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Lapunk befejező nyomdai munkálatai közben érkezett a 

fájdalmas hír: 1983. február 13-án, 85 éves korában Újvidéken 
elhunyt Lőrinc Péter, a jugoszláviai magyar irodalom doyenje, 
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pedagógus és közéleti munkás, a neves marxista forradalmár. 
Mintegy harminc könyvet jelentetett meg — ezek egyharmada 
szépirodalmi munka —, százhúsz nagyobb és hatszáz kisebb ta
nulmányt írt. Folyóiratunknak — indulásától kezdve — állandó 
munkatársa volt. Gazdag szépirodalmi és tudományos munkássá
gával következő számunkban foglalkozunk majd.



1982. XII. ÉVFO LYAM  
1—12. SZÁM

TARTALOMMUTATÓ

VERSEK \
A délszláv népiköltészetből 
(Fehér Ferenc fordításai)

BALABAN, RAJKO- 
SIBIRSKI: Hiénák

Szűk láthatár
Csendes aritmiák
(Urbán F. Gábor fordításai)

BARANOVSZKY EDIT: Hétköznapi zsoltár 
Tükrös ház
Halott költőtársaimnak 
Debussy
Nem szól többé. . .
Haydn
Hűség
Intarzia

CSÉPE IMRE: Lepkeűzők

CULAFIC, DRAGOMIR: Tito
(Molcer Mátyás fordítása)

DANDA, MURU BEN: Az élet nem magányos 
(Bede Béla fordítása)

DÉSI ÁBEL: Kortársaim

DIALLO, ASSZANE I.: Leyd'am
(Bede Béla fordítása)

számi oldal

12 619

6 324
6 324
6 324

7—8 384
7—8 384
7—8 384
7—8 384
7—8 384
7—8 384
7—8 384
7—8 384

4 184

5 243

5 286

4 178

5 290
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DUDÁSOVÁ, ANNA:

FARRUHI, 
ABDULHASSZÁN :

' FRANCIŐKOVIC, 
LAZAR:

GABRE’E MEDDCHIN, 
TSEGAYE:

HADDAD, MALEK:

JAKSIC, BURA:

KISS ENDRE:

KOPECZKY LÁSZLÓ: 

KRLEzA, MIROSLAV :

LŐRINC PÉTER: 

MERKOVIŐ, LAZAR:

MOORE, BAI TAMIA: 

OLOGOUDOU:

PANCIŐ, IVÁN: 

TARTALOMMUTATÓ/2

Kanizsa fölött a csillagok
Fény homálya 
(Koncsol László fordításai)

Kasszida
(Bede Béla fordítása)

Igazság

Álom a boldogságról 
Mese
Szélmalom
Galambok
Gémeskút
(Urbán F. Gábor fordításai)

Afrika dicsérete 
(Bede Béla fordítása)

Anyám
(Bede Béla fordítása)

M inek.. .
(Kenyeres Kovács Márta fordítása)

Egy nyár végi alkonyat 
Az ősz hívása

Galántai táncok

Éjszaka vidéken
(Kenyeres Kovács Márta fordítása)

Torzók a Matic-poljén 
Fesd át feketére a hajad 
Szűk koporsó

Álmomban
Kagyló
Szépség pillanata
Rezdülés
Pillanat
(Mikula Mária fordításai)

Őserdei song 
(Bede Béla fordítása)

Esthaj nalcsillag 
(Bede Béla fordítása)

Utazási láz 
Nézeteltérés

számi oldal

3 121
3 121

5 289

9 468

9 468
9 468
9 468
9 468
9 468

5 285

5 289

9 485

3 122
3 122

10—11 529

1— 2 10

1—2 10 
1—2 10 
1— 2 1 1

7—8 387
7—8 387
7—8 387
7—8 387
7—8 387

5 288

5 285

10-11 542
10—11 542



számi oldal

PESIC, MILOSAV 
SLAVKO:

SAMMAZ, ANTON:

SENGHOR, 
LÉOPOLD SÉDAR:

SILLING ISTVÁN:

SINDA, MARTIAL:

SZÜCS IMRE: 

URBÁN F. GÁBOR:

URBÁN JÁNOS:

VANKÓ GERGELY:

SZÉPPRÓZA

BURÁNY NÁNDOR: 

ĆOPIĆ, BRANKO:

GION NÁNDOR:

Eltűnő mondat 10—11 543
Csevegés 10—11 543
(Urbán F. Gábor fordításai)

A régi óra 4 189
Szerelmes vers gyanánt 4 189
Elmúlt a  nyár 4 189
(Kenyeres Kovács Márta fordításai)

A vasúti töltésen üldögélve 5 290
(Bede Béla fordítása)

Fekete asszony 5 288
(Bede Béla fordítása)

Hálaadás 6 325
Rontás 6 325
Dal 6 325

Tamtam, tamtam 5 287
(Bede Béla fordítása)

Lírai napló 6 321

Csikorgás 1—2 17
Füttyszó 1—2 17
Kérdés 1—2 17
Naplélegzet 1—2 17

Tavaszi égbolt vándora 10—11 530
Nyári zápor 10—11 530
Tüzel a  kora ősz 10—11 531
A tél engesztelése 10—11 531

Áldozat 3 117
Lengő halmokon 3 117

Diana 1—2 13

A hegylakók 3 118
(Dudás Kálmán fordítása)

A Szelíd Róka esete 9 443

TARTALOMMUTATÖ/3



HAD21 KOSTIÓ, SASA: Féltékenység
(Szebasztián Urbán Katalin fordítása)

HOLTI MÁRIA: Egy keddi nap

KLARSKI, JOSIP: A harmadik században történt
(Szebasztián Urbán Katalin fordítása)

KOMÁROMI JÓZSEF
SÁNDOR: Delfin a kőrengetegben

KOPECZKY LÁSZLÓ: Jelentem, hogy élek 

KOPRIVICA-KOVACE-
VIÓ, STANOJKA: Ha helyében lehetne...

(Borbély János fordítása)

LÉVAY ENDRE: Hótakaró alatt

MARCOVICEANU, ION: Emlékmű Gheorghe
(Nagy Margit fordítása)

MOLD LÁSZLÓ: Bányából a napfényre

SIJARIÓ, ÓAMIL: Bihariak
(Csuka Zoltán fordítása)

SIMIN MAGDA: Az érettségi

VÍGH RUDOLF: Ott az ember, ahol hagyják

SZÍNMŰ

KOPECZKY LÁSZLÓ: Cyrano de Bab

TANULMÁNYOK, KRITIKÁK, CIKKEK

BABIC, SAVA: Három író
(Keck Balázs fordítása)

BÁLINT ISTVÁN: A JKSZ és a világ

BARÁCIUS ZOLTÁN: Álomrabló fesztivál

CSORBA MÁRIA: A játék szerepe

CSORDÁS MIHÁLY: Három ősbemutató
Színházi kultúránk búvópatakjai 
Négy bemutató

4 185

10—11 523

5 272

. 6 311

4 184

5 276

7—8 379

7—8 385

5 278

10—11 532

4 171

3 114

szám j oldal

9 453

9 481

10—11 578

3 141

1—2 38

1—2 79
3 146
4 222
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számi oldal

CURÓIC, LAZAR:

DÉR ZOLTÁN: 

GAJDOS TIBOR: 

GARAY BÉLA: 

GELLÉR JÓZSA:

GUELMINO SÁNDOR:

HARTNER KÁLMÁN: 

HERCEG JÁNOS: 

HORVÁTH MÁTYÁS:

HUSZÁR ELVIRA: 

J. G.:

JUHÁSZ GÉZA:

KALAPIS ZOLTÁN: 

KRLEŽA, MIROSLAV:

MAGYAR LÁSZLÓ:

Széthulló virágok 6 356
Küzdelem a csodakulcsért 7—8 421
Tulajdonságok összecsapása 9 501
, Józan tárgyilagossággal" 12 657

Bura Jáksic és Petőfi Sándor 9 469
(Szebasztián Urbán Katalin fordítása)

Somlyó Zoltán Szabadkán 10—11 554

Beethoventől a szárnyakig 3 151

Életem értelme: a színház 1—2 18

Szabadka község területrendezési 4 198
terve 1976—2000
(Paczal Júlia fordítása)

Ezt érdemeltük?
A XVI. BITEF a stabilizálás tükrében 

Sovány gladiátorok az arénában 

A vajdasági népdal törvényhozója 

A kör bezárul
A 2. osztályos olvasókönyvünk 
társadalomképe
Móricz-novellák a szerbhorvát 4 215
középiskolákban

A Kodály-koncepció alapjai 10—11 568

Egy nagy író halálára 7—8 402

Az alapozás fontossága 1—2 57
A fordulat utáni évtized a jugoszláv 5 296
irodalmak és a jugoszláviai magyar 
irodalom kölcsönös fordításában 
(1970—1980)
Harc a gúny fegyverével 12 661

Lányok a Petőfi brigádban 5 265

Két esszé: Liszt Ferenc, Bartók Béla 1—2 6
(Szöllősy Vágó László fordítása) 1

Gaál Ferenc hagyatéka és emléke 4 190
Szarvas Gábor és a szabadkai 10—11 544
gimnázium

7—8
12

9

6

1—2
3

412
646

495

328

46
133
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szám | oldal

MARKOVIÓ, RADMILA:

MÉSZÁROS PIROSKA: 

ÓDRI ZSÓFIA:

POPIÓ, IVÓ:

RÓNAY LÁSZLÓ: 

SZABÓ ALICE:

A nyelvjárási kifejezésformák sa
játságai és szerepe Csépe Imre 
elbeszéléseiben

Horgos településfejlődési vizsgálata 
a középkortól az első világháborúig

A jugoszláviai magyar ifjúság és 
gyermekirodalom rövid áttekintésé 
1945-től 1980-ig

A sokoldalú alkotó

Kosztolányi humanizmusa

Beatle-mánia mint a hatvanas évek 
tömeg jelensége

SZILÁGYI GÁBOR: Kultúránk továbbfejlesztése

12 653

6 332

1—2 51

7—8

7—8

1—2

SZÖLLŐSY VÁGÓ 
LÁSZLÓ:

SZÜCS IMRE:

Dr. VÉKONY LÁSZLÓ:

424

388

69

10—11 583

Tisztelgés egy életmű előtt 10—11 567

Kötődések és hajszálgyökerek nélkül? 10—11 592

Dél-Bánát helynévjegyzéke 1700-ból 7—8 405
Marsigli-iratok nyomán

VLAHOVIÓ, MILICA: Jaksic-művek a szabadkai könyvtárban 9 486

MEGEMLÉKEZÉSEK, ÉVFORDULÓK

CSORDÁS MIHÁLY:

GAJDOS TIBOR: 

HERCEG JÁNOS: 

JUHÁSZ GÉZA: 

LÁBADI KÁROLY: 

LÉVAY ENDRE:

Búcsú a költőtől (Aco Sopov 6 330
1923—1982)

Leggyengébb és legnagyszerűbb: az 12 624
első mű

Mihajlo Dejanovic (1913—1982) 6 331

Eleven kötés 4 197

Forradalmár emberközelben 3 111

Baranyai Júlia (1906—1982) 3 126

Egyedülálló géniusz 1—2 3
Búcsúsorök 1—2 28
Haraszti Sándor (1897—1982) 3 125
Hét évtized mérlegén 6 326
A világirodalom klasszikusai között 10—11 576
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szám I oldal

MILIĆEVIĆ- 
ZRENJANIN, ANĐA:

RÓNAY LÁSZLÓ:

SOMLYÓ GYÖRGY:

SZÖLLŐSY VÁGÓ 
JANKA:

SZÖLLŐSY VÁGÓ 
LÁSZLÓ:

SZÜSZNER ZOLTÁN:

Zarkót letartóztatják 
(Burkus Valéria fordítása)

Illés Endre több nézetből 
Illyés Gyula paradoxonai

Apám születésének centenáriumára

Szentpétervártól az örökkévalóságig

Búcsú színházunk krónikásától 

Szemben a semmivel

5 260

1—2 25
12 630

12 628

10—11 _ 572
»>*ÉB

, • ' ’€E|
404 

488

7—8

EGYÉB

BOGDÁNFI SÁNDOR: Epigrammák egyes szám első személyében 6 
személyében

BROZ, JOSIP — TITO: Levelezése
(Bogdánfi Sándor fordítása)

HERCEG JÁNOS: Kitekintő (22.) 
Kitekintő (23.) 
Kitekintő (24.) 
Kitekintő (25.) 
Kitekintő (26.) 
Kitekintő (27.) 
Kitekintő (28.) 
Kitekintő (29.) 
Kitekintő (30.)

