirtokos házában mindent feldúlnak. Akkor 
fordította ki Liber Palkó ködmönét s azóta jó neki. A szürrealista kép 
talán valamilyen háborús mozzanatra utal. Statikus elmélkedés a jellem-
ző  a Német bibliára, míg Az óra, amelyik összevissza jár az olvasót 
újra észrevétlenül lendíti át a szürrealista álomvilágba, ahol az óra be-
lül üres, „de oda se neki, azért , mégis jár". A galambok nagyon áttétele-
sen utal szintén háborús' eseményekre. A pitymallat képe túlságosan is 
elvont, Szűkszavú, higanyszerűen megfoghatatlan, nehezen értelmezhet ő , 
de bizonyos tettre vágyás érezhet ő  ki belőle, kitörési szándék a megszo-
kottság kereteiből („Mit kezdhetne az ember vidéken, ha nem fontolgat 
magában szakadatlanul zendülést ."). Homályos az üzenete a címadó 
írásnak is, benne is jelen van a háború, a velejáró pusztítás (ez alkalom-
mal realisztikus képekkel alátámasztva). Stierlicke, a Szürke Káptalan 
fia, a düh megszállottja", valamilyen titkos forradalmi szervezet tag-
jaként érkezik a városba, de ott egy szobába zárják. Borzalmas képet 
nyújt az emberiség pusztulásáról a Felolvasás az apokalipszisr ől, amely 
szerintem utal a szerző  írásaira is. (, ;Számos elkezdett és végleg soha 
be nem fejezett történettel maga mögött ...", vagy: „A magam befeje-
zetlen történetei jártak az eszemben ...") Állókép a Lenchen Schrotter 
virrasztása. A velencei utas Prokopius Schrotter lányának története. Az 
olvasmánvosabb írások közé sorolható, bár üzenete ennek is jófórmán 
kivehetetlen. A visszatérő , de újra távozni kényszerülő  (helyét nem találja 
a régi környezetben) Varicello alakfa mögött nem tudni, ki búvik meg. 
A szobák című  írás talán az írói alkotás gyötrelmeit példázza, a szerz ő  
mindegyik hőse bőre alá akar bújni, de hiába többszörőződik meg, kép-
telen arra, hogy , mindegyik alaknak zárt, teljes és biztos formát adjon". 
Nagyon jó írásnak minősíthető  a Brenner Gímű. Kitapintható idő  és tér-
síkkeverdésnek lehetünk tanúi, a szerz ő  remekül mutatja be hőse kóros 
agyáriak vetiileteit, a valóságra csak egy-egy kulcsszóval utal, de céloz 
saját művészi küzdelmére is az anyaggal. A Variáció képek sora, de az 
információk szűkössége miatt értelmezhetetlen. 

Brasnyó kísérletező  kedve, vonzódása a stíluseszközök variálása iránt 
és szintetizáló hajlama már hosszabb ideje ismert az olvasók és kriti-
kusok körében. Teszi d mindezt akkor, amikor más' égtájak alatt a 
kísérletezések „vad" kora elmúlóban van. Természetesen egyértelm ű  
visszakanyarodás a klasszikus nagyrealizmus eszközeihez nincs, de ta-
gadhatatlan a tény. hogy a jelenleg és minden valószín űség szerint to-
vábbra is értékesnek jegyzett művelői a prózának visszatértek valami-
lyen módon a realista ábrázolásmód területére. Ugyanakkor a legjobbak 
közülük tudatosan és alkatuknak legmegfelel őbben műveikben felhasz-
nálják a modern próza, a „vad" kísérletek legsikerültebb és bevált techni-
káit is, úgyhogy egy csodálatos szintézisnek lehetünk tanúi. A posztmo-
dernizmus hívei épp azok, kik műveikkel igazolják, hogy a mai prózá-
ban helye van a cselekménynek, a definiált térnek és id őnek, de igazán 
hitelessé csak a modern irodalom kelléktárából kölcsönzött ábdrázoló 
eszközök teszik műveiket. S hogy melyek ezek az eszközök? Nos: a kép-
zettársításon alapuló technika, a lélektani feltárások, az id ő- és térsíkok 
váltakozása, a mitikus bevonása, az esszé beillesztése a szépprózába, 
hogy csak néhányat idézzünk. Brasnyó műveinek nagy többsége szakít a 
nagvrealirmus hagyományaival és csak a modern eszközök egyéni szinte-
tizálására törekszik. Igy aztán „elkésett modern" író lett, aki a saját 
maga építette labirintusban bolyong; A legnagyobb veszélyt számára az 
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ezoterikusság jelenti. Pentti Saarikoski finn költ ő  Joyce Finnegans Wake-
jéről . szólva megállapítja, hogy az „... annyira ezoterikus, hogy a szó 
köznapi értelmében nem is tarthatjuk szépirodalmi alkotásnak: olvasni 
nem lehet, ,tanultnányozii,i kell". Vagy talán Simon de Beauvoirnak  van 
igaza, amikor emlékirataiban ezt állítja: „Bizonyos könyveket csak ak-
kor érthetünk meg igazán, ha tudjuk, milyen körülmények között, milyen 
szándékkal és ki írta. 

