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A noz,DoGr4tAN LÁNY 
Visszaadta a lány h ősének a gyűrűt: 
»Nesze, itt a gy űrű, nem szívlelnek otthon, 
Sem apám, sem.anyám, se bátyám, se húgom. 
Rossz hírem ne kettsed útšzéletr` és úton, 
Mert csak szerencsitlen, ~ám, leány vagyok. 
Bazsaiikom heláiz tteketniíitWrt,dinett. 
.Én ürmöm, ürmöcském, kitér-1(14*o" 

Nnt Nászaim csOkrá' leiger .'  
Majd ha fiqtal~ kÜn4 

A HAROM -4E6NAGYOBB BEAT 
„ • 

Kis pacsit ■raddii~litiliki41~: 
Nekem, aRitéznek,

~ 
 4,tygt Ot. 

Egyik fő..~),O, 
Hogy a,z, érdgasplm 4441#4 fegpi 	tt 

• e  

Másik najjt,'&1natO `SZónitorst, stivetnnek — 
Jó hollól~k4m nettijátszik alattam. 
Harmadik bdtiaidsZei.elt~'StIvemnek: 
Kedvesem  harggszikittagamra -inaradtam. 

Mezdiszéles'sikf 
Két kopja széleset, s kétszer olyan hosszút. 

-Fiönt,ajejfám ,  tövén ,  14b:esetek rózsát, 
-Lent alábaiMitárlakaszatok forrás?. 
Ha ki  ifjan„közelg, hadd tépje a rózsát, 
Ha ki öreg' közelg; hadd oltsa a szomját. .   , 	. 	J 	 4 	 . 

= 
.Szép Milic4 hosszú szempillái 
Eltakart4jç4<borpiros arcát, 
Piros arcát, hamvas szép orcáját. 

NéZtertliénnL hdrom esztendeig, 
Nem láthattcun mégse bogár szemét, 
Bogárisizemét, hamva* szép orcáját. 

Majd lányka& koszorúba fontam, 
Közénk.ltivlant.Milica szép lányt is. 
Szeme titkát hátha ,  megláthatnám . 

Míg a kóló körbe járt ,ti réten., 
Világos vO t,a*Ztárt els őtétiat. 
Felhők közott yattim miculOtt, át. 
Lánytársai fölndztek égre, 
Egyedül csak Milica maradt úgy, 
Maga elé nézett, le; a'filre 

EMLÉKÜL 

Magasan állsz, éti szép tüzes napom, 
messze harcólsz, gyönyörű  galambotn. 
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Jó napocska, ereszkedjél alább, 
én kedvesem, hozd közelebb tanyád. 
Sálövedbe selyemszálat szövök, 
hadd csodálja az a pogány török. 
Drága neved gyolcsingembe varrom, 
könnyeim dús patakjával mosom. 
Kardod markolatán ott ragyog a nevem — 
veled van a harcban, s szabadságot terem. 

A HEGY ÉS A LÁNY 

Komor hegyet pörölt egyszer egy lány: 
— Sötét hegység, tudd meg, haragszom rád, 
a kedvesem feléd veszi útját. 
Azt se mondja: az ég áldjon, kedves! 
Azt se mondja: visszajövök hozzád! 
Azt se mondja: elviszlek szívemben! 
Sapkáját csak a szemére húzza, 
bogár szemét leszegzi a földre, 
sápadt arcát könnyeivel mossa .. . 

Imígy felelt a komor hegy néki: 
— Aj, te lányka, drága kicsi lelkem, 
okos vagy te, figyeld csak meg jobban: 
hogy sapkáját a szemére húzza, 
azzal mondja: az ég áldjon, kedves. 
Bogár szemét hogy a földre szegzi, 
azzal mondja: visszajövök hozzád. 
Hogy orcáját könnyeivel mossa, 
azzal mondja: elviszlek szívemben! 

HOLLÓ SZÉP MÉNEK TÁNCOLNAK 

Holló szép mének tárcolnak; hej, haj, 
holló szép mének táncolnak. 

Ifjú szép dalják indulnak 
a kezét kérni Smiljának. 

Ne adjál, anyám, messzire, hej, haj, 
virágom hagynám vesztire .. . 

Ki fogja, anyám, öntözni? 
Én fogom, lányom, öntözni .. 

Hajnalban harmatcseppekkel, 
este meg fájó könnyemmel. 

JELA ÖZVEGYASSZONY 
Dombon vonul Jela nászserege, 
Dombon vonul, s itt is, ott is mondják: 
„Szépnek szép a fényl ő  holdvilág is, 
Annál is szebb Jela özvegyasszony; 
De hiába minden szépség, hogyha 
Kilenc kedves fiát odahagyta, 
S a tizedik Jovát is, szegénykét, 
Pólyájában és pelenkájában." 

Anyjukhoz a fiak nem is mennek, 
Míg Jova is föl nem cseperedik, 
Meg nem üli a fekete mént is, 
S kézbe nem fog kópját, éles szablyát. 
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Kicsiny Jova föl is cseperedett, 
Megülte már a fekete mént is, 
Kézbe fogott kópját, éles szablyát. 
Anyjukhoz a fiak el is mentek: 
Mindegyik vitt egy-egy sárga köntöst, 
Kicsiny Jova pólyát és pelenkát, 
Amiben az édesanyja hagyta. 

Édesanyjuk szépen'várta őket; 
tizenöt nap vendégelte őket. 
Mindegyiknek volt szép ajándéka: 
Kilencüknek adott lovat, sólymot, 
Ám Jovának lovat is, meg lányt is, 
Hátha ekként Jova megenyhülne, 
Amiért az anyja odahagyta 
Pólyájában és pelenkájában. 
Édesanyjuk elkísérte őket, 
Még a Javor hegységen is túlra. 

Igy érték el Smiljevo-poljét is. 
Anyjuktól itt búcsúcsókot vettek, 
Megcsókolták és magára hagyták. 

De annak ez olyan rosszul esett, 
Odarogyott a zöld fű  közébe, 
összerogyott, lelkét kilehelte. 
Kilenc kedves fiak visszatértek, 
Buzogánnyal sírgödröt is ástak, 
Szablyájukkal koporsót csináltak: 

Fönnen fejtől ültettek szép rózsát, 
Lent a lábtól fakasztottak forrást, 
Forrás körül almát is ültettek; 
Aki ifjú, t űzze föl a rózsát; 
Aki szomjas, vízzel oltsa szomját; 
Aki beteg, hadd egye az almát. 

AZ ESKUSZEG Ő  LÁNY 

Késő  este szemerkélt az es ő, 
Lányos anya haldoklott az ágyán. 
Szép hajadon kérlelte az Istent, 
Kérte Istent, ne haljon meg anyja, 
Mert ha meghal, addig nem megy férjhez, 
Míg alma nincs a jávorfa ágán, 
S jávorlevél nem hajt ki az almán, 
Míg rózsát nem virágzik a páfrány, 
Három napot nem lát az ég boltján 
És a halak énekét nem hallja. 

Anyja meghalt, úgy rendelte Isten. 
Okos volt a szép hajadon árva: 
Jávorfára almát kötött szépen, 
Almafára jávorfának ágát, 
Három reggel ráhajolt a vízre 
S három napot látott fönt az égen, 
Hallotta a halak énekét is, 
Díszítette rózsával a páfrányt. 

Csalatkozott, mert alig ment férjhez, 
Mérges kígyó csapott fel a f űből 
S bal oldalán odamart szívéhez. 
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A TESTVLER ÁRVÁI 

Ragyogna a nap, de hogyha nem tud, 
Bizony hogy nem tud Buda várától, 
Buda várától, Ivan kínjától. 
Mert Ivan béget Burokban viszik, 
Hurokban viszik, . majd fel is kötik. 
Ivan bég egyszer visszanéz lassan, 
Visszanéz lassan Ilija öccsére: 
„Ilija testvér, gyerekim őrizd, 
Gyerekim őrizd, akár &tiéd! 
Hogyha a tiéd eteted este, 
Enyéimnek is vessél a végén, 
Hadd tudják, testvér, hogy ezek árvák, 
Hogy ezek árvák, Ivan bég árvái! 
Ilija testvér, hitvesem őrizd, . 

Hitvesem őrizd, akár a tiéd. 
Hogyha tiednek varrsz sárga köntöst, 
Enyémnek, testvér, csak barna bársonyt, 
Hadd tudják róla, hogy milyen árva, 
Hadd tudják róla, Ivan bég árvája." 

JANICSÁROK 

Hangja süvít két kis csalogánynak, 
Vagy hát nem is két kis csalogánynak, 
Török császár két agája volt az; 
Gyerekeket janicsárnak visznek, 
Kit szép szóval, kit meg csak úgy űznek; 
Egy anyának egyetlenjét űzik. 
Ott jártak a feledés vizénél. 
„Igyatok a feledés vizéb ől, 
Felejtsétek apátok, anyátok!" 
Minden gyerek jót ivott a vízb ől, 
De nem az anyának egyetlenje. 
Fönt jár az már a h űs sziklabércen, 
Ügy sivítja, mint a mérges kígyó: 
„Jó apáink, sose bánkódjatok! 
Megnősülünk ott az idegenben, 
Zöld f űvel és a fekete földdel!" 

A SZERENCS ÉTLENÜL JÁRT KALINA 
Mért zavaros a Morava? 
Pasa fia lovat itat? 
Az ifjú cár hadat vezet? 
Amaz se nem itat lovat, 
Emez se nem vezet hadat, 
Két hajadon úszik ott benn, 
Folyóparti két húgocska, 
Mandalina és Kalina. 
Mandalina általúszott, 
De Kalina mélybe merült. 
Megszólalt a halott leány: 
„Mandalina, jó húgocskám, 
Ne mondjad meg jó anyánknak, 
Hogy ily ifjan vízbe fúltam, 
Hanem azt mondd, férjhez mentem. 
Homokszemek - vendégsereg, 
Halacskáim — ángyikáim, 
Hajló füzek — rokon szüzek, 
Parti nyárfa — párom anyja, 
A Morava — én jegyesem. 
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DERENCSIN BÁN HALÁLA 

Levelet írt a nagy Oszmán basa, 
S küldötte is jó Derencsin bánnak. 
Igy szólt hozzá a fehér papíron: 
„Derencsin, te bánság koronája, 
Engedj engem fürge seregemmel. 
Általvágni ékes mez őiden, 
Zsákmányom hogy Levantéba hórdjam, 
S akkor veled jóbará'tok lészünk." 
ti  
Derencsin bán a levelet nézi, 
Elolvassa és választ ír kurtán, 
S máris küldi nagy Oszmán basának: 
„Nem engedlek fürge seregecet 
Általvágni ékes mez őimen, 
Zsákmányod hogy Levantéba hordjad. 
Nem érdekes a te barátságom." 

Mikor Oszmán basa kézhez kapta, 
Megint csak egy levelet menesztett, 
Válaszképpen jó Derencsin bonnak: 
„Szedd össze, bán, összes hoiWtidat, 
Megjelenek ékes mez őiden;', 	` 
Lovainkat meg hadd táncoltásuk, 
Éles szablyánk meg hadd suhogtassuk. 
Aki gy őz, hát anyja ne sirassa!" 

Midőn a bán mindezt áttanulta, 
S horvátjait egy seregbe vonta, 
Alászállt az ékes, sík mez őkre. 
Ott találta a nagy Oszmán basát, 
És ott helyben bajvíváshoz láttak. 
Derencsinre bajt hozott a nénje, 
Mikor haját olyannyira félte; 
Hosszú haja most szemébe hullott, 
Szablyájával hozzá-hozzá nyúlott. 
Szép homlokát egyhelyütt bevágta, 
Sűrű  vére orcáját befolyta, 
Bogd,:5jemét meg is vakította. 

A törökök ekkor megrohanták, 
Derencsint szablyával fölapríták, 
Pavlicsot meg, Derencsinnek vérét, 
Élve fogták el a szeme fényét, 
Kötözködésig a földbe ásták, 
Nyilaikkal soká célozgatták. 

E seregből nem menekült senki .. . 

FEHÉR Ferenc fordításai 

Fehér Ferenc, a jeles költő  és műfordító, számos társadalmi elismerés után az idén Vuk- 
díjat kapott, amelyet a Szerbiai Közm űvelődési Közösség minden év decemberében ítél 
oda a munkájukban kiemelked ő  eredményeket elért művelődési és tudományos dolgozóknak 
és munkaszervezeteknek. A kiváló író, aki folyóiratunknak indulásától kezdve állandó 
munkatársa, a magas rangú kitüntetést — a bíráló bizottság megokolása szerint — gazdag 
irodalmi tevékenységével, a magyar nyelv ű  és országunk más nemzetiségeinek és nem-
zeteinek nyelvén alkotott irodalom közötti er ős híd építésével érdemelte ki. Az újabb 
elismeréshez ezúton is gratulálunk Fehér Ferencnek. 
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ÖRÖKSÉG  

HÁROM ÉVFORDULÓ 

CSORDÁS MIHÁLY 

LEGGYENGÉBB ÉS LEGNAGYSZER ŰBB: 
AZ ELSŐ  MŰ  
SZÁZ ÉVE HALT MEG ARANY JÁNOS 

Noha három kisebb költemény, néhány költői beszély, beszélytöredék, 
zsenge és Aranynak tulajdonított vers előzte meg születésében Az elveszett 
alkotmányt, szerzője megfellebezhetetlenül általa vált költővé. Igaz, Arany 
János nem tartotta sokra a számára dics őséget hozó szatirikus eposzt, 
amellyel megnyerte a Kisfaludy Társaság huszonöt aranyat kitevő  pá-
lyadfját. A jutalmat 1846. február 4-én ítélte oda neki a három bíráló: 
Erdélyi János, Stettner György és Vörösmarty Mihály. Igazán nagy vé-
leménnyel a műről Stettner volt, „irodalmunk valóságos nyereségének" 
hitte; Vörösmarty elégedetlen volt nyelvezetével; maga Arany kiábrán-
dultan írta róla Toldy Ferenchez címzett levelében: „Sajnálom elveszett 
időmet, melyet Az elveszett alkotmányra vesztegettem ..." (1947. november 
8.) Az évek, évtizedek vitáinak hullárngy űrtíibe a legnagyobb követ Móricz 
Zsigmond dobta, hogy a nyomában támadó áramlás e szatirikus költ& 
ményt a teljes Arany-életmű  főhelyére sodorja. (Arany János írói bátor-
sága, 1931) 

Az elveszett alkotmány műfajának tisztaságával kapcsolatban Arany 
nak, kritikusainak is támadtak aggályai. A szerz ő  igy vall erről barátjá-
nak és költőtársának, Szilágyi Istvánnak küldött levelében: „Nem a kül . 

forma — a vers — bánt engem abban: az bánt, hogy víg eposz helyett csak 
oly nemű  alant járó humoristico-satiroco-allegorico-comicus valami". ön-
életrajzában „szatírai eposz"-nak nevezi. 

Horváth János nem keresi Arany mentségét, amikor megállapítja: „Mű-
faji határozatlanságán is látni, hogy csak elégületlensége közvetlen kiszolgá-
lására fogott bele, előzetes ihletett érlelés nélkül. Lényege, els ő  ösztöne 
szerint szatíra. Kezdése, csodás machineriája, versalakja, s több Vergili-
ust követő  részlete (miket Voinich sorra megjelöl) paródiának mutatná. 
Az elveszett alkotmány címével . Miltonra is utalván; hősei történetében 
(és pedig csodás hőseiben is), meg velök való elbánásában vannak novel-
lisztikus elemek s módok is. Eredeti címe s némely drasztikumai alan-
tasabb, ponyvai inspiráció ott settenkedését sem zárják ki." (A nemzeti 
klasszicizmus irodalmi ízlése, 1956.) Ebből a fogalmazásból persze korai 
lenne ítélnünk e mű  esztétikumáról, hiszen Horváth János szerint Arany 
költői egyénisége csak a forradalom után mutatkozik meg teljes monu-
mentalitásában, míg Móricz Zsigmond már látja Az elveszett alkotmány 
szerzőjében a géniuszt, a társadalmi haladásért küzdő, kivételes tudású 
szellemi embert. S ha Beöthy Zsolt jól értette meg is Vörösmarty utalását 
Arany nyelvi-formai konzervativizmusára, jelezve azt is, hogy . Az elveszett 
alkotmány hexameterei visszafelé mutatnak az id őben, egészen a Lúdas 
Matyiig (1815) — átugorva közben a Zalán futását (1825) —, a kor és utó-
kor nem értékelte a halk szavú költő  bátorságát, amellyel az 1843-44-es 
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országgyűlés utáni politikai küzdelmekben egyértelműen a szabadelvűek 
mellett foglalt állást, nem pedig csupán az 1845-ben írott víg eposzban, 
hanem az 1848 vége előtti többi művében is. Az elveszett alkotmány egyéb-
ként is már a forradalom után, 1849-ben került az olvasók kezébe, ekkor 
jelent meg ugyanis a Kisfaludy Társaság Évlapjaiban. Üzenetét még a 
beavatottak is érezhették hát megkésettnek. De minek érezzük ma, a 
teljes életmű  ismeretében?„»Nem mindig ember , aki sorsot intéz ...« 
— hirdeti Arany 1861 ápri lisának krízisében, s »politikai« versének ez a 
címe: Magányban. — Látásmódja sohasem felszínesen politikai. Mélyebben, 
bátrabban, korszerűbben lát: az embert a társadalom szövedékében, a 
nemzetet az emberiség keretében mindenkor” — j ellemzi találóan a költő  
magatartását Baránszky Jób László . (A döbbenet l írája. Arany pszichológiai 
realizmusa. Új fi-ás, 1982. október) 

Népsiesség és szatíra sajátos egymásra találásához adott otthont Az 
elvesztett alkotmány, folklorizmusábál táplálva a szigorú szabályok sze-
rint élő  archaikus eposzi nyelvet. Szatíráját — Barta Jánossal gondolkoz-
va — nem észleljük minden mozzanatában népi fogantatásúnak, hanem 
egyes formáiban idegennek a népi szemlélettől: „Meglepő , mily nagy mér-
tékben használja fel ez a stílusában és szerkezet ében nem népi mű  a népi 
szemlélet bizonyos elemeit. Valóságos tárháza a népi hiedelmeknek, ba-
bonáknak, s a sorok közt egy-egy népi anekdpta is megbúvik. Mindez 
azonban nem jár következetes népi szemlélétf . a folkltííemekhez az 
antik mitológia és a magyar hősi költészet motívumai vegyülnek. (...) 
Népi, antik és nemesi szemléletnek ez a vegyüléke er ősen növeli a mii 
szatírai élét, de egyúttal akadálya is annak, hogy széles néprétegek ol-
vasmányt' legyen, s minden realisztikus elemével is csak el őkészítője a 
magyar realizmusnak." (Arany János. 1953) 

A szatíra gúnyol és leleplez minden önmagát túlhaladott tendenciát. 
Aranynál is egyes vonásokat kinagyít, másokat nevetségesen eltörpít — 
helyenként (csak helyenként) a népi észjárás logikája szerint. Ezt az egye-
netlenséget sínyli meg az eposz kompozíciója. 

A komikus eposz hagyományos eszközeivel él Arany János Az elve-
szett alkotmányban, túlontúl támaszkodva az ismert példákra. Elbeszél ő  
technikája alakulóban még, tolla nyomán csodálatos mitológiai világ szü-
letik meg, amely feleslegesen jut el őkelő  szerephez a helyenként nehézkes 
történetben. Hábor és Armida küzdelmei olykor mintha fontosabbak vol-
nának a főcselekménynél az eposzban, pedig csupán a műfaj formai ke-
retei közé szeretné szorítani leírásukkal sorait a szerz ő. Lényeges és lé-
nyegtelen elemek egyformán kerülnek a m ű  fókuszába; a jól Sikerültek kö-
zé szándékoltságra valló részek ékelődnek. A kompozíció ilyen fogyatékos-
ságait az első  bírálatoktól az eposzt behatón vizsgáló Sőtér Istvánig min-
denki észrevette. 

A cselekmény fonalának vezetése nem lehetett könny ű  feladat a toll 
fölött még el-eltöprengő  költő  számára. Küszködéséről maga vall az eposz-
ban, de az olvasó közvetlen is értesül róla az ábrázolt világból „kies ő" 
meseelemek mindenkori jelenlétéb ől, a mű  fő  vonulatához alig kapcsoló-
dó epizódok elszaporodásából, a gyakori rögtönzésekb ől ... Az ötödik 
énekben Armida és Hábor összacsapásának leírása szemléletesen példázza: 
óriási tömbökből építi még művét Arany, s a tömböket nem csiszolja-
illeszti, hanem erőlteti egymáshoz. Az eposzban kötelez ő  seregszemle dí-
szes mondatai is üresjáratokban futnak versszakokon át, míg megismer-
jük a tündérek és boszorkányok égi seregét. Terjeng ősen leirt harcukat 
a költő  egy gyors fordulattal befejezi, amikor (előttünk jómaga is) bele-
unt a fenenagy birkózásba: 

A sebesültekb ől pedig (ezt majd el f eledém meg-
Mondani) nem vér folyt, hanem oly irtózatos ichor, 
Melyben azon vérnem vala legf őbb állagi rész, mit 
Mint káposztalevet nem sokra becsül a magyar h ős 
E léhez vala itt zakyválva fakó geny-erekkel 
Sujtott tinta, megint amaz áldott innivalók is, 
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Melyeket a földön a teremtés dísze, remekje 
A nemes emberi faj használni szokott, hogy az égb ől 
Nyert szikrát legalább elszunnyadtassa magában 
S oktalan állattá váljék, mint Nebukadnézar: 
A bor, az ízes sör, meg az égett szesz valamennyi 
Alfaja: úri lik őr, rózsólis, rum, arak, etc. 
Szép szilvóriumok, föleresztve színes faolajjal, 
Végre az ugynevezett gugyiak-nak egész pereputtya. 

Mindezen ichorok egy borzasztó fölleg-idomban 
összefolyának a lég közepén s nagy tóba szakadtak. 
E tóból — iszonyú! de való — egy ezerkarú óriás 
Szörnyeteg álla el ő, rettent ő  vízi polypus: 
Ez maga egy nagy has — hasa egy tó medre magában, 
Karjai, mint ugyanannyi csatornák, messze kinyúlnak, 
Rettenetes szájok tátongván mindenik ágnak 
Végén; és az a jó, hogy még a csillagok akkor 
Fényesen és tisztán nem voltak az égre kirakva, 
Máskép elnyeli mind e falánk irtózatos állat. 

A szörny pillanatok alatt elköltötte az egész tábort, s minden te-
ketória nélkül kereket oldott a semmiben. A Homérosztól az eposz Írását, 
Szophoklésztól a népi mondák drámai feldolgozását és saját műveibe öt-
vözését (a Philoktétész első  felét 1843-44-ben le is fordította), míg Sha-
kespeare-től az emberábrázolást megtanuló Arany János éppen Az elve-
szett alkotmány „iskoláját kijárva" jutott el a döbbenetig: a nép min-
dennapi életének eseményeiben több líra rejlik, mint a mitológia bonyo-
lult történeteiben. 

Arany János népszeretete azonban mélyen gyökerezik els ő  művében 
is. A homéroszi költeményekről gyakran mint népköltészeti alkotásokról 
beszél, amelyek mintául szolgálhatnak a XIX. századi költ ők számára. 
Shakespeare hatása is jócskán érződik nála: víg eposza emberalakokban 
sokkal inkább bővelkedik, mint későbbi művei, bár a jellemek árnyalt 
ábrázolására még nem vállalkozott. Céljának sem tartotta. Szívesebben 
nyúlt a szatíra eszközeihez. Móricz Zsigmond nem átallotta észrevenni: 
Arany ifjonti támadókedvvel, bátorsággal lép fel a bocskoros nemesség 
ellen. A szobrász biztos kezével formálja meg a konzervatív nemes típu-
sát: Rák Bendét. Allegóriái politikai töltés űek. „Arany bírálatának né-
zőpontja a népé — illetve a népb ől jött, plebejusi értelmiségé, mely 
Széchenyihez vonzódik, elvesztette hitét a nemességben s bizalmatlanul 
és remény nélkül szemléli a megyei pártok torzsalkodását. Ezt a népet 
lépteti színre Arany a költemény elején, amikor az úrdolgáról hazatér ő  
öreg jobbágyot rajzolja meg, aki a törvény.  tiltotta botokból csak vagy 
húszat emel görnyedt háta gerincén. A költemény végén, a »kicsiny s 
együgyűék« színre lépése is a nép, a plebejusi rétegek s a honoráciorok 
nézőpontjával azonosítja Aranyét" — Írja S őtér István (Nemzet és hala-
dás. 1963), s éppen csak nem mondja ki: szatíra és népiesség találkozásá-
ban születik meg Az elveszett alkotmány, s a kettőt közös nevezőre az eposz 
érzelmi töltése hozza. A szatíra fegyver Arany kezében, amellyel harcolni 
próbál az 1843-44. évek nemesi világa ellen. A szatíra ellenpólusaként 
erősödik sorról sorra a költő  marcangoló fájdalma, s mintegy önmaga 
megnyugtatására teremti meg az Erélyt és a Lelkesedést, a szebb jöv ő  jel-
képeit, a szeretet és megértés lényeit: 

Halljátok szavamat mindnyájan: ERÉLY nevem és e 
Hölgyé LELKESEDÉS. Mi az éter tiszta patakját 
Isszuk, a hajnalnak fürödünk bíbor medrében: 
Földi salak nincsen szellemlényünkre tapadva. 
Ám önösök legyetek, nem tiltalak. Ember, önösség 
Nélkül nem lehet el. De ne légyen sz űkkebl ű  és 
Aljas az önszeretet; ne kicsínyes, mint a mesének 
Majmaié, mellyek, történetb ől, fagyos éjen 
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Emberrakta tüzet lelvén egy rengeteg erd őn,  
Nála piritkoztak kényökre; de majd, hogy elégett,  

Nem vala köztök, mely kényelmét új fahozással  

Volna elég elszánt megbontani, s így a közös taz  
Hamvaiból kialudt. đnzéstek nagyszerű  légyen:  
Ti tegyetek gazdag polgárai gazdag e honnak:  

Ti legyetek boldog polgárai boldog e honnak;  

Légyetek értelmes polgári m űvelt e hazának,  

És tegyetek büszkék, mint gyermeki büszke hazának;  

Ez tegyen önzéstek, meg ama bens ő  jutalomra  

Vágyakozás, arnelly otly édes az emberi szívnek.  

Erős hangulati elemként vegyül e szavakba a nép balsorsa miatt ér-
zett keserűség. Arany . túlságosan elbolyong allegóriái labirintusában ah-
hoz, hogy bennük az utat ns eglelle és megmutassa . Vele együtt hi-
telüket vesztett dolgo~ ‘ llens pi*initnk, hogy örömmel és megnyug-
vással fogadhassuk aártok egyesülését,  Armida, illetve Hábor átalaku-
lását Eréllyé, illetve Lelkesedésé. A szatíra nyelvén beszél ő  Aranynak  
stílustöréssel is számolnia kellett ennél a kierőszakolt fordulatnál. A  
történet realitásából táplálkozó szatíra a mágnes más el őjelű  pólusaként  
taszítja magától a befejezés naivitását.  

Az eposz ilyen szerkezeti hibái a másokért és mások helyett szóló,  
a nép eszével gondolkozó költő  -tájékozódásának a dokumentumai. Az el-
vesztett alkotmány „torzképei mögött már rejt őzik egy eszme, mely szé-
lesebb érdeke, a költő  koczagását itt-ott már a fájdalom hangja váltja  
föl" — kfmlít'lféky Lajos még a század tízes éveiben észrevételeit e tájéko-
zódásról, amely Homérosztól gyorsan terjedt a lázadó Pet őfiig (Tanulmá-
nyok Arany János epikájáról. 1917). Hogyan állapíthatja meg hát a kitű-
nő  irodalomtörténész, Barta János? „Felt űnő, hogy Aranynak ebben a ko-
rai szatírájában milyen kevés a keser ű  íz. A szellem, az életkedv, az op-
timizmus  fölénye az, ami bírálatát könny űvé teszi: megengedheti magának  
ezt a könnyenvevést, hiszen az erő, a jövő  úgyis az övé. Ezt a magatar-
tást érezték meg azok az íróink, akik Arany e művét pályája csúcspontja  
gyanánt akarták feltüntetni: ebben a tekintetben kés őbb, különösen 49  
után, valóban hanyatlást érzünk." (Arany János. 1953) Elkerülte volna a  
figyelmét Arany többszöri hangjaváltozása?  

Szatíra és népiesség egymástól való elhajlására az eposz lírai hang-
súlyú, a személyes vallomást hordozó soraiban találunk példákra. Ezekkel  
a sokat vitatott komikus eposz, Az elveszett alkotmány, a későbbi, kiérlel-
tebb költemények, balladák felé mutat; népiességében a Toldi idősebb  
testvére. Irodalomtörténeti furcsaságként Arany János leggyengébb és  
legnagyszerűbb alkotása: a szivárvány alappillére.  
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SOMLYÓ GYÖRGY 

APÁM SZÜLETÉSÉNEK CENTENÁRIUMÁRA 

Januártól októberig: ennyi volt apám lázas ifjúkori vándorlásaiban — 
vidéki redakcióról vidéki redakcióra — a szabadkai stáció. Januártól ok 
tóberig: egy tél, egy tavasz, egy nyár; az ősznek már nem is volt benne 
helye; legfeljebb annyi, hogy szeptember 16-án — búcsúzóul — még el-
búcsúztatta, a kor és a kedvelt műfajában, játékos szomorúsás ú bökvers-
ben a távozó, az eltávozott palicsi nyarat, a „bezárult szezont", belelopva 
a maga búcsúzásának könnyed melankóliáját isi Hogy „a sok szép p aticsi 
karrier"-rel együtt véget é rt az ő  (a jelek szerint ugyancsak „szép") sza 
badkai újságírói karnerle is. Váratlanul érkezett; mint mindenhova; még 
váratlanabbul távozott; mint mindenünnen. Nyughatatlan volt. És szenzá-
cióéhes; a szónak nem a mára triviálissá fakult értelmében, hanem az 
eredeti, század eleji, friss, „modern" jelentésében, amely még Rimbaud 
híres, új érzületet és új költészetet teremt ő  verscímétől Sensation — 
kapta fedezetét. ej benyomásokat, új élményeket akart. Ha már az ősi
hagyománytiszteletükben é rtetlen szülők által — épp ezért az újnak e lá-
zas, „bohém" és művészi hajszolásáért — kitagadott szegény fiúnak nem 
adatott meg a vele egyivású, egyszerre induló, más nyugtalan fiatalok 
(például legközelebbi barátja és társa, Kosztolányi) el őtt nyitva álló vi-
láglátás, külföldi tanilmányút, a kis hazát avatta világgá; köröskörül be-
járta, mintegy „beélte" a vidék városait, ahol az új szellem, a század „mo-
dern" szelleme éledezett, amelyért szerelmesen rajongott. Jelképe a nagy 
utak illúzióját nyújtó gőzös volt: 

...Vonaton ütni ... ifjan . . gondtalan — 
fantáziának szent szenzációja — 

indítja addigi életútját összefoglaló „lírai pamfletjét", a Nyitott könyvet 
1916-ban. És mindhárom részét, hiszen mindegyik a nyugtalan távozással, 
az új szenzációk áhításával ér véget, a vonat szinte rímként visszatér ő  
képével fejezi be: 

És éjjel már elvitte ót a g őzös . ... 
*** 

Újra vonatra ült, mely lágyan hintált .. . 
*** 

s ő  hátrad őlt a Pullmann bársonyán .. . 

Szabadkára Pest, Fiume, majd újra Pest, Szeged és megint Pest után 
érkezett. De ide, úgy látszik, a szokásosnál is nagyobb, bens őségesebb vá-
rakozással. „A földet megjárt férfi" (aki ugyan még sose lépte át hazája 
határát) a már többször megízlelt és kiköpött újságíró-robotot itt különös 
„kedvteléssel" végezte: ezt tanúsítják saját emlékez ő  szavai a Nyitott 
könyvben, még inkább e most először összegyűjtött hírlapírói termése a 
Bácskai Hírlap hasábjain, méghozzá mindenfajta hasábján, a politikai 
vezércikktől a Vasárnapi riporton keresztül a Napi hírekig és aktuális 
rigmusokig, közben gazdagodó írói munkásságából is itt közölve a javát, 
versek és novellák mellett nem utolsósorban Baudelaire Utazásának, a 
modern költészet e Magna Chartájának els ő  magyar fordítását. 

Törvényszerűnek lászik tehát — bár ettől nem kisebb az érdem, Dér 
Zoltáné, aki már eddig is annyit tett a Vajdaság magyar irodalmi múltjá 
nak és jelenének feltárásáért, és Zsoldos Sándoré, apám életm űvének 
újdonsült ifjú kutatójáé —, hogy csaknem háromnegyed század múltán 
éppen Szabadka fedezi föl először és teszi hozzáférhet ővé Somlyó Zoltán 
mindeddig teljes homályban lappangó publicisztikai mnrukásságát. Az oda-
tartozás okán. Hiszen, mint ahogy váratlan érkezése után közvetlenül 
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írja, első  cikkében, az alsódomborúi fatelepen feln őtt fiúcska szánfára 
az első  megálmodott és megáhított „nagyvilág" a közeli s mégis elérhe-
tetlen Bácska volt, a legközelebbi nagyváros Szabadka (amely persze. 
ekkorra már, Pest és Nagyvárad után kisvárossá vedlik). A „ragyogó gyerek-
álom" tehát, mint annyiszor, mint csaknem mindig, a megvalósulásban 
a „színes képzeletmező" helyett a csalódás kopárabb mezejévé változik. 
a „sok fiatal késés" egyikévé. De a kisvárosi valóság nem kevésbé lesz 
izgalmas. és vonzó az ifjú költ ő  és újságíró számára, mint a , 	• gr 
vágyálom volt. A vidéki újságíró álarcában folytatott nagyvilági 	apdo- 
zásainak legotthonosabb és legtermékenyebb állomása — ezt bizonyítják 
az itt következő  írások — Szabadka lesz és marad, „hol fojtó por száll 
az idők szaladtán / és sűrűbbek a borok és sörök". Mert itt egyszerre 
nézi a világot régi és új . szemléletével, a vágyakozás és a tapasztalat egy-
ségében, „gyerekszemmel és férfiaggyal". 