1—2
3
4
5
6

. 7—8
9

10— 11
12

346

5 244

32
127
210
291
341
407
489
587
640

KÖNYVISMERTETÉSEK

BARANOVSZKY EDIT: Csendes nagyságban 4 , 240
(Almási Gábor: Szobortalan égaljról 
jöttem)

BRINDZA KÁROLY: A vajdasági magyarokról 10—11 600
(Šandor Mesaroš: Položaj Mađara u 

/ Vojvodini 1918—1929. godine)
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DÉR ZOLTÁN:

GAJDOS TIBOR: 

HÁMORI LÁSZLÓ:

HERCEG JÁNOS: 

HORVÁT MÁTYÁS:

JUHÁSZ GÉZA:

KENYERES KOVÁCS: 
MÁRTA:

LÉVAY ENDRE:

TARTALOMMUTATÓ/8

számi oldal

Teljes áttekintés 9 514 ■
(Pomogáts Béla: Az újabb magyar irodalom 
1945—1981)

A verbászi műterem 
(A két Pechán — Dva Pehana)

Egy irodalomtörténet „előzetesei"
(A magyar irodalom története 
1945—1975.1. és IV.)

Tarkán pompázó szőttes 
(Majtényi Mihály: Hétfejű sárkány)
Bátor alázat
(Szekér Endre: Érték és írás)

„Lépteid hűlt fészke..
(Urbán János: Látomás a fennsíkon) 1
Hol volt, hol n em . . .  6 372
(Érik a mese)
A szakiskolai reform pedagógiai 9 519
stratégiája
(Dr. Lajos Tót: Obrazovni centri u 
sistemu pozivnousmerenog óbrazovanja)
Hősök és antihősök 10—11 608
(Gion Nándor: Sortűz egy fekete biva
lyért)

Azonosulás történelmi hősökkel és 1—2 89
dilemmákkal
(Burány Nándor történelmi regényeiről)

6 364

7—8 430

9 509

6 368

1—2 98

3 154

4 236

A szépség fényéért élni 
(Tin Újévié: Szelek játékszere)
Személyes nemzedéki adalékok 
irodalmunk történetéhez 
(Bosnyák István: Szóakció II.)
Az irodalomtörténeti és kritikai
szempont egysége
(Utasi Csaba: Vonulni ha illőn)

Magány és madárdal
(Szűcs Imre: Fekete szárnyú szél)

Tisza menti kisemberi sorsok 
(Urbán János: Holdudvar) 
Jugoszláviai magyar regénykönyvtár 
(Műnk Artúr: A hinterland)
Regény a köztünk bujkáló végtelen 
életről

10—11 615

10—11 602

3 156

3 171

4 238



MATIJEVICS LAJOS:

Dr. MÉSZÁROS 
SÁNDOR:

MÉSZÁROS
ZAKARIÁS:

PALIĆ, MILENKO:

PAPP GYÖRGY:

PENAVIN OLGA:

(Majtényi Mihály: Garabonciás;
Bige Jóska házassága) ^
Történelmi emlékű sorok gyűjteménye 6 360
(Ár ellen)
Emlékek képeskönyve 7—8 437
(Illés Endre: Igézet)
Olvasás közben 9 508
(Lőrinc Péter: Társadalom és művészet)
Harminc év után 12 675
(A csönd városa)

Villanások 3 162
(Székely Mária: Föld, fö ld ...)
Vuk Karadžič nótafáiról 10—11 611
(Vladan Nedić: Vukovi pevači)

Emberi sorsok regénye 3 164
(Burkus Valéria: Magamon átszűrve)
Társadalmunk alapvető sajátosságai 7—8 426
(Rehák László: Politikai rendszerünk 
időszerű kérdései)
A tásadalmi lét értelmének kutatása 12 669
(Veljko Vlahović: Revolucije i stvaralaštvo)

Hat hónap történelme — három 1—2 84
kötetben
(Josip Broz Tito összegyűjtött 
művei VIIL, IX. és X.)
Önéletrajzi vallomások 10—11 595
(Josip Broz Tito: Autobiografska 
kazivanja I—II.)

Az osztályharc és a szocialista fórra- 12 665
dalom útján
(Forradalmi munkásmozgalom a topolyai 
járásban 1930—1941. Első rész 1930—1936)

Jelen és múlt a bácskai helynevekben 4 232
(Penavin Olga—Matijevics Lajos:
Zenta és környéke földrajzi neveinek 
adattára; Szenttamás földrajzi neveinek 
adattára)

Önismeretünk gazdagítása 3 160
(Tóth Ferenc: Topolya és környéke
népballadái)
Üjabb adalékok a Duna mente 4 228
folklórjához
(Kovács Endre: Doroszló hiedelemvilága)

szám j oldal
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PÉTER LÁSZLÓ: 

POMOGÁTS BÉLA:

REHÁK LÁSZLÓ:

SIJACKI, OLIVERA:

SZEKÉR ENDRE: 

SZŰCS IMRE:

VARGA ISTVÁN:

T ART ALOMMUT ATÓ/10
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M ÉSZÁROS ZAKARIÁS

A LEGÖSSZETETTEBB FELADATOKAT LÁTTA EL
DR. VLADIMIR BAKARIĆ (1912—1983)

Dr. Vladimir Bakarić, az ország- és világszerte közismert marxista és 
forradalmár, a nép hőse, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 
alelnöke, a  Jugoszláv Kommunista Szövetség Központi Bizottsága Elnök
ségének elnöke, a kommunisták, a dolgozók és polgárok nagyra értékelt, 
mindig szívesen hallgatott Vlado elvtársa örökre itt hagyott bennünket. 
Olyan forradalmártól, vezetőtől és fáradhatatlan alkotó munkástól vet
tünk búcsút, aki egész életét az új Jugoszlávia megteremtésének szen
telte. Maradandót alkotott a második világháború éveiben, a győzedelmes 
népfelszabadító harcokban és a háborút követő országépítésben egyaránt, 
összetett feladatok megoldásán fáradozott élete utolsó percéig. A tár
sadalmi fejlődés azon útjának elméleti megalapozásához és gyakorlati 
kidolgozásához járult hozzá, amelyen ma az önigazgatású, el nem köte
lezett szocialista hazánk halad. Mindahhoz, amit eddig elértünk, Tito és 
Kardelj mellett Vlado elvtárs a legnagyobb hozzájárulást adta.

A jugoszláv kommunisták azon nemzedékéhez tartozott, akik a  har
mincas évek elején lettek a párt tagjai, s akik olyan rendszer elleni harc
ban edződtek és alakították ki saját egyéniségüket, amely kegyetlen 
módszerekkel számolt le a  munkásosztállyal és annak élcsapatával. A 
kommunisták azon nemzedékéhez tartozott, akik Josip Broz Tito köré 
tömörülve harcoltak és készültek a  sorsdöntő negyvenes évekre, a  le- 
igázott országban a felkelés megszervezésére, az ellenség kiűzésére, a  há
ború győzedelmes befejezésére és egy új vüág megteremtésére. Ahhoz a 
nemzedékhez tartozott, amely részese volt a fasizmus és a burzsoázia 
felett aratott győzelemnek. Ahhoz a  nemzedékhez tartozott, amelyben 
Tito elvtárs harcostársakra talált a szocializmus, az önigazgatás építésé
ben és hazánk függetlenségének és szabadságának védelmezésében.

Vlado elvtárs 1912. március 8-án született Velika Goricán. Az álta
lános iskolát Gospiéon, a gimnáziumot Ogulinban és Zágrábban végezte 
A jogi kart 1935-ben fejezte be Zágrábban. 1937-ben doktorált. 1932-ben 
kapcsolódott be a  forradalmi munkásmozgalomba és egy évre rá lett a 
Jugoszláv Kommunista Párt tagja. A harmincas években részt vett szá
mos olyan egyetemista és munkásmegmozdulásban, tüntetésben, amely 
a diktatúra, az akkori rendszer fasiszta és nacionalista szervezetei ellen 
irányult. A zágrábi egyetemen az ifjúkommunisták szervezetének szer
vezője, m ajd titkára lett. ö t  évig dolgozott bírói és ügyvédi gyakornokként. 
Széles körű kapcsolatot teremtett a haladó értelmiséggel és a forradalmi 
munkásmozgalom tagjaival. 1939 és 1941 között az Izraz, 1939-ben a Naše 
novine haladó folyóiratok szerkesztésében, 1940-ben a Politički vjesnik 
(a Horvát Kommunista Párt illegális lapja), majd 1941-ben a Vjesnik 
radnog naroda című lap szerkesztésében vett részt. írásokat jelentetett 
meg más baloldali lapokban és folyóiratokban is, és ezekben a Jugoszláv 
Kommunista Párt irányvonala szemszögéből értékelte és világította meg 
a korabeli gazdaság-politikai és kulturális kérdéseket.

Forradalmi munkásságának kezdetére, az egyetemista évekre így 
emlékszik vissza: „A jogi fakultásra nem éppen saját akaratomból irat
koztam be. Más körülmények is közrejátszottak abban. Valójában mérnök 
akartam lenni. A beiratkozás után azonban komolyan hozzáláttam a  ta
nuláshoz. Nemcsak az előírt programot tanultam, hanem mindent, amit 
úgy éreztem, hogy szükséges lesz az életben. A társadalmi tudományok 
felé fordultam. A vizsgákra elsősorban az osztályzat m iatt tanultam. Ifjú
kommunista munkásságom m iatt egy évvel később szereztem diplomát. 
Lefoglaltak a  szervezeti kérdések. A diploma és a doktori cím megszer

3



zése közben eltelt időszakban egymás után kétszer voltam börtönben. 
Egyszer el is ítéltek.”

Bakaric elvtárs életrajzának ezt a néhány mozzanatát annak szem
léltetésére említettem meg, hogy valamikor a harmincas évek elején — te
hát több mint öt évtizeddel ezelőtt — kezdődött el a nemzeti és társadal
mi felszabadításért folyó küzdelme; ez végigkísérte, meghatározta egész 
életét, amely forradalmunk kiemelkedő vezetőjét és fáradhatatlan harco
sát jellemezte.