Idézzünk egy •mondattöredéket Brasnyó Genezis című  írásából: 
„... hihetetlen ugyanis, hogy annyi korábbi kísérletének összegezett ta-
pasztalata ne hozza meg egyszer a sikeres próbálkozás diadalát ..." Nos, 
a sikeres próbálkozásról meggy őződhetünk e kötet egy írását olvasva, 
címe Prokopius Schrotter és a tökély. Ebben az elbeszélésben sikerült 
Brasnyónak a legjobban szintetizálnia a realista ábrázoló eszközöket a 
modern próza egyes elemeivel. Remek nyitómondatokat olvashatunk, 
amelyek egyszerre realisztikus és ironikus képet nyújtanak az írás h ő-
séről, Prokopius Schrotterről, a művészlelkű  mészárosról és gyertyaöntő-
ről. A rendkívül tömör első  részben uralkodó realista és ironikus hang-
vétel végig fennmarad az elbeszélésben. Nincs azonban híján a történet 
a vaskos humornak sem; gondoljunk arra, hogyan fogadja Giselle részeg 
férjét, aki a disznók között hozza haza a talált csecsem őt, vagy milyen 
okból kénytelen menekülni a későbbiek folyamán Prokopius az örökké 
szeretkezésre éhes Lenchen el ől. Kitűnően sikerült tömören bemutatni a 
főhős gyermek- és ifjúkorát is. Állandó irónia kíséri Prokopius mindjob-
ban felszínre törő  ,;művészi" elképzeléseit, amikor is a mézeskalács 
készítése közben „lelkéb ől hajtó vonalakat irt". Prokopius végeredmény-
ben valamilyenfajta epigonista „művész" lett, aki véletlenül eltalálta a 
közízlést és így lett ismertté. A „rendszernek" nem hódol be, az ifjú 
császár szobrát nem akarja elkészíteni, mert alkotói aggályai vannak. 
S bár öregkorára kedvtelésből teremti meg „legértékesebb" m űveit viasz-
ból, örökké kínozta a művészi alkotás problémája. Halála, eltűnése kü-
lönös, válamilyenfaita menekülés a „tökély végtelenül nagy kockázatá-
tól". Ez az egyidej űleg realista lélektani elbeszélés és ironikus parabola 
a kontárkodó giccses alkotókról ugyanakkor utalás is a m űvészi terem-
tés nehézségeire. A fenti elemek ügyesen keverednek, átszövik a törté-
netet, úgyhogy a Prokopius Schrotter és a tökély kétséget kizáróan a 
mai vajdasági kispróza egyik sikerültebb alkotása, antológiai értekű . Be 
tanúbizonyšága annak is, hogy az örökké kutató és kísérletez ő  Brasnyó-
nak néha-néha sikerül az önfegyelmezés, az egyéni szintetizálás, és ilyen-
kor értékes művekkel ajándékoz meg bennünket. 

VARGA ISTVÁN 

TELJES ÁTTEKINTÉS 

POMOGÁTS BÉLA: Az újabb magyar irodalom 1945-1981. 
Gondolat, Budapest, 1982. 

Ügy tetszik elérkezett az 1945 után 
kibontakozott irodalomtörténeti 
korszak összefoglalásának ideje. A 
Magyar Tudományos Akadémia Iro-
dalomtörténeti Intézetében} készül ő  
nagy kézikönyv első  és negyedik kö-
tetének megjelenése után nemrég 
egyetlen szerző  munkájaként egy kö-
tetben a teljes áttekintés is formát 
öltött. Szerzője Pomogáts Béla, cí-
me: Az újabb magyar irodalom 
1945-1981. 

Ez a könyv azok számára is meg-
lepetés, akik ismerik a jeles kriti-
kust. Tudtuk róla, hogy otthonosan 
mozog a magyar nyelvű  irodalom 
valamennyi területén, hogy szenve-
délyektől mentes szemlélete, párat-
lan szorgalma, gondossága, szenv-
telen és tiszta stílusa a kézikönyv-
írásban nagyon szerencsésen érvé-
nyesülhet, de a munka, amellyel 
most előállt, mégis több, mint ami-
re számítottunk. Elképzeléseinket 
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motiválhatta az a tény, hogy ma-
napság jobbára csak intézmények 
vállalkoznak ilyen szintézisek elké-
szítésére. Pomogáts Béla egymagá-
ban fogta át és rendezte el egyet-
len kötetbe azt a hatalmas anya-
got, amelyre az említett akadémiai 
kézikönyv négy kötetet szán. 

Szavaink: „fogta át és rendezte 
el" szó szerint vehetők. Ez a könyv 
az 1945 utáni magyar irodalom min-
den intézményérol, alkotójáról, sőt 
minden művéről tájékoztat. Az első  
könyv, amely a nem magyarországi 
magyar irodalmakról is tüzetes be-
számolókat közöl egy szerz ő  tollá-
ból. 

Ilyen vállalkozás láttán az em-
ber óhatatlanul azt hiszi: ez csak 
lexikon lehet. Vannak is olyan in-
formációi, amelyek nem többek egy-
szerű  adatközlésnél (ennek a szer-
ző  tudatában is van), de ezek az 
információk is valamilyen rendbe 
illeszkednek, s a rend egy tudomá-
nyosan megalapozott rendszerezés 
eredménye. 

Pomogáts Béla természetesen is-
meri az ilyen rendszerezés nehézsé-
geit, közelről láthatta a nagy kézi-
könyv eltervezését, ennek tanulsá-
gait hasznosította is munkájában. 
Tudja tehát, hogy az időbeli folya-
matok történészi rajza mellett a kor-
társ friss élményeit is érvényesít ő  
kritikusi munkát is el kell végeznie. 
A folyamatok rajzát m űfaj történeti 
fejezetekben oldja meg, ezek adják 
a kor hosszmetszeti képét,  a kor 
irányzatairól, alkotóiról alkotott fe-
jezetek pedig keresztmetszetszer ű  
panorámában tükrözik az írók és a 
művek csoportjait. 

Ez az eljárás, a kettős aspektus 
teszi lehetővé, hogy a korszak szel-
lemi tendenciái, lényeges poétikai 
vívmányai összefüggő  folyamatként 
álljanak elénk, s az egyes alkotók-
ról közölt tömör ismertetésekben 
csak a rájuk vonatkozó információ-
kat közölhesse. Ennek köszönhető , 
hogy a sok-sok érintkezés ellenére 
az atfedéseket el tudja kerülni, s a 
korszakokról és egy-egy alkotóról 
való lexikális és mélyebb ismeret 
megfelelő  helyet talál. 

