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HOLTI MÁRIA 

EGY KEDDI NAP 

1. 

A Pacsirta utca hepehupáin libegve kapaszkodik a törpe teherautó, meg-
lódul a keresztutcák előtt, majd ismét visszazökken az előbbi imbolygás-
ba. Megolvad a CIRCUS MAGNUS felirat alatti ragasztó, féltesttel meg-
csúszik a csomagolópapír, hullámokban tapad a kocsi zöld deszkáira. A 
bohóc kétségbeesetten rángatja a váltót: 

Nem és nem. 
Pedig ha a fene fenét eszik is biztatja az idomár. — Erre la- 

kik a leghálásabb közönség. Csupa vásározók. Az a rengeteg gyerek. 
Az 	mondja kétségbeesetten a bohóc. — Szociológia, az van. 
Jól mondod. Az kell nekünk, a szociológia. 

Az elefánt hatalmasat dobbant, orrmánya, elveszik a platánok boly-
hosodó toll-labdái között, az agyonterhelt kocsi nyikordulva megáll. Béla 
bohóc arca elsápad a fehér máz alatt, halálra váltan nyomkodja a három 
pedált. Béla vállára csap az idomár: 

Oda nézz, már jönnek is a gyerekek. Megtolnak egy kicsit. A 
gyerekekre mindig lehet számítani. 

Prkđl, megvonaglik a kocsi, az elefánt szinte fennakad az ágak 
között, de csak addig, amíg ki nem szakít magának egy tüskés nyalábot 
a lombból: 

Micsoda reklám! Micsoda reklám! — suttog maga elé a bohóc. 
— Az igazgató megpukkad örömében. Én mondom neked: megpukkad. 
Meglátod, este ott lesz az egész Pacsirta utca. 

A vézna gyerekkarok megfeszülnek, a motor már szabályosan nyeli 
a fordulatszámokat. 

Zárás után az igazgató pénztárt csináltat. 
Nem értem — dohog. — Az egész elmúlt héten nem volt egy este 

sem ilyen alacsony a bevétel. 
Az idomár egyhén bokán rúgja a kezeit tördelő  bohócot, lecsapja egy 

Schweppes tetejét: 
Te meg mosakodj már meg. Csak itt játszod a hülyét. 

2. 
Két fánk, az mennyi? 

A forgalmasnak nem nevezhet ő , félreeső  cukrászdában a török cuk-
rász sebesen lapozza az árjegyzéket. Átfutja diagonálisan oda és vissza, 
mormol. Valahol a Sacher-tortánál összecsapja a kopott hangjegyfüzetet: 

Az egyik tizenegy, a másik tizenkettő . Az összesen huszonöt. 
A kisfiú könyörgőre fogja: 

De hát egyformák voltak! 
Két egyforma fánk, az nem létezik. 
És miért huszonöt? — kérdezi a kisfiú bizalmatlanul. 

A cukrász elgondolkozva megigazítja hófehér sapkáját: 
Látod, fiam, ez az, amit én sem értek. 

A kisfiú a továbbiakban nem kérdezett semmit. 
3. 

V. G. a ligák legújabb rangsorolását tanulmányozta kedvenc lapjá-
ban, az Élet és Sportban. Kiválasztott egyet a magnak félretett paradi-
csomok közül, és megette. Akkor ismét eszébe jutott a pusmogás: a ku- 
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vik rengeteg bonyodalomnak lehet az oka, ezért a híreket követő  reklá-
mok után ráhúzta a klottfüggönyt a hármas ablakra. Rutinosan. 

Elköltözött a térképen lakosai számarányában csak pöttyel jelölt 
városka másik végébe. Jo darabig élvezte az ügyes húzást, az önvédelem-
nek ezt a kézzel fogható módját. Egy este, a híreket követ ő  reklámok 
után rutinosan ráhúzta a klottfüggönyt az új ablakra, és elhagyta a la-
kást. Azon vette magát észre, hogy ott ácsorog régi lakása előtt, a kuvik 
juharfája alatt. 

A közeli torony órájára pillantva könnyűszerrel megállapította, hogy 
a kuvik is pontos volt. 

4. 

Elolvasod? Csak ezt a fejezetet. 
Csak ezt a fejezetet — mondta D., és erőtlenül leengedte a térdé-

re kedvenc lapját, a Sport és Életet. 
Az író felbátorodott: 
-- Csak ezt az oldalt. Erre épül az egész. Ez volt a legnehezebb, tíz-

szer is átírtam. Persze, most már másképp csinálnám, meglátod, még  
mindig maradtak benne kidobható részek. Majd meglátod. Azok a jelzők 
ott, egy csokorban például . Valahogy túlzsúfolt. 

D. a Sport és Életre helyezte a nyolcvannegyedik oldalon kinyitott 
könyvet. Az ablak alatti gesztenyefát nézte mer őn: 

Nézd, megjöttek a sarlós fecskék. 
Már egy hete figyelem őket — mondta az író. — A leglustább 

fajtájúak, mindig utolsónak érkeznek, és els őnek mennek el. Amikor a 
berencei szilva érik. 

D. bólint, összecsukja a könyvet. aggodalmasan az íróra néz: 
— Különben jól vagy? 

Csak az utolsó bekezdést, kérlek — suttog az író, és ismét fella-
pozza a nyolcvannegyedik oldalt. — Csak egy fél mondatot mondj, csak 
egy negyedet ... 

D. átszellemülten mosolyog. 
Vagy akarod, hogy felolvassam? — az író hangja csupa remény-

kedés. 
A, ne fáradj, majd elolvasom. 
Akkor olvasd. 
Ne haragudj, már napok óta nem találom az olvasó szemnivegem. 

Az író tekintete alakratlanul is az újságra siklik, aztán szó nélkül 
nekiáll, és az idegen lakásban sorra kihúzogatja az ebédl őszekrény fiók-
jait, fellebbenti a borzas szőnyegek sarkait. 

— Miért nem mondtad előbb? Majd megkeressük. 
D. gondolatban megrándítja a vállát. 

5. 

A mercurio hosszan tartja a tűzben a három betűjeles vasat: janu-
árban hideg az Isztár partja. Itt még egysz er annyi ideig kell izzítani a 
betűket, mint például az Arnó mellett. Amíg a zsarátnoktól a rabszolga 
jobb lapockájáig viszi a BLM betűs marhabélyegzőt, jelentős a hővesz-
teség. 

Összetett művelet ez. Előfordul az is, hogy ezek a rabszolgák ren-
detlenkednek, nyomkodják az égett húst. Akadt már olyan is, aki elsza-
ladt; messzire nem jutott, két százados rögtön visszatessékelte.. Renge-
tegen vannak ezek a rabszolgák, hömpölygő  aradat. Megbízható centuriók 
hajtják őket az Isztár mindkét partjáról. Sietni kell. 

Nem tud betelni a rabszolgák sokféleségével. Vannak ' törpenövés űek 
benőtt homlokúak, vannak sudar feny őalakúak. Kőhordásra ezek a séták 
fenyők a legalkalmasabbak. 
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Szép szál szirmiumi a soros. A mercuriónak balsejtelmei támadnak: 
attól tart, nem éri fel a fiú jobb lapockáját. H ősiesen nekifut, elrúgja 
magát a földtől. (Valamikor, komolytalan suhanc korában a sportrendez-
vényeken ugrálta át így a zsinórt .) Összeszedi a legjobb tudását , és min-
den erejével a té lidőn indokolatlanul kifehéredett bőrre csap. A szirmiu-
mi megrándul, de hang nem hagyja el a száját. 

Mehetsz. 
Alacsonyabbak következtek, ettől megjött a kedve. Kedve szerint fúj-

dogált a síksági hideg szél is, szította a tuzet és egyben elsodorta az ég ő  
emberi bőr kellemetlen szagát. Elégedett volt minden a kezére játszott. 
Meg is mondja alkalouadtan a centuriónak , hogy ezután csakis szélben 
végeztessen ilyen munkát Ha csak lehet. 

Jól haladt. Már csak tíz rabszolga van hátra, a zsarátnok is kitart. 
Ekkor elővánszorgott a megjelöltek sokaságából a feny őalkatú szirmiumi. 
Tapintatosan megvárta, amíg végez a soron lev ővel, aztán tisztelettelje-
sen, félénken beszélni kezdett: 

Uram. 
– Mondd! 

Uram, egy Fabricio nevezetű  egyén ott — a tömegre mutat — 
azt mondja, hogy az M második szára valahogy halványra sikerült. Hogy 
nem eléggé kivehető. Ezenkívül azt iás állítja ez a Fabricio nevű  eggyyén, 
hogy az M talpai sem érvényesülnek kellőn, pedig szerinte ez egy talpas 
M. Én a magam részéről ugyan nem ismerem a betűket, és nem is kriti-
kaképpen 

Megkerüli a szirmiumit. Egyetlen szó, megjegyzés nélkül lendíti az 
ágbogas vasat a jobb lapockára, jó sokáig ott tartja, az M második szá-
ra és a talpak miatt. 

Mehetsz. 
Már éppen a vasat lógázta, hogy kihűljön és elcsomagolhassa, ami-

kor félhangon kicsúszott a száján: 
Micsoda alattomosak ezek a rabszolgák! 

Hogy az érzelemnyilvánftással elkövetett szabálytalanságot jóváte-
gye, a meghunyászkodgett tömeg felé kiáltja: 

Az incidensről jelentést teszek! 

6. 

V. G. belekukkant előjegyzési fecnijébe, félhangosan olvassa: 
-- Harmincegy birka. 
Megtapogatja zsébéberi a görbe kést. Mire a nap felkel, már nyakig 

a termelésben, száradnak az első  bőrök. Akár futószalagon. 
Délben átvette a mészárostól a kialkudott hat darab ezrest; már csak 

a tájkép volt hátra. A tájképet a mészáros konyhafalán pillantotta meg 
szentmártonkor: állóvíz keskeny (rozoga) fahíddal, a túloldal nádfedele-
sei mögött egy sor topolya. A mészáros mintha megmakacsolná magát: 

Aztán minek az magának? A tájkép. Nem jó helyen van ott, ahol 
van? 

Hogy is mondjam — V. G. a görbe kés pengéjén táncoltatja a 
napot —, én mindig szerettem a gerléket. Azokon a topolyákon ott csakis 
gerlék tanyázhatnak. 

A mészáros minden további nélkül leakasztotta és átadta a képet. 

Már megint? 
Már megint. 
Tiszták legalább? 
Hát. 

— Hogy maguk milyen buzgók. 
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Furcsa alakú üvegek koccannak, némelyik még árasztja a valami-
kor benne tárolt ital fanyar illatát; messzi földi árlatok aromája vegyül 
a kis ablaktalan helyiség porszagával. E. tanárnő  az órájára néz könyör-
gőn, majd a mögötte toporgó negyedikesekre: 

Gyerünk! 
Gúlába rakják a furcsa üvegeket, a gondnok elismer őn pillog. Azt 

suttogják, E. tanárnő  igazgatóhelyettes is lehet — kár volna kötekedni. 
E. tanárnő  igazgatóhelyettes lesz, és ő  akkor megnézheti magát. Ha nem? 
Hát akkor ... 

A kampány ideje lejárt, megérkezett E. tanárnő  igazgatóhelyettesi 
kinevezése. A gondnok egy százasban megegyezik a fiúkkal, amiért ki-
hordják a kukába a visszaválthatatlan üvegeket. E. tanárnő  könnyekkel 
a szemében kezet nyújt a gondnoknak: 

Hát akkor megköszönném magának. 

8. 

Korszerű  állattenyésztés címen pereg a dokumentumfilm, a kamerák 
műszerfalas szobák gimbes-gombos tábláit simogatják szerelemmel, tér 
és idő  rapszodikus váltakozása. A rendező  remekel, fel-felvillan az öt-
emeletes silótorony, szikráznak a vályíuk. Gigantikus öntöz őkannafélesé-
geken egyenesen a vályúkba folyik a szupervitaminos siló, halk kama-
razene, Karaján vezényel, berreg a felvevőgép. A karok maguktól emel-
kednek és kúsznak arrább. 

Filmtrükk, odanézz. Nem damilon rángatják azt a kart? 
Mit tudom én. 
Micsoda dörzsöltség! 
Inkább a nézők a dörzsöltek. — Pénzt nyújt a mozgóárusnak, és 

kiválasztja a vesszőkosárból a legzörgősebb csomagocskát. 

9. 

Léghűtéses, fényszűrős ablakú, pumasuhogású autóbusz gördül a 
képtár parkolójára. Nesztelenül fékez; kiszállnak a fehér botos, sötét 
szemüvegű  utasok, és felsorakoznak a rájuk váró ciceró el őtt. 

Kedves vendégeink! Először is üdvözlöm önöket képtárunk igaz-
gatósága és a magam nevében. Elöljáróban csak annyit szeretnék mon-
dani, hogy garantáltan felejthetetlen élményben lesz részük. Képtárunk 
egyike azon ritka intézményeknek, mely 1911 óta áll szakadatlanul nyitva 
a kultúrszomjas tömegek el őtt, magában rejtve a század különféle áram-
latokból összeállt, közös névvel avantgarde-dal jelölt legjobb alkotásait. 
Egyelőre csak ennyit; a művek egyéni megítélése önökre vár. 

Felkopognak a fehér botok a lépcs ősoron, el a kőoroszlánok mel-
lett. Már a pénztárfülke mellett kezdetét veszi a vezetés: 

Kedves vendégeink! Tekintettel a csoport, hogy is mondjam, szo-
katlan jellegére, és hogy megkönnyítsük a képtárlatogatást, a képeket 
előrehoztuk, ide, ezáltal rengeteg fáradságot, vesz ődséget takarítanak meg. 
Kezdjük. Itt van például ez a paysage, 1905-b ől, a müncheni iskola tipi-
kus alkotása az említett iskola koloritásában, a nevekkel itt most önö-
ket nem terhelném, megtalálhatják a katalógusban. — A tárlatvezet ő  hir-
telen elhallgat, csak a szája mozog hangtalanul — megbotlott a lábtör-
lőben. 

Nem tesz semmit — veti közbe egy sötét szemüveges, és érdek-
lődve megáll a falra szerelt óriás .kulcstartó el őtt: — Ez már, ugye, az 
École de Paris, a Bateau Lavoir .. . 

Gratulálok — lelkendezett a vezet ő  —, gratulálok a kiváló érzék- 

Az üvegketrecében ülő  portás értetlenül, kerekre nyílt szemmel bá-
multa a pirosra festett porral oltó készüléket; keze óvatosan a villany-
vezeték biztosító kapcsolójára kúszott. Félhomály borult az el őcsarnokra. 

hez. 
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Uraim és hölgyeim — harsan a vezető  hangja —, elérkeztünk az 
op art egyik jellegzetes alkotásához, mikor is a vizuális úgy megy át a 
csak érzékelhetőbe .. . 

A portás kiakasztotta az ÁRAMSZÜNET MIATT ZÁRVA táblát; a 
.vezető  még folytatta volna, de a botok már a kijárat lépcsőin kopogtak. 
Már az átható csendben, egyedül, a portás a vendégkönyvben tintaceru- 
zával áthúzta a „vak csoport" bejegyzést. Sokáig törte a fejét, mit írjon 
fölé. Még akkor is ott ült, amikor a körúton kigyulladtak az utcai lámpák. 

10. 

Már megint a tenor. 
Már megint. Mikor hagyja már abba? 
Majd ha bereked. 
Zörögj le neki. 
Zörögtem. Hiába. 
Szólj a házgondnoknak. 
Szóltam. Joga van. Reggel hattól este tízig joga van. 
Gyűjtsünk aláírásokat. 
Gyűjtöttünk. Azt mondták, joga van. 
Már senki nem köszön neki. 
Leretusáltattuk a tablóképről. 
Ami a lakógyűlésen készült. 
Ami a lakógyűlésen. 
Tenni kell valamit. 
Tenni. Betonkeverőket a lakásokba. 
Üzemeltetni. Nem rossz. 
Nem. Csak sokba kerülne. Meg piszkos. Meg kellemetlen. 
Miért? Mindig ugyanaz a sóder zörögne. 
Eriggy már. 
Mindig nekünk kell kezdeményeznünk. Mire négy lakáson át fog-

ják a zörgést ... 
Fogják. 
Előfordul, hogy megszakad a lánc. Ha valaki éppen nincs itthon. 
Hogy zörögjön, ha nem hallja, mert nincs itthon? 
Ebben igazad van. 

-- Viszont énekelhetnénk. Mi is. Állítólag se Saljapin, se Caruso 
nem tudott kottát olvasni. 

De volt hangjuk. 
Volt. Az volt. 
Tudod mit? Menjen le a pincébe. Küldje le a gondnok. Atom-

biztos. Hő- és hangszigetelt. 
N. becsenget a házgondokhoz: 

Talán elintézhetné, hogy a pincében énekeljen. Ott senkit sem 
zavarna. 

Már leküldtem - fuldokol a köhögéstől. 
Megfázott? 
Meg. Nagyon hideg van ott lent. 
Magának nem kell lent lennie. 
Kérem. Most gyakorolja Muszorgszkij Godunovjából a Boris 

áriát. 
Még mindig ott van? 
Ott. 
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N. köszönés nélkül kirohan, .a pincéig kettesével szedi a lépcs őfo-
kokat. Ámulva látja; .hogy, a félig nyílt . pinceajtó előtt ott szorong a ház 
apraja-nagyja . Már éppen kérdezni akart va lamit, amikor dühösen le-
pisszegték. 

11. 

Odanézzen 	szál át B. második : emeleti teraszáról a szomszéd 
lakás teraszán aszparáguszt locsoló L.-nek. 

Hova nézzek? 
Oda, le, annál a padnál, nem látja? 
Hm, mintha leteperné. 
Le. 
De ez erőszak! 
Annak látszik. 
Nézze, már a kabátját is letépte. 
Az a bitang! 
Az hát 	mondja felcsillanó szemmel L. 	Egy pillanat, elfo- 

gyott a vizem, rögtön jövők. 
B. áthajol a korláton, egyensúlyoz. Nem szeretné, ha a vízért induló 

L. elveszítené az események fonalát. Kiabál: 
Már leteperte! 
Hallatlan! — kanyarog vissza L. hangja a fürdőszobából a bal-

konajtón át. — Hallatlan! 
A versenyhangulatban megtelnek a balkonok. 

Nézze csak, már a táskáját is elejtette. 
Látom, ott van mellette a földön. 
Hol, a földön? 
Ott, ott! 
Már elnézést, de én nem látom azt a táskát: 
Vegyen szemüveget. 
Már én se látom —:. L. leteszi maga mellé a kannát. - Úgy lát-

szik, valaki közben elvitte. 

12. 

Nem azt, a damasztot. Soha nem tanuljátok meg, hogyan kell 
megteríteni egy ünnepi asztalt dohog B., miközben _szúrósan végigméri 
a lányait. Mind a négy lányát. — Meg ezek a frizurák, édes istenem! 

Megigazítja a desszertvillák fölé helyezett feny őágácskákat, visszá- 

hjára rakja az élével kifelé fordult kést, aztán kiszalad a konyhába. Fél 
étkor iinnepélyesen homlokon csókolja a lányai{, születésük sorrendjé-
ben; elóbb a legidősebbet, utoljára a legkisebbet; hogy azt ölelhesse a 
legtovább. Hét előtt öt perccel behozza a nagy Zsolnayban a levest; az 
ebédlővé előléptetett nappaliban senkit nem talál. Ügy tervezte, p ontosan 
hétkor megrázza a kis csengőt, és kiosztja a levest.. Esetleg még el őtte, 
átveszi a születésnapi ajándékokat, azokat az el őszobában lapuló, rejté-
lyes alakú dobozkákat, melyekkel a lányai érkeztek. 

Reménykedve körbejárja az asztalt. Esz ébe jut any a mondása: 
 olyan terített asztal , amelyen  ne lehetne valamit kifogásolni. De 

ezen az asztalon minden a helyén volt, egészén a mártásos kanálig, a tor-
takésig. Felemelte majd óvatosan visszahelyezte a keresztszemes beregi 
szász bányászkötényből ügyeskedett kis terítőre a csengőt. Benyitott a 
hálószobába. 

Anya, várhatnál egy kicsit. Még csak az első  félidő. 
Félidő? 
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Aha. Az Ajax játszik a Reallal. Egy-egy. Te is ide ülsz? Majd 
meglátod, milyen érdekes, figyeld csak. 

Bólint, leül a félhomályban. Fáradt, a szeme minduntalan lecsukó-
dik. Gépiesen simogatni kezdi az éppen házon belül tartózkodó macskát. 

13. 

Szeretlek — suttogja . I 
Én is — lehelte M. 
Én még jobban! 
Nem igaz. 
Nem igaz! 

Igy vitatkoztak, közben az ég beborult, és eleredt az es ő. Kitartón, 
kilátástalanul esett, amikor eszükbe jutott, hogy behúzódjanak egy ka-
pualjba. 

De én mégis jobban szeretlek! 
Én még jobban! 

A vita dulakodásba fulladt, megálltak _ az esernyős árókelők , csillo-
gott 

 
 a járda , a lefolyókba buborékosan ömlött a víz. Egymást bokszol-

ták fáradtan, kimerülten. I. adta fel el őbb: 
Jó, akkor holnap ötkor. 
Jó, akkor holnap ötkor sóhajtotta M. 
Hol? 
Ott ... az akvárium előtt. Ahol azokat a régi könyveket veszed. 
Antikvárium az, te 	I. hangja eljegesedik, kimegy az esőbe, 

futni kezd. A járdáról felcsapódó víz behatol a cip őjébe. 
I. tudja, hogy most megmásíthatatlanul mindennek vége szakadt. A 

zuhogó eső  ferde szálai közt mintha csikóhalak úszkáltak volna. 

KOPECZKY LÁSZLÓ 

GALÁNTAI TÁNCOK 

Fuvallat rezdül, 
Hangtalan csilingel 
Százezer levél, 
Elment a sóhaj, 
Itt a forgószél. 

Még fent tombol 
Torkodon a nóta, 
Zeng az érc, 
Dörögnek leveg ő-egek, 
Aztán néma bánat buggyan, 
Lesimít heget, sebet. 

Hát pörget a Sors 
Virágról — gyomba, 
Panaszod nem is te, --- 
Egy ballangó mondja, 
A „tánc" újra meg újra 

Magába ránt, tovalódít, 
S hirtelen 
Villám hasít tebeléd, 
Mert elérted a kemény fedelét, 
A partitúra becsukódik .. . 
„Talpra él ő, s aki aludt itt! 
Trombitás angyal 
Fújja a TUTTI-t 

Aztán 
Leáll a forgás, 
Se polka, 
Se gigue, 
Se kóló, 
Se hot, 
Csend lesz... 
Uramisten, de szörny ű  nótai 
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URBÁN JÁNOS 

TAVASZI ÉGBOLT VÁNDORA 

Jókedv ű  fán a rügy, 
a tél még komázik, 
karmol a szél, fázik 
a vihar, arcul üt, 
terülj alám, pázsit. 

Reggelt ől estélig 
az égboltot járom, 
a nyakamon bársony 
felhő  kerekedik, 
s lehullik a tájon. 

Mennyit csókolgat 
velem a természet, 
míg szüli a szépet, 
a cserje csak kihajt, 
s a jéggel elégek. 

Jöjj, tavaszéjszaka, 
félvilágot néztem, 
káprázik a szemem, 
szőj pihenésre ma 
vaksötétet nekem. 

NYÁRI ZÁPOR 

Csapzott bajszom alatt 
mosolyban fürdetett 
csókot altat, ringat 
a kábult emlékezet, 
zsibbasztó lázálom 
zsong, mint a kikelet, 
s elered a csókzápor. 

Napot érint az ág, 
újra forr az óbor 
nyílnak a liliomfák, 
halkan, remegéssel 
szívemen átoson 
visszatér ő, csivittel 
üdítő  csókzápor. 

Hús- vér valóságom 
ártatlan képzelet, 
kísér, jön, átkarol, 
megyek vele, sietek, 
liheg, kérdezi: Fázol? 
A szánk remeg. Vedd, 
jó meleg, csókzápor. 

Meleg kéz, búcsúzók, 
újra, vakmer őn újra 
édesebb búcsúcsók; 
mámor, megújhódva 
mosollyal a számon 
él, hulló ősi monda 
cseppjei: csókzápor. 

530 



TÜZEL A KORA ŐSZ 

Parázna szelek 
lengetik a sz őlőlevelet, 
a fürt édesedik, 
bort csurrant a szüret. 

Áttetsz ő  ruhában 
kerek asszonymell incseleg, 
rengő  ringásban 
buggyanó sz őlőszemek. 

Villan a gyümölcs, 
perzsel bennem eszel ősen, 
lázítón felragyog 
a szép, kék asszonyszem. 

Bámuló áhítat, 
a legszebb perc elszalad,  

csillagvirágom 
karomban, velem megmarad. 

Aki ma éhezik, 
holnap b őven jólakhat, 
szerelem csókpírja 
megszépíti arcunkat. 

Tüzel a kora ősz, 
dudorász a vérpezsdít ő  láz, 
a jelképek tükrében 
tűnődve, halkan rám találsz. 

Szeretet csörren, 
velünk játszik a vidék, 
az érett nyárutóban 
mintha én is boldog lennék. 

A TÉL ENGESZTELÉSE 

Tegnap még szúrtak 
az őszbe kábult darazsak, 
elmúlt a szüret, 
a táj menedéket keres, 
porhóval játszik a fuvallat. 

Földünk vihart érez, 
a világűr rejtett indulat, 
a végtelenb ől 
halkan csak azt halljuk: 
húznak délre a vadludak. 

Ránk tör a forrongó hideg, 
néma hóhullás a messzeség, 
elrévedez 
a téli akácok tüzénél 
emberek arcán a békesség. 

Félek a megszépít ő  télt ől, 
bánt, kitartón jajgat, 
megdermed 
az eltévedt gyermeteg érzés, 
hallgat a bujdosó jóakarat. 

A tétlen mindenségben 
holdkaréjt ígér az égbolt, 
a tájképen 
hajnalcsillag ragyog, 
mint fehér gyolcson a vérfolt. 

Tél, te évsirató tündér, 
az engesztelés kolduslánya, 
balzsamos 
csókjaid leheld vigasztalón 
a fagytól cserepes számra. 
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KÉZFOGÁ S OK 

CAMIL SIJARI Ć  

BIHARIAK 
REGÉNYTÖREDÉK . 

Az öreg Nurka asszony meg így beszélt: 
Ó, Halimača, édes rokonom, szerezzetek hodzsát a faluba. Kitér 

hitéből a ;  falu, egészen elvadul, ó, Halimača. 
És a rašljariiak kerestek is hodzsát maguknak, hanem a hodzsák 

drágák, sokat követelnek. S új esztendők, új árak. Gyöngékre minden lé-
pésen akadnak. Ha ilyenre akadnak, megkérdezik: 

Merhaba, örömmel látlak, testvérem a hitben! 
Merhaba, hodzsa! 
Imádkoztok istenhez? 
Mi bizony nem! Kivéve egyetlenegyet, de az is meghalt! 

És a hodzsa tovább megyen. 
Valahonnan híre ment, hogy valami hodzsa jár arra ;  kissé drága, 

de erősen tanult ember. Halima ča üzent neki, hogy jöjjön. ön. Mindent 
megkap, amire egy hodzsának szüksége van: jó puha ágy ba fekhet, jó 
zsírosat ehet. 

Nyirkos, őszi idő  volt, a völgyekben ködök húzódtak, reggeltől kezd-
ve holtan, fehéren csücsültek a patakok felett, függtek odalenn a folyók 
fölött. A hadzsi a sáros utat taposta, sárga csizmáját őrizgette, nehogy  
bepiszkolódjék, a nedves, ázott falut nézegette, amely csendesen, béké-
sen, hosszan elnyúlva feküdt 'az erdős hegygerinc alatt alacsony zsupfö-
deles házaival, a szabna a tetőn fekete volt, füstös. „Ez Rašlje! Mindent 
találnak itt a nyomorult emberi: -lábak ... ". -- mondotta magában a 
hodzsa. Neki nem tetszett a falu: Ez aztán semmiben sem hasonlított a 
Lima mentén fekvő  szelíd, verőfényes falvakra. Ezek a verőfényes fal-
vak szépek, a házak csoportosak, meszeltek, a gyümölcsök s űrűek, ned-
vük jóízű, az emberek békések. Ezért mindig tartott a falvaktól. Ez ma 
első  lépése volt arra, hogy felmenjen a hegyek közé, melyekt ől mindig 
valahogyan félt, főként a hosszú, hideg téltől. Meg aztán miféle falvak 
is azok a bihariak! Egyik háztól a másikig nem ér el a hívó kiáltás. 
Egyikük nekifeküdt a meredek lejt őnek, másikuk a patak mentén eresz-
kedett lefelé, a harmadik bemerészkedett a berekbe, vagy a tölgyfali-
getben gyülekezett Össze. Mindegyik talált szélvédett helyet magának és 
ott éldegélt — Öregen, sötéten, időtől összeverten. És mindegyik egy-
forma: egyforma házak, egyforma barmok, egyforma karámok — egy-
forma lomboktól illatoztak, egyforma gyantás földtől és kenderrosttól 
illatosan. 

Rašl'e kivétel volt. Egész Biharavak, a felsőnek és alsónak egyaránt 
volt „mahalája", vagyis külön negyede, s ` méghozzá miféle -- tucatnyi 
ház a kerítések mentén, s már ez is mahala. A ház körül szénakazlak 
és kanyargó, széles ösvények a középponton át, úgy tetszik, ott sorakoz-
tak az apró kicsiny házak és mind a nagy szalmakazlak úgy tűntek, mint 
tarkabarka súlyos gyöngykalárisok, melyek egyik hegytet őről a másikig 
nyúltak. S ezek a hazsorok tartják fenn az egész falut, hogy le ne csúsz-
szon a folyóba. Ezek kötik a főúthoz, a főút pedig a hegyhez kötődött, 
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s az egész úgy tűnt, mint valami gyümölcsös fürt, melyet valaki fölülr ől 
a hegyről lefelé nyújtott s egyszer csak, nosza, húzd meg csak a f őutat, 
és az egész falu megindul lefelé. 

A hadzsi betért az első  mahalába. Az utca homokkal teli, kátyús, 
meredek, mindkét oldalról kerítés szegélyezi, a kerítés régi, darabokra 
tört, — lenn az útig ráboruló, fekete, súlyos, csak épp a földig ér ő  esz-
terhéjak. Az ereszekből fehéres füst szakad el, amely borókafeny ők illa-
tát árasztja szét. A hadzsi beszívja ezt az illatot, mert csak egyedül esik 
jól néki, aztán lépked az utcán, kabátja uszályát felemeli, nehogy be-
sározza. Mögötte kisebb gebe baktatott — a takonykór rettenetesen 
kínozta, : a hátán két vörösre festett láda himbálózott, melyekben a 
hadzsi könyvei voltak . A :gebe mögött egy ember haladt, bal lábával já-
rás közben mintha káposztát ültetne, jobbra-balra fordulgatott, s minden-
kihez, akit látott, odakiáltott: 

Hogy.  a ' süly üsse . a kedves anyádat, bizony mondom, hogy mos-
tantól fogva imádkozni fogsz az istenhez, nézd azt a hodzsát. S botjával 
a hadzsira. mutatott. Sa fdatalabbhoz: 

allod-e, te ténfergő? 
— Mi baj? 
— Semmi ... Hog a kígyó csípjen meg a térded alatt, s a hadzsi 

adjon neked varázsos írást, s anyád örömére felgyógyulnál. De az írásért 
fizetned is kell, mert ez nem falusi tökkelütött, hanem olyan ember, aki 
a mekkai Kábán is járt, s nem azt gondolja, amit te gondolsz. 

Mindenre íre? 
— Mindenre bizony. S a pénzed is elveszted. Hát az állatokra ír-e? 

Az állatokra is ír, az asszonyokm is s a gyerekekre is. Minden-
kire, aki jár és elélek van benne. Ilyen ember. 

Az út a temető  mellett haladt. Kerítéssel vették körül. A jószág ret-
tenetesen agyontaposta,, szétnyoanikoclta. A középen kopár fatörzs, rajta 
kopár kéreg fehérlik, kurta ágak meredeznek, úgy tetszik , mintha kezek, 
valamiért kinyújtott karok meredeznének. Egyik ágon varjú üldögél és 
károg. A fatörzs alatt gebe — nagy nedves összeragadt sz őrű, az elörege-
dett füvet csipkedi, nehezen lépked, mert pókos lábú, nem néz sehová, 
csak a földre — a sörényébe pedig bogáncs ragadt. Azt mondhatná az 
ember, hogy senkié, s a farkára vörös bogáncs akadt dísznek — valaki 
régi övének egy darabja. A hadzsi megáll s magasra emeli a karját, mint-
ha a holtak lelkéért imádkozna, így csak az imadság feléig ér, aztán gyor-
san abbahagyja,. mert egyenesen a gebére néz , s úggyy látszik, mintha ép-
pen a gebéért imádkozna. Félrefordul, •s aztán elölr ől kezdi. Míg így a 
nedves sírnál álldogál, kísérője utoléri és odaveti: 

Hej, te, ott a zsák alatt... 
Egy kis ember igyekezett az úton, megfordította és a fejére vetette 

a zsákot, hogy alája huzódjék az es ő  elől. 
Nekem szólsz-e? 
Neked szólok. Ehhez a temetőhöz igyekszel. 
Eriggy utadra, testvér, a temetőt pedig hagyjad, nem a te ke-

nyeredet eszi. 
Hát őt nem látod? — kapott rajta a kísérő, s neki is megmutatta 

a hadzsit. Az , ránézett, megrebbent a szeme, a zsákot még jobban a fejé-
re tolta és azt gondolta: „Nem vagyok én, szerencsétlen el őbbrevaló, 
mint a falau. Nézz rám s lásd ki vagyok...", s hozzátette a zsák alól, 
bánatosan, ijedten: — Körülkeríthetjük a temet őt. Megtehetjük. Nagyobb 
bajt is elviseltünk már. 

A hadzsi leengedte kezeit az arcánál, rövid, s űrű  szakállát megsi-
mogatta, az útra állt és nekilendült gyors, siet ős léptekkel. A kísérő  
bátorítgatta: még csak egy kicsit és Fejziébe ér, majd meglátj a, hogy 
mi az a Imahala és mik a arahala emberei , csak siessen , csak szedje össze 
magát, hogy még ebéd előtt érkezzenek, ha pedig . nem érkeznek meg 
ebéd előtt, törölte meg a szakállát, vacsora el őtt úgy sincs számára étel, 
feledékenyek a fejzići asszonyok. 
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Előttük a szántóföldön egy kéve himbálózott — úgy tetszett néki, 
az a legényke, aki előjött, hogy a hadzsival találkozzék. Szürkén, szétgom-
bolt ruhában nézett az égre s kezével integetett, fogai közt egy sárga 
szalmaszállal, amellyel aztán bocskoráról a sarat piszkálgatta. Nem tud-
ta, hogyan üdvözölje a hadzsit és hogyan beszélgessen véle. Szólásra nyi-
totta a száját, aztán gyorsan abbahagyta és hangosan felkiáltott: 

Hej, vitézem! Aztán ment a gyaloglás? 
Hát ment, lassikán! mondta a hadzsi. — Allah megsegíti az ő  

szolgáját. 
Aki csizmát hord, azon segít is, de mit használ a bocskor ilyen 

nagy vízben — folytatta a legényke, miközben a szakállát tekergette, s 
aztán még nagy bölcsen hozzátette: — Engem Derdemeznek hívnak, Ha-
limacsa fia vagyok, még nőtlen, és még valami ilyesmit kezdtek beszél-
getni ... Egészségesek és jól vagyunk, hát neked hogy szolgál az egész-
séged? 

A hadzsi csak nézte, nézte szélesen kitárt mellét, meg nagy vörös 
rašljei fejét, — rajta a kicsiny fehér kerek sapkát, melyet ma talán 
először tett a fejére. Na és Derdemez is nézte őt — valami furcsa, 
elcsodálkozott tekintettel, mint ahogy szombaton nézegette a boltban a 
tarkabarka polcokat, s aztán lágyan, mintha énekelni kezdene: 

Tudunk mi rólad mindent: azt is, hogy tanult ember vagy, azt 
is, hogy drága vagy, azt is, hogy betyár vagy, s azt is, hogy mindez szép 
és jó, csak egy baj van — az, hogy nagyon kicsi vagy, testvér. Mit mon-
danak majd a lányok? Skatulyába lehetne dugni téged, hogy még a kör-
möd se ázzon meg. S láttad-e valamelyik fehérszemélyt, mikor a falun 
átbattyogtál? Hej, te nagy vitéz! ... Jók azok a te csizmáid a lábadon. De 
úgy vélem, egy nap alatt szétspriccelnének, ha jószág után mennél, mint 
a semmi. No jól van! 

A tarlón haladtak, az út mentén, mert az út csupa víz meg sár 
volt. A hadzsi bőszen harapdálta a száját, mert nem tudta hallgatni a 
legénykét, aki hetet-havat összefecseggett, ami csak az eszébe jutott, hol 
arról, hogy mit őröltek a vízimalmok, hol meg arról, hogy néznek majd 
a lányok a borsónyi legényre, hogy közülük ugyan melyi kre jut majd a 
hadzsi, s az efféle bolond mesékéb ől egyszer csak, őszintén és gyönyörrel 
hangzott a kiáltás: 

Eh, a ménkű  csapná meg, mért is vagy ilyen icipici! Akkorára se 
nőttél, mint tejen a föl! A tudástól, persze ... Hát még mit nem. S ilyen 
aprónak maradtál anyádra ... Van édesanyád? 

Nincs. 
Hüha! Huha! ... Így hát kezdettől fogva ilyen vagy! — mondot-

ta a legényke szánakozva. A hadzsi hátrafordult és végigmérte. Azt gon-
dolta: „No tessék, halott édesanyámat juttatja eszembe ez a tökfej" S 
magában halkan imádkozni kezdett. 

Kijutottak a keresztútra, ahol egész sor futott össze, s egy forrás 
látszott, aztán patakmeder, ők azonban egy ösvényen jobbra fordultak s 
egy tiszta és hosszúkás gyepen át, az emelked ő  vegében egy nemrég me-
szelt ház látszott. A teteén zsindely volt, körülötte régi udvar állt, mel-
lette kettős szárnyú, nagy kapu. A ház előtt nagy fehér, faragott kő  
állott, amelyről a lóra szoktak szállni. A ház alatt kis kert nyúlt el, 
amelyben sárga fatörzsek pöffeszkedtek, a sövényben egy hegyi vadvi-
rág piroslott, amelynek a tetején nyomban mellette madárijeszt ő  himbá-
lózott, most ázottan, szomorúan hajlott lefelé. Mindjárt látni való volt, 
hogy a ház üres, hogy valamennyi más falusi háznál jobb volt és vagyo-
nos emberhez tartozott. A hadzsi csak nézett. Boldog volt, hogy ez a vad 
legényke nem valaki máshoz fordult. A ház előtt Halimacsával találkoz-
tak — egy középkorú, magas és egyenes tartású kemény, gyapjúruhába 
öltözött emberrel, ruháját mérték és ízlés nélkül szabták. Szemöldökét 
felhúzta, karjait széttárta, száját félig kinyitotta, már messzir ől kezet 
nyújtott neki és rámosolygott. 
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No, ha nem lennél tanult ember, tüstént megcsapnálak. Te meg 
üss meg engem, amiért nem hajlongok, aztán mindjárt mérjük is össze 
az erőnket amúgy, istenigazából. 

Kezet szorított vele és átölelte. Fejét a fejéhez hajtotta, el őször az 
egyik, aztán a másik oldalról és mintegy bizalmasan odasúgta: „Tanult 
testvérein ... Szép a hit ... Mennyire vártunk téged!" S aztán hangosan, 
miután elmozdult tőle s a kezét is elengedte: 

— Mért jöttél ilyen soká, azért mondom, hogy megverekednék veled, 
A szabadságért ... mert a mienk vagy, a mienk, testvér, leolvasom az 
arcodról, habár betűvetést nem tanultam. 

A hadzsi fészkelődött, válla megrándult s azt mondta:  
Allahé vagyok .. mindannyian istené vagyunk! 

 nem is — 
ok barom, 

Istené 
	ennyit 't se tudjak! 

mondom, 
 iálttta  

hogy nem, mert nem va- 
gy hogy yt Halimača és elgondol-
kodott,  hogy okos szót " találjon, s mivel egyetlen okos szó sem jutott 
eszébe, kimondta, ami éppen eszébe ötlött: Hogy van a török hit a vi-
lágon? Nosza mondd meg először is, arra kérlek! 

Jól vagyunk .., — suttogta a hadzsi, aztán hozzátette hangosan 
és jelentűsen:  De leszunk még jobban is, mert Allah van a fejem fölött. 

— ``No, hála neked mint testvéremnek, amit mondtál, hadd tud-
jam! — tette hozzá Halimača és felszólította, hogy lépjen be a há-
zába. A turbán jára nézett s magában azt gondolta: „Hadzsi ... szemre 
csodálatos, jóképű  ... csak egy kissé túldrága. De hát hadd legyen. Mit 
mond majd a világ: Még hogy egy hadzsi Rašljéban. Méghozzá Halima-
čánál! Még hogy nála és nem valakinél! „  

A hodzsa megállt az ajtó előtt, megfordult, várta a kísérőjét. Ki-
húzta az óráját, megnézte, utána pedig kihúzta Halimača is, s aztán 
magában azt mondta: „Csak lassan a testtel, hadzsi, mi sem vagyunk 
még a jó alkalomnál!" 

— Mit mutat az a hodzsaféle? 
Nálam öt van — mondta a hodzsa. 
Éppen annyi van nálam is — egyezett bele Halima ča, s bosz-

szankodva .az óráját, mert már rég megállt, mélyen benyomta az öve alá. 
Ekkor az ajtóban felkiáltott a kísérő : 

Járjon szerencsével, hodzsa adja isten! Embereknek is, asszo-
nyoknak is sok szerencsét! Egész Rašllénak, . ámen! — s emellett arra 
gondolt: „A kecske is jóllakik, Rašlje pedig hadzsit kap! Szegény! ..." 

Halimača azt felelte:  
Köszönöm s hallgatott, a lábára nézett és azt gondolta: „Honnan 

van annyi templom, szent isten? Hát az ujjai nem ragadtak össze ebben 
a nagy nedvességben?" 

S kibírtad-e, te szerencsétlen? — kérdezte szánkozva, a kísér ője 
pedig gyorsan és .talpraesetten válaszolt: hogy úgy ment, mintha szárny. 
ra kapott volna, lefelé egészen a domb alatti temet őig, de ott a lábai 
egyszerre -megtorpantak - - a holt lelkekért érzett nehéz bánattól, amely 
körül nem volt sem kerítés, sem esztena, hanem a jószág gázolt rajtuk 
és tüskék keserítették meg az életüket. 

És ha a hadzsi nem mond értünk imádságot, én ma nem értem 
volna ide — sötét bánatomban és szomorúságomban. 

Miféle imádságot? — kérdezte Halami ča, elborult a homloka, 
megrezzent — a száján mosoly jelent meg. 

- Imát a lelkükért. Hát ti nem imádkoztok értük az istenhez? 
De hiszen az -- mondotta keményen Halami ča — görögkeleti 

temető, Derdemez pedig hangosan elnevette magát. A hadzsi behunyta 
a szemét, elpirult és úgy fordult az ajtóhoz, mint aki semmit sem értett. 

Gyerünk, lássunk dologhoz — mondta a kísérő, rászólt a gebére 
és felhívta a legénykét, hogy segítsen neki a ládák lerakásában. 
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Ez a szoba a tied ... Ez meg a hadzsié — mondta Halima ča és 
belökte az ajbt. A szobában minden tiszta. Egyik végét ől a másikig új 
szőnyeget terítettek le, szélről párnák, odafönn a sárga üres polcok, hogy 
a hadzsi egymás mellé sorjáztassa szent könyveit. Halami ča megmagya-
rázta: ezt a szobát csupán a vendégeknek tartja — sokan töltötték benne 
éjszakájukat . és töltötték bel őle dohányzacskójukat meg fej üket, de 

nem turbános feje még ne lépett belé és hozzátette: — Ez az első  
ilyen eset ... kísérje szerencse! 

Meghatotta ez a találkozás. A fejét csóválta s a padlóra nézett. Va-
lami nagyot akart mondani, de nem tudta, mit, s ő  sietősen csak le-
gyintett a kezével — maradjon máskorra, és röviden annyit mondott: 

Valamikor ház is voltunk, otthon is ... De: aztán tönkremen-
tünk ... Minden elveszett! Apám s a nagyapám is, ükapám is . hajjaj .. . 

bizony a szavukat sem tudtad együltódben végighallgatni, hanem úgy 
érezted, fel kell állnod még akkor is, ha hadzsi vagy s turbán alatt ül-
dögélsz, azok meg elhagyatottak és bocskorban jártak. Cserényeik, aklaik 
voltak és okosak is ... Erre van neked még egy szobád, s válassz: délig 
ebben, délután pedig abban. Ülj le és nézzed a falut. 

Az ablakhoz ment és kinyitotta. 
Nézzed ezt az állati falut ... állati, de mennyire! Szemre szép, 

de fenét sem ér! — nem érnek benne semmit sem , az asszonyok, 
még ennyit sem, mint .. . . — körmével megfricskázta a fogát, , aztán kezét 
sebesen félrerántotta. 

Innen az egész falu látszott, kicsiny negyedekre törve, melyek alatt 
a völgyben lassan folydogált a széles zavaros folyó, amelyre a széttört 
fellegeken át erőtlenül hullott az őszi nap fénye. A mezőkről pára szállt 
az erdő  fölött, amott a víz fölött ezüstös ködök gyapja lebegett — most 
fénylőn, könnyedén állva a csendes hegyeken. A hadzsinak a falu most 
sem tetszett. Otthagyta a falut és úgy érezte: „Szédeleg, szédeleg : ide-
oda ... És hová nem szédelegtél! Ebbe a Rašlje nev ű  faluba!" 

Halamiča végigvezette a házon. Egyetlen kicsiny tárggyal sem fog-
lalkozott, hogy hol szerezte be, mikor és hogyan. 

-,- Ihol, ez az ajtó ... Mit gondolsz, hadzsi? Meg ezek a csuhék .. . 
Ezeket a sarokpántokat a rožliai kovácsok kalapálták. Éppen ők, testes-
tül-lelkestül. Ilyes sarokpántokat nem találsz és nem is kereshetnél. 
— Magában meg hozzátette: „MMost az enyémek, még hadzsim is van. 
Hadzsim is van, ehol-e! Csak kicsiny szegényke! Ha nagy lenne s vele 
járhatnék a faluban ... sétálj, barátom! Idehaza karámok meg minden, 
a vállamnál ,meg egy valódi hadzsi ... Mozdulj innen, hé, falu, hadd ha-
ladjunk tovább. ' 

Lányt is talált, hogy a hadzsi szobáját takarítsa, vizet is hozzon 
neki és idehozta. Kissé süket volt szegény, kicsit id ős, széles, piros arcú, 
karján fehér szőrcsomók a hadzsira pillantott, aztán a saját lábaira, 
zavarba jött, megállt, máris szolgálatba lépett. Halami ča elmondta, ki-
csoda, hová való: mostohalány, édesanyjával még kislány korában jött 
idé aztán az anyja meghalt, mostohaapja is meghalt, ő  pedig ittmaradt 
és a jószággal együtt nőtt fel, napszáanba járt, most pedig, íme, minden-
hez ért, ha nincs más, a kezét nyújtja, jobbat nem is találhatna vendé-
gének. Befejezte: 

íme, így van ... Neve is van z  úgy hívják: Hatka. Nosza Hatka, 
csókolj kezet a hadzsinak, úgy. S ami hasznodra válik, nem fogsz többé 
a jószág után  szaladgálni, hanem a hadzsira hallgatsz. Hallgass rám: a 
szobában senkinek nem fogod az anyját szidni, mert itt szent könyvek 
vannak, ezek isteni dolgok hallod-e? 

A lány elpirult, elszégyellte magát, azt gondolta: „Tudom én azt 
nélküled is, még ha árva vagyok is", s miközben a hadzsit nézte, hozzá-
tette: 

Jaj, édesanyám milyen szép! Mintha most hozták volna ki a boltból! 
Az első  napokban a hadzsi sehová sem mozdult . el hazulról. össze- 

rakta a szent könyveket, rendezte őket, az ablak mellé ült és olvasgatott. 
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Reggelente csak úgy tolongtak hozzá a falusiak, a sarkukra csücsül-
tek az ajtó közelében, s mivel az es ős őszi napokban ráértek, az ara-
bokról kezdték kérdezgetni: milyen is a viseletük, milyenek a jószágaik, 
adnak-e elég tejet, s jól terem-e a földjükön a tengeri. Ha eljött az ima-
mondás ideje, a hadzsi felszólította őket, hogy végezzék el hajlongásai-
kat, ők pedig, kevés kivétellel, még azt is sajnálták, hogy eljöttek, hi-
szen senki sem húzta ide őket a fülüknél fogva, s amikor már a fáradt-
ságtól leesett a kezük, lustán felkeltek és sorbaálltak. És azt gondolták: 
„No rajta, tégy velünk, ami neked tetszik, — mert a befogott lovat ked-
vetekre hajthatjátok, de bezzeg holnap már nem teszed ezt, azt tudd 
meg." Végezetül abbahagyták, hogy eljöjjenek. Kár a szót rá vesztegetni. 
De mi>ac ttanyjan nagyra becsülték, mert nyugodt és okos és szépen van 
öltözve, s most van nekik, amijük eddig nem volt; olyan ember, aki a 
mekkai Kábán járt, hadzsi és vele a szentkönyvek — ha bajba jutnak, 
még szükségük lehet rája. S amikor Hatkával találkoztak, meg-megkér-
dezték: 

S eszik-e éppúgy, mint te, leány? 

S a lány azt felelte: 
- - Bizony isten annyit sem eszik, mint egy kiscsibe. Majd éhen hal. 

S panaszkodott nekik, hogy szinte attól fél, hogy a hadzsi e na-
pon valóban éhen hal, éppenséggel az ő  karjaiban. Vigasztalgatta ne 
törődjék azzal, meglátja majd, hogy torkig fog jóllakni, csak egyszer a 
rašl j ei vízből' `Igyék, hogy úgy megrakja a torkát és a hasát is, mint a 
bika a jó legelőn, mert ilyen ez a Rašlje a jövevényeknek. Hatka pedig 
biz isten tegye meg a magáét, süssön tojásrántottát és jól zsírozza meg, 
mert manapság más a jószágot meg nem őrzi. Hatka pedig azt gondolta: 
„Éppenséggel nem is őrzöm ... Soha könnyébb vessző  nem volt a ke-
zembe,'.'  ~l Hatka és hallgatja a hodzsát, hallgatja, hogyan tanul hango-
san, csengő  hangon, akár a szegre akasztott tepsi, visszhangzik minden 
lágyan a hangjától éppúgy, mint amikor valaki az üstdobot üti. „Hej, 
kedves barátnőm — mondja valaki elképzelt személynek —, mit nem ad-
nál te, szegény, ha valamiképp a helyemben lennél, s aztán hallgatnád 
és néznéd, hej, kedves anyám ..." És jólesik neki, hogy itt mellette le-
het, itt a szobaajtó mellett, és hogy senki, se férfi, se n ő  nem mondhatja 
neki, nosza, hagyd már, elég volt, hagyd, hogy más is lássa, mert nem 
neked hoztuk ide, te bolond Hatemura. 