Több mint negyven évig volt Tito elvtárs legközelebbi munkatársa 
és nagyban hozzájárult az ország bel- és külpolitikai stratégiai irányvo
nalának a meghatározásához. A felszabadulástól haláláig aktív párt- és 
államférfim tevékenységet fejtett ki. Nagy horderejű elméleti munkával fog 
lalkozott, amelyben központi helyen szerepelt társadalmunk eszmei-poli
tikai helyzetének és folyamatainak a körvonalazása. Elméleti műve a 
titói életművön alapszik. Elsősorban az érdekelte, hogy Marx és Lenin 
tudományos munkásságát hogyan lehet az adott időszerű körülmények kö
zött alkalmazni és továbbfejlesztem. Különösen azok a munkái jelentősek, 
amelyek a mai világ alapvető ellentmondásaira és folyamataira mutatnak 
rá. Álljon itt példaként a Jugoszláv Kommunista Szövetség Központi Bi
zottsága második ülésén (1978. december 19-én) a belpolitikai és nemzet
közi helyzet időszerű kérdéseiről mondott vitaindítójának egyik bekezdése: 
„A fejlett országok többsége nem reagál jóindulatúan a fejlődő országok 
követeléseire, hogy módosítsák a nemzetközi gazdasági viszonyokat, s 
üy módon küszöböljék ki az egyenlőtlenség legfájóbb megnyilvánulásait. 
A fejlett országok az új nemzetközi gazdasági rendszerről folyó tárgya
lásokon csupán saját pozícióik megtartását nézik. A fejlett országokban 
egyébként az igen lassan tudatosodó felismerés térhódításához — amely
nek lényege az, hogy valóban elfogadható megoldások keresésére elenged
hetetlen szükség van — úgy látszik, a saját nehézségek és a világgazda
ság lelassult ütemű fejlődése járul hozzá leginkább.”

Gazdag és sokoldalú elméleti munkásságában mindig az adott idő
szak ellentmondásainak az értékelése, annak tudományos alapokon tör
ténő megmagyarázása, tisztázása és túlhaladása került központi helyre. 
Kutatómunkájának fókuszában a társadalmi munka problematikája állt, 
az történetesen, hogy az önigazgatási rendszer és a társadalom szocialista 
fejlődésének folyamatában milyen szerep illeti, milyen szerepet tölt be a 
társadalmi munka. Egy időben a mezőgazdaság kérdései iránt érdeklődött. 
Különösen jelentős a Földbérleti kérdések az átmeneti időszakban (1950). 
A mezőgazdaságról és a falu kérdéseiről (1960) és A mezőgazdaság kor
szerű folyamatairól (1967) című műve. Ezek a munkák elsősorban azért 
érdekesek, mert olyan időszakban íródtak, amikor a jugoszláv társada
lom megoldásokat keresett a felhalmozódott nehézségek túlhaladására, 
ennek keretében a mezőgazdasági termelés fejlesztésére, a mezőgazdaság 
és a falu szocialista átalakulására.

A hatvanas években jelentek meg dr. Vladimir Bakarié elvtárs azon 
elméleti művei, amelyek az értéktörvény hatását tárgyalják, és amelyek
ben tudományos megalapozottsággal szorgalmazza annak a szükségessé
gét, hogy a társadalmi újratermelést a  közvetlen termelők vegyék a 
kezükbe.

Bakarié elvtárs különös érdeklődéssel kísérte a nemzeti kérdés ala
kulását is, és ezen a téren szintén jelentősei alkotott. Elméleti munkás
ságában előkelő helyet kapott az a kérdéskomplexum, amely a nemzeti 
kérdés lényegét kutatja és a nemzetek közötti viszonyokkal kapcsolatos. 
Ezt is olyan időben vetette fel, amikor társadalmunk a  polgári nacio
nalizmussal és a  nacionalista folyamatokkal vette fel a harcot. A nemzeti 
kérdésről íródott művei akkor születtek, amikor Jugoszláviában a naciona
lizmus a Kommunista Szövetség soraiban jelentkezett. Ez volt az az időszak, 
amikor Bakarié elvtárs gyakorlati, politikai és elméleti téren egyaránt anga- 
zsálta magát és nagymértékben hozzájárult a nacionalista folyamatok megfé
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kezéséhez, ahhoz történetesen, hogy e jelenségek hordozói és megtestesítői 
a Jugoszláv Kommunista Szövetség Elnökségének 1971-ben tarto tt emlé
kezetes 21. ülésén teljes vereséget szenvedtek.

Elméleti munkásságáról szólva feltétlenül meg kell említeni azon tu
dományos megalapozottságú felismerését, amely az önigazgatás történelmi 
szerepére vonatkozik. A Jugoszláv Kommunista Szövetség X. kongresz- 
szusa álláspontjainak kialakításakor és döntéseinek előkészítésekor, az el
méleti dokumentumként készített platformban helyet kapott az a gon
dolat, hogy az önigazgatás nem helyettesíti a szocializmust, hogy az ön
igazgatási rendszer szintén átmeneti szakasz a kapitalizmusból az önigaz
gatási szocializmuson keresztül a kommunizmusba, vagy a szabad ter
melők marxi társulásába. Ezzel arra hívta fel a munkásosztály élcsa
patának a figyelmét, hogy az önigazgatású társadalom, mint átmeneti 
szakasz, a  proletárdiktatúra egy formája. „A gazdaságnak a dolgozók ál
tal való irányítása minden bizonnyal nemzetközi probléma” — mondot
ta azon az ünnepi gyűlésen, amelyet Tito elvtárs 85. születésnapja tiszte
letére és abból az alkalomból szerveztek, hogy Tito negyven évvel előbb 
a Jugoszláv Kommunista Párt, illetve a Jugoszláv Kommunista Szövet
ség élére állt. Hozzátette: „Ma is vannak különböző megjelenési formái 
és megoldási javaslatai. Ehelyütt nem kell visszatérni a párizsi kommünig, 
vagy a megoldás némi utópista kísérletéig. Nézzük csak azokat a mai 
kísérleteket. Például a  nyugat-németországi Mitbestimmungsrechtet, a ré
szesedést, a nyereségből való részesedés különféle ösztönző formáit és így 
tovább. Ami nálunk merőben eltér ezektől a formáktól, az az, hogy a 
termelőeszközök társadalmi tulajdonban vannak, és ennek folytán az 
önigazgatás teljesebb lehet, és teljesebbnek is kell lennie, de azért ez 
mégis ennek a világfolyamatnak egy része. Nem »kiviteli célra« szánt része, 
m ert annak a társadalomnak az osztályerőiben uralkodó viszonyoktól 
függ, amelyben végbemegy, de mégis hozzájárul a nemzetközi fejlődéshez.”

Társadalmi-politikai és gazdasági rendszerünknek nincs olyan lé
nyegbeli területe, amelybe nem épült be Bakaric elvtárs elméleti mun
kásságának egy-egy része. Az új népi hatalom létrejöttének első percétől 
közvetlen politikai és elméleti munkával m utatott rá  a fejlődés útjára, 
annak dilemmáira, az akadályokra és azok leküzdésének lehetőségeire. 
Jelentős szerepet töltött be a politikai rendszer építésében. Egyebek kö
zött tanulmányozta az állam elhalásáról alkotott marxi tétel gyakorlati 
megvalósulását, sőt, mondhatjuk, hogy ez az eszme volt számára az út
mutató a  népfelszabadító bizottságok megalakításától az Önigazgatási 
rendszer jelenlegi fejlett formáinak a kialakításáig. Hangsúlyozta: „Ami
lyen mértékben fejlődik az önigazgatás, olyan mértékben hal el az állam."

Dr. Vladimír Bakarié nagy tudású, nagy műveltségű, széles látókörű 
marxista értelmiségi volt. Élete során a legösszetettebb feladatokat látta 
el. A legnépszerűbb vezető és politikusok sorába tartozott. A legszebb 
emberi jellemvonások: a szerénység, az állhatatosság, a kitartás, a követ
kezetesség, a szabadság- és békeszeretet jellemezték. Hazánk nemzetei és 
nemzetiségei, a kommunisták, a dolgozók és polgárok körében osztatlan 
tiszteletet élvezett, amit nem a különféle tisztségek tekintélyével, hanem 
személyiségének kivételes erejével érdemelt ki.

Munkássága példamutató valamennyiünk számára.
Ahogyan a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Elnöksége 

és a Jugoszláv Kommunista Szövetség Központi Bizottsága Elnöksége 
együtes gyászüléséről kiadott közleményben áll: „Valamennyiünket szomo
rúsággal tölt el e nagy veszteség, ám büszkék vagyunk, hogy szocialista 
önigazgatási fejlődésünkben, a szocializmusért és az emberi boldogságért 
folytatott harcunkban ilyen harcos és alkotó emelkedett ki, akinek mun
kássága példát mutat, s ösztönzi a mostani és a jövő nemzedéket a szabad 
szocialista közösségünk még gyorsabb és sokoldalúbb fejlődéséért kifej
tett erőfeszítéseiben.”



CSUKA ZOLTÁN  

ÜZENET
Hívnak az élők és hívnak a holtak, 
az élők egyre égetőbben, 
a holtak egyre többen 
és egyre sürgetőbben.
Ide is hívnak, oda is hívnak.
Az élők azt mondják:
„Élj itten, egyre többet”, 
de már a holtak:
„A testen túl, amottan egyre bölcsebb..

REGGEL —  DÚLT ÁGYAM ELŐTT
Nagy csata volt itt az éjjel, 
de csak magamban vívtam a csatát, 
s reggelre dúltan maradt az ágy.

Immáron mehetek tovább.
Szívemben diadallal 
s ezernyi vidám dallal.

Szabadka, 1982. október 24.

ÁCS KÁR O LY

AUTOMATÁK
Homloknak támasztott ujj: 
az áramkör bezárult.
Színes fénypontok ugrálnak 
a kapcsolótáblán.

S odabenn, rejtve, 
érző és értő számok 
hideg-meleg játéka 
dobogtatja a szívet.

Villanó szem: 
sötétkamrájában 
épp most merevedik ki 
a jelenidő képe.

Némán mozgó ajkak: 
furcsa teleírt buborékok 
buggyannak ki rajtuk 
a betáplált szöveggel.

Látszólag szenvtelen, 
valójában ügybuzgó 
testek vonzása-taszítása: 
kiszámított végzet.

Aki tudja, milyen nehéz 
bármilyen cselekvéssel 
kitölteni a teret, 
hogy össze ne csukoljék

s vissza ne hulljon önmagába, 
kérem, méltányolja 
a teremtő munkáját, 
és adjon ötletet:

hogyan működtesse 
kedves automatáit, 
csak emberré ne váljanak 
valahogy az istenért!

Cím a kiadóhivatalban.

1983. február 1.
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B U R AN Y NÁNDOR

CAMPING BATIS

Ahogy a kikötőbe érek, befut a tassosi komphajó.
Görög nyár, verőfényes tengerpart, tágas, jól berendezett, tiszta 

kempingek, olcsó gyümölcs, hal, gazdag választék, s mindehhez még a 
szilárd időjárás, nem kell félni a szeszélyétől, ötödik éve nyaralok m ár a 
görög kempingekben, s nem győzöm dicsérni őket a  barátaimnak. Ál
modni is lehet-e szebbet, különbet, ahogy reggel kilépsz a sátorból, a sza
bad, tiszta levegőn vagy, s egy fürdőnadrágban estig. El sem tudom kép
zelni, hogy én még egyszer szállodába menjek nyaralni, hogy ott ideges
kedjek a pincérek lassúsága, szemtelensége miatt. A sátorban maximális 
a kényelem, alig várja a család, hogy kocsi után kapcsoljuk a Brakot, 
induljunk le délre, s három-négy hétre hátat fordítsunk a hazai gondok
nak.