Ennek a szabadkai kötetnek jogos és nagy érdeme — többek kö-
zött —, hogy először leplez le, a szövegfeltárás erejével, egy irodalmi s 
immár irodalomtörténeti legendát. Egyikét azoknak a számosaknak, ame-
lyek Somlyó Zoltán életét és művét még a legközelebb állók és a legmeg-
értőbb kritikusok és barátok részéről is mindeddig kísérik és kísértik. 
Még költészetének hívei, sőt bízvást mondani, „szerelmései (García Lor-
ca rdette, hogy a költőknek nem hívekre, hanem szeret őkre van szük-
ségük) is szinte egymástól veszik át, készen és kritikátlanul, a tetszet ős. 
ám — itt az eleven cáfolat — oly helyt nem álló szentenciát, amely szerint 
Somlyó Zoltán oly elrendelten ás kizárólagosan volt költő , hogy a vers 
egyetlen számára méltó kifejezésformáján kívül soha semmi máshoz nem 
nyúlt. „öiltfí volt, csak költő, semmi több", írja Karinthy; „Csak verse-
ket írt",-így Kosztolányi; „egész életében soha más nem volt, csakis köl-
tő  ... ő  még egy cikket sem volt hajlandó megírni soha"; Füst Milán. Ha 
meggondoljuk, hogy ezeket a feltétlen szentenciákat legközvetlenebb ba-
rátai, legjobb ismerői, magasztalói és védelmezői mondták róla, elkép-
zelhetjük, milyen félreismerések és félreértések kísérték egész életében 
- és persze, hatottak vissza is rá. Ez az els őül megjelenő  szabadkai kö-
tet, s nemsokára majd a teljes publicisztikájából készült válogatás, kései, 
de annál meglepőbb fogalmat adhat erről. Arról is, hogy nem ez az egyet-
len alapvető  félreértés körülötte. Csak még egyet, amire éppen a szabad-
kai cikkek e gyűjteménye hívta fel az én figyelmemet is. Hogy még köl-
tészetének az a sokat, ugyanennyit emlegetett végső  „spontaneitása", ön-
tudatlansága, csupán zseniális felvillanásokra épült szikrázása se i gaz 
Most, e kis előszó írása közben tudatosult bennem, milyen meggondolt 
(vagy ösztönös, alapjában mindegy) szerkezeti elemként felel ásra. 
mint láttuk, a Nyitott könyv legfőbb szemléleti tartalmát egybefo gy  aló vo-
nat-motívum háromszoros visszatérése az egyes részek kádenciájaként. 
S még e szabadkai újságírói cikksorozat is mintha előre és eleve (a való-
ságban természetesen sorsa folyamatos tudatosítása által) meg volna kom-
ponálva: bevezetésként a Napi hírekben bejelentett nosztalgikus megérke-
zésével, s egyik utolsó közleményként a bezáruló palicsi szezont elbúcsúz-
tató bökversben a saját búcsúzásának egy groteszk — csak a beavatottak 
számára szóló - rímbe foglalt nosztalgiájával, ahol utolsó (csak betű-
jeles) aláírását is beleépíti a szövegbe: 

Palicson minden szerteomló, 
nem ír róla több krokit: 	(s—ó.) 

S még csak annyit, hogy e kis kötet — sok egyéb me llett — tartal-
mazza a fiatal Somlyó Zoltán költészetfelfogásának legtömörebb foglala-
tát is, egy ugyancsak máig ismeretlen novellájában: 

„Igy van értéke a verseknek, ha beigazolódnak és magunk el őtt idők 
múltán fehérruhás szenteknek tűnnek fel, reszkető  éji látomások. Igy van 
értéke :  a verseknek, és így vannak igaz versei az életnek ..." 

Az Életjel kiadásában hamarosan megjelenő, Szabadkai karnevál című  Somlyó Zoltán-kötet 
előszava. 
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RÓNAY LÁS ZLÓ 

ILLYÉS GYULA  PARADOXONAI 

„Ez á »durvatáji paraszt«, úgy látszik, csak azért sajátította el a nyugati 
kultúrát, hogy még erősebben tudatosítsa magában hovatartozását, még 
pontosabban meghatározza magyarságát: 1928-ban közreadott egy verses-
kötetet Nehéz föld címen, amelyben üde, parasztosan darabos sorokban 
idézi fel a gyermekkor tájait." Aurélien Sauvageot-tól valók e kifej ező  
sorok, melyekben kitűnően érez rá I llyés Gyula életművének ellentétekből 
szőtt egységére. „Tizenhat éves forradalmár, — futottam sírva a jöv ő-
ből, ..." — így jellemezte ifjúkori önmagát Illyés az Itjúságban. Ám ez a 
jövő, melyet elkerülni vágyott, s melyre tudatos eszmélkedése els ő  pilla-
nataitól szinte predesztinálva érezte magát, hamar utána nyúlt, körébe 
vonta, s arra kényszerítette, hogy könyörtelen élességgel vessen számot 
küldetése természetével. S bár első  kísérleteiben pontosan kivehet ők 
az expresszionista stíluselemek és a tárgytalan részvét érzései is, érezni 
azt is, hogy az a fiatalember, aki koraöreg gesztussal tekint a t űnő  időre. 
s úgy érzi, pályája csúcsára érkezett írta volt ezt a Sarjurendek című  
kötetben, tehát 1930-ban! —, azt is józanul megfogalmazta, hogy tovább 
kell haladnia, akármerre vezessen is útja, s el kell vállalnia az igazság 
szolgálatát, bármily fájdalmas lesz is ez. Valóságos tájat él újra, ifjúkori 
emlékei támadnak életre képzeletében, de ebb ől a stilizált, egyszer való-
ságosan is megélt élethelyzetb ől csalhatatlan bizonysággal talál rá arra a 
hangra, mely teljesen új volt a kor irodalmában. Nem Erdélyi József 
népiessége az övé, hanem egy intellektuálisan megszenvedett, sokszorosan 
átgondolt visszanyúlás a népi hagyományokhoz, s ha ma már irodalom-
történeti közhelyként emlegetjük, hogy Babitsra is hatott egy id őben az 
újnépiesség, ennek forrását alighanem Illyésnél találhatjuk meg, olyan 
verseiben, mint A há,z végén ülök és a Sarjurendek más hasonló jellegű  
költeményei. 

Már ebben a korai kötetében feltűnik egész életművének egyik leg-
jellemzőbb sajátja: az ellentétekben való gond olkodás szokatlan készsége. 
Ez a költő  már világokat látott, komoly tapasztalatokat mondhat a ma-
gáénak,  ám megragadó és megtartó erővel nyúltak érte azok az élmények, 
melyektől nem szabadulhatott soha többé. Amikor a hegyélen töprengve 
hallgatta a harang szavát, abban is az „igen" és a ,nem" összefonódó dal 
lamát hallhatta, s ez az igen és nem ezúttal nem a kifejezés evangéliumi 
egyszerűségét jelképezte számára, hanem a kísértés és a kényszer soha 
föl nem oldható kettősségét: egy világpolgárnak is nevezhető  életforma 
csábításán egyfelől s a keserves szolgálat igényét másfel ől: 

Igen-nem, igen-nem, igen, nem, nem, nem, nem! - 
bongat a harang egy idegen nyelven, 
amelyet hajdanta megértettem, - most ujjra-ujra hallhatom, 
micsoda habokon 
sodródunk . mi tovább, barátaim egyre, 
dörgő  temetésre, reggelek borzongó lángkeresztségére. 

(Hajnali pohár) 

A Franciaországot már megjárt fiatalember belekóstolhatott a mo-
dern lírába, megismerhette a legúj abb bölcseleti ° gondolkodás lehetősé-
geit . Hazatérve — bár minden lehetősége megvolt rá — nem ezen az úton 
haladt tovább, hanem tudatos elszánással fordult vissza az élet egysze-
rűbb köreihez, mert majdnem azonnal felismerte, hogy annak a népré-
tegnek, mely útjára bocsátotta, szószólóra van szüksége, olyan gondolko-
dóra, aki magas színvonalon és elhitető  erővel tudja mindazt kifejezni. 
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amiről a művelt s külhoni példákon nevelkedett irodalomnak csak ha-
lovány híradásai voltak. S amikor a Sarjurendek bevezetésében arról irt, 
hogy „nem ily dalra készültem", már világosan érz ődik, hogy tudatos 
megfontolás után, önemészt ő  harcok közepette vállalta e nem könny ű  szol-
gálat eszményét és minden következményét. 

Illyés nem eszményitette a falusi környezetet, s nem látta héroszok-
nak, hősöknek a falusi embereket. Pontosan érzékelte, hogy az évszázados 
nyomorúság a lelketekben is o kitörölhetetlen nyomát . „Együgyű  
bajaikat mesélték el neki a ko szavú parasztemberek, és ajkuk 
leörül ott játszott az a „gyáva mosolygás", mely újra még újra mély lel-
kifurdalással töltötte el :a költ őt, aki maga is felelősnek érezte magát e 
lelki nyomorúság láttán. „A durva szabadság hona ezt" írta Az élet f ori 
duZdjá--bán. Mégis . e „panasztalan férfias táj" vonzza, itt találja meg azt 
az élményanyagot, ihlető  közeget, melytől sohasem szakadhatott el többé. 

Amikor a ` iköwetkező  generáció tagjai első  verseiket írják, azoknak 
legjellenszől eleme az idilli életérzés volt. Radnóti pásztorai napfürdötte 
tájakban fonják virágkoszorúikat, s ugyanilyen fényl ő  természeti közeg-
ben indítja költeményeit a „harmadik nemzedék többi, lírikusa is. Min-
tájuk ebben elsősorban Illyés volt, aki lelkében éppúgy őrizte ezt az ihli, 
néha már-már bukolikus hangoltságot, mint az ellenkezőjét. Fény és árny 
játszik egybe verseiben. A fény a természet harmonikus rendjéb ől árad, 
az árnyakat pedig a reménytelen és nyomorúságod életforma vetíti: 

Künt a d űlőúton megköpi tenyerét 
a zsellér s mint hajós sbtétl ő  tengeren 
száll már igájával fekete, idegen 
dombokon, felette gyászoló sirályok 
károgják, hogy sose ér útja végére. 

(Dunántúli reggel) 

Az idill és a harmónia egyre távolibb emlékképekben sejlik föl. A 
jelen: a tél kietlen világa, „hideg és koplalás", „rázkódik a cserjés", az 
eszményeket pedig elnyeli a néma várakozás és a reménytelen csend. 

Nemcsak témát, hanem hangot is váltott Illyés Gyula, amikor vég-
képp eldöntötte magában, milyen költ ői útra tér az avantgarde kísérletek 
után. Már első  köteteiben tetten érhetjük a romantikus pátoszt és dikciót. 
Ám ezeket a túlhevült képeket gyakran le is fokozza azzal a feszültségte-
remtő  és ellentéteket sugalló iróniával, mely azóta is jellemz ője költé-
szetének. Mintha idézőjelbe tenné mindazt, amiről előtte a magyar líra 
legnagyobbjai szóltak. Fájdalmas realitásérzékkel regisztrálja els ő  köte-
teitől, hogy a „nép", amely lángra gyújtotta a rom antikusok fantáziáját, 
esett , szerencsétlen egy eđekbő l áll, kiknek életét megnyomorította az 
évszázados nélkülözés. Annál nagyobbnak látjuk hivatástudatát, hogy fel-
mérve a harmincas évek valós történeti helyzetét, s lehántva az irodalom-
ról minden illuziót, mégis vállalkozott szolgálatukra, mégpedig olyan 
erős eltökéltséggel, mint az, akinek szívét megperzselte a láng. 

A magyar költészetet sokszor jellemezte az idealizálás vágya. Amikor 
Illyés Gyula a népi világot beemelte a lírába, nem annak megszépített, a 
költői fantázia lobogásában feloldott változatát jelenítette meg, hanem el-
feledett értékeit, erkölcsi tartását keltette életre: Az „atlanti id ők feledett-
jei"nek világát igyekezett újraélni, tehát amit Kodály és Bartók a zene 
nyelvén mondtak el, annak ő  költői mását teremtette meg. Azonosult a ter-
mészettel, annak romlatlan tiszta tartalmaival éppen ugy, mint azokkal 
az emberekkel, ` akiket -ez az ősélmény szimbolizált. Itt talál újra otthon-
ra, ebben a közegben, melyhez nem lehajol, a kintről érkező  kíváncsi fi-
gyelmével, hanem nevében szól, érzéseit és vágyait képviseli, mint egy a 
sokaságból, aki a megromlott világból visszatalált igazi tápláló forrásaihoz: 

Ez a föld táplál majd! s dalod így lesz hasonló 
A mély gyöker ű  tölgyek lombsusogásához, 
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A legfelső  levelek szívdobogásához, 
Ahogy a magasban nesztelenül csúszó 
Távoli szelek titkait kidalolják. 

(Amit már majdnem elfeledtél...) 

Fájdalmas, szenvedő, otthontalan lények jelennek meg Illyés Gyula 
korai verseiben. De elvehetetlenül őrzik magukban jobbik és nemesebbik 
énjüket is. Ott feszül bennük valami titokzatos, lebírhatatlan er ő, me-
lyet az évszázadok harcos emlékei még keményebbre edzettek. S ami-
kor Illyés erre a rejtett erőre ismer, hangja megkeményedik, szava csi-
korgóvá, keménnyé lesz. Ilyenkor talál rá arra a hangra, mely Pet őfiére 
emlékeztet, s modernebb hangszereléssel ugyan, de a népe nevében szóló 
öntudatával fogalmazza meg érzéseit és céljait. Nagy utat kellett megten-
nie, míg ilyen világosan és egyértelm űen szólhatott. Az avantgarde isko-
lájából a tékozló fiú alázatával tért meg. Els ő  köteteinek egyik legjellem-
zőbb és több változatban visszatérő  képe idézi a bibliai példát. Általában 
is jellemző  pályakezdő  köteteire, hogy szívesen él bennük az antikvitásból 
kölcsönzött képekkel és jelképekkel, melyek ebben a formában távlatot 
teremtenek, ám a kérlelhetetlen, józan realitásba ágyazva a feszültségte-
remtés eszközei is. Ahogy falusi életképeiben megérezteti az évszázados 
egyszerűség szívbéli békességét, azzal nemcsak évszázados hagyományo-
kat ébreszt, hanem költészetünk további történetében is példamutató és 
ösztönző  szerepet tölt be, hiszen olyan versei, mint például az Újszülött, 
Juhász Ferenc költészetének első  szakaszában kelnek új életre. S Juhász-
ra is jellemző  a „fáradt megtérés" gesztusa: a városi zajban megfáradt, a 
tülekvéstől idegenkedő  költő  a tiszta érzések igézetében tér vissza falusi 
környezetébe, ahol, ha percekre is, ha felhőzve is, de idilli érzéseket élhet 
újra. A tájat átlelkesíti, mozzanatokban gazdaggá teszi: leírásai telve van-
nak drámai elemekkel, a természeti vegetáció mögötti emberi életet és 
tevékenységet érezteti e kett ős fénytörésű  leírásokban: 

Milyen nyüzsgés támadt a szürkületben! 
Aztán mély tehénb őgések s kolompcsörgés között 

Ömölni kezdett 
Hegyeinkr ől az est, 

Színig töltötte a völgyet, 
Pezsgő  tavunkból a halak már az almafák 

Ágai között kerget őztek. 

(Esteledett) 

Ám Illyés Gyula költészetének ellentétei abban is tetten érhet ők, hogy 
a megnyugvás, az otthontalálás békésnek, meghittnek látszó pillanatai 
után, az idillire formált tájképek hátterében máris megvillannak az ő  
legszemélyesebb gondjai és gondolatai, a személytelenséget személyesség-
gel ellenpontozza, s ugyancsak bibliai illúziókat kelt ő  képekben ábrázolja 
a maga otthontalanságát és bizonytalan életérzését, azt a felismerését, 
hogy az itt megismert életforma legfenyeget őbb és leghitelesebb realitása 
a halál és az elmúlás: 

Vége a játéknak! Tudom én, magam vagyok én hegyeimmel, 
Az isten messze él, ha él, ezt tudom csak, mást nem mondhatok róla. 

Futni köpennybe burkolva arcom, hátra se nézve kiáltani: 
Egy igazi Urat ismertem itt meg én, a halál csámcsogó hatalmát! 

(Egy ősz) 

A Három öreg (1931) bevezetésének legjellemz őbb szava talán ez: 
„Haza értem". A nagyobb, eposzi elbeszél ő  forma megajándékozta a ki-
egyensúlyozottabb, szélesebb ecsetvonásokkal dolgozó formális nyugalmá- 
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val. Ami eddig szaggatottabb, rapszodikusabb volt verseiben, most, meg-
találva medrét, kiegyensúlyozottabb lesz, ideje mart a részletek festésé-
re, s itt dolgozza ki a helyzetteremtésnek. azt a módját, mely későbbi ver 
seinek is fontos jellemzője. Valóban otthonára talált, s egyben a világ-
irodalom mélyrétegeiig ásott le, amikor az eposz hangján, s naiv, üde 
világképével ábrázolta mindazt, ami eddig szétszaggatott ellentéteiben, tra-
gikumával jelent meg költészetében. Ahogy ugyanezekben az években' Ko-
dály a Háry Jánosban megalkotta a már-már elfeledett népi vígeposzt. 
ugyanúgy idézte vissza IllyésGyula a Három öregben a népi életforma ne-
mes egyszerűségét, hétkköznalai ó ízeit, melyekre a jókedv, az önfeledtség 
is jellemző, s. nemcsak a keserű  . kiszolgáltatottság fájdalom. A kitárom 
öregben a vers szinte önmagát írja, egyik képb ől fejlődik a másik, s a 
megtalált dallam olyan . s ontaneitással tör föl, ahogy az öregek idézik a 
hajdanvolt időket. De még ebben az eposzban is érezni egyfajta kett ősé-
get, fel-feltünedeznek itt is a múlt keser ű  'árnyai, a derűs szfnekre . ráré-
tegedőzik a fájdalom: 

Meghatva veszem. . még most is néha el ő  
ezt a régi eszközt. Tétován keres ő  
ujjaim nyomában-félve úgy keregenek 
az apró lukakból az el f eledt dalok, 
mint sírhantok alól hosszú sovány lelkek — 
egyik nevet, másik hirtelen felzokog, 
jajongva szalad ki a. tárt a ablakon át, 
sír, a régi fényes világ után kiált 

A szegénységben, elesettségben rejlő  tiszta életértékek n  szerű . val-
lomása a 

g 
árom öreg. S benne nyomon követhetjük azt a folyamatot iá, 

ahogy a d rtlben a harmóniában, feloldódó Illyés az eddi g 'eknél is egy-
szerűbben, tisztábban fogalmazza meg azokat a ypolitikai felismeréseit, me-
lyek 

 
 eddigi lírájának is mozgató rugói voltak. Egy-egy közbeékelt; szinte 

szenvtelenül hangzó Megállapítással mondja el, hogy ez az egész táj mái 
elidegenedett azoktól, akik benne élnek, akik munkájukkal és emberségük- 
kel benépesítették. „Egyetlen nagybirtok . .az egész , Dunántúl." „ ...nem 
igazi — élet, nem élet az `élet,, mit . az isten. s a gróf itten — élni rendelt 
a szegénynek" — ilyen, s ezekhez hasonló megállapítások mélyítik az eposz 
hangulatát, reális történeti környezetbe, pontosan kölülhatárló id őbe állít-
va annak cselekményét. S aktualizáló törekvése is volt a költ őnek művé-
vel: üzenni akart vele, s önmagát még szilárdabbá tenni a kiküzdött külde-
tésben: 

Aki papír hijján 
irkáltam itt tenyeremre, 
akarok e néma tájról 	 . 
írni eleven szívekre. 

Nagy-nagy bátorságra 
van szükségem, segítségre, 
őseim tömör szavára, 
gyermekszemem friss fényére. 

Ez a spontán, de tudatosan spontán líraiság hatja át az Ifjúságot is. 
E műben Még természetesebb lett Illyés képalakító ereje ;  még egyszerűbb 
és áttetszőbb mesélő  kedve. Hasonlatai, képei ugyanolyan áradó közvet-
lenséggel születnek, mint a János vitézben, Egy jellemző  példa: 

Dél volt még és mint részeg ember 
üvegéb ől a maradék bor 
a ledőlt nap fénye vörössel 
máris a völgybe bugyborékolt. 

Képeiben is ez az áradó bőség a legszembetűnőbb. A tájat és az ér-
zést konkrét; tapintható . elemeiben ragadja meg és .ábrázolja: 
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A csillogó ösvény alatt 
szinte lengett, mint kifeszített 
kötél, a délutáni napba. 

Voltaképp a számvetés verse volt az Ifjúság, hiszen életének egyik 
legtragikusabb, ugyanakkor legszebb, már-már idillien bens őséges kor-
szakát idézte vissza benne a költ ő. A Három öregben megtalált eposzi 
hangot azzal fejlesztette tovább, hogy a cselekmény uralkodó elemévé tet-
te a személyességet, ő  az, aki eposzi hős módjára menekül, megleli a 
szerelem felszabadító érzését. Már-már a megtalált boldog földi békesség 
sugallatát tartalmazza az Ifjúság, amikor az érzés hirtelen ellentétbe 
fordul, a napsütötte derűs tájak árnyékba borulnak, mert visszaköveteli 
jogát a kérlelhetetlen valóság. Ami volt, jóvátehetetlenül elmúlt. A költ ő  
immár férfikorban int vissza emlékeinek, a „tízévi futás, zihálás" korsza-
kának, „utolszor vidáman": 

Emlékeim szép pántlikája, 
mit eddig fürge ujjal fontam, 
földoblak már a magosságba, 
lengj a sziszegő, híg habokban. 
Ez volt az ifjuság, — hadd intsek 
feléje utolszor, vidáman, 
mint szép lakodalmi menetnek, 
már el is tűnt az út porában .. . 

Mintha az itt idézett képnek volna egyenes folytatása a Rend a ro-
mokban néhány kifejező  sora: 

Alkonyodik; a hegytet őn megállt a 
véres nap egy vén jegenye hegyén: 
a láthatárról mintha egy levágott, 
karóba-szúrt fő  meredne felém — 
Mért véres fő? Mért nem béke pecsétje? 
Vagy rózsa! Mely szirmát sírva konyul? ! 
A lélek hallgat; mint a büszke bíró, 
elnéz, vállát se rántja válaszul. 

(Fölkél a szél) 

A kor — immár a harmincas évek közepén járunk, egyre kézzelfog-
hatóbb közelségbe kerül a második világháború — egyik jellemz ő  költői 
sztereotípiája a hegyre menekült, itt élethelyzetet keres ő  költő  képe. A lí-
rikus ide vágyott a megromlott világból, itt igyekszik meglelni a lélek 
egyensúlyának vágyott képét, s a hegyélről figyeli a megromlott, bomló 
világot. Rémület, gúny, fájdalom, kiszolgáltatottság, halálra szánt elköte-
lezettség az alaphangja e korszak verstermésének. „A gazda bekeríti a 
házát" — ez a kép jelenik meg változatok sokaságában, bár e gesztus 
végső  voltát kikezdi majd, hogy mind többen s mind felel ősebben tér-
nek vissza mégis az elhagyott földi terekre, mert érzik és tudják, a meg-
romlott, önnön vesztébe rohanó világnak figyelmeztet ő, intő  és óvó sza-
vakra van szüksége. Ennek egyik alaphangja a metsz ő  gúny vagy a lelep-
lező  irónia, mely sok változatban t űnik fel, s mely más-más hangoltság-
ban ugyan, a költői természethez alkalmazkodva, de jelen van Babits köl-
tészetében éppen úgy, mint Illyés Gyulánál vagy a harmadik nemzedék 
egyik-másik poétájánál. Illyésre mindig is jellemz ő  volt az irónia, újabb, 
a harmincas évek közepe táján született verseiben azonban leleplez ő  erő -
vel szólal meg, versszervez ő  erővé módosul, mint például A szabad sajtóra 
című  versben. S ezt az ironikus alaphangot er ősíti meg az a látvány is, 
mely képzeletbeli azíliumából szemlél ődve mindenünnen elébe tárul. 

A Szálló egek alatt és a Rend a romokban kötetek leggyakrabban és 
legtöbb változatban visszatér ő  képei az emberi nyomorúságot idézik, ki-
fejezve a kor és a korban él ő  ember lelkének hangulatát, rebben ő  érzés- 
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világát éppúgy, mint a józan, hétköznapi valóság keser ű  tényeit. Nem vég-
érvényesen reménytelenek azonban ezek a képek, helyzetrajzok. Ott lap-
pang a mélyükön az a majdani, de fenyeget ő  hitelű  „fekete marás" is, mely 
első  verseitől kíséri a költőt. A kocsis csak állt ... írja címül egyik köl-
teménye fölé. A gazdatiszt rámért egy hatalmasat, s ő  kiszolgáltatva, könny-
be lábadt szemmel tűri az ütleget. Akkor mindennapi helyzet volt ez. Illyés 
azonban hallatlanul finom képpel emeli meg a verset a befejezésben: 

A kocsis csak állt, nézett könnyes szemmel, 
nyugodtan, mint egy megcsúfolt új Mester. 
Kalapot emelt, indult tova némán 
s kutyája véle, mint ijedt tanitvány. 

Kihalt, szomorú, riadt tájat ábrázol, ordítozó ispánokat, egykedv űen 
és kiszolgáltatottan .ül ő  parasztembereket, akik jámboran t űrik a bántal-
makat és ütlegeket. De a nyomorúság mind többször és mind er ősebben 
fordul át az igazi dans macabre vízióiba. A harmincas évek közepén Illyés 
költészetének egyik legfontosabb, mondhatjuk meghatározó jelképe a ha-
láltánc-motívum. A Téli búcsúban még egyszerű  falusi mulatság képében 
villan föl: mikor a sípok és dudák harsogó szavára derül az együgy ű  
szív, nem sejtve, hogy talpa alá az ördög húzza a nótát. Az Ujoncok- 
ban egy látszólag derűs, vidám sorozás képét rajzolja meg, melyben a 
jelent szorongatóan ellenpontozza a jöv ő , a fenyegető  halál képe. A Du-
nánál Esztergomban már közvetlenebb formában fogalmazza meg a jöv ő  
realitását: itt a napsütötte égbolt „játszik" ugyan, de a nap csalóka fénye 
szuronyok hegyén villan, s a költő  érezni véli „kamasz vágyukat: tüzes 
csókkal / ütni át békés szívemen". A Farsang már teljes, érett haláltánc-
látomás, melynek az kölcsönöz különös vibrálást, hogy a lírai én megmarad 
a valóság talaján: ,kifosztottan, árván". S ugyanezt az élethelyzetet mélyíti 
tovább a Délibábban, egyértelműen néven nevezve a leselked ő  elmúlást: 

Hol van ez a világ, hol van az ifjuság? 
föld felett magasan, akár a délibáb 
remeg és csillámlik; — akik egykor voltak, 
fittyet hányva bohón a vaskos valónak, 
testtelenül, fejjel lefelé vonulnak: 
integetnek: te is közibénk állsz holnap. 

Már jeleztük, hogy Illyés Gyula költészete ellentétekb ől szövődik, 
benne jó és rossz, élet és halál, kifosztottságérzés és idilli szépség fo-
nódik egységbe. Nem véletlen, hogy a haláltánc motívumát is sajátságos 
módon mélyítik és ellenpontozzák azok a bukolikus hangulatot sugár-
zó képek, melyek kezdett ől jellemezték e költészetet, oly nagy hatást 
téve a következő  nemzedék versalkotására. A már-már végleges és lebír-
hatatlan nyomorúság képei mellett így villannak meg a természet har-
móniáját és derűjét idéző  leírások és hangulatrajzok, mint A hirtelen 
nyárra felfénylő  idillje, a Fiatal asszony bensőséges leírása, s a Dél, mely 
ennek az érzéskörnek egyik legteljesebb megjelenítése. Ezek az intim szfé-
rába vezető  versek a lírikus igazi remeklései, a racionális életszemlélet 
bennük találja megnyugvását, a megromlott élet olyan ellenpéldáit, me-
lyekből mindig erőt és kitartást meríthet. S ugyanígy jelentett er őforrást 
számára annak a környezetnek már-már mitikus magaslatba emelése, 
melyből származott. A kiválasztottság biztos és büszke tudatával pergeti 
vissza ifjúsága éveit, születése pillanatát, s ilyen jogon mondhatja el az 
egész korról megformált ítéletét az Oly időben éltem-ben, melynek iker-
versét Radnóti Miklós költészetében találjuk: 

Oly időben éltem, mid őn halványodtak a királyok, 
hátráltak, hátráltak s hirtelen porrá estek. 
A lármás hegyhatárról ingatag füst kóválygott. 
Nem sajnáltam őket, hogy sorra odavesztek. 

635 



Kezem hátul kulcsolva botomra nehezedtem. 
Felettem évek úsztak, mint fellegek oly gyorsan. 

Nem egyszerűen a költő  regisztrálja a korról való benyomásait ebben 
s a hasonló típusú versekben, hanem -a próféták és jövendőmo$dók kései 
unokája, annak öntudatával, aki a kiválasztottság jelét viseli, s akinek 
joga, sőt kötelessége mások nevében is megfogalmazni a koráról szóló 
ítéleteket. Mert Illyés ebben is különbözik legtöbb ekkori költ őtársától: 
nemcsak az egyén, az izolált és kiszolgáltatott személyiség szemléletmód-
ját fejezi ki, hanem hosszú és önemészt ő  harcban kiküzdhetett magának 
egy olyan pozíciót, ahonnét egyetemes érvénnyel, mintegy „megbízás" 
alapján fogalmazhatta meg mondandóját. Ennek a bels ő  harcnak, a lí-
rikus helyzetéért folytatott küzdelmének jelzéseit nyomon (követhettük els ő  
köteteiben is, de hangjai megerősödnek a harmincas években, s ugyan-
olyan központi vezérlő  elveivé válnak lírájának, mint a már elemzett ha-
láltánc-motívum. A már a címével is a jellegzetes illyési kett ősségre utaló 
Érkez őben — távozóban befejezésében ezért mondhatja el jogos öntudattal: 

Fosszatok ici és küldjetek el 
útravaláut mást nem adván, 
csak a panaszt, csak: valahol még 
visszavárnak, számítanak rám. 

Ennek 'a józan, a kifejezés minél hitelesebb hangjáért vívott bels ő  
harcnak olyan dokumentumai vannak ekkori költészetében, mint a roman-
tikus hagyományt tudatosan megkérdőjelező  Magyarok, melyben mintha 
arra figyelmeztetne, hogy a hajdani lángolásnak nincsen értelme többé, 
előbb fel kell mérni, számba kell venni, hol, mily en körülmények között 
élnek azok, akikhez nagyjaink lelkesült ódáikat intézték; ide tartozik a 
Délben látszólag egyszerű  helyzetdala, a Két március, melyben megint a 
lelkesült múlt és a józanul szemlélt, kiábrándító és fájdalmas jelen pola-
ritása adja a feszültséget, a jo?gal tankönyvi szemelvénnyé lett Nem mene-
külhetsz, melyben egész életenek egyik legjellemzőbb dilemmáját oldja 
verssé, `s ez lesz hangütése a Hűtlen jöv ő  bevezető  versének, a Haza a ma-
gasban-nak is, mintegy azt jelképezve, hogy Illyést — legalábbis a háború 
előtti Illyést — mindvégig elkísérte 's egész szemléletmódját áthatotta a 
meg-megújuló belső  harc, élet és küldetéstudat szorongató feszültsége. 
S ha érzi, tudj a is, hogy nemzedéke és a magyar irodalom hobbik része 
már-már reménytelen harcot vív, azért rezzenéstelenül tartja föl azt a 
régi márciusi példát, mely talán a jelen számára is megtisztitó, ideálokat 
adó erőforrás lehet: 

Szikláról nézem kis népünk jöv őjét. 
Reménytelen vagyok, — miért hazudnék? 
Utolsó emeledésünk az árban, 
óh, március, csak azért tornyosulsz már, 
hogy rólad még tisztábban 
és még messzebbre lássam, 
mi partjainkból az örvénybe szédült, 
a szennyes árba némán elpusztult már 
s pusztulni fog. Mert mi is csak beszéltünk. 

(Két március) 

Nyilván itt kell keresnünk egyik magyarázatát a híres és sokat em-
legetett Petőfi-könyvnek is. Az ő  egyértelmű  magatartása, szenvedélyes-
sége, minden nehézségen felülemelked ő  elszánasa lehetett Illyés egyik fo-
gódzója megtalált küldetésében. 

„Holtig sajog egy érzés" — mondhatta volna Illyés is Arany János-
sal, amikor visszatért a faluba, amikor az egyszerű, áttetsző  emberekkel 
találkozott, s különféle alakváltozatokban visszapergette . múltjukat. Éle-
tének tere és közege azonban mindinkább a város lett.. Tudjuk, szerepe 

636 



Babits betegségével egyre nőtt a Nyugatban, állása is idekötötte. Fel kell 
tehát vetnünk a kérdést: milyen érzéseket melengetett szívében ebben a 
környezetben? Milyen volt az íS Budapestje, melyet szembesíthetett Pári-
zsával is? A „Pokol tornáca" vau a „Jövendő  tornáca" 1cépét idézik a 
belvárosi utcák? Többször és fájdalmas nosztalgiával exponálja e kér-
dést. Legélesebben talán a Munka után befejezésében, kétségeket egymás-
nak feszítve, s a végső  válasz hiányával megfogalmazva a feleletet e szá-
mára oly kínzó gondolatra: 

... Boldogabb volnék most, ha én is ott, 
az ekémét, a f öldnéZ maradok? 
Fáradt vagyok. Már alkonyul. Szemem 
tüze!, vakul, lezárul könnyesen, 
Vágtatva j ő  a porzó út felett 
egy fürge szél, asztalomra csap, 
kutat, ;doy % , becsapja könyvemet, 
vinné at üres papírlapokat. 