1.11j le ide, 'Hatkor, hadd tanítsalak — mondta egy szép napon a 
hadzsi, a lány y pedig ezt alig várta. — Tudod-e, mire?  

Hát én bizony csak azt tudom, hogy mi a nevem, de ebben 
sem vagyok biztos — mondta a lány és leült a sz őnyegre. 

Ha nem tudod, elölről kezdjük ... Én majd előremegyek, te pe-
dig mögöttem jössz .és mindazokat a szavakat, amelyeket mondok, te is 
mondod. Ezt tudod. 

Beszélni tudok — erősítette meg Hatka, aztán kiigazította: —  
Eddig tudtam, de mostantól fogva ... — könnyedén vállat vont.  

A hadzsi elmagyarázta a lánynak az arab betűket. Megmutatta neki  
a betűt és megmutatta neki azt, amihez leginkább hasonlított:  

— Az elit vékony és egyenes, mint a hodzsa pálcája. 
A gajin úgy kinyitja a száját, mint a holló.  
A ha copfot hagyott a vállán keresztül. 
A mi letérdelt és megkötötte a bocskorát.  

Hatka megismételte utána a bet űket, a tarka csíkokat, a fejét csó-
válta, aztán fölrezzent, és így szólt a hadzsihoz:  

Dehogy is, hadzsi, mindez üres beszéd, mintha a tuskónak beszél-
tél volna, egyremegy. A mi emberünket a barmoknak teremtették, nem  
arra, hogy a te szent könyveidet megtanulja. 

S vízért menvén, korsóval a kezében, Hatka nagyhangosan végig a  
falu hosszán sorolta fel a betűket.  
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„Dzsim a lábára feküdt s elaludt.” 
„Dal lehajolt, hogy valamit felvegyen." 
„Ri leült az út mellett és a nyúlra vár." 
Valaki pedig, odafentről a faluból, aki már rég megtanulta ezeket a 

betűket, a kerítésen átkiáltva helyreigazította: 
— Ri legörbedt, mint a rab, hej, te ostoba. 

A hodzsa pedig lefeküdt és a „hadisra", a zarándoklásra gondolt: 
abból semi sem lesz, aztán a pénzre — abból elég sok van, az öröm pe-
dig igen nagy, nagyobb, mint a vétek, hogy eszébe jut. Lett volna min 
elszomorodnia, hogy elkergesse az örömét, de gondolata egyre a polcra 
tért vissza, ahol a szent könyvek között a pénz hevert. ,Hát legyen ... 
ördög vigye. Allah adta." „Vétkes?" „Igen, az vagyok." „ Mosd le a vét-
ked s aztán feküdj 1e." Elhatározta, hogy meefiardik, de aztán belekezd 
a b{inbánó ember imájába, abba, amellyel elűzi a vétkét. Felkelt és be-
hívta Hatkát, hogy vizet készítsen és átöltözéshez ruhát. A lány csodál-
kozott: „No hát! Most ,akar fürödni éjnek idején!... Eh, fura egy ember 
ez a hadzsi!" 

Leült a küszöb elé várt, a hadzsi pedig bezárkózva megfürdött 
odabenn. Csörgette a rézkannát és locsolta a vizet, mintha legalábbis 
négyen fürdenének. A lány a padlásra nézett és azt gondolta: „Nem va-
gyok én, bizony mondom, a legrosszabb sem.... Egészségem is van, erőm 
is van, gondoljon ő, amit tetszik. Az én hadzsim." 

A padláson valami koppant, a lány pedig megijedt, hogy nem a 
macska-e, nehogy megegye a hadzsi füstölt húsát, de nem állt fel, hogy 
elkergesse. Hallgatott, ölébe tett'

,, 
 kezekkel, szemével a sötétségbe me-

redve. S egyszer csak az a gondolata támadt, hogy azért . is felkel és fel-
megy a padlásra, s felülről, a lyukon át megnézi a hadzsit, hogyan für-
dik. Azt tudja, milyen, amikor a szent könyveket olvassa és azt is tudja, 
milyen az utcán, de vajon milyen akkor, amikor fürdik? És azzal men-
tegetőzött már a szoba előtt felmegy a padlásra, hogy elkergesse a 
macskát. Odament az ajtóhoz, a tolózár el őtt megállt, kezével megfogta 
a kormos vasat, aztán a gabonakas vessz őit és felkúszott. Mindjárt lefe-
küdt a kukoricahéjak közé, szemét a köztük levő  nyílásra tapasztotta és 
látta, amint odalenn a szobában a hadzsi a sűrű  párában locsolja 
magát a rézibrikből vidáman és vörösen fürdik, csupán a leberetvált fe-
je búbja sárgállott, mint a tök. A lány háta mögött, a gabonakasnál Der-
demez fulladozott a száraz füstölt hústól. Csodálkozott, hogy mit . keres 
itt Hatka és mit néz odalenn a kas vesszőin keresztül. Vajon most je-
lentkezzék-e nála, de hogyan. Nem tudta eldönteni. Tudni fogja a lány, 
hogy ő  lopja a húst. Csak állt és nézett: mért fekszik ott a lány a ko-
romban és a porban, mért dugja be a fejét a csuhéba? Nem tudta kita-
lálni. De azt sem, hogy visszatartsa magát, ne menjen hozzá, hogy meg-
nézze, mivel szórakozik? Lenyelte az inas, száraz hus egy darabját, meg-
törölte a kezeit, meg a ruhája szélét, lábujjhegyen odaosont, halkan oda-
szólt neki, nehogy megijessze: 

Sötétben bujkáló tündérke, de sötét vagy! — És a lány vállára en-
gedte a kezét. A összerezzent. 

Derdemez! — ijedtében alig tudta a szót kimondani, csak nézte 
a fiút, reszketett a csodálkozástól, nem tudott magához térni. 

Mit keresel te itt? — kérdezte a lány a fiútól, s eltolta kezét a 
válláról, s kemény hangon halkan suttogta: Fuss innen, fuss! 

Én semmit --- mondta Derdemez —, hát te? Mit nézel odalenn a 
padlásról? 

Derdemez lehajolt a csuhéhoz s maga is megnézte a látványt. Za-
varban volt. Látta azt, amit Hatka is — a párába süllyedt, mezítelen 
férfit, látta, hogy a gőzön át a sárga fej villog. Kicsit hallgatott; aztán 
furcsán, csengő  hangon mondotta: 
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Ez hozott hát téged ide, a padlásra! 
Még egyszer lepillantott s most kissé hosszassabban és makacsab-

bul nézte a hodzsát. Aztán Hatkához fordult és így szólt: 
— No most gyere te. Sorjában fogjuk nézni. 
— Mit? 
— A . hadzsit nézzük. 

Biz' isten, én étem fogom. Nem vagyok én pofátlan. 
— Pedig nézted! 

Ki, mármint én, boldogtalan? 
— Te, boldogtalan. Hívjuk tán a hodzsát, hogy megkérdezzük? 
Hatka egész testébe belenyillalf az ijedtség 
— Nem, nem, ezt nem. Inkább majd valami mást teszek. 
Derdemez váltan ragadta a lányt és lejjebb nyomta a háncsra. Hat-

ka egészen összehúzta magai, arcát két tenyerébe rejtette, úgy suttogta: 
Ne tegyél nekem semmi rosszat, az életedre kérlek, nehogy va-

lami rosszat tegyél nekem, szegény árvának, mert én tisztességes vagyok, 
engem még nem érintett férfikéz, ne tedd. 

Hát akkor mért nézed a meztelen hadzsit, ha tisztességes vagy? 
Te kacsintgató. 

A fejét forgatta a sötétben, miközben elfeledte, hogy a lány őt nem 
látja. Hatka összerándult, egészen gombolyagba kuporodott, visítozni 
kezdett, fenyegetőzött, hogy mihelyt hozzányúl, hangosan kiabálni fog és 
segítségért kiált, hogy az egész faluban meghallják. 

ifi': kiabálj —, szólt rá Derdemez —, mert akkor én is kiabálni fo-
gak, hé, emberek, ide gyertek, hadd lássátok Hatkát, mit néz a pad-
lásról. 

Hatka pityogni kezdett és a ruhaujjába suttogta: 
Ne érintsd az én tisztességemet. Ez a legnagyobb kincsem! Te 

ordas! 
Derdemez visszarántotta a kezét. Hallgatott és elgondolkodott: 

a jó alkalom most itt van. Padlás is, éjszaka is, sötétség is van, mintha 
álmodnék, minden úgy tűnt neki. Régebben is, mikor lefekvéshez ké-
szülődött, különféle alkalmakat talált csupa kitalált lánnyal, homlokuk 
ilyen volt, szemük olyan, amilyen a keblük, kezük, lábuk, ajkuk meg amo-
lyan s amikor felébredt és kijózanodott, ha képzel őereje többé nem 
tudott kutatni, akkor csak Hatkára gondolt; ő  pedig szólt hozzá, a lány 
meg elpirult, aztán másik szót szólt, a lány meg sírva fakadt, s ebben a 
sírásban mindennek vége szakadt, kés őbb pedig a fiú elhallgatott, aztán 
lecsillapította a lány, az . sírt kicsit és elhallgatott, nem történt semmi. 

De a valóság más ... 
Hatka egészen összehúzódott, a kebléhez és a térdéhez kapkodott 

és egyre sikítozott: 
d, jajjaj, csak nem teszel ilyet? 

A fiú hallgatott, hajlott a szóra, aztán szomorúan s mintegy bölcsen 
mondotta: 

— Megmarad a te igazad is, a tisztességed is, tudok én ennyit. Van 
eszem. S nem gondolom, hogy a tisztességedben bántalak, csak azt, hogy 
egy kicsit eljátszunk, aztán neked is semmi, nekem is semmi. 

A lány felkelt és simán leült. S fájón felsóhajtva megismetelte a 
fiú szavait: 

Neked is semmi, nekem is semmi. Ha így volna. De nekem nem 
igy van! — És ismét felsóhajtott: — Hej, jaj nekem azért, ami ma éjjel 
ért. 

— Istenemre, sajnálom, — mondotta Derdemez, de nem engedte a 
lányt a keze alól. 

Mindketten hallgattak. 
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A tetőt eső  verte, nagy, ritkás eső, mintha dobot vert volna, odalenn 
pedig a szobából a hadzsi hallatszott, amint a rézedénnyel zörög. 

A füst orrfacsaró volt. Messze valahol tompán dörögni kezdett, szin-
te a föld alatt. 

Én a férjemnek őrzöm magam, te ezt nem tudod — suttogta 
Hatka. — Ami az övé, ahhoz senki se nyúljon. Holnap majd azt mondja: 
„Látni akarom , miféle voltál nekem." S hadd lássa — tisztességes voltam. 
fir1áS semmi jót nem hozok neki. d, én szegény! Hát igy van no — játssz 
csak egy kicsit, ha már egyedül vagyunk, hogy ne maradjon benned ne-
heztelés — mondotta Hatka, s kikapcsolt egy gombot. 

Tudom én, szegény, mi az, hogy hajadon — tette hozzá Derde-
mez bölcsen és illedelmesen és kikapcsolt a lányon még egy gombot. — 
Meséltek nekem aról, akik tudják. 

És kell is tudni — mondotta Hatka még bölcsebben —, mert 
olyan a hajadon lány, akár a pohár — összetöröd s nézheted a darabjait, 
ne gyűjtsd össze őket, hanem taposd széjjel. Te két gombot nyitottál 
már ki! 

Hatka gyorsan az övéhez kapott, megtalálta rajta a tarka zsinórt, 
megfogta azon a csomót és odakapcsolta. 

Eddig a zsinórig, eddig mehetsz, de ha netán tovább mégy, tudd 
meg — harag lesz köztünk. Igazán mondom! 

Tovább nem megyek — suttogta Derdemez —, jól tudom én, hogy 
mit nem szabad nekem , szegény fejemnek. Hallottam, mikor a többi le-
gény mesélte. 

Nem!  Itt megállj! — mondotta Hatka határozott hangon. — 
Egyezzünk meg abban, amíg el nem vesztem a . fejem, ha azt , mondom 
neked: hess innen! — kapjad el a kezed! Ha nem fogadod el, te tovább 
semmit ne csinálj! 

Elfogadom. „Hess onnan", és magamhoz rántom a kezem — 
mondotta Derdemez. 

Mikor jó vagyok ... — susogta Hatka. 	Nosza, csináld, rajta, 
rajta ... még nem mondom azt: hess onnan. Ne félj semmit. Hajadon 
lány vagyok ° én, siralmas ne legyél, de hát mit ... Megőrzöm magam az 
én emberemnek, mert jól szolgál majd nekem. A zsinórig csinálj, ami 
kedves neked, addig mehetsz. De itt a határ, itt vigyázz. 

Vigyázok én bizony, én azt teszem, ami nekem kedves. Azt gyöt-
röm, amit megengedtél. Mint az ordas, ha betör a karámba s aztán öldös. 

— öldösi a juhot ... — mondotta lágyan Hatka. 
-- Öldösi a juhot, — erősítette meg Derdemez. 
— Két juhot ... 
— Kettőt. 
— Öldöss, öldöss. Ne sajnáld. 
— Biz isten nem sajnálom. 
Hatka .felrezzent egy percre. 

Mi baj? — kérdezte Derdemez. — Tán csak nem az, hogy hess 
innen! 

-- Nem nem az hogy hess ! — mondta alulról Hatka. — Hanem én 
félek ... félek, hogy elvesztem az eszem. Megállj. Ne öldöss. Esküdj meg 
rá, hogy nem mondod el senkinek. 

- Esküszöm én, bizony mondom, mindenre. 
Nem mondod meg a hideg könek sem! 

— Még.a hideg kőnek sem, biz' isten. 
— Sem a fának. 

Sem a fűnek, sem a fának. 
Nos, itt van, mehetsz még két ujjnyival alább — mondotta a 

legénynek Hatka, és teljes arasszal alább engedte a zsinórt. — Most egy 
kicsit odább mozdul a mezsgye. 

Hej, ha még egy kicsit lejjebb engedhetnéd — suttogta forrón 
Derdemez. 
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Az éjszaka tovamozdult. Odalenn az edényzörgés elcsendesült, a 
lámpa kialudt. 

Hatka sokáig keresgélte a zsinórt, mellyel eddig a mezsgyét mérte. 
A sötétben sehol sem találta. A porban is keresgélte. 

Jajjaj! Mért nem mondtam neked, hogy hess onnan! Könny ű  ne-
ked, te férfi vagy, „se neked semmi, se nekem semmi" — mondod te, 
de látod-e, mi esett meg velem. Kárt tettél bennem. Mit mondok majd 
az én emberemnek, ha elvesz engem? No, taníts meg rá, ha tudsz. Senki 
sem tud engem erre megtanítani. Ez látni való. Az én zsinórom nincs 
sehol, jaj szegény fejemnek! 

Derdemez lejött a padlásról. Nagyokat nyögött s alulról fáradt han-
gon siránkozott: hogy ó senkinek semmit sem fog mondani, , akár egy 
napot érjen csak meg, s ami történt, titok fog maradni, égre és földre 
esküdözött, a titok titok fog maradni. 

Később is gyakran járt e1 a hadzsi padlására. Felment, leült a ge-
rendára, előhúzta a bicskáját és válogatot a húsban — a tiszta húst ke-
resgélte, felvagdalta és jóízűen rágcsálta, aztán nyávogott a gerendáról, 
mint a macska — Hatkát hívta. A lány pedig tudja, hogy ez nem macska, 
s üldögél a szobájában ... s hallgatja keze alatt az orsó zümmögését, 
amely annyira hasonlít a hadzsi hangjának zümmögésére, aki lámpafény 
mellett a szent könyveket olvassa. A hadzsi abbahagyja az olvasást és 
Hatkához fordul: 

Te nem hallod odafenn azt a macskát? Kergesd el! 
Hatka kiment s úgy tett, mintha szidná: 

Sicc, te ronda, hogy az egerek rágnák le a füledet! 
Majd suttogva, hogy a hadzsi meg ne hallja, hozzátette: — „Ma 

éjjel nem lesz semmi, ne nyervogj hiába." De a legény felnyarvogott, 
mint két anacska, aztán mint három, különféle hangokon, amelyek ölre 
mentek a hadzsi húsáért. Hatkának pedig,  nem maradt más hátra, mint 
hogy felmásszon a padlásra és Derdemez karjába essen. 

A tél észrevétlenül beköszöntött, hó nélkül 	éjszakánként hóval, 
nappal pedig verőfénnyel, az idő  pedig szebb és barátságosabb, mint a 
hideg, őszi esőzések idején. A .jószág egész áldott nap a füvet legeli, meg 
avró tölgyborostyánokat, csicsókát tépdes, a szegény parasztság meg ve-
rőfényes napokon nyalábonként hordja haza a fát, naphosszat üldögél a 
zsarátnok mellett és civakodik, mert mit is tehetne mást az ilyen üres 
órák idején. A kunyhó mellett a kerítésre felmászik a gyereknép. Me-
zítláb, hajadonfővel, a nap felé fordul és csak énekelget, nem telik be 
vele atorka. A másik kerítésen a madarak énekelnek. 

Szegényes tél. Hát tán a hadzsi miatt — mondogatták falu-
szerte az özvegyasszonyok, Halamiča pedig hozzátette: 

A szent könyvek miatt, asszonyok. És ezeket a szent könyveket én 
hoztam és ezt a hadzsit én vezettem ide. 

És a turbánját magasra emelte a fején, botját csörgette a fagyos 
úton, de hogy az esztendő  jól termő  lesz, tejjel bő  a jószág, aztán még 
minden más, minden a szent könyvek miatt van. Felágaskodik majd az 
egész falu, mint a csikó. 

CSUKA Zoltán 
fordítása 

Camil Sijarić  Szarajevóban élő  regényíró és novellista a Crna Gora , Szerbia és Bosznia 
között huzodó San kban született, Bihorban 1913-ban, s onnan került Boszniába. Regé-
nyének eredeti címe Bihorci, s habár német fordítása A hadzsi feleséget címen jelent meg, 
én mégis Bihariak címen fordítottam, hiszen ez az eredetire emlékeztet ő  cím többet mond 
a magyar olvasónak mint a kissé csiklandós című  „hadzsi asszonyai" A Sandžak moha-
medan hitű , de délszláv anyanyelvű  lakosságának Halamiča falu gazdag földesura azért 
hívja meg a Mekkát járt hodzsát, 'hogy varázserej ű  írásokat osztogasson a jó népnek ál-
latok és emberek gyógyulására, persze . jó pénzért. Ez a regény még . 1955-ben megjeleni, 
és az akkor sem csekély egymillió dináros pályázatot, amelyet az új jugoszláv regény jutal-
mazására írtak ki, Sijarić  megnyerte. A regény nemcsak ezért érdekes, hanem azért is, 
mert Sandžak, közelebbről Bihor, azaz Bihar népének akkori és későbbi életét festi ér-
dekesen, a humorról sem megfeledkezve. A vihorból is így lett a magyar vihar stb. A re-
gény elejének egy részét mutatjuk be itt ebben a töredékben. 

A fordító 
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IVAN PANČIČ  

UTAZÁSI LÁZ 

örök talány, 
az állomásra miért érkezem korán 
jeggyel, míg mások az utolsó pillanatban 
jegy és idegesség nélkül. 

Nem tudom, ha utazom, 
mint egyes népei e világnak, 
rám tör a szívdobogás, elönt a veríték, 
akár verekedés előtt, vagy ha kinevetnek. 

Szeretném meggy őzni magam, 
utazom-e vagy sem, 
e földkerekség helységei 
viselik nevük (mit nem ír az égen), 
megegyezés szerint házak, utcák, 
jó, rossz szokások, helyek, hol adni, venni lehet, 
vaskos könyvek, hová az emberek bevezettetnek, 
eltűntek vagy még léteznek. 

Hajtogatom, nem érdekes, 
hoztam-e a fogkefémet, 
gyógyszereket, egészségügyi könyvecskét, 
időszámítás előtti ötödik századba ez a vonat sem vihet, 
hogy igazából boszorkák, sárkányok nincsenek, 
valahol belül mégsem hiszem. 

NÉZETELTÉRÉS 

A szomszéd 
nálamnál 
tízszer erősebb, 
gazdagabb, híresebb, 
jelentette a világnak, 
sajnálja, 
hogy szétverte pofámat, 
kezem, lábam törte, 
házam a föld színéről 
lesöpörte. 

Rajta lesz, 
majd önmagával tárgyal, 

hacsak lehet, 
ilyesmik többé ne történjenek, 
hagy baját máson töltse, 
vagy saját otthonában 
bármit tegyen tönkre. 

Azért ha felépülök, 
nem kéne a harag; 
megértem: 
nehezére esik. 
Nem kéne, 
majd csak nyugton marad... 
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ELTŰNŐ  MONDAT  

A huszadik század 	 tapos rajta,  

legbölcsebb mondata 	 majd  
hever az utcán, 	 a VII/B osztály tanulói.  

bárki felemelhetné  

a járdáról. 	 Legbölcsebb mondata  
e századnak  

Beteg, 	 hangtalanul segítségért kiált.  
mert senki senkire 	 Belei kitaposva.  
nem figyel, 	 Rá se hederítenek.  
mert éhes, szomjas,  
mert néma. 	 Az említett mondat  

önmagát törli a lapról  

Ez idő  tájt 	 szülői tájra  
középkorú terhes n ő 	 távozva.  

CSEV~G .ÉS  

Ülünk a kocsmában, mondom:  
legyünk elégedettek,  

hogy felébredtünk reggel,  

van, aki az alvástól is retteg,  
legyünk hát elégedettek,  

rádiót bekapcsolva fogat moshattunk,  
sikerült eljutni a napköziig  
és időben a munkahelyre.  

Egy szavad sem lehet,  

néha megfájdul a fejed,  
csontjaiban az idő  lépdel,  
de szívedet még nem érzed,  

mitévők veséid, vagy mi van a léppel.  

Megtanítottak asztalnál enni,  
az úttesten szabályosan átkelni.  
Ha problémád a másik nem,  
felvilágosítanak kézikönyvvel.  

Tudvalev ő, mit hol találsz, mi az ára,  
csak tekints prospektusok oldalára,  
vitorlás, hű tő, kocsi,  
minden van, ha nincs is,  
legyünk elégedettek.  

Nem értenek egyet velem.  

Bennem is szót kér valaki, ellenem:  

hazudsz, elégedj meg a testtel.  

URBÁN F. Gábor  

fordításai  
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ÖRÖKS ÉG  

MEGEMLÉKEZÉSEK, ÉVFORDULÓK 

MAGYAR LÁSZLÓ 

SZARVAS GÁBOR ÉS A SZABADKAI GIMNÁZIUM 
EGY PÁLYÁZAT TÖRTÉNETE 

Már 1849. október 9-én megalakult az Organisations Entwurf osztrák 
iskolai szervezet,' amelynek egyik alapvető  feladata a germanizáció. En-
nek komolyabb megnyilatkozása azonban Szabadkán csak 1852. március 
közepén észlelhető, amikor is a temesvári felső  tanhatóság terjedelme-
sebb leiratban tolmácsolja a bécsi kultuszminisztérium február 22-i 
rendeletét a gimnáziumok nyelvtanításával kapcsolatban? Ez félreérthe-
tetlenül az elnémetesítést célozza, amely abból is látható, hogy a német 
nyelv heti óraszáma már a gimnázium alsóbb osztályaiban megközelíti 
az anyanyelvét. Ezt a kormány a német nyelv és irodalom tananyagának 
terjedelmességére hivatkozva — de az anyanyelv óraszámának kárára 
— valósítja meg. 

Az iskolaügy részben a temesvári felső  tanhatósággal szoros kap-
csolatban álló tanfelügyel őség irányításával folyik. Az uj iskolai szerve-
zet szem előtt tartja a nyolcosztályos f őgimnáziumok létesítését is,' ami 
azonban csak jóval később valósulhatott meg Szabadkán. 

A közoktatásügyi minisztérium 1854. június 28-i rendelete alapján 
a gimnáziumokban a szerzetesek fokozatos háttérbe szorításával világi  
tanárok alkalmazandók.` A szerzetes tanárok azonban még több éven át 
megtarthatták állásukat a szabadkai gimnázivanban, miután képzettség 
tekintetében — az annyira szorgalmazott német nyelvtudás terén is — 
messze fölülmúlták a világi tanárokat. 

A gimnázium felépítésében igazán nagy változás csak 1859. szeptem-
ber 19-én kezdődik, amikor Czorda Bódog községtanácsos végre elérke-
zettnek látja az időt a főgimnázium megnyitására és terjedelmes folya-
modványában alaposan megokolja indítványát? Egyebek között így: 

„Az újabb idők eseményei — tudjuk mindent felforgattak, felfor-
gatták az iskolai rendszert is, és jött egy idő, midőn e várost a m. kor-
mány nyilatkozatra hívta fel az iránt: akar-e egy új rendszer szerinti 
felgymnasiumot, avagy megelégszik-e egy 4 osztályú kis siummal. 
— vádolok senkit, de annyit meg kell mondanom, hogy bűn kö-
vettetett el Szabadka jövendője ellen, midőn az kicsinyes gazdálkodási 
érdekekből, a helyett hogy a köznevelés terén előrehaladtak volna, hát-
raléptek és nagy gymnasium ügyét elejtették. 

Rajtunk van most a sor e hibát helyrehozni. E végb ől vagyok én 
bátor a helybeli algymnasiumnak felgymnasiummá emeltetését mdítvá- 
nyozni. (...) Szabadkának szüksége van és szüksége lesz tudományosan 
képzett, értelmes, mívelt férfiakra; mert mint mondám, az értelmi er ő  
nélkülözhetetlenül szükséges az anyagi jólét megteremtésére, de ezen 
felül a szellemi fels őbbség fegyver is, mely olyanok kezeiben, kik érdekein- 
ket nem ismerik vagy ismerni nem akarják, ellenük fordítva veszélyes is 
lehet, és azért, ha nem akarjuk, hogy jövőre hivatalainknak, ügyvédi, mér- 
nöki, orvosi, tanári stb. állomásainknak nagyobb része, tehát gyerme- 
keink sorsának vezetése idegen kezekre bízassék, — gondoskodnunk kell 
az eszközökről, melyek a tudományos képeztetést lehetségessé teszik (...) 
Algymnasiummal e czélt nem érjük el; mert az algymnasium csak el ő- 
csarnoka a tudományok épületének. Ámde kérdem: hány polgártársunk 

.;a
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van oly helyzetben, hogy fiait amaz épületbe bejuttassa (...) hány pol-
gártársunk van, kiknek körülményei nem engedik meg, hogy fiaikat már 
az 5k iskolától kezdve, más városban képeztessék? 

Erre vagyon kell. 
Azt akarjuk hát: hogy csak a vagyonosabbak képeztessék gyerme-

keiket?" 
Czorda Bádog a továbbiakban megállapítja: a f őgimnázium léte-

sítése, igaz, költséggel járna, : ám Szabadka jövojére nézve a vállalkozás 
felmérhetetlenelentőségű. Viszont olyanok is vannak, akik inkább egy 
gazdászati iskola megnyitását szorgalmaznák, és e követelmény is helyt-
álló; vidék adottságát feltétlenül szem előtt kell tartani, és a főgim-
názium létesítése után  elkerülhetetlen egy „georgicon" alapítása is. 

És a `községtanács a következőképpen dönt: „Ezen korszerű  indít-
vány a községtanács által közlelkesedéssel fogadtatván — egyhangúlag 
elhatároztatott: hogy a helybeli városi algymnasium felggyymnasiummá 
emeltessék, : és pedig úgy hogy az 5K osztály már a jövő  1860/1K iskolai 
évben:. "ttassék, 	meny ebbeli határozat az alap kimuta- 
tása mellett 	jóváhagyásul a lagyméltóságu Cs. kir. Helytartóság- 
hoz felterjesztetni rendeltetek. 

A közgyűlési határozatot a ,tanesvári helytartóság jóváhagyja. Ám-
de az 1860. évi októberi diploma kibocsátása után a Szerb Vajdaság és 
a Temesl Bánság korszaka megszűnik és a december 274 császári rende-
lettel Vajdaság . magyar királyi helytartótanács hatáskörébe került' Igy 
ismét ,várni kell a szabadkai főgimnázium ügyében. 

Hadd lássuk azonban, mi történik közbeni 
Bár nehezen, de mégis sikerül az intézménynek több világi tanár 

alkalmazása. Arnold Frigyes tanácsnok pedig az 1860. augusztus 174 köz-
ségi tanácsillésen megköszöni a szerzetes tanárok több évtizedes fárado-
zását és kéri a tanácsot: „részükre ebbeli érdemeikért bizonyos jutalom 
szavaztassék meg."" 'A ferencrendi barátok tehát elbúcsúztak a gimná-
ziumtól. 

1861 elejétől a város újból nagy erőfeszítéseket tesz a főgimnázium 
létesítésére. Majd az év júliusáig aprólékosan kidolgozza a megnyitásához 
szükséges előfeltételeket! E pillanatban különösen fontos az iskola kör-
nyékének rendezése, hiszen az iskola helyiségeinek gyökeres átalakítása 
mellett a „második nyomasztó hiba már nem csak az erkölcsiséget, ha- 
nem magát az egészséget fenyegeti , s ez az iskola udvarnak s a városi
kocsisok tartózkodásául szolgáló istálló s' udvarnak tisztátalansága, je- 
lesül az iskola udvaaban az ottani kereskedők boltjaikbul kihordott sze-
métdombok s ugyanott a gyermekek . számára rendetlenül s a czélnak 
meg nem felelő  módon épített ronda árnyékszék már magában elégsége-
sek arra, hogy az egészségre ártalmasak legyenek s hozzá véve még a 
kocsisoknak ganéjjal és bűzös nedvekkel tölt helyiségét, lehetetlen az 
egészet undor nélkül szemlélem, mert e tisztátalanság miatt a tanterme-
ket a leghőségesebb napokban sem tanácsos kinyitni — egy részbül azé rt , 
de más részt az okbul is, mivel az iskola udvarrul szomszédos udvarban 
tanyázó kocsisok társalgását, kik igen gyakran víg kedv űek, hangos, beszéd-
ben folyván, a gyermekek oly szavakat hallanak, melyeket hallaniok 
nem kellett volna — néha látnak is valamit --, mi éppen nem szolgál 
erkölcsi épülésükrül 

Az 1861. július 8-án és 9-én tartott közgy űlés értelmében tehát a 
„Szabadkai Aigymnazium felgymnaziuTnamá alakíttatván át"11  és itt egyben 
olyan döntés született, hogy az 5. és 6. osztályba még két tanár szük-
séges az 1861-62. tanévre. 

Az eddigieket bevezetésképpen azért mondtuk, hogy szemléletesebbé 
tegyük Szarvas Gábor' pályázásának előzményeit, körülményeit. Hiszen 
az ország egyik legnagyobb városa minden erejével „szennytenger"-éb ől 
igyekszik kievezni és ennek talán első  megnyilvánulása Czorda Bódog 
indítványa. És a segítségnyújtás — ami különösen örvendetes — éppen 
az adai születésű  Szarvas. Gábortól érkezik. De rajta kívül egy tucatnál 
több nevelő  — közülük később nem egy válik országszerte ismertté --
pályázza meg 1861-ben a szabadkai gimnázium állásának egyikét. 
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Arra nézzük most a pályázat menetét! 
Ezúttal bennünket a gimnázium „nyelvészeti tanszékére" pályázók 12  

névsora — élén éppen Szarvas Gáborral — érint. 
1861. július 18-án a Tanodai Lapokban és Sürgönyben országszerte 

kihirdetett tanári állásra összesen tizenöt kérvény érkezett, amelyeket az 
alábbiakban fontosnak tartunk részletesebben is megvilágítani. 

Félegyházáról két kérvény futott be a „nyelvészeti" és a „történé-
szeti tanári állomás" egyikére: Fekete Imre és Major János főelemi taní-
tók kérelme. 

Fekete Imre elég képességet és szakavatottságot érez bármelyik 
állásra. Folyamodványát a következ ő  bizonylatokkal támogatja: Félegy-
háza város bizonyítványa erkölcsi és politikai magatartásáról; az 
1845-46-ban befejezett „bölcsészeti osztályok" bizonyítványa; a kegyes-
rendieknél befejezett középtanodai hatosztályos bizonyítvány; a debre-
ceni próbatanítás bizonylata; a félegyházi f őelemiből és algimnázium-
ból működési bizonylat; a tanári képességér ől kezeskedő  bizonylat, amely 
szerint több ifjút privát alapon sikeresen el őkészített; keresztlevél; a 
magyar, latin és német nyelvet érti és beszéli, kissé a franciát is. 

Major János, a második félegyházi főelemi tanító jogot végzett Eger-
ben, „... mit csak azért említek, hogy kiderüljön, miszerint nem vagyok 
iskola nélküli egyén" — írja kérvénye elején. Hat évig magánnevel đként 
előkelő  úri családnál működik, igy a gimnáziumi tananyagba teljes mér-
tékben betekintést nyert. Négy évig Coburg herceg vacsi uradalmában 
„önálló tanító"-ként dolgozik. Németül, tótul és latinul beszél. A felesége 
is tanítóképzőt végzett és a herceg uradalmán szintén a legnagyobb di-
csérettel vegezte kötelességét. Ő rs készségesen felajánlja szolgálatát egy 
leányintézet megnyitására. Amennyiben elhelyezkedésük eredménnyel jár-
na, ugy megoldódnék gyermekeik f őgimnáziumi tanulmánya is. Kérvé-
nyéhez csatolja a megfelelő  bizonylatokat. 

Kaposvárról Rádi Mihály jelentkezik. Mellékeli bölcsészeti és jog-
tudományi, valamint hat és fél évi tanároskodásáról szóló bizonylatait. 
A pillanatnyilag jogászként működő  Rádi a tanári állások bármelyikére 
pályázik. 

Sokkal terjedelmesebb beadványában Fridrik Dezs ő  24 éves rozsnyói 
tanár. A főgimnáziumot Esztergomban és Győrben végezte, majd a pre-
montrei kanonok rend jászóvári társulatához kerül, ahol elvégzi a teoló-
giai kart és a rozsnyói főgimnáziumba megy. Itt már két éve m űködik, 
„... noha még éveinek hiánya miatt csak a szünidők végeztével kebelez-
tetnék be a hattyúrend örökös tagjai közé; — Tekintve azonban a jelen 
kétes politikai helyzetét, és a jöv ő  bizonytalanságát a tanító rendek mi- 
képi átalakulhatásáról, sőt talán, mi nem egészen valószínűtlen, megsem-
misítéséről, mely utóbbi alkalommal ki sem oly elhagyott a világ rétegei-
ben, mint épen a már bekebelezett fiatal egyéne az eltörlött rendnek. 

Mindezeket komolyan megfontolván határozám el magamat a hir-
detett tanszékek egyikére pályázni; de úgy hiszem, meg fognak bocsáj-
tani, ha nyilvánítoacn, miszerint ily tárgyakban azon párthoz tartozom, 
kik a bizonyost talán a jobb-, de bizonytalanért eldobni nem tudják, je-
lenleg pedig azon bizonyítványokat, melyekkel jelen folyamodványomat 
támogatnom kellene, Jászóról, hol azok letéve vannak, ily czélra átvenni 
annyi volna, mint azon pályáról, melyen jöv őm mégis biztosítva van, azon-
nal lelépni és magamat talán a nyomorba dönteni, mely, úgy hiszem, a 
nemes város Tettes hatósága előtt, kik honfiuk boldogitását, nem pedig 
megsemisülését óhajtják, eléggé kimenti jelen eljárásomat ..." — írja 
a rozsnyói tanár és a bizonyítványok helyett egy sematizmust mellékel 
kérvényéhez. 

Simonits József 28 éves, özvegy, volt pécsi tanár Pestr ől pályázik. 
Iskoláit a pesti és bécsi egyetemeken végezte. Eddig különböz ő  taninté-
zeteknél görög, német és magyar nyelvet, valamint történelmet tanított. 
De beszéli és érti a román nyelveket is. Eddigi példás politikai magatar-
tásáról úgyszintén csatolja bizonylatát. 
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Mielőtt a többi pályázót bemutatnánk, el kell mondani, hogy a ta-
nári állások meghirdetésével egyetemben 1861 júliusában pályázat jele-
nik meg a gimnázium igazgatói, valamint a „fő- és alelemi tanszékek el-
nyeréséért" is. Ezért nem meglepő, ha némelyek a tanítói állás mellett 
megpályázzák a tanárit is, melyet a folyamodókról készített kimutatás 
alátámaszt" Sőt a jegyzőkönyv Preszner János jászberényi gimnáziumi 
igazgatót a tanári állások egyikére jelöli," holott eredetileg a gimnázium
igazgatói állásra pályázik. De mert vidéki, nem pályázhat igazgatónak. 15  
Presznert a közgyűlés egyszerűen ,;átpasszolja" a tanárokhoz. 

A Somogy megyei „telekkönyvi tollnok", Recskey Endre bölcsésze-
tet, majd teológiát hllgat. Beszéli a magyar, német, latin és némileg a 
francia nyelvet. Mint telekkönyvvezet ő  ,,a jelenlegi viszonyok között le-
lépni kénytelennek érezvén magát (...) elbocsátása esetében bátor lesz 
felmentési okiratát utólagosan ,megküldeni". 

Preszner János bölcsészeti tanfolyamot és teológiát végzett. A pécsi 
főgimnáziumnál helyettes tanárként, majd az 1856-57. tanévben a bajai 
főgimnáziumban rendes tanárként, 1857 végét ől pedig a jászberényi gim-
názium igazgató] óként dolgozik. A történelem és földrajz tanszakot is 
befejezi, majd Bécsben tanári vizsgát tett. A természettudományi tár-
sulatnak a bécsi földtani egyletnek tagja. Tudományos munkával több 
éve foglalkozik; a magyar, német és latin nyelveket beszéli. Iskolai vég-
zettségéről bizonyítványát csatolja. 

Szentendréről Takács Pál magántanár pályázik az összes jelentkez ő  
közül a legrövidebben. „Folyamodó a bölcsészeti s hittani pályát jó 
sikerrel futá meg" és magyaron kívül beszéli a német, latin és francia 
nyelvet; érti a görögöt, de beszél tótul is. A f őgimnázium összes osztályai-
ban tanított tízéves tanári pályája során. Járatos a történelemben. Ok-
mányait utólag fogja csatolni. 

Szabadkáról Bóbics Pál és Gémes Boldizsár tanítók, valamint 
Hildenstab Ferenc hadnagy folyamodik az egyik tanári állás elnyerésére. 

Bóbics Pál bölcsészetet és jogot végzett. Emellett a pesti egyete-
men a történelem segédtudományait: a diplomatikát, genealógiát és heral-
dikát külön hallgatta, melyekről a bizonylatokat csatolja. Járatos a ma-
gyar, német, latin és dalmát nyelvekben. Mint magántanító már bizo-
nyos gyakorlati jártassággal rendelkezik a gimnáziumi tanításban. Ennek 
sikeres alkalmazása Szárics Bertalan és Kovacsics Antal urak esetében 
is bizonyítható, mivel őket Bóbics sikeresen készítette fel a gimnázium 
egy-egy osztályaira. Majd igy folytatja: ,.... a tanári állásra a városi ta-
nács által már fel is voltam terjesztve, de az absolut kormány alatt ezen 
tanácsi felterjesztés el nem fogadtatott (...) Mivel a nyelvészet és törté-
nészet szaktanaihoz különös hivatást érzek magamban, ezekb ől a tanári 
vizsgát egy év múlva letenni megajánlom". Egyébként Bóbics már 
tizenegy éve a főelemi tanítója. 

Gémes Boldizsár elvégezte a szegedi gimnázium nyolc latin osztá-
lyát, majd egy évig teológiát hallgat, utána pedig' sikeresen bevégzi a 
kétéves tanítói tanfolyamot. Házitanítónak szeg ődik és ebben a minősí-
tésben jelenleg sikeresen m űködik, amit Rádics óhitű  lelkész is bizo-
nyít. Mindamellett elegendő  erőt és képességet érez a tanári pálya iránt. 

A harmadik szabadkai pályázó Hildenstab Ferenc hadnagy, aki há-
rom terjedelmes oldalon, szép, egyenletes bet űkkel ekképpen kezdi: 
„Alólírt hosszas évi akadályoztatása után most először látván megnyílni 
számára a lehetőséget, szeretett hazájának szentelheti egész képességét, 
egyszersmind magának reményelvén megszerezheti végtére azon m űkö-
dési teret a mellyeni fáradozása megszülendi kötelesége .teljésítése által 
az önelégedettség boldogságát, és nyújtandja neki azon jöv őt, mellytől 
őt a mostoha sors ifjú korátol fogva állandóan elzár, bátorkodik a 
jövő  iskolai évben megnyitandó gymnasiumi osztályok számára szükség-
lendő  tanári állomások egyikeért alázattal folyamodni 
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A gimnáziumot szülővárosában, Szabadkán, a bölcsészetet Pécsett, 
a teológia első  évét Pesten végezte. A forradalmat követ ő  években az 
ezredi neveldében tanítóskodik, onnan 1852-ben a katonai iskolaintézetek 
átszervezésével a pozsonyi, majd a kőszegi főneveldébe kerül, ahol magyar 
és német nyelvet, számtant, világtörténelmet, földrajzot és mértant tanít. 
18594ő1 a hainburgi gyalogsági iskolában magyar nyelvet és számtant 
ad elő. Emellett a latin nyelv tanítására is alkalmas, hiszen tanulmányait 
jórészt e nyelven végezte. 

Legvégére hagytuk a négy legjelent ősebb pályázót: Kolmár Józse-
fet, Lubrich Ágostot, Ponori Thewrewk Emilt és valamennyiök közül 
a legnagyobbat, Szarvas Gábort. 

Kolmár József író, a Somogy megyei Magyaródon született 1820. 
április 3-án. Jogot végzett 1842-ben, majd Pápán szorosabb kapcsolatot 
teremt Petőfivel, Jókaival és Kerkápoly Károllyal, akikkel együtt tagja 
a pápai református fíSlskala képzőtársaságának. Petőfi távozásával se-
gédszerkesztője lett a Pesti Divatnak, majd szerkeszt ője az Életképeknek. 
Egyidőben Pápán, 1854-től 1861-ig pedig Baján gimnáziumi tanár. Ekkor 
pályázza meg a szabadkai tanári állást. 

Folyamodványán valóban látszik, hogy több éven át szép sikerrel 
tanította a szépírást. Kiemeli működését a pápai református főiskolán, 
ahol az 1849-50. tanévben jogot tanít. Ám, a jogi tanszéknek kormány-
önkényileg történt betiltása után a főgimnáziumban mint a magyar iro-
dalom és történelem tanára közelismerésben részesült". Különösen szép 
emlékek fűzik aztán a bajai főgimnáziumhoz, ahol a tanítványai által 
szerkesztett Vörösmarty—album füzetekkel általános elismerésben ré-
szesül. Irodalmi szinten beszéli a német, latin, francia ás görög nyelvet. 
Emellett jártas a gyorsírás és szépírás tanításában. „Somogy szül ő  : me-
gyéjének főjegyzői székéről határozottan a nyilvános oktatás terére lé-
pett, föladatul tűzvén ki: embert nevelni a szüntelen el őre törő  társada-
lomnak (...); a honirodalom élő  tüzével acélozni a kísértet ostromolta 
nemzeti jellemet, a szív és észnemesít ő  történelem mezején fövenyt gyűj-
tögetni, a századok vérével szentelt s szabad 'népek felségében nyilatkozó 
nagy eszme: az emberi szabadság dics ő  alkotmányához. íme, ez rövid 
programmja alulirt nevelési elveinek ..." — írja kérvényében. 

A községtanács 1861. évi 408. számú jegyz őkönyve alapján Kolmár 
József egyrészt azért sem pályázhat igazgatói vagy tanári állásra, mivel 
„folyamodványában a másutt betöltött 12 évi  szolgálati időt kérte be-
számíttatni". Igy egyszerűen törölték a pályázók névsorából. 

Hogyan alakult ezután Kolmár József sorsa? 
Még az évben álláshoz jut a pozsonyi gimnáziumban és ott tanít 

egészen a nyolcvanas évek végéig. Ettől kezdve több munkája jelent meg: 
Dalok könyve (Baja, 1862); Latin nyelvtan (Pest, 1864); Epigrammok 
(Pozsony, 1871); Makrobiotika (1898) stb. Maradi nézetéből kifolyólag 
nemegyszer az ellenséges álláspontot képviseli az ifjúság új irodalmi 
hullámával szemben. 

Lubrich Ágost 1825. december 28-án született Besztercebányán, el-
hunyt Rákospalotán 1900. július 14-én. Az elemi iskolát Losoncon, a gim-
náziumot Rozsnyón végezte, innen egy évre a pesti panpeveldébe kerül. 
A papi pályától azonban visszavonul és pesten elvégzi a tanítóképz őt. Itt 
Mutsenbacher nevelőintézetében tanArkodik, majd „a szegedi országos 
preparandiának kilenc évig rendes tanára valék, melyt ől nem önként 
váltam meg, hanem a többi, 1844-ben országgyűlésileg alapított képezdék 
tanáraival együtt méltatlanul elmozdíttattam, mert a germ,anizációnak 
útjába állni elég bátrak valánk" — mondja folyamodványiban. 

Amikor Lubrich Ágost Szabadkára pályázik, irodalmi téren már 
bizonyos múlttal dicsekedhet. Első  kísérlete 1857-ben a Magyar Sajtó 
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tárcájában olvasható Tanúság Cantu Caesar világtörténelméb ől címen  
és ezen értekezéssorozat ,,akkor csiklandós vala, melyek egyszersmind  
világnézetemet, haza s ánberiség iránti kötelességérzetemet is tolmácsol-
ják ..." Emellett 1858-tól a Tanodai Lapokban több munkája megjelenik, 

 „melyek egyike tíz arany pályadíjit nye rt  nyolc  versenytárs között ..."  
Ezután megjegyzi, hogy néhány hónap múlva egy terjedelmesebb történel-
mi műve hagyja el a sajtót. Jól beszéli a magyar, német, tát, latin és  
francia nyelvet, de tanulmányozta a keleti népek nyelveit is. Jelenileg a 
kecskeméti reáliskola atója, de 1860-bah pályázott " a szabadkai. gim-
náziumba." Miután  Lubrich Szabadkán ezúttal is háttérbe szorul, a kecs-
keméti reáliskola feloszlatásával (1861) azonnal .: szül ővárosába, Beszter-
cebányára siet, ahol' rendes tanárként m űködhet. Csakhamar azonban  
Pozsonyba kerüli ' ahol történelemtanári képesítést szerez, majd érdek-
lődési "köre iTkabb a nevelési irodalom irányába terjed. : Nevetéstudo-
mány című  munkájáért 1870-ben egyetemi katedrát kap, Majd évvel  
később : az akadémia tagfai  sorába emelkedik. E  

tanodai tanárok pedagógzai kiképzésér ől (Hp., ; .,18_; 
vették: Neveléstörténelem (3 kötet. Bp. 1874—, bar

v 
 bölcseleti 

lr'aközét-
:.zt kö- 

rendszerének alaptévedéseit kimutató szemelvénye (Bp , 1875); Társa-
dalomtudomány (Bp. 1883); Természetbölcselet (Bp. 1890+-93).  

A szabadkai főgimnázium tanári állására pályázók sorában kétség-
kívül egyik legkomolyabb jelölt Ponori Thewrewk . Emil nyelvtudós es  

műfordító. Hiszen már ő  ekkor tudós! Előadásokat tart és kounoly, mun-
kái jelennek 'meg a Tanodai Lapokban, az Új Magyar Múzeumban stb.  

Pozsonyban született 1838. február 10-én, elhunyt 1917-ben. Közép-
iskoláit" Pozsonyban és ` Pesten végezte. A pesti egyetemen Télfy és  
Halder, Grazban Karajan és Tangel professzor előadásait hallgatja. A  
stájer fővárosban többször tart előadást a filológia tárgyköréből, ahol  
csakhamar  felfigyelnek munkájára és a híres Weinhold szemináriumban  
az Ulfilas-félé bibliafordítással kapcsolatos érveléseket összegezi és irá-
nyítja. Innen Bécsbe kerül, ahol Hoffmann, Bonitz és Vahlen professzor-
nál fejezi be tanulmányait, majd a budai államgimnáziumban a görög és  
latin nyelv tanára. Itt kezdi a tanári pályát, s innen pályázza meg 1861-
ben a szabadkai gimnázium tanári állását. Akkortájt éppen Homéroszt  
fordítja és „Hogy miért folyamodom a Tekintetes nemes Tanácshoz,  
azon körülmény oka, hogy a budai államgymnasium szervezete eddig  
csak ideiglenes, s talán előbb utóbb a piarista rendnek lesz átengedve,  
magam pedig bizonytalanságban élni nem akarok" — mondja nyelvtu-
dósunk.  

Thewrewk Emilt sikertelen szabadkai kísérlete után 1872-ben meg-
hívják a József műege temre, ám 1874-től a budapesti tudomány gyete-
men katedrát kap,, s k zi ~ka filológiát ad elő . Itt nyomban znegalQak t.ja 
a Philológiai  Társaságot,  amelynek  eredménye  az Egyetemes Philologiai  
Közlöny megindítása. Emellett kiváló szakemberekből álló csoportot szer-
vez a latin és görög klasszikusok ápolása céljából.  

A nyelvtudás műveit vizsgálva megállapítható, hogy érdeklődési  
köre igen korán az irodalomra terelődik. Már tízéves korában magára  
hívja a figyelmet P. T. Emil nyelvgyakorlatai cím ű  verseskötetével (Po-
zsony, 1848). Nevezetesebb munkái: Homér Iliása (iskolák számára ma-
gyarázva, I. ének, Pest, 1862); Józsa (költemények, Pest, 1862); A hátig  
mint m űanyag (költészet-művészeti értekezés a magyar zene eredeti voltá-
nak bebizonyítására, Pest, 1866); Római és görög pénzszámítás (Pest,  
1868); A nyelvészet mint természettudomány (Pest, 1869); A nyelv optikája  

(Pest, 1870); Cornelius Tacitus Germaniája (Pest, 1871); A gyermeknyelv-
ről (Pest, 1871); A magyar zene ritmusa (Pest, 1881); A magyar zene tudo-
mányos tárgyalása (akadémiai értekezés, Pest, 1890). Érdemes megje-
gyezni, hogy a Philológiai Társaság egymás után huszonnégyszer választja  
elnökének. Az itt elhangzott beszédei külön kiadásban (Bp. 1897).:;jelen-
nek meg. Közben számtalan műfordítása lát napvilágot.  