Láttam, a vállalatban az idén nem nagyon örültek, hogy most ve
szem ki a szabadságom, az igazgató el sem akarta hinni, hogy éppen 
mikor a referendumot tartjuk, akkor ne legyek itt. De én ragaszkodtam 
az előre megszabott időponthoz, fölkészültem az indulásra, többen így 
hangoltuk össze a szabadságunk időpontját, halasztás tehát nem jöhetett 
számításba. Legalább rám foghatják, hogy miattam bukott meg újra  az 
integráció. Szombaton kifőztük a pálinkát, hétfőn hajnalban indultunk, 
este tíz előtt m ár Asprovaltában vertük fel a sátrat, egy hét után pedig 
nyolcvan kilométerrel keletebbre, a kavalai Camping Batis nyárfáinak 
hűvösében nyitottuk széjjel a Brakot. Olyan volt minden, talán még szebb, 
mint az előző években, de én nem találtam a helyem.

Soha még ennyire nyugtalan és ideges nem voltam nyaraláson, ez 
meg — ha társaságban van az ember — menthetetlenül kihat a többiek 
hangulatára ás.

Már indulás előtt megbeszéltük, hogy az idén nem maradunk három 
hétnél tovább, de lehet, hogy ennél is előbb hazajövünk. Még el sem 
indultunk, én m ár a hazaérkezésről gondolkodtam.

Szombaton főztük a pálinkát, vasárnap még megpermeteztem a sző
lőt, az almát, az őszibarackot meg a körtefákat — mindezt az indulás 
előtti napra hagytam, szinte az utolsó pillanatra, hogy minél tovább tart
son a vegyszerek hatása. A három hét így is hosszú idő, közben még 
egyszer meg kellett volna permetezni a peronoszpóra, a lisztharmat és 
az almamoly ellen legalább. Így megtörténhet, hogy ezt a permetezést 
elmulasztva, kárba vész egész addigi munkám, a gombabetegségek levi
szik a szőlő, a gyümölcsfák levelét, az almamoly miatt még férges lesz a 
termés. Bántott ez, nyugtalanított, még a tengerparton sem tudtam  meg
feledkezni róla, idegességemet még fokozta, hogy a permetezés után, va
sárnap este váratlanul zivatar vonult végig fölöttünk, sejtettem, hogy 
az eső jócskán lemosta a  permetet a levelekről.

Olyan fejtörést okozott ez, mintha ez volna életem legnagyobb gond
ja. Mások talán nevetnek rajtam, s lehet, hogy valaha én is hitetlenked
ve emlékszem majd vissza erre a mániámra, meg-megkísért ez a veszély, 
időről időre eszembe jut, de nem riaszt vissza a kerti munkáktól, nem 
is foglalkoztat hosszabban. Annál több gondot okoz, ha valamelyik ka
pálást, permetezést nem tudom idejében elvégezni. Éppen ez az eset áll 
fenn most a kavalai tengerparton. Esténként csavargatom a rádiót, hátha 
meghallhatom az időjárást.

Tudnom kellene; azzal, hogy rosszkedvem van, nem segítek az al
mafáimon, csak esetleg elrontom a nyaralásomat; de mint akinek baj 
van a jobbik eszével, képtelen vagyok felfogni, hogy ha elnyavalygom a 
nyaralásom, azzal nem teszek jót sem magamnak, sem másnak.

Rosszkedvemet látva a társaság nem tudja, mi történhetett velem. 
Az aggályaim tulajdonképpeni okának részleteibe nem avattam be őket, 
szégyelltem volna. Minek panaszkodjak, segíteni úgysem tudnak rajtam,
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gondoltam, esténként szó nélkül feküdtem be feleségem mellé a  sátorba, 
s délelőttönként is némán tisztítottam a halat vagy fogtam a  szatyrot s 
mentem a henteshez, a pékhez vagy az önkibe, a minimarketbe.

Tegnap, szombaton délelőtt a városban össze is vesztem a feleségem
mel. Előbb a sógorommal voltam benn halért, s alig vártam, hogy reggel 
egyedül menjek.

Három-négy nappal előbb érkeztünk, úgy-ahogy megismertük m ár a 
várost, a kereskedőnegyedét legjobban. Tudtuk már, hol a kávésbolt, me
lyik hentesnél vehetjük a legszebb húst, s melyik kiskocsmában legízlete- 
sebb a szuvlaki. Azt hittem legalábbis.

Tegnap aztán be kellett látnom a tévedésem.
Emiatt tört ki a balhé.
Még reggeli előtt bementünk a kempingből a városba, négy kilo

méter az út, s annyi vissza, én legszívesebben a zöldséges és gyümölcsös 
raktárak környékét jártam. Azelőtt sosem láttam  még egy helyben ennyi 
felhalmozott paradicsomot, paprikát, görögdinnyét, őszibarackot, körtet, 
szőlőt meg más hasonló élelmiszert. Nagy kamionokkal hozták a terme
lők, tele voltak az utcák, a nagykereskedők átvették tőlük, s adták ki az 
árusoknak, akik kis szatócsboltokban, az utcán fölállított asztalokon kí
nálták a  portékájukat. Órák hosszat el tudtam volna itt bámészkodni. 
Az óriás görögdinnye m ár nem lepett meg, de amikor a  már-már dinnye 
nagyságú krumplit megláttam, hát csak álltam előtte, s egyre azt gondol
tam, ebből nekem is ültetnem kell tavaszra.

A feleségemet is ide vezettem legelőbb.
Szerencsénk volt, kora reggel mentünk, kaptunk parkolóhelyet. Lent 

hagytuk a kocsit a tengerparton, nem kellett fölkapaszkodnunk vele a 
meredeken emelkedő utcákban. A tengerpartról az üzletnegyedbe a zöld
séges piacon á t vezetett az út.

— Nézd, mi van itt! — hívtam fel a feleségem figyelmét a megrakott 
kamionokra. ‘

— Rengeteg — mérte föl egy rövid pülantással. Meg-megálltam a 
rogyásig megrakott asztalok, pultok előtt, ilyenkor mindig lemaradtam, 
ő továbbment, nem osztozott megilletődött csodálkozásomban. — Hol 
vanna a  hentesek? — szólt vissza.

— Itt lesznek mindjárt, a téren. Egy egész sor.
— Ezek? — állt meg a nyitott húsboltok sora előtt.
— Van elég. Válogathatsz, nem?
— Nincs valami szép hús — fintorgott elégedetlenül.
— Dehogy nincs — mondtam, ám bekellett volna ismernem, valóban 

nem nyújtottak étvágygerjesztő látványt a húsboltok.
Mégis megvettük a pörköltnek való üszőcombot. A hűtőből szedte 

elő a hentes, úgy találtam, szebb, mint a pultokra kirakott.
— Akkor most a kávét — mondta a feleségem.
— Aztán meg a bort meg a gyümölcsöt — tettem hozzá.
Előbb a könnyebb dolgokat vettük meg, a nehezebbeket utoljára 

hagytuk, ne kelljen annyit cipekednünk.
— Tudod, hol a kávésbolt?
— Tudom — válaszoltam készségesen. ■— Itt  a  másik utcában. Együtt 

van itt minden, ebben a néhány utcában.
Régi trákiai város, öreg házak, üzletek megrakva mindenféle áruval. 

Csak amit én keresek, egy olyan mezőgazdasági gyógyszertárhoz hasonló 
valamit nem találok sehol. Mikor a  sógorommal először jöttünk a piacra, 
én m ár akkor ezt figyeltem, titokban persze, nehogy kiröhögjenek, hogy 
micsoda dili vagyok.

Ez lehet az oka, hogy noha az üzletnegyed minden utcájában jár
tunk már, a  kávésboltot csak nem találjuk. Én csak a mezőgazdasági 
gyógyszertárat kerestem, s mikor a sógorral a kávéra rátaláltunk, nem 
jegyeztem meg magamnak, hol kell keresnünk a következő alkalommal.

A feleségem m ár kezd idegeskedni.
A téren körforgalom, riadtan villog egy mentőautó.
— Ha egyszer ott voltatok, hogy nem tudod, merre van?
— Én úgy emlékszem, itt volt valamelyik utcában.
— Csak mászkálunk itt, mint az eszetlen, ebben a melegben.
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— Megtaláljuk azt mindjárt — motyogtam bizonytalanul.
— Éhen-szomjan.
— Akarod, hogy együnk?
— Hát valam it. . .  kellene. . .
— Várjál, hol is van, itt ettük valahol azt a szuvlakit.
A szűk utcákban már reggel is elviselhetetlen volt a hőség. Rosszul 

aludtam, az éjjel föltámadt a szél, csörgette a nyárfalevelet.
— A hús is — tekint be egy ragyogó hentesüzletbe. — Itt kellett 

volna vennünk, nézd meg, micsoda: szép húsok vannak, te meg amoda 
vezettél!— Karikásak a szemei, ő sem aludt az éj jel.

— Ügy láttam, az olyan hentessor — mentegetőztem, de le kellett 
nyelnem a szemrehányását. Megálltam egy vegyszeres dobozokkal meg
rakott kirakat előtt, de nem az volt, amit én kerestem, mosóport, fes
téket, ragasztót kínáltak itt eladásra. Mentünk tovább, le-letorölve ar 
cunkról a  verejtéket.

— De most m ár csakugyan ne mászkáljunk itt! Ha ott voltatok, 
hogy nem tudod, merre van?

— H á t. . .  — álltam meg tekingetve. — Az egy olyan bolt, ott pör
kölik, darálják, az egész utcában érezni a kávé illatát. Most akármerre 
mentünk, sehol sem éreztem — ismertem be kétségbeesve.

— Vagy együnk már valamit! Azt mondtad, nagyon jó szuvlakit ettetek, 
mért nem megyünk oda?

— Hát szörnyű! Azt sem találom.
— Eredj már, ugyan!
— Menjünk be, akarod, itt van egy?
— Ebbe a kis piszkos lyukba?
Álltunk a tér sarkán. Nem maradt más, megszólítottam egy öreget, 

s amolyan német—angol—francia—görög—szerb—magyar nyelven makog
va megkérdeztem tőle, hol itt a kávésbolt.

Csak á t kelett mennünk a téren, ott volt a szemközti sarkon, az 
emlékmű mögött. Ez volt a baj, mi csak a hegy és a tenger közé beszo
rított régi üzletnegyedet jártuk, a napsütötte, a vakítóan világos téren 
nem keltünk át. Szombat, tegnap volt a referendum.

— Akkor akarod, együnk? — kérdeztem újra, mikor a szatyorban volt 
a húsz deka kávé.

— A, vegyük meg mlég, ami kell, s aztán gyerünk, már alig várom, 
hogy belevessem magam a  vízbe.

— Szörnyű meleg van itt benn.
— Már régen elintézhettünk volna mindent, ha nem mászkálunk itt 

összevissza. Veled menni valahova. . .
— Jól van, akkor legközelebb majd egyedül jössz!
Mintha az agyvelőmig hatoltak volna az elviselhetetlenül forrón égető 

napsugarak, meredeken zúdultak le kopaszodó fejemre, amíg védtelenül 
átvágtunk a fehér kövekkel kirakott téren.

Láttuk m ár előbb a  borospincét, de annyira egyformák az utcák 
hogy hirtelen nem is tudtam, melyikben keressük.

Közben kitartóan figyeltem a kirakatokat, nem találok-e rá a  me
zőgazdasági patikára, azt reméltem, rábukkanok ott valami különleges 
vetőmagra vagy növényvédő szerre, ami nálunk nem kapható, s amit majd 
mint szerencsés ember, ritka nagy kincsként vihetek haza. Meg az öreg. 
a szőlőszomszédom kötötte a lelkemre, hogy ha találok, vigyek neki egy
két kiló Banlayt, ezt ő valamiféle csodaszernek tartja, az előző években 
használta, s akkor semmi baja sem lett a szőlőjének. Behozatali vegyszer, 
nálunk nem kapható, de ő csak erről álmodozik, folyton ezt emlegeti, ő  
is annyi mindent megcsinált nekem, ha találok, vinnem kell neki, tudom, 
hogy nagyon várja, igencsak megörülne.