Az Előszó közlése szerint ez a 
könyv elsősorban az ismeretterjesz-
tés szerepét óhajtja betölteni. De 
hogy e célnak jól megfelelhessen. 
nagyon is át kellett gondolni, meg 
kellett emészteni mindazt, amit a 
tudomány e tárgyban produkált. 

Észlelhető  ez a nagy gonddal és jó 
érzékkel kialakított arányokban, a 
tömör jellemzésekben, az irányzatok, 
csoportok elnevezésében. Vannak 
régóta kialakult, egyezményes kate-
góriák, például a népi mozgalom, 
s lehet tudni, kik sorolhatók annak 
címszava alá; ugyanígy az Újhold 
köréről. (Sajnos e könyvben is kö-
vetkezetesen Új Holdnak írják.) 
Mit tehet azonban a rendszerez ő  el-
me, ha tudja, hogy Nagy László, Ju-
hász Ferenc, Simon István, Kormos 
István, Fodor András, Szécsi Margit, 
Takács Imre, Csoóri Sándor rokon 
jelenségei az új magyar költészet-
nek, de azért nagy közöttük a kü-
lönbség is? Hogyan érzékeltesse 
könyvenek tagolódásával is ezeket 
a különbségeket? Legegyszer űbb az 
időrend kínálta sorrend lehetne, de 
az elmoshatná a szerep jelent őség-
különbségeit és a poétikai jellegze-
tességeket. Pomogáts Béla ezért — 
igen elmélyült megfontolásokat sej-
tető  — eredeti tagolást ad: Nagy 
László és Juhász Ferenc költészetét 
A forradalom vonzásában. A „fé-
nyes szelek" nemzedéke I. címen 
mindjárt az Újhold költői után tár-
gyalja, Simon Istvánt, Kormos Ist-
vánt, Csanádi Imrét, Simonyi Imrét, 
Darázs Endrét, Fodor Andrást és 
Rab Zsuzsát pedig A valóság vonzá-
sában. A „fényes szelek" nemzedéke 
II. cím alatt külön fejezetben. Az-
tán, a „derékhad" három hullámá-
nak ismertetése után következik Az 
őszinteség költ ői címen az a feje-
zet, amely Csoóri Sándort, Tornai 
Józsefet, Szécsi Margitot, Takács 
Imrét, Bihari Sándort és Kalász 
Mártont tárgyalja. Ez az elrende-
zés kiemeli Nagy Lászlóék ama iro-
dalomtörténeti szerepét, melyet az 
Újhold antitéziseként akkor betöl-
töttek, Kormosék nagy kizökkené-
sét a „fősodor"-ból, lírájuk tárgy-
szerűbb, rajzosabb, epikusabb jelle-
gét, Csoóriék indulásának időbeli tá-
volságát és sajátos indítékaik, lénye-
gét is. S ezek a meggondolások a 
líra folyamatáról adott hosszmetsze-
ti kép felől is igazolódnak. 

Eltér Pomogáts a konvenciótól 
akkor is, amikor Szabó Lőrincet és 
Fodor Józsefet — Nadányi Zoltán-
nal, Török Sophie-val, Marconnay 
Tiborral, Lovász Pállal, Fekete La-
jossal, Berda Józseffel, Bárdosi Né-
meth Jánossal, Pákozdy Ferenccel, 
Berczeli A. Károllyal és Keresztury 
Dezsővel együtt — A második nem- 
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zedék költ ői cím alatt fogja össze. 
(Van ilyen fejezete a prozáról is.) 
Nem kihívóan, csak árnyalatnyit tér 
el attól a fölfogástól, mely els ő , má-
sodik és harmadik nemzedéknek a 
Nyugat költőnemzedékeit tekinti. 
Pomogáts Béla kitágítja a „nemze-
dék" kategóriáit, eredeti értelme sze-
rint használja, így elférnek benne 
a Nyugattól távoli költők is, mint 
például Bárdosi Németh János és 
Pákozdy Ferenc. A későbbiekben az-
tán annál határozottabban avatja 
nyugatossá a harmadik nemzedéket, 
melynek költőit és íróit A Nyugat 
örökösei című  nagy fejezetben tár-
gyalja. Ha arra gondolunk, hogy 
Szabó Lőrincet vagy Illés Endrét 
több joggal lehet a' Nyugat örökö-
sének tekinteni, mint Horváth Bélát 
vagy Thurzó Gábort, akkor csak az 
ilyen besorolások sebezhetőségét ér-
zékeltetjük, s nem jogosságukat 
vonjuk kétségbe. A harmadik nem-
zedék apolitikusabb hajlamait 
ugyanis azért lehet okkal Babitscsal 
és Kosztolányival rokonftani, mert 
Móricz már nem reprezentálta a ké-
sei Nyugatot, Ady pedig rég nem 
élt. Különben a teljes Nyugat-örök-
séghez, melynek Ady, Kaffka Mar-
git, Juhász Gyula, Móricz is része, 
a magyar irodalom legnolitikusabb 
alkotói is jogot formálhatnak. 

Bármily furcsán hangzik is, en-
nek az ismeretterjesztő  könyvnek a 
rendszerezése az érdekesebb és ér-
tékesebb. Pedig éppen ebben nem 
támaszkodhatott kimunkált előzmé-
nyekre. A hosszmetszét és a kereszt-
metszet fejezeteiből pedig az előzők 
a tartalmasabbak, ami természetes 
is. hiszen a szemléleti és poétikai 
változásokat, . fejleményeket kisebb 
terjedelemben és reprezentáló pél-
dák révén is előadhatta, az egyes 
írókat tárgyaló részleteket viszont 
a rengetegadat és könvvcím úgy 
megterheli. hogy elmélyültebb jel-
lemzésre alig jut hely. A direkt mi- 

. nősítésektől láthatóan szándékosan 
tartózkodik is, de azért a hosszmet-
szet és a keresztmetszet együtt na-
gyon jól kitüntetik, kik határozzák 
meg a magyar irodalom alakulását. 