Thewrewk Emil a modern klasszika fiilológia egyik megalapítój a  Ma-
gyarországon, 

 
 de úttörő  munkát végzett a zenetudomány területén fs.  
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Nem kis reményekkel pályázik Szarvas Gábor a szabadkai tanári 
állásra. Mi több, az összes pályázó közil talán a leg őszintébb érzésekkel, 
hiszen — ha nem is szülővárosába — haza készülődik Bácskába. Talán 
ezzel magyarázható , hogy folyamodványa a lehető  legegyszerűbbenmeg-
fogalmazott és terjedelemre nézve is egy pályázótól eltekintve — a 
legrövidebb. Nem hangsúlyozza bácskai származását — pedig el őnyben 
részesítését eredményezné —, nem kérkedik és nem ragadtatja el magát, 
mint annyian mások! Nem tesz nagy ígéreteket — holott az összes kö-
zül legtöbbre képes. Szabadka szemében pedig milyen pályázó az, aki 
magáról csak jó fél oldalnyit ír! 

De vigasztalódhatunk — a szavazat alá bocsátott tizenkét pályázó 
mellett ott olvashatjuk Szarvas Gábor nevét is." Nyomban alatta azon-
ban a közgyűlési határozat: „A 2k tanári állomásra általános szótöbbség-
gel, vagyis nyolcvan nyolc (88) szavazattal a hivatkozott utasítás paragra-
fusai szerint Hildenstab Ferenc cs. kir. hadapródi intézetbeni tanító 
választatott meg — miről a jegyzői hivatal útján értesítendő, s amennyi-
ben a megválasztását 'tanúsító bizonylatot szükségelné, az nékie hiteles 
alakban kiadatni rendeltetik ..." 

Mai szemmel ehhez a döntéshez nincs sok hozzáf űzni valónk. Egy 
biztos: 1861-ben Szarvas Gábor még nem a mai szemmel felmért és 
elévülhetetlen érdemeket szerzett egyéniség. Nem dicsekedhet különö-
sebb múlttal — Thewrewk, Lubrioh és Kolnasár esetében ez sem segített 
—, ám úgy érezzük, Szarvas Gábor akkor is éppen ilyen lakonikusan fo-
galmazott volna. Arra törekedett, hogy hiánytalanul csatolja okmányait 
és azok beszéljenek helyette. 

Ilyen távolból sincs okunk siránkozni, de utólag jegyezzük meg: 
bárhogyan értékelendő  is Hildenstab hadnagy megválasztása, azért ép-
pen minden csatolmány nélkül komolyan pályázni és a tanácsot neve-
zett képességéről „a városban élő  ismerősei és iskolatársai szóbeli bizo-
nyítására ... megkérni (1) — enyhén szólva komolytalanság! Mert így 
járt el kérvényében Hildenstab. 

Nos, nem is marad sokáig gimnáziumunkban. A helytartótanács 1866. 
augusztus 24-én jelenti,t 8  hogy a lőcsei főgimnáziumhoz nevezték ki. 

Ámde Szarvas sem pályázik ismét Szabadkára. Pozsonyba távozik, 
majd 1869-ben Pestre. 

Itt nincs szándékunkban részletezni Szarvas Gábortovábbi élet-
útját, hiszen jól ismertek kivételes érdemei. Annyi azonban megjegyzend ő , 
hogy csak néhány évvel később, 1867-ben már nagy feltűnest keltett 
Magyartalanságok című  munkájával és ettől kezdve élete végéig a nyelv 
tisztaságának elkötelezett harcosa, amelyet számos művével ékesen bi-
zonyít. 

És Szabadka csak sajnálhatja, hogy a közelmúltban napvilágra ke-
rült értékes okmányok egyebek között nem kisebb személy sikertelen 
próbálkozásáról tanúskodnak, mint éppen a magyar nyelvművelés meg-
alapítójáról, aki százötven évvel ezelőtt született Adán. 

MELLÉKLET 

A. 

Szarvas Gábor folyamodványa a szabadkai gimnázium tanári állásának 
elnyerésére: 

Tekintetes Képviselőség! 

A szabadkai városi gymnasiumnál két, újonnan felállítandó tanszékre 
a most folyó év július havában pályázat nyittatott. 

Alulírt a gymnasialis tanulmányokat A. B. C. bizonyítványok szerint 
elvégezvén, egy évig mint nevelő  működött D —; ezután a jogi pá-
lyára lépett — E —, melyet azonban ötödik félévben bekövetkezett be- 
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teltsége miatt — F — elhagyni kénytetvén, honn tartózkodék — G —; 
mígnem 1958. szept. 5-én az egri felgymnasiumhoz tanárnak kinevezett, 
honnan másfél évi működés után — H — a bajai felgymnasiumhoz vá-
lasztatott meg — I —, hol, a K. ala tti bizonyítvány szerint, még jelenleg 
is alkalmazásban van. 

Miután ezek nyomán alulírt a fönnevezett állomásra megkívántató 
képességgel bír, mély alázattal esedezik: 

Méltoztassék őt a Tek. Képviselőség a szabadkai gymnasiumnál újon-
nan felállítandó tisztán nyelvészeti tanszékre legkegyesebben kinevezni. 

A Tekintetes Képvisel őségnek 

Baja, július 29, 1861. 	
Legalázatosabb szolgája 

Szarvas Gábor 
bajai felgymnas. tanár. 

B. 

Ponori Thewrewk Emil nyelvtudós és műfordító folyamodványa: 

Tekintetes nemes Tanács! 

Bátor vagyok a Tekintetes nemes Tanácshoz folyamodni s azon 
tanári állomások egyikét, melyekre folyó év 8 és 9-én tartott közgy űlésének 
határozatából csődöt hirdete, alázatos tisztelettel kérni, és pedig a követ-
kező  okokból: 

Én Martius 25 ike óta a budai államgymnasiumban a latin s görög 
nyelv tanára, három egyetemen, úgymint a pestin, gr ázin és bécsin, elis-
mert jelességű  tanárok alatt szerzém képzettségemet. Mindenütt kitünte-
téssel futám pályámat, mint az ide mellékelt eredeti bizonyítványok ta-
núsítanak. 

Bírok hét nyelvek ismeretével. A latinon s görögön kívül egyforma 
jártasságom van amagyar és németben, értem a fraciát és olaszt, ' s a 
gótot is annyira tanulmányotám philologiai célokból, hogy .  arról a 
grazi egyetemen többször magam tarték el őadást, mint az egyik mellé-
kelt bizonyítványomból kitűnik. 

Szakmámbani jártasságomat már irodalmilag is bebizonyítárn: mind-
járt első  fellépésem szíves elismerést talált. (L. Lonkay szavait a Tanodai 
Lapok 1856. folyamának 266-ik lapján, s az ide mellékelt Ponori Thewrewk 
Józseftől kiadott „Magyar Nyelvkincsek" függelékének 94-96 lapjait.) 
Azóta a Tanodai Lapok többször közlék a classicai irodalmat érdekl ő  
cikkeimet. (L. Tan. Lapok 1857. folyamának 152. lapját, 1860 folyamának 
190. lapját, 1861. folyamának 197. lapját, s különösen 243. lapját, hol mu-
tatványt látni egy nagyobb munkámból.) 

Egyik görögbőli fordítmányomat közlé Toldy Ferenc az „Új Magyar 
Múzeum" 1859. folyamában. 

Egyik a igrü.zi egyetemen elismerésben részesült értekezésemet pedig 
Hunfalvy Pál vevé fel a „Magyar Nyelvészet" jelen folyamának 4. dik, 
még sajtó alatt levő füzetébe. 

Jelenleg Homer Iliasa egyik részének fördításával s megmagyarázá-
sával foglalkozom, mely munkám nemcsak tanulóknak, hanem különö-
sen tanároknak is van szánva. 

Ernyedetlen munkásságomnak köszönöm végre azt is, hogy hazánk 
legjelesebb nyelvészeinek szíves ismeretségével dicsekhetem. 
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Hogy miért folyamodom a Tekintetes nemes Tanácshoz, azon kö-
rülmény, oka hogy a budai államgymnasium szervezete eddig csak ide-
iglenes, s talán előbb utóbb a piarista rendnek lesz átengedve, magam 
pedig bizonytalanságban élni nem akarok. 

Teljes bizalommal megújítván alázatos kérelmemet, maradok a 
Tekintetes nemes Tanácsnak 

alázatos ;szolgája 
Ponori Thewrewk Emil a 

a budai államgymnasiumban a gör. s 

Pest 1861 július 28. 
	 lat. nyelv tanára. 

C. 

Lubrich Ágost kecskeméti reáliskolai igazgató és pedagógus folyamod-
ványa: 

Teljescímű  városi Képviselőtestület, 
kegyes uraim! 

A nemes város gimnáziumának két tanszékére aug. 10-ig pályázat 
levén hirdetve, bátorkodom ezeknek egyikeért különösen a melyhez a 
történelem szakavatott ismerete igényeltetik, és hatalán a t.c. Képvisel ő-
testület közbizalma föltalálná bennem mindazon pedagogiai és metho-
dikai tulajdonokat, melyek ily tanoda vezet őjében megkívántatnak, az 
igazgatóságért is, mély tisztelettel folyamodni, következ ő  okoknál fogva: 

1-ször. A gimnázium és líceum minden osztályában első  jeles voltam, 
mint azt (a, b.) alatt mellékelt bizonyítványi másolataim mutatják; pe-
dig árvaságom miatt már a gimn. 4. osztálytól kezdve gyermekek magán 
tanítása által kellett fentartásomról gondoskodnom, mib ől legalább azt 
méltóztatnak következtetni, hogy a kötelességérzet š tudományszeretet, 
mi a nevére méltó nevelőnek s tanárnak egyik főkelléke, gyermekko-
romtól fogva tulajdonom. 

2-szor. Mint rozsnyói papnövendék szerencsés voltam erkölcsi és 
tanulmányi előmenetelem jutalmául a pesti papnöveldébe küldetni; hon-
nan a (c, d) csatolványok szerént mint másodéves hittudómányi önszán-
tamból léptem ki. Ottan a zsidó, szírus, khaldeus és arabs nyelveket ta-
nulmányozván, úgy hiszem, e körülmény mint nyelvtanárnak el őnyömre 
szolgál. 

3-szor. A hivatásból választott tanítói pályára fennsőbb rendeletek 
értelmében is elkészülendő, Pesten tanítóképezdét végeztem, és pedig e) 
bizonyítvány szerént legszebb sikerrel. 

4-szer. Pesten Mutsenbacher finevel őintézetében másfél évig gim. és 
reál tárgyak előadásával foglalkoztam, mint azt f) alatt. 

5-ször. A g) alatti melléklet szerént a szegedi országos preparandiá-
nak kilenc évig rendes tanára valék, melytől nem önkényt váltam meg, 
hanem a többi, 1844-ben országgyűlésileg alapított ké ppeezdék tanáraival 
együtt méltatlanul elmozdíttattam, mert a germanizációnak útjába állani 
eleg bátrak. valánk. A szegedi képezde sok.  jeles tanítót adott Szabadka 
nemes Városának és vidékének, mely körülmény csak növelheti a t. c. 
Képviselőtestületnek igénytelenségem iránti bizalmát. Mint képezdei 
tanár történelmi tanulmánytikon kívül nyelvészetre is adván magamat, 
most már magyar, német, tót, latin és francia nyelveken jól beszélek, s 
a tótot kivevén, írok is. 

6-szor. A kecsekeméti háromosztályú reáltanodának négy év óta va-
gyok közbizalom által választott igazgatója és tanára a nyelvszakban, 
mint azt h) alatt láthatni. 
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7-szer. Az irodalmi téren is iparkodom szolgálni a hazát, minek bi-
zonyságul a taval ugyanezen gimnazium egyik tanszékeért benyújtott  
folyamodványoanhoz négyrendbeli nyomtatott művemet csatoltam, me-
lyek nevelői és tanítói tulajdonaimra, nyelvészeti és történelmi tanulaná-
nyaimra vetnek világot, s a melyeket kegyes elrendelésökre eredeti bi-
zonyítványaimmal együtt leküldeni sietni fogok, mihelyt megválasztatásom  
iránt reményt nyújtani kegyeskedendnek. Most csak fölhíni van szeren-
csém becses figyelmöket az 1857-diki máju s és június havi „Magyar Saj-
tó" tárcaira, melyek a világhírfa. Kantu Cézár világtörténelme érdemében  
írt értekezéseim sor... t hozták oly szellemben, mely akkor csiklandós  
vala, melyek egysze 4-,világnézetemet, haza s emberiség iránti köte-
lességérzeten ei is tolniá~l, ák; ilyen a „Tánnodai  Lapok" 1858-ki s  jelen  
évi folyam megjelent több  művem,  melyek  egyike tíz arany pálya-
díjt nYert  nyolc versenytára között, s a t. Végre kegyes tekintetbe kérem,  
hogy néhányi há alatt egy húsz nagy nyomott ívre terjed ő  történelmi mű-
vem kerül ki sajti ►  alól.  

Ezen oknál és a te. ` Képviselőtestület kegyességénél fogva szabad-
jon reménylenem, miszerént engem a kérvényezett tanszékre, s ha peda-
gógiai és methodikai mind -elméleti,: mind gyakorlati ismereteim elég  
biztosi 	t nyúltanának, az Igazgatóságra is, megválasztani méltóztatik.  
Mely kegyeért 	t.c. Képviselőtestületnek midőn azon őszinte ígéretet  
tenném, hogy a rám bízandott tanoda lehető  felvilágoztatására mindent  
elkövetendek, magamat kegyébe ajánlva, mély tisztelettel vagyok a tc.
Képviselőtestületnek.  

Kecskeméten, augusztus 4-én 1861.  

JEGYZETEK  

Iványi Istváni Szabadka szabad királyi vdros története, II. 504.  
Szabadkai Történelmi Levéltár (a továbbiakban: Levéltár), Bürgermeisteramt 1964/1852.  

Levéltár, Bürgermeistéramt, 1811/1851.  
Levéltár, Bürgermeisteramt, 1854. évi jegyz őkönyv 2001. sz.  
Levéltár, Bürgermeisteramt 6653/1859.  

Uo.  
Levéltár, 1861. évi közgyűlési jegyzőkönyv, 4. sz.  

Levéltár, 1860. évi községtanácsi jegyzőkönyv, 160. sz.  
Levéltár, 1861. évi közgyűlési jegyzőkönyv, 342. sz.  
Uo.  

Levéltár, 1861. évi közgyűlési jk. 411/a sz.; jk. 342. sz.  
Levéltár, Városi tanács 411a/kgy. 1861.  

Uo,  
Levéltár, 1861. évi közgyűlési jegyzőkönyv, 408. sz.  
Uo.  

Levéltár, Bürgermeisteramt, 1860. évi iktatókönyv, 434. sz.  

Levéltár, 1861, évi közgyűlési jk. 411./b.  
Levéltár, Városi tanács 4097/polg. 1866.  

alázatos szolgája,  
Lubrich Ágost reáltanodai  

igazgató és nyelvtanár.  
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DÉR ZOLTÁN 

SOMLYÓ ZOLTÁN SZABADKÁN 

A száz évvel ezelőtt született Somlyó Zoltánt a Nyugat-nemzedék költője-
ként tartja számon az irodalomtörténet. Nem tartozott a legnagyobbak 
közé, egyenetlen művét hagyott maga után. Az akadémiai irodalomtörté-
net ötödik kötetében Komlós Madár ezt írta róla: „Értékes vonásai ugyanis 
elmerültek a divatos mélábú szó-özönében, az »átkozott költ ő« magatar-
tása, a bohém szegénység friss képei és az őszinte erotika a szokványos 
halálhangulattal keveredtek, s a Kosztolányitól átvett m űvészi pasztell-
tónusokból kiríttak a banalitások, üres sortöltelékek, pontatlan jelz ők. 
Csak legszebb szakaszait jellemzi, amit Devecseri ír róla, hogy »hunytsze-
mű, biztosléptű  kötéltáncosként sétál a banalitás örvényei felett«." (424.) 
Azt azonban Komlós is elismeri, hogy később, ahogy a szimbolizmus sej-
telmességeiből kibontakozik, s élete valóságos eseményeit érleli verssé, 
sokszor „érzékletes, friss és művészi". (Uo.) Ha igaz, hogy a költ őt csú-
csal minősítik, akkor Somlyát nagyon érdemes olvasnunk, mert vegyes 
termésében felejthetetlen tisztaságú darabokra bukkanunk. Kosztolányit 
például a Hajnali imádság tartotta fogva évtizedeken át, magunk Az em-
ber összehúzza jól magát! ... megfejtő  líráját hívnánk tanúskodni, ha kel-
lene, de hivatkozhatnánk a Nyitott könyv anyegini varázsára is, mely az 
életrajz objektív mozzanatait szövi át olyan természetes melankóliával, 
bölcsességgel, s alakítja annyi remek leleménnyel, hogy a maga nemében 
bízvást mondható kivételesnek. 

Az volt a baj, h y Somlyó Zoltán a bohéméletforma mellékútjain 
vergődve, tévelyegve sokszor kényszerült tehetségét aprópénzre váltani: 
írni kuplét, bökverset. Indíttatása is mostohább volt, mint Kosztolányié 
vagy Babitsé. Utóbbiak eltökélten és szívósan készültek hivatásukra, hihe-
tetlen mohósággal tájékozódtak, tanultak, s a versenytársak éberségével 
kémlelték egymást és az európai horizontot. Somlyó ezalatt vidéki szer-
kesztőségekben költötte napról napra azt a szellemi t őkét, melyet zilált 
életvitele fölhalmozni engedett. Így történhetett, hogy noha korábban 
indult, később vált ismert költővé, Dél van című  kötete (1910) után. Attól 
kezdve lett nyugatos költő  is, de nem annyira a folyóirat, mint néhány, 
már rangot szerzett költ ője jóvoltából. A verseit nagy ritkán ugyan a 
Nyugat is közölte, de igazából Karinthy és Kosztolányi barátsága révén 
adaptálódott, s persze érzékenysége és szemlélete révén is. Err ől a fogad-
tatásról a Nyitott könyvben (1916) maga Somlyó így ír: 

S bár a szerkeszt ők között híve nem volt, 
mégis megindult két szál pesti toll, 
két látva néz ő  embernek kezében, 
kik nem bánták azt, hogy más mit papol. 
Nevüket már az emlék bársonyára 
kemény bet űkkel rótta föl a hír: 
az egyik Kosztolányi volt, a költ ő, 
másik Karinthy, ki vés ővel ír. 
Hogy a „Dél van"-ról mi volt véleményük 
pár — komoly szókkal beírt — oldalon, 
azt nem írom le ide, inkább szívem 
dús aranykeretébe foglalom. 

Erre a kapcsolatra még vissza kell térnünk, itt csak azért említjük, 
mert nagyon valószínű, hogy Szabadkára is így, e barátság révén kerül-
hetett Somlyó 1911 elején, s töltött itt, a Bácskai Hírlap munkatársaként 
háromnegyed évet. Ezalatt írta azokat a cikkeket, verseket, elbeszélése-
ket, melyeknek zöme, a versek kivételével szinte az egész termés, ismeret- 
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len, minthogy eddig kötetben nem jelentek meg, a Bácskai Hírlap ékkori 
közleményeit pedig csak a sajtótörténészek ismerik. Olyan anyag ez, mely-
lyel megismerkedni Somlyó pályája és városunk, egyszersmind az akkori 
vidéki városok művelődéstörténete szempontjából egyaránt érdemes. 

Érdemes, mert Somlyó Zoltán nem kezdő  tollforgatóként érkezett 
városunkba. Előbb már hónapokat töltött Nagyváradon, ahol még eleven 
volt a Holnap Társaságban koncentrálódott szellemi pezsgés emléke, ott 
ismerkedett meg Juhász Gyulával, Ady barátaival, az újságcsinálás, a sze-
relem, a színházi világ szenzációival, keserveivel. Innen a Nyitott könyv 
vallomása szerint azért kellett távoznia, mert 

És egy napon baj volt ottbent a lapnál, 
véres bet űkkel jelent meg egy cikk. 
A kiadó úr föltette a cvikkert 
és megkérdezte: mikor utazik? .. . 

Váradról a fővárosba ment Somlyó, mint szerencsés el ődjei, Ady, 
Biró Lajos, vonzotta a kibontakozott új irodalom, de akklimatizálódni 
ekkor még nem tudott, az ajtók nem nyíltak ki el őtte, a pénzt, az érvé-
nyesülés lehetőségeit csak távolról, a kirekesztett szegények szomjúságá-
val kémlelte. Nem is bírta sokáig a nélkülözést, ismét vidékre, ezúttal 
Szegedre szegődött újságírónak. Itt már közelebb jutott a m űvészi élet-
hez, versei is keltettek némi figyelmet, egy öreged ő  színésznő  is pártját 
fogta, s megszerette ót Nyárai, a neves színész is. Innen jutott el híre Pestre, 
a Dél van című  kötete révén. S hihette, hogy ezután maga a város is ke-
gyesebb lesz hozzá, Reményeiből csak annyi vált valóra, hogy megismer-
kedhetett a Nyugat íróival, szoros barátságot köthetett Karinthy Frigyes-
sel, Kosztolányi' Dezsővel, de az igazi siker nem köszöntött rá. Az Aka-
démia Vigyá.díját hiába pályázta meg. Nadányi Zoltán nyerte el, s a 
Nyugatnak is csak a perifériáján jutott számára hely. Szorosabb kap-
csolatba a kabaréval és a Borsszem Jankóval került, bizonyára így lett 
Molnár Ferenc, a Heidelberg.sanzon és az operettek tisztel ője is. Eljárt 
az orfeumba, Nagy Endre kabaréjába, persze a New York karzatára is, 
de lényegében a szellemi élet szegényebb szféráiban ízlelgette a modern-
ség karcos italait állandó pénzgondoktól szorongatva. 

. És jött egy nap, hogy Pestr ől a poéta 
megújra nagyon etkivánkozott. 
Bár volt sok verse, egész paksaméta. 
de nyomora az égig fokozott. 
S hogy szerkeszt őnek Szabadkára hívták, 
elcsalta a bácskai messzi rét. 
Ujra vonatra ült, mely lágyan hintált; 
szemét törölve a perrónon kint állt, 
elhagyva Pestet ... füstöt, ... Dezirét .. . 

Az inaséveken tehát túl volt már Somlyó, némi hírnév is derengett 
körülötte, mikor Szabadkára érkezett. Nem mellékes, hogy szerkeszt őnek 
és a Bácskai Hírlaphoz. A Bácskai Hírlap ekkor, tehát 1911-ben a város 
legjobban szerkesztett újságja volt, hozzá napilap, ami szintén kivételes-
sé tette szerepét. Az óvadékot, hogy politikai lap lehessen, kiadói — mint 
Kolozsi Tibor írja — csak évek múlva tették le, de azért elég határozot-
tan politizált. (Szabadkai sajtó 1848-1919. Életjel, Szabadka, 1973. 225.) 
Braun Henrik, aki leghuzamosabban jegyezte főszerkesztőként, a város 
talán legtekintélyesebb újságírója volt, a Vidéki Újságírók Országos Szö-
vetsége felügyelő  bizottságának is elnöke s tagja a város törvényhatósági 
bizottságának is. A szabadkai. művelődéstörténet Quasimodo néven ismeri. 
Az országos pártharcokban inkább a függetlenségi csoportokhoz vonzó-
dott, lényegében azonban a helyi viszonyok között lehetséges demokra-
tizmust képviselte. Minthogy a Lazo Mamuži ć  körüli harcokban az ellen- 
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zéket támogatta, az új polgármester, Bíró Károly győzelme a Bácskai Hír-
lap győzelme is volt, de ez némileg korlátozta is, mikor a város ügyeir ől 
kellett írnia. Cselekvési tér és föladat azonban így is b őven adódott, s 
Braun Henrik jól tudta, hogy ezek elvégzése korszerűbben képzett, tehet-
séges, fiatal munkatársakat kíván. Meg is nyitotta lapját Kosztolányi, 
Brenner József, azaz Csáth Géza, Fenyves Ferenc el őtt még mielőtt te-
hetségük nyilvánvalóvá Tett . volna. Kosztolányi Álom és ólom című  köte-
tének egy sor remek zsengéjét a Bácskai Hírlap 1905. és 1906. évfolyamá-
ból gyűjtötte Réz Pál. Somlyó Zoltán tehát nem akárkik nyomán érkezett 
a Bácskai Hírlaphoz, számíthatott rá, hogy tehetségét megbecsülik, teret 
kap, s talán meg is honosodik Szabadkán. 

Nemcsak föltételezzük ezt, ő  maga is írt arról, hagy Szabadkára 
friss ambíciókkal, önbizalommal és nagy reményekkel érkezett. A Nyitott 
könyvben, természetesen, már a mű  rezignált alaptónusa szerint: 

Igy szálltam egykor vidékr ől vidékre, 
meg nem hallottam én a földi zajt. 
Képzelve, hogy az útnak sosincs vége 
és földöntúli szárnya, mi tovahajt. 
Elég volt nékem egy sugaras óra, 
egy szó, mely olvad, egy kinyujtott kéz; 
zászlót képzeltem egy szőlőkaróra, 
a vágyam sujtott, m int a kelevéz. 

Ott is repültem, vígan, lent Szabadkán, 

A versben a bekövetkező  kudarcot intonálja ez a gyanútlan bizalom, 
de a valóságban sokkal huzamosabban tartotta magát, s nagyon is re-
ális elképzelések éltették. A megkésettség árnya ugyan már akkor is rá-
terült 

 
 a városhoz közeledő  költő  hangulatára, az aranybúza, a parázsló 

szemű  asszonyok, bundás nábobok helyett — akik képzeletében a Bácskát 
jelképezték — csak vízzel elöntött földeket, girhes fatörzseket látott a 
döcögő  vonat ablakából, magánya is nyomasztotta, de hagy értelmes küz-
delem terepére érkezik, az kétségein is átütött: „Tudom-e majd, élve a 
Bácska áldott göröngyén, tudom-e majd gyerekszemmel és férfiaggyal nézni 
és értékelni ezt a nekem új földet? Leszek-e a vígan szánkózók felé vígan 
dörgő  hangú, üde és igazságos és őszinte? És szerzek-e majd nekik örö-
möket és igazságokat és boldog leszek-e? Meg kell-e majd hazudtolnom 
gyermekszemeim váteszi kedvét, harcos vízióit, vagy kezdhetem-e ott a 
valóságban, ahol kamaszfejjel megszakítottam az álmodozást? Csak a 
Bácskán múlik és magamon. Két ilyen ellenfél azonban, a harc előtt össze 
szokott ölelkezni és az ilyen ölelkezésb ől csak becsületes és akkurátus 
Harc teremhet!" (A Bácskáról című  első  itteni írásból való az idézet s a 
többi is, melynek lelőhelyét a főszövegben nem közöljük, a Bácskai Hír-
lapból. A teljes anyag repertóriuma majd minden adatot tartalmaz.) 

Ez a beköszöntő  híven tükrözi a fiatal költő  belső  hangoltságának 
egész jellegét: az önérzetet, a kíváncsiságot, a bizalmat, az elszántságot, 
egyszóval, hogy nagyon komolyan veszi önmagát, föladatát és a színhelyet 
is, ahol dolgoznia kell. A lélek kész — mondhatnók, de vajon mihez kezd 
ez az ambíció egy idegen városban, melyr ől csak olvasmányaiból és ba-
rátainak aligha tüzetes szavaiból tudhatott egyet-mást? A kérdés az újság-
író Somlyó itteni tematikájára is kérdez. 

Annak, hogy a munkához látó vendég a környezet, a helyi viszo-
nyok tanulmányozásába kezdett volna, semmi nyoma, de akkoriban ez 
szokás sem volt, és Somlyó Zoltán rá sem volt utalva. Egyrészt a szer-
kesztőségben mindent tudtak, ami az újságíráshoz nélkülözhetetlen volt, 
másrészt abból, amit Somlyó hozott, már a kezdeteknél jól megélt . Ilyen 
terület, illetve téma volt mindenekelőtt a kultúra és azon belül a 

megélt. 

Annak a négyszáz lapnyi írásnak, melyet a Bácskai Hírlapban közzé-
tett, tetemes részét a szabadkai színházban látott el őadásoknak és a 
színházi viszonyoknak szentelte. Ez a téma már Váradon is közel állt a 
szívéhez, s a koplaló, rang nélkül tengődő  fiatal újságírót igazában nem 
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is fogadta be más művelt közösség, csak a bohémségben vele rokon szí-
nészek világa. S kárpótlása is ez volt: a bejáratosság, a bennfentesség, 
melyet a szabados életviteltől, a csiklandó hírektől borzongó nyárspolgár 
mégiscsak irigyelt, s kivált a diákok, akik számára bizserget ő  titok sátra 
volt az öltöző, ahová az ágrólszakadt újságíró otthonosan bejárhatott. 
Beszédesen tudósít erről a borzongásról a gimnazista Kosztolányi nap-
lója (Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezs ő. Révai. Budapest, 1938), de 
a Nyitott könyvben maga Somlyó is: 

A színház is — 8, régi szép szerelmem — 
lent a vidéken, szebb a pestinél. 
Nincs ünnepélyesebb szín- s hangulatban, 
forró vidéki színház-estinél. 
Nyurga diákok a hátsó sorokban, 

Sóvár szemükkel nézik ők a dölyfös, 
szigorú ifjú színikritikust, 
ki szabadon járhat az öltöz őbe 
és nem magol fizikát, Tacitust;  
kit biztosan imádnak a színészn ők: 

A Nagyváradról szóló krónikából való ez a részlet, de az irigyelt színi-
kritikusi szerepet valójában csak itt, Szabadkán vívta ki magának Somlyó. 
Kivívta? Eleve ezzel az öntudattal, az avatott fölényével kezdte el ezt a 
munkát: „Ma, este másodszor néztem végig Verő  György kedves öreg bá-
tyám kissé szilaj, de helyes operettes vígjátékát. Kétszer néztem végig, 
hadd látom: mi van itt? mit akarnak a színészek? Pikáns érdekl ődésem 
ez nekem minden vidéki színpadon, amelyet a l őtávolon kívül olyan szíve-
sen korholnak." (A bajusz) Ezután levágja Tristan Bernard egyik vígjáté-
kát: „Elmétlen, bántóan naiv, üres, tehetetlen dolog. Néhol tizenöt perc-
nyi vígjátszás után egyetlen tapodtat se jut el őbbre." (Az ismeretlen tán-
cos) A háznak csak egyharmada telt meg közönséggel, a színészek nem 
tudják a szerepüket, a kulisszák mögött talán nevetnek is az egészen. 
De amikor név szerint veszi sorba a színészeket, már sokkal kíméletesebb, 
s észreveszi a szerepek mögötti adottságokat. Annak az íratlan vidéki tör-
vénynek azonban, mely színészek és újságírók cimboraságában fogant, 
a „Ne bántsuk egymást, gyerekek!" kedves és léha törvényének azonban nem 
veti magát alá. Lehár Ferenc A hercegkisasszonyának bemutatójáról írva 
például ilyemu érdekesen és nyersen jellemez: „Deák Kornél ferde galan-
tériája gyönyörűen érvényesült. Dobos, ha legalább ina nem helyezett 
volna oly kínos súlyt arra, hogy szép fiú legyen, igaz élvezetet nyújtha-
tott volna szép társával." (A hercegkisasszonyok) 

A fiatal és ;szigorú" kritikus tehát tartja magát szerepéhez, a kul-
túra és a színvonal igényének képviselőjeként nézi a helyi viszonyokat. 
Természetesen elégedetlen. Ha a szabadkai meg a fővárosi sajtó azon lel-
kendezik, hogy Szabadka lélekszáma elérte a százezret, ő  kétes dicsőség-
nek véli ezt, hiszen — mint előadja — Ibsent nem ismerik, s nem is kí-
váncsiak rá. (Vasárnapi riport. Február 19.) Ibsen ügyét a kés őbbiekben 
is a lelkén viseli, s rosszallja, hogy a Kísértetek és a Nóra bemutatója előtt 
Wilde Saloméjára pazarolja erejét és idejét a színház. (Salome — Édes 
Öregem) Mikor aztán végre sor kerül a rég tervezett Ibsen-el őadásokra, 
s hozzá Kosztolányi megnyitójával és Pethes Imre vendégszereplésével, 
akkor szinte elemébe kerül az avatottság, Ibsen, Kosztolányi, Pethes jel-
lemzésében hangulatidézést, információt és méltatást olyan meghatottan 
sző  egybe, hogy látható: maga sem tudta, miként lehetne méltó a rendkí-
vüli alkalomhoz. A Nóra után Vasárnapi riportja is az Ibsen-előadásokkal 
foglalkozik, s aztán még a Kísértetek bemutatójáról is ünnepélyes tudósí-
tást rögtönöz. Rögtönöz — mondjuk, hiszen — mint ismeretes — ezeket 
a színibírálatokat az előadás után, éjszaka kellett megírnia, tehát ,nem 
készülhetett aprólékosan, ehhez kedve sem igen lehetett, vágyis benyo-
másaiból és emlékeiből kellett gazdálkodnia. Ehhez képest igen biztosan 
tapintja ki az ibseni hidegség és kíméletlenség humánus célzatát, az el ő- 
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adásban pedig a póztalan, eredeti gesztusok mélyebb értelmét. S cselek-
szi ezt az élmény még forró közelségének hullámverésében: egyszerre tük-
rözve önmaga megrendültségét és tájékoztatva olvasóit is. 

Semmi kétség: Somlyó Zoltán éppúgy a fiatal magyar modernség 
ízlésének és vonzalmainak szószólója ekkor Szabadkán, ahogy Tóth Arpád 
a Nyugat esztétikájának Debrecenben. Nem olyan finom és pontos stílus-
ban, de mély meggyőződéssel. Sokszor nagyon is retorikus ünnepélyes-
séggel. Szembeötlő  példája ennek az a vallomásszer ű  fennköltség is, mely-
lyel Bródy Sándort A medikus bemutatója kapcsán méltatja: „Drága, 
drága, meleg ember, sugárzó forróságú, delejes látású, forró, drága em-
ber Bródy Sándor és még az írói biztos, kemény fogásaiban is túlöml ő  a 
melege a szívnek, a szív olvadt, folyó beszédének." (A medikus) Igy into-
nál, s aztán, ha nem is ennyi ismétléssel, inverzióval, ha nem is ezzel a 
szerelmes forrósággal, de hasonló hangnemben adja el ő  tárgyszerűbb 
mondanivalóját is. Egy fokkal hűvösebben beszél, ha Molnár Ferenc da-
rabjáról ír kritikát, s őt eleinte csak közvetlenségét, természetességét di-
cséri (A test őr), de Az ördögről szólva — igaz, Hegedűs Gyula vendégsze-
replésének izgalmában — már „zseniális"-nak mondja az írót és „grandi-
ózus"-nak a sikert. (Hegedűs Gyula) 

Az aránytévesztés, melynek itt tanúi lehetünk, nem érinti állításun-
kat, miszerint Somlyó az akkori modernséget képviselte, mert Molnárt 
a Nyugat legnagyobbjai is — ha berzenkedve, ha fönntartásokkal is — 
rokonuknak érezték. Ha mégis inkább a modernség elmosódott jelző-
jével illetjük kritikusunkat, s nem azzal, amellyel Tóth Árpádot, aki a 
Nyugatot képviselte Debrecenben, ebben bírálat is rejlik. Annak belátása 
és jelzése, hogy Somlyó ízlése korántsem volt olyan kiérlelt, olyan kényes, 
mint a Nyugat esztéta-költőié. Legszembeötlőbb tünete ennek az a gya-
nútlan vonzalom, mellyel az operettekről beszél. Tudjuk, hogy a század-
fordulón és Kosztolányi, Csáth indulásakor ezt a vonzalmat még nem kel-
lett szégyellni, de Somlyó zenei világképében nagyon is rangos helyet foglal 
el a kuplé meg az operett. Nem mentsége, csak magyarázata ennek, hogy a 
szabadkai színház akkori repertoárjában is az operetté a központi hely. 
„Amióta csak visszaemlékezem — kezdi a Babuska című  Fall Leó-dalmű  
méltatását —, amióta benne forgok a színházi életben, minden évnek meg-
volt a maga operetteseménye, amely tulajdonképpen az egész szezont kon-
centrálta, s amelyhez a leglázasabb esték emlékei f űződtek." Ezt a szerepet 
ezúttal — úgy véli — a FallJoperett tölti be, de Felh ő  Rózsit a Cigánysze-
relemben is varázslatosnak találja, Kálmán Imre és Gábor Andor szerze-
ményében, a Tatárjárásban pedig még „puritán igazságszeretetét" is föl-
fedezi. Az az erotikus dorombolás, sikamlós olcsóság, mely ma már minden 
zeneértőt irritál, akkor, a kabaré kivirágzásakor még újdonságnak számí-
tott, s Somlyó versben is megírta, egyik szabadkai cikkében is, hogy ke-
gyébe — néhány könnyű  kis dalért — először ez a szórakoztató zene, azaz 
Hetényi (Heidelberg) Albert fogadta. (Vasárnapi riport. Szeptember 10.) 
Természetesen tudta, hogy az operett könnyebb fajsúlyú zene, de azt is, 
hogy a közönségnek tetszik, s ez nem is ingerelte. Teljes komolysággal 
véli hódolatnak, ha Váradi Elzát, a kabaréénekest így jellemzi: „kiemel-
kedik a színpad levegőjéből, akárcsak egy furfanggal kieszelt habos és 
csokoládés torta az ezüsttálból." 

Ezeknek a színikritikáknak a szereplőkre vonatkozó részleteit ma 
már nem lehet minősíteni, de a maguk idejében ezek voltak a fontosabbak, 
s bizonyos, hogy ezeket kellett gondosabban mérlegelni. Nos,y Soml 6 Zol-
tán talált is szavakat, melyek benyomásait kifejezni tudták. A sablonok 
közül a „differenciált" jelz őt ő  is kedveli, de általában eredeti jellemzések-
re törekszik. Hegedűs Gyula teremtő  zsenialitásáról szólva előbb a repro-
dukáló jelzővel polemizál, ezt cáfoló mondatát, ennek megeredt lendüle-
tét tölti föl ilyen érvekkel: „Hegedűs az életével, szavak vállalásával ki-
egészíti a megírott darabot, nemcsak eljátssza, hanem minden akciója elé 
odatartja a hátát, helytáll mindenütt, ami általa vagy rajta keresztül tör-
ténik. Jelentőséget aggat egy ezredpillanatnyi momentumra, mint finom 
gyöngycsengők ..." Megszakítottuk az idézést, mert ami még következhet- 
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ne, csak összekuszálja azt, amit előbb már kifejtett. A szabadkai színészek-
ről szólva sokkal sommásabb, erre rá is kényszerül, hiszen valamennyi 
szereplőről kell legalább egy mondatot írnia. 

Legtöbb elismeréssel Fehér Gyuláról szól. Már els ő  bírálatainak egyi-
kében is így: „Fehér Gyulának minden lehető  elismeréssel tartozom e mai 
előadás után. Merőben differenciált és élesen kimagasló értékét leplezte 
le előttem, mint szomorú, sötét bársony alól egy villogó, csöndes, de büsz-
ke kő, ha estefelé éri a napfény." (Tatfun) Aztán a továbbiakban is csak 
megbecsüléssel beszél róla: „szuverén színészi egyedisége mindenkor meg-
találja azt a tónust, amelyre a néz őnek lehetetlen nem reagálnia." (A bot-
rány) A társulat többi tagja iránt is figyelmes, durvább leszólás vagy gya-
nús istenítés nem fordul elő  bírálataiban, de észrevételeinek hasznát csak 
egy színháztörténész tudja majd hitelesen fölmérni. 

Jellemzéseiben gyakran folyamadik képekhez, kivált a selymek, bár-
sonyok és drágakövek képzeteiből' rótt metaforákhoz, hasonlatokhoz. Lát-
tuk ezt a fönti idézetekben is, de Kertész Miska ízlésének jellemzésében is 
így tolul az Öltözködés képzetanyaga: „finom és desztillált ízlése arany 
középutat lelt: praktikus és elragadó nyári pongyolát szabott a brettlire, 
sejtelmes muszlinból, drága miniat űr csipkékkel, sokféle divat összekonst-
ruálásával, pajkosan;  de a nagyszabású kokottok ésszerűségével. Lent, a 
sárga selyemharisnyák súrlódásával leheletszer ű  fodrok . repdesnek e pon-
gyolán, mint apró bárányfellegek, amelyek homályosítjáik az ég kékjét, 
de nem veszélyesek. Fent ..." (Kertész Miska m űvészestélye) Ezt sem 
folytathatjuk, mert már így is alig képzelhet ő  el, milyen is 
lehet ez a ruhakölteményhez hasonlatos  lconferanszízlés, csak az érezhet-
te, ilyen volt-e vagy sem, akiben még frissen élt a m űsor és a jelenség 
emléke. 

Idéznünk azonban nemcsak Somlyó stílusának szecessziós meglen-
dülései, ennek szemléltetése miatt kellett, hanem azért is, mert ez a kép-
zeletjárás nem a divat szüleménye. A gazdagok világát kívülről, ellenszenv 
és kíváncsiság elegyes érzéseivel kémlelő  újságíró igen gyakran képzeleg 
ennek az idegen világnak a b őségéről, finom és zárt légköréről, ahol ter-
mészetellenes önfegyelemre kényszerülnek a sóvárgó lányok. Színházi be-
számolóiban is sűrűn beszél a hölgyek eleganciájáról, szemük villogásá-
ról, s képzeletét a palicsi villák úri nyaralói is foglalkoztatták. 

Azt azonban, hogy ő  egy más világ képviselője, képzelgései sem te-
hetik kétségessé. Igen jellemző  rá, hogy amikor a már említett Ibsen-
bemutatókon azt tapasztalja, hogy nem a páholyok módos bérl ői, hanem 
egy másfajta közönség tölti meg a termet, ezt nem titkolt örömmel kom-
mentálja. Ellen- és rokonszenveinek politikai motiváltsága különben szín-
házi bírálataiból is kiérződik, még inkább a művészet, a kultúra helyze-
tével foglalkozó cikkeiből. 

Azt említettük már, hogy a szabadkai kulturális viszonyokkal elé-
gedetlen. A színházzal foglalkozó írásainak is csak nagyobb fele színikriti-
ka, a többi a színház, a szíművészet rossz föltételeit kárhoztatja. Hogy 
az épület elavult, a kárpitozás kopott, és sürgeti — több cikkében is —  
a színház újjáépítését. Gyakran hivatkozik arra, hogy Szabadka gazdag-
sága elbírna ennyi terhet, sőt elismétli, hogy pénzbe sem kerülne ez a 
vállalkozás, de hogy ezt mire alapozta, az nem derül ki fölszólalásaiból. 
Hacsak arra nem, amiről október elsejei riportjában beszél, hogy a kul-
túra Szabadkára vonzza a pénzes vidékieket, pénzüket itt költenék el, tehát 
megtérülnének a beruházások. Így azonban a közönség is cserbenhagyja 
a színházat, s a szerződtetett társulat kedve is elmegy. Ezért kellett az 
igazgatóságnak még Környe! Béla vendégszereplésére is hatszáz koronát 
ráfizetnie. (Távozó m űvészek) 

De nemcsak a színházzal, Somlyó szerint más művészetekkel is mos-
tohán bánik a város. Képtár kellene, törődni kellene az építkezések stí-
lusával is, aszfaltozni kellene a palicsi utat. Ha Kecskeméten történik 
valami, ha a Mona Lisát Párizsban ellopják, s ez izgalomba hozza egész 
Franciaországot, Somlyó nyomban Szabadkára vonatkoztat, a szabradkai 
érdektelenségre. Még az 1911-es szabadkai földmozgásról szólva is oda lyu- 
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kad ki, hogy itt még egy szeizmográf sincs, mellyel a rengések fokát mér-
ni lehetne, mert a gimnázium természettani szertárának megszavazott 
kétezer koronát nem költik el. Szabadkát — úgymond — a földrengés se 
lendíti ki tunyaságából. 

A vád ismeretes, Iványi Istvántól Kosztolányiig sokan korholták 
ezt a tunyaságot, s ingerelték szerényebb cselekvésre a város vezet őit, de 
Somlyó meglehetősen gátló helyzetben művelte ezt. A Bácskai Hírlap, 
mint említettük, jó viszonyban volt a polgármesterrel. A város teherbírá-
sát gondosan mérlegelő  felelősségét maga Somlyó is hangsúlyozta, méltat-
ta a hatalmas ú' városháza fölépítésének érdemét, a filharmonikus ze-
nekar létrehozására is mint példára többször hivatkozott, a városépítész 
Vályit meg is védte egy rágalmazóval szemben, tehát a játékszabályokat 
e vonatkozásban betartotta, de a sár, a közöny, a sötétség (a rossz vilá-
gításról van szó — D. Z.), a szellemi restség ellen nem sz űnő  szívóssággal 
hadakozott. Volt ebben valami civilizátori fölény is, ahogy a szabadkai 
viszonyokat bírálta, de igazát, a város akkori állapotára vonatkozó ész-
revételeinek dokumentumértékét ez nem kisebbítheti. Fiatal volt, hitt a 
szerepében, tehát abban is, hogy mozdíthat a dolgokon. 

És szegény volt. Ezt nem azért említjük ismételten, mintha önma-
gában érdemnek hinnénk, hanem azért, mert ez a pénzr ől, a gazdagságról 
való elképzeléseit is meghatározta. A gazdagságtól, a pénztől elvárta, hogy 
legyen, váljon az erkölcsi, szellemi értékek t őkéjévé. Ezért emlegette oly 
sűrűn és éllel Szabadka gazdagságát, s keseredett el, amikor hírül vette, 
hogy a dúsgazdag Vojnich Tivadarné másfél milliót érő  vagyonát irodalmi 
és jótékonysági célokra hagyományozta, de hogy ebb ől ki részesüljön, 
ennek eldöntését az Akadémiára bízta. Ezzel váltak medd ővé ezek a szépre 
szánt százezrek. (Medd ő  százezrek) Ezért is bajlódott annyit a gazdag lá-
nyokkal, akik borzongató szépségüket egy érdekházasságnak tartogatják, 
akik habosan csipkés rejtelmeiket naftalinban tartósítják. (Halotti beszéd 
a két milliomos lányról, akik t űzhalált haltak; Naftalin-kisasszonyok) Az 

életükhöz mérten a munkában, szülésben elnyűtt asszonyok szegénysé-
gét is gazdagabbnak véli. 

S ezt a látásmódot olyan mély rokonságtudat fedezi, amely Somlyó 
számára a szokványos jelenségeket is eseménnyé avatja. A káveház el őtt 
ülve, tűnődve arra lesz fIgyelmes, hogy a korzó mondén pantominját va-
lami megzavarja: csendőrök kísérnek egy aratócsoportot, mert valahol 
szabálytalanul hagyták abba a munkát: férfiakat, gyerekeket, asszonyokat, 
lányokat. Az egyik lány szeme az övébe kapcsolódik, s árvaságában ez a 
tekintet fölvillanyozó ajándékként éri. Erről ír cikket, s ehhez fűzi a ref-
lexiót: „Űrinők jönnek-mennek annyian előttem, jó és tiszta ruhákban, 
fiatalon és értelmesen, és én a kávéház el őtt ülök halálos egyedülségben 
és a magam fajtája nem tud megmenteni egyetlen gondolattal, parasztlány-
nak kell jönnie, szennyes pendelyben, csend őrök közt, hogy agyam mű-
ködése meginduljon és emberi mivoltomat érezhessem." (A kávéház el őtt) 
Ez a szolidaritás tehát korántsem eltökélt, fajtájának az úrin őket érzi, 
hanem az események váratlan fordulatában születik, az erosz belejátszá-
sa a témába szokatlan (illetlen) felhangot is kölcsönöz az eszmélkedés 
dallamának (ilyen felhangok gyakran képződnek írásaiban), de éppen 
ettől lesznek érdekesek, emberileg motiváltak, a szokvány fölé emelked ők 
ezek az újságcikkek. Ugyanez a spontán és természetes vonzalom hitelesí-
ti a csalás vétségébe esett Ikiszsidó ügyében fölemelt szavait is. Nem a 
felelősségre vonás ellen ágál, nem egy eleve létez ő  szövetség jegyében, 
hanem mert úgy intézték, hogy a meggyújtott gyertyák mell ől hurcolhas-
sák el, hogy épp a kiszsidó ünnepébe gázoljanak bele, s utána szabadon 
engedjék. Tehát valahol az ízlés, a politikumnál mélyebb szféra fölbolydu-
lásában éri tetten a politikai piszkosságot. (Vasárnapi riport. Június 4.) 

És ezzel a tiltakozással már veszedelmes terepre került Somlyó: a 
politika legkényesebb frontjára. A rendőrség ugyan 1911-ben még nem volt 
sérthetetlen intézmény, de azért rend őrség volt. S hozzá ez a megnyilat-
kozás nem is elszigetelt, hanem folytatása egy háborúnak, melyet a fiatal 
újságíró a rendőrfőnökkel és a klerikális sajtóval vívott, Ennek egyik leg- 
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vakmerőbb fegyverténye az a Vasárnapi riport volt, melyben megdöbbenve 
és fölháborodva beszélte ki, hogy a bűnügyi rendőrkapitány állandóan ré-
szeg, s a minap is részegségében a vonatban ártatlan zsidókat sértegetett, 
mondván: „Ki nem állhatom az ilyen szakállas zsidókat, fel kellene őket 
pofozni ! ..." Somlyó bejelenti, hogy ezt a szégyenletes esetet még ma 
megtelefonálják minden pesti lapnak, hadd lássa a világ, mik történnek 
Szabadkán. (Május 7.) 