De hiába tekingetek, mintha elvakítottak volna a minden oldalról 
felém tüzelő fénysugarak, nemcsak a nap, de a fehér házfalak, a tér fehér 
köve is csupa forró ragyogás, a mezőgazdasági gyógyszertár nagy raktár
épületét, vegyszeres dobozokkal telerakott hatalmas üvegkirakatát csak 
másnap, vasárnap reggel találom meg, amikor a  sógorral a halpiacról 
fordulunk be a  város felé.
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Nem is tudom hirtelenében, csodálkozzak vagy mérgelődjek, elme
hettem m ár előtte, tudom is én, hányszor, de nem vettem észre. Meny
nyire kerestem, s lehet-e ennél nagyobb irónia, mint hogy most találok 
rá, vasárnap reggel, mikor be van zárva, örülök is, bánt is, türelmetlenül 
várom a reggelt, egyedül jövök be vásárolni, s akkor kedvemre elidőzhe
tek a vegyszeres dobozok, a vetőmagos zacskók előtt nem fog sürgetni 
senki, mindent tüzetesen megnézhetek.

Végre sikerült, csak sikerült! — sóhajtottam, s a nikkelezett moso
gatótál fölött fürgébben tisztítottam a pisztrángot. Reggel megyek, s be
vásárolok, örültem, mintha éppenséggel csak ezért jöttem volna a görög 
tengerpartra, hogy az öregnek megvegyem a Banlayt meg nekem, ami 
még kell. Madarat lehetett volna velem fogatni, ebéd után magam vállal
tam, hogy egyedül elmosogatok. Aztán meg, mikor alkonyat felé feljöt
tünk a víztől, s a feleségemre rájött, hogy feltakarítja az elősátort, ami 
miatt én mindig haragudtam, a szokásos morgásom most elmaradt, még 
segítettem is neki a porolásban. Az este sokáig rádiózgattam. Reggel én 
ébredtem elsőnek, hagytam a kocsit, a buszt választottam, ne kelljen par
kolóhelyet keresnem

Türelmetlen voltam, legelőbb a mezőgazdasági gyógyszertárba siet
tem, a hús, a gyümölcs, a többi bevásárlás majd csak azután kerülhet 
sorra. A rádió esőt mondott, nagyon kellene permetezni m ár a szőlőt. A 
bolt már nyitva, a tágas, magas helyiségben csak egy középkorú, kopa
szodó férfi ül egy íróasztalnál, újságot olvas. Egy pillanatig tanácstala
nul állok, tájékozódón hordozom körül tekintetem, hol is kezdjem, mit 
nézzek meg először.

A kereskedő föláll az íróasztaltól, felém igyekszik, mond, kérdez va
lamit, görögül persze, semmit sem értek belőle, nem tudom, hogyan vég
ződhetett az integrációról szervezett referendum, zavartan mutatok a bal 
oldali falra rakott dobozokra, hogy csak azt akarom megnézni. Bólint, 
aztán visszalép, de nem ül le az íróasztalához, úgy marad, néhány méterre 
tőlem, készenlétben, vagy inkább szolgálatkészen.

Nem nagy a bolt forgalma, nyilván minden betérőnek megörül.
Ahogy indultam is, továbblépek, a bal oldali falhoz. Tekintetem vé

gigsétál a megrakott polcokon, izgatottan olvasom a hol latin, hol görög 
betűkkel nyomtatott feliratokat: Orthocid, Sevin, Imidan, Zineb. . .  Egyi- 
ket-másikat leveszem, a ráragasztott címkéről próbálom kitalálni az árát. 
átszámítom, mennyi lenne az a mi pénzünkben.

A Banlayt nem találom. Lehetetlen, hogy a görögök nem ismernék 
az öreg csodaszerét. Az elárusító felé fordulok, néma tekintetemről is le
olvassa a tanácskérést. Közelebb jön. Figyelmesen néz rám.

— Banlay? — mondom, s határozatlanul mozgatom a szétnyitott 
ujjakkal feléje nyújtott kezem fejét.

— Banalay? — magyarázat nélkül is megért, a polchoz lép, leemel 
s a kezembe ad egy jókora dobozt, amelyen a keresett vegyszer nevét ol
vashatom. '

— Á — bólogatok, ez az, vizsgálom a dobozt, betűzöm a reá nyom
tatott szöveget, de legnagyobb része görög írás. Nézem az árát, aztán mu
tatom neki is a címkét, jól látom-e- ez-e csakugyan. Igen, eltaláltam. Szá
molok, horribilis összeg, majd fél fizetésem, s egy kiló ha van, még annyi 
sem, csak a doboza nagy, már nem őrültem meg, ennyit csak nem adok 
érte.

— Hát ez sok — mondom magyarul a görög kereskedőnek, s vissza
helyezem a polcra. Nem is nézegetem tovább a dobozokat, megfordulok, 
a kijáratot keresem, a melegtől erős a kipárolgás, a kikötő felől sziréna
zúgás, indul Tassosra, zsúfolt a komphajó, az önfeledt öröm könnyed 
zsongása, gondtalan turisták távozása, a sok méreg és más vegyszer sza
ga, főj tón tömény közege maradéktalanul, az utolsó molekuláig áthatotta 
a bolthelyiség levegőjét, pár lépés csak a kijárat, úgy rémlik mégis, ha
lott mozdulatlanságából lehetetlen kiszabadulni. Az éjjel föltámadt szél 
reggel sem csendesedett, fenyegetőn sötét viharfelhőket terel a kemping 
mögötti hegyek felől, még csak ez hiányzik, egy jó zivatar, hogy a vihar 
belesodorja a sátorunkat a tengerbe.
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Z Á K Á N Y  ANTAL

HAJNAL

Kiitta az utolsó korty kávét, majd a csészét beleborította a kistányérba. 
A 'keze babrált a csészével. Talán azért, hogy ne kelljen máshová néznie?

Azt gondoltam ki róla, hogy valami miatt nem akar rám nézni. Pedig 
csak elgondolkozott valamin.

— Szoktál kávéból jósolni? — kérdeztem.
— Nem — mondta mosolyogva.
— Gondoltam. . .
— Azért, mert leborítottam a csészét?
— Így szokták. . .  nem?
— Csakugyan — mondta.
— Nekem egyszer azt jósolta kávéból egy néni, hogy: hamarosan 

megnősülök és két gyerekem lesz ... És harmincéves koromban a meny- 
nyekbe szállók!

— És? — kérdezte élénken.
— Akkor m ár öt gyerekem volt és a negyvenedik nyaramat ünne

peltem — mondtam.
— Ó, persze — mondta zavartan. — Hisz akkor nem lenne itt!
— Mondjam azt, hogy szerencsém volt?
Ügy nézett rám, mintha csúnyát mondtam, volna.
— Hisz a szerencsében? — kérdezte.
— Te nem hiszel?
— Haragszom erre a frázisra. Azt hiszem, ez nem is létezik.
— Hát akkor mi van?
— Talán valami más — mondta. — Meglehet, hogy az csak a dolgok 

összefüggése. Rám is szokták mondani a barátnőim, hogy szerencsés va
gyok. Méghozzá állati módon!

— És nem vagy az? — kérdeztem. _
— Azért mondják, hogy szerencsés vagyok, mert az apámat agyon

zúzta egy gép, külföldön, és emiatt néhány milliót kapott az anyám attól 
a vállalattól. . .

— Hát ez elég állati — mondtam.
— Bizony, pokoli — mondta.
Küszködött a sírással, de legyőzte.
— Egyedül érzed magad, látom.
Elnevette magát. Akkor lett harmatos a szeme.
— Miért nevetsz? — kérdeztem.
— Mert nevetséges m inden. . .  a világ is, az emberek is, én i s . . .
— Az élet is?
— Az csodálatos! Amíg egy napon teljesen meg nem gyalázzuk. Any 

nyira, hogy már nem is lesz embernek való!
— És akkor kerülni fogja az embert? Így érted? — kérdeztem.
— Nem egészen, de így is jó — mondta.
— Ezek szerint m ár most sem érdemes élni?
— Azért vagyunk, most is, és talán mindig, mert az életnek szűk 

sége van ránk — mondta. — És nem fordítva! Aki valamennyire is tiszta 
tud maradni, az meg kell hogy védje az életet! Maga nem így látja?
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— Válasz helyett, azt kérdezem tőled: honnan vetted ezt a szem
léletedet?

— A szegénységből. Az tanított meg látni.
— Ehhez érezni is kell!
— Érezni is — mondta.
— Most huszonkét éves vagy, és máris túlérett — mondtam.
— Mi van a kortársaiddal, akiknek nem volt alkalmuk a te tanító

mesteredtől tanulniok?
— Az egyetemes közösségen belül megvan minden egyénnek a maga 

külön útja, az a jó ú t . . .  Aki felnőtt fejjel is le tud térni a jó útról, az 
vessen magára! Végeredményben nem okvetlenül fontos, hogy mindenki 
művészetté fejlessze ki magában az életérzést. . .  Elég az is, hogy ha 
valaki tisztelni tudja egyszerűen az életet.

— Másokban i s . . .  így gondoltad?
— Természetesen!
— Azt kérdezem most tőled, hogy nem lenne-e meglehetősen furcsa, 

hogy ha minden ember olyan lenne, m ár most, mint te?
— Sajnos, én ezt tartom  furcsának. . .  Mármint hogy nem mindenki 

olyan. Különösen akkor, ha arra gondolok, hogy az elmúlt néhány évszázad 
alatt hány igazi nagy bölcse, hány százezer oktató könyve volt az emberi
ségnek, amelyek mind arra tanították, hogy tiszta és emberi legyen!

— És ott volt a szegénység is — mondtam.
— Az is ott volt — mondta ő.
— Mondjam azt, hogy nem , volt szerencséje? — kockáztattam meg 

némi iróniával.
Földerült az arca. Megfenyegetett.
— Maga gúnyolódik a  számlámra?
— Ezer bocsánat. Kaphatok még egy kávét?
— Most dől el, hogy lesz-e szerencséje! — mondta játékosan.
— Szeretném tudni, hogy teher-e ez az eszmélet egy fiatal lány 

számára?
— Ellentmondanék magamnak, hogy ha ezt a látásomat átoknak 

érezném és nem áldásnak!
— Hogy vagy a fiúkkal, akik, ha mondhatom úgy, túl jámborak 

hozzád?
— Azokkal sehogy — mondta. — Van néhány kiváló, értelmes és 

nemes lelkű barátom, akikkel jól megvagyok. Az egész világ vagyunk 
egymásnak.

— Én úgy mondanám: ti már a jövő vagytok! És most azt kérdezem: 
mit üzentek a „jelennek”?

Volt szerencsém még egy kávéhoz. Kiöntötte a kávét és azt mondta:
— Azt üzenjük, hogy nagyon bennünk él. Hogy szeretjük és aggó

dunk é r te . . .
— Van mitől félteni? — kérdeztem.
— Van! — mondta komoran. — Attól tartok, hogy ha sokáig nézi 

a tévét, hogy ha moziba jár továbbra is — egy napon elvetemül, vagy 
bestiálisán szétkaszabolják, agyonkaratézzák, fölkoncolják, megnyomorít
ják, szitává lövik a lelkét!

— Fölírhatom a neved? — kérdeztem később.
— Vagyok. . .  Ez a lényeg. . .  Mindegy, hogy hogy írják le a nevem.
— Majd kitalálok valamit — mondtam.
— Szépet? — kérdezte bájos kíváncsisággal.
— Valamit, ami jellemző rá d . . .  H ajnal. . .  H ajn i. . .  Hajnalka. Jó lesz?