Megbízhatóságában van valami a 
műszerek tisztességéből. Jól tudjuk. 
hogy a névmutató nem árulhat el 
tartalmi tényezőket, de azért érde-
kes és tanulságos szórakozás az n 
névmutatóját a nagy kézikönyv els ő  

kötetének névmutatójával összevet-
ni. Sükösd Mihály például, akit a 
korszerű  törekvések érzékeny és ér-
tő  kritikusaként ismerünk, tízszer 
szerepel, Pándi Pál, aki mindig a hi-
vatalos álláspontot képviselte, tizen-
négyszer. A nagy irodalomtörténet-
ben Sükösd neve huszonnyolcszor, 
Pándié pedig ötvennégyszer olvas-
ható. A játék folytatható. 

Természetes, hogy bennünket a 
jugoszláviai magyar irodalomról szó-
ló fejezete érdekelt a legjobban. Saj-
nos, a terjedelmi korlátok miatt, itt 
semmi újat nem adhatott, de tájé-
kozottsága, adatainak megbízhatósá-
ga itt is elsőrendű, tekintete a kez-
detektől máig minden jelentősebb 
eseményt átfog, mindenről, ami fon-
tos, van egy-két lényegre utaló mon-
data. Talán csak a Gulyás Józsefről 
szóló ismertetést lehet kevesellnünk 
és hiánvolnunk, hogy Domonkos 
Istvánról szólva nem emeli ki a 
Kormányeltörésben kivételes érté-
két (bár szemmel láthatóan mások 
munkásságának ismertetésekor sem 
törekszik teljességre), Gion Nándor 
művei között pedig az Ezen az olda-
lon-t épá csak . megemlíti. Hozzátar-
tozik viszont az igazsághoz. hogy 
például Sütő  András Anyám könny ű  
álmot ígér című  híres re¢ényére sem 
szentelt négy sornál többet. 

Annak. aki ezt a könyvet elolvas-
sa. óhatatlanul arra: kell gondolnia: 
iíristen, mennyi író és mennyi mű ! 
Valóban ennyien lennének, akiket 
és amiket , számon kell tartanunk? 
S hozzá 'a rengeteg intézmény: fo-
lyóirat, szervezet. könyvkiadó! Bi-
zonyos. hogy az idő  kenvetlen sze-
lekciókkal fogja maid ritkítani ezt 
az erdőt. s 16 volna olvasni egy köny-
vet. amelyik csak arról beszél, ami 
betagozódik a jövő  olvasmánvainak 
a sorába. De ennek a naQvon tüzetes 
áttekintésnek az értelmét a majda-
ni szelekció sem teheti kétségessé. 
A lexikonok sem, mert lexikális be. 
cse ugyan elsőrendű, bibliográfiái 
(a kor irodalmára vonatkozó mun-
kákról) nagy hiányt pótolnak, még-
is több lexikonnál, mert rendje 
és folvamatrajzai a kor eleven ten-
denciáit is tükrözik. A díjazottakról 
közölttáblázata pedig üdítő  szórako-
zást is nyújt annak. aki adatai közt 
elfáradt. s van kedve tűnődni érté-
kek és értéktelenségek sorsán. 

DÉR ZOLTÁN 
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A LEXIKON DICSÉRETE 

Romániai Magyar Irodalmi Lexikon I. 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981. 

Tíz esztendő  óta várjuk a romániai 
magyar irodalom lexikonát: számon 
tartottuk a szerkesztő  munka tör-
ténetét, a megvalósulás akadályait, 
s számítottunk arra, hogy a nagy 
munka megtestesült eredménye mi-
nél hamarább a kezünkbe kerül. 
Mindazoknak a kezébe, akik Ma-
gyarországon, Erdélyben, a Vajda-
ságban,  vagy széles 
 'nagyvilágon érdeklődnek a ma-

gyar irodalom és annak egyik gaz-
dag ága: az erdélyi magyar iroda-
lom iránt. Értékes és hasznos mun-
kát ígérlek már a lexikon előkészü-
letei is, Balogh Edgár 1973 novem-
berében Marosi Ildikónak adott in-
terjújában a következőt jelentette 
ki: „A romániai magyarságnak a sz o-
cializmuson belül, szocialista nem-
zetiséggé válásában, szükséges az 
önismeret. Ez pedig nem elvont fik-
ció. Konkrétan kell ismernem, a ro-
mán néppel való együttélésében, de-
mográfiailag, struktúrájában, nép-
rajzilag, művészettörténetileg, nyel-
vileg. És mindezek összesítése: a 
lexikon. Megadva a szépirodalom-
nak a főhelyet, mert valamennyire 
most is sámánok korában élünk. De 
e mellett más is szerepet kap: az 
önismeret Összes kelléke benne van, 
ami írásbeliileg megragadható. Ezt 
tekintem életművemnek. Megfelel a 
népszolgálat elvének. Ez a mi szo-
cialista felelősségünk." 

Hosszú évek teltek el, amíg e 
nyilatkozatban is körvonalazott fe- 
lelős munkának megszületett az el- 
ső  eredménye: a Romániai Magyar 
Irodalmi Lexikon első  (A—F) köte- 
te. A kjadói gondok mellett a szer- 
kesztőségnek meg kellett küzdenie 
azzal a szakemberhiánnyal is, ame- 
lyet a nemzetiségi irodalom szomo- 
rú veszteségei okoztak. A lexikon 
törzsanyagának szerkeszt ői közül 
öten is eltávoztak az élők közül: 
Jancsó Elemér, a kiváló irodalom- 
történész, Jordáky Lajos, a munkás- 
mozgalmi és sajtótörténeti anyag 
szakértő je, Mikó Imre, az irodalmi 

 yokkal foglalkozó szócik- 
ke g gazdája, Réthy Andor, a tudós 
könyvészeti szakértő  és Venczel Jó- 
zsef, lexikon szerkesztési módsze- 
reinek kidolgozója._ Helyükbe má- 

sok álltak: Dávid Gyula és Engel 
Károly, a magyar—román kulturális 
kapcsolatok kutatói, Gábor Dénes 
bibliográfiai szakíró, Szabó Attila, 
a romániai magyar természettudo-
mányos irodalom kiváló ismerője és 
Tóth Sándor, akinek nevét filozófia-
történeti s a Korunk történetére vo-
natkozó kutatásaiból ismeri az ér-
deklődő  olvasó. 