Pertich kapitánynak a Bácskai Napló fogta a pártját, mert eleve haj-
lott az antiszemitizmusra, s mert szerz őivel Somlyó, alighogy megmele-
gedett Szabadkán, tengelyt akasztott. Hogy milyen konkrét sertés mérge-
sítette el a viszonyt, nem tudjuk, de február 25-en Komiszkodás című  cik-
kében már úgy fr róluk Somlyó, mint az Aranysárkány-beli revolverlapról 
Kosztolányi. Ide már csak ezért is érdemes: volt ilyen. „Baromi öntu-
datlansággal, komiszkodva, mint vásott, rongyos ülepű, mosdatlan csizma-
dialegények, Igy él néhány (...) embernek hazudott valami ebben a vá-
rosban. hadkán: Köztük reverendások is léteznek, papok, akiknek szűk 
cellákban volna méltó helyük és napi huszonöt botban megérdemelt bérük. 
A többiek nyomdászlegények, vagy micsoda . legények, akik revolverrel sé-
tafikálnak, veszélyeztetik a közbiztonságot. Nem tudnak helyesírást, iskolá-
ban sem, másutt sem tanultak, nem tudnak; az orrukkal, mely büdösség-
hez szokott, mindig büdösséget éreznek, s ez a bűz arra vetemítette ezeket, 
hogy új "óknak álljanak ... " Lejjebb így folytatja: „Alig másfél hónapu :  
hogy lejöttem

. 
  Szabadkára, újságot írni. Az elsó pillanattól, ahogy a vasúti 

stációról bejöttem, mindig dolgozomn, újságírói tisztességgel és emberi be-
látással, ami tisztességes, nagy emberek, igaz szívek és keserves tanulások 
jóvoltából ragadt rám." Fájlalja, hogy ilyen embereket kell tolla hegyére 
tűznie, s velük egy levegőt kell szívma, de más közössége nincs is velük, 
s a Bácskai Hírlapban róluk — e bogáncsokról, fűben lapuló dinnyékről 
— ez az utolsó szava. 

Szavát persze nem tarthatta be, olyan gyakran bírálta a szabadkai 
tunyaságot, hogy a replikák és ellentámadások is szaporodtak, s ezek őt 
sem kímélték. Hozzá bele is élte magát az újságírói tisztesség ellen őrének 
szerepébe, s időnként ki is oktatta palyatársait; például a bajai kollégákat, 
akik — alaptalanul — egy veszedelmes vörhenyjárvány hírét kürtölték vi-
lággá. (Vasárnapi riport. Március 12. és március 19.) Berzenkedik a botcsi-
nálta kritikusak ellen is: „hókom prütty köly kek", „hecckáplánok" — mond-
ja róluk, s beleszól a plébánosválasztásba is, noha valószínű, hogy viszo-
nyuk eln2érgesedése a Bácskai Hírlap és a Bácskai Napló szemléleti kü-
lönbségéből ered. Ekkor azonban Somlyó sem ügyelt a méltóságára, ellen-
felei diszkvalifikálására törekedve maga is a hecc és a szidalom eszkozeihez 
folyamodott. = (Vasárnapi riport. Április 23.) Igy aztán ő  is oka lett annak 
az elvadulásnak, melyről megvetéssel ír. Mikor a rendőrkapitányiak párt-
ját fogó Bácskai Naplóról azt írta: „Ez a lap már teljesen megérett arra, 
hogy ahol megtalálja az ember, fölrúgja, mint egy varangyos békát", s még 
hosszan ostorozza ellenfeleit, a pör kicsapott az újságírás medréb ől. (Va-
sárnapi riport. Május 7.) A Bácskai Hírlapban másnap, tehát május 8-án 
közzétett Nyilatkozat már arról tudósít, hogy költ őnket délután fél ötkor 
a Kossuth utcán Vajda József és öccse megverte. Ugyanezen a napon a 
Bácsmegyei Naplóban nyilatkoztak is Somlyó ellen. „A két orvtámadó el-
len — fejeződik be Somlyó nyilatkozata — a büntető  feljelentést ma ügy-
védem útján súlyos testi sértés miatt megtettem, de feljelentettem Vajda 
Józsefet a Bácsmegyei Napló mai számában megjelent ostoba és hazug 
nyilatkozata miatt is!" 

Hogy mi lett ennek az afférnek a vége, nem tudjuk, de az tény, hogy 
Somlyó a személyre címzett ostorozást abbahagyta. Egy későbbi Vasárnapi 
riportjában (szeptember 17.) ugyan még visszatér ádáz ellenségeire, „akik 
direkt a gyűlöletből élnek", s ama verziót is megkockáztatja, hogy maga 
a város is éretlen még •a sajtóra. Aztán hosszan elmélkedik arról, hogy az 
igazi újságíró mennyire képtelen tudatosan valótlanságot írni, arról, hogy a 
jóhiszemű  tévedést el kellene nézni, de a tudatos rágalmazást büntetni kel-
lene. Ezen a fennkölt elmélkedésen azonban már átüt a csalódás érzése. 
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Fölényéből már hiányzik az első  hónapok harci kedve. Nagyon valószínű , 
hogy a bátor, de a városban sok kapcsolata miatt tapintatra kényszerülő  
főszerkesztő  és a lap óvadékát féltő  kiadók mérsékletre inthették a költ őt. 
Erre vall az a magányérzés is, mely több írásából is kihallik. 

Pedig ekkor már kezdi magáénak érezni a Bácskai Hírlapot. A „vidéki"  
jelzőt, melyet eleinte gyakran használt bíráló éllel, másokkal cseréli föl; 
örömmel ad hírt arról, hogy a fővárosi és vidéki újságírók ellentéte, kü-
lönbsége elmosódóban van; Szabadka gondjairól, érdekeiről egyre átéltebb 
segítőszándékkal ír. S ami a legfontosabb: a maga elvégzett munkája is 
köti már. Rovatára, a Vasárnapi riportra úgy tekint vissza, mint szemé-
lyes vívmányára, afféle szellemi „jó mulatság"-ra, melyben elemében lehe-
tett. Egyszersmind az iskifejez ődik ebben a szeptemberi visszaemlékezés-
ben, hogy olvasóiban bízott, s szabadkai szereplését — minden harca elle-
nére — huzamosabbnak tervezte. „Ezt a helyet — írja a Vasárnapi riport cí-
mű  rovatáról —, melyet a Bácskai Hírlap még nem is egészen egy esztende-
je, oly meleg szeretettel bocsátott rendelkezésemre, illetve az én szubjektív 
gondolataim és képzelődéseim szerény színteréül hetenként, szinte fanati-
kus hittel szeretem és becézem. A Bácskai Hírlap olvasóközönsége, amely 
kissé távolabb él a témáimtól, mint én magam, kedves jóakarattal és 
megértéssel könnyíti meg az én vállalkozásomat e helyütt, amely bizony 
már sok oktalan bajt és szomorúságot szerzett nekem a múltban és lehet: 
fog még a jövőben is szerezni. Tudni kell, hogy itt, az igazmondás virtusos 
hazájában, a szőke rés termékeny Bácskában több ízben az ellenség sze-
mével néztek engem néhányan és az ellen fülével hallgatták föl-fölzúduló 
vérem figyelmezéseit. Támadásokat láttak ott, ahol puszta jó igyekezet 
vitte tollamat — de ezt emberi félreértésnek veszem és elfelejtem." (Szep-
tember 10.) 

Ezután a kabaréra tér, melyet — úgymond — Szabadkán mostohán 
kezelnek, jelzi, hogy e kérdésről sok gondolata van, s elmeséli azt a szá-
mára igen emlékezetes esetet, mikor Hetényi (Heidelberg) Albert, akit 
Heidi néven becézett az egykorú pesti közönség, az ő  „fanyar kabaréver-
seit" is megzenésítette, s ott nyomban ki is fizette érte az ötven koronát. 
Hogy ennyit, ily sokat, ezt már a Nyitott könyvb ől tudjuk, mert ott is em-
léket állít e pillanatnak. Itt, a riportban aztán a zeneszerz ő  kabaréérde- 
meit méltatja, mintha el is felejtette volna, hogy írása az ő  szabadkai 
helyzetének visszásságaival kezd ődött. 

Pedig nem lehetett múlékony a szél, mely fogai közé homokot fújt. 
Föltűnő  például, hogy augusztusban mindössze hatszor publikál a lap-
ban. Ezt ugyan még az uborkaszezonnal is magyarázhatnánk, de az már 
bajt sejtető  jel, hogy szeptemberben is jóval kevesebbet ír, mint azel őtt. 
Még súlyosabb tünet, hogy témái is egyre érdektelenebbek. A urizáló 
hangulatképek, tréfás versezete. Palics nyárvégi kiüresedésér ől, beszámoló-
ja egy kutyáról, amely hozzászegődött, s aztán elpusztult, a gramofon-
őrületről, mely megöli a csendet, bizony a vállalkozókedv ernyedésére utal-
nak. Legállhatatosabban a színház ügye mellett tart ki, hiszen közeleg az 
új idény, vele az új társulat, ebben az ügyben még a régi kardvillogtatással 
száll síkra, de már ebben a témában is önmaga ismétlésére kényszerül. 
Maga is érzi, hogy ezt a kérdést újságíró és olvasó csontig lerágták már. 
(Vasárnapi riport. Június 18.) Verses rigmusairól is, hogy nem túl szelle-
mesek: 

háromszor kezdtem el; 
az első  nem rímet, 
és nincs benne sok ötlet, 
pár rövid sor 
s mindössze öt lett. 

Aztán az október elsején közzétett Vasárnapi riportjával — melyben 
megint csak az új színházért perel és a cigányzene h őskorára, az „édesbús" 
mulatások zamatára emlékszik — befejeződik itteni szerepe. Hogy miért, 
pontosan nem tudjuk. A Nyitott könyv vonatkozó szakaszában a lehetséges 
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okok: váltók, nők, bajok és az eredend ő  nyugtalanság összemosódva je-
lennek meg, s nagyon valószínű, hogy össze is függtek, hiszen aki olyan 
darázsfészekbe nyúlt, mint amilyen az antiszemitizmus, a pánszlávizmus, 
a rendőri önkény, és névre szóló írásokban hívta ki maga ellen a sorsot, 
annak minden dolgát éber és ellenséges szemek figyelték. Igy a váltók és 
a nők körüli botlásai is járhattak súlyos konzekvenciákkal. 

E szűk esžtendőnyi kísérlet művelődéstörténeti tanulságainak fölmé-
réséhez át kell tekintenünk Somlyó valamennyi m űfaját. A színházi kri-
tikákról már beszéltünk, s azt is láthattuk, hogy legkedvesebb rovata a 
Vasárnapi riport volt. Az elnevezés elég önkényes, mert a szó szoros ér-
telmében ri • ortot Somlyó nem írt. Ezekben a cikkekben voltaképpen a 
fiatal új›- . • közéleti nyugtalansága talált teret, a helyi viszonyokra vo-
natkozó bírálatai és javaslatai jutottak kifejezésre. Legtöbb baja is ezek-
ből származott, de ezekben mérhet ő  az a konfrontáció is, melyben a mo-
dernségnek elkötelezett radikális demokratizmus a vidéki városok, ezúttal 
Szabadka lomhább szellemével összeütközött. Ez a konfrontáció Nagyvá-
radon, ''Kolozsvárott, Szegeden is lezajlott, így Somlyó szerepe ennek a 
század eleji szellemi, politikai mozgásnak szerves része, egyszersmind sa-
játos is. Sajátos a 

i
közeg miatt, melyben szerepe lejátszódott, s tehetsé-

gének jéil ge miatt s. 
Ezzel át is kell térnünk a jellegzetesen szépírói m űfajokra. Mert nem 

kétséges: Somlyó bármennyi újságcikket is közölt Szabadkán, azért itt is 
elsősorban költőnek érezte magát, s bizonyára azért is vállalta a vidéki 
újságírás kötelmeit, mert remélte, hogy a szabadabb fórumon szépírói am-
bícióit is fesztelenebbül élheti ki, mint a f ővárosi vezető  lapok kényesebb 
terepén. Hiába volt annyi lap a század elején és létesültek újak szinte ha-
vonta, költőjelölt és mű  több volt, kivált vers és más személyes hangú 
írás, mert ezekkel az újságok is csak mértékkel traktálhatták olvasóikat. 
Nagyon idevág, amit termékenység, ambíció és lehet őségek viszonyáról a 
fiatal Kosztolányi Juhász Gyulának írt, aki írásait a Szeged és Vidékében 
megjelenéshez segítette: „Elvégre is az embernek szüksége van egy kis 
szellemi mozgásra, hogy sokszor megunt énjéb ől kissé kisétáljon; e ki-
sétálásra pedig szeretek inkább egy tágas, szell ős gyöpteret választani, hol 
alkalomadtán bukfencezni és cigánykerekezni is lehet, mint egy szemetes 
és előkelő  helyet, hol a szabad mozgás meg van tiltva." (Babits—Ju.hász-
Kosztolányi levelezése. Budapest, 1959. 17.) Ilyen gyöptérként használta 
Kosztolányi és Csáth Géza a Bácskai Hírlapot is, Csáthék még közös ka-
landregényüket, A repülő  Vucsidolt is itt közölték, s így élt ezzel a lehet ő-
séggel Somlyó is. Fesztelenségére vall, hogy versek mellett egy sor elbe-
szélést is, publikált, pedig maga sem hihette, hogy tehetségének az epi-
ka erős oldala. 

Érdemes fölidézni, miről is szólnak ezek az elbeszélések. Az egyik 
(Túlvilági ritmusok) arról, hogy az Akadémia szolgájának a lánya és Ál-
nok Mózes, a tehetségtelen költ ő  vérük és képzeletük sodrában végül eljut-
nak a szeretkezésig, erre a pincében, poros kéziratcsomagokon kerül sor. 
Egy ilyen csomagot Álnok véletlenül magával visz, s mikor fölbontja, ki-
derül, hogy a kor legnagyobb költőjének nem publikált versei. Álnok 
aztán a saját neve alatt teszi közzé a remekm űveket, pénzt, dicsőséget, 
koszorút szerez velük, az Akadémia is tagjává választja. Ezen a szertar-
táson azonban megjelenik Minerva is, aki révén a csomaghoz jutott, s 
Álnok holtan terül el ott a dicsőség csúcsán. A Villa Kolonna táncosn őiben 
is egy költő  a főszereplő, de ezúttal pozitív hős, mert a villa dorbézoló tán-
cosnői, akik minden alkalommal egy férfit fogyasztanak el, az ágrólszakadt, 
ájult költő  verseit olvasva a sírásig meghatódnak. Egy harmadik történet 
egy olyan tanítónőről szól, amilyen Kaffka Margit lehetett volna, aki 
könyveivel falura vonul, lesöpri magáról a helyi urak tolakodásit, de 
egyszer jön egy fiatalember, a tanítón ő  törvénytelen fia, s megfojtja „ , az 
anyját, aki kitaníttatta, s akit, állítása szerint, szeretett. -(Kultúra a falun) 

Annyi talán ezekből a nagyon vázlatos cselekményismertetések :  "'1 is 
kivehető, hogy központi szerepet ezekben a történetekben a szerelem tölt 
be: a boldogtalan szerelem. Somlyó életének alapélménye volt az elromlott 
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vagy be sem teljesült szerelem. Ezekben az írásokban azonban olyan ese-
tekbe ágyazta ezt az alapélményt, melyekt ől fölrázó hatást, megdöbbe-
nést remélt. Röviden szólva: történetei a szándékolt kitalációk bizarrságai-
val még az élmény valóságos emberi magvát is vadromantikus folyondár-
ral takarják el. De ezek a bizarr történetek még így is kelthettek némi fi-
gyelmet, kivált a Kultúra a falun, mely a szellemi kiválóságot állítja szem-
be a vidékiség üres gőgjével, vagy A miniszter, melyben a szerencsétlen 
kishivatalnok szervilis bizalma jut csúfos végre, hogy kit űnjön: más or-
vosságról kellene gondolkodni. Ezek a politikai motívumokkal átsz őtt 
történetek azonban nem tudnak eredeti alkotássá szervesedni, a sze-
relmes történetek pedig privát jellegük miatt vesztik el kapcsolatukat az 
olvasóval. Kivált az olyan képzelgések, amelyekben a temet őben beszél-
get a férfi és a már halott szerelme arról, miért nem adta oda magát a 
nő  a férfinak, amíg élt. (Párbeszéd a drága halottal) Hiába kerül szóba a 
férfi—nő  viszony több lényeges tartalma, a sóvárgó, lázas párbeszéd va-
lószínűtlen és terjengős részleteit ma már nemcsak szenvelgőnek, banális-
nak is érezzük, s alig hihető, hogy a maga korában több izgalmat kelt-
hetett. Talán az a szomorú vallomás igen, melyben refrénszerüen tér visz-
sza a kérdés: „Vajon hogy fésülködöl mostanában?" (Frizurák) Azért hat 
ez ma is frissebben, mert a szerelme után vágyakozó költ ő  árvasága, ma-
gányának valósága tárgyiasabban ölt formát a helyzetére vonatkozó ké-
pekben. 

Arra, hogy idegen embereket saját jellemük logikája szerint je lenítsen 
meg és saját nyelvükön beszéltessen, egyetlen példa akad e tárcanovel-
lák között: a Mühlbach Irma. A kaszárnyai miliő  fölidézésében nagyon is 
ízes, mondhatnók Göre Gáboros, de itt a katonák n őéhségére transzponált 
szerelmi vágy a vaskos realitás nehezékéhez jut, s ezáltal még a vadre-
gényesség is hitelesítő  egyensúlyhoz. 

Ha csak ezeket a szépírói műveket közölte volna, okkal gondolhatnók, 
hogy a Bácskai Hírlap elég nagy engedményeket tett Somlyónak. Sokkal 
jobban a költő  bökverseivel sem járhatott. Egy-egy szellemes fordulat 
ugyan akad bennük, a Szabadkai kabaré című  versezet második része 
(1911. május 17.) pedig a kabarédarabok legfrissebb készségeit is prezentál-
ja, amikor a közügyek, a banalitás és a kultúra mozzanatait elmésen egy-
másba szövi. 

Ilyen sziporkázásra azonban kevés a példa. Ám ha tudjuk, hogy 
Somlyó ekkori verstermésének komoly darabjait is itt, a Bácskai Hírlap-
ban közölte, máris módosul a mérleg. Nemcsak a versek értéke miatt, me-
lyek aztán ismerős köteteiben is megjelentek, tehát az életm ű  szerves ré-
szei lettek, hanem mert általuk a fiatal újságíró a maga legnagyobb m ű-
fajával is fedezte publicisztikai vállalkozásait. Úgy is fogalmazhatnánk: 
nemcsak újságíróként, de teljes szellemi arculatával jelen volt a Bácskai 
Hírlapban, cikkei tehát egy jelenséget is képviselnek, mely érzékenységé-
vel, árnyalataival, képzeletének és érzékeinek határtágító mozdulataival 
is új emberi lehetőségek közelségét tette tapinthatóvá. 

S nem szabad elfelejtenünk, hogy írásai, a jók és a gyöngék egyaránt, 
s az apolitikusak is, a politikummal telített cikkek közelségében jelen-
tek meg, az összefüggést tehát könnyű  volt észlelni. összefüggést a lélek 
nem politikus, de újszerű  zajlásai és a politika Szabadkán túli eseményei-
vel. Ha a helyi klerikalizmus antiszemitizmusával kell hadakoznia, Somlyó 
Prohászka Ottokár püspökre hivatkozik, hozzá egy t őle kapott levelet is 
idéz (Krisztus, a forradalmár); ha Bródyt játsszák Szegeden, azonnal Sza-
badkára vonatkoztatja a példát; reflektál az ököritói t űz károsultjainak 
összegyűjtött pénz ügyére, tehát tematikájában is jelezni tudja, hogy fi-
gyelmét országos nyugtalanság feszíti. A modern irodalommal való szemé-
lyes kapcsolatainak éreztetése csak alátámasztotta, megerősítette ama 
hatást, hogy a Bácskai Hírlap fiatal szerzője egy új koráramlat képvisele-
tében végzi itt a maga dolgát. 

Szabadka tehát jól járt Somlyó Zoltánnal, s nem veszített e vendég-
szereplésen đ  sem. Meg nem gazdagodott, gyökeret nem eresztett, de 
azért ő  sem okolta Szabadkát. Annyi bizonyos, nem nélkülözött, amíg itt 
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dolgozott, írásait és őt magát figyelem övezte, s még bohémhajlamainak 
— italnak, nőknek, Palicsnak — is fesztelenebbül áldozhatott. „Barátai 
úgy nevezték: herceg ...", s bár árvaságát ekkor is gyakran panaszolta, éle-
tében alighanem ekkor volt legközelebb ahhoz, hogy e címet jogosnak 
érezhesse. 

A „gyöptér" azonban, melyet Kosztolányi Szegeden, Somlyó Szabad-
kán oly szabadnak képzelt, korántsem bizonyult olyan korlátlannak. Ci-
gánykerekezni ugyan lehetett, amíg a szellem magánjelleg ű  szomorújáté-
kait vagy kabarért játszotta, de a politikát és kivált annak helyi érdekszfé-
ráit nem lehetett következmények nélkül ingerelni. Somlyót tehát határaira 
is figyelmeztette Szabadka, s ez a szomorú tapasztalat is beépült abba a 
rezignációba, mellyel később  a maga ikaroszi szándékainak kudarcairól 
beszélt. 

Volt azonban valami, amit töretlenül mentett ki Szabadkáról: a Kosz-
tolányival való barátságot . Nem kétséges , hogy ez az emberi-sze llemi kap-
csolat, ennek öröme belengte a szabadkai hónapokat, s elég gyakran meg-
nyilatkozott Somlyó itteni Krásaiban is. Ezek tehát a szabadkai termésen 
belül külön fejezetet jelentenek, s -külön figyelmet érdemelnek. Filológiai 
érdekük miatt is. Különös pillanata volt ez Kosztolányi és Szabadka viszo-
nyában: a Fécskelánnyal való szakítás utáni hónapok üszkös érzéseinek 
ideje. Ezért is érdekes, ha Somlyótól megtudjuk, hogy az Ibsen-bemutató-
kat Pethes Imre föllépésével Kosztolányi szorgalmazta. Aztán, mikor sor 
került rájuk — ez a Lángelmékben megjelent szövegből jól kiolvasható —, 
teljes szellemi fegyverzetében állt szülővárosa közönsége elé. Mint Som-
lyó írja, sikere is teljes volt.  

A másik adalék is igen érdekes, mert arra a lezüllött gyermeklányra 
vonatkozik, akiről Kosztolányi Kis Mariska című  emlékezetes verse szól. 

— mint Somlyó írja — fehér, borzas és lagymatag boájával min-
deniki ismert a korzón, mint a nagyvárosodás els ő  fecskéjét, este hattól 
nyolcig a korzón, ó jaj, olyan komisz ruhában sétafikált és olyan büsz-
kén és olyan értékesen flangérozott, mint egy királyn ő. Mintha csak tud-
ta volna, hogy ő  Szabadkának egyetlen nagyvárosi esti nüansza, a sze-
gény Mariska, a kis drága feslett, akiről egy barátom költötte ezt a ver-
set.' S e bevezető  után következik Kosztolányi említett verse. Abban a 
Vasárnapi riportban (február 19.), amelyben azon kesereg és gúnyolódik, 
hogy Szabadkán nemigen ismerik Ibsent még a diplomás urak és az „úri-
nők" sem. Igy a kis Mariska mint egyetlen „nagyvárosi nüansz" nem-
csak Kosztolányi-, de korrekvizitum is. 

Kosztolányira kell gondolnunk a parkbeli szegény bakáról szóló rajz 
olvasásakor is (A parkba megyek most minden este), a Pacsirtára, melyben 
a parkban ámolygó, pubiarcú bakák és cselédek szereleméhsége olyan 
hibátlanul illeszkedik a sivár és ízetlen sárszegi világba. Azért kell Kosz-
tolányira gondolnunk, mert a helyzet, a szerepl ők szinte ugyanazok, de 
Somlyónál a szegényekkel való együttérzés itt meghatóan tiszta idillé sti-
lizálja ugyanazt az anyagot. Olyan különbség ez, mely mind Somlyó ak-
kori vonzalmaira, mind a Pacsirtára nézve tanulságosabb, mint a ha-
sonlóság. 

S végül idézzük még e termés Kosztolányira vonatkozó utolsó ada-
lékát, mely a Lányi Hedda iránti szerelemre is utal s a tényre is, mely 
1911-ben szülővárosában Kosztolányit övezte. A Csend van . Palicson című  
versezet tárósorai ezek, egyszersmind a végs ő  búcsút is intonálja bennük 
Somlyó. Ahogy Kosztolányi nevével kezdte itteni szereplését: 

És elutazott Kosztolányi, 
kiért égnek e város lányi. 

Palicson minden szerteomló, 
nem Ír róla több krokit: 

(s.—ó.) 
Azaz: Somlyó. 
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Mint ismeretes, ez a barátság a kés őbbiekben is töretlen maradt. 
Somlyó több verse is őrzi emlékét, s valamennyi hálával és szeretettel. 
Beszél róla a Nyitott könyv részleteiben is. Illik hát arról is számot ad-
nunk, , Kosztolányi miként viszonozta ezt a ragaszkodást, miként véleke-
dett Somlyó Zoltánról. Kortársairól írt méltatásaiban három írás is fog-
lalkozik vele. Az elsőt még 1912-ben írta, s ebben az a meglepő , hogy a 
barátai iránt oly tapintatos, jobbára csak érdemeiket méltató Kosztolányi 
milyen nagy nyomatékkal beszél Somlyó ösztönösségéről. Arról, hogy le-
hetne gyomlálni a verseket, hogy iskolai verstanokat Somlyó nem tanult, 
de nem teszi, mert a tehetség természetét sértené meg. Homályról beszél, 
a szavak „virágzó zűrzavaráról", hogy Somlyót nem elgondolások, hanem 
tolla vezeti. Mindezt azonban úgy adja el ő, hogy végül érdemnek tessék. 
a végzet, egy magasabb világ parancsait követ ő  ösztönösségnek. 

Második bírálata (1916-ban) már jelzi, hozzáteszi ehhez a képhez ama 
hiányérzetét, hogy Somlyó saját párolgó, forró mondanivalóját nem 
tudja „egységesíteni". Tehát a Somlyó-irodalom máig érvényes igazságát 
fogalmazza meg. 

Barátságukra a koszorút 1926-ban tartott el őadásával tette föl, bizo-
nyára egy szerzői est bevezetőjeként. A költő  verseiről itt alig beszélt, de 
a versekből kibontakozott lírai hőst és az embert olyan felejthetetlen kép-
be sűrítette, mely máig legelevenebb portréja Somlyónak: „Viharvert fe-
jét látta, egy aranyozott barokk oszlophoz támasztva, sápadt arcát, ke-
ményre kovácsolt, erőszakos homlokát, kék állát, melyet sohasem lehe-
tett egészen megborotválni, a száj bíborvonalát és a két szem haragos 
szurokfényét, egészségesen villogó fogait, melyek közé cigarettát szorí-
tott, vad, fekete haját, fekete lakkcip őét, fekete ruháját, meggyszín mel-
lényét, melynek széles, művészi kivágasán az ingmell ragyogott. Sötéten 
nézett maga elé, amint csak a magabízó fiatalság tud, s úgy írta mindegyik 
versét, mint öngyilkos az utolsó levelét. Ez a csodálatos ember Somlyó 
Zoltán volt, a költő." (Egy ég alatt. Budapest, 1977. 320.) 

Mérlegünket tehát azzal zárhatnánk, hogy Somlyó és Kosztolányi kap-
csolatában a költőtől a költő  talán többet kapott, mint a várostól. Módo-
sítja azonban számvetésünket a Tengerszem című  kötet Sárkány című  
novellája, melyről köztudott, hogy a modellje Somlyó Zoltán volt, s aki-
nek ez a megörökítés igen rosszul is esett. S ha jól megnézzük, a Sár-
kány-beli költő  és az 1926-os előadás költője egyben-másban hasonlítanak 
egymásra. Abban például, hogy a költőt az élet realitásai meglepetésként 
érik, hasonlóságuk nyilvánvaló. De amíg az el őadás ezt a meglepetést a 
tiszta hevület, a jóhiszemű  meggyőződés természetes vonásaként méltatja, 
a novella a valószínűtlenül eltúlzott nyomor egy korszakának jellegzetes-
ségeként tárgyalja. Olyan iróniával, amely nemcsak a körülményeket vá-
dolja, de magát a költőt is egy groteszk álca képzett hordozójává stilizálja. 
Ez a stilizáció azonban hibátlan és kifejező, üde lelemények avatják szik-
rázóan érdekessé. Remekmű  tehát, s ha Somlyó baráti erzékenységét föl-
sebezte, a magyar irodalmat csak gazdagította. Az irodalom tehát ezen 
is nyert, és Somlyó Zoltán szabadkai nyereségeinek mérlege is akkor lehet 
teljes, ha azt is számba vesszük, ami itteni hónapjaiból életm űvében, je-
lesen a Nyitott könyv verseiben lecsapódott. 

Az Életjel kiadásában hamarosan megjelenő , Szabadkai karnevál című  Somlyó Zoltán-kötet 
utószava. 
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SZŐLLŐSY VÁGÓ LÁSZLÓ 

TISZTELGÉS EGY ÉLETM Ű  ELŐTT 

Minden zeneszerző  megírta életrajzát, kottában: csak tudjuk elolvasni. 
Igazabb képet kapunk róla, mint az akár maga, akár mások által írt 
kötetes életrajzokból — meditál Kodály gondolatmenetén haladva E ősze 
László. Ellene mond-e ennek, hogy más helyen maga Kodály — mintegy 
önarcképet sejtetően -- így vall: „Voltam félkézzel lantos, másikkal nép-
tanító ami csak kellett. És szerettem volna minden egyéb lenni, amire 
csak szükség volt ..." Aligha, hiszen a zeneszerzés, a népzenekutatás, a 
nevelés és a nyelvművelés azok a pillérek, melyeken az egységes és oszt-
hatatlan világszemléletből fakadó kodályi életmu nyugszik. 

Zene és anyanyelv kapcsolatát nem Kodályék fedezték fel, csak 
újabb bizonyítékát adták annak. Hiszen a népdal egy nép zenei anya-
nyelve, és éppen Kodá1 és Bartók tisztította meg ezt az anyanyelvet a 
műzene édeskés haaniss 'tál. A jelmondattá vált „Csak tiszta forrásból!" 
egyként jellemzi a nép lkutatót, a zeneszerz őt, a zenepedagógust és a 
nyelvművelőt. A népdalkutatás, a népzenei ihletés ű  művészi hitvallás és 
a népdalokra épülő  zenei nevelés nem egy emberkerülő  szobatudós meg-
nyilatkozása, hanem része egy mozgalomnak. Nem véletlen tehát, hogy a 
népzene művészi rangra emeléséért folyó harc egybeesik és megfelel Ady-
ék küzdelmének, hogy Kodály művészetének kibontakozása parhuzamba 
állítható József Attila, keresetlen, egész néphez szóló lírájával. 

Ady elégtétele, mint arról Móricz Zsigmondhoz írt verse tanúsko-
dik: „S ha a Lehetetlent nem tudtuk lebírni, volt egy szent szándékunk 
— gyönyörűket írni." Kodálynak a népdal az ihletést adó erő, az a pajzs;, 
melyről a gúny, a gáncs lepattan; az új, a szokatlan mindig ellenkezésre 
sarkallja az írott törvények botcsinálta őreit, s az đ  műveinek dallam-
anyaga, harmóniakincse nagyon új, szokatlan még akkor. Akad azonban 
néhány esztéta, aki szemében nem b űn a dogmává merevedett szabályok 
elvetése, hisz jól tudják: enélkül nincs haladás. Egyikük Csáth Géza, aki 
így ír a Magyar népdalok első  füzetéről a Budapesti Naplóban (1906. de-
cember 23.): „Hogyan kell a magyar nótát a hangversenypódiumon alkal-
mazni? ... Bartók és Kodály meg tudták cselekedni ezt a magyar nóták-
kal — anélkül, hogy a dalok szénaillatát és üde színeit elrontották volna 
— ez a legnagyobb dicséret, amit a munkájukról mondhatunk." 

Még nagyobb a sajtóvisszhangja az 1910. március 17-én, a Royalban 
megtartott bemutatkozó hangversenyének: vannak, akik óvják, meg töb-
ben, akik ócsárolják és csak kevesen, akik elismeréssel köszöntik. E 
kevesek egyike — ismét — Csáth Géza: „Egy bámulatosan finom zenei 
elmét, egy ötletgazdag artistát, egy mély érzés ű  költőt ismertünk meg 
bennök (...) A formaművészete, a konstruktív ereje teljes, egész, kifor-
rott művészt reprezentál. A magyar muzsika — a külföldképes, a világ-
kultúrára is pluszt jelentő  magyar zene most születik. Kodály Zoltán 
— ma este — egy csapásra a legelső  munkásai közé küzdötte föl magát." 
(A Polgár, 1910. március 18.) 

Több mint egy évtizedet kell azonban még várnia, míg (a Psalmus 
sikerét követően) a külföld után a hazai kritika is elfogadja m űveit, a 
közvélemény őt magát. Ez az évtized, és az utána következ ők úgyszintén: 
ntár zenetörténelem. 

Mi azonban nem az életutat, hanem az életm űvet kutatjuk, melynek 
alfaja az 1. opusszámot viselő  Énekszil népi versekre komponált tizenhat 
dala, félbeszakadt omegája pedig az utolsó m ű, amelyen dolgozott, ame-
lyet már nem fejezhetett be: Ady Endre Az Isten harsonája című  versé-
nek megzenésítése. Parancsa ez: mindenki éljen. Parancsa ez: mindenki 
örüljön -- izzanak a verssorok. Ha megszületik rá a zene, talán korunk 
öröm-ódájává válhatott volna így megmaradt végrendeletnek. Az élet 
és az öröm a legemberibb kodályi hagyaték. 
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HUSZÁR ELVIRA 

A KODÁLY-KONCEPCIÓ ALAPJAI 
RÉSZLET EGY NAGYOBB TANULMÁNYBÓL 

A magyar énektanítás több mint százéves fej lődése minden időben a 
kor társadalmi igényeit tükrözte. Az iskolák 

fejlődése 
 és a társadalmi 

igények összevetése alapján megállapítható, hogy az énektanítás célja és 
anyaga mennyiben szolgálja a zenei műveltség kialakítását; mennyiben 
nyujtottak azok lehetőséget az általános műveltség szintjét emelő  és 
ehhez igazodó nevelési koncepció kialakításához. 

A múlt tanterveiben — nagyrészt 1942-ig — zenei nevelési terület 
lényegében kettő  volt: egy bizonyos dalanyag elsajátítása, a hangjegyről 
való éneklés tanítása és a hozzá fűződő  képességfejlesztés. Ha meggon-
doljuk, hogy a dalok elsősorban nevelői célokat szolgáltak, a dalokon 
kívül más zenét nem tanultak — a zenehallgatásról a tantervek említést 
sem tesznek —, s a hangjegyről való éneklés 1942-ig alig hozott ered-
ményt, nem is szólva arról, hogy 1930•ig képzett nevelők sem igen voltak, 
elég világossá válik, hogy az énektanítás jóvoltából zenei műveltség alig 
alakulhatott ki. 

Hiába állt készen e, y néphagyomány alapján álló gyűjtemény — 
első  az ilyenneműek kozött: Színi—Győrffy Ötven magyar dal és 
dallam cím ű  daloskönyve —, s hiába volt nagy jelent őségű  Kiss Áron 
Magyar gyermekjáték-gy űjtemény című  kötete, melynek anyagát 48 vár-
megyéből 214 tanító gyűjtötte, hiába jelent meg Sztankó Béla módszeres 
sorrendben összeállított mintegy félszáz magyar népi gyermekdala, e do-
kumentációk a fejlődés homályába vesztek, kiszorították őket — állami 
segítséggel vagy anélkül — a nagyrészt m űdalokat, idegen anyagot, ké-
sőbb tandalokat tartalmazó hivatalos tankönyvek. Vikár, Bartók és Ko-
dály gyűjtő  munkája iránt még nem, de később sem mutatkozott kell ő  
megértés. Munkásságuk irányát idegen érdek magyarellenes kifejez őjé-
nek tekintették. Az akkori id őben jegyzőkönyvet vettek fel olyan énekta-
nítóról, aki a Tiszán innen, Tisz án túl című  népdalt énekeltette, mond-
ván, hogy rontja az ifjúság ízlését, lelkét. 

Meg kell azonban említenünk, hogy a húszas évek közepét ől na-
gyon sok muzsikus, tanár, tanító dolgozott a nép elmaradottságának 
felszámolásán, ezért az énektanítás ügye érni kezd, bár atársadalmi 
helyzet folytán maga a koncepció alig változik. (Ebben az időben meg-
teremtik a feltételeket a rendszeres szakoktatás alsótagozati bevezetésére. 
Megalakul az Énekoktatók Szövetsége. Kodály gyermekkarainak megje-
lenése, a képzés akadémiai szintű  beindítása, az Éneklő  Ifjúság mozga-
lom indulása, később Bartók gyermekkarainak megjelenése erősíti és 

mra szélesíti a mozgalom spontán részvevőit, pedagógusokat, tanulókat s a 
mogzalom barátait egyaránt.) 

Kodály Zoltán 1937-ben még, így Ír: „Zenefogyasztásunk kezdetleges 
és szervezetlen. Közönségünk zene i ellátása hiányos, s innen a nagy igény-
telenség. Mi tehát a teend ő? Mennél nagyobb tömegeket közvetlen érint-
kezésbe hozni az igazi, értékes zenével! ... ' 

Ennek feltételeit is meteremti. A mozgalomban segítenek a tanít-
ványok. Nem kisebb feladatot kellett teljesíteni, mint értékes zenei anya-
got és az ehhez kapcsolódó módszert adni a tanítók, tanárok kezébe, 
hogy valóban műveltségi tényezővé válhasson az iskolai énekoktatás. 
Az 1942. évi tanterv fordulópont az iskolai oktatásban: a szemelvények 
kizárólag magyar népdalokból kerültek ki; új hangjegyolvasási rendszer-
rel és gyakorlatanyaggal eredményesebbé vált a ;hangjegyolvasás tanítá-
sa; a hallásképzés is a népdal dallamanyagához igzoddott; a többszólamú 
éneklés szerves része lett az iskolai munkának. E rendszer alapja az 
egész országra kiterjedő  karének-mozgalom, amely — hangszeres tu-
dás híján — még mindig egyetlen t  bár példátlan mértékben kibontokozó 

zá lehetősége a tömegek zenei aktivi 	ak, zenei művelődésének. Ez a 
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mozgalom az uralkodó osztályok éles ellenzése közben fejl ődött ki és a 
népet kétségtelenül zeneileg műveltebbé, az iskolát a zenei közélet ki-
alakításának feltéletévé, annak szerves részévé kívánta tenni. Ezt a kon-
cepciót a maga idején kétségtelen zenei nevelésnek kell tekinteni. Azzá 
teszi — sok egyéb mellett — az eddig is meretlen értékű  szemelvény-
anyag, a modern és a szemelvényekhez hangolt képzésrendszer, végül az 
a tény, hogy mind tartalmában, mind gyakorlatában teljesen megfelelt 
a kialakítandó zenei életnek. De zenei nevelés azért is, mert az énekórán 
tanultak immár  nem kizárólag szűk osztályérdekeket, hanem az ország-
szerte kialakuló zenei életben való tudatos részvétel feltételeinek meg-
alapozását szolgálja. Vagyis az éneklés immár, nem feladat, hanem esz-
köz, a zenéi nevelés eszköze ... E koncepció teljes kibontakozása csak 
a felszabadulás után valósult meg. A felszabadulás után kibontakozó 
és egyre erősödő  szocialista művelődési rendszer új lehetőségeket te-
remtve, mindent, megtett a zenei igénytelenség felszámolásáért, a . zenei 
műveltség megszerzésének lehetőségéért és azért, hogy egyre n őjön az 
,.igazi, értékes zenével érintkezésbe lép ő  tömeg" 

Tanúi és átélői voltunk e folyamatnak: az új lehetőségek és fejlő-
désünk egyes termeteinek : iránya nem kis problémát okozott vezet őknek, 
tanároknak egyaránt. A sorra bevezetésre kerül ő  tantervek nem voltak 
mentesek a régi mechanikus vonásoktól, nehezítette a helyzetet, hogy a 
szaktanárok képzése is nagyara ' lassan indult meg. A tananyag heteroge-
nitása, a módszeres sablonmunka, a verbalizmus, a racionális tanítási 
gyakorlat erőltetése 'egyelőre megfosztotta énektanításunkat a zene tar-
talmának megismerésétől, a zenei élmény megszerzésének lehet őségétől. 
A dalok, zeneművek sokszor csak száraz alanyai voltak a zeneim életi 
foglalmaknak. „Leaggattuk" még népdalainkról is a zenei ismeretek, fo-
galmak száraz rendszerét s ezzel megöltük a dalok lelkét, maga az isme-
retanyag ` is bizonytalanná vált, a módszer öncélúvá, eredménytelenné 
silányult. A tanítási koncepció 1956-ig lényegében még mindig „énekes" 
koncepció, az éneklés még mindig csak egyetlen eszköz a zene megisme- 
résében és gyakorlatában, bár tanterveinken belül több — a zenei élet 
megváltozott gyakorlatából eredő  — feladatot is meghatároznak (ze-
neirodalmi utalások, bizonyos történeti szemlélet érvényesítése anyagban 
és módszerben), de ez eredményeket sem az utóbbi területen, sem a 
hangjegyolvasás területén alig hozott. A racionális út, a szaktudományok-
ból való kiindulás, a száraz ismereti feldolgozás, az ismereti anyag rend-
re növelése kísértette az akkori munkát. Még várni kellett, hogy az 
1959-ben beindult oktatásit reform feltárja a való helyzetet, tisztázza az 
ellentanondásakat, s az ország legszélesebb plénumát bevonva kialakftson 
egy életszerűbb, eleven, korszerű  programot. Új tantervi célok és fel-
adatok meghatározásakor csakúgy, mint az anyag, módszer és követel-
mények kialakításakor az életszer űség, a gyakorlatiasság, a korszerűség 
szabott irányvonalat. Érdelves gondolatokat vet fel ezzel kapcsolatban 
a Nobelydíjas Szentgyörgyi Albert: 

„Az iskolában eltöltött idő  viszonylag rövid ahhoz képest, ami utána 
következik. Azért hangsúlyozom, ezt, mert sokan úgy gondolják, hogy 
mindazt, amit a jó munkavégzéshez tudni kell, az iskolában kell meg-
tanulni. Ez tévedés, hiszen az iskolát követ ő  hosszú idő  alatt elsősorban 
is hajlamosak vagyunk elfelejteni azt, amit ott tanultunk, másodsorban 
bőségesen van időnk tanulni. Sőt, lényegében legtöbbünknek egész éle-
tén át tanulnia kell, jómagam ősz hajjal fogtam hozzá a kvantummecha-
nika tanulmányozásához. Igy hát az iskola feladata els ősorban az, hogy 
megtanítson arra, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse étvángyunkat a tu-
dásra, hogy megismertesse velünk a jól végzett munka gyöngyörűségét, 
az alkotás izgalmát, hogy megszerettesse velünk, amit csinálunk és hogy 
segítsen megtalálni azt, amit kedvvel csinálunk. Örömmel állapítom meg, 
hogy ez a tendencia átélni dolgokat - egyre kifejezettebbé válik a ter-
mészettudomány tanításában is. Legújabban nem tanítani törekszünk a 
természet legegyszerűbb törvényeit, hanem diákjainkkal felfedeztetni 
önmaguk számára egyszerű  kísérletekben. 
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Természetesen az adatok is fontosak. Még érdekesek is lehetnek, 
de csak a húsnak, a lényegnek a bekebelezése után. Ez esetben akár 
meg is jegyezhetjük őket. De előre megtanítva unalmasak és elszürkítik, 
ha meg nem ölik a szellemet... 

...Széles körben elterjedt vélemény, hogy a memorizálás nem fáj, 
a tudás nem árt. Attól félék, igenis árthat. A holt tudás megfakítja a 
szellemet, megtölti a gyomrot, anélkül, hm,  y táplálná a testet. Az ész nem 
feneketlen gödör, ha egy dolgot belerakunk, egy másikat esetleg kint kell 
haggyynunk. Elevenebb tanítással jóllaktathatjuk a lelket, ugyanakkor fenn-
tartYiatjuk az észt az igazán fontos dolgok számára. Még id őt is takarít-
hatunk meg, amire szükségünk is van, ha a folyton b ővülő  tárgykörök-
kel lépést akarunk tartani ... 

Eddig az idézet. Bölcs, okos tanács. A reform indulásakor éppen az 
eleven és korszerű  oktatás feltételeinek megteremtésér ől volt szó. Széles 
közoktatási bázis kezdett munkához. A mit, miért és hogyan kérdésekre 
kellett választ keresniök, s az új művelődési helyzetnek megfelelően meg-
határozniok iskolai képzésük és nevelésük tárgyukra háruló feladatait. 
Felül kellett vizsgálni, hogy énektanításunk milyen új feladatok telesí-
tését képes vállalni, milyen korrekciókat kell végrehajtani a tarirtási 
anyag,a követelmények, az alkalmazott módszerek és foglalkozási for-
mak kiválasztásában. Egyik legdöntőbb változás éppen abból eredt, hogy 
1960-ig az iskolai zenei nevelésnek az éneklés még mindig ,csak egyetlen 
eszköze volt. Akkor is, de ma is kétségtelen,  hogy ez azegy eszköz ke-
vés. Már jó; ideje . mind nagyobb azok száma, akik valamilyen kapcsolat-
ban vannak vagy szeretnének lenni a zenével. A gyakorlatban az történt, 
hogy az iskolai énekes tananyagot elvégezték s emellett -- jó esetben — 
keresték az ún. igazi zenével a kapcsolatot. Számos nevelő  már eddig is 
bevitte a zenét, a hangszeres zenét az iskolába, már csak azért is, mivel 
a művészetek oktatása területén már előbb felismerve a bekövetkezett 
változásokat, létrehozták a zeneoktatási intézményeket, és társadalmi fel-
adattá tették az ifjúság hangszeroktatásának ügyét. Ez a hálózat egyre több 
növendéket tudott bekapcsolni a zenét művelő  és hallgató közönség tá-
borába. Ennek pozitív hatását az iskolai énekoktatás is megérezte. Tehát 
a zenével való foglalkozás fő  formája a tömegek számára a zenehallga-
tás lett, s a zene gyakorlatával kapcsolatos foglalnak közismereti jelent ő-
ségre emelkedtek. 

A feladat nyilvánvaló volt: 
Miután az énektanítás hagyományos szemelvényanyaga lesz űkült 

a magyar népzenére, annak is szűkebb rétegére, a parasztzenére, tehát 
a népzenei anyag is szélesítésre szorult. Els ősorban a gyermekek érzelmi 
és értelmi képességéhez, az illető  korosztályhoz kellett igazítani az anya-
got, és nem a szaktudományhoz az ismereti anyaghoz fűződő  módszer-
tani elvekhez. Döntő  volt az énekes anyag .  kijelölése, miután zenei neve-
lésünknek mindenekelőtt énekes koncepcióját kellett biztosítani. A zenei 
anyanyelv elsajátításához, megismeréséhez arányosan kapott helyet a 
magyar nép- és műzene széles skálája, de helyet kaptak mas népek dalai, 
az egyetemes zene szemelvényei, a népek életét, harcát, haladó mozgal-
mait tükröző, a mai életüket kifejező  dalok is. Világossá vált, hogy az 
énekes szemelvényanyag, a dal, az ének a zenének csak egyik területe, 
a másik terület: a hangszeres zene, legalább olyan jelent ős terület. 

Az éneklés -- mint az énektanítás eddig egyetlen zenélési lehet ő-
sége, tevékenységi formája — a zenével való foglalkozásnak csak egyik 
morfja; a tömegek elsősorban hallgatják a zenét. Azért ki kell alakítani 
az ifjúságban bizonyos fokú érdeklődést; készséget és igényt, hogy végs ő  
soron ezek összetevői műveltségi tényezőkké váljanak. 

A dalok és az éneklés önmagában nem vezetnek a hangszeres 
zene megismeréséhez, a zenehallgatás tanításának vokális vonatkozásai-
ban adnak csak. segítséget. Éhhez járul, hogy az éneklés bizonyos élet-
koron túl elvesztheti vonzerejét, egyrészt a korábban bekövetkez ő  mu-
tálás okozta fiziológiai, másrészt a serdülőkor ismert pszichológiai álla-
pota és változásai miatt. 
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A dalok és az éneklés kapcsán megtanítható zenei ismeretek 
csak kis részben azonosak a ma már általánosan haszálatnos zenei fogal-
makkal, s ez utóbbiakat csak éneklés keretében alig lehet megtanítani. 

Kizárólag csak éneklés során számos olyan készség sem fej-
leszthető, amely a hangzó zene _ tudatos felfogását segítené elő, mert a 
zenei képességek fejlődése a szemelvények formájával és tartalmával, 
valamint a foglalkozás módjával szoros kapcsolatban áll. 

A dalok önmagukban a világnézeti neveléshez is sz űk alapot nyűj. 
tanak. Bár a dalokhoz továbbra is jelentős érdekek fűződnek, szükség-
szerűen biztosítani kell, hogy a dalok ne váljanak a zenei fogalmak szá-
raz alai €yává, hanem elsősorban a dalokban rejlő  valóság hű  kifejezőjévé. 

Az előzőek alapján a teendők nyilvánvalóak voltak: 

a) A szemelvényanyagot énekelt dalokból és meghallgatással meg-
ismerendő  zeneanilyekből kell válogatni. A helyes . arányok kialakítása 

Az iskolai zenei foglalkozás tengelybe  még erőteljesebben a ze-
nei élményt; valamint az ehhez szorosan kapcsolódó és az azt el ősegítő  
ismeretek elsajátítását és a készségek fejlesztését kell állítani. 

A 	ismeretek, a kifejlesztendő  készségek a szemel- 
vényanyag egészéhez, valamint a foglalkozás mindkét módjához (éneklés 
— zenehallgatás) csatlakoznak. 

elsődleges feladat. 

571 



SZÖLLCSSY VÁGÓ JANKA 

SZENTPÉTERVÁRTÓL AZ öRÖKKÉVALÖSÁGIG 
IGOR STRAVINSKY SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁRA  

Száz éve született Igor Stravinsky, a 20. század szellemi életének egyik 
legnagyobb hatású egyénisége, akuiek zenéje fél évszázadon át úgy sza-
bott irányt a zenészek fülének, mint el ődeiknek a wagneri hang, s aki-
ről mindenki tudta, hogy egyike a tengelyeknek, amelyek körül a zene 
sorsa forog. 

Életműve nem sorolható be sehová; oly sokrétű  és oly sokféle érté-
kű, mint kevés alkotóművészé. (Talán Pablo Picasso hasonlójelenség a 
képzőművészet terén.) Stravinsky utakat nyitott, utakat zá rt e, utakat 
mutatott, s mire az emberek felfigyeltek ra, b már másfelé járt. 

Oroszországban született, gyermekéveinek dönt ő  élményei között a 
parasztok dalolasát és Glinka Ivari Szuszanyinját említi később. Ezenkí-
vül óriási a jelentősége Rimszkij-Korszakovval való barátságának. Az 
idős mester avatta be a zeneszerzés műhelytitkaiba, ellenőrizte munká-
ját, és az ő  környezetében talált Stravinsky rgazi szellemi társakra, ösz-
tönző  barátokra. Ezek hívják fel figyelmét addigi orosz kedvencei mellett 
a kortárs nyugati írókra, festőkre, muzsikusokra. 