Csak hallom e zajt, pillám sem nyitom, 
ringatózorr`c szép hazugságomon, 
a reményen, hogy van út vissza még, 
lehet sorsomból ment ő  hasadék, 
rés, melyen visszafuthatok oda — 
hova? Ó a szív tudja csak, hova! 
Egy istállóba! egy rossz nyoszolya 
vén deszkáira! — hol még vágyni úgy 
tudott, ahogy itt már csak fájni tud — 
igy állva bdsszút a bántalomért, 
mely tegnap is ért és máma is ért. 

A városban, a tülekvésben, a rosszul tűrt irodalmi életben úgy érez-
te magát, mint Horatius, aki vágyva idézte kis birtoka képét. (Nem vé-
letlen, hogy a legszebb és legdrámaibb Horatius-fordításokat éppen Illyés 
Gyulának köszönhetjük.) Fájdalmas iróniával idézi az itteni sikerlovagokat 
az irodalmi ünnepségre írt órájában. S ugyanolyan fájdalommal szemléli 
önmagát is, azt a rejtett énjét idézve, aki legszívesebben meseh őssé átlé-
nyegülve vágtatna lován a békesség ismeretlen országába (Philologia). Ezek-
ben a tépett, egy hajdani életforma szépségét idéz ő  versekben még egy-
értelműbben vall azokról az ellentétekről, melyeknek szorítását nap nap 
után átéli; Róla is elmondhatjuk, amit Babits Jónásáról: rühellte a pró-
fétaságot, annál nagyobb lehetett belső  eltökéltsége, hogy mégis vállalta 
ezt. Verseinek egymásutánj ából pontosan kiolvashatjuk , ahogy egy alap-
természete szerint nem b átor, nem is hősies ember megvívja harcát a 
merészségért és a kitartásért. A kor présében, ellentétek metszéspontjá-
ban formálja ki a maga végső  arcát, melyet így összegez az Avarban: 

Fogoly vagy. Hang lehetsz csupán. 
Nehéz sarába bár a földnek 
Áruló gyökerek lekötnek, 
Tanuld el életed csucsán 
Vad pátoszát a szál feny őknek. 

Tárgyszerűség és sejtelem; visszariadás és eltökéltség; ódai szárnyalás 
és koppanó egyszerűség — íme, ezek az ellentétpárok jellemzik a har-
mincas évek Illyés Gyuláját, aki .éppoly otthonosan mozog Berzsenyi tó-
nusában, mint a modern költészetben, aki éppoly természetesen idézi a 
városi környezetben elidegenedett ember életérzését, mint teremti meg 
a népi hagyománytikkal átszőtt lírát. Ebből kovácsolja ki azt a szó leg-
nemesebb értelmében politikus költészetet, mely az afgán náiriiszterhez 
intézett Ódától A kis cselédlányra gondolok ...-on át a Semmiségbe kiáltott 
szavakig terjed. Ennek az érzéskörnek az a legjellemz őbb eleme, hogy az . 
élet apró tényeiből is el tud vonatkoztatni , meglelve az áitáláttosft 
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egy olyan lehetőségét, melyeket életének, élményeinek sokfélesége hitelesít, 
ruház fel az igazság értékével. Annak, amit Illyés példaadásának nevezünk :  
itt kell keresnünk egyik leggazdagabb, jöv őbe nyúló forrását. Újraélesztve 
a klasszikus magyar líra hagyományát, hibátlan teljességgel talált olyan 
formát, olyan kifejezésmódot, mely a leírt valóságon túlra mutat, új asszo-
ciációs mezőt mozgósít:  

Álmos a költ ő  is, rímei botolnak, 
a sor végén egymás karjába omolnak — 
hullna velük ő  is, hallgatja tünődve 
távoli muzsika ki-kifutó zaját, 
ahogy nyitják, csukják a kocsma ajtaját 
s egy lélegzet jókedv kicsap az es őbe. 

Kiért sarat, fagyot nem kell immár t űrni, 
ó, drága szerelmem, gyerünk lefeküdni, 
nem a mi világunk, mi odaki most van! 
Egymással, egymásban hív nyarat keresni, 
most jó szerelemmel igazán szeretni, 
félig itt a földön s félig már álomban. 

(Jön az ősz) 

A Külön világban és a Nyugat kiadásában megjelent összegy űjtött 
versei záró ciklusában (Új versek címmel) mégsem ez az oly jellemz ő  
kettősség erősödik meg, ámbár itt is többször megfogalmazza a jellegze-
tes illyési paradoxont: „kétfele ver a szív". Mégis egyértelm űen olvashat-
juk ki a versek egymásutánjából a halálra készül ő  ember töprengő  val-
lomásait, aki a természeti képekbe is belerejti a világ válságáról kialakí-
tott képét: 

Vonul a szél, mint hadsereg 
a hajlongó, riadt vidéken, 
tereli zsákmányát az égen: 
völgyek és ismer ős hegyek 
futnak rabszolga-menetében. 

(Remény, remény) 

Jeremiásként szemléli a kitört világháborút, annak a prófétának fáj 
dalmával és öntudatával, akinek beteltek jós igéi. Barbár roham indul 
mindenünnen, s ebben a vak, kusza zűrzavarban így foglalja össze a kor 
költőietlen, de nagyon is reális tanítását: 

Már nem mozdulok. Leteszem 
fegyverem, két ügyes kezem. 
ősz van, é>zem az oktatást, 
magát öli, ki nem tud ölni mást. 

(Kezek) 

Ezt a már-már belenyugvó hangot azonban nem érezzük kizárólagos-
nak. Ezúttal is felzendül ellenpontja, immár nem az oly jellemz ő  és sok 
változatban nyomon követhet ő  irónia, hanem a gúny formájában. A 
költő  nem panaszkodik. Legfeljebb álarcokat cserél, hogy leplezze fáj-
dalmát és kínjait, hogy sebzett mivoltát elrejtse a kíváncsi tekintetek 
elől (Sose panaszkodom ...). S végelemzésben e változást jelzik a verselés-
módjában jelentkező  új elemek is, mindenekelőtt a későbbi líráját ellen-
pontozó gondolatjeles közbevetések és az a gondolati zsúfoltság, mely pél-
dául a Mérleget jellemzi. Versformálásának fontos eleme lesz a poentíro- 
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HIBAIGAZfTAS 

Kopeczky László verse és Dér Zoltán tanulmánya — mind 
kettőt előző  számunkban közöltük — több sajnálatos sajtóhibával 
jelent meg. A Galántai táncok utolsó strófájában hot helyett jota, 
az 559. oldal ötödik bekezdésének végén Távozó m űvészek helyett 
A távozó színészek, az 564. lap második bekezdésének hatodik 
sorában pedig hitelenítő  helyett hitelesítő  olvasandó. A hibákért 
olvasóink szíves elnézését kérjük. 

zás: ellentétes érzelmeket feszít egymásnak, s közülük egy hirtelen, de 
nem váratlan szökkenéssel ég felé emelkedik, egy súlytalanabb, a kusza 
zűrzavarral szemben az érzelmi kiegyenlít ődést ígérő  világrend irányába: 

Egy helyben állok; szeliden 
rakosgatva perc-lépteit 
emel az öregség, szívem 

emelkedik. 

(Emeli ...) 

Amikor versben fordul Az ítéletmondóhoz, ebben is ez a végső  mon-
danivalója: „egyre emelkedem". Ez nem egyszer űen a korban oly maka-
csul hajszolt és sok alakváltozatban jelen lev ő  virtuális világrend felé való 
fordulat, nem is a valahol nyugaton létez ő  Boldogok Szigetének rein-
karnációja, hanem a jogos öntudat kifejez ődése. Mert Illyés fájdalmas 
és önemésztő  harcok árán a negyvenes évek legelejére kész és befejezett 
költő, aki magától értetődő  módon lehetett Babits örököse, s aki jól látta 
a kibontakozás egyetlen lehetséges útját is. Ez az „egyre emelked ő" lírikus 
immár iskolát teremtett, s amikor a háború után megújult Magyarország 
költészetének lehet őségeit kereste, hozzá fordult legel őbb, s nála találta 
meg azokat a mintákat, melyek az induló új nemzedékek legjobbjainak is 
természetes segítői lettek. 
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Nem tudok megtisztelőbb jelzőt itt vidéken, mint amikor azt mondjuk 
valakire: européer. Önkényesen persze, mint akit mi látunk európainak, 
anélkül, hogy ez a tágas 'földrajzi egység, ez a világrész befogadta volna. 
magáénak vallotta volna az illetőt. Krležát mondtuk európainak, aki pe-
dig alig mozdult ki Zágrábból, egy rövid kirándulását leszámítva a Szov-
jetunióba. Gyakrabban csak Bécsbe- látogatott és Pestet ismerte, mégis 
minden sora korszerű  volt és: nagyvilágfas. Az is, ahogy szétnézett maga 
körül és őšzinte felháborodással átkozta a sarat, `a sötétséget és a mara-
diságot, mintha száműzetésre ítélték volna a saját hazájában. Ez a  csil-
lapíthatatlan indulat, amely állandó hőfokon égett verseiben, drámáiban. 
regényeiben és egyéb prózai írásaiban, a haragnak ez a füstölg ő  lávaöm-
lése és az állandó keser űség, hogy neki itt kell élnie, hatalmas vagyono-
kat összeharácsolt boltosok, degenerált arisztokraták, hadsereg nélkül 
maradt katonatisztek, ostoba kispolgárok és holtszegény parasztok kö-
zött, végül egészen személytelen hangsúlyt kapott, forradalmivá lett, mert 
más nem is lehetett volna. Nem sorkatona volt, nem fegyelmezett párt-
tag, hanem magányos, szabad harcos, partizán hosszú id őn át, aki ma- 
gatartásához mégiscsak Európából vett magának távlatot és fulmináns 
kritikai fölényt. A legyengült, nimbuszától megfosztott, megoszlott, ha-
talmát rég elvesztett beteg Európától, amelynek legjobb honpolgárai azon-
ban ugyanilyen forradalmi hévvel mondtak ítéletet a korról, amelyben 
éltek. 

Szóval Krležát tekintettük mindenkinél el őbb európainak itt, a Nyu-
gattól távol, ezen a sárba és rettegésbe merült gyep űn, amelyet mindun-
talan tatárok, törökök és egyéb keleti hódítók taroltak le. Hogy Rey-
montot nem mondták sehol európéernek, s Móricz Zsigmondot se, azon 
talán nem is csodálkozik senki. Annyira benne éltek a maguk népében, 
hogy teremtő  géniuszuk is abban jutott kifejezésre. 

De ugyanígy hiányzott az európai jelző  a Nobel-díjas Ivo Andrić  
neve mellől, aki pedig húsz évet töltött külföldön. Krakkón és Bukares-
ten kívül Rómában, Genfben és Berlinben. Ha jól tudom, Alija Gjerzelez, 
a legendás hírű  boszniai szegénylegény történetét is külföldön írta. Húsz 
évvel később pedig, miután hazatért Európából, a Híd a Drínán és a Trav-
niki krónika példázta, hogy mindig is Bosznia volt az ő  tilága. 

Persze európai szemlélete és kultúrája nélkül írásm űvészetének nem 
lettek volna olyan erőteljes kicsengései, amelyek mindenütt érthet ővé 
tették, amit mondott. Európai nyelven írt, ha szabad megengedni magam-
nak a nem létező   fogalmat, kívülről nézte hazáját,. miközben nála sen-
ki jobban nem ismerte és nem szerette múltjával és jelenével együtt. 
Ahogy a messzirčSI hosszú idő  után hazatért vándor fedezi . fel magának a 
szülőföldjét. 

Ivci Andrić  úgy foglalta el helyét a világirodalomban, hogy egy is-
meretlen, idegen vidék népét ,és küzdelmes múltját mutatta meg. Amiről 
Krleža írt, nekünk volt európai. Az európaiak helyesl ően bólintottak: igen. 
igaza van, és tovább mentek. Hangja tökéletesen beleillett a kórusba, 
AndxW.viSszor tl ivóit belőle a. maga eredeti akusztikájával, 
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Kosztolányival is körülbelül az történt, ami Krležával. Nero-regényét  

és az Édes Annát minden európai nyelvre lefordították, anélkül sajnos.  

hogy mélyebb nyomokat hagyott volna. Tisztelték benne az egyenrangú  

kortársat, Paul Valéry és Galsworthy külön levélben fejezték ki elisme-
résüket, Thomas Mann tisztelgő  látogatást tett nála  Pesten járva, de a  
könyvpiacon és a kritikusok körében alig keltett felt űnést. Körmendi  
Ferenc meg Földes Jolán igen. Mondjuk átmeneti siker volt az övék.  

de siker.  
Az európai jelző  régen elvesztette eg kori értékét. Annyi barbár-

ságot követtek el a nevében és oly heter lett, h... ma 'már egyene-
sen arkronizmus a valamiféle szellemi közösségre. utal • jelz ő.  

Krleža, hogy visszatérjünk hozzá, nem európaiságával, hanem for-
radalmi indulatával emelkedett magasan a kora fölé.  

~ 

Kőrösi Csoma Sándor ünneplése Indiában, a világhírű  magyar utazó  
halálának száznegyvenedik évfordulója alkalmából kétségkívül politikai  
jellegű. Már csak azért is, mert a rendezvény védnökségét Indira Gandhi  
vállalta. A székely szolgadiákból lett nyelvtudós nem elsőnek vitt hírt a  
nagyvilágba a magyarokról és tudósított a hazájától messze fekv ő  tájak-
ról és emberekről. Jelky András, a bácskai szabólegény száz évvel koráb-
ban vágott neki kalandos útjának, hogy csak egyet említsünk a sok közül,  

Indiaban is járt, még ajándékot is hozott onnan II. Józsefnek, de hazája  
jóhírét sem ő, sem a többi magyar utazó nem keltette oly maradandóan,  
mint Kőrösi Csoma Sándor. Ő  írásban is, szóban is fennen hangoztatta  
magyarságát, a dalai láma kolostorában éppúgy, mint az angol hivatal-
nokok előtt, akik a brit birodalom nevében gyakorolták a hatalmat az  
óriási területű  soknyelvű  India fölött. Miután Göttingenben járt egyetemre,  

németnek hitték, mások meg osztráknak, mivel egy ideig Zágrábban ta-
nulmányozta a szláv nyelveket. „Mindegy!" — legyintettek unottan az an-
golok, mint akiknek, a szemében Indiában is mindenekel őtt angol alatt-
való mindenki. A nagyhatalmaknak sohasem volt érzésük más nemzeti  

árnyalatokhoz. „Nem mindegy!" — felelte önérzetesen az erdélyi gyalogka-
tona fia, aki eredetileg azért szánta rá magát a hosszú útra, hogy felku-
tassa a magyarok őshazáját, s ehelyett megírta angolul a tibeti nyelv-
tant Calcuttában, és szótárt is colellékelt hozzá. Ez volt az els ő  írott jele  
az elnyomott keleti' népek szabadságvágyának.  

Pedig csak jelkép volt, hiszen a tibetin kívül még egy tucat nyelvre  

oszlottak meg, beszéltek és írtak India népei. Éppen csak id ő  kérdése volt,  
mikor szerez róluk tudomást a világ. Kellő  tisztelettel különbséget téve  
persze a rengeteg nemzetiség között, amelyeknek azóta kialakult a külön  

irodalma.  
De a magyarok máig pontosan körülhatárolatlan őshazája nem olyan  

ismeretlen, mint a több száz milliós India népeinek irodalma a világ el őtt.  
Ebben az esetben is el kell fogadnunk a többnyelv ű  kultúrák belterjessé-
gét, amíg csak ki nem lép valaki e nyelvi és nemzetiségi bolyból, hogy  
távolabb is tudomást szerezzenek népér ől és hazájáról.  

Én csak egy ilyet tudok, Rabindranáth Tagorét, akit a magyarok  
atyafiságos szeretettel fogadtak, amikor 1926-ban megjelent földet söp-
rő  hófehér tógájában és ősz szakállal keretezett cigányos arccal Jókai  

hársfái alatt Balatanfiireden. Babits már korábban elragadtatással írt  

róla, Kosztolányi viszont már azzal a túlzott udvariassággal, amellyel nem  

mindig tudjuk elrejteni idengenkedésnnket. A hindu szent, aki bengáli  

nyelven és angolul írt, hetekig sétált az említett fasor Lombsátra alatt.  

mert , a szívkórházban kezelték. Én kamaszos mohósággal hamar elolvas-
tam magyarra fordított regényét, s most döbbenten kell megállapítanom,  

hogy semmire sem emlékszem belőle. Valami édeskésen ködös keleti  
miszticizmuson kívül, amelyben az emberszeretetr ől esett folyton szó. De  
hát akkor divat volt az emberszeretet még Európában is. Hogy angolul  

is írt, nyilván hozzátartozott a műsorához. Ezért tüntették ki lovagi  
címmel, meg talán azért, mert Mahatma Gandhi passziv forradalmától  
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eltérően á az emberszeretetben bízva várta, ho az angolok, mint akik  
mégiscsak magukba szálltak, végül megadják ghazája népeinek szabad-
ságát. Mikor aztán ehelyett vérbe fojtottak egy indiai tüntetést, meg-
értette, hogy kirakatpolitikából használták, fel a nevét, s lemondott a  
megtisztelő  címről. Művei azonban továbbra is angol közvetítéssel jutot-
tak el Európába, azt igyekezvén bizonyítani, hogy a nemzetiségi moz-
galmakat nem kell komolyan venni. Tagore mindent megbocsátó pante-
izmusával szemben Gandhi bojikottmozgalma általános méreteket öltött, ő  
calcuttai udvarházában angolul írta misztikus verseit. S talán nem is  
tudott semmit a calcuttai egyetem magyar könyvtárosáról, Körösi Cso-
ma Sándorról, aki 1842-ben megint elindult, hátha valami nyomra buk-
kan a lhaszai könyvtárban a magyar őshazáról, mert sehogy se tudott  
belenyugodni, hogy népe származása, híre és neve ismeretlen a nagyvilág  
előtt, de Darjeelingnél nem jutott tovább, mert megbetegedett, s ott te-
mették el máig homályban maradt álmával együtt.  

~ 

A mai Bécsben nehéz volna megtalálni azt a házat, ahol Đura Jakšić  
festőnövendék 1856-ban lakott. Valakinek ugyanis az az . ötlete támadt,  
hogy a másfél százados jubileum alkalmából emléktáblát 'kellene elhe-
lyezni a házon. Ahogy Vuknak és Dositejnek a nevét örökítette meg Bécs-
beli az utókor. Az osztrák főváros ugyanis épp abban az időben hatalmas  
építészeti változáson ment át. A levert szabadságharc diadalmámorában  
Ferenc József arról ábrándozott, hogy Európa f ővárosává alakítja az  
Osztrák—Magyar Monarchia székhelyét. A barokk szertelen pátosza he-
lyett már nem a rokokó került előtérbe, s a hűvös klasszicizmus, mint nem  
is oly régen még az osztrák architektúrában, hanem az egyszer űbb és 
nyugodtabb  copf. A császár katonasan kispolgári ízlésének ez jobban  
megfelelt. Eltűntek hát a faragott oszlopfők és szemöldökpárkányok, a  
lakások belső  berendezésében megjelent a biedermeier. Volt ebben stra-
tégiai meggondolás is. Mint ahogy III. Napóleon idej ében Haussman 
építette át széles sugárutakkal Pá rizst, hogy a lázadók 

idejében 
 köny-

nyebben lehessen megsemmisíteni. És I. Ferenc Józsefnek is minden oka  

megvolt a félelemre rebellis alattvalóitól. De hangsúlyozottan puritán íz-
lése is az egyszerűbb formákat igyekezett népszer űsíteni, ahogy a Burgban  
még ina is látható a vaságy, amelyben aludt, s a lavór, amelyben reggeli  
toalettjét végezte él.  

És ha mégis megtalálható lenne a ház, amelyben a festőakadémiára  
járogató és a kor romantikus szellemében lázító, de ugyanakkor tiílára-
dó érzelmességgel irt versekkel is bejelentette megjelenését Đura Jak-
šić  a szerb lírában, nemcsak az ő  nevét kellene márványba vésetni azon  

a táblán. Mert Đura Jakšić  nem lakott együtt a lichthofra nyíló diákszo-
bában. Lakótársa, a kés őbbi Zmaj ugyancsak megérdemelné a megemlé-
kezést. Bécshez is több köze volt. Hosszabb id őt töltött a császárváros-
ban, . mint Đura Jakšić, aki nem sokkal később különben is Münchenbe  
ment, amely az idő  tájt a világ közepének tetszett a fiatal fest ők körében.  
Dániel mester ugyan, akinek műtermében a - negyvennyolcas forradalom  

kitöréséig tanult, s aki annyira bezárkózott a maga fest ői modorába,  
hogy nem érdekelték népi és nemzetiségi jogok, s így lett magyar szár-
mazása ellenére a század szerb festészetének büszkesége, féltette tanítvá-
nyát a lármásabb bajor főváros hatásától. De hát miért hallgatott vol-
na a szelíd „bánáti Michelangelóra", akinek ambícióját tökéletesen ki-
elégítette a tény, hogy a temesvári pravoszláv püspök őt tartotta a leg-
jobb szerb templomfestőnek? Đura Jakšić  más vérmérsékletű  volt. Csa-
pongó és szeszélyes, aki nemrégen még azt írta kell ő  hévvel, ugyancsak  
Európához fordulva, mint előtte Batsányi és eszményképe, Petőfi:  

Elpusztulunk majd, de szabadságban,  

nem t űr a szerb már láncot, igát,  

s távol amottan, szent temetóben,  

életet lelünk vagy szép halált.  
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Bécsben meg világfájdalmának sóhajokkal teli hangulatában búcsú-
zott barátaitól, a városhoz és környezethez jobban ill ő  pásztori költészet  
modorában: „elhaladt a május, elhullt a virág, s lelkemen maradt, mint  

tört virágszirom;  bánatos illatú hervadt bazsalikom, súlyos seb, mely  
önti ólmos sóhaját."  

Valószínűleg fel is olvasta ezt a verset a Belvedere közelében lev ő  
kocsmában, ahová Zmajon kívül Ruvarac is járt meg a később Daničić  
néven ismert nyelvújító, Đorđe Popović. 'ügy is nevezték a szerb diákok-
nak ezt a bécsi körét: a belvederiek.  

Eltűnhettek a régi házak, elszállhatott az ifjúság jó néhány nemze-
dék fölött, a Belvedere, ez a Versailles-t utánzó palotája a törökver ő  Sa  
voyainak, megmaradt. Mint a másik véglete a császári és királyi biroda-
lomnak, amely pompájával akarta hirdetni hatalmát.  

De ' hát mi köze mindehhez Đura Jakšićnak, aki az esti hársfáknak  
zokogta el a bánatát, s mint aki sehol sem leli a helyét, Münchent is  
otthagyta nemsokára, hogy most már füstös szerbiai mehanák bohémjei  
között olvassa fel verseit, s közben" megfesse a „Kékruhás lányt", akibe  
oly reménytelenül beleszeretett? ...  

Ha már Bécsről szóltam, a XIX. század szerb ifjúságának Pest mel-
lett igazán legfontosabb szellemi gócpontjáról, miért hallgatnám el, hogy  
a magyarnak is az volt. Meg a csehnek románnak , horvátnak , lengyelnek 
is. Onnan  jött,  a nemzetiségi elnyomatás, fellázadtak, összeesküvést sz őt-
tek ellene, de odamentek lapot indítani, tanulni,' doktori oklevelet szerez-
ni. Batsányi ott folytatja a Magyar Minervát, még feleséget is ott talál,  
akárcsak Vuak Karadžič. A bécsi diánkkocsmátkban valószínűleg ők is eléne-
kelték a maguk osztrákellenes dalát, ahogy a magyarok kuruckodtak fe-
nyegetőzve s úsztatták át képzeletben a Lajtán fakó lovukat, amely „Bécs  
alját ha a ira, császár azt megsiratja ". Aztán hazajöttek és bezár-
kóztak ke ~čgü"lekel a nemzetiségi nyelv geográfiai és provinciális 
kettős  koporsójába, érthető  nosztalgiával gondolva vissza Bécsre, amely  
számukra Európát jelentette.  

Csak Ady lépett át már rajta a szép okos zsidó asszony, Léda ta-
nácsára hallgatva, nyakas kálvinista gőggel, s kiáltotta:„ Párizs, te Óriás 
Daloló, Dalolj  mámort,  nekem.” Egy ideig úgy  tűnt, Bécs nemcsak a  
hatalmát vesztette el, haíiem a vonzását is. De amikor, mint egy vízfej ű  

ek, Ausztria kicsire zsugorodott testén a fölébe nőtt erős utód- 
okkal, melyek már Párizsba küldték fiataljaikat, ahonnan politikai  

támogatást kaptak, nekünk magyaroknak megint Bécs nyújtott mene-
déket. Az egész tizenkilences polgári és szocialista emigrációnak: Ott  
jelent meg át éven át a legnívósabb magyar hetilap, a Bécsi Magyar  
lUjság, s ott vették körül a magyar avangarde pápáját, Kassákot mun-
katársai és tanítványai. Eközben még azt se lehetett mondani, hogy a  
legyőzöttek és megalázottak kötöttek szövetséget ebben az újabb oszt-
rák—magyar viszonyban;  A kétfejű  sas minden egykori népeinek leg-
jobbjait vette szárnyai alá legalább átmenetileg — a leszegényedett.  
ám továbbra is ikedé&yes Bécs. Igy külön kis Internacionálét alakítva  
ki, amelyből egyformán vezettek utak nyugatra és keletre, mint egy  
átszálló állomáson.  

Odament vissza a fiatal Wiener Neustadt i lakatos, -Josip Broz, s  
irányította esztendőkön át a jugoszláv munkásosztály forradalmi moz-
galmát. Nem tudom, maradt-e ennek valamilyen emlékeztet ő  jele az  
osztrák fővárosban. S onnan jöttek sokáig tiltott könyvekkel és lapok  
kal a párt sorkátonái, szervezkedésre ösztönözve az elnyomottakat.  

Maga Bécs eközben nem lett forradalmi város, az 1934-es munkás-
felkelés ellenére sem, amikor Dolfuss, a törpe diktátor a szocialista pár  
tot betiltva, álarcát levetve a nyílt fasizmus rendszerét vezette be. Tör-
ténelmi irónia, hogy pár hónappal kés őbb a nemzetiszociališták gyil-
kolták meg.  

~ 
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Mindez mintha mélyen a felszín alatt játszódott volna ín- élkiel. 
hogy egy pillanatra is lecsendesedett volna a gondtalan és mámoros Stra-
uss-keringő  dallamának hulláma: Wien und der Wein, Wien und der 
Wein ... Jómagam húszévesen csak ezt láttam benne, amikor pedig Musil 
már javában írta a regénykolosszust Kakanienről, amelyben a „tulaj-
donságtik nélküli ember" ennek a kétarcú Bécsnek prototípusa. Persze 
a grinzingi kiskocsmák kedvesen léha és könnyelmű  lármájából kima 
gasodtia. A színházban Rökk Marika táncolt csárdást, piros csizmában, 
pártával a fején, ha jól emlékszem, Attila Hörbigerrel, és a kávéházakban 
magyar cigány muzsikált. 

Ez kapott volna meg? Talán nem. Ez volt a felszín. Mert amikor 
harminc évvel később bejártam Bécs munkásnegyedeiben a. Marx-hofot 
és a Goethe-hofot, még  találtam Öreg harcosokat, akik elbarikádozták 
magukat s viszonozták a Heimwehr tüzelését, míg az asszonyok a mu-
níciót hordták nekik. Talán ugyanazok, akik fiatalon, szőkén és kéksze-
műen valceroztak vasárnap délután kinn a Praterben. 

Mindehhez mégis hozzá kell adni a radikális  polgári rétegét Bécs-
nek, amelyben csehek, horvátok, zsidók, magyarok jelentették mint ős-
lakosok a többséget a hamisítatlan osztrákokkal szemben, ha ilyenek 
egyáltalán léteznek. Ezeknek írta Karl Kraus a Die Fackelt, mélységes 
megvetéssel szólva mindenről, ami kispolgári volt a régi Bécsben, amely 
ma olyan, mint a szépasszony, aki már hiába dicsekszik vele, hogy va-
laha jobb napokat látott. 

Fedor Amszterdamba megy az anyjával, s most azt kérdezi t őlem, 
mit lehet ott négy nap alatt látni. Mit mondjak? Mindent . és semmit. 
Amszterdam egy aránylag kicsi metropolis, s ha az ember csak végig-
rohan a Rijsk múzeum termein, s aztán a grachtok hídjain át kutya-
futtában a várost is látni akarja meg a tulipantőzsdét, a. kii "tőt, a hal-
piacot és a sajtárusok sátrait, akkor elmondhatja, hogy najából min-
dent látott. Nagyon felületesen persze, ami azt jelenti, hogy tulajdonkép-
pen semmit se látott. 

Ha csak Rembrandtban akarsz kicsit elmélyedni, ahhoz sem elég 
négy nap. S hol vannak  a németalföldi, egész Európára óriási hatást gya-
korolt festészet más nagyjai? Hol van Franz .Hall a vidám és jól táplált 
mesterembereivel, s hol vannak Brueghel parasztjai? Elődjéről, a kísér-
teties látomásokat fest ő  Hieronymus Boschról nem is szólva, akit pe-
dig úgy felkaptak az utóbbi időben, mintha a kísértetjárás ebben a fan-
táziátlan korban megint időszerű  volna. ,;Bosco! Bosco!" —. csapták ösz-
sze lelkesen kezűket a zsíros hajú, lomposan öltözött amerikai hippilá-
nyok, amikor Bosch termeibe értünk, ' ahol öröm és szomorúság vég-
letei között csapongott a festő  képzelete, úgyhogy az egyik kislány még 
mintha sírt is volna búcsúzóul vissz anézve az Elvezetek kertjére az aktok 
sokaságával, a tér minden törvényét megtagadó hegyi úton kocogó ka-
ravánszerájjal, ahogy ma a naivak hánynak fittyet a perspektívára, vagy 
csak rajzolni nem tudnak. 

És akkor még mindig nem zarándokoltál el kell ő  alázattal Van Gogh- 
hoz, akinek talán ott láthatók a legszebb vásznai, közöttük a Provence-t szé-
nakazlak, amelyet akkor festett, amikor még nem volt őrült, s levágott 
fülét nem küldte el a bordélyházi lánynak, mert állítólag hiába könyör-
gött, nem hallhatta a vallomást, hogy az is szereti őt. 

Talán nem is kéne ilyeneket mondanom neked, kisfiam. Egy ti 
zenhat éves gyerekkel beszéljen az ember tisztességes, szolid dolgokról, 
amihez Hollandia bőségesen nyújt alkalmat, tekintve, hogy ott alakult 
ki elsőnek a világ polgársága, óceánjáró kereskedőkkel, virágkertész és 
magtermesztő  parasztokkal tenyérni földjükön, amelyet csatorna fog 
körül, s mesteremberekkel, akik üvegfúvók voltak és gyémántköször ű-
sök és méheik az építő, teremtő  dolgos polgári rend példaképei lettek az új 
osztály lassú alakulásának Európa-szerte. 
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Közben gyarmattartó birodalma volt, s azért lehetett polgársága a 
francia citoyen önérzetesen demokratikus magatartásától oly eltér ően 
dölyfös és megelégedett, s hagyta éhezni a maga szegényeit, ha nem ta-
núsítottak kellő  tiszteletet iránta. Elég volt, hogy Rembrandt úgy fesse 
meg a lövészegylet tagjait, ahogy éles szemével látta őket, s nem ami-
lyeneknek képzelték magukat, hogy többé ne adjanak megrendelést neki, 
s hagyják a zsidónegyed szegényei között nyomorogni. Igaz viszont, hogy 
épp ezzel a vásznával, amelyet Éjjeli őrjárat néven ismer a világ, mutatott 
példát festői emberábrázolására fény és árnyék kontrasztjából felragyogó 
mélyvörös színeivel. 

De hát hiába is beszélek én minderről neked, téged  a csatornák 
ócska dereglyéin lakó hippicsaládok valószín űleg jobban érdekelnek majd. 
mint Rembrandt vagy Franz Fals és számos németalföldi tájképfestő, 
akik talán elsőnek festették meg a levegőt. Súlyosan és páradúsan, 
a lombokon élesen áttörő  napsugarakkal és a legelésző  tehén szőrének 
szinte zsírosan bársonyos puhaságot adva. 

És a sajtpiacon is elámulsz majd, ha felfedezed a különbséget emen-
táli és ementáli 'ko öfit, ahogy mi is nevezzük az, édes sajtot, mert ez is 
lyukas. Mivel pedig napjában nem gy őzöl elégszer enni, mint minden 
valamirevaló jégkorongozó, a halakat is végigkóstolod. 