Ennek a lexikonnak is megvan te-
hát a maga története (talán egyszer 
ezt is megírja valaki), a fontos még-
is az, hogy végre megjelent. A fel-
adat„ amelyet szerkeszt ői annak ide-
jén maguk elé tűztek, nem volt köny-
nyű, e feladat megvalósítása mind-
amellett máris meghaladja a koráb-
bi ígéreteket és várakozásokat. Az 
elkészült munka ugyanis nem pusz-
tán a romániai magyar irodalom 
lexikona, ennél több: a romániai 
magyar írásbeliség, a romániai ma-
gyar kultúra, a romániai magyar 
nemzetiségi öntudat lexikona is. 
Gyűjtőköre igen széles, feldolgozá-
si módja igen alapos: a szépiroda-
lommal foglalkozó alkotó egyénisé-
gek, kritikusok és irodalomtudósok 
valamint az irodalmi élet intézmé-
nyei mellett kitekint a romániai ma-
gyar sajtó, színházi kultúra és tu-
dományosság (ennek során a termé-
szettudományos irodalom) adataira 
is. Ahogy Balogh Edgár szerkeszt ői 
előszava elmondja, a lexikon anya-
gának kialakításakor megkülönböz-
tettek fogalmi, személyi, gyűjtő, in-
tézményi, sajtótörténeti, emlékezé-
si, illetve táji-városi címszavakat. 
Ennek a — munka közben felépí-
tett — lexikoni redszernek a révén 
alakult ki a kézikönyv rendkívül 
gazdag információs anyaga. 

A fogalmi címszavak irodalomel-
méleti fogalmakat dolgoznak fel, s 
természetesen azok a fogalmak kap-
tak külön lexikoni egységet, ame-
lyeknek nagyobb szerepe van a ro-
mániai ,magyar irodalomban. Ilye-
nek például az abszurd, az avant-
garde, a ballada, az emlékirat, az 
évkönyv vagy a folklór. A személyi 
címszavak a romániai magyar iro-
dalom alkotó és alakító egyénisé-
geit mutatják be, mindazokat, akik-
nek életük során ehhez az irodalom- 
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hoz, illetve a nemzetiségi sajtóhoz 
valamilyen közük volt, még akkor 
is, ha teljes munkásságuk nem tar-
tozik is a romániai magyar irodal-
mi kultúra keretei közé. Természe-
tesen nagy szerepet kaptak az er-
délyi irodalom klasszikusai, „alapí-
tó" egyéniségei, mint Áprily Lajos, 
Balázs Ferenc, Bánffy Miklós, Bar-
talis János, Benedek Elek, Berde 
Mária, Dsida Jenő , Endre Károly 
és Franyó Zoltán, de nagy szere-
pet kaptak a felszabadulás utáni 
korszak vezető  írói, például Aszta-
los István, Balogh Edgár, Bányai 
László, Bözödi György, Csehi Gyu-
la, sőt a „középnemzedék" vagy a 
fiatalabb nemzedék képvisel ői is, 
mint Bajor Andor, Bálint Tibor, Be-
ke György, Benkő  Samu, Bodor Pál, 
Bretter György, Csiki László, Deák 
Tamás, Farkas Árpád és Fodor Sán-
dor. Valamennyiök munkásságát ala-
pos lexikoni cikkek révén ismerheti 
meg az olvasó. 

A gyűjtő  címszavak egy-egy tu-
dományos ágazat egészét tekintik át, 
például a biológiai, a fizikai, a föld-
tani vagy a földrajzi szakirodalom 
ágazatát. Az intézményi címszavak 
a romániai magyar irodalom múlt-
és jelenbeli intézményeiről, szerveze-
teiről adnak képet. Ilyenek az Er-
délyi Irodalmi Társaság, az Erdélyi 
Szépmíves Céh vagy éppen az Ál-
lami Magyar Színházak (a kolozs-
vári, a sepsiszentgyörgyi és a temes-
vári magyar színház). A sajtótörté-
neti címszavak a nemzetiségi sajtó 
múltját és jelenét mutatják be, kö-
zöttük olyan nevezetes folyóirato-
kat és napilapokat, mint a Brassói 
Lapok című  progresszív szellemben 
dolgozó napilap, a Cimbora című  
gyermeklap, a Cultura című  négy-
nyelvű  (magyar, román, német, fran-
cia) folyóirat, _ az Ellenzék című  
kolozsvári napilap, az Erdélyi Fiata-
lok, az Erdélyi Helikon és az Erdé-
lyi Múzeum című  irodalmi, illetve 
tudományos folyóiratok, illetve a 
Független Újság című  hetilap, amely 
a harmincas évek radikális szelle-
mű  értelmiségének fóruma volt. Az 
úgynevezett emlékezési címszavak 
az egyetemes vagy erdélyi magyar 
kultúra és történelem klasszikus 
egyéniségeinek máig tartó hatásá-
ról számolnak be. Ilyen címszót ka-
pott Ady Endre, Arany János, Bar-
tók Béla, a Bolyaiak, Bölöni Farkas 

Sándor, Brassai Sámuel, Csiki Ger-
gely, Dávid Ferenc és Dózsa György 
emlékezete. Végül a táji-városi cím-
szavak az erdélyi, illetve romániai 
tájak és városok magyar irodalmi 
életéről adnak összefoglalást. Ebben 
az értelemben kapunk képet Arad, 
Brassó, Bukarest, Csíkszereda, Dés, 
Déva, Dicsőszentmárton, illetve az 
Erdővidék, valamint a moldvai és 
bukovinai csángók magyar irodal-
mi életéről és hagyományairól. 