Az új lehetőségek áramában sodródó fiatal zeneszerző  néhány év 
múlva így ismerkedhet össze sorsa alakulásának Rimszkij-Korszakov 
utáni másik legfontosabb tényezőjével, Szergej Gyagilevvel. Kettőjük 
megismerkedése a Tűzijáték 1908-as bemutatójához fűződik. A mű, nyit 
vánvaló Rimszij-Korszakov hatások mellett a fiatal Stravinsky ,  gazdag 
színfantáziájáról, eredeti, virtuóz hangszerelő  készségéről tanúskodik. 
Már a Tűzijátéknak tapsoló Gyag?ilev eltökéli, hogy az eredetileg Ljadov 
nak felajánlott Túzmadárt Stravmskyjal íratja meg. A balett 1910-re el-
készül, s párizsi bemutatója egy csapásra ismertté teszi Stravinsky nevét. 

A Tűzmadár nem tartozik még eredendően saját művei közé, de — 
mint az egyik korabeli kritikus megjegyzi — Stravinsky itt meggyújtot-
ta az első  gyutacsot a 19. századi zenekari hangzás alatt. A szerz ő  maga 
így vélekedik később: „Az elismerés, sőt csodálat, amellyel a zenei és ál-
talában a művészvilág — különösen a fiatal nemzedék képviselői — fo-
gadtak, bátorságot adott, és lelket öntött belém legközelebbi terveimhez." 

1911-ben, újra Párizsban: a Petruska bemutatója. E balett sikere if 
éppoly nagy, mint a Tűzmadáré. (Érdekes megfigyelni, hogy hányféle 
forrásból, milyen nagyvonalú könnyedséggel, bátorsággal szedte össze m ű-
veinek zenei anyagát. Népszerű  orosz sanzont éppúgy alkalmazott, mint 
harmonikamotívumot, liturgikus dallamot éppúgy, mint népdalt. Már a 
Petruskr$ban felhasznált különféle zenei részletek és az eredmény egysé-
ge sugallja a tanulságot, melyet Stravinsky életműve újra és újra tör-
vényre emel: mindegy, hogy honnét vesszük, mib ől csináljuk a zenét, 
értékét a formáló gesztusok, az anyagot újjánemesítő  muzikalitás ereje 
szavatolja.) 

A következő  évek gyümölcse a Le sacre du printamps, a Tavaszi 
áldozat. A mű  mondanivalóját summázva így nyilatkozik a szerző: „Az 
újjászülető  természet tündöklő  feltámadását akartam kifejezni, az ős,  
erőkben rejlő  teljes föltámadást, amely a világ föltámadását jelenti." S 
hogy ehhez a szándékhoz megvoltak a saját, Pétervárról hozott élményei 
is, leleplezi egy későbbi válasza arra a kérdésre, hogy mit szeretett leg-
jobban Oroszországban: „A féktelen orosz tavaszt, mely egyszerre csak 
elkezdődött, egyik Óráról a másikra, és olyan volt, mintha az egész föld 
megrepedne. Ez volt a legcsodálatosabb élmény évről évre egész gyer-
mekkoromban." 
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E mű  1913-as bemutatójához kapcsolódik ezenkívül a 20. századi ze-
netörténet mindmáig legnevezetesebb botránya, amelyben kétségkívül n aaggyy 
része volt a színpadi produkció hiányosságainak. Talán ezzel magyar áz-
ható, hogy egy évvel kés őbb, hangversenytermi előadásán tomboló sikert 
aratott. 

Ezzel a háróm művel, tehát pályafutása kezdetén volt a legnagyobb, 
legdrámaibb hatással a zeneszerzés sorsára. Tény, hogy a balett-trilógia 
után nem lehetett tovább úgy komponálni, mint azel őtt. (Ugyanilyen ha-
tású a maga idejében az Eraica-szim f ónit , ami után nem lehetett többé 
szimfóniát írni Haydn és Mozart módján.) 

A csalogány című  operájával pályafutásának „orosz korszaka" vé-
get ér, s Stravinsky, akit egész életében a legnagyobb ellentétek vonzot-
tak, az eddig alkalmazott óriási zenekari apparátus után hét hangszerre 
írja meg A katona történetét. 

Ebben.; az időben — mint a műben alkalmazott rag-time is elárulja, 
a dzsessz érdekli a legjobban. ... elbájolt ennek a zenének a köze-
tősége és '" friss, eddig ismeretlen ritmusvilága. Mindkettő  világosan utal 
eredetére: a néger zenére." A dzsessz növekv ő  hatásáról tanúskodik a 
11 hangszerre írt Rag-Time: és a Piano-Rag-Music (1919). 

A hámú utáni Eúrópa válsághangulatában Stravinsky törvénysze-
rűen egyre inkább a romantika túlfeszített  indulatait visszafogó, klasszi-
cizáló torekvésekben találj a meg a hangját . Neoklasszikus korszakát a 
Pulcinella nyitja meg 1920-ban. „Az igazi tradíció nem a lezárt riiúlt ta-
núja, hanem eleven erő, amely ösztönzi és tanítja a jelent." E kés őbbi 
kijelentése akkoriban is elnwndata lehetett volna a szerz őknek, s válasz 
az őt szentségtöréssel vá dolóknak. 

A Revue Musicale folyóirat a nagy halott kortársainak, tisztel ődnek 
egy-két lapnyi szerzeményét kérte a kiadandó Debussy-emlékszámhoz. 
Stravinsky a felkérésnek eleget téve készülő  művének tárórészét adja. 
Maga a' mű  a Fúvósszim f ónuík, komor szertartás , liturgikus dialógusok, 
„halkan zsolozsmázó klarinétok és fuvolák kantilénája", melyet azonban 
a közönség hideg közönnyel fogad. Ugyanilyen szerencsétlenek a körül-
ményei Mavra című  egyfelvonásos operája bemutatójának is: mindkét . 
mű  arányad és jellege intim rendezést kívánt volna, s érthetően bukásra 
voltak ítélve a londoni Queen's Hall, illetve a pár izsi Nagyopera hatal-
mas színpadán. 

1923-ban kerül bemutatásra a Menyegz ő, alcíme szerint „orosz tánc-
jelenetek énekkel és hangszerkísérettel". Leny űgöző  hatásának titka egy 
ségében rejlik: szinte minden motívuma levezethet ő  egy alapsejtből, vala-
mely egyszerű  hangközszerkezetből. Igy a felhasznált zenei anyagban min-
den elem a másiknak variánsa. 

Teljes megdöbbenés fogadja 1923-ban a Fúvósoktett bemutatóját. A 
fuvolára, klarinétra, két fagottra, két trombitára és két harsonára írt 
műben először teljesedik ki a kísérletező  új fázis. Mégsem kudarcnak 
könyvelhető  el, inkább álmélkodást és megelégedést keltett. Cocteau-ban 
például, aki már korábban kifej ezte abbéli óhaját : talán „reménykedhe-
tünk egy olyan zenekarban , melyben nem a vonósok simogató hangzása 
uralkodik". 

Közvetlenül a Fúvósoktett írása után nagy ambícióval igyekszik ka-
matoztatni ott szerzett tapasztalatait: bármily szokatlan, Zongoraversenyé-
ben a vonósok közül csak a nagyb őgőnek kegyelmez. A 18. századi gya-
korlatnak megfelelően zenekara csupán fúvósokból áll. 

A stílusváltás körüli megdöbbenés persze nem múlik el egyik nap-
ról a másikra. A „neoklasszicii.mus azonban — mint egy korabeli muzi-
kolágus megf•almazza — nem annyira a régi mesterek fordulatait, mint 
az előadásm • • lineárisabb, kontrapunktikusabb, objektívebb kidolgozá-
sát rejti magában. „Nem vagyok neoklasszikus, csupán a konstrukció 
egy szigorúbb formája felé fordultam" — vallotta egy ízben Stravins kkyy. 
1924-ben pedig így , fogalmazza meg legfrissebb zeneszerz ői elvedt: ,, j 
műveimnek ... zenéje tetőtől talpig zene, tiszta muzsika. Száraz és hideg 
zene, áttetsző  és habzó, mint a pezsgő. Vége már annak az időnek, ami-
kor gazdagítani akartam a zenét, most már építeni akarom. Már nem 
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azért harcolok, hogy kifejező  lehetőségeim körét kiterjesszem, ehelyett 
inkább a zene valódi tartalmát próbálom elképzelni. Ügy vélem, a tiszta 
ellenpont az egyetlen lehetséges anyag, amelyb ől valódi és .időálló zene 
kovácsolható." 

1927-ben készül el egyik legnagyobb m űve, az Oedipus Rex. Szophok-
lész tragédiájából Cocteau írja a szövegkönyvet, s Stravinsky hosszú évek 
után először alkalmaz újra konvencionális zenekart a szólisták és a kó-
rus kíséretéhez. A kritika az Oedipus Rex fenséges erejét, monumentális 
egyszerűségét méltatja: „Az egész zeneirodalomban kevés példát ismerek 
— írja Roman Vlad —, ahol ilyen egyszer ű  formai eszközök ilyen fun-
damentálisan mély kifejezést teremtenének." 

1930 a Zsoltárszimfónia bemutatójának éve. A mű  szerzőjének áhíta-
tos vallásosságáról, elmélyült hitéről tanúskodik. Erről tanúskodik ze-
néjében. a személyes emberi-művészi hitvallásnak oly kivételes, megrázó 
bizonysága, amilyet csak a legnagyobb mesterek legnagyobb m űveiben 
találunk. És ami a Zsoltárszimfónia nagyságát leginkább igazolja: lélek-
indító elragadtatásában vallásos beállítottság nélkül is osztozhatunk. 

Néhány reprezentatív neoklasszikus m ű  (Apollon Musagete, Tündér 
csókja, Heged űverseny, Persephone, Kártyajáték) és a szimfónikus dzsessz-
stílusban komponált Ebony-Concerto, Concerto en Ré, valamint a Rake's 
Progress operája után az 1953-ban bemutatott Szeptett újabb meglepetést 
jelent: Stravinsky hetvenévesen a szeriális technika fel é fordul. A talál-
kozás azzal a stflussal, ahol — a. ritmus és forma rendje után — a hang-
magasságok is rendet alkotnak, várható volt. Nem volt azonban várható, 
hogy hetvenévesen — világhíre tet őpontján — képes legyen írásmódjának 
teljes megváltoztatására. (Á f  zenetörténetben csak a legnagyobbak tudtak 
öregkorukban is megújulni. Manteverdd, az öreged ő  Beethoven, a roman-
tika két nagy aggastyánja, Liszt és Verdi tették csak ezt.) 

A Három Shakespeare-dal az első  tizenkét hangú (de nem minden 
kromatikus hangot magában foglaló) sorra épülő  kompozíciója. Szinte 
természetes, hogy a sor itt els ősorban ritmikusan szerveződik. 

A következő  darab: In memoriam Dylan Thomas, alcíme szerint 
gyászkánonok és dal tenorra, vonósnégyesre és négy harsonára. Öthangú 
sorra épül, de a sor fordítási és tükrözési lehet őségei most már a teljes 
hangkészleten végigvezetnek. 

1955-ben a Canticum Sacrum Stravinsky első  műve, amelynek zenei 
anyaga olyan sorra épül, mely felöleld a teljes kromatikus hangkészletet. 
A tenorra, baritonra, kórusra és zenekarra Írt m űre vonatkozó vélemé-
nyek megoszlanak. Jarusztovszkij megfogalmazásában a sikertelenség 
oka az, hogy a „Canticum Sacrum a tiszta zenei konstruktivizmusnak 
klasszikus példája. E hideg, száraz kompozíció hallatán képtelenség akár-
csak fikarcnyi esztétikai élvezetet éreznünk, vagy az igazi zenének leg-
jalább megvillanását felidéznünk". Vlad azonban, éppen ellenkez őleg, úgy 
véli, Stravinsky a kor zenéjében ezúttal az elemek legátfogóbb, legesszen-
ciálisabb szintézisét valósította meg. 

Az elkövetkező  években komponál, hangversenyeket vezényel, dics ő-
sége teljében 80. születésnapját hazájában, a Szovjetunióban ünnepli. 

Környezetének közeli tanúi szerint nem készült a halálra. Ügy élt 
a jelenben, mint aki tehetségét az örökkévalóságtól kapta, s ezért nincs 
mitől félnie. A kérdésre: Hogyan öregszik meg az ember? — így felel: 
„Nem tudom, hogyan és miért vagyok öreg, ha már öregnek kell lennem.. 
(Én nem akarom.) Egész életemben úgy gondoltam magamra, mint a leg-
fiatalabbra, s most hirtelen azt olvasom és hallom magamról: a legöre-
gebb. És elcsodálkozom ezeken a rólam való távoli képeken, és elt űnő-
döm, igaz-e az emlék, és tudom, hogy nem lehet az, de az ember mégis 
emlékezet által él, nem az igazság által." Jóllehet nem barátkozik az 
elmúlás gondolatával, alkotói útját újra és újra a halál árnyékolja. Az 
utolsó műve címe, ajánlása is erről tanúskodik: Elégia J. K. F. (John 
Fitzgerald Kennedy) emlékére, Variációk — Aldous Huxley in Memoriam, 
Introitus — T. S. Eliot in Memoriam és Requiem Canticles, 1966-ban. S 
hamarosan nyilvánvalóvá lesz a megállíthatatlan testi-lelki romlás. 
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1971- tavaszán hal meg. 
A velencei San Michele temet őben méltó társra talál. Valahol a 

kápolna mellett balra, nem messze az övétől, ott van Gyagilev cirillbe-
tűs kőfelirata. 

Paul. Henry Lang összefoglaló tanulmányában így búcsúzik Strar 
vinskytőL• „A nyugati zene ezeréves áramlása még ,  tart és túlságosan 
korai volt még hanyatlásáról beszélni, de óriásai már elt űntek — Stra-
vinsky volt köztük az utolsó. A zenei világ félelemmel vegyes tisztelettel 
figyelte, azzal a felajzottsággal, amivel a zsongl őrt nézzük, amint tányér-
jaival bűvészkedik, előbb hárommal, azután néggyel, majd öttel, és így 
tovább. Egy idő  után ez sem elégíti ki és maga mögé vagy két lába 
közé dobja a tányérokat, s végül egy dallamot fütyül, mintha csak azt 
akarná bizonyítani, hogy mindez neki semmiség." 

A kortárs zeneszerzők, akik  követték őt, nem tudták megközelíteni 
szuverén virtuozitását, a szövevényes fart pour fart-t, amelyet szegf űként 
viselt a gomblyukában, miközben múlt- és jelenbeli kollégáira lekicsiny-
léssel pillantott. És ha csodálói hasonló szegf űt tűztek a gomblyukba, 
az hamarosan lekonyult, eronayadt, mert nem tudták frissen tartani, a 
változó világgal nem tudtak lépést tartani. 

Nincs a zenetörténetben olyan korszak, amelyben stílusok, irányza-
tok, magatartások olyan sebesen emelkedtek és buktak volna, mint az 
utolsó fél évszázadban, de Stravinsky rendíthetetlenül állt a maga helyén. 
Kelet és Nyugat harca tükröződik a nagy orosz születésű  mesterben, 
aki elementáris erejét feláldozta a Nyugat ultraművelt vonzereének, és 
a Kelet muzsikusa végül is a nyugati zene h őse, apostola és vitathatat-
lan vezetője lett. A Nyugatért küzdött, mégis önként választott új világa 
volt az,: ami béklyóba verte, őserejét kiszívta. Ezért marad valódi folyta-
tás nélkül Stravinsky ezeregyéjszaka tündöklő  pompájával elkápráztató 
zenéje. 
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LLVAY ENDRE 

A VILÁGIRODALOM KLASSZIKUSAI KÖZÖTT 

Nemcsak nézni, de fogni, tapogatni is jó: gyengéden az emberhez simul. 
Ifjúkorom óta ilyennek ismerem, ha a kezembe került, nem tudtam egy-
hamar letenni. Ügy szorongattam, mint egy kedves ajándékot. 

A könyvet. 

A szenvedélyes olvasó, az igazi, a vérbeli könyvbarát minden esz-
tendőben, a nyomtatott betűnek minden ünnepén — legyen az csupán 
egy ország kezdeményezése, vagy a világ könyvbarátainak figyelmét fel-
hívó nemzetközi, vagy egy kicsit hazabeszélve európai vállalkozás úgy 
fordul az újonnan megjelent könyv felé, mintha egy ilyen kiadású művet 
életében először venne a kezébe. Ilyenkor legtöbb esetben úgy vagyunk, 
hogy a könyvpiacon (boltban vagy sátorban) „minden eddiginél át-átfo-
góbb és igényesebb könyvsorozat"-tal találkozunk ... 

Várakozásunk is sokszor erre irányul, jóllehet a világon évenként 
megrendezett kiállítások, könyvhetek, könyvhónapok majd minden alka-
lommal sok meglepetéssel ajándékoznak meg bennünket, s a vásárok 
színhelyéről majd minden esetben értékes m űvekkel a hónunk alatt tá-
vozunk haza, könyvtárszobánk csöndes szögletébe. 

A budapesti Európa Könyvkiadó az idén a Világirodalom Klasszi-
kusai-vaj jelentkezett új kiadásban, valóban szembet űnő  művekkel. Mind-
járt meg kell mondanunk: nem olyan alkotásokról van itt szó, melyekkel 
soha nem találkoztunk, vagy amelyekr ől soha nem hallottunk, hanem egy 
új válogatásról, ami sok igazi olvasónak választ ad ma erre a kérdésre 
— hisszük: válaszuk ma telitalálat —, hogy a világirodalom egészéb ől 
melyek azok a legértékesebb m űvek, amelyek alkotó művészeink munkái 
között — műfajukra való tekintet nélkül — valamennyiünk számára a 
legkiemelkedőbb könyvek közé számítanak. 

Az az előrejelzett sorozat, amelyet az Európa Könyvkiadó beharan-
gozóként (néhány kiemelkedő  mű  megjelentetése után) közzétett, olyan 
örökbecsű  értékeket ígér nekünk, amelyekminden közkönyvtárat, min-
den magánkönyvtárat korunk szellemi fejlettségének olyan magas szint-
jére emelnek, ahonnan a kötet olvasój a beláthatja    az emberi agy maradan-
dó termékeit , nem csupán a mi vén kontinensünkön, hanem_ az egész 
földgolyón — az óegyiptomi, szanszkrit, el ő-ázsiai, perzsa és ind iroda-
lomtól kezdve a középkori irodalmakon át napjainkig — s onnan kezdve 
ameddig a ránk maradt művek kutatói évezredeken át a múlt legszebb 
hagyatékának feltárásáig eljutottak. 

* 

„E sorozat eszerint összegezés — hangsúlyozza a könyvkiadó. — Ki-
emelkedő  írókat és műveket mutat be." 

E sorok előrebocsátásával úgy véljük, a nagy művek soraiban kü-
lön hangsúlyt érdemel itt, hogy a Világirodalom Klasszikusai els ő  sor-
zatának első  kötetei között találjuk a kilencven évvel ezel őtt született 
Ivo Andrić  Híd a , Drinán című  Nobel-díjas regényét Csuka Zoltán for-
dításában, amelynek első  kiadása 1947-ben jelent meg, és új kiadásához 
Predrag Stepanović  írt utószót, amely a lexikális adatokon kívül tár-
gyilagos, korszerű  értékelést nyújt, hogy e művet nem csupán a tájé-
kozott olvasóközönség, hanem a tanulóifjúság is haszonnal olvashatja 
majd, és sokban segítheti irodalmi tanulmányaiban. 
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A jugoszláv regényirodalomból ez a választás valamennyiünk örö-
mére nagyon találó: ki ismeri, s nem egyszer végigolvasta, tudja, hogy 
a mű  jelentésében rejlő  érdeme emelte már megjelenése pillanatában 
erre a magaslatra. Esztétáink mohó érdekl ődéssel vették kezükbe Andri ć  
munkáját, mert élettel teli fejezeteiben az a világ tárult elébük, melyet 
ők maguk is átéltek, születéseiktől fogva benne éltek, de ilyen m űveszi 
formában, s ilyen történelmi hitelesseggel soha senkit ől nem olvashat-
ták ezt. 

Itt ismételten -- ki tudja hányadszor — el kell mondanunk, hogy 
ez a regény a mi korunkban egyedülálló. H őse csak közvetve a személy, 
az időt mozgató ember, Melmzed Sokolovi ć  vezír, a cselekmény folya-
mata ... De csak közvetve. Az igazi a természet és a történelem elemei-
ből megalkotott mű: a h i d ... A híd a hős ... 

Sodró erővel érvényesül ez a regény minden fejezetén át. Minden 
sorából kiérződik az az életélmény, amely kora ifjúságától kezdve leg-
utolsó elbeszéléséig naplójegyzeteúg elkísérte (nem lehet elfelejteni azt 
az elbeszélését , melyben leírta azt a drámai küzdelmet, amikor átúszta 
fiatalon a Drinát Boszniától Szerbiáig, a túlsó partokig, és itt is jelezte, 
mint a Travniki krónika című  regényében, s annyi feledhetetlen sorában 
is, ami szívét örökké szorongatta: „Senki nem tudja, mit jelent két vi-
lág peremén születni és élni, egyiket is, másikat is megismerni és meg-
érteni, anélkül azonban, hogy valamit is tehetnénk érte, hogy ez a két 
világ megmagyarázza egymást és közeledjék egymáshoz." 

Ismét a Világirodalom Klasszikusainak e művét nyitjuk fel, hogy 
maga a szerző  adjon választ erre a fölvetett és nyitva hagyott kérdésre: 
„Az emberek most is fölmentek a hídra, leültek a kapuba, ahogy mindig 
is cselekedték, mindennapos dolgaikban átkeltek a hídon, de olyan irány-
ban és módon utaztak, amilyenre az új idők szoktatták őket." 

Predrag Stepanović, az utószó írója — nagyon találóan — ezt a gon-
dolatot így viszi tovább utószavában: 

„Pontosan ilyen megismerhetetlen és a kívülálló számára megfogha-
tatlan világ volt Ivo Andrić  Boszniája, Kelet és Nyugat határán, az Osz-
mán és az Osztrák Birodalom között, amely el őtt éppoly értetlenül álltak 
az anatóliai urak, mint a nyugati civilizáció képvisel ői." 

Itt hever az új könyv előttünk, mint a világirodalom legjobb alko-
tásainak egyike és most — a regény újraolvasása után — ina hatványo-
zottan jelenvarinak érezzük a remekmű  kőbe vésett sorait a majd fél 
évezredes kőhídon. 
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ÉGTÁJ  

BÁLINT ISTVÁN 

A JKSZ ÉS A VILÁG 

„A második világháború után, mint ismeretes, az országok egész sora 
felszabadult a gyarmati uralom alól" — a JKSZ VII. kongresszusán 
1958-ban ezekkel a szavakkal kezdődött Tito elnök beszámolójának kül-
politikai része. Két ok is indokolja, hogy most idézzük, amikor a JKSZ 
XII. kongresszusa kapcsán pártunk nemzetközi politikájának egy na-
gyon lényeges mozzanatára kívánunk rámutatni. 

Legelőször is a VII. kongresszus pártunk egyik történelmi kongresz-
szusa. tJgyszólván ezen fogalmazódott meg bel- és külpolitikánk egész 
későbbi irányvonala. Belpolitikában ez a kongresszus összegezte a munkás-
önigazgatás bevezetéséről 1950-ben hozott törvény első  tapasztalatait és 
indította el az önigazgatás kibontakozásának folyamatát, azt a munkát, 
amely hamarosan az alkotmányfüggelékekhez, majd az új alkotmányhoz 
vezetett. Külpolitikában pedig az el nem kötelezett országok els ő  csúcsér-
tekezlete előtti, de Tito elvtárs nagy békeútjai, a Nasszerral és Nehruval 
való első  találkozásai utáni kongresszus volt ez. Másrészt, az eddig csak 
jórészt tagadó a sztálini diktátummal szembeszegül ő  — külpolitikát 
felváltotta a világ minden oszrágával való együttm űködés építésének és 
az el nem kötelezettek mozgalma odaadó szolgálatának új külpolitikája, 
amelynek kiindulópontja nem véletlenül lett az országok egész sora fel-
szabadulásának felismerése, az ebből fakadó elméleti következtetések 
levonása és a világ ilyen megváltozásának a gyakorlati politikába való 
beépítése. 

I. 

A második világháborúval kezdődő  korszak legfőbb világtörténelmi 
jelentőségű  mozzanata mindenképpen a számtalan független, önálló or-
szág jelentkezése. Ez a körülmény nemcsak a gyarmaturaknak szétesése 
szempontjából jelentős — bár már maga ez a körülmény önmagában 
történelmileg új helyzetet teremtett bolygónkon —, hanem azért is, mert 
ezzel egészen új minőséget kapott a világpolitika, eltolódott a nemzetközi 
élet súlypontja. A folyamat robbanásszerű  jellege leginkább Afrikában 
látszik meg. E földrészen ugyanis még az ötvenes évek vége felé is csak 
négy önálló állam volt — a felemásan független Egyiptom, a világpoli-
tikán kívül eső  Etiópia és Libéria, valamint a gyarmatosítók leszármazot-
taiból teremtett, fajüldöző  Dél-afrikai Köztársaság. A folyamatot 1958-
ban Guinea függetlenné válása indította e1, olyan gyorsuló ütembe, hogy 
ma már az Afrikai Egységszervezetnek több mint 40 tagállama van. Köz-
ben a forradalmi tisztek egyiptomi vállalkozása az ország alárendelt 
szerepe ellen is irányult és ezzel gy őzelmük más súlyt adott Egyiptom-
nak, de Etiópia is felfedezte, hogy ki kell lépnie a több ezer éves elszi-
geteltségből és aktívan be kell ikapcsblódnia a világpolitikába. 

Ázsiában nem volt ilyen robbanásszerű  a folyamat, de jóval nagyobb 
birodalanakat mozgatott meg. Olyan hatalmas országok nyerték ugyanis 
el függetlenségüket a második világháború után, " mint az emberiség 
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egynyolcadát képviselő  India, a 100 milliós Pakisztán és Indonézia, de 
mellettük még egy egész sereg hasonlóan nagy népességű  ország. A képet 
kikerekíti, hogy a kínai forradalom gy őzelme ezt a hatalmas országot 
is önálló nemzetközi tényez ővé tette. Latin-Amerikában a folyamat tu-
lajdonképpen még mindig nem zárult le, egyrészt még napjainkban is ke-
letkeznek új államok az egykori gyarmatokból, másreszt a már régebben 
formálisan függetlenné vált országok önállósulása és fejlődése felgyor-
sult és egészen más jelleget kapott. Ezek az országok gazdasági életük-
ben már elérték a közepesen fejlett európai országok színvonalát és a 
nemrégiben lezajlott brit-argentin háború már arról tanúskodik, hogy 
nemzeti politikájukban mindinkább olyan szempontokat kezdenek érvé-
nyesíteni, amelyek arról tanúskodnak, hogy dacolni mennek a világpoli-
tika tegnapi, sőt mai hatalmasságaival, nem is szólva arról, hogy kö-
zülük, mondjuk, Brazília mind nagyobb jogot formái arra, hogy nagy-
hatalomnak tekintsék. 

Az országok felszabadulásánadc , ez  a folyamata kezdettől fogva a 
második világháború után kialakult tárapolitika és a még ősibb, úgy-
szólván a világtörténelem legújabb szakaszának kezdete óta tartó, nagy-
hatalmi politika ellen irányult. A felszabadult országok számára ugyanis 
a nagyhatalmi politikával és a tömbökbe való besorolás kísérletével — 
mint n, q  yatalmak mögé való fölsorakoztatás formájával — szembeni 
ellenállá egyenes folytatása volt ,függetlenségi harcuknak. A kibontakozó 
elnemkötelezettség mozgalmát is az a felismerés diktálta els ősorban, 
hogy a gyarmaturalom alól felszabaduló országok függetlensége nem le-
het teljes, amíg még legalább két fronton nem harcolnak ki áttör ő  győ-
zelmet a világpolitika addig érvényesülő  megszentelt szabályaival szem-
ben. Egyrészt ki kell harcolniuk a világpolitikába való beleszólásuk jo-
gát, ami a nemzetközi viszonyok demokratizálását jelenti, másrészt ki 
kell harcolniuk gazdasági felszabadulásukat, az új gazdasági világrendet, 
amely meggyorsíthatja gazdaságuk fejl ődését is. Az utóbbi mozzanat ön-
magában elegendő  volt a világpolitika súlypontjának eltolódásához, mivel 
azt tudatosította, hogy az emberiség központi problémája nem a Kelet-
Nyugat ellentét, vagyis a tömbök közötti ellentét, hanem az Észak és 
Dél, vagyis a fejlettek és fejletlenek közötti szakadék. 

Az országok fölszabadulásával megindult harmonikus fejl ődés azon-
ban sohasem volt zavartalan és töretlen. A világpolitika régi erőviszonyai-
nak képviselői kezdettől fogva igyekeztek föltartóztatni az országok föl-
szabadulását, szembeszegültek önállósulásuk törekvésével. Újabban pedig 
— elsősorban Reagan amerikai elnök hatalomra kerülése óta — új ro-
hamra indultak ezekkel az önállósodási, független törekvésekkel szemben, 
hogy a világra rákényszerítsék az eddigi kétpólusú világrend tiszteletben 
tartását, a világpolitikát gazdaságilag és katonailag egyaránt továbbra is 
a két szuperhatalom meghatározta világrendet. Több olyan dolog történt 
ugyanis időközben, ami megzavarta a gyarmaturalom felszámolásával 
megindult folyamatot. Az egyik már maga az a körülmény, hogy az álla-
mok önállósodásával fokozottabban előtérbe kerültek a nemzeti érdekek, 
ami az Új állaniok életében ugyanazzal a következménnyel járt, mint az 
európai államok középkor utáni egész történelmében, vagyis azzal, hogy 
ezek a nemzeti érdekek egymással kerültek szembe, aminek következmé-
nye az újonnan felszabadult országok közötti háborúk egész sora lett, 
elsősorban Afrikában. A másik zavaró körülmény az egész világgazdasá-
got sújtó válság, amely megnehezítette a fejl ődő  országok helyzetét, a 
fejlett országokban pedig a protekcionizmus, a következmények mások-
ra való hárításának törekvését szülte. Mindezen felül a már említett 
reagani politika tulajdonképpen az ellenállás az önállósodás folyamatá-
val szemben, csak látszólag irányul a másik tömbbel való viszony kiéle-
zésére, valójában azonban lényege a „szövetségesek" megzabolázása, an-
nak a helyzetnek a visszaállítása, amikor az egész világpolitika a két 
hatalom közti megegyezés tárgya. 
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Mindebből keletkeztek a nagy válságok. Az iráni forradalom győzel-
me már azt tudatosította, hogy egy más ideológiával — méghozzá a leg-
maradibb ideológiával — jelentkező  forradalom is igényt tarthat a világ-
politika befolyásolására, másrészt  egy évezredes társadalom mozdult 
meg és ez már önmagában új helyzetet teremt. A már említett argentin-
brit háború az önállósodással járó ilyen melléktermékekr ől tanúskodott. 
De itt említhetjük még Izrael is, amelynek annyi harckocsija van, mint 
a nálánál hússzor népesebb Nyugat-Németországnak és amely azt hiszi, 
hogy a saját szempontjainak megfelel ően diktálhatja az egész környék 
népének sorsát. Vagy ott van Szaúd-Arábia, amely annyit költ fegyverke-
zésre, mint Franciaország, de ez a felhalmozódó erő  egyelőre mozdulat-
lan, azzal a kérdéssel, hogy mi történik vele kés őbb. Mindenképpen ilyen 
válságokkal és mindenféle megpróbáltatásokkal párosulva, de kialakul 
egy olyan új világ, amely végérvényesen elsöpri az eddigi kétpólúsú vi-
lágrendet. 

II. 

A világ sorsa másképp alakult volna az októberi forradalom és a 
Szovjetunió nélkül és másképp festene ma is a világpolitika — mind 
gyakrabban hivatkoznak erre annyi alkalommal a Szovjet Kommunista 
Párt képviselői, most elsősorban az Olasz KP-vel támadt vitában. Ezt 
ugyanis senki sem tagadja és tagadhatja. A másik fél ebben a vitában 
azonban arra hivatkozik, hogy az októberi forradalom óta ismét lépett 
egyet a világ. Maga az a körülmény, hogy mintegy másfélszáz ország a 
maga módján és sajátos feltételek között 'küszködik a saját problémái-
val, lényegesen megváltoztatta a szocializmusért, az új társadalomért 
vívott harc föltételeit is. 

körülményeket teremt az is, hogy a kétpólusú világrend bom-
lasztása és az önállóság megerősödése új követelményeket támaszt az 
új társadalomért harcoló erők elé. Nemcsak abból a szempontból, hogy 
az egyik tömb sem sajátíthatta ki magának ezeket a meginduló folya-
matokat — a békeharc kisajátítása közismerten akadályozta a béke-
mozgalmak kibontakozását például, de még súlyosabb akadályokat tá-
masztott az új társadalmi rendszerért folytatott harc kibontakozásának 
útjában. Másrészt, és ez még lényegesebb, az új körülmények között a 
szocializmusért vívott harcban minden egyes országnak sajátos utakat 
kellett és kell fölkutatnia, ennek következtében a nemzetközi mogza-
lom sem lehet a régi sablonok sztereotip ismétlése, a szocializmusért 
vívott harcban elsőrendű  fontosságot kap minden egyes ország sajátos 
helyzetének megbecsülése, a bels ő  erők erőfeszítéseinek méltánylása és 
a szocializmus viligáfolyamata csakis e sokfajta tapasztalat felkarolására 
és azok eredetiségére, egyenjogúságára épülhet föl. 

Nem véletlen, hogy 1949 óta a világ egyetlenegy forradalmát sem 
vezették kommunista pártok. Ez a körülmény ugyanis arra utalt, hogy a 
hagyományos kommunista pártok nehezen alkalmazkodtak a megválto-
zott körülményékhez. Azóta sem fejeződött be az alkalmazkodás ahhoz, 
hogy a szocializmusnak ez a sokrétűvé vált folyamata sajátos eszmei 
áramlatokat indít el és egész más eszmei légkörben alakul. Iránról és 
a vallási ideológiának ott játszott szerepéről már szóltunk. De Kínát 
sem tudjuk megérteni, még csak elképzelni sem, ha nem vesszük figye-
lembe, hogy egész más eszmei légkörben, más hagyományokkal kialakult 
kommunistákról van szó. Még lényegesebb objektív mozzanat, hogy a 
szocializmus világfolyamatába most bekapcsolódó országok másfajta tár-
sadalmi alapra épülnek. Sok afrikai országban az ősi közösségeket pró-
bálják beépíteni az új rendszerbe, mindenképpen egy most megmozduló, 
évszázadokig mozdulatlan társadalmakról van szó, amelyek nyilvánvaló-
an más utat kell hogy megtegyenek, mint a más körülmények között 
kialakuló európai társadalmak. 
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Ez kölcsönöz olyan nagy jelentőséget a szocializmus sajátos útjának, 
növeli a szubjektív erők felelősségét és teszi a nemzetközi mozgalom köz-
ponti problémájává a pártok és mozgalmak önállóságát és egyenjogú-
ságát. Így olvad. egybe a világ megváltozásának két folyamata. Az elnem-
kötelezettség, mint a kétpólusú világ bomlasztása és a szocializmus sajá-
tos útjainak építése és igenlése megteremti az új társadalomért vívott 
harc sajátos új föltételeit, helyezi el őtérbe minden egyes párt és mozga-
lom, minden egyes ország sajátos útját és fogalmazza meg azt a követel-
ményt, hogy sem a világpolitikában, de még kevésbé a szocializmusért 
vívott harcban nem lehet szó diktátumról, mások utánzásáról, idegen 
sablonok másolásáról. 

A JKSZ XII. kongresszusa kapcsán a világban többet szóltak prob-
lémáinkról, gazdasági nehézségeinkr ől, a kosovói eseményekről stb., mint 
a JKSZ bel- és külpolitikájának forradalmi és forradalmasító elemeir ől. 
Ezen a kongresszuson azonban a jugoszláv kommunistáknak is szembe 
kellett nézniük a megváltozott, megnehezült és bonyolultabbá vált körül-
ményekkel. Elsősorban azzal, hogy a nemzetközi gazdasági helyzet rosz-
szabbodása a mi társadalmi épít őmunkánk föltételei is megnehezíti, 
sőt a külpolitikában még azzal is, hogy Tito elvesztése azzal a következ-
ménnyel járt, hogy a jugoszláv külpolitika elveszítette azt a személyisé-
get, akinek szavára a világ minden országa figyelt és ezzel önmagában na-
gyobb súlyt kapott az, hogy Jugoszláviában ilyen nagyarányú az infláció, 
a munkané , és hogy egyéb problémákkal is küszködünk. A jugo-
szláv kommunistáknak természetesen meg kell oldaniuk ezeket a problé-
mákat elsősorban saját szervezetlenségüket kell leküzdeniük. Nem mel-
lékes körülmény az sem, hogy csak az a társadalom lehet haladó, amely 
hatékonyabban meg tud birkózni a problémákkal. Tehát az önigazga-
tásnak e gyakorlati példán, most ebben a nehéz korszakban kell iga-
zoln ia létjogosultságát. 

Ez aztán minden eddiginél nagyobb felelősséget is hárít a jugoszláv 
kommunistákra. Belpolitikában els ősorban az eddigi forradalmi tevékeny-
ség folytatásának felelősségét, hiszen a jugoszláv kmmunisták nem azért 
vívták meg eddigi győzelmeiket, hogy most bevallják tehetetlenségüket 
az új helyzettel szemben. Külpolitikában pedig hasonlóan súlyos felel ős-
ség hárul rájuk a nemzetközi anozgalam, és a szocializmusért vívott világ-
méretű  harc szempontjából. Már maga ez a felelősség önmagában tanús-
kodik arról, hogy a kongresszuson előtérben álló belső  problémák és ne-
hézségek semmit sem vontak le a kongresszus nemzetközi súlyából és an-
nak világpolitikai, világméretű  jelentőségéből. Erről tan»skodott már 
maga az a körülmény hogy a kongresszuson 114 külföldi küldöttség vett 
részt, nem egy tudós ítónál azt a meggyőződést suggalva, hogy Jugoszlá-
via még mindig a világnak az a pontja, ahol ezek a különféle elképzelé-
sekkel, ideológiával és társadalmi-politikai gyakorlattal rendelkez ő  orszá-
gok képviselői mindig találkozhatnak. 

Az érdeklődés egyben arról is tanúskodott, hogy az államok és a 
pártok minden egyes csoportja a maga módján továbbra is nagy érdek-
lődést mutat a jugoszláv tapasztalatok és elképzelések iránt. Mindazok, 
akik Kelet-Európában és rajta kívül a lengyelországi események kapcsán 
annak titkát kutatják, hogyan lehet elejét venni a szocialista társadalom-
ban is jelentkező  belső  elégedetlenség megerősödésének, mindenképpen 
külön figyelemmel tanulmányozzák a jugoszláv példát. A nyugat-európai 
kommunista pártok, főleg azok, amelyek következetesen vallják az euro-
kommunizmus . politikáját, tulajdonképpen csak most kezdenek igazán 
foglalkozni a jugoszláv vívmányokkal. Saját belső  problémáik ugyanis 
megkövetelik egyrészt, hogy megfejtsék a párt olyan fölépítésének tit-
kát amely lehetővé neszi, hogy a párt egyszerre legyen tömegpárt és a 
többi parlamenti párttal való együttműködés útját kereső  erő, másrészt 
hogy megfejtsék a többség megszerzésének és a szocializmus felé hala-
dásnak a még nagyobb horderejű  és bonyolultabb titkát, ami okvetlenül 
növeli érdeklődésüket a jugoszláv párt által a népfelszabadító mozgalom 
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előtt, alatt és a szocializmus építésének korszakában szerzett tapasztala-
tai iránt. A fej lődő  országok számára pedig éppen a fejletlenség leküzdé-
sével való birkózás jugoszláv tapasztalatai szülik az érdeklődést. A nyu-
gat-európai kommunista pártok ugyanis joggal hivatkoznak arra, hogy a 
fejlettebb országokra nem lehet alkalmazni azt, ami a fejlettségnek egy 
alacsonyabb fokán keletkezett, a többség számára azonban a fejletlenség 
még mindig szörnyű  valóság. És e körülmények között saját útjukat ke-
resve a jugoszláv tapasztalatok nyújthatnak értékes útmutatást. 

Ha ehhez még hozzátesszük a JKSZ XII. kongresszusa határozatá-
nak egyik alapvető  üzenetét a világhoz, akkor a kongresszus nemzetközi 
jelentőségéről még teljesebb képet kapunk: „A gyakorlat azt mutatja — 
hangsúlyozza a határozat —, hogy a szocializmus valóra váltásáért vívott 
harc eltérő  útja törvényszerűsége a szocializmus világfolyamata fejl ődé-
sének. A szocializmusért vívott harc eddigi tapasztalatai meger ősítették, 
hogy a világ fokozódó kölcsönfüggőségének és összekapcsolásának föltéte-
lei között is döntő  jelentőségűek és szerepűek e harcban az egyes orszá-
gok belső  haladó demokratikus és forradalmi tényez ői. E törvényszerű-
ség elismerése és tiszteletben tartása a legmélyebb és tartós érdeke a 
szocializmus nemzetközi fejlődésének." Ennek hangsúlyozásval a JKSZ 
XII. 'kongresszusa nemcsak eddigi külpolitikánk kontinuitását húzta alá, 
hanem az országok önállósodásával megbomlott kétpolusú világrend helyé-
be kerülő  új nemzetközi helyzet sajátos föltételeinek tudatosítását is 
fölkínálta a világ valamennyi haladó pártja és mozgalma számára. 

582 



SZILÁGYI GÁBOR 

KULTÚRÁNK TOVÁBBFEJLESZTÉSE 

Gazdasági és szociális fejlődésünk egyik jelentős vetülete és fokmérője 
a kultúrának, amely egyben mint visszaható tényez ő  továbbfejlődésünk-
nek egyik irányadója is. A kultúra a mi társadalmunkban csak úgy válhat 
fejlődésünk egyik jelentős tényezőjévé, ha mint: közös erő  minél több 
egyéni alkotómunkából tevődik össze, az alkotások tartalma és minősége 
növeli közízlésünket, ha a kultúra a maga "sokrétűségével hozzájárul 
környezetünknek, életviszonyainknak és a munkának a humanizálásához. 
Ezért az . alkotómunkának egyik alapja és indítéka, de ugyanakkor annak 
eredményei között a legemberibb sajátosság. 

Szocialista önigazgatási magatartáskultúránk az anyagi termelésben 
a színvonalasabb munka- és műszaki kultúrát jelenti, a termékek meny-
nyiségi és minőségi értékeit növeli. A kereskedelem az árú gazdaságos és 
esztétikus forgalmazását teszi lehetővé. A településeken a lakások, középü-
letek és egyéb közös területek humanizálását, szebbé tevését, a közrend 
és tisztaság fenntartását, a jobb és szebb életkörülmények megteremté-
sét eredményezi. 

A szellemi életben a korszerű  oktatással és neveléssel, az egzakt és 
alkalmazott tudománnyal és művészettel, sokoldalú kulturális és egyéb 
öntevékenységekkel gazdagítjuk egyéni és közös életünket. 

Az ` emberi tevékenység e két nagy területének egybefonódását, az 
önigazgatási érdekközösségek működtetését, a közvetlen munkacserét, a 
közös tervezést, a javak igazságos egyéni és közös felhasználását, elosz-
tását és élvezését szocialista önigazgatású politikai rendszerünk fejleszté-
si irányelvei alapján alakítjuk tovább. 

Önigazgatási kultúránk tehát a céltudatos egyéni és közös kezde-
ményezés és cselekvés függvénye, melyet a munkahelyen, a helyi kö-
zösségben, számos és sokféle önigazgatási testületben, tanácsban, érdekkö-
zösségben, szakmai és politikai szervezetben fejlesztünk ki. 

A VKSZ községi és tartományi értekezlete, a köztársasági és szövet-
ségi kongresszus jelent ős útmutató határozatot fogadott el a kultúra to-
vábbfejlesztésével kapcsolatban. 

A határozatok életre keltése érdekében, az elfogadott elvek alapján, 
a kijelölt célok eléréséért, a dolgozók és a polgárok, a kommunisták-
kal együtt, a helyi közösségekben, munkaszervezetekben, érdekközössé-
gekben és a különféle szervezetekben konkrét akciókat indítanak. Bizo-
nyos, hogy mindebben az ifjúságnak jelent ős szerepet kell vállalnia. 

A művelődéssel kapcsolatos határozatokban a m űvelődési önigaz-
gatási érdekközösségek döntő  fontosságú tényezőként szerepelnek, ami 
egészen természetes is, mivel az érdekközösség a legmagasabb szint ű  
társadalmi felépítmény, amelynek küldött-testületében a közvetlen ter-
melők és a művelődésügyi dolgozók a szabad munkacsere elve alapján 
anyagi javakat biztosítanak a kulturális és m űvészeti alkotómunkához 
és tevékenységhez, valamint meghatározzák a művelődési társultmunka-
szervezetek és egyesületek, a különféle rendezvények programjait és így 
döntő  szerepet kapnak az általános művelődési politika kialakításában. 

Több éven át részt vettem a községi, tartományi és köztársasági 
közművelődési közösségek munkájában, tagja voltam a községi és tar-
tományi művelődési érdekközösség testületeinek és szakbizottságainak, 
így ismeretes előttem a kultúra társadalmasítsának bizonyos szakasza. 
A VKSZ községi és tartományi értekezletén, valamint a XII. pártkongresz-
szus oktatási, tudományos és művelődésügyi bizottságának ülésein követtem 
a küldöttek felszólalásait. Az elhangzott vélemények és egyéni tapaszta-
lataim alapján szeretnék rámutatni néhány kérdésre, amelyek a művelő-
dési önigazgatási érdekközösségek tevékenys égeihez fűződnek. 
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A művelődési érdekközösségek létrehozásával hatékonyan hozzájá-
rultunk a kultúra átlényegítéséhez, társadalmasításához, az önigazga-
tási viszonyok kialakításához, a dolgozók széles kör ű  bevonásához a mű-
veltség és művelődés fejlesztésébe. 

A művelődési dolgozók és művészek nagyobb területet és feladatot, 
de egyben megvalósítási lehet őséget is kaptak önigazgatási jogaik gya-
korlására. 

Az önigazgatási érdekközösség legfels őbb és legtöbb tagú testülete 
a küldöttek testülete, amely egy társadalmi megállapodás alapján két ta-
nácsból, a szolgáltatók és a fogyasztók tanácsából áll, együttes ülésen 
dönt minden lényegbevágó kérdésben. 

A művelődési társultmunka-szervezetek és egyesületek delegációinak 
küldöttei képezik a szolgáltatók, az anyagi termelés és más társultmunka-
szervezetek delegációinak küldöttei pedig a szolgáltatásokat felhaszná-
lók (a fogyasztók) tanácsának a tagjait. Ha a delegátusok így oszlanak 
meg, akkor ez arra utal, hogy a muvelődési dolgozók a ikultura szolgál-
tatói, a többi dolgozó pedig a művelődési szolgáltatások felhasználója. 

Számomra az ilyen felosztás a kultúrában ellentétben van azzal az 
elvi állásfoglalással, hogy a kultúra egy egységes emberi cselekmény és 
alkotómunka, amelyben az anyagi termelés dolgozói és a polgárok 
nem passzív szemlélői és csupán fogyasztói a kulturának és a kulturális 
javaknak, hanem maguk is közvetlen résztvev ői, létrehozói, alkotói a kul-
túrának. 

A művelődési dolgozók és alkotók tevékenysége társadalmi fejl ődés 
szempontjából teljesen egyenrangú jelent őségű  az anyagi termelésben és 
más területen dolgozó emberek kulturális tevékenységével. Természetes, 
hogy nem azonositásra gondolunk és egymércés értékelésre, hanem a 
kulturális és az általános fejl ődés tényezőinek egyenrangú, egyformán 
fontos szerepéről van szó, az egymást feltételez ő  és kiegészítő  összete-
vők egyenrangúságára utalunk, ahol az alap és a felépítmény egy egy-
séges egész. 

A munkakultúra a szükséges tényez őkkel a dolgozó ember értelme 
és érzelme alapján alakul. Ugyanilyen emberi értelem és érzelem, csak 
más tényezők bevonásával, szükséges más kulturális javak megteremté-
séhez vagy befogadásához is. Minél szerteágazóbb a kulturális tevékeny-
ség és az ezáltal keletkezett és formálódó kölcsönhatás, annál gazdagabb 
egyéniségek formálódnak. 

Az önigazgatást és az élet minél több területének társadalmasítását 
az ilyen egyéniségek tudják tökéletesebbé tenni és hatékonyan fejlesz-
teni mind anyagi, mind szellemi téren. 

A művelődési dolgozók és a művészek az általános kultúra hatékony 
tényezői, de nem egyedüli megalkotói és kiváltságosai. Az irodalomnak 
az író és olvasó egyformán fontos szubjektuma — a m ű  akkor kap igazi 
értéket, akkor él, ha közkinccsé válik. Az is tény már, hogy a m űalkotás 
minden fizikai szükséglettől és igényléstől függetlenül létrejön. Ez szintén 
azt bizonyítja, hogy kultúránkat nem lehet a szolgáltató és fogyasztó, a 
kínálat és kereslet piaci logikája szerint fejleszteni. 

Milyen lényegbevágó kérdés vet ődhet fel, amelyet a művelődési dol-
gozók küldötteinek külön kell megvitatniuk a többi dolgozó küldötteinek 
a jelenléte nélkül? Vagy miért kell hogy külön foglaljanak állást a kul-
túrával kapcsolatos kérdésekben az anyagi termelés és más tevékenysé-
gek küldöttei a művelődési dolgozók küldötteinek a kizárásával?! 

A munka- és eszköztársítás egy egységes elv — a szocia lista önigaz-
gatási elv és az alkotmányos jog, valamint a tánsultmunka törvénye 
szerint van és létezik. Kultúránk is egy szétválaszthatatlan egység kell 
hogy legyen, szerves alkotórésze és serkent ője egész gazdasági és társa-
dalmi életünknek, amely szintén egy egységes elv — a szocialista huma-
nizmus, az önigazgatást hordozó és formáló szabad emberi szellem és ér-
zelem alapján alakul és fejlődik. Ezért minden, ami kultúránkkal kap- 
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csolatos, közügy. A részérdek, az érdekek pluralizmusa, a sokrét űség  
az egyéni vagy kollektív hozzáállás számos és végtelen, de a fejl ődés és  
haladás csak egy irányba történhet: előre és együtt!  