Ehhez négy nap valóban elég. Nem is részletezem tovább az egyéb 
látnivalókat, amelyekre akkor se maradna időd, ha érdekelnének. De ott 
voltál és az is valami. S meglehet, hogy egyszer majd nem négy napra 
mégy el, hanem ahogy a franciák mondják: on revient toujours, aminek 
körülbelül az az értelme, hogy az ember, amíg él, mást se tesz, mint 
elmegy és visszatér. 
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ALKOTÓM ŰHELY 

GUELMINO SÁNDOR 

A XVI. BITEF A STABILIZÁLÁS TÜKR É BEN 

Posztulátumként fogadhatnánk el néhány gaždasági szakért ő  azon elmé-
leti alapvetését, miszerint adott társadalomban a történelmi szituáció re-
álkapacitása a függőségi helyzetén túlmenően a kultúra adekvát színvo-
nalát is meghatározza. A lehet őségekhez mérten alakul a művészet kvan-
titása és kvalitása. Mivel tehát, ebben a periódusban gazdaságunk, ennek 
folytán egész társadalmunk súlyos anyagi gondokkal küzd, természetsze-
rű, mi több elvárható volna, hogy miatta csorbuljon, szegényedjen mű-
velődésünk. Mivel pedig a mi válságfolyamatunk nem elszigetelt jelenség, 
hiszen a jelen gazdasági tendenciáktól nem immunisak a világ más or-
szágai sem, elvárható volna egyfajta stagnálás, megtorpanás általában a 
művelődési életben is. Magyarán, elszegényedési, fonnyadási folyamatnak 
volnánk tanúi. Erről viszont szó sincsen. Hiszen ilyen merev párhuzamot, 
dogmatikusan felfogott oksági viszonyt nem lehet feltételezni a kultúra 
és az annak anyagi alapját megteremtő  gazdaság mozgásai mögött. Ha 
érvényes lehet egy paradigma, mindenképpen mennyiségre kell apellálni. 
Közmondásosan, addig nyújtózkodhat egy kultúra is,- ameddig a taka-
rója ér. Ennek viszont nem sok köze lehet az alkotások intenzitásához, 
a szellemi termékek értékéhez. Hiszen nem éppen a leggazdagabb állam 
dicsekedhet leghaladóbb és sokszínűbb művelődéssel, sőt, magától ér-
tetődően lehet izgalmas művészete a gazdaságilag fejletlenebbeknek is. 
Konkretizálva pedig a tézist, felvet ődik a kérdés, egyenes vagy fordított 
arányban áll-e a mi társadalmi, gazdasági 'pillanatunkkal színházi életünk, 
művelődésünk valósága, tartalma? Mennyire befolyásolja hagyományos 
nemzetközi szemléink műsorát, tekintélyét egyre jobban fojtogató nincs-
telenségünk hínárja? Ha most retrospektív szemléljük a Bitef utóbbi 
éveit, úgy találjuk, a tizedik rendezvény óta, azaz a Nemzetek Színháza 
belgrádi találkozójától kezdve drasztikusan csökkent az értékes, felvilla-
nyozó, önkörén túl is hatással rendelkez ő  vendégelőadások száma. Belső  
berkekből kiszivárgó információk alapján állíthatjuk, mind nehezebben 
teremtődik elő  a fesztivál megrendezéséhez szükséges összeg, mind töb-
ben vetik fel a hagyományos szemle biennáléjellege bevezetésének szük-
ségességét, mind nagyobbak még a szerénynek vélt kiadások is, ennek meg-
felelően mind kevesebb a külföldi csoport, mely puszta enthuziazmusból 
önköltségen látogatna Belgrádba (ha ugyan van még ilyen); s idén igen 
sok gond származott abból, melyik trupp hajlandó dinárért is fellépni, 
melyik fogad el csupán devizát. Művészethez, piedesztálhoz viszonyítva 
nagyon alantas dolognak tűnhetnek a felsoroltak, de hátsa nos amióta 
van művészet, van institucionalizált színház, vannak magánvállalkozá-
sok, azóta kívánnak megélni emberek művészetükből. Ezzel pedig együtt 
jár a mindennapi elszámolás, a betev ő  falat biztosítása, az anyagi problé-
mák, ügyrendezés, számlázás és még ezernyi más, amit ől művészeink se 
most, se akkor nem voltak védettek. 

Fesztiválok megítélésekor kétfajta hozzáállás lehetséges. Egyik a kez-
dő  kritikusok, „hurrárecenzensek" sajátja, hogy megbízható tükörként 
kezelik a szemléket, bel őlük következtetnek vissza egy országvagy ne-
tán a világ színjátszásának állására. Másik a szkeptikusabb attit űd, álta-
lában a harcedzett, sok fesztivált megjárt kritikusok véleménye, hogy 
egy-egy előadásból semmit következtetni, abból megítélni a közösség szín- 
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háziszintjét, mint cseppből a tengert, nem lehet, és csak sikertelene e 
kárhoztatott próbálkozás. Ez utóbbiak gyakran töltenek meg ol t 
meddő  filozofálgatással, vajon miféle művészi vezérelv válogatta össze 
a fesztiválra meghívott színházi társulatokat, és vajon h űségesen tük-
rözi-e pillanatunkat az illető  évi felhozatal? Mert ebbe a csapdába, ha még-
oly elővigyázatosak is, belepottyannak. Ehelyütt tisztázzuk le végérvénye-
sen:. struktúráját tekintve háromfajta fesztivált különböztethetiink meg. 
önkényesen címkézve őket „gereblyéző", „lapátoló" és „kulcsalapú" fesz-
tiválnak. Mivel a struktúrát kevés helyen határozza meg átgondolt kon-
cepció, egyre kevesebb a . .„gereblyéző" szemle, melynek szervezői mint-
ha gereblyét hoznának végig a kiszemelt közegen s így annak jelent ősebb 
alkotásait gyűjtik egybe. Inkább elterjedtek a „lapátoló" fesztiválok, me-
lyekre elhoznak adott pillanatban mozdítható minden előadást, s végül 
a „kulcsalap* , szemlék _(ritkán nemzetközi jellegűek) kisebb régióknak 
valamilyen kulcs szerint kiválasztott képvisel őiból állítják össze műso-
rukat. (A kulcs szerepét ehelyütt nem szabad dogmatikusan értelmezni, 
lehet az művészi érték is.) 

Mindebből következik, hogy a Bitef már régen megszűnt „gereblyé-
ző" fesztivál lenni, vezetői annak is örülnek, ha egy-egy repertoárnyi elő-
adást összelapátolnak. Véletlenek, 'esetlegességek alakítják a m űsort. Ép-
pen arrafelé turnézó társulatok köszönnek be a fesztiválra. Színvonal őr-
ző  válogatás helyett egyre harsányabb reklámszövegek csábítják szín-
házba a közönséget. Kbzonséget? Nem ártana elgondolkodni rajta. A törzs-
közönség, a bemutató első  esti közönsége, kettőszáz-kettőszázötven em-
ber befér az Atelje 212 szűkös nézőterére. Ezeknek az embereknek többsége 
színész, kritikus, rendező  és eeggyyébszínházi ember. A második este közön-
ségének mintegy fele főiskolásokból tobortódük. Felvetődik a kérdés: 
mikor jut el a Bitefre Belgrád nagyközönsége ? Hacsak a Száva Központ-
ban. hébe-hóba megrendezett spoktalculáris előadásokra nem? Ot-hat éve 
rebesgetik immár, nemcsak az anyagiak hiánya miatt, a Bitef ellobbaná-
sát. Sokan szeretnének azonban megőrizni az egykori monstre fesztivál-
ból valami intim színházi gyülekezőhelyet — ha lehetséges. Kevesebb 
előadással, de érdemes programmal. Talán igazuk van. Igy most egyre 
nagyobb- a kapkodás, véletlen szüli a műsort, pótintézkedések sorozata 
révén ekvilibrál a fesztivál. 

Nem térnék ki külön a Bitef kezdeti célkit űzéseire. Hol vannak már? 
Mira Trailović  egy alkalommal röviden és velősen úgy foglalta össze a 
Bitef jellegzetességét, hogy az „minden évben megújul, különbözik az 
előző  szemlétől, mert lényege, . hogy figyelemmel kísérje a korszer ű  szín-
házi gondolatot, ami viszont állandóan változik, akárcsak az idő, melyről 
tudósít". A Bitef eszerint mindenkor a modern színházi törekvéseket kí-
vánta Belgrádba invitálni. Szándékával — közvetett úton — túlnyomó-
részt pozitív hatást gyakorolta hazai színházi életre és bizonyíthatóan 
befolyásolta a környező  országok gyakran konzervatívabb színházi kö-
reit, megnyilvánulásait. Az új generációk szemének felnyitásában, világ-
színházra való rácsodálkoztatásában játszott szerepér ől vallott a kapos-
vári Ács János, a magyarországi új szenzibilitású rendez őnemzedék te-
hetséges tagja, az idei, sorrendben 16. Bitef legsikeresebb külföldi rész-
vevője. Elmondta, hogy számukra sokáig épp a Bitef jelentette a kor-
szerű  színházat; s tudjuk, hogy az érdekl ődők, ha hivatalosan nem, hát 
magánúton jöttek el Belgrádba éveken át. 

Néhány évfolyammal ezel őtt a jó emlékezetű  Bambach Róbert épp 
az Üzenet lapjain foglalta össze szakszerűen és pontosan, mit hozott, 
hogyan hatott színjátszásunkra a belgrádi nemzetközi fesztivál: ,A témára 
nem témák ki külön, csupán jelezni szeretném, hogy pozitív és negatív 
hatása egyaránt volt a Bitefnek; minden széls őséges interpretáció, - pusz-
tán az egyik fajta' hatás elismerése és , felmutatása a dolgok me sí-
tása, az elengedhetetlen pártatlanság megszegése volna. Elvitatan 
viszont, hogy az általa szerzett tapasztalatok, a világszínház testközeli 
megismerése, a divatos undergroundok, nyílt színházak, happeningek el-
sősorban formai tekintetben váltak színjátszásunk javára. Bármiféle casus 
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bellivel támadják is meg a Bitefet, ténylegesen egy pozitív, ne mondjam,  
progresszív intézményt vesznek t űz alá.  

Szükségünk van-e továbbra is a Bitefre? Restrikciós id őszakban, a  
stabilizációt célzó újabb kormányintézkedések ismeretében .. A szemle  
eredeti gondolatától művészileg, lehetőségben is messze elkanyarodva?  
Véleményem szerint a hagyományhoz való görcsös ragaszkodás, néhány  
ember kitartó harca tartja még életben a szemlét ebben a formájában.  
Feltehetőleg ott munkál a tudatalattiban, hogy - mondjuk -= egy esz-
tendős kiesés, biennálészerűségre való áttérés sok kockázattal já rna.  El-
sősorban a  hazai dotáció akadna meg. Egy év szünet és mentalitá-
sunkhoz híven már meg is feledkeztünk a színházak szemléjéről, . egy  
év szünet, s már elapadtak a pénzforrások, egy év, s a Bitef aktualitását,  
'szükségességét egyre többen kérdőjeleznék meg.  

Most ősz van. Másfél évtizede szerves része a Bitef ° a főváros őszi  
időszakának. Megjelennek a fesztivál plakátjai, szórólapjai. Elmaradha-
tatlanul, mint a kukorica- vagy gesztenyesütők tíízhelyei. Ha nem lesz  
Bitef, hiányozni fog. De ilyen formában és f őleg ilyen tartalommal, aho-
gyan idén került közönség elé, arcpirító an  színvonalatlanul, senki se  
lelkesedne érte.  

Lesújtó véleményt formáltunk a legutóbbi szemlér ől,, pedig ha vé-
gigolvassuk a részvevő  színházak névsorát, tekintélyes társulatok felvo-
nulását feltételezhetnénk. Hiszen itt volt a tokiói Sankai Juku, a bukaresti  
Teatrul Mic, a stuttgarti Würteabergerische Staatstheater, a bostoni  
American Repertory Theatre, a prágai Divadlo na Zabradli, a római Te-
atro la Maschera, a kelet-berlini Deutsches Theater, a helsinki Hel  
singin Kaupungen Teatteri, a. kaposvári CsikyGe rgely Színház , a 1~ievi 
Ukrajinstiki :clramaticseszki tyeatr Ivan Franko ,  valamint két jugoszláv szín-
ház, a zágrábi ITD meg a Mosztári Népszínház. Hangzatos nevek és címek  
azonban nem elegendőek egy fesztivál sikeréhez. Hiába volt műsoron Bul-
gakov, Moliére, Wedekind, Shakespeare, Büchner és Petei Weiss, átmen ő  
osztályzatot alig egy-két előadás kapott. Szinte hihetetlen: Arról nem is  
szólva, hogy a produkciók korszerűsége is erősen megkérdőjelezhető. Oda  
jutottunk, hogy a Bitefen leggyakrabban nemzetközi konvenciók által kért  
vagy kijelölt produkciók szerepelnek, : amelyek költségeinek tetemes ré-
szét az illető  országok vagy azoknak egyes intézményei fedezik. Akkor  
is, ha — mint a katalógus előszavában  olvashatjuk — külföldön szintén 
szigorú takarékossági előírások léptek életbe. Mert - jelenleg minden állam-
háztartásban stabilizálnak, igyekeznek a gyepl őt szorosabbra fogni, a  
megbolydult lovakat visszatartani a szakadéktól. Persze mindemellett, s  
még inkább a fesztivál programjának ismeretében állíthatjuk, nem voltak  
hitelt érdemlőek a kijelentések, hogy a gazdasági recessziók korában .  a  
Bitef a meghívandó elriadások értékének maximális ellenőrzését ,végzi,  
ami annyit jelent, Belgrádba nem jöhet gyenge min őség! Közönséges  
reklámtrlikk — vagy a tehetetlenség palástolása. Most már nyilvánvaló.  
Mert egészen könnyíi mércékkel mérve is átlag alatt vegetáló, kényszer-
ből, tradíciókényszerből rendezett Bitef volt az 1982. évi. A kritika, a  
napilap-recenziók megállapítása egybehangzó  abban  a , tekintetben, hogy 
a tizenhárom produkció közül legfeljebb Öt ütötte meg a mértéket; az  
egész rendezvényt, hírnevét, hagyományát, mozgalmasságot, izgalmas szel-
lemi élményt biztosító jelenlétét pedig egyedül a kaposváriak MaratlSad  

j a mentette meg. Kiemelkedően a legjobb előadás volt, pedig a társulat  
outsiderként érkezett Belgrádba. De az els ő  este kirobbanó sikere után  
a második este már tűt se lehetett volna leejteni a néz őtéren, annyian  
zsúfolódtak be, és sürgősen mozgósították a televízió forgatócsoportját  
is, rögzítse' szalagra ezt a kivételes előadást, mely szakmabelieket és szín-
házkedvelő  közönséget egyaránt sokkolt, felkavart, elragadtatott kijelen-  
tésekre kényszerített. Tévé. Nem bízom benne, hogy a felvétel kis hányadát  
is visszaadhatja annak a feszült hangulatnak, katartikus élménynek, mely-
ben a belgrádi közönségnek része volt, de megnyugodva konstatálom,  
hogy legalább Belgrádban megőrzik a nagydíjas, rendezői díjas és közön-
ségdíjas előadásnak a felvételét, melyet, mint értesültem, odahaza _ még  
csak be sem terveztek a tévére, .  s feltehetően nem is fognak. . 
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Ismétlem, tehát riieggyőződéssel hangsúlyozom, az idei Bitef mű-
vészi programja nem érdemli meg, hogy részletesen foglalkozzunk vele, hogy 
elemzés tárgyává tegyük. Annál inkább problematikus a szemle léte, 
ilyen formában, tartamban és tartalommal való további fenntartása. Ezért 
engedtünk a szokásosnál nagyobb teret gazdasági és színházi korrelációk 
magyarázgatásának. A továbbiakban egy-egy mondatban szeretném ösz-
szefoglalni a jelentősebb előadásokat, s végül, amennyire írásom terjedel-
me megengedi, szólok a kaposvári „csodáról". 

Merne Perlini enyhén szólva extravagáns rendez ő, aki ezúttal sem 
tagadta meg magát, hiszen Heliogabalus című  előadásában Artaud és 
Georges Bataille egy-egy művét ötvözte össze erotiko-szenzuális bemutató-
vá, színházi tanulmányt alkotva egy, a homoszexualitás örvényébe kerül ő  
fiatalember vízióinak stádiumairól. Benne foglaltatott az olasz színház 
esztetizáló, de prüdériával vissza nem utasítható álomszer ű  betegessége. 
Büchner műve, a Danton halála nem afféle leckerendezésül szolgált a .ke-
let-berliái Alexander Langnak, a gondolkodó és újraértékelő  ember alko-
tói tette valósult meg, hiszen a forradalom alapkérdésének ismert Ro-
bespierre—Danton párharcot a forradalom irodalmi alapm űvében megle-
hetősen egyénien értelmezte és sžüntette meg; színpadán a történelem mini-
atűrszínpadát építtette meg, s ezen játszatta a mindössze történelmi sze-
repben különböző  és felcserélhető  szereplőkkel groteszk stílusú, kissé 
fárasztó előadását, melyben a ragyogó Christian Grashof a francia esemé-
nyek mindkét vezetőjét egymaga játssza, az ilyesfajta koncepció összes 
illúzióit kihasználva. 

Valójában a többi előadás, írás közben döbbenek rá, egészen je-
lentéktelen. Viszont lappangó tendenciaként tapinthatjuk ki még néhány 
produkcióban a Deutsches Theater politikai színházához hasonló szándé-
kot, mint a bukarestiek élvezhetetlen Bulgakov-el őadásában, vagy a stutt-
gartiak Mephistójában, ami viszont Szabó István Oscar-dijas filmje után 
teljesen érdektelen. Akadt műelemző, aki a prágai Hamletból is aktuális, 
mi több merész politikai mondanivalót olvasott ki; én ezt a fordított-
kesztyű  előadást, farce-ra játszott tragédiát nem tartom se nagy számnak, 
még kevésbé , bennünket érdekl ő  időszerűségnek. Marad a Marat. 

„Extra Kaposvaram non est fabula" parafrazálhatnánk sekélyes la-
tintudásunkkal az egykori sz{íklátókörűségre valló mondást, hiszen a két 
részre szakadt magyarországi kritikustábor Kaposvárral rokonszenvez ő  fe-
le éppolyan kizárólagosan ünnepel minden színházi tettet, mely ebben a 
színházban történik, akár az opponálók, akik viszont radikálisan eluta-
sítják a kaposvári ,  törekvéseket. Tény, hogy évek óta művelődéspolitikai 
mozgásokat is okozó vita folyik az avantgardabb vidéki és a hagyomány-
őrzőbb pesti színházak és pártfogóik között. Valójában talán mai „mecé-
nások" és „reklámügynökök" ízlés- meg presztizsháborúja is ez. Kétfajta 
színházeszmény is bsszeütközik, kicsit generációharcról beszélhetünk, ki-
csit következetes elkötelezettségr ől. Kaposvár, Szolnok, Veszprém egy 
idő  óta a megújuló magyar színjátszás fellegvárai. Alkalmam nyílt mind-
két tábor képviselőivel értekeznem a magyar színházi helyzet pillanatáról. 
mi több a semlegesekkel megtárgyalni a dolgok állását, úgyhogy merem 
állítani, tévedés a kritikusok és szakemberek minden kizárólagossága, 
viszont kétségtelen, hogy az európai áramlattal valamelyest lépést tartó, 
modern életérzéssel lüktet ő, akár moderneket is újraértelmező , s ered-
ménnyel újraértelmez ő  előadásokat valóban inkább a vidéki színházak-
ban lehet látni. Ascher Tamás, Paál István,, Szikora János, Ács János, Ba 
barczy László, Zsámbéki Gábor, Székely Gábor neve fémjelzi azt a rende-
zői „irányzatot, iskolát", amely — bár értékei tagadhatatlanok — heves 
kirohanásokra késztet többeket az . opponálók közül. Ugy vélem, legéke-
sebb példánya az elvakult konzervatívoknak Körmendi János (ha valaki 
nem tudná — színész); nemrég megjelent kötetében például gúny tárgyává 
tenne minden korszerűt és ilyen előadásokért lelkesedő  szakmabelit. Idéz-
zük: „A »modernek« megfeneklett ladikjában ott láthattuk a kritikusok 
lelkes hadát, kik teli tüdőből fújták a kókadt vitorlákat, de hasztalan, mert 
a zátonyos ladikot még mélyebb _ merülésre kárhoztatták felesleges túl- 
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súlyuk következtében, s meddő  fontoskodásuknak csupán annyi haszna 
lett, hogy egy-két élelmesebb kapitány, otthagyva a süpped ő  ladikot, száraz 
lábbal gázolt át a túlpartra!" Ehhez fogható szemellenz ős, begyöpösödött 
színházszemléletű  írást nem vetettek papírra az utóbbi ötven évben. Idéz-
tem, mert gyilkos iróniája közönséges félrevezetés, táblabírói értetlenke-
dés, a ,lelkes filoszcsoporttal" szemben táplált dühe alaptalan. Ez a gárda 
jól tette, hogy csatlakozott a „vidéken engedélyezett színházi forradalom" 
zászlóvivőihez, erkölcsi támogatásban részesítette őket írásaiban; hiába 
kisváros Kaposvár valahonnan az isten háta mögül, mégis innen érkezett . 
idén a legbitefesebb, a legjobb produkció, arról a Magyarországról, amely-
nek színházát nemigen jegyzik a világban. Afféle csodaként, Janus Pan-
nonius télben virágzó merész mandulafájához hasonló. 

Lássuk immár, mit és hogyan játszott a Csiky Gergely Színház, amivel 
szenvedélyes panegíriszekre ragadtatta a közönséget, közöttük Jovan Ci-
rilovot, hiszen véleménye szerint csak súlyos történelmi örökséggel ren-
delkező  nemzet hozhat létre ilyen remek el őadást, és ugyanígy hasonló 
sorsú nemzet képes annak teljes befogadására. Ahogyan ez itt Belgrádban 
történt. 

Napisajtónk szinte kivétel nélkül leírta,. miképp álltak meg a járó-
kelők csodálkozva s figyelték az Atelje 212 nyitott tetején át hallatszó dü-
börgő  tapsot és ovációkat. A kijövő  nézők viszont sokáig nem tértek ma-
gukhoz, az előadás egyszerűen sokkolta őket. Pedig Peter Weiss szövege, 
mely már kilométeres hosszúságú címével magára vonja az érdekl ődést, 
eddig leggyakrabban kevésbé lebilincsel ő  előadások kanavászát képezte, 
hacsak kivételes rendez ők klasszikus példaként említhető  produkcióira 
nem gondolunk, mint például épp a belgrádi fesztivál idején képerny őre • 
került Peter Brook-rendezésre. A neves ang ol rendező  félelmetesen pontos 
előadást készített a Weiss- instrukciók alapján, a szerző  intenciói érvénye-
sülhettek az ideológiai drámából, csak éppen emocionális töltete ellenére is 
megmaradt tömény gondolati, fárasztóan intenzív m űnek. Peter Weiss, 
alapismereteinket fölösleges részletezni, az emberiség egyik örök témájá-
ból, a francia forradalomból merít, szembeállít két végletes emberi maga-
tartást, az individualista De Sade márkiét és a népvezér forradalmár Ma-
rat-ét. Vitájuk — miközben a színpadon megidéződik Marat néhány utolsó 
napja, közeleg gyilkosa, Charlotte Corday, szintén lelke mélyéig meggy ő-
ződve cselekedetének igazáról, jogosságáról — voltaképp fanyar pamflet-
ötlettel egy elmegyógyintézet színjátszóinak el őadásában kerül elénk, a 
restauráció történelmi idejében, tehát immár bizonyos távlatból disz-
tanszírozva az egykori eseményekkel. A két magatartás két meggy őződés, 
két világnézet, forradalmi tudat konfliktusában politikai, etikai kérdé-
sek örvénylenek, s ezekre a történelmi események máig nem adtak kielé-
gítő  választ. Miért lett volna ott és akkor valamelyiküknek is igaza? 
Bár az tudvalevő, hogy Weiss dokumentumdráma-szerkezete forradalmi sze-
repét tekintve majdnem egy szintre helyezte Marat-t és De Sade-ot, s hogy 
mindezen tényeknek félhitele van. 'Hiszen De Sade-ot valóban kezelték 
Charentonban, írt is ott néhány színpadi m űvet, ezek közül némelyek 
színpadot kaptak, de Marat-ról, főképp hasonló dialógusos formában nem 
született alkotás. Viszont Weiss következetesen épít szövegébe eredeti 
De Sade- és Marat-idézeteket, hogy a látszat még inkább a költ ői doku-
mentumot mutassa, hogy általuk a huszadik századi vákuumperiódus két-
ségei szólaljanak meg. Miért elmegyógyintézet? Mert „az elsikkasztott 
eszményről a konformista hazug világban csak az őrültek szónokolhat-
nak igy, ilyen hittel". 

A kaposvári előadás a drámát továbbaktualizálja, az eszmei dilem-
mákat napjaink központi kérdéseként veti fel, mégpedig abban az őrült 
formában, olyan őrült díszletek között s pontosan annyira őrült szerep-
lőkkel, mint mi vagyunk. Tehát a ' weissi áttétel, ha lehetséges, megteté-
ződött. Mi is egyfajta forradalom utáni id őket élünk. Itt Közép-Kelet-
Európában. Mit szúrtunk el, hol szúrtuk el? A Marat/Sade többszörös ér-
vényességgel hat. Formai bizonykodás, hogy a hírhedt charentoni elme-
gyógyintézetbe valóban a társadalmi viselkedésükkel kirívó emberek ke-
rültek, nem a bolondok. Ezt magyarázza a Bitef-katalógus. Kicsit száj- 
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barágós szöveg, kicsit menteget őzés és magyarázkodás az előadás némely 
megoldására. Valójában Ács arról szól Weiss ellenében, hogy a charento-
ni ápoltakat örökre megfert őzte a forradalom, a látszólag nyugodt idők-
ben is ott lapul tudatalattijukban, csak gesztus, indíték, húzóerő  szüksé-
geltetik, s máris kitör belőlük ez a gondolkodás, a meggyőződés, a vái-
toztatáskényszer. Nem maradnak tovább szófogadó áp oltak, nem tartják 
magukat De Sade betanításához, elementáris erővel lázadnak, hol ma-
gányosan, külön-külön, kés őbb pedig, megtalálva ,a közös dallamot, kol-
lektívan. Ács előadása sokáig félrevezet bennünket, úgy tűnik, mintha a 
két véglet közül az iniividualista intellektuel De Sade-hoz húzna, azonban 
a többszörös hullámzással kialakított zárójelenetben a „forradalom" va-
rázsvára tömörülő  összes ,,franciákat" Marat, vagyis ,  a marat-i koncepció 
vezeti. Ez volna az üdvözítő? Marat is, De Sade is a fennálló társadalmi 
rend megváltoztatásának, az ember javításának módján töpreng, és egyik 
se képes megszabadulni az erőszaktól. Marat hiszi, hogy a többség ér-
dekében igazságos a gilotin, a forradalom igazsága megengedheti magának 
a vérözönt, a kegyetlenséget, az ellenfelek s vélt ellenfelek eltiprását. A 
dogma kegyetlenségbe torkollik. De Sade a forradalomban ugyancsak a 
kegyetlenség megvalósulásának lehetőségeit látja meg,. de elégedetlen a 
gyönyörű  szenvedések hiánya miatt, a „szellem nélküli" kivégzések, me-
chanikus kegyetlenség miatt, s kiábrándult végül, mert a változás nem 
szülte meg „az általános bujálkodalmat". Megkerülhetetlen tény viszont. 
hogy a forradalom megbukott, nem sikerült a változtatás. A két vezérszó-
lam feleselgetését már a kívülálló fölényével hallgathatja, a kívülálló at-
titűdjével szemlélheti a Kikiáltó, akinek személyes szerepe a kaposvári 
előadásban mértéken felül megnő . ő  az, aki történelmi perspektívából 
tekinthet már az el ődök hitére, életére, botlásaira, ő  az, aki pálcát törhet 
felettük, hiszen hibáikat, erényeiket egyként mérlegre teheti, s ő  az a 
fiatalember, aki felfogja az őrültek igazságát. A Kikiáltó végül is egyedül 
marad. Végigszemlélte a forradalomnak mint szélviharnak felkavargását, 
megszületését, s ő  az, aki megéli annak tragikus végét. A forradalmat le-
verték, nagy csönd üli meg a kiürült színpadot, a kiürült városokat, a 
világot, s a Kikiáltó, kezében egy utcakővel, felzokog a halottak felett. 
Siratja a forradalmat. Nem egyet. A világ összes forradalmát, progresz-
szív felbuzdulását. Jajgatása folyamatos, mind mardosóbb, mind fájóbb 
Óriási, katartikus jelenet ez. Kontrasztok szülte igazi színházi poézis. Hi-
szen kevéssel előtte még mindenki együtt menetelt, összefogva közösen 
énekelte a Napóleon-dalt, mindenkit ugyanazon eszme hevített, a „cha 
rentoniakhoz" csaplakozott a kompromisszumokra hajlamos igazgató és 
családja, az ápolók, mindenki; egyugyanazon dallamra, a forradalom hívó 
szavára álltak csatasorba, mögöttük lehullottak az elmegyógyintézet ku-
lisszái, s aztán , egy pillanat alatt holtan hullottak egymásra valamennyi-
en. A hátsó falon pedig legördült egy óriási városkép, egy üres, lélektelen, 
árva ember nélküli „köz" képe. Ez el őtt áll egymagában a Kikiáltó és 
zokog fennhangon. 

Óriási a különbség a Weiss által tervezett darabvég és Ács látomása 
között. Ebből a spektrumból mintha teljesen különböző  művekkel volna 
dolgunk. A kérdés, hogy gazdagította vagy szegényítette rendez ői koncep-
ciója a drámát. Kifogásként hozták fel némelyek, hogy a kaposvári Ma 
rat/Sade-ban az őrültekháza és légköre nem meggyőző, eltűnt az orgiati-
kus háttér. Igaz. Csakhogy 4s elképzelése éppen azon alapszik, hogy a 
charentoniak valójában nem szorulnak elmegyógyintézetre, nála egészen 
másnak metaforája a diliház. Az ápoltak szükségszerűen jutnak el Marat 
oldalán a lázadásig. A színjáték alkalom nekik az öneszmélésre. A kapos-
váriak Charentonja még egy érdekes idősfkot kínál fel, ott is ugyanezt a 
mi időnket mérik. Napjaink elevenednek meg a színpadon is, hiszen míg 
a színielőadásra kényelmes lassúsággal összegyűlnek a mai ruhában ját-
szó szereplők, valamelyik kezelt közülük zsebrádiót hallgat, kisz űrődik 
a nézőtérre a muzsika, recsegés, mérkőzésközvetítés. Tökéletes formai ak-
tualizálás. Helyben vagyunk. Az elképzelt egykori Marat—Sade vitát, amely 
sohase zajlott le, a mai kísérlet, gyakorlat felmutatása révén idézik meg 
A történelmi, forradalmi dilemmák nemhogy ránk vonatkoztatottan, ha- 
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nem valóban a mi, tehát a ma emberének, a postforradalmi embernek kér-
déseiként, kétségeiként jelentkeznek. A kaposváriak vállalták az érzé 
kenyen érintő  politikai színházat teljes emocionális töltetével. A majd 
kétszáz éves helyzetjelentések gyakran aktualizálhatók tartalmilag is, va gy 
már aktuálisak is, amikor pedig azonosulunk a színpadi mindennapo k 
emberével, máris foglyai lettünk ennek a sodró, rólunk szóló, nekünk 
valló előadásnak. 

Stílusában, eszközeiben a kegyetlen színházat idézi, nem csoda, hogy 
sokan Artaud-ót emlegették vele kapcsolatban, de kétségtelenül inkább a 
hit emocionális színjátékának is láthatjuk. Sokan hajlamosak a szerep-
lőket kizárólagosan áttranszponálni az előadásban felbukkanó allúziók 
szerint, és De Sadot pusztán mai értelmiséginek, Marat-ját munkásnak vagy 
szakszervezetisnek látni, Coulmie rt, az igazgatót lojális behódoltságu hi-
vatalnoknők a konformista-kategóriából. Ilyen leegyszer űsítés a dolgok 
profanizálása és szegényítése volna. Úgy komplex minden személyisé, 
hogy megtartja eredeti körvonalait, s ezeken belül minden korban, tehat 
a mában is felbukkanó típusokat idéz meg. Ács rendezésében ugyanazt 
az iróniát véljük felfedezni, mint amilyennel a Kikiáltó viszonyul a tör-
ténésekhez, kicsit kajánkodva, kicsit link módon a huzavonákat illet ően, 
hogy végül maga legyen a döbbenet, az igazi ügyet felfedez ő  fiatal, az 
utód. 

A kaposvári előadás töretlenül ível felfelé, tudatos, tervezett, koreog-
rafált. Hangsúlyos jeleneteit, mint a csomópontokat, lazább részek kö-
tik, de mindenegyes résszel feljebb jutottunk, el őrébb tlartunk, nincs 
megállás, visszazökkenés. A színpad állandó mozgásban van, a rivaldán 
vagy a mélyben mindig történik valami, állandóak a lereagálások, mellék-
szereplők villannak  be és tűnnek el, hogy a jellegzetesen kollektív előadás-
ban átadják helyüket társaiknak. S eközben végig tart De Sade és Marat 
vitája. Csúcspontján De Sade ráfordítja a bádogkádat Marat-ra, azon ha-
sal és szónokol a forradalomról, miközben Charlotte Corday teljes ere-
jéből csépeli a vízbe mártott csavart ruhával. Hideglel ős jelenet a „Mi-
atyánk sátán, ki vagy a pokolban" imádság el őadása, a Marat születése, 
Corday és Duperret kettősei, „vízkúrák" valamint az egészet lezáró utol-
só tétel, a forradalom színházi kantátá jának záróakkordjai. Ács rende-
zői figyelme apróságokra is kiterjedt, tökéletes egységbe fogta össze a lát-
ványt és gondolatot, a főbb szereplőket és epizodistákat. Színpadán — Sze-
gő  György díszletterve alapján készült — az intézet fürdőszalonjában, 
a gyenge világításban, a rácsokra emlékeztet ő  lécek sokaságában mozgó-
sító, angazsáló színjátékot dirigált precíz munkát vállaló, kollektív szín-
házra képes együttesének. Weiss darabjából, némi dúsítással, a jelen fé-
lelmetesen evidens problémakörét ragyogtatta fel. Munkája annak bi-
zonyítéka, hogyan képes a színpadon elhangzott szó ebben az érzéket-
lennek, tunyának, érzelemmentesnek mondott században izgatóan és iga-
zul hatni. A kaposvári előadás felkorbácsolja indulatainkat, elménket egy-
aránt. Azonosulunk Charenton bolondjaival, és ha hívnának, ott menetel-
nénk mi is. Továbbgondolkodásra késztető , megrendítő  élmény, amit ap-
róbb információkkal még kiegészítenék. Cseppet sem tolakodó jelmezeit 
Szakács Györgyi tervezte, szerepeit Jordán Tamás (De Sade), Lukáts An-
dor (Marat), Pogány Judit (Charlotte Corday), Bezerédy Zoltán (Duperret), 
Máté Gábor (Kikiáltó) ;  Hunyadkürti György és a négy remek énekes, 
Csákányi Eszter, Gőz István, Básti Juli és Gyuricza István, meg rajtuk 
kívül még egy sor jó színész és közremtíköd őlátszotta. 