Mint már mondottam, a lexikon 
igen széles körben dolgozza fel a 
romániai magyar művelődés külön-
féle területeit: sorra veszi a filozó-
fia, a folklór, az irodalomtudomány, 
a nyelvtudomány, a stilisztika, a 
lélektan, az esztétika, a művészet-
történet, a zenetudomény, a szociog-
ráfia, a társadalomtudomány, a 
történettudomány, a honismeret és 
a természettudományok szakterüle-
teit, illetve művelőit. A címszavakat 
kitűnő  irodalom- és művelődéstör-
ténészek, a többi között Banner Zol 
tán művészettörténész, Benk ő  And-
rás zenetöténész, Csetri Elek tör-
ténelemtudós, Faragó József folk-
lorista, Kántor Lajos és Láng Gusz-
táv irodalomtörténészek, Köt ő  Jó-
zsef színháztörténész, Murádin Je-
nő  művészettörténész és mások ír-
ták. A lexikális ismeretanyagot ál-
talában alapos bibliográfia egészíti 
ki, ez a bibliográfia is a lexikon 
értékes ismeretei közé tartozik. Ba-
logh Edgár és munkatársai mind 
szakmailag, mind a kézikönyv hasz-
nálhatóságát, olvashatóságát tekint-
ve értékes munkát hoztak létre. Min-
den lexikon annyit ér, amennyi hasz-
nálható és könnyen megtalálható 
adatot tartalmaz: a Romániai Ma-
gyar Irodalmi Lexikon most megje-
lent első  kötete ebben a tekintetben 
igen sokat nyom a mérlegen. Ada-
taiban gazdag és megbízható, s ezen 
a tulajdonságán még az sem vál-
toztat sokat, hogy a munkálatok so-
rán készült átdolgozások, kiegészí-
tések néhány esetben megbontották 
a szócikkek felépítését. A Balogh 
Edgár és munkatársai által létre-
hozott kézikönyv sok tekintetben 
mintául, ösztönző  például is szolgál-
hat: előbb-utóbb bizony létre kell 
hozni a jugoszláviai és a szlovákiai 
magyar irodalom (irodalmi kultúra) 
lexikális feldolgozását is. Mindkét 
irodalom szellemi „nagykorúsága" 
erre kötelez. 

POMOGÁTS BÉLA 
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A SZAKISKOLAI REFORM PEDAGÓGIAI STRATÉGIÁJA 

Dr LAJOS TOT: Obrazovni centri u sistemu pozivnousmerenog obrazova-
nja i vaspitanja. 
Zavod za izdavanje udžbenika — Prirodno-matemati čki fakultet, Novi Sad, 
1982. 

Tóth Lajosnak két éven belül má-
sodik könyve jelent meg, ezúttal 
szerbhorvát nyelven. Új munkája 
szintézisét jelenti egy hosszabb ku-
tatómunkának. 

A több mint 200 oldalas pedagó-
giai beszámoló három fő  részre ta-
golódik. Az első, rövid rész a tarto-
mány szakoktatási rendszerét mu-
tatja be. Az elmúlt években sok bí-
ráló megjegyzés hangzott el szak-
oktatásunkról. Tóth Lajos a tőle 
megszokott megalapozottsággal, tu-
dományos igénnyel nyúl •a kérdés-
hez. A tárgyilagosságát kell becsül-
nünk a szakoktatás vizsgálatában: 
elkerülte mind oktatási rendszerünk 
kincstári apologetikáját, ugyanak-
kor a kedvező  légkört kihasználva 
nem követi az , elfogult bírálat út-
ját sem. Az eddig megjelent elem-
ző  írások közül a legértékesebb, 
amit olvashattunk. Tárgyilagossá-
gát a tudományos alapokból való 
kiindulás, a tények részletekbe me-
nő  ismerete biztosítja. Elemzése va-
lódi intellektuális izgalmat vált ki 
az olvasóból; a tények felsorakozta-
tása mögött ott .' 1 a szerz ő  össze-
függéseket keres5 és láttató tudo-
mányos apparátusa. Nézeteit nem 
burkolja általánosságokba. Nyíltan 
tárja fel a jelenségek okait és mu-
tat rá a lehetséges megoldásokra. 

A szakoktatási rendszerünk 
megreformálásában elkövetett hibá-
kat a következőképpen látja: 

„A reform megvalósulásának ko-
moly fogyatékossága abban volt, 
hogy ez a jelentős vállalkozás nem 
viselte magán a tudományos meg-
alapozottság jegyeit; a reform rend-
kívül fontos előkészítő  szakasza 
sem időben, sem szervezési szem-
pontból, sem tartalmilag az egyes 
köztársaságokban és tartományok-
ban nem felelt meg egy ilyen nagy 
horderejű  vállalkozásnak." 

Azaz: már az előkészítő  szakasz-
ban számos - ,;művi" hibát követ-
tünk el, amelyek azután a megvaló-
sulás során egyre kirívóbban ma-
nifesztálódtak, hogy alig hat év 
után rákényszerítsék a társadalmat 
a gyökeres módosításra. 

A könyv második fő  része a ku-
tatási eredményeket mutatja be. 
Fölösleges lenne aprólékosan is-
mertetni, milyen megállapf tások-
ra jutott is szerző. Egy azonban 
biztos: mindazok, akik a szakiskolai 
központokban dolgoznak, kézikönyv-
ként használhatják munkájuk kor-
szerűbb és eredményesebb megszer-
vezése érdekében. Elsősorban azok, 
akik vezető  szerepet töltenek be a 
szakiskolai központokban. A peda-
gógus szerző  azonban tudja, hogy 
nemcsak a vezetésen múlik a ne-
velés és oktatás eredményessége. 
Éppen ezért a szakiskolai közpon-
tok törvényes alapjaitól a társult 
munkával és a környezettel való 
együttműködésig széles skálában 
elemzi az összes számban vehető  té-
nyezőt. 