A községi kiildött4estületben, a társult munka tanácsában minden tár-
sultmunka-szervezet küldöttei mindig együtt végzik kötelességeiket, mivel a  
társult munka szervezete egy összetett, egységes és oszthatatlan osztály-
érdek megtestesítője, tehát minden testülete és önigázgatási szintje is  
eszerint tevékenykedik.  

A művelődési önigazgatási érdekközösség munkájának fejlesztése ér-
dekében közösen kell dolgoznunk azon, hogy a munkatevékenység szerin-
ti megosztottság (az anyagi termelés és a szellemi munka) ne hasson ki  
a delegációk tevékenységére, azaz, az objektív kettéosztottság ne válassza  
szét se az önigazgatókat, se a munkájukat. Csoportérdekekkel nem lehet  
közös érdekű  célt elérni, csak egységes, közös osztályérdek ű  csoportok  
és egyének tudnak hatékonyabban a " társadalom érdekében tevékenykedni.  

A művelődési politika egységes kialakításáhqz, a ` meglév ő  " és létesü-
lő  művelődési' javak és műalkotások közkinccsé lételé,nek megvalósításá-
hoz, egy .intte~ggrrális műveltség és kulturális "tevékenység továbbfejleszté-
séhez a delegációk és delegátusok nagyobb szint ű  munkakultúrájára van  
szükség.  

A delegációk és a küldöttek tevékenységének alkotó ereje és szintje,  
a korszerű  " bnigazgatáskultúra, a céltudaton és öntudaton alapuló kezde-
ményező  és cselekvő  munkával fejlődik. .  A döntési jog határozott hozzá-
állást és igazságos, tárgyilagos határozatot követel. Ez a magatartáskul-
túra mint elsődleges osztályérdek egész fejlődésünk horderejét képezi.  

Az egyöntetű  hozzáállás kialakításához szükség van a művelődési dol-
gozók és- a tobbbt :," dolgozó delegációinak az együttműködésére. A közvetlen  
kapcsolatok kialakításán kell munkálkodni.  

Nem beszélhet senki sem a dolgozók nevében és a dolgozók helyett.  
Maguknak a dolozóknak kell közvetlen véleménycserével, megvitatás-

sal, elemzéssel és kiértékeléssel kialakítaniuk közös állásfoglalásukat. Ezért  

a tájékoztatás és szakszerű  magyarázat nélkülözhetetlen a küldöttek szá-
mára. Ezek az információk ne csak a szakszolgálat jelentései és adathal-
mazai legyenek, hanem a dolgozók hivatástudatának és szakmai képesí-
tésének a kinyilatkoztatása is.  

A művelődési társult munka delegációja hívja meg az összejövete-
lére az anyagi termelés vagy más tevékenység társultmunka-szervezeté-
nek a delegációját, vagy annak néhány küldöttjét, és ugyanígy fordítva,  

az ipari társultmunka-szervezet hívjon m űvelődési dolgozókat és mű-
vészeket az olyan összejövetelekre, amelyeken a munkaszervezet kultu-
rális programjáról tárgyalnak, vagy amikor egyes művelődési társult-
munka-szervezet tervét elemzik stb. Valószín ű, hogy különböző  delegá-
ciók közös összejövetelein és tematikus megbeszélésein, amelyeken írók,  

zenészek, színészek, képző- és iparművészek találkoznának ipari dolgo-
zókkal vagy más termelőmunkásokkal, olyan viszony alakul ki, amilyent  
a politikai beszámolók irányoztak elő. Mindenesetre megkezd ődne a fenn-
álló elidegenülés megszüntetése. Nem lesz ez egyszer ű  feladat, de nem  
lehetetlen és főleg nem lehet .  tovább elodázni!  

Amilyen jelentős és hasznos a társadalmi és politikai közösség kép-
viselőinek részvétele a művelődési társultmunka-szervezetek legfelsőbb  
önigazgatási testületének a munkájában, éppen olyan jelent ős lesz, ha  
a művelődési dolgozók és művészek részt vesznek egy ipari vagy más  
társultmunka-szervezet művelődési programjának az elkészítésében.  

Mi a közvetlen munkacserét az önigazgatási érdekközösségek ke-
retében igyekszünk megvalósítani úgy, hogy a küldöttgyűléseken közö-
sen elfogadjuk az előterjesztett programokat és jóvahagyjuk a megvaló-
sításukra előterjesztett pénzösszegeket. A döntést a delegátusok a delegá-
ciók jóváhagyásával hozzák meg. Az eddigi tapasztalat azt mutatja, h ogy 
a szakbizottságok, a szakszolgálat és a végrehajtó bizottság „meggy őz '  
írásban előterjesztett és közvitára bocsátott anyagát már csak el kell  
fogadni szavazattöbbséggel.  
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A művelődési önigazgatási érdekközösség a m űvelődési társultmun-
ka-szervezetek ügyével, az egyesületek, akciók és manifesztációk, vendég-
szereplések és külföldi kapcsolatok megvalósításával törődik. 

Az anyagi termelés és más tevékenységek társult munka szervezetei-
nek, a helyi közösségeknek a kultúrája nem tartozik az érdekközöség 
keretébe. A művelődési érdekközösség által egybefogott kulturális te-
vékenységek pénzelésére a társadalmi megegyezés alapján meghatáro-
zott százalék szerint leválasztott személyi és közös jövedelmi járulék 
biztosít anyagi fedezetet. 

Mivel az így leválasztott jövedelemrészb ől az intézmények, műve-
lődési otthonok és egyesületek tevékenységét pénzelik, a dolgozó — füg-
getlenül attól, hogy delegációja útján közvetve dönt az elosztásról — úgy 
veszi, hogy elidegenítik tőle a kultúrára: szánt pénzt. Sok megjegyzésból 
erre lehet következtetni. 

A kultúra megosztottsága, a művelődési és művészi tevékenységek 
iránt érezhető  elidegenülés társadalmi fejlődésünk egyik nagy ellentmon-
dása, amelyet komoly politikai és konkrét kulturális akciókkal fel kell 
számolnunk a JKSZ kongresszusi határozatának szellemében. 

Ezzel a feladattal elsősorban a küldöttségeknek kell foglalkozniuk 
és a politikai szervezetekkel együtt tovább kell konkrét akciókkal küz• 
deniük a kultúra burzsoá és kispolgári fölfogása ellen. A dolgozókkal 
olyan akciókat kell folytatni, amelyek személyesen érdekeltté teszik 
őket a kultúra (kulturális megoldások és létesítmények) iránt. 

A céltudat kialakítását nem lehet csak szöveggel, magyarázatokkal 
és ígéretekkel elérni. El kell jutnunk a művelt lény önfelismeréséig. 

MEGJEGYZÉS 

A Társadalmi Tevékenyserek önigazgatási Érdekközösségének Közös 
Szakszolgálata Szabadkán 1982 júniusában javaslatot tett közzé a de-
legációk és delegátusok konferenciái tevékenységeinek és munkamódsze-
remek a megszervezéséről; ebben a javaslatban szó van a delegációk 
együttműködési formáiról is. 

Ugyanez az érdekközösség szeptemberben megjelentette a négy ön-
igazgatási érdekközösség küldöttgyűlési közlönyének első  számát. Ez a köz-
löny nagy haladást jelent a delegációk tájékoztatásában. 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 29. 

V., aki most jött Nizzából, arról mesél, hagy egy 'kiránduláson a C őte 
d' Azuröa Picasso kápolnáját is megnézte. „Ugyan — csodálkozott valaki 
hitetlenül . -, nem akarom elhinni, hogy Picasso istenhiv ő  lett volna, hi-
szen az ellenállási mozgalom idején belépett a Francia Kommunista 
Pártba." De a tény a kápolnával továbbra is ténymarad. Mondhatjuk 
kacérkodásnak a katolikus miszticizmussal, nevezhetjük, aminek akarjuk, 
műfaji változatosságnak az örökké kísérletez ő  géniusz halálon túl is meg-
hakkent6-attitíidjértek, amire mindig készen állt, a m űvészi szabadságot 
ebben is tiszteblünk kell. 

De hát ezzel a szabadsággal annyi baj volt mindig. Korok és hatalmi 
tényyezőkekextek századokon át szolgálatukba állítani, költ őknek meg-
szabni, mit írjanak és festőknek, hogyan fessenek. Az inkvizíció kora 
hol szelídebb, hol még kegyetlenebb formában vissza-visszatért. Árgus 
szemek ügyeltek, egyszer gyáva poltronságból, másszor pedig szolgálat-
kész igyekezetből a felülről jött igény minél teljesebb kielégítésére. Bia-
go da CCsena, III. Pál pápa ceremóniamestere például azzal akarta behí-
zelegni magát az egyházfőnél, hogy Michelangelo festményein az alakok 
meztelenségét kifogásolta. Ezeknek a képeknek, mondta, nincs helyük 
templomban vagy kápolnában, mire a mester kénytelen volt egyik alak-
jára ecsetjével nadrágot húzni. Viszont bosszúból olyan képet festett, 
amely a feljelentőt a pokolban ábrázolta. 

Veszélyesebb volt Aretinónak, a költőnek denunciálása. Ez az ala-
csony sorból származott versfaragó, aki fejedelmekről írt himnuszokat, 
ugyanakkor egyik szabadszájú erotikus műve Boccacción is túltett, azzal 
vádolta a művészt, aki zseniális sokoldalúságában szobrász volt, fest ő , 
építész és szonettköltő, hogy eretnek és tulajdonképpen Luther tanait 
terjeszti, mivel Mhelangelo a lelke mélyén erkölcstelen, szemérmetlen, 
aki odáig veteaned tt, hogy II. Gyula pápát még meg is lopta. 

-Az eretnekség olyan bűn volt, amely egyszerűen nem engedte meg 
a védekezést. A tagadás nem használt, s bizonyítani nem kellett a vádat. 
Elég volt, ha ezt valakire ráfogták. Amikor IV. Pál freskóinak levakará-
sára adott parancsot, Michelangelo csak ennyit üzent a hírhozóval: 
„Mondd meg a pápának, hogy egy képet átfesteni nem nagy dolog. Jóval 
kisebb feladat, mint őszentségének rendet teremteni ezen a világon." 

Hetvenéves volt, amikor .az ember már nem harcol, hiszen úgysem 
érdemes, legföljebb ironikusan mosolyog. Barátnője, Vittoria Colonna 
meghalt, ő  is unta már az életet és a pápák szolgálatát. Mikor a Sixtusi 
kápolna mennyezetfreskóival elkészült, a rabszolga er ős térdével eltakar-
va, ami eltakarni való volt rajta, azt hitte, most már a maga ura lett 
és befejezheti II. Gyula pápa síremlékét. De IV. Pál a saját síremlékét 
akarta megcsináltatni vele, minthogy a pápák is féltékenyek egymás ha-
talmára és dicsőségére. A halálon túl is. Már-már kisajátította magának 
az elődjének szánt kifaragott figurákat, amikor Michelangelo a rábízott 
feladat elvégzéséhez, a Cappella Paolinához mégis hozzáfogott. 

Hosszú életében a hatalmi korszakváltás is végbement. A reneszánsz 
hús-vér realizmusát az inkvizíció rideg egyeduralma próbálta felváltani. 
Michelangelo abban az évben halt meg, amikor Gallilei megszületett, s 
szerencsére nem élt már, amikor az inkvizíció Veronesét citálta maga 
elé ugyancsak eretnekséggel vádolva. „Mit akarnak velem — védekezett 
a veronai —, amikor példaképem, Michelangelo az egész szentcsaládot 
meztelenül ábrázolta, araagát Szűz Máriát pedig ütem éppen vallásos 
inspirációval". 
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Aztán már mégiscsak szelídebb szelek kezdtek fújdogálni, s habár 
a keresztény inkvizíció intézménye megszűnt és Michalengelo halhatatlan 
lett, az eretnekség vádjának kísértetjárása más formában, a világ más 
részein sokáig megmaradt. A művészi szabadságot alaposan megreguláz-
va, ha igaza volt is Hippokratésznak, amikor azt mondta: az élet rövid, 
a művészet örök. 

Márai jegyezte fel naplójában nem csekély irigységgel, hogy van egy 
délamerikai iró, Jorge Luis Borges, aki nem törodik a világ dolgaival, 
csak az irodalomnak él. Már azért is felnézett rá a száműzetésben élő  
magyar író, mert aránylag keveset írt, mindössze néhány köteteelent 
meg, vers és novella, melyekben minden más volt mint amit addig az 
olvasó megszokott. Leginkább azonban Borges tökéletes apolitikussága 
váltott ki tiszteletet Máraiból, aki politikai okokból hagyta el hazáját. 
És az argentin írónak ez az arisztokratikus magatartása valóban szinte 
egyedülálló. 

Mert a kor, amelyben a ma 83 éves Borges élt, egyáltalán nem volt 
politikamentes. Háborúk zajlottak le, forradalmak, millió és millió ár-
tatlan ember pusztult el oktalanul, s Latin-Amerikában százezrek haltak 
éhen, miközben Argentínában búzával fűtötték a vonatokat. Traven, a 
személytelenség emigrációjába vonult elbeszél ő  egyre-másra írta épp ott 
játszódó vérlázító történeteit, s a magyar Remenyik Zsigmond forradalmi 
indulata szintén ott kapott irodalmi, s őt agitatív formát. A kétmillió négy-
zetkilométernyi területen él ő  húszmillió argentin honpolgár Borges szeme 
láttára sínylődött a legnagyobb nyomorban, s mindezt ő  fényévnyi távol-
ságból és látszólag közömbösen nézte. 

Valóban boldog ember és irigylésre méltó író. Sosem tartotta magá-
hoz méltónak saját korát, s az emberiségről úgy beszélt, mint amely 
sorsát megérdemelte. Nem egy másik, mondjuk anarchista pozícióból, 
amely elválaszthatatlan a lázítástól, hanem mélységes megvetéssel. Evég-
ből aztán külön értelmet volt ,kénytelen adni a szavaknak, s így alakult 
át műveiben a fantasztikum és határtalan mese határai között a létez ő  
világ. És hiába tiltakozik minden idegszálával az olvioó az emberfeletti 
közöny és részvétlenség e költői képtelenségei ellen, hatása alól, ha csak 
nem botfülű  és érzéketlen fatuskó-természet, nem tudja kivonni magát. 
Mert Borges szellemi kalandjainak ez a költ ői abrakadabrája egyszerűen 
gyönyörű. Egy új Atlantisz birodalma, ahova Borges vezeti az olvasót, 
amelyben minden más, mint a valóságos élet, és mégis benne van az em-
ber sorsa minden értelmetlenségével és fausti tragédiájával. Egy szóval 
sem említi a végtelen argentin pampákat, s az olvasó mégis ott érzi 
magát a hatalmas kiterjedésű  búzaföldeken, ahol se falu, se ház, se pa-
raszt nincsen, mert minden szépsége mellett embertelen táj tárul elébe. 
Csak a történet hőse kalandozik ebben a határtalan semmiben, amely 
egyszerre elvesztett Éden és megérdemelt pokol. 

„Ne higgye senki — mondta nemrég —, hogy egy más csillagon 
élek. Hallottam Hitlert ordítozni, láttam a nagy poz őrt, Mussolinit és 
természetesen átéltem a gyáva gyilkos, Peron két véres rendszerének 
éveit. Mindenki tudta, hol állok, hogy elítélem az erőszakot. Épp csak 
távol tartottam magam 'mindettől, mert nem volt hozzá közöm. Csak 
annyi, hogy magamban elítéltem." 

Borgesnek természetesen a világirodalom jelenségeir ől is megvan a 
maga különös és talán egyedülálló véleménye. Nem szereti például az 
orosz klasszikusokat. Dosztojevszkijt fölöslegesen b őbeszédűnek tartja, 
Tolsztojt meg unalmasnak. George Moore-ra hivatkozik, a misztikus an-
gol történetek írójára, aki szerint Tolsztoj oly aprólékos részletezéssel 
Írja le a tizenkét esküdtet, hogy mire az ember a negyedikhez ér, már 
elfelejtette, milyen volt az els ő . 
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Ebben még nem lenne semmi különös, ha meggondoljuk, hogy 
Tolsztoj közönseges csepűrágónak tekintette šhakespeare-t. A nagy fió-
nak kijáró tiszteletet kétségtelenül azzal vívta ki magának Jorge Luis 
Borges, hogy nem tiszteli a nagyokat sem az irodalomban, sem a poli-
tikában. S hogy ezt nemcsak megmondani van bátorsága, de olyan m ű-
vekkel is bizonyítani, amelyek valóban minden eddigi irodalmi mű  tör-
vényeitől eltérnek. 

A vita, hogyki volt Lavin János, most kezd érdekes lenni, amikor 
abbahagyták. Pedig egészen ártatlanul indult, a szokásos kérdés-felelet 
stílusában, s akkor egyszerre elfajult, más irányt vett, s aki a kérdést 
felvetette, visszavónult. Anélkül, hogy közelebbr ől is megismerkedtünk 
volna a Lavin János modelljével, Péri Péterrel. 

De hadd kezdjem mégis az elején, ami a vitát kiváltotta. 
John Berger angol író — a vita folyamán  ,a nagy angol író"-ként 

aposztrofálták -- még régebben regényt írt A Painter of Our Time, vagy-
is Korunk fest ője címmel, s ennek hőse Lavin János. Engem már az a 
rejtély is :ugatott, hogy miért éppen egy magyarról rajzolta meg korunk 
festőjének alakját. Közben a szerző  származására is gyanakodva. A világ-
irodalomban nem ritka jelenség az olyan író, aki nem anyanyelvén ír. 
A lengyel r •Josepf Conradtól kezdve, aki a korabeli angol próza klasszikusa 
lett, a románnak született, de franciául írt Papait Istratiig, igen hosszú 
a névsor. De hát John Berger lehetséges magyar származásának kérdé-
sét nem ,.vetette fel senki, mintha ez nem lett volna érdekes. Vagy épp 
azért, mert érdekes lett volna. 

Azt viszont csakhamar kiderítették, hogy Lavin János Péri Péter 
magyar származású Londonban élt fest ővel azonos. S eközben inkább 
annál a ténynél elidőzve, hogy a magyar tehetségeket csak akkor ismeri 
el a nagyvilág, ha elhallgatják nemzetiségüket. Ez lett volna a vita kese-
rű  zárószava, ha nem hangzottak volna el előzőleg vádaskodások, hogy 
a „külföl`dre szakadt" tehetségeket otthon sem tartják számon. És itt 
vált kellemetlenné az itthon és kinn párhuzama. 

Az se maradt titok, hogy Péri Péter Kassák köréhez tartozott, 1919-es 
emigránsként került a nagyvilágba, s mindenekel őtt szobrász . volt. Az 
1968-ban Londonban megrendezett posztumusz kiállítása is szobrok gy űj-
teménye volt, s a katalógushoz John Berger irt el őszót. 

Ezt azonban már egy nyugati reagálás közli, célzásaival éppúgy az 
emigráns sorsra utalva, mint amit a pesti vita váratlan berekesztése sej-
tet. Ebből a megkésett hozzászólásbál tudjuk meg, hogy a regényt írás 
közben Périnek is megmutatta a szerz ő . 

És ha eddig azt hittem, hogy címének megfelel ően valóban korunk 
művészi problémáit írta meg John Berger, s a kor festője alatt nem egy 
festőt kell érteni, hanem ami általános bennük és jellemz ő  a háborúk-
ban és forradalmakban eltelt századra — nagyot tévedtem. 

A kor szuperfestője kétségkívül Picasso. Ennek a századnak szép-
ségeit és borzalmait, emberségét és elképzelhetetlenül embertelen pusz-
títását ő  rögzítette az ellentmondásokkal teli kor torzításaival, s ebb ől 
alig hagyott valamit is más fest őre. 

De hát akkor miért a megtévesztő  cím? 
Erre is a nyugati reflexió ad választ. A regényhős 1956 őszén haza-

ment és otthon nyomtalanul eltűnt. Szóval nem művészeti, hanem poli-
tikai téma, amit John Berger megírt. Ez azonban a vita során nem került 
szóba, úgyhogy azt kell hinnie az embernek: itt mindenki tévedett, s 
anélkül, hogy az igazi okot megemlítették volna, lezárták a vitát. 

A tanulság mindebből az, hogy irodalom és politika határmezsgyé-
jén legyen óvatos, aki ma ír. Még az ilyen John Bergerek is, ha ugyan 
igényt tartanak rá, hogy amit a korról írnak, csakugyan igaz legyest.. 'De 
a „nagy angol író"-nak mindenekelőtt a siker volt fontos. És ez' abban 
az időben, amikor regényét írta, angol nyelvterületen igen érdekes lehetett. 
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A kiadókat is megvádolták a homályos vita hevében, mert még 
mindig nem adták ki John Berger regényének fordítását. Úgy látszik, 
jobban voltak tájékozódva, mint a vitázók, akik egymást vádolták tájé-
kozatlansággal. 

Változatlan érdeklődéssel lapozatom a nyugati képes lapokat, s 
olvasom bennük a remekül megírt riportokat. Persze nem a n ői divatot 
vagy a legújabb kocsimodellt tárgyaló írásokat. Nem is a monacói her-
cegnő  szerelmeit diszkréten, de mégis minden részletet szell őztető  szenzá-
ciókat, amelyeket még a mama, Grace Kelly, a színészn ő  indított el, hogy 
most már a lánya eléggé változatos érzelmi életének titkait tárják a 
főúri világot még mindig hódolatteljes tisztelettel figyelemmel kísér ő  
polgári, vagy még inkább kispolgári közönség elé. De ezeket az írásokat 
is a kikezdhetetlen szakmai tudás jellemzi, s ilyenkor csak sajnálhatja 
az ember, hogy mondjuk nálunk a szövetkezetről szóló riportok szerzoi-
nek jelentős része nem tanul ezekt ől a kitűnő  újságíróktól semmit. A 
téma riasztja el a világnézetileg elkötelezett újságírót, amin nem szabad 
csodálkozni. 

Nekem azoban időnként még a témája is érdekes az efféle „társa-
sági" riportnak. Mintha váratlanul valamilyen egzotikus környezetbe ke-
rülnék, egy már kiveszőben levő  emberi menazsériába, mint amilyen most 
ez az iffezheimi lóverseny. A Nyugat főnemessége és pénzarisztokráciája 
képviselteti magát ilyenkor itt szép számmal, s a legszerényebb szállodai 
szoba 400 márka, reggeli nélkül. Az urak szürke cilinderben jelennek meg, 
némelyek magas keménygallért viselnek, a hölgyek kissé divatjamúlt toa-
lettekben, konzervatív nézeteiket éppúgy kifejezésre uttatva, mint társa-
hirdetésből megtudom — a világ minden nyelvére le fordítottak, még hin-
dura is, filmváltozata pedig szintén világsiker volt. 

Nyilván ebből az alkalomból jelent meg, ki tudja hányadik kiadás-
ban Orczy Emma bárónő  regénye, A vörös Pimpernel, amelyet — mint a 
hirdetésből megtudom — a világ minden nyelvére lefordították, még hin-
dúra is, filmváltozata pedig szintén világsiker volt.  

Utána kellett néznem, ki is tulajdonképpen ez az Orczy Emma, 
természetesen cézével és ipszilonnal, mert soha semmit nem olvastam 
tőle. A szűkszavú életrajzi adatok szerint a magyarországi Tarnaörsön 
született 1865-ben, mint százötven évvel korábban Orczy L őrinc, a költő , 
aki Bessenyei köréhez tartozott, aki azonban bárói rangja ellenére ilye-
neket írt: 

Bánságot megjártam, Bácskán általjöttem, 
Arany kalászt hozó földet megszemléltem, 
Három rongyos falut királyomtól kértem, 
Drágán szabott árát meg nem fizethettem. 

Papok szedik zsírját kövér mezeinknek, 
Hadi sereg szíja erejét népünknek, 
Zsidó, görög, örmény tölt őzik kincsünkkel, 
Nemzetem vesz ődik setét törvényekkel. 

Emma bárónő, a déd- vagy ükunoka már nem volt ilyen rebellis ter-
mészet. Még gyerekkorában Angliába került, egy angol f őúrnak lett a 
felesége és angolul irt. Természetesen f őúri történeteket főúri környe-
zetben. Csak első  kötete volt bűnügyi esetek gyűjteménye, de ha meg-
gondoljuk, ebben sincs semmi rendkívüli. Dosztojevszkij is azzal ült író-
asztalhoz, hogy a Bűn és Bűnhődésben detektívregényt ír majd, mert azt 
hitte — és ebben nem tévedett —, hogy ezzel sikere lesz. 

Emma bárónő  azonban okos asszony volt, s csakhamar megértette, 
hogy a magasabb körökben játszódó történetek legalább ekkora vonzást 
gyakorolnak a mindettől távol élő  olvasközönségre, így most már meg-
maradt az arisztokratikus témáknál, Ferenc József gyertyatartóiról is 
regényt írva. Többek között. 
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Mert főúri történeteit nem főurak olvassák. Azok legföljebb a turf-
lapokon futnak át. A vörös Pimpernel új kiadását sem az iffezheimi  
felsőbb tízezernek szánták, hanem annak az olvasótábornak, amely vál-
tozatlan bámulatban részesíti őket. A német kiadó biztosra megy. Ne ké-
telkedjék  benne senki, hogy ugyanazok kapkodják szét Orczy~a bá-
rónő  könyvét, akik utolsó vasukat játsszák el a lóversenyen és másfél  
miliós példányszámot biztosítanak az említett — egyébként kit űnően  
írt és szerkesztett — képes lapoknak.  

Mindezek után mit mondhat a szegény vidéki író. Semmit.  
A német könyvkiadó, aki klasszikusok megjelentetésére vállalkozott,  

talán nem IS számított . rosszul. A régiségek divatját éljük. Ma egy kicsit  

jól kereső  sznob ;rokokó garnitúrát állít a szobájába, vagy legalábbis  

biedermeier kanapét. A női divat visszatért a hosszú és b ő  szoknyákhoz,  
gazdagon redőzve, mert ma ez a sikk. Az építészetben a figyelem ismét  

a gerendás szobák felé fordul, míg az ebédlőben egyre több a viharlám-
pa. Velencében — és nemcsak ott — nem győzik hamisítani a Canalettót,  
mert aki csak valamit ad magára a ködös lagunákban akar gyönyör-
ködni, s ma már egyszerű  falusi házakban is gondola látható a regálnak  
nevezett stelázsin, nem szólva a kerti törpér ől az udvaron.  

Mi ez? — kérdezhetjük aggodalmasan. — Kollektív nosztalgia az elt űnt  
idő  után, amelyet  még Proust ébresztett fel egy  megrendült  
világban? Gyyerekkorunkat siratjuk: „Kent du das Land, wo die Zitronen  
blühn, Inci dunklém Laub die goldorangen glühn?" Mert megszólalnak az  
emberben néha egészen váratlanul, de id őtlenül is ismerősen és mele-
gen, mint a dajkaének szakadozó dallama. „Hervad már ligetünk, díszei  
hullanak, tarlott bokrai közt sárga levél zörög ..." — mormoljuk ma-
gunkban tovább, de mondjuk ez egy nemzedék emléke, egy nemzedéké,  
amelyet még az iskolapadban preparáltak a klasszikusok tiszteletére, ami-
kor pedig már Rilke uralta az irodalmi világot és az új id őknek új da-
laival Ady Endre. Aztán elfelejtettük; - mint  a régi szeretőt, s átadtuk 
magunkat az újnak, a modernnek, az izgalmasabbnak, hogy most csodál-
kozva nézzünk körül, milyen új lett megint minden, ami régi! Nem az  
említett nemzedék jóvoltából. Az utána következ ők csömörétől, ahogy a  
saját  korukkal betelve macskajajosan fedezik fel maguknak egy elmúlt, 
előttük eladdig ismeretlen világ szellemi földrészeit.  

A klasszikusok sosem tartoztak az élő, a jelenkor irodalmának és  
művészetének hatékony fenoménjei közé. Az élet er ősebb volt, s az idő  
a maga jogát követelte. Nem kell nagyon messzire visszamenni, hogy  
lássuk, hogyan szorult háttérbe Manet, Renoir és Cezanne, mert itt volt  
Matisse, Picasso és Bra9ue, és most már azok is bevonultak a múzeumok-
ba, a vadakat megszehdítették, mert újabb, még vadabb vadak jöttek.  

A klasszicizmusnak nincsenek egységesen elválasztó határvonalai,  
de annál feltűnőbbek diluviális rétegei, mmt a földnek. Igy aztán a fé-
nyekkel vívódó Corot apó' tájképei és Tiziano Bachanáliája között mégis  
csak van néminemű  korkülönbség. A megkülönböztetés azonban már a  
filoszok dolga. A fogyasztói társadalomnak nincsenek ilyen igényei. Fon-

tos, hogy amiben gyönyörködni akar, vagy elhencegni vele — antik le-
gyen. És mivel a remekművet a giccstől csak egy paraszthajszál választja  
el, csalhatatlan érzékkel nyúl az utóbbiért.  

A német kiadó, aki most megfelelő  hírveréssel indul hódító útjára,  
Schillerrel és Goethével kezdi sorozatát. Róluk a mai nemzedék is hallott,  
s köteteik a könyvszekrényben bizonyára jól hatnak majd. S hogy meny-
nyire csak a tömegre számít a kiadó, bizonyítja az a bejelentése, mely  
szerint csupán kétezer példányban jelenteti meg, mintegy a vájt fül űek-
nek a klasszikusait. Erre mindenki tódul majd, senki sem akar lemaradni.  

De ne legyünk rosszmájúak: a Werther világfájdalma vagy az Itá-
liai utazás oly édes érzelmessége még mindig szebb, megejt őbb és meg-
nyugtatóbb, mint a mai korban játszódó „modern" regény vagy útira jz.  
Ezzel nem a mai, modern írókat akarjuk lebecsülni, isten őrizz! Géniu-
szok mindig voltak, vannak és lesznek. Csak a korok nem egyformák,  
s ezért érzünk gyógyíthatatlan honvágyat néha elmúlt id ők szépségei  
után, s jóllehet a művészi igény nem ismeri a demokráciát, ebben a  
vágyban egyformák vagyunk  
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ALKOTÓMÍJHELY  

SZŰCS IMRE  

KÖTŐDÉSEK ÉS HAJSZÁLGYÖKEREK NÉLKÜL?  
AZ IDŐSZERŰ  TÉMÁK SORSA AZ IRODALOMBAN  

AZ IRASTUD6K FELELŐSSÉGE  

Kusza, felbolydult, zaklatott, erőszakkal, háborúval és félelemmel telített  
világban élünk; az egyén és a közösség, az országok és a népek életére,  
sorsára, jövőjére nézve egyaránt szorongással és kilátástalansággal teli  
világban; olyan világban, amelyben az emberi tisztaság és tisztesség, jó-
ság és szolidaritás már-már a gúny és kifigurázás, megcsúfolás tárgyát  
képezi. S ugyanígy a hit és a remény is, hogy holnapra, jöv őre, tíz év  
múlva — vagy ki tudja mikorra? túljutunk a gazdasági, politikai, tár-
sadalmi stb. nehézségeken, a görcsökön és a megtorpanásokon, vissza-
fejlődéseken,  egyszóval a  fenyegetettség  állapotán. Ha most humorizálni 
akarnék, azt mondanám: „frástudók felelősségéhez méltó kor ez", mivel  
a korukkal, világukkal és népükkel szemben is felelősséggel tartozó írás-
tudók mindenkor a szebb és jobb iránti vágynak, a fejlődésnek, a hala-
dásnak voltak a szószólói, nemritkán pedig — akár a meghurcoltatások,  
megaláztatások, bebörtönzések és halálra kínzatások ellenére is — a meg-
szállottjai. Világunk gondjairól, örömeiről, az emberiség távlatairól vagy  
távlattalanságairól, a tátongó szaka

n
dékmélyekről és a fölöttük átvethet ő  

pallókról, 
 őérte  mezettteekről éséa 

 vagy  
 valóságosakról is vezet

ő  utakról 
 és~millióféleképp  

szólhatnánk tehát; korholva, szitkozódva, jobbító szándékkal stb. stb.,  
úgy, ahogy Ady is megfogalmazta Intés az őrzőkhöz című  versében az  
ember Szépben szőtt hitéről, de felelősségéről is:  

„őrzők, vigyázzatok a strázsán,  

Az Élet él és élni akar,  

Nem azért adott annyi szépet,  

Hogy átvádoljanak most rajta  

Véres s ostoba feneségek."  .. . 

KIHEZ SZÓL ÉS MIRŐL SZÓL IRODALMUNK?  

Folytathatnám tovább is e hangulatkelt ő  — sokaknak tán  patetikus  
— bevezetőt, de nem folytatom ... Ehelyett inkább a dolgok velejébe  
vágva megkérdezem, hogy kihez szól? és miről szól? a mi irodalmunk,  
költészetünk, próza- és drámairodalmunk, de mert költ ő  vagyok — vagy 
csak költőnek hiszem magam —, mindenekelőtt azt kérdezem: kihez szól  
költészetünk? Tükrözi-e korunkat, jelenünket, közelmúltunkat, elénk ve-
títi-e a jövőt? A népről szól-e vagy a népnek? — ahogy Arany is .  kérdezte.  

Lapjaink és folyóirataink versanyagát, de könyveink verstermését  
olvasva is az az érzésem, s őt szilárd  meggyőződésem,  hogy e versek zöme 
messze elmarad életünk tel jességének, ,  világunk összetettségének, sokré-
tűségének még a látszatától is, nemcsak égi vagy földi másától!  

A „folyó" verstermés alig mond el valamit az itt és most zajló éle-
tünkről, a minket foglalkoztató gondokról, a bennünket ért örömökről,  
a csupán  ránk ellemző  sajátosságokról, az  ismertető  és megkülönböz-
tető  jegyekről. Csak sorjáznak, sorjáznak a versek, helyi színek . és ízek  
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nélkül, kötődések és hajszálgyökerek nélkül,  az idő  és a kor meghatáro-
zó jegye nélkül, sajátos hang nélkül, mintha teljesen mindegy volna, hogy 
melyik században, mily korban élünk, hogy Grönlandon, T űzföldön, a 
Kalahári sivatagban, az Amazonas erdőrengetegében vagy épp a vajda-
sági ég alatt vetette őket valaki papírra. 

Persze mindez akár az egyetemesség látszatát is kelthetné, ha az 
így és itt született versek mondanivalójuk és m űvészi megformálásuk 
szerint is egyetemes — univerzális — értéket képviselnének. De sajnos, 
ilyen értéket nem, vagy csak ritkán képviselnek a lapjainkban, folyóira-
tainkban napvilágot látott alkotások. 

IZLÉSTERROIt, „POLGÁRPUKKASZTÁS" 

Egy immár hosszú esztendők óta elhatalmasodott és egyedül üdvös-
nek vélt szerkesztői vagy irodalompolitikai-esztétikai-etikai és még ki 
tudja milyen ízlésterror folytán verstermésünk túlnyomó része avant-
garde hagyományokat kerget ő  külföldi, tehát tőlünk idegen „divatmajmo-
lás", a aság és a semniitmondás előtti behódolás , a rosszul értel-
mezett „pohárpukkasztás" ..., midőn még szólni sem tudunk, csak ga-
gyogunk, és érzelmeinket, gondolatainkat kifejezni sem tanultuk meg tisz-
tességesen és .igazán. Posztjukon gyökeret vert szerkeszt ők, befutott és 
most izmosodó kritikusok, Irodalmunk ínyencei és bennfentesei azonban 
kitart s , : ezt követelik, ezt dicsérik, ezt gyámolítják . mintha népünk, 
társa . _  x unk, munkásságunk érdeke is ezt kívánná — az olvasóké meg 
külön . épp. Démagógia nélkül mondom ezt, s csöppet sem a szilárdabb 
irányvonal felé kacsingatva — hiszen a regulák, a szellemi vagy egyéb 

i megkötöttségek, szabadságkorlátozó rendelkezések ellen magam is ber-
zenkedem és lázadozom, lázadoztam eleget —, hanem mondom úgy, hogy 
az őszinteség, a nyíltság és egy pici keser űség is mondatja velem. H 
miért? ; Immár egész konkrétan . azért, mert úgy érzem, hogy szabad 
gunk, szocialista közösségünk 37. esztendeje ellenére is kölszetünkben 
— éppen a fenti okokból, s persze más objektív és szubjektív okokból 
is — kevés olyan versünk született, amilyen Fehér Ferenc Bácskai szim-
fóniája és Régi hidasok című  műve, vagy Pap József Záradéka, Fehér 
Kálmán Kantáta a szabadságról című  alkotása stb. Kevés, mert ezzel 
szemben — a világunkról és embereinkr ől, a kétkezi munkásainkról és 
szabadsághőseinkről valló szép versek helyett a Légkondicionált tükör-
tojásokról, a vérhasban szenvedő  snilói vénusz formásan izzó valagáról ;  
vagy épp a takonyról, fejben hordott végbélről és annak termékéről szó-
ló férfias próféciákat közlik lapjaink, folyóirataink ..., vélt nagyságuk 
aranyködében feszengő  szerzőik nem kis büszkeségére. S ugyanakkor a 
lenézett és lekiskorúsított olvasóink bosszantására, mintha a bátortalan 
és Grimaszfikává silányuló vajdasági humorunk „fogyasztóit" e harsány 
trágárságokkal, ízléstelenségekkel és se füle, se farka írásokkal — jó, 
hát legyen: „versekkel" — kívánnák mindörökre kedvre deríteni, meg-
mosolyogtatni. 

Folytathatnám tovább, újabb és újabb konkrét példák felsorolásá-
val, de nem teszem, mert hiszem, hogy ebben mások is kiapadhatatlan 
forrásdokumentációval és humorérzékkel rendelkeznek. 

MIKOR LESZ A PETŐFI BRIGÁDNAK MÉLTÓ IRODALMA, 
VAGY A PETŐFI BRIGÁDHOZ MÉLTÓ IRODALMUNK? 

Mondanivalóm vége felé közeledve, az elmélyülés és a t űnődés cél-
jából, magamtól és unásoktól is azt kérdezem, hogy a jugoszláv, a 
magyar és a világirodalom nagyjaitól valóban a ködösítésre, halandzsára 
és handabandázásra, mellébeszélésre, csep űrágásra stb. — s nem a kor, 
korunk ábrázolására — kaptunk és kapunk példát? Vagy aki, teszem azt, 
a múlt század Franciaországára kíváncsi, az Balzac, Stendhal, Hugo, Zo-
la, Maupassant és mások műveit olvasva semmit sem tud meg az arisz-
tokraták, a parasztok, a burzsoázia, a munkásság és a társadalmon kí-
vüliek életéről? Vagy Petőfit, Adyt, József Attilát, Illyés Gyulát, Kocso 
Racint, Srečko Kosovelt, Skender Kulenovićot, Mak Dizdart, Ivan Goran 
Kovačićot, Branko Ćopićot, Jure Kaštelant és másokat olvasva semmit 
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sem tudunk meg 1848-ról, a Dózsa György unokákról, a proletárokról, 
a puszták népéről, a háború előtti munkásság szociális nyomoráról, a 
népfelszabadító háború nehézségeir ől, megpróbáltatásairól, szépségéről 
és pátoszáról? 

Folytathatnám, de nem folytatom. Az időszerű  témák sorsáról és 
helyéről töprengve már csak azt kérdezem: Mikor lesz a jugoszláviai 
magyar irodalomnak a Petőfi brigádhoz méltó irodalma, vagy: Mikor 
lesz a Petőfi brigádnak méltó irodalma? 

Mikor lesz, hogy az Új Symposion szerkeszt ősége szociális, forra-
dalmi, vagy valamilyen egymás megismerését célzó témára — és nem 
a rossz versekre — hirdet akár „tréfából is" évi pályázatot? 

Mikor vállalja fel és mikor folytatja a mai Híd a régi mozgalmi, a 
nép felé forduló aktivista Híd szellemi orökségét nemcsak elvileg, hanem 
a gyakorlatban is? 

Mikor érjük meg ezt, ha a „divatszabók" talán épp most is vala-
melyik külföldi „butik" rég kiselejtezett „áruját" akarják — a tudatlan 
nép nevében — ránk kényszeríteni, a nyakunkba varrni! 

Tudom, sokan most orrolni fognak rám, vitába szállnak velem, a 
példákból magukra ismerők, s azok is, akik „más ingét" veszik magukra 
—, de adja isten , hogy ez a tiszta szívből (és nem gyűlöletből , gyűlölkö-
désből) fakadó harag és vita is az időszerű  témák irodalomban és mű-
vészetben való helyének tisztázását, és az itt csak futtában felvetett kérdé-
sek tisztázását segítse el ő. De mondhatnám úgy is, hogy a szembenézést, 
másokkal — és önmagunkkal —, mindannyiunk érdekében! 

Vagy a Légkondicionált tükörtojás szerzőjével együtt, bizakodás 
helyett, fejezzem be én is úgy, hogy „ez nem perspektíva" — HALÁL 
NOBEL FüLÉRE!? 

Jó, de mi lesz akkor e kusza, felbolydult korunkban az „őrzökkel .. . 
a strázsán?" .. . 

Elhangzott a kanizsai írótábor 1982. szeptember 22-i tanácskozásán. 
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OL VAS ÓNAPLÓ  

ÖNÉLETRAJZI VALLOMÁSOK 

JOSIP BROZ TITO: Autobiografska kazivanja I—II. 
Narodna knjiga, Beograd, Institut za savremenu istoriju, Beograd, Obod, 
Cetinje, Naša knjiga, Skopje, Partizanska iknjiga, Beograd—Ljubljana, 1982. 

Nagy feladatot tűzött ' maga elé a kiadó (illetve a kiadók, hiszen az a 
kétkötetes könyv, amelyről szó lesz, öt kiadóház gondozásában jelent meg 
ebben az évben), amikor önéletrajzi vallomások címmel Tito elvtárs élet-
útját adta az olvasó kezébe. A feladat nagysága és összetettsége abban 
van, hogy ` a ' XX. század egyik legnagyob emberének életútját, emberi 
jellemvonásait az összéletmtíb ől kellett kiragadni. A ránk maradt gran-
diózus történelmi műben vannak ugyan olyan részek is, amelyeket ol-
vasva kialakulhat előttünk a mögötte álló ember életrajzának egy-egy 
lényeges összetevője, de mindez korántsem az egységes, egész életrajz. 
Tito elvtárs. tervezgette, hogy majd egyszer hozzálát életrajzának meg-
írásához is, erre azonban az alkotó munka hevében sohasem jutott id ő . 
Az írásos formában ránk maradt titói életm ű  mintegy hatvan terjedel-
mes és vaskos kötetet tesz ki. Ennek még negyedrésze sem jelent meg. 
Éppen ezért tekinthetjük nagy jelent őségű, még inkább bátor vállalko-
zásnak a kiadók munkáját, amikor a teljes összegy űjtött műveket meg-
előzve, Tito elvtárs beszédeiből és írásaiból megpróbálta felvázolni az 
életrajzot, ami ebben az esetben legkevésbé az életút bemutatásából te-
vődik össze. Ilyen jellegű  szövegrészt is találunk az önéletrajzi vallo-
másokban, a legtöbb azonban azt próbálja érzékeltetni, hogyan születtek 
a jugoszláv nemzetek és nemzetiségek, több esetben az egész világ ha-
ladó erőinek életét érintő  fontos határozatok; hogyan élte át Tito elvtárs 
a népfelszabadító háború és a forradalom nehéz napjait, hogyan szület-
tek a forradalom és az országépítés fontos döntései, hogyan fogadta és 
hogyan reagált az igazságtalanságokra, a negatív jelenségekre, hogyan 
látta az ember boldogulásának útját. Amikor kezünkbe vesszük a két 
kötetet, legyünk elkészülve arra, hogy nem önéletrajzot fogunk olvasni, 
hanem egy roppant gazdag életnek olyan részeit, melyekb ől vázlatosan 
bár, de kialakul az életút, az életrajz is. 

Az Önéletrajzi vallomások előkészítésének és összeállításának ér-
dekes története van. " Antonis Livani görög kiadó, hazánk nagy barátja, 
a görög szocialista mozgalom egyik aktivistája elhatározta, hogy a de-
mokratikus görög nyilvánosságot alaposabban és közelebbr ől megismer-
teti a jugoszláv valósággal, a jugoszláv népfelszabadító háború jellegze-
tes útjával és Tito maraall rendkívül nagy hozzájárulásával az emberi-
séget érintő  'kérdések megoldásához. Könykiadó házában ezért szerette 
volna megjelentetni Tito elnök visszaemlékezéseit, amelyeknek készül-
téről tudomást szerzett. Ilyen értelemben kéréssel fordult a Legújabb 
Kori Történelemtudomány! Intézethez, amely az Összegy űjtött m űvek kiadá-
sával volt megbízva. 1979 decemberében err ől a kérelemről ! tájékoztatták 
Tito elvtársat is. Elnökünk abban az id őben kezdett komolyabban fog-
lalkozni emlékiratainak készítésével. Ez azonban csak a kezdet volt, az 
emlékiratok kiadásáról tehát szó sem lehetett, egyszer űen azért, mert 
nem volt mit kiadni. Tito elvtárs akkor elfogadta azt az ajánlatot, hogy 
a görög kiadónak kínálják fel azoknak a szöveggy űjteményeknek a vá-
logatását, amelyek emlékirat jellegek. Igy került sor az önéletrajzi vallo- 
mások összeállítására és kiadására. 
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A mű  két kötetből és négy részből áll. Az első  kötet az 1945-ig ter-
jedő  időszakot dolgozza fel. A két rész címe: Párttal a nép közé és A 
forradalom tüzében. A kötetben közölt válogatás emlékirat jelleg ű, a 
második kötetben pedig Tito elvtárs személyiségének jellegzetességei 
domborodnak ki. Ez a kötet az ú Jugoszlávia létrejöttének és megszilárdu-
lásának kérdéseivel foglalkozik azzal, hogy a második részében a Tito 
elvtárs munkájáról, a harcostársakról és a kortársakról közvetlen hang 
nemben mondott értékelések kaptak helyet. 

Lapozzuk át a két kötetet. 
Nem ragaszkodom a sorrendhez. 
Közepe táján ütöm fel a második kötetet. A rövid cím: Az élet 

iskolája. Az ifjúság napja első  megünneplése alkalmából Tito elvtárs 
a Mladost ifjúsági hetilap igazgatójával beszélget egyebek között arról 
is, hogy az ifjúság szívesen olvassa a Tito elvtárs életér ől szóló cikkeket, 
riportokat és könyveket. Ezek a legkedvesebb olvasmányai. A kérdés 
arra vonatkozott, hogyan sikerült annyi időt szentelnie sokoldalú képzé-
sére, figyelembe véve azt, hogy egész életében bonyolult körülmények 
között dolgozott, és hogy megállás nélkül, állandóan részt vett a forra-
dalmi hámarcban. 

Tito elvtárs erre többek között ezt válaszolta: „Mint pártmunkás 
a régi Jugoszláviában hatévi börtönre voltam ítélve, és a börtönben a 
lehető  legjobban hasznosíthattam az időt. Én és még sok elvtársam, aki 
velem volt, napi tizenöt órát dolgoztunk. Ott tanultam leggtöbbet. Ter-
mészetesen moszkvai tartózkodásom alatt is, amikor a Komintemben 
dolgoztam, igyekeztem bővíteni tudásomat. Volt ott rá elég lehet őségem, 
könyv is, egyéb is. Ez volt az én két iskoláim. A börtön voltaképpen egye-
tem volt számunkra. Továbbá az élet iskoláját is elvégeztük. Akkor már 
hosszú harc és munka állt mögöttem. Tanulnom kellett, hogy megfelel-
jek akkori feladatkörömnek." 

Börtön. Rabság. 
Maradjunk ebben a témakörben és „lapozzuk" vissza a történelmet 

valamivel több mint két évtizeddel. Ovassunk bele a Josip Broz és tár-
sai elleni bírósági főtárgyalásról szóló jegyzőkönyvbe, amelyet 1928. no-
vember 6-án készítettek a Zágrábi Királyi Törvényszéken. A bírósági tár-
gyalás négy napig tartott, s a törvényszék november 14-én hozta meg 
döntést az ún. kézigránátperrel kapcsolatosan. Az akció f ő  szervezőjét, 
Josip Brozt 5 évi börtönbüntetésre ítélték. Ezen a tárgyaláson jelentette 
ki Tito elvtárs a bíróság el őtt, hogy eszméiért az életét is kész feláldoz-
ni, no de nézzük a részleteket: 

Miután teljesítették a tanácselnök azon parancsát, hogy a fogdá-
ból vezessék elő  Josip Brozt, az elnök feltette a szokásos kérdést, már-
mint hogy a vádlott megértette-e a vádat. 

Josip Broz megértette a vádat és a következ őket vallotta: 
Nem érzem magam bűnösnek, noha beismerem azt, amivel az 

államügyész vádol, mert ezt a bíróságot nem tartom illetékesnek, hanem 
csak a párt bfróságát. Beismerem, hogy tagja vagyok az illegális Ju-
goszláv Kommunista Pártnak, beismerem, hogy a kommunizmus eszméit 
hirdettem, a kommunizmust propagáltam, és rámutattam a proletárok 
előtt mindazokra az igazságtalanságokra, amelyekben részük van, mind-
ezt a értekezleteken és üléseken, valamint az egymás közötti beszélgeté-
sekben tettem. Nem mondhatom meg, hogy ezeket az értekezleteket hol tar-
tottuk. Mindezt azóta tettem, hogy 1921-ben a kommunista pártot feloszlat-
ták, s a legalitásból illegalitásba vonult. 

Tanácselnök: 
Ismeri-e az államvédelmi törvényt, s tudta-e, hogy ez a törvény 

megtilt mindennemű  kommunista propagandát? 
Josip Broz: 

Én az államvédelmi törvényt nem olvastam el, de tudatában vol-
tam annak, hogy tetteimmel vétek ez ellen a törvény ellen. Úgy tartom, 
hogy a természeti törvények előbbre valók azoknál, amelyeket egy osz-
tály hoz létre azért, hogy elnyomja a másikat. Eszméimért én az élete-
met is kész vagyok feláldozni. 
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Következtek a börtön évei, majd a harmincas esztend ők elején a 
kommunista párt kékviselőjeként Moszkvába került. Előadásokat tartott 
a nemzetközi Lenin iskolában. Ez az az id őszak, amelyről nagyon keve-
set tudunk. A részletekről Tito elvtárs is keveset beszélt. Kivizsgálatlan 
maradt mindeddig és most már szinte elképzelhetetlen, hogy fény derül-
jön arra, hogyan, hol és miként tudott felkészülni az ilyen és ennél még 
összetettebb feladatokra, amikor tudjuk, hogy élete ebben az id őszakban 
is harccal, gondokkal, áldozatokkal, kötelezettségekkel volt telítve. 