Az év elején Magyarországon volt alkalmam  tapasztalni azt az eufóri-
át, mely a kaposvári előadást megelőzte és kikísérte egy vendégszere é-
séről. Akkori színházi beszámolómban utaltam rá, hogy Ács János a a 
forradalmi motívumait magyar partitúrába írja át, a jelent' vizsgálja, 
a magyar viszonylatokat. Belgrádban bebizonyosodott, hogy .az, ami a 
magyar közönségnek érthető, ma tól értetődő, feloldható allegória, nálunk 
sem ismeretlen. Akkor nagy s láttam a kaposvárit. örülök, hogy 
a Bitefen most megerősítést nyertem véleményemben. 

Apropó. Lehet, hogy utolsó élményünk volt ez a Bitefen? Holnaptól 
fogva már nem a módon, hanem a csökkenő  lehetőségen múlik minden? 
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CSÉPE IMRE-EMLÉKNAP 1982 

RADMILA MARKOVI Ć  

A NYELVJÁRÁSI KIFEJEZÉSFORMÁK SAJÁTSÁGAI ÉS 
SZEREPE CSÉPF#  IMRE ELBESZÉLÉSEIBEN 

Parasztíró volt? Ezt a szót anny iféleképpen értelmezzük , ahányan vagyunk. 
Az volt . Csak hát Csépe Imre-i módon volt parasztíró. Volt egy sajátos, 
egyéni életérzése, költészet- és irodalomfelfogása ... Az ő  íráseszménye 
a szépség volt. A szépség felmutatása. Mi másban találhatta meg forrá-
sait, mint magában a tájban? Ezek a tájban fogant írásai akkor mélyül-
tek el, amikor elő-előperzselt belőlük minden paraszti ős hitvallása: 
„Itt születtem, itt élek, itt is akarok meghalni " (Részlet Fehér Ferencnek 
az Idők lombhulldsa c. Csépe-kötethez írt utószavából.) 

Én ez alkalommal Csépe Imre két elbeszélésének nyelvészeti elem-
zésével kívánom jellemezni az író nyelvét, stílusbeli sajátságait. 

Csépe Imre kifejezésformáit, stílusát főképpen az a tény határozza 
meg, hogy elbeszélésének tárgya a kishegyesi és ezen keresztül a tágabb 
táj népéletének, minden részletének és egészének az ábrázolása szépsé-
geiben, de társadalmi problémáiban is. 

Csépe Ianr1e mint kiváló író nagyon jól tudja, hogy írói tevékenysége 
csak akkor hiteles, ha a tartalom és a kifejezésforma: a nyelv teljes össz-
hangban van, ekkor elválaszthatatlanul hiteles egész a m űvészi alkotása. 
Ezt az összhangot az biztosíthatja, ha a nyelv a tartalommal hitelesen 
egységes: a kishegyesi nép sajátos életét, életének tartalmát, munkáját, 
szemléletét, műveltségét, minden érzelmi megnyilatkozását azzal a szó-
kinccsel és kifejezésformával ábrázolja, mellyel a kishegyesi nép élete 
szorosan összefügg. Az alábbiakban látni fogjuk, ha rövidre fogva is, hogy 
Csépe mint író ennek az irodalmi nyelvi követelménynek teljesen meg-
felel, mert elbeszéléseinek tartalma és nyelve harmonikus egységben áll 
előttünk. 

A megrontottak c. elbeszélésében Csépe Imre szerepl ői részesek, akik 
kaszával aratták a búzát, marokverők szedték a kaszások után a búza-
szálakat, tehát szegény falusi emberekről van szó. 

A főszereplő  Örzse néni, akinek neve is hitelesen tükrözi az Erzsébet 
név kishegyesi környezetben való alkalmazását. A főszereplő  javakorabeli 
voltához illő  az Örzse név, ugyanis a fiatalok Böskének, Bözsikének, Bö-
zsinek, Bözsének szólították. Az elbeszélés másik szerepl ője, Ernyesné, 
Örzsinek nevezi Örzse nénit, ezzel kedvesked ő, kissé becéző  színezetet 
adott a megszólításban. Érdemes megjegyezni, hogy ma már csak elvétve 
lehet hallani a faluban az Örzse nevet, és mindinkább sért ő, durva hangu-
latúvá válik, de húsz évvel ezel őtt Örzse néven szólítani valakit inkább 
közömbös, de nem sértő  nyelvi kifejezés volt a faluban. 

Mivel Csépe Imre szereplői az egyszerű  néprétegből kerülnek ki, úgy 
szólaltatja meg őket, mint ahogy saját környezetükben beszélnének. A 
„Mit csinász?" 'kérdésre „Ehun e, fűtök" a felelet. Ezt a nyelvjárási ki-
fejezésformát alkalmazzák az öregek még ma is, a közép korosztály és 
a fiatalok körében már nem fordul el ő. Az ehun e jelentése ebben ez el-
beszélésben: itt vagyok a 'kemence szájában, rakom a szárízfket a ke-
mencébe, tehát fűtök, vagy: nézzen ide, szárízikkel tüzelek. 

Örzse néni kérdése: „Hun jár kee ilyen korán?" Hogy érzékeltesse az iró . 

a ke szóban az e hang hosszú ejtését, megduplázta az írásban az e becőt. 
tehát: kee. A hun szó általában a köznyelvi hol megfelelője, viszoát eb- 
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ben az esetben, ilyen állandó szókapcsolatban jelentheti azt is: hova megy 
ilyen korán?, vagy: hol mászkál ilyen korán? Abban az esetben ha a kér-
dőmondatot múlt időben alkalmazzák, mert még ma is használják ezt a 
szókapcsolatot, tehát: hun já rt ke?, akkor a hun szó jelentése: hol. Az elbe-
szélésben a tartalomból, a válaszból visszakövetkeztetve a hun szó a hova 
szónak felel meg, tehát: „Hun jár kee ilyen korán?" _ „Hova megy ke 
ilyen korán?" 

„Szárízfké gyüttem" a válasz a kérdésre. Ebben a feleletben hasz• 
nált szavak tipikusan kishegyesi nyelvjárásúak, m elyek még ma is aktív 
szavakat képeznek. A szárízík jelentése: csupasz,leveleitől megfosztott 
kukoricaszár, mely a földművesek és állattartók szava, de mindenki 
ismeri nemre és korra tekintet nélkül egyaránt, míg a gyüvök, gyüttem, 
gyüj jön mindenki aktív szókincséhez tartozik, csak választékos beszéd-
ben, az iskolában tanítási órán váltja fel a gyün szót a köznyelvi, jön meg 
felelője. Az elkövetkező  négy mondatban Ernyesnét nemcsak kishegyesi 
nyelvjárásban beszélteti Csépe Imre, hanem az öregekhez való vi-
szonyulás is kiviláglik ebből a két mondatból: „Tudod, milyen már az 
öreg. Ha nem csinál semmit, az a baj, ha meg csinál, akkor meg nem jól 
van." Ernyesné ezek után így hívja a halált: „Csak má megdöglesztene az 
isten." A csak má a bárcsak megfelelője, és az óhajtó mondatban még 
ma is használják. A „Csak má megdöglesztene az isten" mondatból kivi-
láglik az is, hogy nemcsak hívja a halált Ernyesné, hanem a csak má nyo-
matékot ad kívánalmának. A „megdölesztene az isten"-ből az tükröződik, 
hogy Ernyesné saját életét nem értékeli. A megdöglik szót állatok elpusz-
tulására használják, viszont ebben az elbeszélésben Ernyesné önmagára 
vonatkoztatja ezt a szót, elkeseredettsége, elégedetlensége világlik ki e szó 
használatában, sorsával szemben. 

Az elbeszélés egyik mondata: „Tán csak nem fázott meg a ková-
szod?" Ne költői képet, megszemélyesítést keressünk ebben a mondatban . 
Az író hitelesen adja a kenyérsütéskor használt tésztára vonatkozó kifeje-
zéseket, mert ha megfázik a kovász, nem lesz szép a kenyér, vagyis ha hideg 
helyen tartják az edényt, nincs jól letakarva, nem kel meg a tészta, nem 
lehet belőle jó kenyeret sütni. A két asszony beszélgetéséb ől világosan lát-
ható, hogy a kenyérsütés csínját-bínját jól ismer ő  személyekről van szó, 
ezt a gondolatot továbbfűzte: az író is jól tudja, hogyan sütötték vala-
mikor az asszonyok a kenyeret. 

A magára maradt Örzse néni kenyerei „helytelenek lettek". A síró-
rívó Örzse nénit így vigasztalja a cselédnép: „Jó lesz, ha vigyáz kee az 
Ernyesnére, aki odajár kendhez a konyhába, ő  olyan bíbájos féle, nagyon 
szeretett volna redusa lenni." 

Ebből a mondatból kiemelem a: kee, az Ernyesné, bíbájos féle, redusa 
szavakat. A már említett kee megszólítás, amely az idősebbeknek járó 
tiszteletadást fejezi ki. Ma már csak az id ősek használják. 

Az Ernyesné kishegyesi nyelvjárási jelenség, ugyanis a személynév 
elé kivétel nélkül mindenki még ma is odateszi a határozott nével őt. 

A bíbájos féle: boszorkány, boszorkányságra, varázslásra, rontásra 
alkalmas. Szerintem ina már csak passzív szó, az ifjak nagy része nem 
ismeri, vagy homályos kép alakul ki bennük e szó hallatára. A bíbájos 
féle általában nőre vonatkoztatható, aki nem fiatal, nem szép, hanem 
idős asszony. 

A redusa szó jelentése: szakácsnő, aki az aratóknak süt, főz, amíg 
az aratás tart. Passzív szót képez az id ősebbek, öregek nyelvében, a fiata-
lok nem ismerik a szó jelentését. 

A szóban forgó mondatot nemcsak Kishegyes nyelvj árására jellemző  
szavakkal akarta t{ízdelni az író, hanem érzékeltetni ve lünk azt is, hogy 
szereplői babonás emberek. A kenyér sikertelenségét Ernyesné boszor-
kányságának vélik, és a kenyeret vagy készítőjét, ha megrontja valaki, a 
rontás elleni orvosságot is tudják az emberek. Az író nagyon szépen le-
írja, mit kell tenni, hogy Örzse néniről elmúljon a rontás. Végül is kiderül 
az elbeszélés tartalmából, hogy rossz lisztet adott az aratóknak az ispán, 
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olyan lisztet, amely babbal és romlott liszttel volt keverve. Az ilyen ör-
leményt a fijas disznók eszik, mikó malacoznak. 

Nézzük meg: a fijas disznó jelentése: anyakoca. Inkább az anyakoca 
az elterjedt, de még ma is használják ilyen formában: fijas disznó. F őleg 
állattartók szava. 

A mikó malacozik jelentése: amikor az anyakoca a világra hozza a 
malacokat. Főleg állattartók használják, de mindenki ismeri. 

Az ispán szó jelentése: a birtok munkásaira közvetlenül felügyel ő  
alkalmazott. Idősek passzív szava, fiatalok nem ismerik. 

Az elbeszélés befejező  részében a részesekhez való viszonyulást emeli 
ki Csépe Innre azzal, hogy elmondatja az elbeszélésben megjelen ő  kocsissal: 
„Láng, ha szegény az ember, azt hiszik, hogy mindjárt disznó is. Megetette 
volna kentekkel azt a lisztet, amib ől a fijas disznók esznek, mikó mala-
coznak." 

Téves képet tárnék fel az elbeszélés kifejezésformáiról, ha csak a 
párbeszédben látnám meg azokat. Az elbeszé lésben előforduló szavak: 
abrosz, akol, ágas, banda, bandagazda, béreslakás, bíbájos, bodag, budii 
bicska, cibak, domós cipó, fateknő, fejősszék, felcihelőzködiik, fijas disznó . 
ispán, karikás kötél, komencióm érés, kornyant, kovász, nyári kemence, 
pipakupak, piszkafa, redusa, részes, szalmavacok, szárízík, tózni, tökhaj-
suba, mindegyike a falusi élet velejárója, ebben a környezetben él ő  vagy 
már elavult. E szavak mindegyikének meghatározott szerepe van, és 
a népéletet tükrözi vissza. Ragadjuk ki közülük a középjászol és a részes 
szavakat. Ime az idézet: „Foltos nagy papucsában becsoszogott az istál-
lóba, ahol már javában aludtak a részesek. A nagy középjászolnak mind 
a két oldalán feküdtek." 

Mi a középjászol? Szarvasmarhának lábakon álló etetője, amely az 
istállónak a közepében volt elhelyezve. 

Kik a részesek? Azok a szegény falusi emberek, akik mez őgazdasági 
munkát végeztek, például arattak, kukoricát törtek, és munkájukért meg-
határozott mennyiségű  terményt, ebben az esetben búzát kaptak. Akinél 
dolgoztak, annál éjjeli szállást az istállóban leltek, és a jászolban vagy a 
földre vetett szalmán feküdtek. Ebből az elbeszélésből szépen látható, 
hogy a részesek mit dolgoztak, hogyan dolgoztak, hogyan étkeztek, egy-
szóval a népélet egy időszaka tárul elénk, ahol a szereplők gondolkozás-
módja, műveltségének foka, életmódja rajzolódik ki. Mindezt a nyelvjá-
rási kifejezésformák segítségével hitelessé teszi az író, és e táj népéletét 
örökíti meg. 

A Mondom Balázs házassága c. elbeszélésnek főszereplője falusi 
szegény agglegény, aki külalakra nem valami leányálom, fejben n ő, mint 
a káposzta, jellemzi őt Csépe Imre. A Mondom Balázs név igen érdekes. 
Valószínű , hogy annak volt szavajárása a mondom, akit később így ne-
veztek el: Mondom Balázs. 

Ebből az elbeszélésből megtudhatjuk, hogyan ismerkedett meg két 
fiatal egymással valamikor a faluban. Nemcsak Mondom Balázsra és Jó-
nás Marcsára jellemző, hogy közvetítő  által ismerkedtek össze, és egy-
kettőre házasságot kötöttek, hanem abban az id őben sokan közvetítő  ál-
tal kerültek az anyakönyvvezető  elé. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez 
az elbeszélés is a népéletet tárja elénk. Ezenkívül népmesei elemeket is 
felfedezhetünk az elbeszélésben. Erre példa: Mondom Balázs a falu szélén 
lakik öreg édesanyjával egy kis viskóban. Anyja halála után elindul fe-
leséget keresni, előzőleg felveszi a legszebb ruháját, és útközben találko-
zik Treza nénivel, aki éppen vele akart beszélni, mert nekivaló lányt ta-
lált. Treza néni által összeismerkedik Balázs Marcsával, elveszi feleségül 
minden akadály ellenére, amelyet a falu népe gördít elébe, és boldogan 
él feleségével és nyolc gyermekével. 

A szereplők nevei: Balázs, Marcsa, Treza, Ferenc. Vegyük sorba őket. 
Ma már nem divatos név a Balázs, de valamikor eléggé elterjedt férfinév 
volt a faluban. A Mária nevet még mindig nem szorították háttérbe a 
divatos idegen eredetű  és kiejtésű  nevek, de a Marcsa alakban' használt 
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Mária név is mindinkább durva, sértő, gúnyos színezetűvé válik. A Mária 
név megszólításban becézéskor kislányra: Marika, nagylányra, fiatal asz-
szonyra, meghitt környezetben: Mari, és időseknél vagy egymástól távol 
álló személyek megszólításakor: Mária. 

Hasonló az eset a Treza névvel is. Ilyen alakban: Treza, nem használ-
ják már a faluban, ellenben idősek nyelvében még használatos a Treszka 
néni megszólítás. A Treza személynév mai becézése: Teri, Tercsi, Terka el-
vétve. 

Az elbeszélésben megjelenik a Ferenc név is, ami nagyon elterjedt 
volt a faluban, de ma már mind kevesebben hallgatnak erre a névre. A 
fent elsoroltakból megállapíthatjuk, hogy szereplőinek az elnevezése a 
faluban előforduló neveken alapul, és az író úgy nevezi meg szereplőit, 
ahogyan akkor szólították egymást az emberek. 

Az író szereplőinek beszédében iás igyekezik a kishegyesi nyelvjárást 
visszaadni , de nem is teheti másképpen , hiszen Balázs, Treza es Marcsa 
csak úgy beszélhetnek, mint ahogyan a többi falubeli ember . Például: 
„Együssz akkó délután , átfújjam?' ... „Jó van akkó, sütök majd egy kis 
kalácsot is." 

Talán azért, mert elég sokat beszélteti szerepl őit, vagy a könyv nyom-
tatásakor történhetett javítás, szerepl őit nem minden esetben beszélteti 
a nyelvjárási kiejtést híven követve. Például: „Má sokat mondta, hogy hív-
jalak el hozzám. Ebben a mondatban a mondta szó kiejtésben: monta a 
mássalhangzó-torlódás következtében. Semmi esetre sem ejthette Treza 
néni így a szót: mondta. A másik szó a hívjalak. Még a mai élő  nyelvben 
is Kishegyesen így hangzik a hív ige: hit, és felszólító módban: híj ja. 
Pár mondattal később ugyanez a Treza néni így kérdezi Balázst: „Eegyiissz 
akkó délután, áthíjjam?" , Ebben a mondatban Treza néni szavai hitelesek. 
így beszéltek egymás között az emberek, így beszélünk még ma is. Van 
még egy feltételezésem. Treza néni az els ő  mondatban talán Marcsát akar-
ta utánozni, aki — tételezzük fel — finomkodni akart Treza néni el őtt, 
és így mondhatta, hogy hívja el Balázst, de ezt tartom a legvalószín űt-
lenebbnek. Amikor a jegyző  megszólal az esketéskor, és azt kérdezi Ba-
lázstól: „Hogy hívják magát?", ebben az esetben helyesen hangzott el a 
hívják szó az eskető  jegyző  ajkáról, hiszen hivatali helyen, esketéskor hang-
zott el. 

Az elbeszélés befejez ő  részében az utolsó mondat igy .  hangzik: „Ott 
hancúroztak a gyepsor szélén , hajukat cibálta a szél , amint pillangókat 
kergettek a vadvirágos gyöpön." 

A mondatban előfordul a gyep szó kétszer. Először az összetett szó 
első  tagjaként jelenik meg, amely a kiejtésben így hangzik: gyepsor. Má-
sodszor a mondat utolsó szavát képezi, éspedig: gyöpön alakban. A 
gyepsor az e-ző  nyelvjárásból ered, a gyöpön az ö-ző  nyelvjárásból szárma 
zik. Mindkét alakot használja az író, ezzel téve változatosabbá, szebbé 
elbeszélése nyelvezetét egyrészről, másrészt viszont azt is megállapíthatjuk. 
hogy egyes szavak e-ző  és ö-ző  nyelvjárási változata egyaránt élt és haszná-
latos volt a faluban. Hogy ez így volt, arra bizonyítokot még ma is talá-
lunk a falu jelenkori nyelvében. 

Az eddig elmondottak alapján leszögezhetjük, hogy Csépe Imre nép-
nyelvi, pontosabban nyelvjárási és néprajzi forrásnak is számít. 
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CSORDÁS MIHÁLY 

„JÓZAN TÁRGYILAGOSSÁGGAL" 
A CSLPE-EMLÉKNAPOKON ELHANGZOTT TUDOMÁNYOS 
ÉRTEKEZÉSEKRŐL 

Alig kísérték ki 1972 májusában utolsó útjára Csépe Imrét az írók, csa-
ládtagjai és tisztelői, máris megfogalmazták többen a szándékot: emlékét 
méltó módon őrizzék meg az utókornak. Az elmúlt évtizedekben minden 
évben megrendezték Kishegyesen ezt a tartományi szint ű  manifesztációt, 
melyen ez idáig tizenhét tudományos értekezés hangzott el. A tanulmányok 
közül tizenegy Csépe Imre életm űvének értékeléséhez járult hozzá, egy-e gy 
pedig Bori Imre, Fehér Ferenc, Matijevics Lajos, Németh István, S zeli 
István és Urbán János valamely m űvével vagy eddig elért írói-tudóst ered-
ményeivel foglalkozott. Dudás Károly a tavaly megtartott el őadásokról 
szólva rámutat cikkében az emléknapok fokozatos átminősülésére és ér 
deklődésük körének tágulására: „A kishegyesi Csépe-napokon az idén is 
folytatódott a szép hagyomány: a szervez ők az utóbbi években 'már nem-
csak falujuk jeles fiára emlékeznek, de számon tartják irodalmunk ki-
emelkedő  miségeinek jelentős évfordulóit is. Igy vált a rendezvény Kis-
hegyes község és a jugoszláviai magyar irodalom közös ünnepévé." (Közös 
ünnepünk Képes Ifjúság, 1981. szeptember 30.) 

Az emlékbizottság törekvése, hogy változatossá, színvonalassá és tö-
megessé tegye a rendezvényeket, a jugoszláviai magyar irodalom, s őt kul-
túra legjobb szakembereit serkentette munkára; az elkészülő  és Kishe-
gyesen elhangzó tudományos értekezések végül is az irodalomtörténeti, 
nyelvészeti és néprajzi kutatások új tendenciáit sejtették meg velünk. Ezek 
az egészséges tendenciák a községi és helyi szinten végzett, de nem köz-
ségi, főként pedig nem helyi érdekű  és jellegű  hagyományőrző  tevékeny-
ség kibontakozásának olyan irányait jelentik, amelyek az összegezés, a 
szintézis felé vezetnek. 

Éppen a legutóbbi években tágult ki igazán az írók és irodalomtör-
ténészek figyelmének köre, és ebbe mindinkább a teljes jugoszláviai ma-
gyar irodalom fér bele, nem pedig csak egy-egy körülhatárolt területe. 
Jelentette ez a látószög-növekedés, hogy a meghívott el őadók immár nem- 
csak Csépe Imre munkásságával foglalkoznak 

 t án akadémikust és sUrb 
hang- 

zott el ilyen értekezés ; a hatvanéves Szeli 
Jánost köszöntötték értő  tanulmánnyal Hornyik Miklós és Juhász Géza). 
hanem irodalmunk több, más-más nemzedékhez tartozó, más-más esztétikai 
hitvallású, de a közös munkában egymásra találó egyéniségének alkotói 
tevékenységével is. Másrészt: ha Csépe életművét vizsgálják, e munkát 
a feltárulkozó viszonylatok síkjain végezhetik, nem pedig tudásunk és 
tudatunk szűkebb határai közé szorítva, kevésbé tárgyilagosan. Az ilyen-
fajta hozzáállás eredményei is mindjárt könnyebben használhatók a to-
vábbi kutatásokban. A kötetekben, folyóiratokban és lapokban zömükben 
hozzáférhető  tanulmányok egy fejlődő  kultúra mind természetesebb viszo-
nyulását jelzik alkotójához, annak helyét egyre pontosabban jelölve ki 
irodalmunk történetében. Bori Imre Írja a sorrendben kilencedik emlék-
nap után, a 7 Nap 1980. szeptember 26-i számában: „A Csépe Imre-napok, , 
akárcsak a Szenteleky-napok is Szivácon, a realitásokat részesítették 
előnyben — tisztelettel, de ózan tárgyilagossággal vették az el őadók 
szemügyre Csépe Imre munkásságát, függetlenül attól, hogy a Csépe-m ű-
vek geográfiájáról volt-e szó, vagy a hazai iskolai magyartanításban ka-
pott szerepéről, népiességéről vagy kisepikájáról." (Kishegyes, 1980) 

A Csépe-emléknapok és a hasonló tartományi szintű  művelődési ma-
nifesztációk nyilvánvalóan fontos szerephez jutottak kultúránk fej lődé-
sében, de éppen napjainkban válik mind észrevehetőbbé hatásuk művelő-
dési-irodalmi értékeiknek a korábban inkább esetlegesen történ ő  elren- 
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deződésére. Az alkotók ötvenedik, hatvanadik, hetvenedik stb. sletési év- 
fordulóiról számadást (nem zárszámadást) tartó tanulmányok, kritikák. 
esszék immár nem egymástól függetlenül, hanem egy szintetizálódó kul- 

' túra és irodalom részeiként születnek meg. A .kutatók nagy, átfogó mun-
kák végzésére mernek és tudnak vállalkozni. A hetvenes években a Magyar 
Tanszék mellett erőteljesen működni kezdett az 1969-ben létrehozott Hun-
garológiai Intézet, lehet őség nyílt tehát a módszeres és folyamatos m űve-
lődés-, irodalom-, nyelvtörténeti és néprajzi kutatások végzésére. 1976-ban 
a Forum Könyvkiadó Bori Imre Krleža tanulmányával megindította kis-
monográfia sorozatát, melynek további hat kötete jelent meg azóta: Bod 
Imre munkái Fehér .Ferencről és Krúdy Gyuláról (1978), Juhász ' Géza 
dolgozata Majtényi Mihályról (1978), Vajda Gábor összefoglalója Kázmér 
Ernőről (1980), Bori Imre Sinkó-könyve (1981), legutóbb pedig Láncz Irén 
Szarvas Gáborról szóló munkája (1982). 

Jó pillanatban gondoltak tehát a Csépe-emlékbizottság tagjai a tu-
dományos értekezletek felolvasásának állandó beiktatására a rendezvény 
műsorába. Bőven akadt elvégzésre váró feladat, éppen Csépe Imre, de a 
többi írónk, kritikusunk, irodalomtörténészünk munkásságának az érté-
kelése terén is, és — mint az idáig tíz alkalommal kiderült — megvannak 
a feladatok ellátására a megfelelő  szakembereink is. 

Amiként a jugoszláviai magyar irodalom jeles személyiségei az emlék-
napokon való szereplésükkel vagy egyszer űen megjelenésükkel jelent ő-
sen hozzájárultak a hagyományápolás ügyének gy őzelméhez, irodalmunk 
értékei iránti figyelmével létében er ősíti kultúránkat ez a találkozó. A 
napjainkban már vázlatosan feltérképezett Csépe-életmíí további . tanulmá-
nyozása mellett irodalmunk más értékeivel és jelenségeivel is mind többet 
foglalkoznak majd a felkért el őadók, mint tették az utóbbi néhány év-
ben is. 

Az emléknapokon ez idáig Bod Imre, Czine Mihály, Csordás Mihály, 
Hornyik Miklós, Horváth Mátyás, Juhász Géza, Matijevics Lajos, Szeli 
István, Urbán János, Vajda Gábor és Virág Gábor olvasták fel- tudomá-
nyos értekezésüket, közülük Juhász Géza három, Csordás Mihály, Horváth 
Mátyás, Matijevics Lajos és Virág Gábor pedig két ízben is. Rajtuk kívül 
Csépe Imre munkásságáról 1972-ben Fehér Ferenc és Herceg János is be-
szélt az egybegyűlt közönségnék. 1980-ban, ötvenedik születésnapja alkal-
mából Németh Istvánt Fehér Ferenc és Komárómi János is köszöntötte. 

A Kishegyesen folyó hagyományőrző  munka hatása 1972-től napja-
inkig jócskán érezhető  a vajdasági könyvkiadók, folyóiratok, lapok, a rá-
dió és a televízió tevékenységében. Nemcsak az emléknapok eseményeir ől 
beszámoló tudósításokra, cikkekre, kommentárokra gondolunk itt, ha-
nem a fenti fórumoknak azokra a törekvéseire, hogy Csépe Imre írói ha-
gyatékát hozzáférhetővé tegyék a széles nagykö zönség számára, megje-
lentessék a munkásságát méltató tanulmányokat, életér ől filmet készít-
senek a televízió nézőinek. 

A múló évek, mint homok a rajta átszivárgó vizet, megszűrték eze-
ket a törekvéseket. Nyomukban így születhettek meg a tudományos igény-
nyel megszerkesztett válogatáskötetek, a tárgyilagos hangvétel ű  dolgoza-
tok. Ma már senki sem kíván Csépe-kultuszt teremteni vagy ápolni, de 
az emlékbizottság, minden tagja, minden el őadó . hozzá szeretne' járulni 
az életmű  arányainak felméréséhez, irodalmunk eredményeinek a tuda-
tosításához. Az ilyen igényű  és jellegű  fáradozások meglepően gyorsan ala-
kították ki Csépe-képünket. Vígh Rudolf már a negyedik emléknap után 
joggal sürgette az elhangzott tudományos értekezéseik könyv formájában 
való kiadását: „Az egyetemi katedra szintjén elhangzó irodalmi értekezé-
sek felolvasása olyan sajátossága a kishegyesi emléknapnak, amely. — im-
már a negyedik esztendő  után — kiadványba kívánkozik, esszékötetbe, 
hogy Csépe Imre munkásságának kritikai értékelése közben felcsillanjon 
e táj elfekvő  értéke. Az eddig elhangzott értekezések kötetbe foglalása nem-
csak a Csépe-hagyományok ápolását szolgálná, hanem a jugoszláviai ma-
gyar irodalmat is." (Csépe gyalogösvényein. Topolya és Környéke, 1975. . 
szeptember 28.) 
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Az idő  önkéntes csőszei átmenthetik a jelen és a jöv ő  nemzedékeinek 
a megteremtett, felfedezett és megvigyázott értékeket. A példa pedig ra-
gadós lehet : a kishegyesi kisiskolások kicsiny múzeumra való régi hasz-
nálati tárgyat halmoztak össze; ma is kutatnak minden Csépe Imrével kap 
csolatos tárgyi emlék után. Nem véletlenül persze: a helyi Ady Endre Kísér-
leti Általános Iskola és a vele egy épületben m űködő  Október 18. Egységes 
Középiskola tanárai adnak serkentést nekik az efféle munkához, segítsé-
get végzéséhez. Köszönet hát a kishegyesi és feketicsi pedagógusoknak, akik 
az idén is több mint félezer kisdiákot vontak be az Aranyes ő  elnevezésű  
vers- és prózamondó versenybe! És a többieknek is, akik Vajdaság számos 
tájáról jöttek el, hozták . magukkal tanulóikat az előa+sdkra, az iro-
dalmi estre. 

Alkotó és olvasó szoros • kapcsolata alakult ki ezeken a találkozókon, 
amelyeknek elmaradhatatlan vendégei a középiskolások; itt el őadni, fel-
olvasni, sőt gyakran improvizálni látj ák azokat az írókat, akiknek m ű-
veivel korábban találkoztak az újságokban, akikről az irodalomórákon ta-
nultak, és akiknek könyveit a könyvvásáron megvették. 

Hasznossá lett tehát ez a rendezvény, meglelte helyét, szerepét m ű-
velődési és irodalmi életünkben. Rangot nem a szervezők és szándékaik 
adtak neki, hanem résztvevői: az előadást tartó szakemberek, a fellép ő  
írók, a vendégként közreműködő  színművészek, az Életjel irodalmi élő-
újság fiataljai, a CscEth Géza Kör szavalói, a csantavéri Bartók Béla értékkar 
tagjai, az Aranymikrofon és Aranyes ő  vers- és szövegmondó versenyek 
győzteses, az évről évre növekvő  számúközönség Nem az első  pilla-
natokban, hanem a folyamatosan végzett hagyomány őrző  munka többedik 
esztendejében vált világossá mindannyiunk számára: nemcsak egy-egy 
település, község, hanem fejlődő  irodalmunk ünnepei zajlanak Szivácon. 
Kanizsán, Verbászon, Kishegyesen .. . 

A tizedik évforduló, mint általában a jubileumok, el őremutat az 
időben. Értékeinkre döbbent bennünket. Mind gyakoribb lesz a jöv őben 
e döbbenet, ha tudj uk vállalni a hagyományőrzés feladatát. Nemcsak a 
ma élők, hanem a 

tudjuk 
 jövő  nemzedékek miatt is, amelyek mégse in-

duljanak üres tarsollyal hosszú-hosszú útjukra egy napról napra teljeseb-
bé váló műveltség tajain! Hogy hozzájuk szegődhessen Csépe . Imre, aki 
,,az életét mondta, mint minden mélységből induló költő  eleinte, a nép-
költészetből a műköltészet felé igyekezve, a teljes emberség igényével. Szín, 
íz, szépség volt a soraiban. Szinte égtek a színei a bácskai tájakat fest ő  
képekben. A mezők őszinteségével szólt; készen a holnapra" — ahogyan 
Czine Mihály mondotta róla két éve, e találkozó közönsége el őtt. 

A CSÉPE-EMLÉKNAPOKON FELOLVASOTT 
TUDOMÁNYOS ÉRTEKEZÉSEK BIBLIOGRÁFIÁJA 

1973 

Matijevics Lajos: Tájnyelvi jellegzetességek Csépe Imre m űveiben. 
Megjelent: Adalékok Csépe Imre tájnyelvi elemeinek tanulmányozásá-
hoz. Bepillantás egy író alkotói műhelyébe. Magyar Szó, Újvidék, 1973. 
szeptember 22. 

Virág Gábor: Csépe Imre személynevei. "üzenet, Szabadka, 1973. 11. sz . 

1974 

Juhász Géza: Kisparaszti lét- és magatartásforma Csépe Imre kisprózai 
alkotásaiban. Üzenet, Szabadka, 1976. 9. sz. 

Csordás Mihály: A falu írója: Csépe Imre. 
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1975 

Bori Imre: Csépe Imre irodalomtörténeti helyér ől I., II. 7 Nap, Sza-
badka, 1975. szeptember 26. és október 3. 

1976 

Horváth Mátyás: Csépe Imre m űveinek szerepe az iskolai irodalom-
tanításban. 

►  
Matijevics Lajos: Csépe Imre kicsinyít őképz ői. Üzenet, Szabadka, 1977 . 
4. sz. 

Urbán János: Őstehetség (minikönyv). Kiadta a Jugoszláviai Gyűjtők 
Egyesülete. Újvidék, 1977. 

1977 

Vajda Gábor: Csépe Imre, a táj írója. Üzenet, Szabadka, 1977. 12. sz. 

1978 

Juhász Géza: Lesz-e hang némaságunkra ráfelelni? (Az ötvenéves Fehér 
Ferenc köszöntése.) Üzenet, 1978. 6-8. sz. 

Virág Gábor: Névőrzés és hagyományozás. (Matijevics Lajos . Kishe-
gyes földrajzi neveinek adattára cím ű  könyvének ismertetése.) Üzenet, 
Szabadka, 1978.10. sz. 

1979 

Horváth Mátyás: Madártemetés. Csépe Imre novellájának elemzése. 
Üzenet, Szabadka, 1979. 11. sz. 