Természetesnek tartjuk, hogy az 
irányítás és igazgatás körülményei-
nek nagy teret szentel. Hiszen elő-
ző  munkája teljes terjedelmében az 
általános iskola irányítását ölelte 
föl. Affinitása és szűkebb kutatási 
tere diktálta így. Az olvasó szemé-
vel tekintve a dolgokat, sokkal  ér-
dekesebbnek tartjuk azt, amit a 
tartalmi elemekről tárt fel. Igy pl. 
azt, amit a tantervekről észrevéte-
lezett. A tanterv minden iskolafo-
kozaton megszabja a művelődési ele-
meket, jártasságokat és készsége-
ket, amit tanítanunk kell, sokszor 
mély hatással van arra is, ahogyan 
azokat tanítjuk. Szerinte a célok és 
feladatok meghatározásakor már 
hibás volt azokat általánosságok-
ban megjelölni. Másrészt a tanterv-
elméleti kiindulópont volt túlhala-
dott. Az iskolákban vagy a tartomá-
nyi szakosítási érdekközösségekben 
szervezett munkacsoportok felkészü-
letlenek voltak erre a feladatra. Igy 
nem is csoda, hogy munkájukba je-
lentős fogyatékosságok épültek be. 
Adatokkal támasztja alá azt, amit 
a társult munka legjobban a sze-
mére vet az oktatási reformnak: 
míg az előző  szakoktatási rendszer-
ben 1400-1500 óra állt a szakma 
gyakorlati részének elsajátítására, 
az új rendszer a középiskola 3-4. 
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osztályában mindössze 450 órát biz-
tosít erre a célra. Hogy kerülhetett 
erre sor? Ügy, hogy a társult mun-
ka képviselői valófiában nem kép-
viselték a társult munkát, azaz nem 
lehettek valóban hatással a tanter-
vek és óratervek, az elmélet és gya-
korlat arányának kialakítására. 

A tantervek a tankönyvekben re-
alizálódnak. Azokat is a szakiskolák 
tanárai állították össze. Sokszor 
minden tapasztalat, tudományos is-
meret nélkül. Így került sor arra, 
hogy , azok „keves elemét tartalmaz-
zák a korszerű  tankönyvnek". Ha 
megjelentek! De pl. a nemzetiségek 
nyelvén kevés, nagyon kevés szakis-
kolai tankönyv jelent meg ... 

Amikor dr. Tóth végül magát a 
tanítást elemzi, nem is csodálkozunk, 
hogy értékeléséből tömören azt a 
megállapítást szűrhetjük le, hogy 
tulajdonképpen szervezési és nem 
pedagógiai, belső  reform valósult 
meg 1975-ben. 

A tanítás fogyatékosságai közé 
sorolja az intellektualizmust is. Ez-
zel a megállapítással csak részben 
tudunk egyetérteni. Egyetértünk ab-
ban, hogy a tanítási gyakorlat el-
hanyagolja az ismeretek tapaszta-
lati úton való megszerzésének mód- 

hját. Ám eltérő  a nézetünk abban, 
ogy ez a tanítási elv fejleszti-e az 

értelmi képességeket, ha a verbális 
módszerek egyeduralmát állapította 
meg; a prelegáló tanári módszer 
esetleg az emlékezőképességet fej-
leszti, az egyes gondolkodási funkci-
ókra nincs tudatos hatással. 

A tanítás eredményességével kap-
csolatban felhívja a fegyelmünket 
az anyanyelvi műveltség alacsony 
voltára. Nézetünk szerint itt okról 
és okozatról egyaránt szó van. Az 
előző  oktatási fokozatok nem ala-
kították ki a tanulókban az igénye-
sebb anyanyelvi műveltséget. Követ-
kezésképp ez a helyzet kihatott ma-
gára a pályaválasztásra is. Másrészt 
igen valószínű, hogy az alacsony 
szint beépül az általános tanulmá-
nyi előmenetelbe is, mert a hátrá-
nyos helyzetű  tanuló képtelen meg-
birkózni az egyre összetettebb gon-
dolkodási és kifejezőképességbeli 
feladatokkal. 

Megrendülten olvassuk, hogy — 
különösen a fiúknál — igen alacsony 
a neveltségi szint. Ez megnyilvánul 
a kultúrálatlan viselkeben, a 
munkafeladatuk iránti laza viszo- 

nyulásban, a fegyelmezetlenségben. 
Igen, igen, tapasztaljuk,, halljuk a 
nevelésünk alacsony hatásfokával 
kapcsolatos észrevételeket, de sok-
szor hajlamosak vagyunk ezeket 
egyedi esetekre korlátozni. Most 
azonban egy széles körű  vizsgálódás 
eredményeként találkozunk vele té-
teles megállapítás formájában. Ha 
jól emlékszünk, éppen a középis-
kolások viszonylatában a reform 
egyik célja a nevelés és oktatás he-
lyes arányának megteremtése volt. 
Ezek az észrevételek viszont arra 
utalnak, hogy nem valósultak meg 
a neveléssel kapcsolatos társadalmi 
elvárások. 

A tapasztaltak alapján a szerző  
a könyv harmadik részében meg-
kísérli fölvázolni a szakoktatás mo-
dosításának lehetséges modelljét. 
Milyen legyen szakoktatásunk szer-
kezete: 8-1-2+2; 9+3; 8+4? A szer-
ző  álláspontja egyértelmű: a ' 8+4 
osztályos rendszer — ú alapokon, 
korszerűen. Csak sa jnálni tudjuk, 
hogy nézeteit nem fejti ki részle-
tesen. 