KÉZFOGÁSOK

JARA R IB N IK A R

A SÁRGA MADÁR RIKOLTÁSA
■ *!

Megtapadt emlékezetében a rémisztő rikoltás. Az eseményt azonban nem 
tudta visszaidézni maradéktalanul. Szeme az asztalra tévedt és megszá
molta a  szétgurult drazsékat a hamutartó körül. Hat. Négy az túl sok ilyen 
rövid álomhoz.

Odakint még csend volt. Sehol a madár rikoltása. Lehetetlen, hogy 
csak éjjel rikoltoz. Rikoltozunk mi kora hajnaltól késő estig, éjfél előtt, 
éjfél után is.

Halk evező neszezett, amint szelte a  csatornát. Ezt hallotta. Csob
bant a víz. S azután alig hallható hullámverés.

Amint nagy üggyel-bajjal kitapintotta, az ablak jóval nagyobbnak 
tűnt neki, mint máskor. Odább kereste a keretét a falban. Kihajolt rajta, 
s orrába csapott a sómezők párolgó illata. Odalátszott a ház is a me
dencék gyűrűjében. A ködlő kora hajnalban is látta a  lebocsátott zsalu
ját meg a gyalogösvényt: most kihaltan ballagott a ház felé.

Tegnap este azon az ösvényen őgyelgett. Megszökött a strandról. Nem 
nézhette tovább, amit látott. Elviselhetetlennek érezte tehetetlenségi álla
potát, amit mások közönynek mondanának: akkora meztelenség között 
arra kárhoztatott, hogy ne találjon magához valót a sok félmeztelenül ta
padó karcsúság közül. Pedig korántsem közöny ez nála. Csak egyszerűen 
nem vegyülhet el senkivel testileg attól a merevségtől, amit immunitásnak 
érez a meztelen testek iránti vágyódással szemben. És mindez miatta van, 
gondolta, és megborzongott. Elhagyta a  strandot, s amint tolvajként lo
pakodott mind messzebb és messzebb, a  kis büfé előtt — ahol mindig 
halat sütnek és osztrigát bontanak — meglátta őt. Idegenek társaságában 
ült, németek, svédek, hollandok lehettek, vagy esetleg a mieink, mert 
mindenkivel szóba állt, aki ráh arap o tt... Nem gondolta végig. Ki tudja, 
hányszor rémlett fel szeme előtt azon az éjszakán az a kis gyalogösvény 
a két sótenger között a sűrű párolgásban, m ert augusztus van, a sószü
ret tömény illata hatja át az egész környéket. Voltaképpen egy kerékpá
ros fiú után eredt el az ösvényen önfeledten. Nézte, mint egyensúlyoz, 
mint boszorkányos ekvilibrista, a medencékkel és csatornákkal övezett 
keskeny utacskán, melyet rekeszek szeltek át helyenként. Szinte előre 
gyönyörködött abban, hogy le fog zuhanni s már-már hallotta is, mint 
toccsan bele, kerékpárostól, a sűrű sós vízbe. A fiú azonban hibátlanul 
lebegett, játszi könnyedséggel gördült, szinte súlytalanul, mintha csak 
kép lett volna, papírból vágott ábraként gördült előre, a ház felé, s ami
kor odaért, megkerülte az épületet és eltűnt a főcsatorna menti sűrű 
nádasban.

Miközben követte a lebegő kerékpárost, hangokat hallott. Vala
melyik mellékösvény felől ütötte meg a  fülét a kíméletlennek, sőt kérlel
hetetlenül nyersnek rémlő ricsaj. Szétfülelt, s a  feszült hallgatózás után. 
amint észrevette a két alakot, elindult feléjük. De egy-két lépés után meg
állt. A két sómező közt vezető kitaposott gyalogúton fülelte a  marakodó 
hangokat.



Két nő veszett össze valamin, de hogy mit ciháinak, mit ráncigáinak 
olyan hevesen egymás kezéből, azt nem láthatta. Ügy rabul ejtette őket 
a láthatatlan préda körüli viaskodás, hogy se nem láttak, se nem hallot
tak abban a  fékevesztett dulakodásban, ahogy csak kutyák marakodhat
nak egy csonttal a fogaik közt. Az egymásnak eső heves mozdulatok lát 
tán azt hitte, végül is — ha a  kerékpáros nem is, de ezek bizonyára be
leesnek a vízbe. Lassú léptekkel közeledett feléjük. Ha, odaér, gondolta 
magában, hirtelen átnyalábolja mind a kettőt, s ijedtükben majd csak
abbahagyják. A nap már magasra hágott odafönt. Érezte a tarkóján. Esze
veszetten tűzött. Olyan volt, mintha meg sem akarna állni a  kaptató pá
lyán. Nekem aztán igazán nincs rá  szükségem, gondolta, tőlem elviheti 
az ördög az egemről, akár vissza se hozza többé. .

— Nem adom! — kiáltotta az egyik.
— Add ide, ha mondom — hörögte a  másik.
— Nem adom!
— Elveszem.
— Azt m ár nem!
— Csak azért is!
— Nem adom. (
Megvesztek, gondolta a férfi. Naphosszat itt tocsognak ezekben a 

csatornákban, itt halásznak ezekben az elhagyott sómedencékben, a ha
lott vizek meg melegágya a kagylónak. Kár civakodni érte.

— Add ide!
— Nem adom — rikoltozta a másik. — Abból nem eszel!
Ekkor az első megtántorodott, elvesztette lába alól a talajt, de ügye

sen visszanyerte egyensúlyát és megkapaszkodott a rekesz oldalán. A má
sik széttárta tenyerét. Folyt belőle a vér.

S hogy közéjük ugrott, az első gyorsan diszkóit és be a házba, mint 
lyukba az egér. A másik meg szoknya alá rejtett kézzel guggolva kuporgott 
a keskeny kis úton. Lába fején is vércseppek nyomai. A férfi vállon ragad
ta  és felemelte. Kiesett valami a kezéből. Akkorka, mint egy füge.

Egy szétmarcangolt fecske hevert a  lábainál. A férfi megborzongott, 
mintha az éji rikoltást hallotta volna. Akkor is ugyanezt az ízt érezte a 
szájában, amikor a kis büfé mellett lopakodott el. Ahol a lány ült — 
mindenkivel, sorban, aki csak ráharapott, mert mindenki ráharapo tt. . .

Elege volt a nyaralásból. Ingerli, felajzza a tenger. Csak nézte a 
megtépázott, elroncsolt kis vándormadár testét, a kedves kis időjósét, 
és azt gondolta: mégsem kellett volna itt töltenem a nyarat. Ha nem 
jövök ide a tengerre, vele sem találkozom. Nem látnám, milyen kéjesen 
hámozza az osztrigát, miközben tele szájjal kacag s úgy villantja elő 
dupla zománcú fogait, mint valami ragadozó hal. Mert mindig nedves. 
Mintha épp akkor lépne ki a vízből.

Pofon. csapta a kislányt, sarkon fordult és elindult lassú léptekkel 
a főösvény felé. Micsoda világ, micsoda népség ez itt! Az ember esze 
megáll.

Hogy visszaért a strandra, elhaladt megint a büfé mellett. De most 
mögötte, s onnan hallgatózott. A tranzisztor az egyik asztalról alkalmasint 
Szent Ágostonról beszélt, majd Szent Antalról és a madarakról. Huszon- 
nyolcadika volt, nevezetes emberek születésnapja, amint a rádiónaptár 
ismertette, nyomban a madarak után. Átlesett a csenevész növényzet közt 
— a büfé tulajdonosa tdjesen elhanyagolja, gazdátlanul tengenek a virág
szárak, egymásra kókadván a sorvasztó napsütéstől — és látta ismét a 
vámpot — egy trieszti férfival beszélgetett. A trieszti “rádió közvetítette 
azt az előadást az imént, gondolta, szlovén nyelven. A lány teste nedves 
volt, szinte csonttalanul puhának és rugalmasnak tetszett, amint eleresz
kedett a széken, szálkátlan halra emlékeztette. . .
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Szenvedett, mert hozzávetőlegesen sem tudta felmérni, mennyi idő tel
hetett el a megpillantás pillanata óta. Mélyebben kihajolt az ablakon. És mi
kor döglött meg az a fecske? És mikor hallotta az utolsó rikoltást? Bevesz 
az ember néhány altatót és az idő végtelenbe tágul.

Kinyílt a szomszéd ablak. Hangos ásítást hallott. Ő a harmadik szo
bában lakik. A lány. De vajon ágyban van-e már?

Felhúzta a  nadrágját, magára kapta a toraainget. Szinte zizegett 
a ra jta  száradt sótól. Három hete vagyok itt, s még mindig nem szoktam 
meg. Sem őt, sem a környezetét. Az udvarlóit.

Lent m ár bóklásztak a gyerekek a parton. Néptelen volt a kora 
reggeli utca, amint a strand felé tartott. Mért pont fél három tá jt rikácsol 
az a madár? Mindig. Egyetlen éjszakát sem aludt át nyugodtan, mióta 
itt van. Mindig fölveri a rikoltás és utána nem tud elaludni. Úgy rikoltoz, 
mint ahogy az elevenen nyúzott ember üvölt. Azt mondják, nyár derekán 
tanítja röpülni a fiókáit. Színarany a tollazata, m ert állítólag inkább arany, 
mint sárga.

Még sohasem látta azt a madarat. Érdeklődött ugyan felőle a szőlőkben 
dolgozgató férfiaktól. De nagyon zárkózott itt ez a népség. Kínosan hall
gatag. Ha pedig madár felől érdeklődik az ember, csak legyintenek és 
végigmérik gyanakvóan. Bizalmatlanul. Zord ez a népség, haragszik az 
aszály miatt. Az csak a  sómezőkre jó, másra semmire.

Sóval megrakott uszályokat vontatott nesztelenül egy gőzös. Követte 
útjukat, amíg be nem kanyarodtak a félsziget mögé. Aztán behunyta a 
szemét, elnyúlt a fövényen és elaludt. Sirályról álmodott, amint egy elha
gyatott sómező rózsaszínű gizgazában lépdel, szárnya rebbenetlenül. Csak 
nyáron látunk sirályt. Mindig csak nyáron. Ostoba madár, majdnem olyan 
buta, mint a liba.

Felnyitotta a szemét. Szőke, szalmasárga hajú fiúcska térdepelt mel
lette.

— Keresik — mondta. — Jöjjön velem, van fügénk.
Rövidlátóan pillogott a szemüveges szeme, s ettől az egész arc mintha 

valami nemes komolyságot nyert volna.
— Jöjjön velem — mondta unszolóan a fiúcska és megfogta a könyö

két. — Mi m ár fürdünk. Azt mondták, jöjjünk le valamennyien a strandra.
— Ki? — kérdezte türelmetlenül a férfi. — Ki mondta azt?

De akkor m ár meg is szólalt az, aki odalépett hozzá:
— őrizetbe veszem a törvény nevében, gyilkosság miatt.
— A sómezőkön ami történt? — kérdezte a férfi, még mindig a fövé

nyen heverve.
— A hármas szobában. Ma éjjel.
Felemelték és elvezették. A csoportba verődött bámészkodók ezt kér

dezték: „Hogy-hogy? hiszen nem is beszélt vele egy szót sem, amióta 
itt van."

— Van még füge, mama? — kérdezte a szőke fiúcska az anyjától és 
nézett az elvezetett férfi után.