Szeli István: Portrévázlat Bori Imrér ől. (Az ötvenéves Bori Imre kö-
szöntése.) Magyar Szó, Űjvidék, 1979. Kötetben: Szeli István: Történ ő  
történelem. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1981. 

1980 

Czine Mihály: Ismerkedés Csépe Imrével. Üzenet, Szabadka, 1980. 11. sz. 
Ismerkedés Csépe Imrével. (Részlet) 7 Nap, Szabadka. 1980. szeptem 
ber 26. 

Csordás Mihály: Különös egyensúly I-VI. Arcképvázlat. (Az ötven-
éves Németh István köszöntése.) 7 Nap, Szabadka, 1980. augusztus 29.; 
szeptember 5.; szeptember 12.; szeptember 19.; szeptember 26.; októ-
ber 8. 

1981 

Hornyik Miklós: Az alapozó. (A hatvanéves Szeli István köszöntése.) Ma-
gyar Szó, Űjvidék, 1981. október 3. 

Juhász Géza: Maréknyi emléksár a szül őhelyről. Urbán János prózájá-
ról. (A hatvanéves Urbán János köszöntése.) Urbán János Holdudvar 
című  elbeszéléskötetének (Forum Könyvkiadó, Űjvidék, 1981) utószava. 
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JUHÁSZ GÉZA 

HARC A GÚNY FEGYVERÉVEL 
BOGDÁNFI SÁNDOR, A SZATIRIKUS 

„Azt követelik tőlem, hogy írjam meg az életrajzomat ... én meg azt 
válaszoltam, hogy jó, megírom, de majd csak akasztás után, mert füg-
gő  helyzetben jobban tudok írni." Igy kezdődik Bogdánfi Sándor Egy me-
rénylő  vallomása című  regénye. Másik regényét így indítja: „Nagyapám 
száztíz éves korában repült ki a sírjából." A regény címe: Angyalok ját-
szanak. Legutóbb bemutatott színművének jótéblélek hőse, Csoma bácsi 
a következő  szavakkal vezeti be a cselekményt: „Tudja, Zsuzsika, mikor 
megöltem a feleségemet ..." A dráma címe: Bűnösök. Az idézett sorokból 
és a művek címéből azt hihetné a gyanútlan olvasó, hogy Bogdánfi Sán-
dor bűnügyi vagy `tudományos fantasztikus irodalmat művel. Szó sincs 
róla! Az az író ő  a jugoszláviai magyar irodalomban, aki a humort és 
szatírát választotta legfőbb kifejezésformájául, vagy a saját szavaival: 
a gúny fegyverével folytatja a harcot „minden olyan jelenség ellen, ami 
elcsúfítja életünket". 

Ugyancsak önvallomásában hangsúlyozza, hogy egyszerűségre, érthe-
tőségre és szellemességre törekszik, igyekszik társadalmilag elkötelezett 
— ha úgy tetszik politikus lenni. Úgy gondolom tehát, hogy ha Bogdánfi 
Sándor írásművészetének, írói törekvéseinek kulcsszavait keressük, ak-
kor az életünk visszásságai ellen folytatott harc, agúny mint eszköz, az 
egyszerifség, érthetőség, szellemesség és elkötelezettség szavakat kell az 
idézeti önjellemzésből 'kiemelnünk. Ez pedig más szavakkal azt jelenti, 
hogy Bogdánfi realista író, a mi életünkről, mindennapjainkról szól, az-
zal a „szerény szándékkal", saját szavai szerint, hogy megváltoztassa a 
világot. Egyik humoreszkgyűjteménye bevezetőjében így fogalmazza meg 
írói célkitűzését. Miután eldönti, hogy mégis lemond a holdutazásról, 
így folytatja: 

„A földön még mindig annyi a felfedezetlen terület, kezdve a sark-
vidéktől egészen a szomszéd lakásig, hogy a humoristának kénytelen-kel-
letlen itt kell maradnia, vállalva a földutazás rettenetes veszélyeit: a 
folytonps keresés kockázatát, a minden zugból ráles ő  orgyilkosok és po-
éngyilkosok fenyegetését, tehetségének és meglátásának korlátait, min-
denekelőtt pedig az olvasó könyörtelen ítéletét. 

Mert éppen az olvasó az, aki ellenállhatatlan vonzóer ővel a földhöz 
köti az írót; az olvasótól pedig nem tud, nem is akar elszakadni." 

És Bogdánfi itt maradt a földön, elindult a számos veszélyt rejteget ő  
földutazásra, felfedezni és megmutatni olvasóinak a felfedezetlen terüle-
teket. Ezt , teszi az els őként idézett Egy merényl ő  vallomásában is, még-
pedig mindjárt kezdetben, már az első  mondattal kijelölve azt a sajátos 
látószöget, amelyből a világot szemléli: fejtetőre állítva, hogy jobban szem-
betűnjenek visszásságai, melyeknek fáradhatatlan ostorzója. Az ítéletére 
váró merénylő, életrajzát írva ugyanis nemcsak önmagát, de családját, 
környezetét is könyörtelenül leleplezi, s ezért készült leszámolni vele. Ám 
Bogdánfi nem lenne humorista és szatirikus, aki mindig mindennek a 
fonákjára is kíváncsi, ha egyszerűen csak leírná e romlott környezetet, 
s mi azzal a megnyugvással tehetnénk le a könyvet, hogy íme, valaminek 
a végére jártunk. Szinte a fejünk fölött összenevetve h ősével, ezt mon-
datja vele életrajza utolsó fejezetér ől, immár hatodik változatáról: „az 
émelygő  dicsekvésnek és üres hencegésnek a mintaképe ez az életrajz, s 
csak az szolgálhat mentségül, hogy az utókornak írtam, viszont köztudo-
mású, hogy mióta világ a világ, az utókornak rendszerint hazudtak, ala-
posan kozmetikázva a mutat." 
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Amint a függő  helyzetben életrajzát író merénylő  jelkép, amelynek 
jegyében a regény mondanivalója kiteljesedik, jelkép a száztíz éves nagy-
apa kirepülése is a sírjából. A Tiszavár község talajából feltör ő  nyersolaj 
ugyanis nemcsak a temető  nyugalmát bolygatja meg, hanem az egész falu 
életét. Olajbányászok, mérnökök, technikusok özönlik el a falut, felka-
varják állóvizét, vezet őit pedig tervezgetésre, ábrándozásra serkentik: 
„kifizetjük a falu összes adóságait, megépítjük a paprikamalmot, a ken-
dergyárat, az új iskolát, sőt új utat és hidat is építünk." Később ugyan 
kiderül, hogy nem nyersolaj, nem is földgáz tört fel a talajból, hanem ter- 
málvíz, de az is föllendítheti a falut. És á vezet ők, ezek a nagyobb távlatból 
kicsinynek, ;  kicsinyesnek, kétbalkezesnek látszó angyalok újrakezdik az 
ábrándozást: „kifizetjük a falu összes adósságait ..." 

És Csoma bácsi? Igen, ő  a gyilkos a számos gyanúsított közül. Nem 
az igazgató, akit ki akart túrni a helyéb ől a fiatal karrierista, nem is az 
igazgató fia, aki látja, hogy merő  érdekből akarja a nővérét feleségül 
venni, és nem Zsuzsika, akit most készül faképnél hagyni. Csoma bácsi 
az egyetlen, aki akarrierista fiatalember aljasságát egészében átlátja: azt 
is tudja, hogy kilopta az igazgató fiókjából a gyár rekonstrukciós terveit 
és sajátjaként lobogtatja a felettesek el őtt, az igazgatót meg tehetetlen-
séggel vádolja;, azt is, hogy Zsuzsikát szereti, de érdekb ől az igazgató 
lányát akarja feleségül venni. 

Kell-e bizonygatnunk, hogy nemcsak Tiszavár félreismerhetetlenül a 
mi tájunkon van, de a Bűnösök szereplői is kor- és honfitársaink, akár-
csak a merénylő  és az általa megrajzolt tabló figurái? 

„Minden élethelyzet, minden emberi társas kapcsolat foglalkoztat" —
jelentette ki az üzenetben közölt s már idézett vallomásában Bogdánfi 
Sándor. Majd így folytatta: „Hogy aztán regény, dráma, elbeszélés vagy 
csak egy aforizma kerekedik-e bel őle, a téma természetét ől, de néha a 
rendelkezésemre álló időtől függ." 

Aki ismeri azt a szinte hihetetlenül szerteágazó és hatalmas újságírói, 
valamint a vele kapcsolatos közéleti tevékenységet, amelyet Bogdánfi a 
felszabadulás utáni három évtizedben kifejtett, elhiszi neki, hogy a téma 
mellett olykor az idő  is megszabta készülő  írása műfaját és terjedelmét. 
Még valószínűbb azonban, hogy a gazdag újságírói, szerkeszt ői tapaszta-
lat és gyakorlat fejlesztette ki egyedülálló tömörít ő  képességét. Az 1959-ben 
megjelent Se füle, se farka cím ű  könyvében még a humoreszk és a hu-
moros jelenetek hagyományos formáját m űvelte, de az utána következ ő  
A világ dióhéjban kötet 1968-ban már aforizmákat és félperces novellákat 
közöl. A továbbiakban ez a két műfaj párhuzamosan lesz jelen írónk 
könyveiben , mondanivalójának fő  megjelenési formájaként. Nem vélet-
lenül. Mint épp e kötet Utószavában Major Nándor kifejtette, Bogdánfi 
legtöbb humoreszkje, illetőleg félpercese egy-egy aforizmára épül, tehát 
eleve kínálkozott számára a lehet őség, hogy egyszerűen elhagyja a keretet 
és egyenesen a lényeghez, az aforizmához térjen. Hogy ez mennyire igy 
van, látható abból is, hogy egy-egy gondolatot, ötletet félperces szati-
rikus novellában és aforizmában is megfogalmaz. A Könyökl ő  című  fél. 
percesben például ezt olvashatjuk: „Könyökléssel feljebb jutottam a sza-
márlétrán, és csak akkor láttam, hogy már tele van szamarakkal." Egyik 
aforizmájában pedig így fogalmaz: z ember' hiába próbál feljebb jutni 
a szamárlétrán, ha fent már tele van szamarakkal." 

Bogdánfi aforizmáinak tartalmi jegyeit" és felépítését vizsgálva azt 
találjuk, hogy nem egészen illik rájuk a műfaj általánosan elfogadott 
definíciója , mely szerint az aforizma velős mondás, rövid, szellemes meg-
állapítás, s általános igazságot fejez ki. El őször is, Bogdánfi aforizmáinak 
mindig szatirikus éliiik van, kiindulópontjuk valamely ismert szólásmon-
dás, közmondás vagy szállóige, s ő  ennek rendszerint ellentétes jelentést 
ad. Már-már klasszikus példája ennek a — kötetcímnek is választott — 
Hallgatni nem arany aforizma, mely egyszerre cáfolja az ismert köz-
mondást (hallgatni arany) és asszociál arra a másikra, hogy mondd meg 
az igazat, betörik a fejed. A szavát adta valamire szólást, a következ ő  
utána vetett mellékmondattal devalválja: mert mást nem szívesen adott- 
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Az ismert marxi tételt így alkalmazza a humorra: Ném az emberek ne, 
vetése az, amely humorukat meghatározza, hanem a humoruk az, amely 
nevetésüket meghatározza." Ellen- vagy különvéleményét gyakran két ha-
sonló hangzású szó felcserélésével vagy egymás mellé állításával fejezi ki: 
„Az új eszmék kibontakozását nem a korlátok akadályozzák, hanem a 
korlátoltak"; „Hivatásával kérkedik, pedig csak hivatala van"; „Az em-
beriségnek békére, a békének emberiségre van szüksége." Természetes, 
hogy ezek az — olykor kifordított — alapigazságok azért érdekesek, azért 
élvezetes olvasmányok, mert szellemesen, ötletesen, a lehet ő  végső  ha-
tárig tömörítve, nyelvileg is a lényegre redukálva kerülnek megfogalma-
zásra. 

Nem beszélhetünk Bogdánfi Sándor életpályájáról, de írói munkássá-
gáról sem anélkül, hogy ne szólnánk még néhány szót publicisztikai tevé-
kenységéről. Maga mondja, hogy munkássága az irodalom és publicisztika 
kettős vonzásában alakult. Azért, tartja szerencsés embernek magát, mert 
egész életében azzal foglalkozott, amire gyermekkora óta vágyott: „Az 

i írásban láttam életem célját már gyermekkoromban, ifjúságomnak is ez 
vált meghatározójává: írónak vagy újságírónak lenni." Valóban ,mind-
két vágya teljesült, s nem is akármilyen sikerrel. Mert az ő  számára az 
újságírás korántsem csak cikkírást jelentett, hanem hosszú évtizedeken 
át szerkesztést, újságformálást, alkotást. Az ötvenes évek közepén például 
az addig száraz és unalmas szakszervezeti közlönyszer ű  Dolgozókból fa-
ragott színes, olvasmányos újságot, s ott volt az induló újvidéki Rádió 
profiljának kialakításánál; szerkesztette a Magyar Szó Kilátó cím ű  mel-
lékletét, majd ismét visszahívták a Dolgozók élére, ahonnan a f őszerkesz-
tői posztról alig néhány éve vonult nyugdíjba. Ezt a munkáját csakúgy, 
mint szépírói tevékenységét, . alkalmam volt közvetlen közelről figyelem-
mel kísérni. Abban  a megtiszteltetésben volt részem, hogy már az öt-
venes évek közepétől engem is bevont a Dolgozók belső  munkatársi kö-
rébe, akárcsak később a Kilátó alkotói közösségébe, s ez az együttm ű-
ködésünk egészen nyugdíjba vonulásáig tartott. Ezért állíthatom, s hiszem. 
még sok író tudná ezt megerősíteni, hogy számos írásunk közvetlenül az 
ő  ösztönzésére született meg. Neki ugyanis nemcsak arra volt gondja, 
hogy egy-egy jó lapszámot állítson össze, de arra is, hogy minél több 
alkotót foglalkoztasson és minél arányosabban. Számára ugyanis a lap-
szerkesztés a szó igaz értelmében alkotói tevékenység volt, vagy mint maga 
vallja: „őszintén szólva, jó lapot komponálni nagyon jó érzés: semmivel 
sem kisebb siker, mint egy jó dal vagy elbeszélés megalkotása." 

Eredetileg szintén az újságírással volt összefüggésben — ha már 
egy jó ideje attól teljesen függetlenül alakul is — egészen egyedülálló 
fordítói tevékenysége. E képessége még abban a nagyszer ű  műhelyben 
bontakozott ki, amelyben Majtényi Mihály , Bodrits István, Kolozsi Ti-
bor, Kollin József,5ulhóf József stb. dolgozott mellette, s ebb ől az együt-
tesből vált ki Bogdánfi mint Tito elnök beszédeinek és cikkeinek legki-
válóbb fordítója. A hatvanas években, alig egy évtized leforgása alatt 
8-10 000 oldalnyit, azaz 15 vaskos kötetet fordított le ebb ől a fontos 
és izgalmas anyagból, s ezt folytatja manapság is az összegyűjtött művek 
átültetésével. „A Tito-kötetek fordítását — írja — életem legf őbb mű-
vének tartom. Ezen dolgozom halálomig." Majd így folytatja: „Teljes 
egészében átéltem Josip Broz, az ember drámáját. Gondolatai, gondolko-
dásmódja magával ragadott, beleivódott tudatomba, személyiségembe. Úgy 
éreztem, hogy e munka során én is megváltoztam. Ami különösen megra-
gadott, az személyiségének vonzereje, közvetlensége, világossága és emberi 
melegsége." 

Maga is meglepőnek tartja, hogy ilyen állandó időzavarban, a szer-
kesztés, fordítás, újságírás szinte embertelen tempój a mellett is igen im-
pozáns írói életművet sikerült létrehoznia, s épp olyan műfajokban gaz-
dagítani hazai magyar irodalmunkat, amely egyébként nem tartozik er ős-
ségei közé, s amelyben rajta kívül csak alig néhányan alkotnak maradan-
dót. Az életmű  számszerű  adatai: három színmű, négy regény, öt könyv-
nyi humoreszk és aforizma, két kötet irodalmi paródia — összesen tizen- 
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négy mű. Nem mondhatjuk ugyan, hogy a kritika különösebben kényez-
tette, de azért már az eddigiek során is volt része nyilvános elismerésben. 
Az Óriások című  ifjúsági regényéért 1971-ben Neven-díjjal, publicisztikai 
tevékenységéért pedig 1980-ban a Jugoszláv Újságíró Szövetség Moša Pi-
jade-díjával tüntették ki. Az elmúlt napokban örömmel olvashattuk nevét 
Újvidék város ez év Októberi díjának várományosai között. Legalább 
ilyen fontos számba venni, hogy az Egy merényl ő  vallomása című  regénye 
(a belgrádi Nolit könyvkiadónál), egy aforizma gy űjteménye Cutanje nije 
zlato címmel (az újvidéki Matica srpskánál) szerbhorvát, az Óriások pe-
dig román fordításban is megjelent. Most van sajtó alatt tizenötödik köny-
ve, amely várhatólag még az idén megjelenik. S tegyük hozzá, hogy e 
művek az öt évtizedes írói pálya alig harmincéves szakaszában születtek, 
1950-től napjainkig A most készülő  kötet címe Szeretném, ha nevetnének, 
s a kettős jubileum, a hetvenedik életév és az ötvenéves írói munkásság al-
kalmából közöl gazdag és reprezentatív válogatást az életm űből. 

Már az előbbi felsorolásban említettük a két paródiakötetet. Egyik 
közülük a Sirodalmunk könyve, amelyben jugoszláviai magyar irodalmunk 
egy korszakának sajátos, parodisztikus arcképcsarnokát rajzolta meg, a 
Magyari sirodalomban pedig a magyar irodalom legnagyobb alkotóit mu-
tatta be a maga görbe tükrében, kezdve a klasszikusoktól (Pet őfi, Arany, 
Jókai, Mikszáth, Ady, Móricz, József Attila, Radnóti stb.) egészen a kor-
társakig, ideértve a romániai, csehszlovákiai és jugoszláviai magyar iro-
dalom reprezentánsait is. E feladat nagyságát csak növeli, hogy írónk 
előtt olyan óriás járt ezen az úton, mint Karinthy Frigyes az Igy írtok ti 
immár klasszikus ,.irodalméi stílusparódiáival. Bogdánfi azonban kiváló ér-
zékkel és nagyfokú tudatossággal elkerülte azt a buktatót, amely a nagy 
előd útján leselkedett rá, s az ő  tolla alól egészen másfajta paródiák ke-
rültek ki. Petőfi Közúti dalában például nem az ismert Petőfi-vers, a Talp-
ra magyar! jellemző  stílusjegyemek a megragadására és parodizálására 
törekedett, hanem a kölcsönvett formában egy humoreszket írt a metró 
korában elkényelmesedett pesti emberr ől: „A gyors metró kényelmére / 
esküszünk; / Esküszünk, hogy gyalog tovább / Nem megyünk!" Arany János 
Poldijában is szinte sorról sorra követve a Toldi Előhangját, a nagy erejű  
pórsuhanc helyébe az egykori pesti kávéházak nagyhatalmú f őpincérét 
állítja, aki olyan sajnálatosan hiányzik a presszók mai világából. Ügy 
gondolom, hogy Bogdánfi paródiaépítésének legjellegzetesebb példája Ady 
Szeretném, ha szeretnének című  versének paródiája. A kölcsönvett for-
mában itt, amint maga is megerősíti, a saját humorista ars poeticáját 
fogalmazta meg. Nem véletlen tehát, hogy reprezentatív jubileumi köte-
tének is ezt a címet adta: Szeretném, ha nevetnének, hisz 

Ezért minden bosszúság, méreg, 
Szeretném, ha nevetnének 
S ne legyek búsaké. 
Ne legyek búsaké. 

Mi mást is kívánhatna a hetvenéves Bogdánfi Sándornak az egykori 
munkatárs, a barát a maga, az írótársak és az olvasóközönség nevében, 
mint hogy még sokáig nevettessen bennünket sziporkázó és ostorozó hu-
morával, maró szatírájával, érje el, hogy nevessünk önmagunkon is és 
folytassa harcát mind eredményesebben a gúny fegyverével minden olyan 
jelenség ellen, amely elcsúfítja életünket. 
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OL VASÓNAPLÓ  

AZ OSZTÁLYHARC ÉS A SZOCIALISTA FORRADALOM 
ÚTJÁN 

Forradalmi munkásmozgalom a topolyai járásban 1930-1941. Első  rész 
1930-1936. 
A kötetet összeállította és magyarázattal ellátta: Brindza Károly. 
Topolya község Képviselő-testülete, Topolya, 1982. 

A topolyai munkásmozgalom dokumentumait , tartalmazó ötödik könyv 
megjelenése alkalmas pillanat arra, hogy összegezzük az eddigi erőfeszí-
téseket és eredményeket ennek a feladatnak a megvalósításában. Annál 
is inkább, mert jól láthatók, tehát joggal beszélhetünk róluk. 

A társa 	tényezők. 	három évtizeddél ezel őtt Vajdaság Auto- 
nóm Tartom. 	̀ is felvetették a népfelszabadító háborúra, a forrada- 
lomra és a •,, 	ozgalom 1941-ig terjedő  szakaszára vonatkozó adatok 
és dokumentumok . gyűjtésének szükségességét, azzal" a céllal, hogy doku-
mentációs alapot tereitsenek forradalmi hagyományaink sikeres ápolásá-
hoz, valamint munkásmozgalmunk történetének megírásához. Erre a tö-
rekvésre úgy' tekinthettünk és tekintünk mint jelent ős segítségre és té-
nyezőre szocialista fOrradaImiarlk ha yainak megőrzésében és meg-
védésében, valamint szocialista társadalmunk további építésében. Azzal a 
céllal is történt ez, hogy egy dokumentációs központi archívum megala-
kításának alapjául szolgáljon, ahol majd a népfelszabadító háború, szoci-
alista forradalmunk és munkásmozgalmunk anyagát, adatait, dokumentu 
mait gyűjtjük. Az ilyen feladatokkal összhangban megkezdődött az anyag 
gyűjtése, — az elmúlt évek és évtizedek alatt feljegyezték a népfelszaba-
dító háború, a forradalom és a munkásmozgalom még él ő  részvevőinek 
visszaemlékezéseit stb. Ez`az egykorú iratok hiánya miatt sajátos doku-
mentációs anyagnak száit. A levéltári anyag és a korabeli irodalom stb. 
gyűjtése jelentette és jeleit/ mindmáig a legfontosabb feladatot. 

Ez a nagy és összetett vállalkozás már a háborút követ ő  első  években 
erőteljesen megindult az egész országban, így Vajdaságban is. Már 1953-
baul megalakult az első  intézmény, a Vajdasági Kommunista Szövetség 
Taratornányi Bizótfiságánaik Történelmi Levéltára, ahol els ő  feladatként 
szakembereket képeztek ki a népfelszabadító háború, a forradalmi mun-
kásmozgalom és a kommunista párt vajdasági történelmének tanulmá-
nyozására és megírására. 

Ilyen körülmények között vállalkoztak a Topolyai községi Képvi-
selő-testület és a társadalmi politikai szervezetek arra, hogy az egykori 
topolyai járás területére a kutatómunka jelent ős részét elvégezzék. Az 
ilyen irányú igyekezet kezdetei az 1960-as évek elejére vezethet ők vissza. 
A fáradságos kutatómunka igen szép eredményeket hozott. A szerkeszt ő  
bizottság által létesített levéltár állománya nagyszámú és szinte 14 
ánytalannak mondható dokumentációval gazdagodott, amely a vajdasági, 
de elsősorban az egykori topolyai járás munkás- és kommunista mozgal-
mának történetét öleli fel 1895-t ől 1945-ig. Ma már elmondhatjuk, hogy a 
kutatómunka zömét tehát elvégezték, ami természetesen nem jelenti azt, 
hogy a feldolgozáskor nem lesz majd szükség pótkutatásokra. 

Topolyán nem álltak meg a kutatómunkánál. Az összegyűjtött gaz-
dag dokumentációs anyag egy átfogó tudományos és kritikai kiadási terv 
alapja lett. 



A társadalmi-politikai szervezetek imént ismertett széles kör ű  meg-
értése mellett a munkát nagyban elősegítette az a ' szerencsés körülmény 
is, hogy Topolyán a kutatói munkával és az összegyűjtött anyag feldolgo-
zásává Brindza Károlyt bízták meg, aki nagy lelkesedéssel és a tárgy-. 
kör jó ismerőjeként végzi ezt a feladatot. 

Tegyük hozzá, hogy a szóban forgó kutatómunka eredményeként je-
lentős dokumentumanyag gyűlt össze Topolya általános történelmével, a 
helység villamosításával, Hadzsi János orvos és humanista gyümölcsöz ő  
munkásságával és mással kapcsolatban. 

Amennyiben a lendület, a megértés és a társadalmi támogatás, amely-
ben eddig nem volt hiány, tovább segíti a megkezdett munkát, várható, 
hogy idővel elkészül a körség történetének összefoglalója. 

Ilyen tekintetben Topolya kétségkívül példaképül szolgálhat Vajda-
ság hasonló rangú helységeinek, de nagyobb városainak is. Ez újabb tagad-
hatatlan bizonyítéka mindenekel őtt a társadalmi-politikai szervezetek szé-
les körű  segítségének és megértésének, de az egyének szeretettel végzett 
munkájának és hozzáértésének ;iás. 

A kiadói tervben a munkásmozgalom dokumentációs anyagának négy, 
két-két részből álló kötetét tervezték megjelentetni. Az első  három kötet 
öt könyve már megjelent. Ezenkívül összeállt a helység általános törté-
nelmére vonatkozó dokumentumkötet anyaga is. 

Külön kell hangsúlyozni a . Topolya környéki települések számontar-
tását is. Topolya a környék munkásmózgalmában mint egy szűkebb, alap-
vető  járási központ szerepel, amely Szabadkához mint körzeti központhoz, 
azon túl Vajdasághoz mint tartományi központhoz gravitált. A munkás-
mozgalom tartományi központja 'leginkább iYjvidék, de egyes id őszakok-
ban, különösen az első  és második világháború között, Szabadka és Zre-
njanin (Nagybecskerek) volt. 

Topolyán megoldódott a nyomtatás pénzelése is. Az egész vállalko-
zást lényegében a munkaszervezetek és intézmények el őfizetésére alapoz-
ták. A könyvek jó része így jut el az olvasókhoz. Ugyanis az eddig meg-
jelent kötetekből, amelyeket ezer-ezer példányban nyomtattak, mintegy 
hatszázötven példányra, a munkaszervezetek fizettek el ő  munkásaik szá-
mára, a maradék viszont szabad eladásba kerül. 

Az a körülmény, hogy Topolya és környéke munkásmozgalma ötven-
éves fejlődése folyamán a kapitalista rendszerben (1895-1945) osztályön-
tudatos és forradalmi, elkötelezett és mindig aktív volt, hogy e tevékeny-
ség során kiemelkedő  eredményeket ért el, indokolttá teszi a mozgalom 
tanulmányozásába és megörökítésébe fektetett munkát. 

A topolyai , járás dolgozóinak osztálybeli hovatartozását, forradalmi 
elhivatottságát és harcos elkötelezettséget már a fejl ődés kezdetén ala-
kuló események is igazolják. 1896-1898-ban a topolyai földmukások elfo-
gadták Várkonyi István forradalmi vonalát a mezőgazdasági munkások 
szervezkedésének politikájában az akkori osztályharcos munkásmozgalom-
ban és elvetették a Szociáldemokrata Párt' több vezet őjének opportunista 
politikáját. Aktívan részt vettek a Független Szocialista Párt által 1896-ban 
és 1897-ben kezdeményezett nagyarányú aratósztrájkokban. 

Szervezkedésének és tevékenységének további szakaszában a topo-
lyai járás munkásmozgalma továbbra is a forradalmi irányvonalon ma-
radt. Tagsága az első  világháború előtt rés alatt is világosan kifejezésre 
juttatta osztálybeli, demokratikus és főképpen háborúellenes nézeteit. 
Arra törekedett, hogy valóra váljon a nemzetközi munkásmozgalom alap-
elve, a proletariátus általánosszolidaritása. Ezek az elvek ellenkeztek a 
Magyar Szociáldemokrata Párt gyenge vezet őségének nézeteivel. 

A topolyai járás munkásmozgalma szerves részét képezte az els ő  vi-
lágháború befejezése után hazánkban kialakuló 'kommunista irányzatú 
munkásmozgalomnak. 

Az Obznana kihirdetése után a forradalmi munkásmozgalmat az egész 
ország területén ideiglenesen visszaszorították. Ekkor a munkaadók és a 
kapitalista rendszer és annak védnöksége alatt felélénkült a reformista, 

666 



opportunista beállítottságú mozgalom, amelyet Vajdaságban a . topolyai 
járás munkásmozgalma az elsők között vetett el, elhagyva a Munkás-
főszövetséget (1925-től kezdődően JEMSZ)és a Szocialista Pártot, az op-
portunista beállítottságú szociáldemokraták és a középutasok politikáját. 
Nyilvánosan a Független Szakszervezetekhez csatlakozott, amely az ille-
gális JKP hatása alatt állt. 1925-1929 között Topolya proletariátusa az 
illegális JKP helyi szervezetének vezetésével jelent ősen hozzájárult az osz-
tályharcos és kommunista beállítottságú Független Szakszervezetek fej-
lődéséhez és erősödéséhez. Néhány iparág szakmunkásai és a földmun-
kások alapszervezeteikbe tömörülve, megalapítva a ,szakszervezetek he-
lyi tanácsát, elszánt politikai agitációs harcot (május : elsejei tüntet ő  ün-
nepségek), valamint sztrájkot folytattak, amelyek 1928 márciusában érték 
el tetőfokukat a Topolya és Csantavér közötti út javításakor, ahol a mun-
kások a munkaadókkal, a községi elöljárókkal, és a csendőrséggel össze-
csaptak. 

Topolyának és járásának a munkásmozgalma az osztály- és politikai 
harc szervezésében és fejlesztésében jelentősen hozzájárult ahhoz a harc-
hoz, amelyet a frakcióellenes erők vívtak 1927-ben és 1928-ban egy fém-
munkás, szakszervezeti vezető'.' és ` kommunista funkcionárius, Josip Broz 
vezetésével a JKP-ben és a ` jugoszláv forradalmi munkásmozgalomban 
fellépő  frakciók , és ,frakciós :összetűzések ellen: 

A január 6-i ' iktatúm:, egész ideje alatt Topolyán a munkásmozgalom 
és a kommunista tevékenység, megszakítás nélkül folytatódott Aktívan 
harcoltak egy olyan .ural im, ellen, amely a forradalmi és kommunista 
munkásmozgalom 'ellen irányult. A JKP és a JKISZ szervezetei itt is, 
csakúgy, mint Szabadkán" és szélesebb környékén, szüntelenül tevékeny-
kedték, hozzájárulva a forradalmi erők és a kommunista irányvonalon 
álló mrnká_Smozgalom á11anó létezéséhez és tevékenységéhez mmd Vaj-
daságban, mind pedig az országban. 

1935 után a JKP Tito 'vezetésével megindította a harcot a kommu-
nista és az, általában haladó munkásmozgalom, smozgalom, valamint a nemzetek és 
nemzetiségek azon demokratikus és antifasiszta er őinek affirmációjáért, 
amelyek a JKP és a JKISZ szervezeteinek vezetése alatt a nemzeti sza-
badság, a haladás, a demokrácia és a forradalom céljaiért küzdöttek. A 
topolyai munkásmozgalom a JKP és a JKISZ helyi szervezeteinek veze-
tésével, most már megedződve az illegális munkában, jelentős sikereket 
ért el, elsősorban a reformista Egyesült Munkásszakszervezeteknek for-
radalmi szakszervezetekké való átalakításában. Ez a JKP és a JKISZ 
vezetése alatt a munkásmozgalom általános meger ősítését eredményezte. 

Ezekben az években .Topolyán és környékén er ős támogatásra talált 
a Híd-mozgalom, amely haladó szellemével nagyban hozzájárult a JKP és 
Tito elvtárs politikájának affirniációjához Vajdaság magyar ajkú prole-
tárjainak körében. A kommunista párthoz és annak politikájához közel 
álló ellenzék és demokratikus Népszava ezekben az években egy ideig 
Topolyán jelent meg. 

Külön kell hangsúlyoznunk azt a körülményt, hogy Topolyán a kom-
munista és a haladó ifjúság a környező  telepeshelységekben a külön-
böző  nemzetiségű  munkásság, ifjúság és egyéb demokratikus és antifa-
siszta társadalmi erők összefogásának kezdeményezője volt, amivel már 
abban az időben megvetették a testvériség-egység alapjait Vajdaságban 
és elősegítették azt a jugoszláv szocialista egységet, amely a népfelsza-
badító háborúban és szocialista forradalomban. tovább fejl ődött, lehetővé 
tette szocialista önigazgatási fejl ődésünket. 

Topolya és környéke munkásmozgalmának er ői, amelyek az elmúlt 
évek és évtizedek során ingadozás nélkül, szilárdan a forradalmi és kom-
munista irányvonalon álltak, a második világháború éveiben, a fasiszta 
megszállás és a népfelszabadító háború ideje alatt is megmaradtak 'e mel-
lett az elkötelezettségük mellett. Ez 'a meggy őződés Topolyán és környé- 
kén sok fiatal életébe került, azokéba, akik a kommunista és m 	moz- 
galom legjobbjai voltak, akik példaképül szolgáltaka forrad alomra 	a 
haladásért, a jugoszláv egységért és a szocializmusért vívott harcban; 
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Tehát Topolyának és környékének a munkásmozgalma beépült for-
radalmi és egyéb haladó hagyományaink alapjaiba, amelyek segítségé-
vel sikerült elérnünk szocialista forradalmunk és önigazgatási társada t 
munk eredményeit országunknak ebben a részében, Vajdaságban és Bács-
kában. Minderről a mai ,fiatal korosztálynak tudnia kell, hogy sikeresen 
folytathassa a forradalmi szocialista fejlődésért vívott harcot. A tervezett • 
és részben már kiadott könyvekben megtalálható a topolyai munkásmoz-
galom . több évtizedes harcát bizonyító dokumentációs anyag, és éppen ez 
a cél, ebben van az egész vállalkozás, a befektetett munka és anyagi esz-
közök jelentősége. 