Ellenben sokkal behatóbban fog-
lalkozik a szakoktatás alapját képe-
ző  kádertervezéssel, valamint a szak-
oktatás és a társult munka jöven-
dőbeli kapcsolataival. Bizonyára el-
képzelései megalapozottak. Saját 
adataink erről a területről nincse-
nek, nem tudjuk véleményezni a be-
mutatott adatokat. 

Számunkra sgklcal érdekesebb 
volt, amit a szak ktatás belső  tar-
talmáról olvashattunk. Úgy is ne-
veztük: ez a modell pedagóg ája 
— a szakoktatás pedagógiai reform-
ja. A szerző  ezekben ezetekben 
nagyon világosan, nagyon szabato-
san modellálja a belső , intenzív 
módosítás tennivalóit. Tulajdonkép-
pen megválaszolja saját észrevéte-
leit azokkal a jelenségekkel kapcso-
latban, amelyeke; a jelenlegi szakok-
tatás tartalmi elemeiről tett. Egy 
újabb reform tudományos alapjait 
veti meg! Elhatározott, hogy 1984-
ben módosul a szakoktatás. Remél-
jük, hogy azok, akiken ez múlik. 
szintén olvassák e munkát. 

Mert lehet vitatkozni a szerzővel. 
Részkérdésekben talán nem értünk 
mindenben egyet vele. De olyan ala-
possággal és részletességgel tárja 
elénk a helyzetet és veti fel 
a megoldásokat, hogy azok felett 
nem lehet szemet hunyni. 

HORVÁTH MÁTYÁS 
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Az Üzenet 

pályadíjait odaítél ő  bizottság jelentése 

A Szerkesztő  Tanács által minden évben kinevezett bíráló 
bizottság immár hetedszer ítéli oda a folyóiratunkban megjelent 
legjobb mai tárgyú novelláért, versért, a jugoszláv nemzetek és 
nemzetiségek irodalmával foglalkozó tanulmányért, valamint mun-
kásmozgalom-történeti, szociográfiai-szociológiai szakdolgozatért 
az Üzenet 2000-2000 dináros pályadíját. 

A zsüri tagjai — Csordás Mihály (elnök), Szekeres László és 
Urbán János — a következő  határozatot hozták: 

A szépirodalmi alkotásokért járó pályadíjat HOLTI MÁ-
RIÁ-nak adományozták a 6. számban megjelent Éveink gy űrűi című  
elbeszéléséért. A mű  a jugoszláviai magyar próza értékes darab-
ja, impresszív erővel beszél izgalmas társadalmi kérdésekr ől, a 
felszabadulás előtti évek eseményeiről. Holti Mária sajátos mó-
don oltja prózájába a szociográfia eredményeit, s h őseit nem kí-
vülről, hanem belülről, a modern lélekelemzés módszereivel áb-
rázolja. Csak amikor számos szereplőjét megismertük, döbbe-
nünk rá: embertípusok sorakoztak elénk, akikkel találkozunk a 
mindennapi életben, de soha nem gondolunk rá, hogy egy-egy 
jellemvonásuk ennyire meghatározza őket. Az írónő  világa fél-
mondatokból épül fel, mégis felfigyelünk szigorú szabályaira. 
Holti Mária elbeszélésében a valóság lényegét ragadja meg, h ősei 
életét magas esztétikai szinten ábrázolja. Kivételes értékei miatt 
a bíráló bizottság az Éveink gy űrűi című  novellát az elmúlt év 
kiemelkedő  prózai alkotásának tartja a jugoszláviai magyar iro-
dalomban. 

A jugoszláviai nemzetek és nemzetiségek irodalmával fog-
lalkozó írásért járó díjat LÉVAY ENDRE kapta Nemzeti iroda-
lom — nemzetiségi irodalom című  kritikájáért, amelyik a folyó-
irat múlt évi 4. számában jelent meg. A neves író rendszeres mun-
katársa indulása óta az Üzenetnek, számos prózai alkotás, tanul-
mány és bírálat szerzője. Most díjazott méltatásában Szeli István 
akadémikus Izabrane studije (Válogatott tanulmányok) című  kö-
tetével foglalkozik, amelyik 1980-ban látott napvilágot az újvidéki 
Bratstvo-Jedinstvo kiadásában. A kritika rendszerezi mindazokat 
a kérdéseket, amelyekkel a könyv foglalkozik, és méltó módon 
értékeli a neves irodalomtudós munkáját. 

A munkásmozgalom-történeti, szociográfiai-szociológiai m ű-
vek kategóriájában BIACSI ANTAL nak ítélte oda az Üzenet dí-
ját a zsüri. A szerző  két folytatásban, a folyóirat tavalyi évfo-
lyamának 5. és 6. számában jelentette meg A küldött-tevékenység 
politikai tevékenység című  dolgozatát. Benne a szabadkai községi 
művelődési önigazgatási érdekközösség 1979-ben megszervezett 
ankétjának adatait dolgozta fel, és ezek alapján vonta le a kö-
vetkeztetéseit. A tanulmány erénye, hogy nem csupán m űvelődé-
si életünk jelenlegi problémáira mutat rá, hanem a kultúra köz-
kinccsé tételének lehetőségeit is kutatja, a vázolt problémák meg-
oldását keresi. 

A bizottság tagjai: 
Csordás Mihály 
Szekeres Lászlo 

Urbán János 
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URBÁN JÁNOS 

Látomás a fennsíkon 
(versek) 

Csaknem húsz év után ismét verseskötettel lépett ol-
vasói elé Urbán János. Pedig költőként 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 á 
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,  p  tetszetős, kiállítású kiadvány hat ciklusából szinte 
teljes képet kapunk Urbán János két évtizedes költ ő i 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 
igazšdggal 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 költ ő i 
,munkásságában. Ezért nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy 
a Látomás a fennsíkon jelentős állomás, mérföldkő  a 
költő  munkásságában. Nem hiányozhat tehát tisztel őinek 
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. 