DUDÁS Kálmán fordítása
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1 0 AN FLÓRA

EGY LAPÁT FÖLD, EGY LAPÁT SALAK
Tőled telhetőén egyre mélyebbre ásol és várod, 
a nap átszelje a mezőt,
a holtat puha földre helyezed, szemén rézpénz, 
majd egy lapát föld, egy lapát salak 
hull rá.
Nem vágysz érzelgős és magányos lenni, 
téglával rögzíted a széleken a földet.
Virágoznak a meggyfák és nem engedik, 
hogy a csont a hústól megváljon, 
ismétlődjön a történelem.

LÉGZÉS NÉLKÜL IS
Szádon szennyezett levegőt szívsz, 
tölgyfalevél, szitaköző, valós és képzelt 
illatok,
szénpor, tüskék és betűk, fenyőkúpok.
Szádon keresztül lélegzetet veszel újra, 
neve: létezel tehát.
Mámaszálka akad torkodon.
Félbe-, hétbe vágja a levegőt, szél száll számból, mondod, 
törekszem egyensúlyt tartani.
És milyen ifjú voltam, tündöklőn tiszta, 
három pár 
tüdővel is.
Légzés nélkül is szerethettelek volna.

KÍSÉRTETIES s ír b o l t -n y u g t a l a n s á g

Érzelemtőzsde, üldözött művészek új állapota, 
erkölcsi válság, bátor tettek,
kísérteties sírbolt-nyugtalanság és különböző más tények. 
Kint forró tavasz, virágoznak 
a szilvafák Alibunar és Versec között, 
érthetetlen, miért telítődik tüdőm salakkal.
Scotch-csal foltozom Ginsberget és figyelemmel 
átlósan a lapra ragasztom.

A FELCSER
Szérum, kémcsövek, kétélű szikék, gázégők, gázlámpa- 
szag, csipeszek, kötszer, mintavétel.
Orrból, talpból, a középső és 
a mutatóujj közepéből.
Várom, hogy bőröm reagáljon a különféle oldatokra, 
lúdbőrözzön, részt vegyen a döntések jóváhagyásában.
A felcser
élet és halál esetén azonos viselkedést ajánl.
Mosom kezeim,
a betegség tanulmányozása egyszerű kiagyalás, 
nyílt szemfényvesztés.

NAGY Margit fordításai



ÖRÖKSÉG

BOGDANFI SÁNDOR

SZÁZÉVES DERŰ
TODOR MANOJLOVIC CENTENÁRIUMA

Már akkor százévesnek látszott Todor Manojlovié, amikor negyed évszá
zaddal ezelőtt a kanizsai írótáborban személyesen is megismertem. Nem 
külsejében látszott oly idősnek, hanem tudásban és tapasztalatban. Sze
münkben akkor Ady Endre barátjának, a híres nagyváradi szellemi kői 
tagjának, a magyar, olasz és német irodalom és képzőművészet nagy is
merőjének és értőjének, a szerb modem költészet úttörőjének és első 
elmélettudósának, a rejtélyes Rastko Petrovié, a robusztus Miloš Cmjans- 
ki és a szellemes Vinaver kortársának, az optimista neoklasszicizmus 
utolsó európai bárójának, a világ első, ,,férfiprimadonna"-szerepre írt szín
műve, a Centrifugális táncos című, homoszexuális célzatú musical szer 
zőjének dicsfénye övezte az ifjúkorában Theónak becézett Tósó bácsit.

A Nagybecskereken 1883-ban született árva gyerekként, nagynénje ne- 
veltjékén felnőtt Todor Manojlovié Bázelban tanult művészettörténetet. 
Bécsben, Münchenben, Párizsban, Rómában, Firenzében, Velencében issza 
magába azt a tudást és szépséget, amelyet majd Korfu szigetén sorkato
naként kezd árasztani magából a Srbija című hivatalos lap Zabavnik el
nevezésű irodalmi mellékletében, később pedig a két háború között meg
jelenő lapokban és folyóiratokban. Műveinek csak kis hányadát foglalták 
kötetbe. Első verseskönyve, a Ritmovi 1922-ben jelent meg, utolsó, a Blize 
velikom suncu 1969-ben, halála után egy esztendővel. Ezeken kívül ösz- 
szesen még csak két versgyűjteménye és egy tanulmánykötete jelent meg 
és két színdarabját adták elő (Centrifugálni igrač, 1930 és Katinkini snovi, 
1931). Csuka Zoltán fordításában Pesten is bemutatásra került a Centri
fugális táncos, de a Molnár Ferenc-i ízlésen nevelkedett pesti közönség 
nem fogadta be.

Lényének és művének lényege a derűs szemlélet: a szépségtől ernyedt 
ember halódásának művészete. Ezt vallotta, ezt tükrözik művei és ez áradt 
egész lényéből is. Szépérzékét az öröm hatotta át, nem valamiféle roman 
tikus, hanem evilági „kézzelfogható" öröm. Minden tetszett neki, s gyer
meki elragadtatással fedezte fel a világ legparányibb, legjelentéktelenebb 
jelenségét és teremtményét is.

Apollinaire, Camus, Jókai, Ady, Dante és mások műveit fordította 
szerbre. Magyarul tökéletesen tudott, akárcsak Miloš Crnjanski, Mladen 
Leskovac, Petar Dobrović és Milán Konjovié, annak a művésznemzedéknek 
a tagjai, akik nemcsak formai, hanem bensőséges kapcsolatot teremtettek 
a szerb és a magyar művészet és művészek között.

Miroslav Krleždt és korát véve alapul, Todor Manojlovié valahol a 
szellemi élet, az irodalmi világ másik szélén mozgott fesztelenül. Ha pél
dául Krleža valamire azt mondta volna, hogy az pocsolya, Manojlovié 
ugyanazt tündérkertnek nevezte volna. Mégis egy egész, a jugoszláv mű
vészet részei voltak.

A százéves Todor Manojlovié emléke arra kötelez bennünket, hogy 
szétszórt írásainak felkutatására, a  szerb—magyar—román irodalmi kap
csolatokban betöltött szerepének felmérésére és válogatott műveinek ki
adására emlékbizottságot alakítsunk, m ert ezzel saját múltunkra derítünk 
fényt. -U
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NAPLÓJEGYZETEK 31.

Bettauer próféta lett. Nem is tudom, miért mondom ezt így, minden be
vezetés nélkül,.hiszen neve és életműve nyomtalanul eltűnt. Nincs a világon 
olyan lexikon vagy irodalomtörténet, amely a  nevét feljegyezte volna, mert 
amíg élt és írt, senki sem tartotta írónak. A legközönségesebb pornográfia 
nagyiparosa volt, vén kéjencek és serdülőkorú gyerekek olvasták titokban, 
de óriási példányszámban a könyveit, mert nyilvánosan szégyen lett volna 
kézbe venni őket.

Hugó Bettauer zsidó volt és Bécsben élt, s a napi aktualitásokat 
dolgozta bele folytatásos regényeibe, élő és közismert szereplőkkel, akiket 
az álnevek mögött is mindenki felismert. Minden sorából botrány bűzlött, 
m ert a kor is olyan volt, az első világháború után a húszas évek derekáig 
az inflációs, polgári közéletében végleg lealjasult Bécsben, panamistákkal, 
bankcsalókkal és síberekkel az egyik, bosszúért lihegő álszent klerikális po
litikusokkal a másik oldalon, hogy erről a rétegről nehéz is lett volna jót 
írói. És Bettauer szenvedélyesen leplezte le ezt a  réteget. A kedves, ke
délyes kispolgári Bécsből éppúgy nem érdekelte semmi, ahogy az oszt
rák munkanélküliék helyzetéről, a szocialista nagyváros gyakori véres 
összetűzéseiről a  jobboldallal nem volt semmi mondanivalója. A rothadás, 
a  romlottság kloákabűze terjengett orrfaosaróan írásaiból. Az összeomlott 
birodalom szemétdombjának bűze, s az egészben a legtragikusabb az 
hogy mindaz, amit folytatásos regényeiben naponta kiteregetett — igaz 
volt. De oly undorító mégis, hogyha nem kísérte volna leleplező szándékát 
az erotika nyers és brutálisan szókimondó pikantériája, olvasótábora, az 
utca is megvetéssel fordult volna el tőle. Érzéki vágyálmok részletezésén 
kívül volt még valami izgató a sikerében: a pletykaéhség. Ezért olvasta 
a személyesen érdekelt felbomlóban levő osztály nagy többsége is amit 
írt. Nem róla, hanem a másikról. Mert az ember önmagát nem szereti 
leleplezve látni.

Most kiadták hat Bécsben játszódó regényét, s a lapok nagy sikert 
jósolnak a könyveinek. Nem az erotikája miatt. Hol vagyunk m ár attól! 
A mai modem világirodalom a  testi szerelemben oly nyíltan tárgyalja a 
legképtelenebb perverzitást, hogy a régi Bettauer-regény úgy viszonyul 
hozzá, mint Zola Mamijához egy zárdanövendék naplója. A várható siker 
nek más oka is van. Bettauer volt az antiszemitizmus első áldozata. Seipe' 
prelátus köztársasági elnök sajtója a  régi kipróbált hajszát indította meg 
ellene lapjaiban, mire egy Rothstook nevű bérenc 1925 márciusában agyon 
lőtte Hugó Bettauert. A merénylet beszámíthatatlan állapotban elköve
te tt emberölésnek minősítették, a gyilkost ideggyógyintézetbe vitték, majd 
néhány hét múlva mint gyógyultat szabadon bocsátották.

Különösen két Bettauer-regény számíthat a kritikusok szerint nagy. 
talán egyenesen világsikerre. Az egyiknek a  címe: Nagyváros zsidók nélkül, 
amelyben a szerző valóban kísértetiesen látnoki módon jósolja meg a 
zsidótörvényeket. Épp csak abban tévedve, hogy a száműzött zsidók egy 
idő múlva visszajönnek. Mert Bécs, mint Bettauer elképzelte, zsidó pénz
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nélkül Lezüllene, zsidó kultúra nélkül elparlagiasodna, zsidó sikk nélkül 
a vadzöld lódén és a  bokorugrós dimdli elvidékiesítené.

Másik regénye, A bánatos utca, amelyet annak idején Greta Garbó
val és Ásta Nielsennel megfilmesítettek, m ár ezért is nagy érdeklődésre 
tarthat számot. Maga a film, sajnos, előadbatalan. Múzeumban porosodik.

Ezek szerint Bettauer életében és munkásságában minden máskép
pen történt. Hatvan év nagy idő, a művek legtöbbje visszavonhatatlanul 
megöregszik ennyi év és oly sok változás után. Neki jót tett az idő. Pró
féciájának símivaló optimizmusa ugyan nem lett valósággá, de a  zsidókat 
tényleg elvitték. Még csak nem is egy városból, s ez a  cári pogromokat 
messze meghaladó pusztítás egymagában is elég lenne, hogy Bettauer köny
vei érdeklődést keltsenek.

Nemcsak Bécsben, másutt is.

*

Nemrég Mitterand irodalmi tevékenységéről olvastam elragadtatott 
sorokat. Nem arról, amit mond, hanem ahogy mondja. A stílusát magasz
talták, szellemes aperguit, világos és következetes logikáját, literátori ké
pességeit már-már fölébe emelve államférfiúi rátermettségének.

Aki csak valamelyest ismeri a franciákat, nem csodálkozik előadá
suk eleganciáján, amibe a világosság is szorosan beletartozik. A francia 
nyelvnek ez a  varázsa királyok és favágók használatában egyaránt min
dig jelen volt. Azzal a  különbséggel, hogy a francia favágók sem igen 
írnak, míg királyok és államfők, főhercegek és miniszterek körében nem 
ritka az ilyen hajlam.