• Tegyük hozzá, hogy ezek a könyvek, Topolya és környékének mun-
kásmozgalznánall dokumentutr gyűjteményei, igen átfogóan világítják meg 
a munkásmozgalom tevékenységét Bácskának ezen a részén. Tárgyalják 
a szervezési körülményeket és nehézségeket, a szervezettség fokát, a poli-
tikai és agitációs munkát, a kulturális, tanügyi és sportélet, a rendszer-
nek á munkásmozgalomhoz való viszonyát, a munkásmozgalom ellenállá-
sát a rezsim és a miinkaAdótk megtorló intézkedéseivel szemben (rend-
őrségi és bírósági üldözések), a munkásmozgalomban jelentkez ő  oppor-
tunista és reform ista nézetek elvetését 1918 el őtt és után, a gazdasági 
helyzetet és a munkásosztály anyagi körülményeit, a sztrájk- és bérhar-
cokat, á munkásmozgalom kapcsolatait és együttműködését Vajdaság és 
az ország mos területein tevékenykedő  munkásmozgalmi szervezetekkel. 
Mindezek a tényezők a munkásmozgalmat ezekben az években egy olyan 
társadalmi-politikai erővé teszik, amely fokozatosan, de biztos léptekkel 
halad a politikai és gazdasági emancipáció útján, miközben megtorpaná-
sokat és felemelkedéseket ért meg, de vitathatatlanul kitartott ezen az 
úton, miáltal meghatározó és sorsdöntő  társadalmi-politikai tényezővé vált, 
és a JKP és Tito vezetése alatt olyan erővé fejlődött, amely Jugoszláviá-
ban kiharcolta a gyökeres politikai és gazdasági változást a társadalom-
ban — a szocialista • forradalmat. 

A viszonylag gazdag dokumentációs anyag hozzáértő  megválogatásá-
val a szerző  teljes és sikeres képet adott egy aktív, elkötelezett forradal-
mi és kommunista munkásmozgalomról. A szöveget hasznos lábjegyzetek-
kel látta el: magyarázatokkal, megjegyzésekkel, összefoglalásokkal és bí-
rálatokkal, amelyekben tárgyilagosan és tudományosan rangsorolta és 
meghatározta a források értékét.   Ily módon lehetővé tette, hogy az olvasó 
egy olyan dokumentációt és anyaggy űjteményt kapjon kézhez, amelyet a 
legkorszerűbb tudományos elvek alapján szerkesztettek. 

Szólnunk kell a szerző, Brindza Károly törekvéséről. Igaz, hogy er-
ről a legékesszólóbban az eddig elvégzett kutatómunka, de különösen a 
megjelent dokumentumkötetek szólnak. Ez azonban csak végs ő  eredmé-
nye egy rendkívüli erőfeszítésnek, amely mögött csaknem húsz év kuta-
tómunkája, sok dokumentummal, szak- és tudományos irodalommal meg-
rakott polc áll a szerző  lakásán, amelyről jogosan beszélhetünk úgy, mint 
egyfajta dokumentációs központról. A dokumentációt nagy szakszer ű-
séggel rés tudományossággal tanulmányozták dolgozták fel és jelentették 
meg, ezért talán- nem tulzás, ha esetünkben egy sajátos intézetr ől beszé-
lünk. Sajátosról azért, mert egy olyan környezet odaadó segítségével lé-
tesült, amely megértette azt, hogy meg kell magát lelnie a múltban, hogy 
léptei biztosabbak legyenek a jelenben és a jbvőben, de azért is, mert 
Brindza Károly valóban rendkívüli erőfeszítéssel dolgozott és érte el ezt 
az eredményt. 

Külön kell hangsúlyozni tudományos és kritikai szemléletét, amely-
lyel munkáját végezte. Habár a harmincas évek derekától a munkág-
mozgalomra aktív résztvevője volt, ami mindenképpen hozzájárult eddi-
gi eredményes munkájához, ,ás figyelembe véve a munkásmozgalomról 
szerzett személyes tapasztalatait, munkájából sikerült ikizarnia a szubjek-
tivitást, a kritikátlan és nem tudományos szemléletet. Jó tulajdonsága 
az az óvatosság és felelősség is, amellyel a rendelkezésre álló forrásokat 
és adatokat-értékelte és felhasználta. 

A kutatás, a dokumentumok és források feldolgozása és azok sajtó 
alá rendezése folyamán elsajátított tudományos módszerrel kétségkívül 
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megvetette a további adatgy űjtés, illetve a topolyai munkásmozgalom  
és a település monográfiája megírásának szolid alapjait.  

Megjegyzések:  
— 1895-ben Magyarországon a legélesebb formában vetődött fel a földmunkások szer-

vezésének kérdése a Munkásszakszervezet, azaz a Magyarországi Szociáldemokrata Párt kere-
tein ,belül. A párt 1896. évi kongresszusa pozitív határozatokat is hozott ezekben a kérdé-
sekben. De ugyanebben az évben Bánffy István kormányának hatalomra kerülésével, aki a  
nagybirtokos tőke képviselője volt, kérdéssé vált a földmunkások osztályalapon való szer-
vezkedése. A MSZDP vezetősége félt a kormány megtorló intézkedéseitől, amelyekkel az  
egész munkásosztályt a főleg ipari és gyári munkásokból álló proletariátust sújtotta volna,  
ezért eltért a kongresszuson meghozott határozatoktól, elállt a földmunkások tömeges szer-
vezésétől (magyar marxizmus — a földmunkások osztályszervezkedésében megnyilvánuló op-
portunizmus). A földmunkások szervezkedésének kezdeményez ői, élükön Várkonyi Istvánnal,  
Csizmadiával és másokkal, folytatják a szervezkedést az említett határozat és a MSZDP  
vezetősége több ének azon törekvései ellenére, hogy a földmunkások szervezését ideigle-
nesen sziintes k be,  amíg kedvezőbb körülmények  nem mutatkoznak. Várkonyit és a  föld-
munkások  szegyezésének híveit (és az egyéb falusi iparos proletariátust) kizárták a MSZDP-
ből és új ■ párt megalakítására kényszert ették . Megalakult a Magyarországi  Független Szo-
ciafista Párt, amelyben a földmunkások tömörültek és szervezkedtek. 1897-ben aratósztrájkot  
szerveztek. Az uralkodó osztály megtorlásai, a MSZDP vezet őségének bomlasztó munkássága  
és a földmunkások osztályéretlensége miatt a Várkonyi-féle Független Szocialista Párt a  
múlt század végén lényegében felbomlott. 1906-ban azonban a MSZDP kénytelen volt a  
földmunkásokat beszervezni, mégpedig saját keretein belül, a Mez őgazdasági Munkások  
Szövetsége néven.  

— A haladó szellemű  és kommunista beállítottságú Híd cím ű  folyóirat körüli csopor-
tosulás az 1934 és 1940 közötti években.  

MILENKO PALIC  

(Szebasztián Urbán Katalin fordítása)  

A TÁRSADALMI LÉT ÉRTELMÉNEK KUTATÁSA  

VELJKO VLAHOVIČ : Revolucije i stvaralaštvo.  

Kultura, Beograd, 1982.  

A Forradalmak és az alkotás Veljko Vlahović  1968 tavaszán a belgrádi  
Politikai Tudományok Főiskoláján elhangzott előadásait tartalmazza. Be-
vezetőjében maga a szerző  is hangoztatja, hogy könyve nem tudományos  
munka, inkább publicisztikai, és főleg nézeteit tükrözi. A marxista  
irodalom sokéves tanulmányozásában szerzett tapasztalatait, valamint szo-
cialista önigazgatási társadalmunk fejlődésének és gyakorlati megvalósí-
tásának eredményeit összegezi benne.  

Az alkotást főleg a szellemi tevékenység és alkotás kérdéskoplexu-
mára vonatkoztatja, a kultúra kifejezést pedig a maga szűkebb és széle-
sebb értelmében használja.  

Könyvének első  részében megállapítja, hogy az emberi társadalmat  
manapság — a gazdasági válságokon kívül sok helyütt társadalmi  
válságok is kísérik, s ezek velejárója az öntudat, a lelkiismeret és az er-
kölcs válsága. A régi. társadalmi, politikai és gazdasági viszonyok elhalása  
és az újak kialakulása között legtöbbször vákuum keletkezik, amelyben  
a szellemi folyamatokat igen sokszor a spotaneitás jellemzi, ideértve a  
kulturális tevékenység rendszertelenségét is, főleg az irodalmi és művé-
szeti élet terén. Ugyanakkor, a t őkés . rendszer szétesésével a társadalom  
kulturális alkotásai tovább élnek az új társadalmi Viszonyokban, de az  
új viszonyok irányvétele alapján. A szocialista 	om és a kultúra  
közötti viszonyok kérdésében a marxisták nem fogh 	el egységes ..  ál- 
láspontot. Némelyek szerint a szocialista társadalom és a kultura közötti  
viszonyok a régi .társadalom klasszikus összetűzésének for'ában 'elent-
keznek, mások viszont teljesen kizárják  ennek lehetős  . ém~ény-
ben mindkét álláspont helytelen, mert az össze ' lehet ősége nem  
kizárt. önigazgatású szocialista társadalmunk építésének eddigi tapasz- 
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talatai bizonyítják, hogy az elméleti és öntudati gazdagság és intenzív 
tevékenység az alkotás gazdagságával kapcsolatos. Ez a gazdagság nem 
növelhető  erőszakkal, még abban az esetben sem, ha ezt az erőszakot a 
szocialista állam alkalmazza, mert az er őszak ebben a vonatkozásban 
összetűzéseket és hanyatlást idéz elő. 

A szerző  ugyanakkor felhívja á figyelmet: társadalmunkban is egyes 
elméleti vitákban kifejezésre jut az óhaj, hogy er ősíteni kell az állam és 
annak kulturális nevelő  szerepét, ugyanakkor az ember alkotási szerepét 
másodrangú tényezőként próbálják feltüntetni. Azok, akik Igy vélekednek, 
abból a feltételezésből indulnak ki, hogy az alkotás minden hatalommal 
szemben ellenzéki beállítottságú.: Ezért a marxisták egyik f ő  feladata a 
kultúra és az alkotás kérdésében, hogy felismerjék, mi ebben a történelmi 
igazság, és mi az alap nélküli feltételezés és illúzió. Mindenekel őtt azt 
kell tisztálni, hogy az alkotásokban kifejezésre jutó bírálat a szocializ-
mus iránti ellenzékiségnek tekinthető-e. A szerző  erre határozott nemmel 
válaszol. Mert ha kifejezésre jut benne a gazdagabb társadalmi viszonyok 
ösztönzésére való törekvés ós ebből a szemszögből bírálja a fennálló vi-
szonyokat, nem lehet ellenzéki álláspontnak tekinteni. 

Figyelemre méltóak Veljko riTlahovićnak a szocialista forradalom 
és a szellemi alkotás kérdéseit fejtegető  gondolatai és a történelmi té-
nyeken alápuló következtetései is. A feltételezett paralelizmust is kife-
jezésre juttatja, mert a forradalom nem jöhet létre újabb eszmék nélkül, 
amelyek az embereket forradalmi fellépésekre ösztönzik. Ugyanakkor a 
művészet és az alkotás új eszmékkel gazdagodik. Minden forradalom tar-
tósabb és új, összetettebb táršađálnmi aktivitást eredményez, amely az új 
társadalom alapjaiban rakódik le. Hasonló a művészet helyzete is, amely 
— ha valóban művészi és forradalmi — sohasem veszti el a maga művészi 
aktualitását. 

Külön figyelmet fordít a . szerző  arra, hogyan viszonyul .önigazgatású 
társadalmunk a szellemi alkotó munka iránt. Mivel az önigazgatás a tár-
sadalom feletti hatalmi tényezőktől való felszabadulás tartós folyamata, 
ez a társadalmi keret természetesen kifejezésre jut a kultúra, a m űvészet 
és az alkotás helyzetében is: `Társadalmunk fejl ődése dinamikus, gyakor-
latunk felszínre veti az összetettségükben is megoldásra váró problémákat. 
amelyeket társadalmi elméletünk minden vonatkozásukban nem láthatott 
előre. Az önigazgatási viszonyokért folyó harc egyben kifejezésre juttatja 
azt a körülményt is, hogy a szabadság fogalma lényegében egész sor, egy-
mással szoros kapcsolatban álló és egymást feltételez ő  viszonyt je-
lent. Ezt a mércét alkalmazva világossá válik, hogy az egyéni szabadság 
szorosan kapcsolódik a társadalomhoz, mert az ember a természetben 
és a társadalomban egymásra van utalva. E feltételek között az irodalmi 
és művészeti alkotások jellegének az emberi  és társadalmi szabadság 
minél szélesebb távlataiért való törekvést kell tükröznie. 

Az irodalmi és művészeti alkotások egyben ebben a társadalomban 
kihatnak a társadalmi lét értelmének kutatására is. Ez nem jelenti azon-
ban azt, hogy ezekre a kérdésekre tartós választ is találhatnak, mert ál-
landóan kifejezésre jutnak a fennálló társadalmi viszonyok és az emberi \ . 

törekvések, remények közötti különbségek. 

MÉSZÁROS SÁNDOR 

A NOBEL-DÍJ ÁRNYÉKÁBAN 
ALEJO CARPENTIER MUNKÁSSÁGÁRÓL 

Amikor tudomást szerzett arról, hogy megkapta az irodalmi Nobel-díjat, 
a kolumbiai Gabriel Garcfa Márquez egyik nyilatkozatában azt állította, 
hogy véleménye szerint ez_ az elismerés nemcsak műveinek és neki szól, 
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hanem a modern délamerikai irodalomnak általában. A kitüntetett véle 
ményét osztják többen, így például az ismert svájci publicista, F. Bondy is. 
Egy rövid listát állított össze, amelyen azon szerzők foglalnak helyet, 
kik műveikkel nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a mai latin-amerikai 
próza ismertté váljék az egész világon. Ezek vezettek aztán a dél-amerikai 
regények igazi „felfedezéséhez", a világsikerhez. Bondy szerint Márquez 
egyike ezeknek az alkotóknak, de talán  nem épp a legértékesebb közöt 
tük, mindenekelőtt Borgest emeli  ki mint a kezdetet, kinek hatása sze-
rinte mindegyik kortárs alkotásában érezhet ő, így a Száz év magányban 
is, amelyet Márquez eddigi legfontosabb alkotásának tart a közvélemény. 
De amennyire igazságtalan talán Bondy Márquezzel szemben, hiszen némi-
leg lebecsüli, amikor Borges „helyettesének" min ősíti, annyira feledékeny 
volt egy másik dél-amerikai írót illet ően akkor, amikor említett jegyzé-
két összeállította. Mulasztása abból állt, hogy listájáról hiányzik egy 
olyan író neve, ki a maga módján sokban hozzájárult nemcsak a dél-ame-
rikai, hanem általában a mai próza gazdagításához. Egy olyan m űvész-
ről van szó, aki, épp Márquezhez hasonlóan, felújította" a prózát, de 
ugyanakkor világnézeti fejlődéséből faakadóan, egyértelműen és harcosan 
állást foglalt a. zöld kontinens megváltoztatása mellett a nincstelenek és 
kizsákmányoltak oldalán a hatalom bitorlói ellen. S épp Borgesszel ellen-
tétben, ki Pinochet rendszere mellett foglalt állást egy nyilatkozatában, 
ezt nyíltan ki is mondta. Ez az író a kubai Alejo Carpentier. 

Két indítéka lehetett annak, hogy Carpentier megírta az Eltűnt nyo- 
mok című  re 	d . Az egyik talán valahol lelkének legbens őjében húzó- 
dott meg: 	apja 1840 körül Guyana első  kutatói közé tartozott 
és épp ezért lehetséges, hogy benne is ott lappangott a dzsungelbe való 
utazás vágya. A másik indíték pedig maga a megtett utazás. Carpentier 
14 évig élt a venezuelai Caracasban, ott ténykedett a rádiónál, f őiskolán 
zenetörténetet adott el ő  és nyugati lapoknak írt tudósításokat. Ekkor 
határozza el, alaposabban megismeri ezt a világrészt. 1947-ben az ország 
belsejében tett utazásáról ezt jegyezte le többek között: „Ez az ország 
olyan, mint maga a kontinens: itt vannak a nagy folyók, a .végtelen lege-
lők, az óriási hegyek, az őserdő. Az őserdei utazás annyit jelentett szá-
momra, mint átélni a teremtés negyedik napját ... Itt támadt el őször 
az ötletem, hogy megírjam az Eltűnt nyomokat. Amerika az egyedüli világ-
rész, hol a különböző  korok egyidőben léteznek, hol a XX. század embere 
olyan embernek nyújthat kezet, ki olyan faluban él, hol nincs újság és 
a viszonyok középkoriak. Ugyanakkor vannak olyan helységek is, hol az 
1850 körüli romantika szelleme él, nem pedig korunké. Az Orinocon árral 
szembn utazni annyit jelent, mint visszautazni az időben." S azt az utat, 
amelyet-,Carpentier tett meg, kés őbb megteszi regényének hőse is. Zene-
tudósról van szó, ki ősi hangszerek begyűjtésére vállalkozik, de a leg-
főbb ok, amely utazásra készteti, az elégedetlenség. Ügy érzi, megrekedt. 
életútja meghatározott sínpáron fut, amelyről nincs letérés. Az európai, 
elsősorban. nyugati 'kultúrán nevelkedett h ős sok szempontból azonosít-
ható megteremtőjével. A francia építész apától és orosz nyelvtanárnő  
anyától származó, 1904-ben Havannában született Carpentier igen hamar 
megismerkedett az európai civilizációval, hiszen már mint gyermek beutazta 
Európát és Párizsban járt iskolába, majd kubai távozása után 1928 és 1939 
között ujra Párizsban működött, dolgozott a rádiónál és az újságoknál. 
Ennek a regénynek főhőse vágyódást érez olyan „életmódok után, amelye-
ket az ember már örökre elveszített". A napló formájában megírt regény 
azt bizonyítja, hogy a főhős legintimebb gondolatait és érzéseit tárja fel 
az olvasónak. Az utazás nemcsak `térben zajlik, hanem időben is. Mind 
primitívebb életformákat ismer meg, úgyhogy rövid id őn belül befutja 
az emberiség történetét a kapitalizmustól vissza a k őkorszakig, sőt azon 
túl: barangolása folyamán olyan tájakra jut el, ahol olyan állapotok ural-
kodnak, mint az ember megjelenése előtt. A főhős apja, akárcsak Car-
pentieré, Európából jött és belenevelte fiába: az európai kultúra váltja 
majd meg az emberiséget. Carpentier azonban az ellenkez ő  megállapításhoz 
jut: jómaga is mélyen kiábrándult Európából (a fasizmus emléke még 
kísért), akárcsak főhőse. Ez utóbbi felfedezi a zöld kontinens gazdag- 
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ságát, varázsát, őslakóinak kultúráját és elhatározza, nem tér vissza a 
civilizált életkörülmények közé. De aztán mégis újra a városban van. 
Mert zeneszerző  lévén az őserdőben alkotni kezd és kibontakozóban levő  
művét hallani szeretné. Amint azonban a városi környezet újra körülveszi, 
még jobban visszakívánkozik a vadonba. Amikor az olvasó befejezi a 
könyv olvasását, sorsa még nem alakult ki teljességében, de a legvaló-
színűbb az, hcrg+y városi lakos lesz. Művei azonban magukon fogják viselni 
az őserdei utazás nyomait, mert rájött: nem térhet vissza az id őtlenség 
állapotába, a jelenben kell alkotnia, mert m űvész. Igy aztán az Eltűnt 
nyomok nemcsak elszakadás az európai kultúrától, hanem az újat kere-
ső  és alkotó művész tragikus sorsának , impresszív és megragadó bemu' 
tatása is. 

Az Eltűnt nyomokban az idő  mint a regény eleme fontos szerepet 
játszik, míg Carpentier elbeszéléseiben és kisregényeiben, amelyek, jel-
lemző  módon, Az id ő  háborúja cím alatt jelentek meg, egyenesen már 
a főszerepet játszotta. Érdekes, hogy Carpentier kevés rövid Iélegzet ű  
művet írt, ezek javarészt kísérleti jelleg űek, de ugyanakkor annyira kidol-
gozattak és minden szempontból kiműveltek, hogy jóval többek kísérlet-
nél: tökéletesen sikerült formai kísérletek. Ezzel nem akarjuk mondani, 
hogy a tartalom, az írói üzenet másodlagos fontosságú bennük, hanem 
azt, hogy az olvasót elsősorban az író által megvalósított közlésforma 
ragadja meg. A Szent Jakab útja minden szempontból olvasmányos elbe-
széles, amely felvonultatja, s őt azon túl talán még mesteribben koncent-
rálja az Eltűnt nyomokban megismert írói erényeket. Gondolunk itt Car-
pentier nyelvezetére, amelynek barokkos telítettsége és bujasága olyan 
tömény, hogy valósággal elkábít bennünket. Hihetetlen sokat közöl hihe-
tetlenül kis téren a szerz ő, a színek, hangok, ízek felidézése olyan realisz-
tikus, mint nagyon kevés más modern (rónál. Ebben az elbeszélésben a 
cselekmény olyan, mint .a „saját farkába maró" kígyó, azaz a szerző  az 
emberi sorsok ismétlődését bizonyítja azzal, hogy a főhős életutját egy 
másik (jövendőbeli) főhős életútja fogja követni, márpedig az örökösen 
ismétlődő  cselekménysor nem más, mint maga az örökkévalóság. A Mint 
a sötét éj cfm{i`elbeszélés ugyanezt példázza. A harcba induló katonáról 
regél Carpentier, de mindig más-más korban, kezdve a görögöktől. A tér-
síkok állandóan változnak, közben gaz idősíkok, illetve időszegmentumok 
egybeolvadnak és újra az időtlenség illúzióját keltik. A dolgok kezdete 
című  elbeszélés időtechnikája pedig egyenesen meghökkent ő: egy elhunyt 
márki életét mutatja be halálától születéséig. Az elbeszélés olyan, mint 
egy visszafelé .pergetett film, úgyhogy ugyancsak próbára teszi az olva-
sót. Tehát ez is visszautazás, de mégiscsak sokban más, mint az Eltűnt 
nyomok. A szökevények belső  formája visszatérés a polgári nagyrealiz-
mushoz és két szökevény, egy rabszolga és egy rabszolgavadászatra ido-
mított kutya történetét mondja el. Az avatottak azt igyekszik bizonyítani. 
hogy az özönvízről szóló mítosz jó néhány nép tulajdona, s hogy az embe-
riség ily módon történő  büntetése nem járt eredménnyel. A . kötet leg-
értékesebb darabja, az Embervadászat, egy kubai foradalmár, majd áruló 
és bérgyilkos fiatalember életútját mondja el. ízig-vérig . modern kisre-
gény ez. Szerkezete zenei műre emlékeztet, cselekménye 46 percig tart 
(ilyen hosszú Beethoven Eraicája, mert az üldözött egy hangversenyterem-
be menekül gyilkosai elől s a zenemű  befejeztével ölik meg). Emlékek, 
szabad képzettársítások, visszavetítések és bels ő  monológok keverednek 
mesterien. Itt derül ki, mi is volt Carpentier célja: a múlt, a jelen, és a 
jövő  egyidejű  bemutatása. Ez utóbbi műve azt igazolja, hogy az idővel 
való háborúból győztesként került ki. 

Márquez három évig tartózkodott Párizsban. és a következ ő  adoma- 
szerű  esetet mesélte el egy alkalommal: Nicolás Guillén kubai költ ő  gyak-
ran terjesztett híreket a Párizsban él ő  latin-amerikai emigránsok körében. 
Egyszer csak annyit közölt: „A fickót megbuktatták!" És ekkor a követ-
kező  történt: Az argenitnok Juan Domingo Perónra, a paraguayiak Alf-
redo Stroesserre, a peruiak Manuel Odriára, a kolumbiaiak Anastasio So-
mozára, a venezuelaiak Marcos Pérez Jimenezre, • a guatemalaiak Castillo 
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Armasra, a dominikaiak Rafael Leónidas Trujillóra, a kubaiak pedig Batis-
tára gondoltak. Mivel mindannyioknak megvolt a maga: diktátora, kinek  
bukását várták, illetve buckásán dolgoztak. A dél-amerikai írók java része  
tudniillik egyértelműen elítélte a hatalombitorlókat, akik eszközöket nem  
válogatva igyekeztek „országot igazgatni". Carpentier is aránylag hamar  
megtudta, mivel jár a hatalom bírálása. Amikor párizsi tanulmányai  
után visszatért hazájába és újságíróként cikkeiben Machado diktátort  
támadta, gyorsan kilenc hónapig terjedő  szabadságvesztésre ítélték el.  
Ebből hetet le is ült. Minden valószínűség szerint ez az élmény dön-
tően befolyásolta további politikai magatartását, hiszen hazájába csak  
a Castro vezette forradalom győzelme után tért vissza véglegesen. 1966-ban  
aztán újra Párizsban bukkant fel, de mint a kubai követség kulturális  
attaséja. Egyértelműen az új, haladó rendszer szolgálatába állt.  

Rendszerek és módszerek című  regénye 1974-ben jelent meg, tehát  
kései művei közé sorolható, amikor már túl volt kezdeti kísérletein,  
írásművészete letisztult és az általa kifejlesztett megjelenít ő  eszközök-
kel magabiztosan bánt. Hála e körülménynek, sikerölt megalkotnia a  
dél-amerikai diktátor tökéletes jellemrajzát, ami rajta kívül csak Astu • 
riasnak és Márqueznek sikerült. Regénye felőleli a diktátor életének  
szinte mindegyik szakaszát azzal; hogy az olvasó már akkor ismeri meg,  
amikor hatalmának delén túljutott. A belső  forma a főhős képzettársí-
táson alapuló gondolatsoraira és a harmadik személyben írt beszámoló  
tükörtechnikájára épül. Rendszerint a múlt és a jelen egyidej űleg bon-
takozik ki előttünk, mivel - a két idősík valósággal elválaszthatatlan egy-
mástól a. dél-amerikai államok történetébeni Hiszen történelmük nem  
más, mint ° meghatározott és kialakult eseményséma: diktátorbuktatás,  
újabb diktatúra kibontakozása, buktatási kísérletek sora, amelyek közül  
az egyik, rendszerint az észak-amerikaiak se ggíttségével, sikerrel jár, és  
ekkor az események a fenti séma szerint újrakezdődnefC. Carpentier sze-
rint maguk a diktátorok is tudatában vannak e körforgásnak, de úgy  
érzik, szerepüket végig, az előzetes sémának megfelelően kell eljátsza-
niuk, mivel más megoldás nincs számukra. Márquez szerint egyszerre  
a hatalom bitorlói és rabjai. Carpentier kíméletlenül `számol le a dik-
tátortípussal. Mégpedig oly módon, hogy iróniája segítségével teljesen  
,lemezteleníti". Kicsinyes, korlátolt, műveletlen,:szögletes és végsőkig  rom-
lott 

 
 jellem húzódik meg az „Első  Tisztségviselő", ahogyan magát sze-

rényen nevezi, külső  álarca alatt. Még azt sem mondhatjuk róla, hogy  
átlagember, jóval kevesebb annál. Carpentier sok teret szentel aru~a.k 
bemutatására, `'hogy az észak-amerikai befolyás  döntő  fontosságú. Ez a 
befolyás még ma is fennáll. Márquez, amikor tudomást ,szerzett arról,  
hogy megkapta az irodalmi Nobel-díjat, nem m űveiről beszélt elsőnek,  
hanem politikai szándélkáiról, arról, hogy mindenáron megakadályozza  
azt a háborút, amelyet az Egyesült Államok akar „behozni" Latin-Ameri-
kába. Tehát a Rendszerek és módszerek még mindig nagyon időszerű  mű .  

Regénye megírásához a szező  hihetelen mennyiségű  információt gyűj-
tött be, majd pedig azokat művébe „észrevétlenül" ágyazta be. Nem  
hiába tartják korunk egyik legműveltebb, spanyol nyelven alkotó írójá-
nak, mert itt is, akárcsak az előbbiekben ismertetett műveiben, kiderül:  
nemcsak a zenét ismeri kitűnően, hanem az építészetet, festészetet, nép-
rajzot, s természetesen az irodalmat is. Carpentier .  asszimilálta a klasz-
szikus és modern európai irodalom vívmányait és azokat sajátosan ötvözte  
egybe regényelmélete keretein belül. Igy például hála a lélektani re-
gény tökéletes ismeretének, a diktátorról rajzolt  jellemkép egyszerre hite-
les és tanulságos. Tanulságos els ősorban a latin-amerikai kiskirályok  
számára, (akiknek az a sorsuk, hogy „kilökik" őket a történelemből.  
egyedenként elfelejtik őket, csak marad a rossz emlék általában „a  
diktátorról". Épp a „lelki lemeztelenítés" eredményeképpen a Rendszerek  

és módszerek, bár gyilkosságokban, azok gyakran naturalista leírásában  
gazdag, végeredményben jó néhány szakaszában kacagtató. Méghozzá azért,  
mert az olvasó úgy érzi, hogy a diktátornak, ennek az átlagosnál alacso-
nyabb műveltségei és páváskodó embernek el kell tűnnie, a történelem  
nem topog egy herlyben ;  a diktatúra nem tarthat örökké. Feltétlenül der ű  
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árad a regényből és mintegy igazolja -szerzőjének véleményét, miszerint 
a mostani társadalmi események szülik majd meg az igazi dél-ameri-
kai epikát. Ez a regénye már valójában határozott kiáltás a forradalmi 
cselekvés mellett. 

Szintén 1974-ben jeleht meg Carpentier nyolc jelenetb ől álló kis-
regénye, a Barokk zene. Egész más céllal írta meg, mint az el őbbiek-
ben tárgyaltakat. Két „főhőse" van: a barokk és a zene. Figyeljük csak 
meg a nyitómondatot: „Színezüst 'kések, karcsú villák; ezüsttányérok 
ezüstöbleibe vésett ezüstfán ülepedik le a pecsenye zsírja; ezüstb ől van-
nak a gyümölcskínáló tálak, egymás fölé helyezett három kerek tálcá-
jukat ezüst gránátalma koronázza; ezüstb ől az ezüstművesek kalapálta 
boroskancsók; ezüst halastányérok algaszövevényén ezüstmárna pöffesz-
kedik; ezüst sótartók, diótörők, ezüst pástétomos formák, . monogram-
mal díszített ezüst kávéskanalak ...", avagy a velencei  karnevált idéz ő  
sorokat, amelyekben a szürke, tompa színeket minden átmenet nélkül 
rikító és erőszakosszínek és jelzők váltják fel. Mert e mű  esetében 
nem annyira a tartalom a vonzó, hiszen a játékos fantasztikum uralko-
dik el benne, mert „kitalálmáYiy" az egész, hanem a stílus. S mi a 
fiktív tartalom? Egy :gazdag mexikói úr útközben felszedett néger szol-
gájával európai útra indul és a velencei karnevál alkalmával 'megismer-
kedik a vörös csuhással, Vivaldival, valamint egy szász és nápolyi zene-
szerzővel, akik mögött Hándel és Scarlatti alakja húzódik meg. Az ezüst- , 
ben oly gazdag úr elmeséli Vivaldinak Montezuma, új hazája utolsó ural-
kodójának szomorú történetét és a nagy olasz zeneszerz ő  ennek hatása 
alatt operát ír. A tárgyi valóság felidézése ebben a kisregényben is remek. 
a szerző  rendkívüli tömörítő  képességéről tesz tanúbizonyságot. Igen 
sok benne a humoros mozzanat, a mesélés nem folyamatos, egyes jele-
neteket évek, sőt a végén századok választanak el egymástól (az ame-
rikánus a mű  végén vonaton távozik Velencéből, néger szolgája pedig 
ott marad, hogy megcsodálja korunk nagy barokk trombitását, Arcost 
rongot). Az úr világnézeti változáson esett át: Európában lett bel őle 
igazi újvilági, ki földrészünkön fedezi fel, hogy ő  már egy más kultúra 
képviselője. A barokk velencei karnevál leírásáig a mű  realisztikusan hat, 
de utána, épp a barokk hatására, átcsap a fantasztikusba, az id ősíkok 
egybeolvadnak, de nincs híján az iróniának sem, amikor a szerz ő  Vivaldi 
operáját teszi nevetségessé. Vagy nem fantasztikus az árvaházi éjjeli 
haligverseny, amikor a néger szolga jóvoltából a felhangzó muzsika egy-
szerre barokk és őserdei zene? Vagy nem képtelenség a reggelizés Stra-
vinsky sírjánál, illetve a Wagner temetésén való részvétel? Carpentiernek 
sikerült szavakkal zenei művet alkotnia. Mert a Barokk zene valójában 
az, ami a címe. S hogy miért épp a barokk ragadta meg szerz őjét, arról 
egy tanulmányában vall. 

A tanulmány címe A mai latin-amerikai regény. Carpentier abból 
a megállapításból indul ki, miszerint a mai értelemben vett regény spa-
nyol találmány" (a kópéregényre céloz). A naturalizmus .betörése után 
a latin-amerikai prózából nagyon hiányzott a városi élet bemutatása, de 
ez nem is volt könnyű, mivel azoknak nincs stílusa. A latin-amerikai 
ember rendkívül összetett jellem, igen sok tényez ő  befolyásolja milyen-
ségét: a fajbéli különbségek, 'gazdasági körülmények, a kultúrák keve-
redése, politikai események, térviszonyok, id őeltolódás stb. Vitatható a 
szerző  azon kijelentése, hogy igazi társadalmi regényt csak valóban meg-
történtről lehet írni. A regény, amely „felfedezi" a társadalmi valóságot, 
még nem változtatja azt meg, véli Carpentier. Amikor m űveiben a dél-ame-

a rikai valóságról akart írni, nem tudta, hogyan jelenítse meg e világot. 
És ;ekkor arra a megállapításra jutott, hogy az ő  valóságuk mások 
számára csak a jelzők tömeges használatával válhat kézzelfoghatóvá, és 
ez szerinte ,nem más, mint a barokk. Igy jut el a végs ő  konklúzióig: 
„A mai latin-amerikai író hiteles stílusa a barokk." Az el őzetesekben ismer-
tetett művei mintha igazolnák ezt a megállapítást. Latin-Amerika az el-
lentmondások, a végletek, /a kultúrák tarka keveredésének, a gazdasági 
polarizációnak, a számunkra teljesen ismeretlen színeknek, szagoknak és 
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hangoknak a világa. Carpentier . méltán teheti fel a kérdést: „Hát mi  

lenne más Latin-Amerika története, mint a csodás valóság krónikája?"  