Igy érkezett el 1937 augusztusa, amikor a második világháború el ő-
estéjén, ` sorsdöntő  napokban a Jugoszláv Kommunista Párt élére került. 
Erről „egyebek között `a következőket olvashatjuk: „Augusztus els ő  fe-
lében üzenetet kaptam Párizsból..., hogy sürgösen utazzam a francia 
fővárosba, a Központi Bizottság székhelyére. 1937. augusztus 17-én ér-
keztem meg. „Közölték velem, hogy Gorkicot Moszkvába hívták, el is uta-
zott, és később letartóztatták. A Komintern már korábban értesített er-
ről, s egyúttal meg is bízott, hogy vezessem a politikai titkárságot. Igy 
lettem voltaképpen főtitkár, és teljes felel ősséget vállaltam pártunkért. 
Ezt az egész időszakot azonban nagy bizonytalanság jellemezte, amelyből 
munkánk sok nehézsége is fakadt." 

Er.;a=munkáról, ezekről a nehézségekről olvashatunk a kétkötetes 
mű  második részében, amely az interjúkat, valamint a harcostársakról 
és a kortársakról mondott véleményeket, nyilatkozatokat tartalmazza. 
Nyolcvanadik életévének betöltése és abból az alkalomból, hogy harminc-
öt évvel előbb a párt élére került, felkeresték a belgrádi RTV munka-
társai. Visszatérve az-1937-es eseményekre, az interjú során az a kérdés is 
felmeriilt, hogy főtitkárrá való kinevezése nyilván nem volt véletlen. 
Első  és legfontosabb feladata az volt, hogy felszámolta a pártban dúló 
frakciózást, hogy akcióképes pártot hozzon létre. Visszaeunlékezései-
ben , találjuk a következő  mondatot, amely a megbízatásról szóló döntés-
kor hangzott el. „Nézd, Walter — mondta Dimitrov —, ez nem tréfa-
dolog. Én segítenék, amennyi t őlem telik, de ezt a többiek nem helyes-
lik. Legyen rá gondod, hogy mielőbb rendezzétek a dolgokat Jugoszláviá-
ban." 

No, de visszatérek az interjú során feltett kérdésre, mármint arra, 
hogy véletlen volt-e, hogy őt nevezték ki főtitkárnak: 

Tito elvtárs erről egyebek között ezeket mondotta: 
— Hát rám aztán semmit sem tudtak rám sütni. Sokszor voltam 

letartóztatva, és csaknem hat évig ültem börtönben. A rend őrségen so-
hasem bírtak velem, vertek és kínoztak, de soha Ici nem nyitottam a 
szám. Ezenkívül munkás voltam, több gyárban is dolgoztam. A Komin-
terben- mindezt tudták, jól ismerték az emberek múltját, és ez is tette 
lehetővé, hogy a főtitkári tisztségbe kerüljek. 

Szintén ebben az interjúban olvashatunk arról, hogy egyik els ő  in-
tézkedésekérit erélyesen követelte a vezet őségi tagok visszatértét az or-
szágba. Egyszerűen kimondta, hogy a vezetőségnek az országban a helye, 
mert amíg külföldön van, a bels ő  helyzet alaposabb ismerete nélkül nem 
képes rendesen működni. Azt is hangsúlyozta, hogy a vezet őségnek 
együtt kell élnie a tömegekkel s hogy nincs szükség semmiféle külföldi 
pénzsegélyre, mert az igazi forradalmi párt — természetesen, ha jól 
dolgozik, ha a munkásosztály érdekeit szolgálja és azért harcol — sa-
ját hazájában is számíthat mindennemű, így pénzbeli támogatásra is. A 
gyakorlatban ez is történt. Tito szavai beigazolódtak, nem szenvedtek 
hiányt semmiben. A döntés azonban nem valósult meg egyszer űen és 
gyorsan. A visszatérést halogatták, s a Komintern is úgy vélekedett, hogy 
a vezetőség egy része maradhat külföldön is, hiszen így a Komintern 
számláján él, és ezért könnyebb kézben tartani. Ha a vezet őség visszatér 
az országba, állandóan fennáll a veszély, hogy teljesen önállósul és 
egy szép napon azt mondja: „viszontlátásra', ami egyébként negyven-
nyolc után be is következett. 

Igen, negyvennyolc. 
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Külön fejezet Tito elvtárs s ezzel együtt társadalmunk életében, de 
a nemzetközi munkásmozgalom történeteben is. Rendkívül nehéz id ők 
voltak azok. Sztálin és Molotov levelét a szovjet nagykövet Zágrábban 
adta át Tito elvtársnak, aki egy villában ta rtózkodott. Megtámaszkodott, 
állva olvasta el a hosszú levelet. Mit érzett? Nagyon el volt keseredve. 
Leült, de a nagykövetet nem kínálta meg hellyel, csak azt mondta neki 
oroszul, hogy majd megvitatjuk és megválaszoljuk, semmi többet. A 
nagykövet sarkon fordult és elment. 

„A kommunista életében — érthetően — az a legsúlyosabb pilla-
nat, amikor összeomlik minden, amiben addig hitt s amire épített — 
olvashatjuk az önéletra1zi vallomásokban. — Föl kellett ocsúdni, és jól 
megfontolni, hogy mit is jelent mindez. Mondhatom, rengeteget töpreng-
tem, s nagyon nehéz volt döntenem. De valami megtört bennem, különö-
sen azután, hogy olyan arrogáns hangvételű  leveleket kaptunk, s hogy 
pártunkat és vezetőségünket súlyos vádakkal illették mindazok után, 
amit véres harcunkban megtettünk önmagunkért és az általunk szent-
nek tartott Szovjetunióért... 

A ljubljanai Delónak adott interjúban tették fel Tito elvtársnak a 
kérdést, hogy melyik határozat meghozatala volt a nehezebb: háborúba 
lépni Hitler ellen, vagy a másik, amikor 1948-ban nemet mondott Sztá-
linnak? 

•— Melyik volt a nehezebb? A Hitler elleni harcra vonatkozó határo-
zat nem volt nehéz, meg kellett hoznunk az ilyen határozatot. A Sztálin 
álláspontjával kapcsolatos határozat sokkal nehezebb volt, mint kommu-
nisták, tudják, mint fegyelmezett internacionalista kommunistának na-
gyon nehéz volt meghoznom ezt a határozatot. De mivel láttam, mir ől 
van szó, mit akar Sztálin — a világon a szocializmus és a szocialista 
viszonyok fejlődését érintő  kérdésekről volt szó, arról, hogy milyenek 
legyenek a szocialista országok közötti viszonyok —, így meghoztam ezt 
a határozatot. Ez fordulópont volt. Ez a határozat arra vonatkozott, hogy 
harcba szállunk, hogy ne legyünk alárendeltjei a sztálini uralomnak. 

Tito elvtárs sok interjút adott hazai és külföldi újságíróknak egy-
aránt. Kérdezték őt arról, hogy melyek a jugoszláv nép sajátságos tulaj-
donságai. Válaszként a büszkeséget, a nyíltságot és a vendégszeretetet 
említette. Megkérdezték, hogy mit ért a nyíltság fogalma alatt, mivel 
a vendégszeretetet mindenki tapasztalhatja. Erre az volt a felelet, hogy 
embereink mindig nyíltan megmondják azt, amit gondolnak, akár tet-
szik ez valakinek, akár nem. Ez hagyományos tulajdonsága népünknek. 
Megkérdezték tőle, hogy nehezebb-e igazgatni az országot mint ahogy 
gondolta . És mivel itt olyan rész következik , amelyet rendkívül erdékes-
nek tartok, következzék tehát szó szerint a Queen cím ű  angol folyóirat 
szerkesztőjével folytatott beszélgetés egyik része: 

VÁLASZ: Természetes, hogy nehezebb. Nemcsak én hittem azt, hogy 
könnyebb lesz, mások is azt hitték. Most azonban látom, hogy könnyebb 
háborúzni, mint megszervezni a hatalmat és irányítani a társadalmi fej-
lődést, mert ez igen bonyolult dolog. 

KÉRDÉS: Sokak, akikkel Önről beszélgettem, azt mondták, hogy 
ön ösztönösen megérzi és megérti, mit kívánnak és mit akarnak az em-
berek. Hogyan éri el ezt? 

VÁLASZ: Én magam is sok mindent megéltem, és sok mindent meg-
éreztem. Saját tapasztalatomból tudom, mit jelent a viszontagságos, sze-
gényes élet, s ezert nem nehéz ezt ariegéreznem. Azt hiszem, nem vala-
miféle ösztönszerűségről van szó, hanem tapasztalatról. 

KÉRDÉS: Hogyan sikerül félrevonulnia a népt ől? 
VÁLASZ: Én szeretek a nép közé menni. Ha elválasztanának tőle, nem 

tudnék élni. Számomra ez egyszer űen lehetetlenség volna. Véleményem 
szerint azoknak, akik az ország belső  fejlődésének kérdéseit és nepük 
problémáit hivatottak megoldan i, emberközelben kell lenniük a néppel. 
Ellenkező  esetben elidegenülnek a népt ől, s ezáltal a nép is elidegenedik 
tőlük. 

KÉRDÉS: Hogyan teremti meg ezt a kapcsolatot? 
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VÁLASZ: Gyakran látogatok el különböz ő  vidékekre, gyűlésekre já-
rok, otthonomban is fogadok egyes küldötitségeket stb. Egyszóval, sokrétű  
tevékenységről van szó, ami nem könnyű, de vegezni kell ... 

Tito elvtárs nem egyszer hagoztatta, hogy nem szeret saját magá-
ról beszélni, hogy ez a feladat, ha mégis sor kerül rá, kellemetlen a szá-
mára. Ilyenkor ugy érzi, mintha megfeledkeznénk másokról és más dol-
gokról, amelyetc kapcsolatban állnak az egyén munkájával. Hangsúlyozta: 
az egyén sokat tehet, de sokat el is ronthat, ha nem kerül a megfelel ő  
helyre. Példaként említette a németeket, akik Hitler miatt katasztrófába 
sodródtak, aki nem volt okos ember, mégis istent csináltak belőle. 

— Az embernek mindig ismernie kell népe törekvéseit — mondotta 
az egyik beszélgetés során s hozzátette azt is, hogy sikeres munkát a 
vezet ' csak akkor végezhet, ha ismeri és megérti .azembberek, a töme-
gek, a nép életét. Az ember sohasem lehet elégedett saját munkájával. Az 
elért eredményeknél 

j 
 mindig többet akar, többet és jobbat. Természete-

sen az is igaz, hogy ó érzés az ember számára, ha látja, hogy értékelik a 
munkáját. Ez a elismerés az, ami arra ösztönöz, hogy a legtöbbet adja. 

Az ónéletrajzi vallomásokban közölt írásokból megtudjuk azt is, 
hogyan dolgozott, hogy nem szerette, ha az asztalán elintézetlen ügyek 
feküdtek. Ezt tudták róla a legközvetlenebb munkatársai is. Az volt a 
szokása, hogy azonnal munkához látott, ha valamilyen elintézésre váró 
feladat érkezett. Az sem számított számára, ha az ilyen munkához éjjel 
kellett. hozzálátnia. Számára nem volt munkaid ő . Munkaideje reggeltől 
a fél éjszakába nyúlt. Munka közben persze megengedett magának egy 
kis pihenőt, egy kis sétát. A lényeg, hogy az elkezdett ügyek nem állhat-
tak, úgy érezte, hogy amibe belekezdett, azt be is kell fejeznie. Igy is 
cselekedett, ez volt a munkamódszere. Kevés ideje maradt pihenésre. Sze-
retett vadászni, mégis voltak olyan évek, amikor erre sem futotta az 
időből. Számára a szombat és a vasárnap ugyanolyan volt. mint a többi 
munkanap. Nem volt víkend, nem volt nyugodt, gondtalan, pihenéssel 
töltött hétvége. Szeretett a nép között lenni. Az egyik interjúban azt 
mondta, hogy ha elválasztanák a népt ől, nem tudna élni. Nem szerette 
a pózolást, s akárcsak Jugoszlávia népei és nemzetiségei, az egyszer ű-
séget kedvelte. Mindig megihlette a tömegekkel való közvetlen kapcsolat. 
Könnyebb volt számára a rögtönzés, ha népesebb volt a hallgatóság. 

A külföldi újságírókkal folytatott beszélgetések során többször is 
felmerült az a kérdés, hogy mi lesz Tito után. 

Tito elvtárs erre azt válaszolta, hogy semmi sem fog megváltozni. 
A sokfajta találgatás ellenére tovább haladunk majd el őre. Utalt arra, 
hogy lesznek nehézségeink, mint ahogyan eddig is voltak. „Az emberek 
mindenesetre tudni fogják, hogy együtt kell maradnunk -- mondotta, 

jól hozzátette: — Embereink nagyon ól tudják, hogy nem áll érde-
kükben valamely más társadalmi berendezést keresni, hanem ezt kell 
tovább építenünk, elmélyítenünk< s megszilárdítanunk. Én a legkevésbé 
sem aggódom. Teljesen értelmetlenek azok a különféle találgatások, hogy 
mi lesz utánam." 

Titótól elbúcsúztunk. 
Az ő  gazdag, történelmi jelentőségű  munkássága ébresztette fel ben-

nünk annak a tudatát, hogy kik és mik vagyunk, hol a helyiink az ön-
igazgatás rendszerében és a világban, hogyan maradhatunk fenn és ha-
ladhatunk előre, hogyan folytatjuk tovább a megkezdett utat. Elolvasva 
a kétkötetes könyvet, a személyiségével kapcsolatos válogatást mindezt 
ismétetlen átélhetik azok, aki a titói korszakban, a titói m űvet építve 
lettek, voltak és maradtak a forradalom harcosai, akárcsak az úja nemze-
dékek, amelyek a titói úton haladnak tovább, azaz a titói m ű  továbbépíté-
sét tartják eletük értelmének. 

Tito elvtársat erről is megkérdezték. Ilyenformán: 
KÉRDÉS: Mint ateistának mi a véleménye a halálról és 'az'élet ér-

telméről? 
VÁLASZ: A halál attól függ, hogyan élt az ember. Ha valami haszno-

sat tettünk, az túlél bennünket._ Ha valamilyen hasznos szelepét töltöt-
tünk be az életben, a világ akkor sem fordul ki sarkaiból, ha meghđlunk. 
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Amit tettünk, örökre megmarad. Minden attól függ, mit tettünk hazán-
kért vagy a népünkért. A történelem hosszú folyamat. Az emberek so-
hasem felejtik el egy államfő  jó tulajdonságait. Mindig emlékezni fog-
nak arra, ami jó volt a tetteiben. Amint élsz, annyit érsz — tartja a köz-
mondás. 

Ltt be is fejezném ezt az ismertet őt, ami természetesen csak töre-
déke a kétkötetes önéletrajzi vallomásoknak, ez az utóbbi pedig csak egy 
csepp a tengerből, egy láncszem a titói életműből. Éppen azért tartom 
nagy feladatnak, merész vállalkozásnak azt, amit a kiadó maga elé t űzött, 
azt történetesen, hogy a XX. század egyik legnagyobb emberének tulaj-
donságait és jellemvonásait az összéletrajzból kiragadja. Sikerült-e a vál-
lalálkozása? A válogatást valószínűleg lehetett volna másképp is végezni. 
Az összegy űjtött m űvek anyagának összegyűjtése közben a kutatók bi-
zonyára ráakadnak még olyan okmányokra és anyagokra, amelyeknek 
önéletrajzi jellegük is van, amelyek tehát beleillenek, illetve beleillenének 
az önéletrajzi valomásokba is. Mindenesetre Tito evtárs életével kapcso-
latosan sok és érdekes életrajzi ellegű  sorokat olvashatnak mindazok, 
akik kezükbe veszik a szép kivitelezésű, gazdagon illusztrált és Tito elv-
társ forradalmi tevékenységének id őrendi sorrendjét is tartalmazó, mint-
egy 800 oldalnyi terjedelmű  két kötetet, amelynek csupán néhány fejeze-
tével, néhány részletével foglalkoztam ebben az ismertetésben. 

MÉSZÁROS ZAKARIÁS 

A VAJDASÁGI MAGYAROKRÓL 

ŠANDOR MESAROŠ: Položaj Madara u Vo' vodini 1918-1929. godine. 
Institut za istoriju Vojvodine, Novi Sad, 1981. 

Mészáros Sándor ismét .jelentős munkával lépett az olvasóközönség elé. 
Amikor az „ismét" szót használjuk, akkor számos kisebb-nagyobb törté-
nelmi tanulmánya mellett elsősorban a Radnički pokret u Ba čkoj 
1890-1918. godine című :munká ára gondolunk, mely mind ez ideig nem 
jelent meg magyar nyelven, habár a korabeli bácskai munkásmozgalom 
részvevőinek zömét a magyar ipari és mezőgazdasági munkások alkották, 
s jórészt ezeknek életével és harcaival foglalkozik. 

A Položaj Madara u Vojvodini 1918-1929. godine (A vajdasági ma-
gyarok helyzete 1918-1929 között) című  munka az Osztrák—Magyar Mo-
narchia 1918 végén történt összeomlása után kisebbségi sorba jutott vaj-
dasági magyarság egészének helyzetét, a társadalmi, politikai, gazdasági 
és kulturális emancipációjáért folytatott harcát és verg ődését ismerteti 
az új államalakulat (Szerb—Horvát—Szlovén Királyság) létrejöttét ől a 
királyi-katonai diktatúra bevezetéséig. 

Munkáját a szerző, a bevezető  tanulmányon kívül, hat főfejezetre 
osztotta, éspedig: I. A magyarok társadalmi és politikai helyzete a tria-
noni békeszerződés ,megkötéséig. II. A gazdasági pozíciók elvesztése. III. 
Vajdaság nvwnkAsmozgalnáród. IV. A magyarok politikai szervezete —
A Magyar Párt. V. A jugoszláviai magyarok kulturális élete. VI. Ma-
gyarország és Jugoszlávia viszonya (1918-1929). Egy-egy fejezet természe-
tesen számos egyéb, a címben ütegjelölt problémákörhöz tartozó témát 
dolgoz fel, úgyhogy a hat fejezet a vajdasági magyarság társadalmi, politi-
kai, gazdasági és kulturális életének minden fontosabb megnyilvánulását 
felöleli. 
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A bevezető  tanulmány külön figyelmet érdemel, mert a szerző  ab-
ban igen alaposan foglalkozik a tárgyalt időszak (1918-1929) előtti tár-
sadalmi viszonyokkal és eseményekkel. Tömör megfogalmazásban fel-
ileli a vajdasági magyarság első  világháború előtti történetét egészen a 
török időkig, a törökök kiűzése után a XVIII. századi nagy újratelepítési 
hullámig, amikor is az elnéptelenedett vidékre a kormányzat szervezésé-
ben vagy egyénileg új lakosok érkeztek a monarchia más tartományaiból, 
sőt még Németországból is. A letelepül ők között a legtöbb volt a ma-
gyar és a német, de jöttek szlovákok és ruszinok is. Igy a valamivel ko-
rábban idetelepülő  . szerbekkel és horvátokkal együtt már lényegében a 
XVIII: század folyamán kialakult Vajdaságnak az a nemzetiségi összeté-
tele, amellyel a tartomány a Szerb—Horvát—Szlovén Királysághoz, tehát 
Jugoszláviához csatlakozott az első  világháború befejezése után. 

Az s államalakulatban a magyarok helyzete lényegesen megvált o-
zott . A többségi népből kisebbség lett. S hogy ez mit jelent egy naciona-
lizmusfiól' tott po . rendszerben, arról maguk a nem magyar ki-
sebbségek fs. =meggyőződhettek az Osztrák—Magyar Monarchia tőkés-nagy-
birtokosi rendszerében, amelyben akkor nekik kétszeres elnyomatás-
ban volt részük. 1918 után, a győztes szocialista forradalomig ebben a sors-
ban élt a magyar nemzeti kisebbség is Jugoszláviában. A nagyszerb bur-
zsoázia revansot kívánt venni a magyarokon, elnyomta őket, miközben 
olyan rendszert alakított ki, amelyben a saját nepét is jogtalanságban 
tartotta. Különösen vonatkozik ez a vidovdam alkotmány meghozatalától 
a diktatúra végéig, az 1930-as évek derekáig terjed ő  időszakra. 

A szerző  rávilágít a századforduló utáni évtizedek társadalmi problé-
máira, az Osztrák—Magyar Monarchia politikai, gazdasági és kulturális 
viszonyaira, a múlt század végén kibontakozó és mind élesebbé váló 
osztályharcok, nemzetiségi mozgalmak által marcangolt, majd a hábo-
rús előkészületek lázában vergődő  társadalom 

a 
egyre jobban megmutat-

kozó ellentmondásaira; melyek a több mint négy esztendeig tartó vi-
irágégés végén a kettős monarchia teljes összeomlását előidézték. 

A háború alatti robbanásig feszült társadalmi viszonyok elemzésé-
vel a szerző  közvetlenül megalapozza a következ ő  időszakról előkészített 
mondanivalóját, melyben a marxista történelemszemlélet alapján sorra 
veszi mindazokat a tényezőket, amelyek kihatottak a kisebbségi sorsba 
kényszerült vajdasági magyarság helyzetének alakulására az els ő  világ-
háború befejezésétől az 1929. január 6-i katonai diktatúra bevezetéséig. 
Mészáros Sándor az itt él ő  magyarság helyzetét nem elszigetelten, ha-
nem a korabeli társadalom egészében végbemen ő  folyamatok összességé-
ben tárgyalja, mert jól tudja, hogy csak igy adhat reális képet nemzeti-
ségünk tényleges helyzetéről, a többi nemzetiséghez fűződő  viszonyáról, 
az egész társadalmat átható, a nemzetek és nemzetiségek jogaiért folyó 
következetes harcot is magában foglaló, a munkásosztály élcsapata, a 
JKP által vezette osztályharc folyamatairól. 

A tanulmánykötet fejezetei egyebek között ismertetik az 1918 novem-
berében Belgrádban kötött fegyverszünet és a szerb hadsereg bevonulása 
utáni társadalmi-politikai helyzetet Bácskában és Bánátban, különös te-
kintettel a magyar kisebbség sorsának alakulására az 1920 júniusában 
megkötött trianoni békeszerződésekig. Elemzi az itteni magyarság szociális 
összetételét, a gazdasági élet viszonylagos konszolidálódását és az agrár-
reformról szóló 1919-ben hozott törvény végrehaj tását . Ismeretes, hogy 
e törvény végrehajtása során a rezsim teljes disz kriminációt alkalmazott 
a magyar, német és román földnélküliekkel szemben. Mivel a magyar 
nincstelenek voltak relatív többségben, így a nacionalista szempontok 
szerint végrehajtott agrárreform őket sújtotta legjobban. '°Hiába verejté-
keztek rajta és érte, ismét föld nélkül maradtak. 

Az előállt új helyzetben a magyar polgári rétegek önálló magyar 
párt megalakításában és a mindenkori kormánypárttal való együttmű-
ködésben, a hatalomban való részesedésben keresték a kiutat, a magyar-
ság olykor sajátosan értelmezett jogainak elismertetését. Ezzel szemben 
a magyar munkásosztály az új államalakulat kibontakozó forradalmi. mun- 
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kásmozgalmán belül, annak részeként, a társadalom mélyreható demok-
ratikus átalakításáért folytatott együttes harcban kereste szociális és 
nemzetiségi jogainak valóra váltását. 

A társadalmi és politikai harcok, valamint a gazdasági állapotok 
elemzése mellett a szerző  nagy figyelmet szentel a vajdasági magyar nem-
zeti kisebbség kulturális életének, az elemi iskoláról szóló, a magyarok-
ra nézve hátrányos megkülönböztetést alkalmazó iskolatörvénynek és ál-
talában a közoktatás helyzetének, valamint a m űvelődési viszonyoknak, a 
kisebbségi sajtónak, az irodalmi élet megnyilvánulásainak és természete-
sen a sok helyütt megalakított magyar muvel ődési egyesületek működé-
sének. A kisebbségi magyarság kulturális élete mindvégig kedvez őtlen kö-
rülmények között alakult. Az iskolák, az egyesületek stb. m űködését a 
hatóságok állandóan szemmel tartották és betiltással fenyegettek. 

Mészáros Sándor munkája a jugoszláviai magyarság életének tíz 
nehéz esztendejét vázolja fel és elemzi igen részletesen, nagy tárgyisme-
rettel, úgyhogy a végső  következtetéseket nem nehéz levonni bel őlük, ti. 
hogy — a vázolt helyzettel ellentétben — a különböz ő  nemzetek és nem-
zetiségek csakis a társadalmi egyenjogúság alapján élhetnek együtt, test-
vériségben és egységben építhetik a maguk és a közös haza jöv őjét, úgy, 
ahogy azt az osztályharcos munkásmozgalom mindig is hirdette, ám ez 
csak a szocialista forradalom gy őzelmével vált lehetđvé. 

Ez a könyv nagy hozzájárulás az itt él ő  magyarság önismeretének 
bővítéséhez, s reméljuk, lesz folytatása is, hisz a következő  másfél évti-
zed történelme legalább annyi problémáit vetett fel, mint az els ő  tíz esz-
tendő. 

Bizonyára nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy Mészáros Sándor 
legújabb . műve — Lőbl Árpád Madari u Vojvodini 1700-1944 és Rehák 
Laszló A kisebbségek Jugoszláviában c. munkája mellett — a legfon-
tosabb olyan kiadvány, amely a jugoszláviai magyarság általános helyze-
tével, történelmével foglalkozik. 'Éppen ezért reméljük, hogy magyar nyel-
ven is megjelenik. 

BRINDZA KÁROLY 

EGY IRODALOMTÖRTÉNET „ELŐZETESEI" 

A magyar irodalom története 1945-1975. I. és IV. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981, 1982. 

Rég fogadott nagyobb érdeklődéssel s kísért hevesebb vitákkal a 
magyar olvasóközönség és a kritika irodalomtörténeti művet, mint A ma-
gyar irodalom története 1945-1975 megjelent els ő  két kötetét. Pontosab-
ban: a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének 
gondozásában kiadott és kiadandó szintézisnek nem is az els ő  és máso-
dik kötete jelent meg, hanem az első  és negyedik. Az előbbi alcíme sze-
rint az „irodalmi élet és irodalomkritika" összefoglalását nyújtja, az 
utóbbi pedig „a határon túli araagyar irodalom"-ét. (A kézikönyv szer-
kesztője Béládi Miklós, a szerkesztő  bizottság tagjai: Béládi Miklós, Bod-
nár György, Sőtér István és Szabolcsi Miklós. Lektorai: Illés Endre, 
Király István és Pándi Pál, az els ő  köteté még Tóth Dezső  is.) 

Bár szerkesztője rokonszenves nyíltsággal és ékesszólóan bizonyít-
ja, hogy helyes sorrendet választott, amikor az irodalomtörténeti össze-
foglalás élére az irodalmi élettel és az irodalomkritikával foglalkozó 
könyvet illesztette, kétségtelenül megszívelend ők azok a bíráló észrevéte-
lek, melyek azt hangsúlyozzák, hogy az irodalom mégiscsak akkor igazán 
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izgalmas, amikor verset, prózát vagy drámát olvasunk, magyarán: szép-
irodalmat, s egy korszak irodalmi életére nem kritikusai és tudósai a 
legjellemzőbbek, hanem írói. Nyilvánvalóan a még sajtó alatt lev ő  köny-
vekből ismerhetjük majd meg az igazi irodalomnak életét, a kézikönyv 
első  kötete sokkal inkább a rendszerteremtés izgalmas kísérlete, s egy-
szersmind bepillantást enged vagy legalábbis homályosan sejteti, hogy 
munkájuk közben a könyv szerkesztői és szerzői nem ritkán nagy ne-
hézségekkel találták szembe magukat, s — ezt alighanem természetesnek 
érezhetjük — az egyes fejezetek íróinak ízlése, ítélete korántsem volt 
egységes, mint ahogy alig lehetett ilyen a szerkeszt ő  és a lektorok 
irodalmi vélekedése sem. A kézikönyv első  kötetének megjelenése után 
fellángolt nem éppen szenvedély -mentes vita olyasmit sejtethet, hogy a 
magyar irodalmi közgondolkodasnak nagyon sok vitatott kérdése van, 
melyek nyilvánvalókká lettek a kézikönyv körüli eszmecserékben, de 
amelyek meglétére következtethetünk olyan kiadványok alapján is, mint 
a Történelmi jelenidő  című  könyv, amelyben jeles irodalomtudások vitáz-
nak a mai magyar irodalom legizgalmasabb ,kérdéseir ől. 

Az első  kötet rendkívül érdekes ;  gazdag anyagot mozgató, Béládi 
Miklós írta bevezetése már jelzi a vállalkozás egyik kulcsproblémáját: 
az újabb magyar irodalom korszakolásának nem eppen könnyű  kérdés-
körét. A kisvetkező  kétségekre kellett válaszolniok a szerkeszt őnek és 
munkatársainak: vízválasztó-e a magyar irodalom történetében a felsza-
badulás történeti ténye? Egységes korszaknak tekinthet ő-e az úgynevezett 
„fordulat évé"-ig, tehát nagyjából 1949-ig terjed ő  szakasz? Miképp érté-
kelhető  a „személyi kultusz" irodalma? Érezhető-e ebben az a folytonos-
ság, melynek meglétét nagy tekintélyű  irodalomtudósok hangoztatják, 
avagy pontosan fordítva: 1949 és 1953 között mélyponton volt-e a magyar 
irodalom, mint ezt nem kevésbé tekintélyes irodalmárok hangoztatják? 
Elválasztható-e egymástól az irodalom'történetírás és a kritika? Kik az 
„igazi" kritikusok: akik e műfajt művelik, vagy éppen azok, akik kirán-
dulásokat tesznek ide is? S végül, de nem utolsósorban: megteremtette-e 
a múló idő  azt a távlatot, mely alkalmas a higgadt, tárgyilagos szintézis 
kialakítására? 

Olyan kérdések ezek, melyekre a kézikönyv nem válaszolhatott 
végérvényesen, ám felelete sok 'szempontból mégis orientálja majd a 
további kutatást. A mű  szerkesztőjének és szerzőinek elképzeléseit az 
irodalmi élettel foglalkozó fejezetekb ől olvashatjuk ki, bár e fejezetek 
rögtön mutatják azt a tényt is, hogy íróik elképzelése nem egységes. Szín-
vonalas és érdekes a fordulat évéig adott körkép, melyet egy munkakö-
zösség alkotott, evésen vitatható viszont az a rész, mely 1975-ig rajzolja 
meg az irodalmi élet tablóját, s amelyet Szabolcsi Miklós írt. Ez utóbbi-
ban gazdag világirodalmi kitekintés mellett a hazai irodalomnak sok és 
súlyos megoldatlansága némiképp homályban marad, érezhet ő, hogy a 
tudós szerző  patikamérlegen adagolja ítéleteit, sejtetve, hogy véleménye 
szerint hiányzik még a távlat s hiányosak az irodalomtudománynak a 
korra vonatkozó ismeretei is. Áam ha fellapozzuk azokat a folyóiratokat, 
melyek 1949 és 1956 között jelentek meg, s összehasonlítjuk a bennük 
kifejezett elveket s megfogalmazódó irodalomszemléletet a következ ő  
korszak örvendetes módon megsokszorozódó dokumentumaival, rögtön 
nyilvánvaló lesz, s az elfogulatlan olvasó is képes annak kijelentésére, 
hogy az 1949 utáni néhány esztendő  rengeteget ártott a magyar irodalom-
nak. Jelentős írók kényszerültek hallgatni, s a megmaradottak munkás-
sága — egy-két vonzó kivételtől eltekintve — is inkabb csak a jobb lehe-
tőségeket sejtette, semmint igazolta azokat. Az a kép, melyet ezekr ől az 
évekről a kézikönyv ad, nincsen szinkronban azzal, amit a korról szóló 
emlékezésekből kiolvashatunk. Irányzatok süllyedtek el, vagy hallgattat-
tak el erőszakosan, ma már klasszikusnak mondott írók maradtak ki az 
fröszövetségből, s publikációs lehetőség, híján a „műfordítás gályapad-
jára" vonattak, kivételesen fontos folyoiratok sz űntek meg egyik pilla-
natról a másikra, s eluralkodott az a sematizmus, mely ellen Révai Jó-
zsef állítólag szenvedélyesen küzdött, valójában azonban tekintélyének és 
hatalmának (!) teljes súlyával támogatott. Semmiképpen nem véletlen, 
hogy a háború utáni években tekintélyes szerepet vállaló s az új magyar 
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irodalom ügyének nemcsak szolgálatokat tevő, hanem károkat is okozó 
Lukács György maga is a peremre szorult , Déry Tibor alkotásai körül 
viharok tomboltak , s Iilyéš Gyulának is szüksége volt minden diplomá-
ciai érzékére és tapasztalatára, nehogy hasonló sorsra jusson. Érdemes 
volna újra könyvben is megjelentetni az írószövetségi közgy űlések teljes 
anyagát , hogy megértsük azt a már--már komikus erőfeszítést, mellyel őt 
elkötelezett állásfoglalásra biztatták (és kik biztották ... ! ), vagy hogy 
képet nyerjünk arról, kik és hogyan ítélkeztek Lukács György fölött. 
(Meg kell említenünk, hogy a kézikönyv egyik legkiegyensúlyozottabb, 
leggazdagabb anyagot felvonultató fejezete foglalkozik Lukáx:s Györggyel 
Kenyeres Zoltán jóvoltából. Az általa rajzolt Lukács-kép azonban nem 
mindenütt egyezik azzal, ami a Révai-fejezetb ől kibontakozik. A „tragi-
kus" Révai képletét meg is lehet fordítani. s felvetni a kérdést: nem a 
magyar irodalom lett-e „tragikus" sorsú — Révai közrem űködésével?) 

Meggyőződésünk szerint az új kézikönyv központi fejezete az, ame-
lyik az 1949-től 1975-ig terjedő  irodalmi életet tárgyalja. Kétségtelen, igen 
nehéz dolga volt a fejezet írójának, hiszen rendszert kellett teremtenie 
a látszólagos rendszeertelenségben s az irodalommal egyenrangú félként 
kellett tárgyalnia magát a művelődéspolitikát, mely 1956 cezurája után 
alapvetően és jótékonyan változott meg. Ezt a változást azonban nem 
mindenütt érzékeljük, mint ahogy itt olykor homályban maradnak a 
korszak alapvető  vitái, többek között az a polémia, mely Lukács György 
nézetei körül újra kirobbant, s amelynek során Lukácsot meglehet ősen 
vitatható eszközökkel is támadták ellenfelei. Vázlatosnak érezzük a kor 
legjelentősebb folyóiratainak és irodalmi lapjainak elemzését is. Azt, ami 
ebben a fejezetben kibontatlan maradt vagy nem nyert elég árnyalt be-
mutatást, nem pótolhatja a többi fejezet, mely a korszak kritikai életét, 
irodalomtudományi gondolkodásának alakulását tárgyalja. Az olvasó nyil-
vánvalóan jogosan hiányolhatja,. hogy nem kap alaposabb tájékoztatást 
olyan jelentős egyéniségekről, mint például Sőtér István, akinek irodalmi 
és irodalomtörténeti jelentősége 

mint 
— az irodalom fej lődésének vonatkozá- 

sában — legalább oly fontos , Qnunt például.  Révai 
fejlődésének 

 s részletesebb 
képet érdemelt volna például Pándi Pál kritikusi működése, vagy Király 
István sokszor termékenyen megújuló irodalmi gondolkodása is. Vagy 
ki vitathatná, hogy e korszak egyik legizgalmasabb, legnagyobb hatásu 
irodalomtörténésze Bóka László volt, akinek nevel ői munkássága sem 
elhanyagolható? 

Egy korszak irodalomtörténetének igazságértéke áll vagy bukik 
azon, hogy a múlt igazi értékeit emelne a korszak közgondolkozásába, 
megőrizve az igazi értékek közötti folytonosság eszményét, s hasonlókép-
pen: a kritika . nagy vizsgája, vajon a maradandó alkotásokkal kapcso-
latban van-e érdemleges mondanivalója, vagy elfecsérli erejét napi küz-
delmekben, vélt érdekeknek engedve. Jogosultnak s helyesnek érezzük, 
hogy a kritikai fejezet írói els ősorban azt vizsgálták, hogyan foglalt ál-
lást a felszabadulás utáni évek magyar kritikai irodalma e korszak leg-
nagyobb íróival; Németh Lászlóval, Illyés Gyulával, Weöres Sándorral, 
Pilmszky Jánossal, Juhász Ferenccel, Nagy Lászlóval kapcsolatban, s 
igyekeztek nyomon követni azt a folyamatot, melynek során a jobb s 
érzékenyebb kritikusok küzdelmet folytattak az . írók elismertetéséért, 
alaposabb megismertetéséért. Ugyanígy méltánylandó az irodalomtudo-
mány történetével foglalkozó rész írójának az az er őfeszítése, hogy a 
hatalmas termésből kiemelje a legjellemtiőbb s legfontosabb törekvése-
ket, kutatási irányokat. Ez utóbbi részben azonban fárasztó s hatalmas 
névsorok terhelik az olvasó emlékezetét, egymás mellé aligha illeszthet ő  
könyvek, monográfiák sorakoznak békés barátságban, mintegy annak bi-
zonyságául, hogy az idő  a biztos válogatásra, az értékes és értéktelen tö-
rekvések szétválasztására még nem érett meg, majdnem minden fejezet-
ben érezni, hogy a szerzőket kötötte az élők iránti udvariasság: senkit 
nem akartak megbántani nevük elhallgatásával, inkább hát tágítortták_ a 
névsorokat, óhatatlanul elmosva olykor az igazi értékek határait. 

A sokszor szenvedélyes vitairatok és kritikák gyakran olyat kérnek 
számon az új irodalomtörténettől, amelyre az ebben az első  kötetben 
nem vállalkozott. Akadt olyan kritikus, aki hiányolta a m űből az írókat, 
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holott nyilvánvaló: a költészet, a próza és a dráma e monumentálisra nö-
vesztett vállalkozása következő  köteteiben nyer majd részletes tárgyalást. 
Ez az első  kötet azonban máris felvet egy súlyos kérdést: ha ilyen apró-
lékos és részletező  megvilágításban ismerhetjük meg az irodalmi életet 
s az irodalomkritikát, mekkora lesz azoknak a fejezeteknek a terjedel-
me, melyek magával az irodalommal foglalkoznak majd? Ha ilyen ki-
emelt terjedelemben foglalkozik a kézikönyv Révai Józseffel -- s ez 
nyilvánvalóan fölösleges volt! —, hány lapot szentel majd Illyés Gyulá-
nak? S vajon felsorol-e mindenkit, aki csak a pályára lépett, olyan b ősé-
get teremtve ezzel, ami aligha 'könnyíti az eligazodást, avagy megelég-
szik a legkarakterisztikusabb, legjelentősebb életművek tárgyalásával, s 
a többi szerzőt épp csak érinti? E találgatásokra csak a következ ő  köte-
tek válaszolhatnak, s meg kell vallanunk, nem szűnő  kíváncsisággal vár- 

kjuk ezeket. Hiszen a már megjelent s oly makacsul vitato tt bevezető  
önyv is jelzi, hogy a szerkesztő  kitűnő  érzékkel csoportosította anyagát, 

s rendelkezik a ` rálátásnak azzal a szerencsés képességével, mely igen 
ritka a kortárs irodalomról szálák között. Azt sem szabad elfelednünk, 
hogy a kézikönyv szerzőinek e része lényegesen nyitottabban közele-
dik az irodalomhoz, mint a régebbi hatkötetes szintézis, a sokat emlege-
tett „spenót" .munkatársai tették. Ebben az irodalmi avantgarde épp hogy 
nem bukott meg a szigorú ítészek el őtt, míg az új kötetben máris érez-
zük Kassák kivételes megbecsülését. Amott a Nyugat jó néhány nagy 
költője igencsak fanyalgó méltatásban részesült, itt természetes, hogy 
Babits vagy Kosztolanyi meghatározó jelensége volt a századnak. (S őt, 
éppen Kosztolányi Dezső  félreértelmezésével kapcsolatban mond elma-
rasztaló ítéletet a negyvenes évek türelmetlen kritikai szemléletér ől!) 

Hogy a magyar irodalom történetével kapcsolatban korántsem egy-
séges az irodalomtudomány, jól jelezheti az az új ra meg újra fellángoló, 
néha „övön aluli ütéseket" hozó vita, mely az új magyarországi gimná-
ziumi irodalomtankönyvekkel kapcsolatban folyik. Ezt a szemléleti, mód-
szertani, értékelésbeli különböz őséget jól tükrözi az ú' kézikönyv első  
kötete, illetve a vele kapcsolatos, hovatovább külön iro dalommá duzzadó 
kritikai anyag is. Amint a könyv szerkeszt ője elmondta, az első  pillanat-
tól tudatában volt a vállalkozás kockázatának, s annak is, hogy a vita 
sok érdekes és fontos jelenséget hoz majd a felszínre, olyan szemponto-
kat, melyek termékenyen segíthetik a magyar irodalomtudományi gon-
dolkodás egységesülését, s a fontos kézikönyv további munkálatait is. 

Érdekes és jellemző  tünete a hazai irodalomtörténetírásnak, kritiká-
nak, hogy a negyedik kötet, mely „a határon túli magyar irodalom" 1945 
és 1975 közötti történetét foglalja össze, lényegesen kisebb visszhangot 
keltett. Ennek több oka vehet. egyrészt az a szomorú tény, hogy a kriti-
kusok tekintélyes része a puszta leíráson és ismertetésen túl nem ismeri 
kellő  mélységben ezt az irodalmi anyagot. Másrészt a vállalkozás szer-
kesztője az egyes fejezetek megírását a legjobb szakemberekre bízta, 
olyan irodalomtudósokra, akik maguk is munkásai, elismert szakért ői az 
anyaországon kívül eső  magyar irodalmaknak. A csehszlovákiai magyar 
irodalommal foglalkozó rész Csanda Sándor munkája, a jugoszláviait 
Bori Imre és Szeli István írta, a kárpát-ukrajnai fejezet S. Benedek And-
rás és az elhunyt Kovács Vilmos műve, a romániai magyar irodalommal 
foglalkozó részt Kántor Lajos és Láng Gusztáv készítette (felhasználva 
irodalomtörténetük írása során szerzett tapasztalataikat), a nyugati 
magyar irodalom vázlatát pedig Béládi Miklós, Pomogáts Béla és Ró-
nay László írta. 

Az egyes fejezetek színvonala természetesen korántsem egységes, 
pontosabban: nem egységesen magas, ez részben abból következik, , hogy 
az egyes részirodalmak színvonalkülönbsége olykor jelent ős. Az irođalom-
történésznek nyilván vonzóbb témája, izgalmasabb vadászterülete a ro-
mániai magyar irodalom, mint a csehszlovákiai, bár ez utóbbi olyan je- 
lentékeny szervező  egyéniséget mondhat a magáénak, mint Fábry Zoltán. 
Mindazonáltal a csehszlovákiai magyar irodalommal foglalkozó fejezet-
ben szembetűnő, hogy írója érezhető  fenntartásokkal viseltetik a modern 
kísérletek iránt. 
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A fejezetek szerzői két lehetőség között választhattak. Vagy feltéte-
lezték, hogy az általuk tárgyalt anyag, annak egy része ismert az olvasó 
számára, s bővebb teret hagytak az elemzésnek, méltatásnak — így tett 
például Bori Imre és Szeli István —, vagy belebonyolódtak az elemzett 
művek tartalmi ismertetésébe, ami némiképp lapossá teszi szövegeiket, 
viszont sok információt adhat a tájékozatlan olvasónak. Mindazonáltal 
a csehszlovákiai magyar irodalom némelyik regényének tartalomelmon-
dása inkább egy iskolai feleletre emlékeztet, semmint irodalmi elemzésre. 

A fejezetek szerzői részben saját tapasztalataikra támaszkodtak, 
részben jelentős előmunkálatokra, melyekből ízelítőt adott a régebbi aka-
démiai irodalomtörténet hatodik kötetének a határon túli magyar irodal-
makkal foglalkozó színvonalas része is. Teljesen új A nyugati magyar 
irodalom című  fejezet, amely igen alapos forráskutatásokra támaszkodva 
igyekszik képet adni a világ minden részére szétszóródott magyarság hol 
dilettáns, hol értékes irodalmi tevékenységéről. Igen alapos bevezető  is-
merteti a különféle irodalmi társaságok, csoportok, kiadók és folyóiratok 
munkáját, s nagy érdeme az egész fejezetnek, hagy igazán jelentékeny 
író nem maradt ki belőle. Persze az ugynevezett nyugati magyar iroda-
lomnak — már az elnevezés is vitatott — kevés az igazán jelentékeny 
írója. Talán Zilahy Lajost, Mária Sándort, Cs. Szabó Lászlót, Szabó Zol-
tánt (ő  nem tartozik a gyakran jelentkezők közé!), Faludy Györgyöt, Ha-
tár Győzőt, a filozófus Hanák Tibort, Horváth Elemért nevezhetjük an-
nak. A velük foglalkozó részletek érezhetően gazdagabbak, teljesebbek, 
s igazolják e vélekedésünket. Ugyanakkor a kézikönyv a aposan meg-
emeli a párizsi avantgarde kísérletez ők, a Magyar Műhely köré tömörült 
költők, prózairók, gondolkodók és „játékosok" jelentőségét. Ezek a szél-
sőséges irodalmi kísérletek és próbálkozások bízvást érdekesek mint 
kor- és kórtünetek, a hagyományos értelemben vett irodalmi értékük 
azonban csekély. (Arról nem szólva r, hogy Papp Tibor, Nagy Pál és a töb-
biek nem is törekszenek hagyományos irodalmi babérokra, inkább a futu-
risták módjára meghökkenteni, felkavarni vágyják olvasóikat és néz őiket.) 
De mellettük is akad néhány író és költő, akinek íróvolta legalábbis két-
séges. 

Térjünk vissza egy pillanatra a jugoszláviai magyar irodalommal 
foglalkozó részre, Bori Imre és Szeli István igen alapos, minden értéket 
számbavevő, arra rezonáló munkájára. A fejezet három részre oszlik, 
benne külön tárgyalják a szerzők a negyvenes, az ötvenes és a hatvanas 
évek irodalmát. Az itteni irodalom életképességét mi sem bizonyítja in-
kább, mint hogy korszakról korszakra adottak a megújulás lehet őségei, 
ismételten tehetséges írók t űnnek föl, s nagyrészt kialakultak azok az iro-
dalmi műhelyek is, melyek érző  és érzékeny szerkeszt ői munkával segí-
tik kibontakozásukat. Természetesen itt-ott esetleg más elképzelése van 
az olvasónak némelyik költő  vagy mű  értékeléséről, ezek azonban olyan 
eltérések, melyek nélkül talán nem is beszélhetünk szuverén ítéletalkotás-
ról. (Némelyik sajtóhibát viszont szívesen mell őztük volna!) 

A többi nemzetiségi magyar irodalom ugyancsak érzékeny mélta-
tást kap a kézikönyv negyedik kötetében. Talán csak annyit jegyezhetünk 
meg, hogy Sütő  András lényegesen jelentékenyebb író, mint amilyennek 
a róla szóló szerény terjedelmű  részlet alapján sejthető  volna. 

Mit mondjunk rövid összefoglalásul? Mindenekelőtt elismerésünk-
nek kell hangot adnunk, hiszen a vállalkozás, illetve eddigi eredményei 
máris tiszteletet parancsolnak. A magyar irodalomtörténetírás gazdagabb 
lett néhány érzékeny, pontos összefoglalással, s a határon túli magyar 
irodalmak önszemléletét is jótékonyan befolyásolhatja az a nyitottság, 
minden értékes kezdeményre való fogékonyság, mely az egyes fejezeteket 
éppúgy jellemzi, mint Béládi Miklósnak a negyedik kötethez írt beveze-
tő  fejecetét. Csak ismételhetjük: érdekl ődéssel várjuk a sorozat követ-
kező  köteteit. 

HÁMORI LÁSZLÓ 
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KÖLTŐK KÖLTŐJE 

SOMLYÓ ZOLTÁN: Jajgató Felicián. 
Szépirodalmi. Kiadó, Budapest, 1982. 

A száz esztendeje született Somlyó Zoltán romantikus alakját annak ide-
jén Kosztolányi Dezső  rajzolta meg, ifjúkori emlékeit idézve, amint a 
fővárasba érkező  ifjú költővel a New York Kávéház karzatán, „az iro-
dalmi halhatatlanság erkélyén" találkozott. „Itt látta őt legtisztábban — 
idézi fel ifjúkori önmagát és barátját —, szinteképpé merevedve. Vihar-
vert fejét látta,  egy aranyozott barokk oszlophoz támasztva, sápadt ar-
cát, keményre kovácsolt, erőszakos homlokát, kék állát, melyet sohasem 
lehetett egészen megborotválni, a száj bíborvonalát és a két szem hara-
gos szurokfényét, egészségesen villogó fogait, melyek közé cigarettát 
,szorított vad, fekete haját , fekete lakkcipőjét, fekete ruháját, meggyszín 
mellényt, melynek széles, művészi kivágásán az ingmell ragyogott. Sö-
téten nézett maga elé, amint csak a magabízó fiatalság tud, s úgy ír-
ta mindegyik versét, mint öngyilkos az utolsó levelét. Ez a csodálatos 
ember Somlyó Zoltán volt, a költő." 

Igen, Somlyó Zoltán, a költő  már megjelenésében is a romantiku-
sok hagyományát képviselte, de verseiben is ott égtek és sötétlettek a 
romantikus költészet vörös és fekete színei. Szerette „átkozott költ őnek" 
nevezni magát, 1911-ben megjelent második verseskönyvének címlapjá-
ra is ezt írta: Az átkozott költ ő. Szerette a baljós utalásokat, a sötét 
hagulatokat, sokszor énekelt a mulandóságról, szerelmes verseiben is 
gyakori vendég volt a halál. Pedig nem volt „átkozott", csak szegény és 
hajszolt életét megkeserítette az a szüntelen viaskodás, amelyet a megél-
hetésért, az irodalmi elismerésért kellett folytatnia. 

Fiatal újságíróként bejárta szinte az egész régi Magyarországot: 
fiumei, nagyváradi, szegedi, pécsi és szabadkai redakciókban dolgozott, 
szerkesztette a Közvélemény című  lapot, majd a Bácskai Hírlapot, amely-
nek történetéhez szervesen hozzátartozik az a szerkeszt ő  munka is, ame-
lyet a szabadkai életben tájékozódó Somlyó Zoltán végzett. A Bácská-
ban töltött időnek különben is alapos nyoma van Somlyó költészetében. 
Maga a költő  igen büszke volt arra, hogy egy Dráva menti kis faluban 
látta meg a napvilágot, s gyermekkorában horvát és szerb fiatalokkal 
volt baráti kapcsolata. „Szláv fajzat vagyok — írta 1913-ban Budapes-
ten keltezett önéletrajzában —, a Dráva mellől, Alsó-Domborúból, ahol 
az országnak talán legnyomorultabb népsége él. A vizek arra lefelé mér-
gesek, mind-mind lidérces pocsolyákból való lé (...) Erről a puszta, hi-
deg, sanyarú földről-világról senki sem akar tudni, és én — én innen 
jöttem." 