Hiszen mi Menne más mondjuk az őserdő, mint valamilyen barokk szín-.  
hang- és szagorgia, amelyet talán még senki sem jelenített meg olyan  

meggyőzően, mint ahogyan azt Carpentier tétte az Eltűnt nyomokban?  

Irásműviészetét átitatja a tudatos és tervszer ű  alkotás akarása és való-
jában a barakk általa történt újrafelfedezése értékes m űveket szült.  

Neruda emlékirataiban úgy emlékezik meg Carpentierről, mint aki  
egyike a „legsemlegesebb" embereknek, akivel valaha is találkozott éle-
tében. A továbbiakban magyarázólag a ,visszafojtott melegességet" em-
legeti. Mi talán úgy mondanánk, hogy Carpentier tárgTalagosan viszo-
nyult .a valósághoz, de élete és életm űve etted függetlenül nem úrsás,  
mint vallomás az emberi és társadalmi szabadság  mellett az elnyomás  
és 'kizsákmányolás ellen. Egész életében kettős harcot folytatott: le akarta  
rázni magáról az európai kulturális örökséget rés a saját maga 'kialakí-
totta kifejezési formákat latin-amerikai tartalommal feltölteni. Ez a harc  

esetében sohasem ért véget, mert az európai formákat nem sikerült  
teljesen „leráznia" magáról és a nemzeti kultúra bevonása sem sikerült  
teljességében. Tógaaga igen e ~ így . fogalmazta meg  alkotói mottóját:  
„Égető  vágyat éreztem, ' hogy kifejezzem az amerikai világot." Ezt a  
vágyat végeredményben ósította, mert ma,  aki meg akarja  ismerni 
a modern dél-amerikai ~got, feltétlenül el kell, hogy olvassa Car-
pentier fenti műveit, illetve azokat is, amelyekr ől nem tettünk említést  
ez alkalommal. Olyan ,szintetizálási folyamatot végzett, amelyre kevés  
példa van a világirodalomban, és a nagy szintetizálás végeredményben  
nem más, mint reneszánsz: Carpentier nagyban hozzájárult a regény  
„újjászületéséhez". Éles szeme felfedezte, hogy a modern regény válság-
ban van, mert a mai világ összetettsége miatt az író nem „uralkodik"  
felette, mint mondjuk Balzacék:: De arra is rájött, hogy ez a válság a me-
sélésre, az elbeszélésre, vagyis a regény nyelvén való regényírásra vonat-
kozik. MűvLi nagyban hozzájárultak e válság leküzdéséhez. Valóban: Már-
quez Nobel-díja mögött ott van Carpentier alakja is. A számára oly  
fontos latin-amerikai próza e végleges elismerését már nem érte meg.  
1980-ban meghalt.  

VARGA ISTVÁN  

HARMINC ÉV UTÁN  

A csönd városa.  

Forum, Újvidék, 1982.  

Könyvtáraink gyűjteménye és az  
irodalombarátok magánkönyvtára  
egy olyan kötettel gazdagodott,  
amely a hazai és a külföldi írók,  
műfordítók, alkotóművészek évi ta-
lálkozását örökítette meg. Hangja  

sokkal messzebbre hallatszott, mint  
ahogy azt az első  léptek megtéte-
lekor reméltük, mert ez a találko-
zás olyan környezetben jött létre,  

ahol a költő, az író, a drámaíró,  

az esszéirodalom művelője és kísé-
rője: a képzőművész is meglelte  
magának azt az élményt, melynek  
a mélyében rejlő  mag éppen itt al-
kotásra készteti, vagy ritkán látott  
tipológiákkal termékenyíti meg.  

A találkozás színhelye a Tisza  
partján hallgató város: Kanizsa.  

Gál Lászlóköltőnk így véste  
örökre emlékezetünkbe ezt a helyet:  

Ez a Csönd szép városa  

(magam is halkan írom)  

most elmegyek és a szívem egy darabja  
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marad és csöndesen emlékezik 
a Tiszára és a parkra; a halkszavú emberekre 
-- köztük barátokra is — szép volt. 

Kanizsa a csönd szép városa 
hangos időkben. 

Én nem is tudom, hányadik új- szerű  nemzetközi összefogássá fej- 
raolvasás után derül csak igazában 
ki, hogy ez a vers milyen csodála-
tosan — és a költői nyelv milyen 
kőbe vésett tömörségével fejezi 
ki azt, hogy ebben a városban már 
három évtizede az irodalom alkotó 
művészei minden esztendőben (szep-
tember havában) találkoznak, kö-
reiket népesítve maguk körül, egyre 
szélesebb gyűrűket övezve. 

Előbb csak — I952-lien — csu-
pán néhány alapító jött össze itt: 
írók, újságírók, műfordítók, iroda-
lombarátok, 

 
, egy (vagy egint egy) 

könyvterjesztő, aki a lélke mélyén 
írónak, szerkesztőnek érezte magát, 
hogy ebben a városban, ahányan 
voltak, összefogjanak, s ebben a 
csönd-városban fészket rakjanak 
olyan anyagból,. amely — mint a 
fecskék , a gólyák igazi fészke — 
az elkövetkező  észtendőben is ' me-
leg otthont nyújtson az idelátogató 
számára. 

Nem egyszer voltam olyan , hó-
napokban, olyan napokban itt, a' Ti-
sza partján hallgató városban, ami-
kor nem volt írótáborozás, de jelen-
létüket itt is, ott is éreztem; mint-
ha a néptelen utcákon, a Népkert 
fáinak lombjai alatt, a Vigadó asz-
talai mellett, a Tisza elhagyott part-
ján magam mögött az en kedvelt 
íróim lépteinek kopogását hallot-
tam volna. 

	

Hallottuk volna, vagy 	hallot- 
tátok volna ... 

De hiába hívnám vissza a régi 
szép napokat, ha nem lenne kezem-
ben ez á hallgatag városról és az 
itteni Tiszakanyarról szóló gusztu-
sos kiállítású könyv. 

Ez a kötet, amelyet most — har-
minc év után — jelentettek meg á 
kezdeményezők a régi és újabb írá-
saink, strófáink, rajzaink, festmé-
nyeink, fotóink, amatőr fényképfel-
vételeink közreadásával, nemcsak 
egy eseményekkel teli kort idéző  
emlékezés, hanem az itt született, 
helyszíni eseményekhez simuló so-
rok olyan gyűjteménye, amely plasz-
tikus képet ad nekünk arról, hogy 
egy emberöltő  alatt milyen nagy- 

lődött ez a - pár ember lelkes kez-
deményezéséből sarjadt, ígéretekkel 
teli akció... 

De ha már gyűjteményes kötet-
ről van szó, beszéljen a könyv ma-
ga, hiszen nem a cselekmény adja 
az ismertetésre vállalkozó kezébe 
a tollat. Tekintettel arra, hogy szin-
te mozgalommá terebélyesedett évi 
találkozóról van szó, a beszámoló 
akkor hitelesebb, ha a szokványos 
kritikai szemle helyett azok szólnak, 
akik átélték a táborozás jelentősebb 
eseményeit. 

A poéták úgy írtak Kanizsáról, 
mint aki néhány sorral emlékkövet 
állít. 

Elmerengve olvassuk Csuka Zol-
tán sorait Egy télbehullt bácskai 
kisvárosról, Todor Manojlović  Is-
tenek nyárvégben cím ű  érzelmes 
versét, Stevan Raičkovič  verseit a 
Tiszáról; . feledhetetlenek Fehér Fe-
renc. Tiszaparti vallomásai, Tolnai 
Ottó Csöndélete, Koáicz, István Ka-
nizsai tájképe pedig olyan, akár egy 
folyóparti festő  blajképe. 

Az alapos műgonddal összválo-
gatott prózai írások mindegyike 
olyan, akár egy mozaikkocka: ezek-
ből, ha az ember gondosan olvas-
gatja ezeket a fejezeteket, kirajzo-
lódik előtte a csönd-város múltja 
mind a kilencszáz esztendejével, a 
város hihetetlen szorgalmú népe: a 
földművesek, az állattenyésztők, ha-
lászok, erdészek, ipari dolgozók, ne-
vezetes kisiparosok és a munkában 
mindig az első  helyen állő  nők. Ha 
tovább követjük ezeket a fejezete-
ket, kiemelkednek a város történel-
mi alakjai: dr. Doktor Sándor, Sza-
bó Imre, Pálinkás Mihály, akiknek 
életútja összetevő  része volt a mun-
kásmozgalomnak .. . 

A prózai írások másik mozaik- 
kockáiból a Kanizsai írótábor egyes 
szakaszainak nevezetes eseményei-
vel ismerkedünk meg, illetve ele-
venedik fel újra azok előtt, akik 
annak idején részesei voltak ezek-
nek a találkozóknak, melyeknek 
résztvevői a harmincadik évfordulón 
megközelítették a százat. Az idén 
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tizenegy külföldi állam írói közül 
látogattak el hozzánk tizenhatan. A 
jubileumi találkozó így vált igazá-
ban nemzetközi szintűvé, amiről 
Milan Vuković, a kanizsai községi 
tanács elnöke a bevezetőben így írt: 

„Kanizsa immár harminc eszten-
deje házigazdája az írótábornak, 
amely sajátságos gyülekezőhelye 
Vajdaság, Jugoszlávia és a világ 
számos országa irodalmi alkotói-
nak. A három évtized valóban hosz-
szú idő, úgyhogy az írótábor is bi-
zonyos minőségi fejlődést mutatott 
fel ezalatt.` Vajdaság és Jugoszlávia 
nemzetei, valamint neYnzetiségei ön-
igazgatású együvé tartozásának meg-
nyilvánulása lett, s keretei között  

biztosítani tudta a különböző  kul-
túrák egymásba fonódását. Emel-
lett megtartotta még nemzetközi jel-
legét is: az írótábor viszonylataiban 
lejátszódó nemzetközi kulturális 
együttműködés magán viselte a ju-
goszláv együvé tartozás jegyeit  kul-
turális szempontból is." 

Költőibb megfogalmazásban ol-
vashatjuk az írótábor jelentőségét 
Koncz István Utószavában, melyben 
kiemelten hangsúlyozza, hogy az 
írótábor otthonra talált Kanizsán, 
és altamirai barlangrajtok ldájá 
ra hivatkozva mcinddja: „eZ Kani 
és az irótábor kohéziójának, 
győződéssel hisszük, hogy kia , 
hatatlan forrása." 

LEVAY ENDRE 

AZ ÉLETMŰ  KIEGÉSZÜL 

SZIRMAI KÁROLY: Az id ő  hídján. 
Szirmai Archívum, Stuttgart—New York, 1981. 

Szirmai Károly egy évtizede távo-
zott el az élők köréből, de írói ha-
gyatéka még mindig szolgál megle-
petésekkel. Ennek a hagyatéknak 
— egyáltalán az író emlékezetének 
— buzgó gondviselője akadt a Stutt-
gartban élő  Szirmai Endre orvospro-
fesszor személyében, aki az általa 
alapított Szirmai Archívum révén 
már eddig is több kötetben adta 
közre édesapjának hátrahagyott m ű-
veit. Csak emlékeztet őül jegyezzük 
meg, hogy 1976-ban jelent meg a 
Mindig elválni valakit ől című  no-
vellás kötet, 1978-ban , pedig a Sza-
vak estéje című  gyűjtemény, amely 
a Kalangya neves szerkesztőjének 
irodalmi tanulmányait és irodalom-
politikai cikkeit foglalja magába. 
Ezekhez a posztumusz könyvek-
hez — s a Szirmai Archívum más 
kiadványaihoz — csatlakozik most 
Az id ő  hídján című  elbeszéléskötet, 
amely az 1910 és' 1933 között írott 
s az újabb Szirmai-kötetekb ől ki-
maradt novellákkal ismerteti meg 
az olvasót.: A kötet anyagát Szirmai 
munkásságának tudós kutatója, Ben-
kő  Ákos gyűjtötte össze, neki kü-
lönben néhány éve kismonográfiája 
is jelent meg az íróról. Ugyancsak 
az ő  tollából való a kötet eligazító, 
a közölt írásokat elemző  utószava, 

míg a bevezetőt Szirmai Endre írta, . 
ismertetve az új elbeszélésgy űjte-
mény kiadásának körülményeit. 

Benkő  Ákos utószava tanulságos 
filológiai tájékoztató a Szirmavha-
gyaték kutatásának jelen állapotá-
ról, illetve további feladatairól. 
Mint elmondja, Az idő  hídján elbe-
szélései nem kéziratos forrásokból 
kerültek elő, hanem régi folyóiratok 
és napilapok megsárgult példányai-
ról, illetve néhány esetben az 1933-
ban kiadott Ködben című  kötet lap-
jairól. Szirmai Károlynak a felszaba-
dulás előtt ez az egyetlen műve je-
lent meg könyvalakban, írásainak 
nagy része a havi- és napisajtóban 
várta a „feltámadást", éspedig nem-
csak olyan szélesebb körben ismert 
folyóiratban, mint amilyen a Ka-
langya volt, hanem mára, sajnos, 
elfelejtett lapokban is, például A Mi 
Irodalmunk, a Reggeli Újság vagy a 
Jugoszláviai Magyar Újság  hasábjain. 
Benkő  Ákosnak is ezekben a lapok-
ban kellett búvárkodnia, hogy ösz-
szeállíthassa a jelen kötetet. Azt is 
ő  állapította meg, hogy a régi el-
beszélések közül később több is át-
dolgozott formában, megváltozott 
címmel kapott helyet Szirmai Ká-
rolynak valamelyik újabb novellás 
kötetében. A legelső  nyomtatásban 
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megjelent elbeszélés, az 1910-es Két 
lélek később Nevelő. és tanítvány 
címmel jelent meg átdolgozva a Híd 
1953-as évfolyamában, s ugyanígy Az 
elhagyott szobában 1967-ben Az el-
hagyott helyiségben, a Fekete hintó 
1974-ben Imrike története, a Mari-
anne 1964-ben Utazás a vágyak váro-
sába, A Rekviem utcában 1951-ben 
A Csend utcában, a Momcsiló pedig 
1944-ben Uj gyerek a faluban cím-
mel jelent meg többé-kevésbé átdol-
gozott formában. Ilyen módon a 
most megjelent gyűjtemény anyaga 
számos irodalomtörténeti tanulság-
gal is szolgál: đ  Szirmai Károly 
munkásságát feldolgozó kutatóknak 
módjukban lesz összehasonlítani az 
első  és a későbbi szövegváltozato- 
kat, s nyomon kísérni az írói szer-
kesztő  és atmoszférateremtő  művé-
szet fejlődését. 

Az mindenesetre e korai elbeszé-
lésekből is kitetszik, hogy a vajda-
sági író eredeti élményvilága és ki-
fejező  módszere már nagyjából ki-
alakult a harmincas évek elejére 
— mire a Ködben című  első  novel-
lás kötete napvilágot látott. Erről 
az élményvilágról és kifejező  mód-
szerről szólván érdemes idézni Bori 
Imre szavait legújabb könyvéből, 
A jugoszláviai magyar irodalom rö-
vid történetéb ől. „Kétlelkű  író ő  — 
mondj a Bori. — Misztikus, lázas 
víziók és realista történetek vonu-
latát különböztethetjük meg művé-
ben. Ugyanakkor alapvetően lírikus 
alkatú és szemléletű  író, holott opu-
sa prózai műfajokból épült. Próza-
író, aki legihletettebb pillanataiban 
verset ír még elbeszéléseiben is." 
Ez a találó jellemzés minden tekin-
tetben illik Az id ő  hídján novelláira  

is: ebben a kötetben is találkozunk 
irracionális sejtelmeket kifejez ő  
költői látomásokkal, amelyek a pró-
zaversek mintájára szövik át sze-
mélyességgel a szinte ritmizált for-
mában előadott szöveget, ilyen pél-
dául Az elhagyott ;  szobában, A t űz-
hely előtt és a Köd, máskor a rea-
lista ábrázolás hagyományai szerint 
készült életképek, gazdagabb epikus 
történetek mutatják be a vajdasági 
élet alakulását, ilyenek például a 
Momcsitó, a Vihar a Dunán és a 
Staro sunce. Ez utóbbiban, mint 
Benkő  Ákos is megállapítja, az igazi 
„vajdasági regény" ígérete jelentke-
zett: a magyar fiatalember és a 
szerb lány szerelme köré rajzolt 
széles ívű  bácskai körkép valóban 
egy nemzetiségi regény körvonalait 
mutatta meg. Külön kell szólnunk 
a címadó elbeszélésről, amely mint-
egy a két írói szemlélet és módszer 
szerencsés szintézisét mutatja: Az 
Idő  hídján épikus szövetében egy-
aránt helyet kapott a „bácskai" re-
alizmus és a költői látomás. A stutt-
garti kiadvánnyal igázi Szirmai Ká-
roly-könyv került így kezünkbe, meg-
érdemli, hogy odasoroljuk a kiváló 
vajdasági író kötetei közé. 

És meg kell még emlékeznünk 
valamiről: Benkő  Akos, a Szirmai-
életmű  kutatója és monográfusa a 
jelen kötet msmkAlatai közben, 1981. 
július 8-án hunyt el váratlanul. Nagy 
érdemeket szerzett a jugoszláviai 
magyar irodalom történetének tu-
dományos feldolgozásában, s vidéki 
magányában is hallatlan kitartással 
végezte az önként vállalt munkát. 
Midőn e munka szép eredményeiről 
szólunk, az ő  emléke előtt is tisz-
telegnünk kell. 

HARMAT BÉLA: Csuka Zoltán bibliográfia. 
Pest megyei Művelődési Központ és Könyvtár, Szentendre, 1982. 

nemzedékéhez tartozott, Szenteleky 
Kornéllal, Szirmai Károllyal és Her-
ceg Jánossal együtt fáradozott azon. 
hogy Szabadkának és Újvidéknek 
mozgalmas, fejlődő  magyar irodal-
mi élete legyen. 

Nyolcvanadik születésnapján két 
ország — Magyarország rés Jugoszlá-
via — ünnepelte Csuka Zoltánt, a 
költőt, műfordítót és irodalomszer-
vezőt. Méltán, minthogy ez a nyolc 
évtized mindvégig önfeláldozó szol-
gálatban telt: a magyar irodalom 
és a magyar--délszláv kulturális 
kapcsolatok szolgálatában. E szol-
gálat nemes emberi és írói maga-
tartása érvényesült Csuka Zolt án-
nak a vajdasági magyar irodalom 
'kialakítása körül vállalt munkájá-
ban is: az irodalomalapítók hősi 

Már születése és gyermekkora is 
a bánáti-bácskai tájhoz fűzte, mint 
tudjuk, 1901-ben a bánáti Zichyfal- 
ván (a későbbi Plandištén) látta meg 
a napvilágot, Szabadkán tanult meg 
írni-olvasni, s abban a szabadkai 
gimnáziumban kezdte meg tanul-
mányait, amelynek az igazgatója 
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Kosztolányi Dezső  édesapja, Kosz-
tolányi Árpád volt. Később egy időre 
messze kanyarodott életútja szülő-
földjétől, 1921-ben aztán ismét visz-
szatért, hogy mint forradalmi emig-
ráns Újvidéken folytassa azt az iro-
dalmi és mozgalmi munkát, amelyet 
Pécsett kezdett a rövid élet ű  
Szerb—Magyar Köztársaság idején. 
Lapot szerkesztett, irodalmat szer-
vezett, verseket írt, kiadta az Üt 
című  avantgardista folyóiratot, irá-
nyította a Képes Vasárnapot és a 
Vajdasági Írást, majd Szenteleky 
Kornéllal közösen megalapította a 
Kalangya című  folyóiratot, amely 
— a Romániában megjelenő  Erdélyi 
Helikon és Korunk, a szlovákiai Ma-
gyar Írás és a vajdasági Híd mel-
lett — a legrangosabb magyar nem-
zetiségi orgánumnak számított a 
két világháború között.. Több mint 
tíz éven át tartott a vajdasági iro-
dalmi misszió, s amidőn 1933-ban 
Csuka Zoltán Magyarországra tele-
pült, akkor sem szakadtak meg kap-
csolatai sem a vajdasági magyar, 
sem a délszláv irodalommal. Látha-
tár című  folyóiratában a magyar 
nemzetiségi irodalmak magas szín-
vonalú szemléjét valósította meg, 
a felszabadulás után kiadott Déli 
Csillag című  folyóiratban pedig a 
magyar—jugoszláv' szellemi kapcso-
latok kiépítésén és fejlesztésén mun-
kálkodott. Jól tudjuk azt is, hogy 
Csuka Zoltánnak milyen megpró-
báltatásokat kellett kiállnia az öt-
venes években, ám mihelyt ismét 
elhelyezkedhetett az irodalmi élet-
ben,  a nagy munkát folytatta to-
vább. Valójában ekkor kezdett igaz 
zán a délszláv irodalmak műfordí-
tásával foglalkozni, s alig több mint 
két évtized alatt több mint száz 
jugoszláv írói művet tolmácsolt ma-
gyarul, közöttük Ivo Andrić, Miros- 

HALMOZOTT CSODÁK  

lav Krleža, Petar , Petrović  Njegoš 
és Miloš Crnjanski alkotásait. 

Ennek a nyolc évtizedes alkotó 
életnek a bibliográfiai feltérképezé-
sére vállalkozott Harmat Béla, mi-
dőn — Csuka Zoltán nyolcvanadik 
születésnapja alkalmából — elké-
szítette a terjedelmében is hatalmas 
életmű  könyvészetét. A gondos mun-
kával készült kötet a Pest megyei 
Művelődési Központ és Könyvtár 
kiadványaként Szentendrén jelent 
meg mint a Pest megyei Téka cí-
met viselő  sorozat második darabja. 
Előszavában Békés György, a me-
gyei könyvtár igazgatója tiszteleg 
Csuka Zoltán munkás élete előtt, 
majd Czine Mihály sok szeretettel 
megírt tanulmánya mutatja be a 
nyolcvanéves író küzdelmes életét, 
költői és műfordítói munkásságát. 
Maga a könyvészeti gyűjtemény 
rendre ismerteti Csuka Zoltán ön-
álló műveit, könyvként kiadott mű-
fordításait, folyóiratokban és napi-
lapokban olvasható írásait, végül a 
személyével és munkáival foglalko-
zó irodalmat. Ezt a bibliográfiai 
anyagot jól használható mutatók és 
életrajzi adatok egészítik ki. Magát 
a kötetet egy kisebb idézetválogatás 
zárja le a Csuka , Zoltánnal foglal-
kozó írásokból , nyilatkozatokból, 
olyan íróktól, mint Illyés Gyula, Ko-
dolányi János, Benedek Marcell, 
Szemlér Ferenc, Szenteleky Kornél, 
Fekete Lajos, Szirmai Károly és 
Herceg János: Ezek az idézetek is 
igazolják azt az általános megbe-
csülést, amellyel a nyolcvanéves 
írót a }nágyarországi és a jugoszlá-
viai mCagar irodalom egyaránt kö-
rülveszi. E megbecsüléshez szeret-
nénk csatlakozni mi is, midőn Csu-
ka Zoltán munkásságának bibliog-
ráfiai feldolgozásáról megemléke-
zünk. 

POMOGÁTS BÉLA 

GROZDANA OLUJIČ : Gyöngyházrózsa és más mesék. 
Forum, Újvidék, 1981. 

Jó szolgálatot tesz az újvidé-
ki Forum Könyvkiadó, amikor 
egymás után jelenteti meg azokat 
a gyermekkönyveket, amelyek nem-
csak jók és 4fizórakoztatók, hanem 
akár egy hazai „olvasó népért" moz-
galomnak is alapjai lehetnek. 

Mert gondoljunk csak az Érik a 
mese, vagy ezt megelőzően a Mesz-
szike és a Füstlakók sikerére, hogy 
csupán néhány példát említsünk, s 
máris bizakodva 'mondhatjuk:- gyer-
mekkönyvkiadásunk előtt nagy v  le-
hetőségek vannak. Jóval nagyobbak, 
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mint ahogy azt éveken át feltéte-
leztük, kiaknáztuk. 

A figyelemre méltó könyvek so-
rát bőviti, gazdagítja Grozdana Olu- 
jić  Gyöngyházrózsa és más mesék 
című  kötetének megjelenése. 

Grozdana Olujič  huszonhárom 
mesét tartalmazó könyve, ha a rész-
ben klasszikus, részben korszer ű  
mesék szerkezeti felépítésében túl-
írt is helyenként, azaz nyelvileg és 
stilárisan barokkosan túlzsúfolt, jó 
alkalmat nyújt a természet mese-
szerű  felfogására, a világ mesesze-
rű  megközelf tésére, a növények, az 
állatok és a , természeti jelenségek 
vonzó, antropomorf megszemélye-
sítésére, újszerű  megismerésére. Hi-
szen Nap, szél, csillag, harmat, nap-
raforgó, pitypang, hangya, könny-
csepp, gyongykagyló, söprű, kavics 
stb. lép elő  „mesehőssé" ebben a 
gyermekkönyvben, s természetesen 
sok esetben maga a gyerek is, lak-
jon bár nagyvárosi betonerdőben, 
toronyházban, vagy legyen magára 
büszke és végsőkig hiu aranyhajú 
lány. 

Grozdana Olujić  tehetséges, jó 
író, tudjuk ezt korábbról is, így hát 
szinte mindegy, hogy miről ír, né-
hány tollvonással, színfolttal és han-
gulati elemmel mesévé bővül, me-
sévé varázsol mindent. Sokszor még 
azt is, ami nem mese, hanem éppen-
séggel novellaszerű  megformálást 
kíván. Mindenesetre az álom és az 
ébrenlét állapota, a mese és a va-
lóság y  atármezsgyéje képlékeny, 
gyorsan és gyakran változó nála: 
az indítások legtöbbje való ágszerű  
— de aztán , fokozatosan mis me-
sévé szelídül minden. Nem ritkán 
egy-egy pedagógiai tanulság is, 
mint például éppen a Gyöngyház-
rózsa, A Hold Varága, Az arcát ke- 
reső  favágó, A szárnyas fehérke és 
Az aranyhajú esetében. Az ilyen és 
hasonló mesékben felnőttesen okos-
kodónak, „tételesnek" érezzük Olu 
jićot, s valljuk be: egy kissé unal-
masnak is, mert miközben csodát 
csodára halmoz, az a bizonyos „pe-
dagógiai lóláb' jól láthatóan, érez-
hetően kilóg a meséiből, s ezt bi-
zony nemcsak a felnőtt-, hanem a 
gyermekolvasó is észreveszi. 

Pedig Az arcát keres ő  favágó és 
A szárnyas fehérke is jó ötletet kap 
fel, a megírásában a meseelemeket 
és a mesebeli fordulatokat jól ka-
matoztatja, csakhogy annak örökös  

hangoztatása, hogy minden ember 
arca olyan, amilyennek esztendők 
során maga megteremti, illetve h ogy 
a fehér hangyát szárnyáért és s zí 
néért a fekete-, a vörös- és az erdei 
hangyák isolik ..: , olyasmi, 
ami enyhén lva.zavaró, mert eti-
kai, társadalmi, filozófiai és faji el-
méleteket, problémákat érint, illet-
ve lop be, nagyon is nyilvánvalóan 
és árulkodón a mesébe. 

Másutt viszont, mintldául A 
vörös mákvirágokban, a lasszikus 
mese (Pinocchio és Hüvelyk Matyi 
története) kisért zavaróan, a Mara-
jan és Ezüstuszony című  mesében 
meg a Hemingway-kisregénnyel (Az 
öreg halász és a tenger) való köze-
lebbi-távolabbi párhuzam  zavar, 
amely mellesleg — még Dér Zol-
tán Örvénysodró című  regényével is 
motívumrokonságot matat. De min-
dent összevetve számos jó mesét is 
találunk a kötetben. Ilyen: A tükör, 
A b űvös söpr ű, a A madárijeszt ő, 
A fiú és a hercegn ő, A kavics és 
A hírharang. Ezekért, és a mesék 

' helyenkénti modern hangjáért, szí-
nes, fordulatos előadásáért érdemes 
kézbe venni Grozdana OluJ'ić  köny 
vét. A többi közt azért is, hogy mi 
nél kevesebb legyen a magányos, 
elhagyatott gyerek, hogy a nagyvá 
rosak „betonerdejében (én inkább 
betonrengeteget mondanék) ne csak 
üvegtornyok nőjenek; a parkokban. 
a tereken, játszótereken játszani is 
lehessen, amint azt A fiú és a her-
cegnő, A bűvös söpr ű  is példázza; 
másrészt pedig, ahogy azt A hírha-
rang című  mese is üzeni, hirdeti: 
jó volna, ha a harangok csak öröm-
hírt közölnének a világ 

Brasnyó István fordit sa kiegyen-
súlyozottan jó -  és élvezetes. Néha 
azonban, mint például a 44. oldal 
utolsó mondatában <„— Nem való 
vagyok én az iskolába, édesanyám!") 
szórendhibát vét, másutt, a 69. ol-
dalon fölöslegesen használja az ige-
kötőt („a korábbi ,  álmatlan éjsza-
kákat igyekezett bepótolni"), a 72. 
oldalon meg épp azt mondja, hogy 
„csicsereg" a papagáj. 

A Gyöngyházrózsa és más mesék 
illusztrációit Jovan Lukić  készítette. 
Sajnos, nem valami szerencsesen, 
mivel az új mesékhez a korszer űbb 
képi látás- és kifejezésmód jobban 
illett volna, mint a könyvben talál-
ható hagyományos g afikaY ábrázo-
lás. 

SZŰCS IMRE 
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Olvasóinkhoz 
Értesítjük olvasóinkat, hogy folyóiratunk 1983 januárjától 

— a Szabadkai Városi Könyvtár helyett — a 7 Nap Lapkiadó 
Munkaszervezet kiadásában jelenik majd meg. Emiatt a következ ő  
folyószámlaszámon fizethető  elő: 7 Nap — Üzenet 66600-603-2094. 
Előfizethető  közvetlenül is a 7 Nap kiadóhivatalában (Szabadság 
tér 1., félemelet). Az el őfizetési díj nem változik, tehát belföldön 
egy évre továbbra is 150, fél évre 75 dinár, külföldre pedig az 
összeg kétszerese. Diákok és egyetemi hallgatók csoportos el ő-
fizetése egy évre 75 dinár. 

Kérünk mindenkit, akinek előfizetése lejárt, hogy újítsa meg 
azt, mert ellenkező  esetben — legnagyobb sajnálatunkra — kény 
telenek leszünk beszüntetni az Üzenet küldését. 



MEGJELENT AZ ÉLETJEL MINIATiJRÖK 
38. KÖTETE 

BRENNER JÁNOS 

A kinematográfia úttör ő je 
(Lifka Sándor élete és ínunkássága) 

E kis könyv eredeti célja nem az .  volt,`hogy egyszerűen 
leírj; :a "harminc .évvel ezel ő tt 'elhunyt Lifka .  Sándor élet-
útját. Ehhez elég lett 'volna elbeszélgétirii családtagjaival, 
rokonaival, ismerőseivel. Még csak az sem, hogy ő t az 
ország -első  mozisaként .mutassa' be. Azt szerette volna- e 
könyv minden kétséget `k.izáróaw bebizonyítani, hogy Ju-
goszláviában, a jugoszláv tájakról és emberekr ő l Lifka 
Sándor készítette az els ő  filmeket. 

Amikor Brenner János, a 7 Nap újságírója, a lap 
egykori filmrovatának szerkeszt ője ezt a munkát ezzel 
az ambícióval elvállalta, azt hitte, könny ű  dolga lesz. 
Elmegy 'a Szabadkai Városi Könyvtárba, kikeresi a szá-
zad eleji lapokat, több cikkben is elolvassa, hogy a kö-
zönség önmagára, várósára, környékére ismert, miközben 
á műsort nézte, s már kezében .á ' bizonyíték. Ha a kö-
zönség magára ismert, az csak Lifka Sándor mága ké-
szítette filmjei nyomán volt lehetséges, mivel a mester 
1900-ban. és 1904-ben vásárolt kameráit a belgrádi film 
múzeum őrzi, s azokat nyilván filmezés céljából vette. 
Ilyen szövegre Szabadkán nem lelt, elment hát Szegedre, 
majd Budapestre, onnan visszakanyarodott Ljubljanába, 
Zágrábba és Belgrádba, ahol mindenütt megcsodálták 
Lifka Sándor pazarul kivilágított mozi ját, szenzációsnak 
ítélték meg bemutatott m űsorát — olyan adat azonban, 
amelyet bizonyítékként lehetett volna fölhasználni, egy  : 
sem akadt. A visszaemlékezések nem bizonyítékok, Lifka 
filmjeit enyvvé olvasztotta a Bata szabadkai üzletveze-
töje, kitüntetéseire és ökle veleire pedig nem írták rá, 
mikor készültek a díjazott szalagok. 

A vállalkozás mégsem  '  tekinthető  sikertelennek. Ta` -'"" 

lán fölkelti valakinek az érdekl ődését, akinék kutatásra 
több pénze és  -ideje- van, mint egy - újságírónak, s fölnyitja 
azt a 	jelek szerint 	lezártnak tekintett dossziét is, 
amely a jugoszláv filmezés kezdetér ő l szól. 

S helyükre teszi benne á j dolgok't 
A csaknem százoldalas kötet $b dináros áron meg 

rendelhető  a Veljko Vlahovi ć  Munkásegyetemen (24000 
Subotica,. T.rg cará, Jovana Nenada 15), vagy pedig 100 
dinárért megvéhető  a Forum újvidéki és szabadkai, vala-
mint a szabadkai Napredak könyvesboltjában. 