Később már nem a Drávamentét, hanem a Bácskát ismerte meg, 
járta be. Csantavéri Torsponton éjjel című  versében egy ilyen bácskai 
kalandozásról számolt be, Vén tutajos dala és Komp a Dráván című  köl-
teményeiben gyermekkorának az emlékeit idézte fel. Szabadka életének 
eseményeit is több írása őrzi: Az átkozott költ ő  című  kötetének vallo-
másos előszavát, amelyben gyermekkorának kisvilágát keltette életre, Sza-
badkán keltezte, Nyitott könyv című  1916-ban írott verses önéletrajzban 
— ahogy ő  mondta: ,;urai pamfletjében" — pedig külön fejezetben fog-
lalkozott szabadkai élményeivel. Milyenek voltak ezek az élmények? A 
fiatal újságíró és költő  élményei: szerkesztőségi munka, kávéházi éjsza-
kák, palicsi kirándulások, könnyű  szerelmek. Nosztalgiától átszőtt vers-
sorokban festette le szabadkai életének színterét, körülményeit: „Ott is 
repültem, vígan, lent Szabadkán, / hol szerb n ők nyakán  aranypénz csö-
rög. / Hol fojtó por száll az idők szaladtán, /és sűrűbbek a borok és 
sörök. / Hol minden második portán egy nábob, / vagy egy kocsmáros 
gyűjti vagyonát. / A költő  bizony nem vett tőlük példát. / ő  vígan her-
dált éjen, napon át." 
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A szabadkai redakcióból mégis Budapestre vágyódott: az országos 
lapok környezetébe, a szület ő  modern irodalom képviselői közé. Versei-
vel hamarosan megszerezte a fiatal Kosztolányi Dezs ő  és Karinthy Fri-
gyes barátságát, akik nagyra becsülték munkásságát, örömmel üdvözöl-
ték sűrűn megjelenő  verses füzeteit. A fiatal vidéki költ ő  hamarosan be-
érkezett fővárosi írok barátja, kedves költője lett: a költők költője, aki-
nek verseit, versesköteteit mindig nagy megbecsülés fogadta. A m űveit 
értelmező  kritikákat a legjobb modern költők — Kosztolányi, Karinthy 
és Füst Milán — írták, Somlyó Zoltán költői hangjának érzékenysége és 
őszintesége az irodalmi élet és az olvasóközönség szeretetével találkozott. 
A Nyugat tábora mégsem fogadta be igazán, legfeljebb vendég lehetett 
annál az asztalnál, ahol Ady és Babits elnökölt. 

Versei többnyire rotációs papíron: hírlapokban jelentek meg, verses-
könyveit apró nyomdák adták közre; ma már könyvészeti ritkaságok 
ezek a kötetek. Bőven ömlött ajkáról az ének, erősen hitt a költészet-
ben, az írott szó világot mozdító hatalmában, abban, hogy a költészet az 
emberiség legmagasabb értékei közé tartozik. Szívét aligha érintette meg 
a mind divatosabb kétely a költészet jöv ője iránt. Talán el sem hitte vol-
na, hogy a költői szó nem tehet csodát, nem mozdíthat  hegyeket. Rábízta 
magát a vers dallamára, arra a szavakból sz őtt zenére, amely a századvég 
lírájának szinte ellenállhatatlan hatalma volt. 

Verseinek mégsem csupán a dallam volt az ereje: a beszámoló őszin-
tesége is, az a vallomásos őszinteség, amellyel számot adott személyes 
sorsáról, hányattatásairól, nélkülözéseiről. Nyitott könyv című, imént idé-
zett verses önéletrajzában erős színekkel rajzolta meg a kor hírlapíró-
életét, azt a különös világot, amelynek a vidéki redakció volt az otthona. 
Ezeket a verseit igaz szociális érzés szőtte át. Somlyó Zoltán a szegények, 
a kisemberek iránt érzett részvétele következtében lehetett a magyar 
progresszió, az 1918-1919-es forradalmak költője. 

Életének utolsó éveit magányban töltötte, versei nem mindig kap-
tak kiadót. rA titkos írás című  1926-ban írott verses regénye csak 1960- 
ban kerülhetett kötetben a közönség elé, Válogatott versei pedig csak ha-
lála után, 1937-ben jelenhettek meg. Ezt követte Tamás Attila szerkeszté-
sében az 1962-es és most Réz Pál o ndos szerkesztő  munkája révén az új 
válogatott kötet: a címében egy ri — 1919-ben összeállított, végül azon-
ban kiadatlanul maradt — verseskötet címét idéző  Jajgató Felicián. Som-
lyó Zoltán népszerű  költő  volt életében, s megérdemelné a népszer űsé-
get ma is. Mindig a versolvasó emberek költője akart lenni, nem vonult 
félre művészetével, el tudott vegyülni azoknak az életében, akikr ől beszélt. 
akiknek dolgozott. 

POMOGÁTS BÉLA 

HŐSÖK ÉS ANTIHÖSÖK 

GION NÁNDOR: Sortűz egy fekete bivalyért. 
Forum, Újvidék, 1982. 

Hogy mi a jó regény jellemzője, azt meghatározzák az esztétikák, az 
irodalomelméletek. Ha akarjuk, mindent tudunk róla. Ennek ellenére 
sokszor ott poroskodik könyvespolcunkon az ún. jó regény, mert félünk, 
hogy saját egyéni véleményünk eltér az általános értékelést ől; mert any-
nyit tudunk már róla a kritikából, mások nézeteiből, hogy elment a ked-
vünk magunknak is hozzáfogni elolvasásához. 
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A minap azonban utazás előtt magamhoz vettem Gion Nándor új 
könyvét, a Sort űz egy fekete bivalyért címűt. Szabadka és Eszék között 
egy szuszra végigolvastam, mert nem lehet, nem lehetett abbahagyni! 
Majd az ifjúsági regény kategóriájába soroljuk, de olyan próza került a 
vajdasági olvasó asztalára, melyet bárki szívesen fog olvasni. És ép-
pen ezért lesz belőle jó ifjúsági regény, képez tartós emlékeket, mert nem 
feltett szándékkal íródott egy adott életkornak. 

Miben van a lebilincselő  varázsa Gion új könyvének? A stílusában, 
tömörségében, hangulatában és szereplői ragyogó megformáltságában. 

A regény indítása, az expozíció tulajdonképpen egy ragyogó perszif-
lázs az iskolai dolgozatokra. A nyelvezet, a stílus a frázisok használata, a 
mondatszerkezet mind, mind az iskolai írásbeli dolgozatokra emlékez 
leti az olvasót, főleg azdkra az elemekre, melyeket a pedagógusok számtalan. 
szor elmarasztalnak Karinthy idejétől napjainkig;  Mert a szenttamási ma-
gyartanár bizonyára ma is elmarasztalja tanuloját a szóhasználatért, ha 
„bítang rossz" nyárról ír, zsúfolja az eseményeket, féloldalas körmon- 
datokat használ, nagy kezdőbetűvel írja azt, hogy „Erőművész" stb. Ugyan-
akkor örül a lelke, mert észreveszi az őszben, hogy érik a 'kukorica és 
a szőlő, a zárda a „sötétség fellegvára", egyházi énekekkel a „klerikális 
reakció szellemét" élesztgetik stb. 

Lehet, hogy magam ` is elmarasztalnám bizonyos dolgokért a dol-
gozat íróját. De a mű  egészében mindennek funkciója van. A hömpöly-
gő  tagmondatokkal érzékelteti a szerző, hogy a főhős (a névtelen, az ÉN, 
az első  személyben elbeszélő) egy szuszra ismerteti a további események 
főbb szereplőit, a helyszínt, a kort, amelyben a cselekmény bonyolódik. 
Az első  személyben írt dolgozat" után ugyanis a további fejezetek nem 
jelentenek törést. Ott már mindenki ismert, az expozícióban jelzett alap-
vonások kapnak egy-egy új színt vagy fejl ődnek tovább. 

A helyszín lehet bármelyik falu, nagyközség ebben a mi tartomá-
nyunkban, mert mindenütt hasonló gyerekekkel találkozhatunk vagy fel-
nőttekkel; olyanokkal, ahogy a gyerekek látják őket. Az idézett frázisok, 
valamint a többi fejezetben csak úgy mellékesen odavetett jelzések 
alapján meghatározható a kor is, amikor a cselekmény játszódik: a há-
ború befejezésétől nem túl közeli és nem túl távoli id őben. 

A cselekmény igazi hősei gyerekek. Az általános iskola fels ő  tago-
zata valamelyik osztályának tanulói. Az a korosztály, amely tev őlegesen 
nem élhette át a háborút — koránál fogva —, de emlékvilágában, a tudat 
alatt ott munkáinak azok az  események, amelyek szemlél ő  részesei voltak: 
hadseregek vonulásának,  társadalmi változásoknak. Még lépten-nyomon 
találkoznak a kor hordalékával; hányódó lőszerrel, az elmenekültek el-
ásott holmijáról szóló legendákkal. Kimaradtak a háború nagy kalandjá-
ból, és öntudatlan részesei a forradalmi átalakulásnak. 

Az egyes szám első  személyben megírt történetnek nagy hangulat-
teremtő  ereje van. A szerző  egy pillanatra sem zökken ki a szerepéből: 
nem oktatgat, nem magyarázza a kort, a jelenséget. Mindent úgy mutat 
be, úgy ábrázol, ahogy egy elsős tanuló láthatott azokban az években. És 
mennyire ismeri a gyermeki látásmódot! 

A kamasz számára a fogadás szent. Ha meg kell enni a m űvirá-
got, hát megeszi, s ha ezért jár a bicska, hát lemond féltett kincsér ől. 
Lelkében két világ kavarodik: a letűnő  régi maradványai az újjal. Ha 
heccből is, de énekli a karácsonyi egyházi énekeket, lelke mélyén fél a 
babonáktól. A cigányasszonynak varázserőt tulajdonít: akinek megszámolja 
a fogait, annak kihullanak a fogai, vagy akinek megsimogatja a fejét, megko-
paszodik. Zavaros mágiát teremt magának. A Hofanesz kislányok sírját 
kerülgetve a dolgok jobbra fordulását remélik. 

A felnőttek furcsa neveket kapnak, ha tudnák is a nevüket: Girhes 
Lótetű, Erőművész, Kanegér. Hajaj! A pedagógusok tudnák csak meg-
mondani, hogy hány ilyen név vagy ragadványnév él egy-egy osztályban 
a gyerekek között! 
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Mindez azonban külső  kellékként maradna, ha a belső, pszichés jel-
lemzők nem lennének ugyanilyen autentikusak. A pubertást megelőző  
korra jellemző  a „banda ' , a gyermekcsoport kialakulása. A banda mag-
ját három fiú képezi: a szerz ő, Burai J. és Szivel Sanyi. Időről időre két 
vagy több fiú csatlakozik hozzájuk, de ezek ideiglenes kapcsolatok. A bel-
ső  körön belül a szereplők legplasztikusabban jellemzettek, különösen 
Burai J. és Szivel Sanyi. Sanyit eleinte megt űrik. Nem több a számukra, 
mint más fiú, aki csatlakozik hozzájuk. A csoporton belüli kölcsönhatás 
azonban észrevétlenül hat rá. Fokozatosan változik viselkedése. A cselek-
vésben, tettekben, meghatározott élethelyzetekben formálódik jelleme 
olyanná, hogy azonosulni tudjon másik két társával mindenben. 

Az iskola számukra valami szükséges rossz. Nem is ejtenek sok szót 
róla. Van. Csak Fodó tanár úrról, aki rendszeresen „belegelt" és végipo-
fozta a fél osztályt, mégis őt szerették, mert „Történelemkönyveink ugyan-
is dögunalmasak voltak. Az emberek valahogy kihullottak bel őlük. Fodó 
tanár ur hozta vissza őket, amikor nem volt bánatos, és tisztán csillo-
gott a szeme. Ő  nem azt tanította, ami a könyvben volt, ő  az emberek-
ről beszélt. Érte még a történelemkönyveket is bemagoltuk, arra az eset-
re, ha a tanfelügyelő  jönne." 

Fodó tanár úr felesége megszökött a Girhes Lótet űvel, az erőművész 
segédjével. Fodó tanár úr ottmaradt pár hetes kisfiával, hát iszik. De még-
is ő  jelenti igazán az iskolát, ő  van legnagyobb hatással hőseinkre. Anti-
hős. Melléje sorakozik Acsi Lajos, a volt földbirtokos. A háború alatt ka-
tonaszökevényt rejtegetett. Most nincs semmije és iszik. Végeérhetet-
len sakkjátszmájukban állandó szekundáns Berecz plébános. Ő  is iszik, 
de csak módjával. „Nem csak öregasszonyok járnak a templomba" — vall-
ja nem nagy meggyőződéssel. Talajukat vesztett emberek. Sérültek, mint 
Fekete Péter, aki négy kislányt temetett el, akik közül egy érte meg csak 
a negyedik hónapot, s most két fekete bivalyát szereti csak ... A háttérben 
melléjük sorakozik Kanegér, az ócskavasas, Beles Marci, aki a helyi fut-
ballklub edzője és táplálója, Mind a maga bogarával, furcsa szenvedélyé-
vel. De ha nem így lenne, a gyerekek észre sem vennék őket! 

A cselekmény csúcspontja a fekete bivaly pusztulása. Szeretik, mert 
Fekete Péter is szereti bivalyait, és mert ebben a korban általában a gye-
rekek nagyon szeretik az állatokat. A Szelíd Rókát is, majd a kismacskát. 
És milyen hatalmas áldozatot hoz Burai J., hogy megvigasztalja vele No-
vák tanárnőt .. . 

Az eseménysor tulajdonképpen néhány nap alatt történik. A rendkí-
vüli tömörítés jó ritmust kölcsönöz a regenynek. Az eseménymozzanatok 
közötti időtávot Gion nagyszerű  érzékkel oldja föl: „Napokig esett az es ő" 
— íratja a főhőssel. Ezalatt a gyerekek nem csinálhatnak semmit. Nem 
csatangolhatnak a faluban, a határban, a folyón, a környéken. Ezek a na-
pok kihullanak az emlékezetükb ől. Szóra sem érdemes ez a pár nap. 

A ritmust nem lassítja leírásokkal sem. Tulajdonképpeni leírást csak 
a gyermekek szerelmeiről találunk: macskákról, bivalyokról. Nem is le-
hetne másként, mert a gyermeki ábrázolásban nem nagy szerepe van a 
leírásnak. Ha erre rákényszerül, inkább azt rajzolja vagy írja, amit a dol-
gokról tud, és nem azt, amit lát. Például: 

„Én például módfelett elégedett voltam a tájképemmel. Egy gyö-
nyörű  folyóparti részletet ábrázolt, két magas jegenyefával, a fák hosszú 
árnyékot vetettek a vízre, amelyben két vadliba úszott, közelükben pedig 
egy nemeskócsag halászott. Burai J. szeretett vízimadarakat rajzolni. No-
vák tanárnő  pedig akadékoskodott: 

— Hol látsz ilyenkor madarat a vízen? — kérdezte. 
Tényleg nem láttam egyetlen madarat sem a folyón ..." 
De a gyerek tudta, hogy a folyóhoz tartoznak a madarak! Oda is 

kerültek a rajzra. Tehát felesleges lenne a leírás is a regényben, hiszen a 
szerzői látásmód szerint köztudott, hogy milyen az iskola, a pajtások. A 
művirág az más; az olyan visszataszító, hogy annak figyelmet kell szentel-
ni. A padlás is, ott minden lehet, ahol állitólag gépfegyvert talált valaki. 
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És milyen találó a jellemzés: 
„A padlás olyan volt, mint egy óriási kutyaól. A szaga is valamelyest 

a kutyaólra emlékeztetett." 
Írói túlzással álliunk szemben 'talán? Nem hinném. Ez az a falusi 

gyerekkor, amikor mindenütt megfordulnak. Még a kutyaólban is. Min-
denről van emlékük. Szín-, szagemlékük. Meg számtalan karcolás, vágás, 
sebhely a testükön. Meg számtalan emlék a lélek tárházában. 

Mint Gion Nándoréban. Szabadjon hinni, hogy a maga gyermekko-
rából merített a könyv megírásához. M űvészien újraalkotta emlékeib ől 
azt a világot, amelyet a gyermekkor egy szakaszán átélt. Igen, újraal-
kotta, és nem a felnőtt minden ismeretével felidézte. Csak így születhe-
tett meg a jugoszláviai magyar irodalom nagy ifjúsági regénye, amely min-
den fiatal könyvespolcára odakívánkozik. 

HORVÁTH MÁTYÁS 

VUK KARADŽIÓ NÓTAFÁI-RÓL 

VLADAN NEDIĆ : Vukovi peva či. 
Matica srpska, Novi Sad, 1981. 

Dr. Vladan Nedić  kutató, Lazarevi ć , 
Jakšić, Šantić, Njegoš és Karadžić  
műveinek nagy tisztelője és ismerő-
je ez alkalommal is egy nagyobb, 
körültekintő  tanulmánnyal ajándé-
kozta meg könyvállományunkat. Az 
újvidéki Matica srpska kiadásában 
jelentetett meg egy újabb tanul-
mányt, melynek címe: Vukovi peva-
či, vagyis Vuk nótafái. A százhúsz 
oldalas könyvben a már eddig is 
közétett idevonatkozású tanulmá-
nyaiból (mint pl. Filip Višnjić. Rad-
mčki univerzitet—Književnost, Be-
ograd, 1963), valamint újabb kuta-
tásainak eredményeiből válogatta 
össze a lényeges, nélkülözhetetlen 
tudnivalókat Vuk Karadžić  híres 
énekeseiről. A nótafák származását, 
életét, magatartását, kalandos uta-
zásait fontos adalékoknak szánja, 
hogy pontosan megvilágíthassa, 
miért került sor kiválasztásukra, 
énekeltetésükre. 

„Vladan Nedić  feldolgozásának 
középpontjába ez alkalommal azt a 
témát állította, amelyik az éneke-
sek, a nótafák szerepére világít a 
népköltészeti alkotások keletkezésé-
ben, továbbélésében, valamint e sze-
mélyeknek a hozzájárulását a meg-
teremtésükhöz" — mondja Radmi-
la Pešić  a könyv utószavában. S hogy 
ez valóban sikerült, azt nemcsak a  

felsorolt és bemutatott nótafák szá-
ma, de a hozzájuk fűződő  fontos 
tények és adatok pontos feltárása 
is igazolja. Tešan Podrugović, Filip 
Višnjić , Slepa Živana (Világtalan Ži-
vana), Starac Milija (Milija apó), 
Stojan Hajduk (Hajduk Stojan Se-
ljak iz Rudničke nahije (A Rudnik 
környéki paraszt), Pavle Iri ć, Sta-
rac Raško (Raško apó), Slepa Jeca 
(Vak Jeca), Slepa iz Grgurevaca (A 
grgurevaci világtalan), Matko Ut-
vič, Damljan Dulović, Jovan Mićić , 
Slepa Stepanija (Vak Stepanija) és 
Filip Bošković  nótafa alakja eleve-
nedik meg előttünk a könyv olvasá-
sa közben. 

„Vuk nótafái csak nagyon ritkán 
tartoznak a paraszti rétegbe. Legin-
kább hajdukok, kereskedők és vak 
emberek" — olvashatjuk a felhívást 
az előszóban. Csaknem mindannyian 
harcosai a tizennyolcadik század vé-
gén és a tizenkilencedik század ele-
jén végbement háborúknak, legtöbb-
ször az ő  életükben, jelenükben meg-
történt, lejátszódótt eseményt éne-
kelték meg guszlával a kezükben. 
Még alig oszlott szét egy-egy felsza-
badító harc után a lőpor füstje, már-
is ajkukon a szépen zengő  dal. Né-
melyik közülük nagy, kiváló költő-
nek minősíthető, némelyik viszont 
megmarad az egyszerű  krónikás 
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szintjén. Sok hagyományt, öröksé-
get vittek a hősi enekekbe, s több 
szövegben a fő  motívum inkább a 
hagyományozást, az örökséget idézi, 
mint az u-szerűt. Valamennyinek 
megvolt a maga külön kedvelt té-
maköre, éneklő, verselő  sajátos stí-
lusa. 

Vladan Nedić  minden nótafának 
külön fejezetet szán, s ezekben pon-
tosan kimutatja, hányat jegyzett le 
Vuk Karadžić  mindegyiktől. Filip Viš-
njić  nevéhez példáultizenhat szö-
veg fűződik. Ezek közül egyetlen szö-
vegben szól Kraljevi ć  Markóról, 
megpedig halálát mondja el (Smrt 
Marka Kraljevića). A híres és nép-
szerű  hős azonban nem hősi halált 
hal e dalban, hanem hagyományos 
módon, szinte a pogány . idők titok-
zatos módszereivel veszi el tőle a 
mindenható az életet. Itt mutatja ki 
a könyv szerzője azt az érdekes mo-
tívumot is, amely a muzulmán hős-
énekekre jellemző : hogyan temeti el 
gazdája a lovat. Marko nagyobb szer-
tartással és ceremóniával válik meg 
Šarac lovától, mint az édestestvé-
rétől. 

A Vak Stepanija mindössze négy 
szöveget énekelt Vuknak, de ezeket  

a legeredetibb módon adta vissza, 
nem tett hozzájuk semmit, ragaszko-
dott a hagyományokhoz, a múlthoz, 
az örökséghez. E szerémségi nótafá-
nak dicséretre méltó és magas szin-
tű  ízléséről szól könyvünk szerzője. 

A Ravanica újraépítése (Opet 
zidanje Ravanice) ugyancsak érde-
kes momentumokra hívja fel a fi-
gyelmet: énekese a többi hasonló 
három szöveg alapján állítólag egy 
névtelen Rudnik kerületi paraszt le-
hetett. 

Nincs módunkban bemutatni 
minden ilyen fontos mozzanatát a 
könyvnek, azonban hasonló lényeges 
újdonságokat találhatunk valameny-
nyi fejezetében. A filológiai pontos-
sággal és nagy körültekintéssel ké-
szített tanulmány valamennyiünk 
példaképéül is szolgálhat. Els ősor-
ban a Vuk-kutatók gazdagodtak e 
könyvvel, de minden néprajzkutató 
meríthet belőle értékes útmutató-
kat, lényegbevágó adatokat. A köny-
vet több illusztráció is díszíti. Mind-
egyik híres festő, ismert művész 
munkája. 

MATIJEVICS LAJOS 

KÖNYV A NÉP! METEOROLÓGIÁRÓL 

HERCZEGH ÉVA—VOJNITS ANDRÁS: Időjós élővilág. 
Natura, Budapest, 1981. 

Az ember mindig figyelt a termé-
szeti jelekre, hogy az időjárásra kö-
vetkeztethessen. Az időjárás ugyan-
is ősidők óta érdekelte az embert. 
Nem is csoda, hisz még ma is füg-
günk az időjárástól, hát még régen, 
a hagyományos paraszti kultúrában, 
amikor az időjárás változásától füg-
gött az ember élete, táplálkozása. 
A népi meteorológia, melyről nem- 
régen fejeződött be egy szerény so-
rozat a Magyar Szóban, szájról száj-
ra szállt, szülőkről gyermekekre 
öröklődött. A reális tapasztalatok 
alapján, a természetben megfigyelt 
jelenségek és jelek összefüggéseb ől 
következtetett a földm űves, az ál- 

lattenyésztő  az időjárási jelenségek-
re. A tapasztalatokra épülő  időjós-
lás, időjárási előrejelzés igen fon-
tosnak bizonyult a létfenntartásban, 
a gazda felkészülhetett a földműves-
munkára, a pásztor, az állatenyész-
tő  a várható zivatarra, időválto-
zásra. 

Az Időjós élővilágban a szerzők 
összegyűjtötték a régi paraszti hie-
delmeket, de ezek mellett a tudo-
mányos vizsgálatok eredményeit is 
közlik. Céljuk ugyanis: „színes, szó-
rakoztató, de emellett azért a tév-
eszméket eloszlató olvasmányt kí-
vántuk átnyújtani Olvasóinknak." 
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A könyv néhány alapfogalom és 
a velük kapcsolatos félreértések tisz-
tázásával kezdődik. így pl. szó esik 
az időjárás és az éghajlat összeke-
veréséről, a naptevékenységről, a 
szélről, a csapadékról, a holdról, fá-
zisairól, az időjárási frontokról. De 
nemcsak itt, az alapfogalmak meg-
magyarázására minden fejezetben 
sor kerül a megfelelő  helyen. 

Az id őjóslás különböz ő  légköri 
jelek alapján c. fejezetben kerülnek 
tárgyalásra a felhő, a szél, a légnyo-
más, a harmat, az égbolt csillagai, 
az égbolt színe, a füst, a szivárvány 
stb., mert ezek mind alapot szolgál-
tatnak az időjóslásra. 

Egyes időjárási tényezőkből kö-
vetkeztethetünk a jövő  időjárására, 
de bizonyos metorológiai helyzete-
ket is észlelhetünk, pl. a hideg vagy 
meleg frontot. A meleg front előtt, 
tudott dolog, hogy a légnyomás erő-
sen süllyed, a szél erősödik, a hő-
mérséklet és a nedvességtartalom 
növekszik, a látástávolság csökken. 
Ezt jelezve először fátyolfelhők, 
majd rétegfelhők jelennek meg, még 
eső  is lehetséges. A gyógyászatban 
fontos a frontbetörésekre felkészü-
lés, mind a beteg, mind az orvos 
szempontjából. A rádió, a televízió 
pl. sok helyen jelezni is szokta a 
frontbetöréseket, hogy a betegeket 
ne érjék felkészületlenül, illetve véde-
kezhessenek ellenük. 

Az év egyes napjaihoz f űződő  idő-
jóslások címet viselő  fejezetben a 
nálunk is jól ismert rigmusokat, el-
nevezéseket, hiedelmeket fedezhet-
jük fel.; szeptember 8=fecskehaj-
tó kisasszony,. az év legszárazabb 
napja, mikor is a sürgönydrótokon 
útra készülő, hangosan csivitelő  fecs-
kerajokra figyelhetünk fel. 

A növények rövid távú időjóslá-
sa tárgyalásakor kiderül, hogy a no- 
vényi jóslások zöme esőre vonatko-
zik. A tavaszi százszorszép pl. a hó-
virággal, gyermekláncfűvel együtt 
zárva tartja virágzatát, ha eső  kö-
zeledik. A beléndeket viszont vihar-
űzőnek tartja a hiedelem. A növényi 
anyagokból készült tárgyakból is jó-
solhatunk, p1. az ablakrámából, a 
hordó dugójából, a zsákmadzagból, 
a harangkötélből stb. 

Az állatok rövid távú jóslatairól 
esik szó a következő  fe jezetben. Az 
állatoknak a fényerős e, hőmér-
sékletre , illatokra , han ullámokra, 
légnyomásra, a föld mágneses teré- 

nek változására való, még az ember 
készítette műszereknél is pontosabb 
érzékenységével lehet magyarázni  bi-
zonyos szokatlan viselkedést, amiből 
az ember bizonyos következtetése-
ket von le. Gondoljunk csak . pl. a 
leveli békák, halak, szúnyogok, le-
gyek, méhek, piócák, tyúkok, vere-
bek, varjak, kutyák, macskák, sza-
marak, fecskék stb. viselkedésére 
eső, vihar, földrengés előtt. 

De nemcsak a növények, állatok 
viselkedése méltó figyelemre, az em-
ber szervezete is időjós. A nagyobb 
esőzéseket, havazásokat a légnyo-
más változása előzi meg, erre az 
idegrendszerrel rendelkez ő  élőlények 
érzékenyek. Eső  előtt pl. az arcszín 
halványabbá válik, ingerlékenyebb 
lesz az ember, ilyenkor törnek ki a 
nagy veszekedések, verekedések. Es ő  
előtt aluszékony az ember, ásítozik. 
sok ember prüszköl, fáj a feje, nyi-
lallnak a reumás testrészek, a sebek 
viszketnek, a fülünk is viszket, szá-
raz a tenyerünk, még a tyúkszem 
nyilallása is esőt jelez. Az évszakok-
kal szemben is különböző  módon vi-
selkedik az ember szervezete. A bio- 
meteorológia feladata az ezzel való 
foglalkozás. A hideg szél pl. érgör-
csöket, reumás és ízületi bántalma-
kat, a meleg légáramlás idegrend-
szeri, emésztési zavarokat és mig-
rént okozhat. Légnyomáscsökkenés-
kor gyakoribbak a fertőző  betegsé-
gek, a szív ritmuszavarai, a vérke-
ringési nehézségek. 

Az évszakok is más-más betegsé-
get hoznak. Tavasszal influenza, 
megfázásos betegségek, izomgör-
csök, diftéria, skarlát, a pajzsmi-
rigy-túltengés súlyosbodása jelent-
kezik. Télen, tavasszal több a tü-
dőgyulladás, légcsőhurut, szamár-
köhögés, sok a bőrbetegség. 

A sokat emlegetett frontátvonu-
lás is hat az érzékeny idegrendsze-
rűekre és a betegekre. 

Az időváltozással kapcsolatos 
túlzott érzékenységet meteoropatiá-
nak nevezik. Sok klinikán nehe-
zebb műtétek előtt kikérik a me-
teorológus, ill. orvosmeteorológus vé-
leményét a szövődmények elkerü-
lésére. 

A növények is előrejelzik, hogy 
milyen lesz az ősz, a té vagy a ta-
vasz. Többek között pl., ha korán 
színeződik el a lomb, enyhe lesz a 
tél, ha későn, akkor kemény. Sok 
komló, sok búzacsomó -- tartja a 
régi közmondás. 
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Az állatok is megérzik az évsza-
kok időjárását. A hangyák magas 
bolyt építenek, ha szigorú telet vár-
nak. Ha a darazsak októberben is 
csoportosan láthatók, erős, hideg, 
hosszú télre lesz kilátás. Ha ősszel 
a pók a kályha mellé szövi a há-
lóját, hidegre fordul az idő . 

A népi távprognózis zöme a köl-
töző  madaraknak az állandó id ő-
pontól eltérő  elváltozásából vagy ér-
kezéséből indul ki. A madarakat a 
ciklonok és anticiklonok vezérlik, 
tehát valóban jeleznek egy bizonyos 
időjárási helyzetet. A fecskék koráb-
bi érkezése pl. meleg nyarat, a ké-
sőbbi hűvöset, idó előtti távozásuk 
kemény telet, a későbbi enyhét jó-
sol. Ha korán mutatkozik a vadli-
ba, szigorú tél várható. 

Nemcsak időváltozást, hanem 
földrengést jelző  állatok is vannak. 
Megérzik a gyenge talajrezgéseket, 
a mágneses vagy elektromos erő-
terek változásait a kutyák, a macs-
kák, lovak, patkányok, tyúkok, disz-
nók, galambok, halak, kígyók. Fel-
tűnő  nyugtalanságuk földrengéste-
lez. Az 1979-es szarajevói földrengést 
órákkal előbb jelezték nyugtalan 
körbe-körbe rohangálásukkal a ket-
recben az állatkert oroszlánjai és 
medvéi. Az 1975-ös kínai földrengés 
előtti szervezett evakuálást is az ál-
latok jelzésére rendelték el és men-
tették meg így az emberek százait. 

Az állatok földrengést előre jel-
ző  viselkedését sokan sokféleképpen 
próbálták megmagyarázni. Helmut 
Tributsch fizikus aeroszol elméletét 
lassan elfogadják. Szerinte a rengés 
kitörése előtt az apró lebegő  elekt-
romos töltésű  részecskék útján 
elektromossággal töltődik fel az ál-
latok teste, mivel ez rendkívül kel-
lemetlen érzés, mindenáron igyekez-
nek kitörni az aeroszolfelh őből. 
Ezért az észnélküli menekülés. 

Az Egy kis asztronómia c. feje-
zetben olvashatjuk, hogy a csillag-
jósok szerint Nap, Hold, a bolygók, 
állócsillagok és csillaghalmazok egy-
idejűleg fellépő  gravitációs és elekt-
romágneses összhatása okozza az id ő-
járást, a földrengést, a vulkánkitö-
réseket. Nincs igazuk — szerintük — 
a légkörrel foglalkozó természettu-
dósoknak és a gyakorlati meteoro-
lógusoknak. Az asztrológusok sze-
rint a csillagok bizonyos konstel-
lációjában igen hűvös nyarak várha-
tók, ez lesz 1986, 1988, 1990, 1992, 
1994, 1995, 1997 nyarán is, mert a 
Neptunus, az Uranus, a Saturnus 
mellett a Jupiter és a Mars is a déli 
földgömb égboltján tartózkodik, 
vagyis csak a Merkur és a Venus kí-
séri a napot. 

A tudomány szerint a csillag-
jóslatoknak semmiféle alapjuk 
sincs. 

A könyv végén az elmondottak 
alapján a szerzők összeállították 
azoknak a növényeknek, állatoknak 
a jegyzékét, melyek valamilyen időt 
jósolnak. Majd az irodalomjegyzék 
zárja le a kötetet. 

A könyv elolvastával valóban jól 
és hasznosan szórakoztunk. Sok né-
pi hiedelemben felismertük szűkebb 
hazánk, Vajdaság meteorológiai hie-
delemanyagának több-kevesebb vál-
tozatát. Ugyanakkor bizonyos tudo-
mányos vizsgálatokról is értesül-
tünk. Tanultunk is, nemcsak szóra-
koztunk. 

A könyv végén található összefog-
lalás elősegíti „a gyors időjóslást", 
bár a városi ember kissé nehezen 
élhet vele, mivel a toronyházakban 
elég messze él a természett ől, meg 
kutyája, macskája sincs mindenki-
nek a toronyházakban, nem hogy 
disznója, tyúkja, kígyója, esetleg le-
hetősége, hogy figyelje a hollók, se-
regélyek vagy a különféle növények 
viselkedését. 

PENAVIN OLGA 

ÚJABB MOZAIKKOCKA 

TONCS GUSZTÁV—LOÓSZ ISTVAN: Létravaló. 
Életjel Miniatűrök 37. Szabadka, 1981. 

Részben háládatlan feladat a levél- tot kell — sokszor néha a tárgyhoz 
táros, a történész és a múlt írott nem kapcsolódót is — átböngésznie, 
emlékei kutatójának munkája, ami- amíg a let űnt korok emberének jel• 
kor számtalan dokumentumot, ira- lemére próbál következtetni, aki 
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bizonyára nem is gondolt arra, hogy 
valaha egyéniségére kíváncsiak lesz-
nek, papírra vetette gondolatait. 

Részben háládatlan, viszont a 
számtalan adat erjed, s el őbb-utóbb 
kerek •önpálló egésszé érlel ődik. 
Ilyen önálló egésszé érlelődött mun-
kát tarthat kezében az olvasó, ha 
figyelemre méltatja az Életjel Mi-
niatűrök 37. kötetét. 

Anyagát Magyar László, a Sza-
badlai Történ mi Levéltár munka-
társa gyűjtötte össze, s a bevezetőt 
és a jegyzeteket is ő  írta. Az Ütrava-
to a szabadkai főgimnáziumban 1885 
és 1918 között díjazott irodalmi pá-
lyaművek értékeléseit tartalmazza. 

Jómagam is a gimnázium falai 
között kap „útravalót" az élet-
hez, s már ezért is külön örömmel 
fogadtam e munka megjelenését, 
amely fellebbenti a fátylat Szabad-
ka századforduló előtti és utáni 
szellet életének egy-egy jelenetér ől. 

A gyűjtő  a bevezetőben ismerteti 
az alapítványok eredetét, történetét, 
amelyök önálló alkotásra serkentet-
ték a főgimnázium tanulóit. Rövid  

jellemzést kapunk a nevelés ideoló-
giai irányzatáról, a főgimnázium 
mint nevelőintézet profiljáról. Ezt 
követi a pályamű-értékelések sora, 
jegyzetekkel ellátva. 

Különösen jelentősek Kosztolányi 
Dezső  és Brenner József (Csáth Gé-
za) pályaműveinek értékelései, ame-
lyek újabb fényt vetnek ifjúkori m ű-
ködésükre. 

Sajnálatos, hogy maguk a pálya-
munkák nem kerültek elő , valamint 
hogy hollétük is ismeretlen. Remél-
hetőleg idővel mégiscsak előkerül-
nek majd az iratkötegek homályá-
ból. 

Az sem megvetendő  azonban, 
hogy kik írták, illetve bírálták el 
ezeket a pályaműveket: 'roncs Gusz-
táv, Loósz István, Bib&Bige György, 
Mérey Ágost és a főgimnázium ta-
nári kara tagjainak, nevével talál-
kozhatunk, mxndazákéval, akik Sza-
badka szellemi életében mérvadó 
szerepet játszottak a századforduló 
előtt, alatt és után. 

Magyar László munkája egy 
újabb mozaikkocka múltunk meg-
ismerésében s legyen „útravaló" to-
vábbi munkánkban. 

Dr. VÉKONY LÁSZLÓ 

A VERBÁSZI M ŰTEREM 
A hét Pechán — Dva Pehana. 
A bevezető  tanulmányt írta és a képeket válogatta: Bela Duranci és Bordás 
Győző. 
Forum, Újvidék, 1982. 

A Fórum által csak nagy ritkán meg-
jelentetett és talán éppen ennek kö-
vetkeztében sorozatcím nélkül ma-
radt képzőművészeti tárgyú kismo-
nográfiák minden újabb kötete 
örömmel fogadott ajándékként ke-
rül az érdekeltek asztalára. A Sáf-
rány Imre, B. Szabó György és Ba-
lázs G. Árpád munkásságát bemutat-
ni hivatott, szépen kivitelezett köny-
vek után most a verbászi fest őegyé-
niségek élet- és pályarajzát állítja 
érdeklődésünk központjába a kiadó. 

A . bevezető  tanulmányok olvasá-
sa közben a recenzensben felmerül 
egy elkerülhetetlen kérdés: milyen 
jellegűeknek kellene lenniük ezek-
nek a számos sikerült reprodukció-
val illusztrált szövegeknek? Vagy 
még inkább: melyik a célszerűbb, 
a kiadvány jellegének megfelel őbb:  

az, ahogyan például Tolnai Ottó me-
ditál Sáfrány festészetéről, vagy ép-
pen a Duranci—Bordás kettős ál-
tal választott, egész életpályát át-
fogni igyekvő, szűkre szabott, va-
lóban monografikus írásforma? Az 
említett két szemben álló pólus ter-
mészetesen nem zár ki egyéb megol-
dásokat. Abban azonban nem va-
gyunk bizonyosak, hogy a Pechán Jó-
zsefet prezentáló írás az igazi mo-
dell. Duranci ugyanis _ egy nagyobb 
lélegzetű  monográfia eszközeivel kö-
zelíti meg a témát. Csekély terjede-
lembe igyekszik zsúfolni mindent, 
amit erről a nem eléggé ismert, so-
káig elfelejtett, de éppen az ő  jó 
voltából újra „fölfedezett" művész-
ről el tud és el kíván mondani az 
olvasónak. Ezért — túlméretezett 
forrásanyagot alkalmazva — mozaik- 
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szerűvé válik az idézetekkel sem ta-
karékoskodó tanulmány. 

Lehet, hogy ezzel a szaggatott 
formával is alá akarta húzni az idő-
sebbik Pechán sokoldalúságából fa-
kadó nyugtalanságot, a század ele-
jén alkotó művészeknél tapasztalha-
tó helyszín- és stílusváltást, a rövid 
életű  művésznél észlelhető  szüntelen 
út- és közegkeresést. A tanulmány 
nagyon jól megvilágítja ezeket a 
mozzanatokat, és semmiképpen sem 
fogadható el az a más oldalról nem-
rég kinyilvánított vélemény, misze-
rint Pechán József a mozdulatlanság 
festője, még ha művei közt akadnak 
is ilyen hangulatot kifejez ő  munkák. 

Durancival alig vitatkozhat bár-
ki is ennek a festőnek a megítélése 
tekintetében, mert a vajdasagi ma-
gyar képzőművészek és külön Pe-
chén festészetének ismerete terén 
senki sem egyenrangú vele. Éppen 
ezért fölösleges az adathalmaz és a 
nagy apparátus, amelyet igénybe 
vett. Az alkotások alapos ismerete 
révén tömörebb és áttekinthet őbb 
tanulmányt írhatott volna, melyben 
képességei artisztikusabb formában 
juthattak volna kifejezésre. Ha gon-
dolatmenetét például a Pechán leg-
jobb alkotó éveiben, az 1909 és 1912 
között keletkezett művekre, a ma-
gyarországi szecesszió iskolapéldájá-
nak tekinthető  remek meghívó-il-
lusztrációra és aktokra összponto-
sítja, a festő  egyéniségét tisztábban 
és markánsabban érzékeltette vol-
na. 

Az ifjabb Pechán művészi pálya-
rajzát is az előbbivel azonos eszkö-
zökkel valósította meg. Ez a jóval 
hosszabb, de a változásokban és ki-
törési kísérletekben szerényebb m ű-
vészsors mégis higgadtabb, vala-
hogy rendezettebb és áttekinthet őbb 
formában állt össze és Pechán Béla 
munkásságának értékelése szem-
pontjából nem hagy kétséget. „Palet-
tája szorosan a müncheni Akadémi-
áról hozott realizmust követi. Az a 
benyomás alakul ki, hogy megrög-
zötten ragaszkodik az iskolában ta-
nultakhoz és nemcsak példaképei-
nek hatását kerüli, hanem a vajda-
sági képzőművészetbe beáramló ha-
tásokat is" — olvasható a festő  két 
háború közötti munkásságát idéző  
tömör összefoglalóban. 

És valóban: a könyvben látható 
reprodukciók, de azok a művek is, 
amelyek kimaradtak, meggyőzően  

vallanak Pechán Béla akkori szemlé-
letéről. Vessük csak össze ifjúkori, 
1932-ben festett önarcképét (amelyet 
a tárlatokon már láthattunk, de a 
monográfiában nem kapott helyet) 
a tizenhét évvel későbbi, középkorú 
festő  önarcképével és egy pálya sű-
rített jellemrajzát olvashatjuk le ró-
luk. A fiatal Pechán pedáns ecset-
vonásokkal megfestett, kemény szer-
kezetű  képe egy öntudatos, bizako-
dó, szinte arisztokratikus egyéniség 
benyomását kelti. Ez a fiatal mű-
vész valóban elveti a mintaképek 
újító törekvéseit és a hagyományo-
sabb látásmód biztosnak látszó ta-
lajáról néz szembe az árral. 

A másik önarckép érett művészt, 
megtörtebb, a világból talán kiáb-
rándult, a titánságon már jóval túl-
lépett embert, csendes bölcsességet 
sugároz. Mindezt pedig lágyabb, a 
szigort és fegyelmet egészen felol-
dott eszközökkel valósítja meg. Az 
előbbihez mintegy tanúbizonyság-
ként sorakoznak fel a minden rész-
letben gondosan kidolgozott, az 
Olán Sándor által hasonló témákra 
festett vásznaknál is szigorúbb fe-
gyelemmel kiművelt csendéletek. Az 
utóbbihoz a reprodukciók elrendezé-
se által is a Fűzfák és viskó és a 
Napsütötte háztet ő  című  temperák 
csatlakoznak, bizonyítva, hogy a há-
ború után keletkezett önarckép lágy-
sága és oldottsága nem maradt el-
szigetelt jelenség. 

„Az 1965 és 1970 közötti időszak-
ban a göcsörtös fatörzsekkel foly-
tatott párbeszédet, a fa megkövül ő  
életét figyeli és éli át, azt, hogy mi-
ként jutnak el sudár ágai a létért 
való küzdelem szimbolikus formájá-
ig." E mondatok által tetten érhet-
jük a szerző  lényegre törő  megfa 
galmazási és meglátó képességét, 
jóllehet hosszabban foglalkozik az 
ifjabb Pechán „fűzfás" korszakával, 
mely érzésünk szerint ezt a figyel-
met meg is érdemli. A Quo vadis ge-
nus humanum sorozatból csak egyet-
len alkotást ismerhet meg az olvasó, 
a Diogenészt. A mondanivalóban ta-
lán gazdag, groteszk és az életműböl 
valahogy kilógó alkotás a képválo-
gatás alkalmával is gondot okozha-
tott. 

El sem várhatjuk, hogy a két Pe-
chárat bemutató könyvbe minden 
harmonikusan beleférjen. A kétnyel-
vű  könyv értéke vitathatatlan. 

GAJDOS TIBOR 

616 



Szellemi életünk dokumentumai 
ÉLETJEL MINIATŰRÖK 

LÉVAY ENDRE: Új lélekindulás (tanulmány) 	 elfogyott 

SÁFRÁNY IMRE: Zsombékok (vallomás Vinkler Imre művészetéről) 	elfogyott 

DÉSI ÁBEL: Kortársaim (versciklus) 	 elfogyott 

KOLOZSI TIBOR: őrtűz fényében (szabadkai folyóiratok és könyvek) elfogyott 

BALÁZS G. ÁRPÁD: Bolyongó paletta (önéletrajz) 	 elfogyott 

DÉR ZOLTÁN: Az árny zarándoka (Csáth Géza emléke) 	 elfogyott 

LÉVAY ENDRE: Félálom után (monodráma) 	 elfogyott 

BURKUS VALÉRIA: Ibolya (Ferenczi Ibi rivaldafényben) 	 elfogyott 

GAJDOS TIBOR: A csillagos homlokú (Hangya András életútja) 	elfogyott 

GARAY BÉLA: A kulisszák világában (önéletrajz) 	 elfogyott 

BARANYI KÁROLY: Ikarosz szárnyán (önéletrajz) 	 elfogyott 

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

PETKOVICS KÁLMÁN: A tizennyolc nyárfa (dokumentumriport) 	elfogyott 

SOMOGYI PÁL: Máglya (egy életrajz vajdasági fejezetei) 	 elfogyott 

BARANYINÉ MARKOV ZLATA: Vergődés (Farkas Béla napjai) 	elfogyott 

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

FEKETE LAJOS: A bujdosó visszanéz (önéletrajzi jegyzetek) 	elfogyott 

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

FEHÉR FERENC: Szabadkai diákéveim 	 elfogyott 
(a költő  kibontakozásának első  szakasza) 

LÁNG ÁRPÁD: Idő  és művészet (aktivista írások) 	 6 dinár 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ : Negyvennégy levél (költő  családon belül) 	elfogyott 

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

KOLOZSI TIBOR: Erzsébetlaktól a Maglajig 	 22 dinár 
(Kizur István forradalmi életútja) 

PETKOVICS KÁLMÁN: Áprilistól novemberig (dokumentumriport) 	elfogyott 

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

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

IVÁNYI ISTVÁN: Visszaemlékezéseim életem folyására (önéletrajz) 	elfogyott 

GAJDOS TIBOR: A sziklaember (Matko Vuković  életútja) 	 10 dinár 

KÁZMÉR ERNŐ : Levelek Szirmai Károlyhoz 	 8 dinár 

PATÓ IMRE: Az osztályharcos (Simokovich Rókus élete és naplója) 	12 dinár 

KENYERES KOVÁCS MÁRTA: Régi nóta, híres nóta ... 	 15 dinár 
(Arnold György, Gaál Ferenc és Lányi Ern ő  munkássága) 

SOMOGYI PÁL: Kiderült az ég (emigrációs évek a Szovjetunióban) 	25 dinár 

ANDRUSKÓ KÁROLY: Csépe Imre emberkéi (harminc illusztráció) 	elfogyott 

SZÉKELY TIBOR: A világjáró vadász 	 50 dinár 
(Vojnich Oszkár élete és munkássága) 

BALOGH ISTVÁN: Szintarév - Sintarev 	 40 dinár 
(elbeszélő  költemény - 19 fametszettel) 

ALMÁSI GÁBOR: Szobortalap égaljról jöttem (önéletrajz) 	 80 dinár 

TONCS GUSZTÁV-LOÓSZ ISTVÁN: Útravaló (pályam ű-értékelések) 50 dinár 



ÉLETJEL KÖNYVEK 

CSÉPE IMRE: Határdomb (vallomások) 	 elfogyott 

KOLOZSI TIBOR: Szabadkai sajtó (1848-1919) 	 elfogyott 

PÁLINKÁS JÓZSEF: Szabadka népoktatása (1678-1918) 	 elfogyott 

LATÁK ISTVÁN: Vaskoszorú (lírai emlékezések) 	 elfogyott 

CSÁTH GÉZA: írások az élet jó és rossz dolgairól 	 elfogyott 
(kritikák, cikkek, karcolatok) 

SZEKERES LÁSZLÓ: Szabadkai helynevek (helytörténeti kézikönyv) 	elfogyott 

GAJDOS TIBOR: Emlékvár (regény) 	 elfogyott 

VIRÁG ÁGNES: Skarlát virág (versek) 	 8 dinár 

PETKOVICS KÁLMÁN: A' kérdőjeles  ember  (dokumentumriport) 	elfogyott 

LACZKb ANTAL: Vasasrapszódia (versek) 	 elfogyott 

LŐRINC PÉTER: Bácskai polgári politikai elmélet (1880-1920) 	40 dinár 

Dr. GYORE KORNÉL: Szabadka településképe 	 elfogyott 
(városmorfológiai tanulmány) 

Nappalok horgonya (válogatás a Rukovet munkatársainak írásaiból) 	40 dinár 

GARAY BÉLA: Festett világ (színészek és szerepek) 	 elfogyott 

Jávorfácska (félszáz szajáni népmese) 	 elfogyott 

CSÁTH GÉZA—HAVAS EMIL—MUNK ARTÚR: A repül ő  Vucsidol elfogyott 
(regény) 

URBÁN JÁNOS: Sziromfészek (gyermeknovellák) 	 elfogyott 

MUHI JÁNOS: Mesélő  múlt (helytörténeti írások) 	 50 dinár 

DÉR ZOLTÁN: Szembesülések (kritikák, tanulmányok) 	 elfogyott 

DETTRE JÁNOS: Új partok felé (válogatott cikkek) 	 120 dinár 

A jövőben is élni (délszláv szerelmes versek) 	 30 dinár 

Susreti (mađarska poezija u Jugoslaviji) 	 40 dinár 

BODROGVÁRI FERENC: Pedagógia és elidegenedés (értekezés) 	80 dinár 

URBÁN F. GÁBOR: Füstvirág (versek és rajzok) 	 40 dinár 

LÉVAY ENDRE: Az utak ismeretlenjei (elbeszélések) 	 100 dinár 

URBÁN JÁNOS: Látomás a fennsíkon (versek) 	 80 dinár 

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