Kezdte Nero császár a „kenyeret és cirkuszt" jelszavával, amiben 
utódai közül oly sokan követték, persze a cirkuszt fontosabbnak tartva, 
mint a kenyeret, folytatták a  világ minden részén királyok, császárok és 
főurak mind a mai napig, nem mindig vélt bölcsességükkel akarván meg
ajándékozni alattvalóikat, hanem az önkifejezés l’a r t pour Fart örömeit 
is alaposan kiélvezve. Az őrült tömeggyilkos Nero után nem maradt semmi, 
s a főúri dilettánsok legtöbbje ugyancsak rég kihullott az irodalomtör
ténet rostáján.

Akik azonban megmaradtak, műfaji megkülönböztetésektől eltekint
ve, az írott szóban is tartósan csillogtatták alkotóképességük zsenialitását. 
Flaubert nem röstellte elárulni, hogy mielőtt írni kezd, elolvas néhány 
oldalt a Code Napóleonból, amelyet Taine is a korzikai személyes alkotá
sának tekint. „Ez segít meg abban — vallotta a Bovaryné szerzője —, hogy 
egyszerű és személytelenül tárgyilagos legyek.”

Ez a  személytelen tárgyilagosság alapvető követelmény a francia li- 
teratúrában. Még az emlékeiből élő Proust s a stílusgyakorlatok min
den bravúrját kipróbáló Raymond Queneau is igyekszik elhitetni önma
gával és olvasóival, hogy sikerült a  háttérben maradnia. Erre a képtelen
ségre talán csak Saint Simon herceg volt képes, pedig személyi sérelem 
adta kezébe a  tollat. Ettől lett éles a  tekintete, s minthogy elsősorban 
önmagának írt, mint minden valamirevaló író, mondandóján és alak
jai megjelenítésén kívül semmire és senkire se kellett tekintettel lennie. 
A gondviselésnek ez a ritka ajándéka tette számára lehetővé, hogy XIV, 
Lajosról, kötelező tisztelete mellett, a pazarló kényúr portréját rajzolja 
meg, s a mi Rákóczinkról megállapítsa, hogy „tehetség és szellem dol
gában igencsak átlagos ember volt, de egyszersmind felettébb jó  és be
csületes”. -

Nem igaz, hogy Maupassant teremtette meg a  novella műfaját. Saint 
Simon tolla alatt tökéletesedett a  rövid történet teret és időt hiánytalanul 
érzékeltető művészete. „Tőle tanultam írni!" — kiáltotta fel Stendhal, 
amikor m ár kibontotta magából a világ legragyogóbb regényét, a  Vörös 
és feketét.
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Saint Simon történeteiben nincs tájleírás, hangulatrajz, s még kevés
bé líra. Humorát is féken tartja, például a  grófról szólva, aki egy napon 
arra ébredt, hogy kutyának érzi magát, vagy a  másikon, aki főúr létére 
naponta alaposan eltángálta a feleségét, ő  leír és beszámol, a  többit az ol
vasóra bízza.

Hogy most aztán ő teremtett-e stílust, vagy a francia előadás ha
gyományából született az ő művészete, irodalomtörténészek ítéletére vár.

Hogyha viszont Mitterand irodalmi erényeit dicsérik, akkor sem Saint 
Simonról, sem a francia szellem hagyományosan pontos és világos kife
jező készségéről sem szabad megfeledkezni.

*

Sajnálom, hogy nem ismerkedtem meg közelebbről Trockij eretnek
ségének történetével. De fiatalságom éveiben csak az átok m aradt utána, 
s ha valakit trockistának mondtak, az egyet jelentett a kiközösítéssel. 
Pedig oly könnyen és oly gyakran mondták, hogy m ár ez is méltán gya
nút kelthetett volna. De épp az volt a  riasztó, hogy a trockizmus bélyegét 
ráütötték Zamjatinra, József Attilára, Kurt Tucholskyra és még oly sok 
nagy alakjára a  baloldalnak. Volt idő, hogy egymást is trockista eltéve
lyedéssel vádolták, mire az érintettek ilyenkor önkritikát gyakoroltak. Lu
kács György hosszú élete folyamán többször is bűnbánóan beismerte tévedé
sét s aztán tovább csinálta a dolgát. Nem másképpen. Nem „elvszerűbben”. 
Csak úgy, mint előbb, s azt egy darabig nem vette észre senki. Aztán elöl
ről kezdődött az egész.

Hans Mayer könyve, az Outsider, amely fordításban most jelent meg 
Zágrábban, más megvilágításban helyezi Trockij szerepét és tragikus pá
lyafutását. Nem fogadja el nézeteit a „forradalom permanenciáj át" ille
tőleg és politikailag semmiféle tekintetben nem azonosítja magát vele. 
Leninnel való szembefordulásának okát, külön útját, s egész eretnekségé
nek nyilvánított magatartását a zsidóságában látja. Eltévelyedésének és 
társtalanságának is ez volt az oka. Nem az egyébként hagyományos 
Orosz antiszemitizmus, mert hogy ilyesmi nem igen volt az októberi for
radalom után, azt Kaganovics legmagasabb polcra helyezése bizonyítja. 
Inkább a származásából eredő belső konfliktusok lelki tényezője, leküzd
hetetlen szkepszise, s az azzal járó kritikai szelleme különítette el Lenin
től — mondja Mayer —, s még inkább Sztálintól. Ekkor nyomult lát
hatóan előtérbe nem-orosz, zsidó mivolta, ahogyan Bábelnél, Mandelstam- 
nál s a  személyi kultusz még oly sok áldozatánál, ez erősítette meg a 
hatalom gyanúját. S Trockij épp ezért lett óhatatlanul outsider. Ezért 
nem lehetett semmiféle esélye — Mayer szerint —, hogy elképzelését 
a forradalomról a  világ munkásosztálya követni fogja.

Témájától függetlenül, amellyel különben jómaga oly sok rokonsá
got tart, érdekes a szerző, Hans Mayer személye is, ahogy önkéntelenül 
saját sorsának alakulásával ad kulcsot a Trockij-rejtély megfejtéséhez. 
Zsidónak született, baloldali lett, a  német irodalomtörténészeknek ahhoz 
a  csoportjához tartozott, amely Lukács György szemléletét és módszer
tanát követte. Hitler hatalomra jutása után emigrációba vonult, s 1945-ben 
tért haza.

A hazatérést nem szabad szó szerint venni. Hans Mayer mint a NDK 
állampolgára tizenöt éven át töltött be magas művelődéspolitikai tiszt
ségeket, aztán fogta magát és átment a  Falon, mint aki nem találja a 
helyét s a  hazáját. Ahasvérusi sorsa sajnos nem egyedülálló. A faji meg
különböztetés s az emigráció ezreket tett hontalanná, s vonta kétségbe 
nemzetiségüket. Vannak dolgok és eljárások, amelyeket soha többé nem 
lehet jóvátenni. Hans Mayer Németországban ól, és németül ír ma is, 
de nem érzi németnek magát. Nem sajnálja a Kelet-Berlinben töltött 
másfél évtizedet, s nem mond semmi rosszat róla. Nyugat-Németországban 
is másképpen nézi az életet, mint a  tömeg, vagy akár az elit. Nem emig

.
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ráns csak egyszerűen hontalan a saját hazájában. Schlemihl egy zacskó 
aranyéit eladta az árnyékát, s aztán boldogtalanul járt-kelt a világban, 
mert mindenki visszarettent tőle, hiszen nem volt áméka.

A hetvenöt éves Hans Mayert két árnyék követi Nyugat-Németország- 
ban: világnézete és a származása. Trockijról, az outsiderről írott könyve 
ebből a felismerésből született.

*

A Peter Weissről szóló nekrológokból tudtam meg, hogy ez a hazátlan, 
életében folyton vándorló színpadi szerző nem mindig írt az anyanyelvén, 
vagyis németül. Megpróbálkozott az angollal, m ert tizennyolc évesen 
Nagy-Britanniában talált a hitlerizmus elől menedéket. Aztán egy kötetre 
való svéd novellával folytatta, míg végül mégiscsak visszatért anyanyelvé
hez, a némethez. Így jutott világhírre. És most nem tudják hova tenni. 
Negyven évig svéd álampolgár volt de németül írt s ez megzavarta a rend
szerető irodalomtörténészeket.

Lemondani az anyanyelvről s valami kényszernek engedve vagy előny
ben reménykedve más nyelven írni nagyon nehéz. Magamról tudom, meri 
megpróbáltam. Méghozzá Budapesten, ahova 1936-ban több évi ott-tar- 
tózkodás után újra felköltöztem, hogy majd ottmaradok. Mi lehet belőlem 
itthon, vetettem fel nem épp indokolatlanul a kérdést, m ár a meghatározás
tól is, ,ykisebbségi író”, végleg elrémülve. A Kalangya minden második 
számában közölhetett tőlem egy-egy novellát, de ha az egészet teleírtam 
volna, az is kevés lett volna.

És aztán, mondom, Pesten elkezdtem szerbül írni. Nem volt lelkierőm 
ugyanis kitérni egy újvidéki szerb napilap, a  Dán ajánlata elől, hogy 
ha már magyar újságoknak küldök cikket, küldjék neki is. Nagy kedv
vel és lelkesedéssel fogtam hozzá a kalandos vállalkozáshoz. Sorra bejár
tam a szerblakta helységeket, mindenekelőtt Szentendrét, Uros cár sír
jánál, meg Jakov Ignjatovié szülőházánál elégikus hangulatban elidőzve, 
s interjút csináltam Zubkovié püspökkel. Végigültem néhány órát Pesten 
a Szerb utcai iskolában, ahol a gyerekek kövér cirillbetűket rajzoltak a 
füzeteikbe, de kinn az udvaron, óraközi szünetben magyarul beszéltek és 
játszottak egymással. Szóval kívülről is alkalmam volt látni, hogy szűnik 
meg, mindenek ellenére, egy nép. Pedig néhány évvel korábban, a budai 
Montmartre-on, a Tabán zegzugos sikátoraiban olykor még kihallatszott 
a kiskocsmából este a tamburaszó és a  sevdalinka: „Od Muhaéa do bajé 
nigde lađa ne s ta je . .."  Közben a Tabánt is lebontották!

De megírni mindezt szerbül, jaj de keserves dolog volt! Nemcsak 
a szóbőség hiánya, az átmenthetetlen fordulatok, s az egész szöveg sze
génysége, a nagy nehezen kigyomlált nyelvtani hibák mellett valósággal 
lesújtott. Nem azt írtam, amit akartam, hanem amit tudtam. Talán sza
bad verset könnyebben hordtam volna ki magamból, asszociálva és a sza
vak mágiáját követve. Én azonban dokumentumriportot szerettem volna 
írni, színesen, könnyed eleganciával, s csikorogtak a szavaim, mintha 
homokot tartottam  volna a számban. Abba is hagytam négy—öt riport 
után a dolgot, s máig röstellem kudarcomat.

Most megvigasztalhatna Peter Weiss gyakorlata: az, hogy ő is visz- 
szatért az anyanyelvéhez. Ügy látszik, nem lehet mást tenni. Ebben csak 
Joseph Conrad esete a kivételt erősítő szabály. De ő nem is próbált meg 
soha lengyelül írni. A felnőttkorában megtanult angol nyelvvel lépett a 
világirodalomba.

És mintha anyanyelvével együtt a hazáját is megtagadta volna. Csak
nem kizárólag tengerhez kötődő témákat írt, tudtommal egyetlen mű 
vében sem kapott helyet Lengyelország fel-fellángoló szabadságharca.

Peter Weiss is csak anyanyelvében tartotta meg hazáját. Magáról 
Németországról nem volt mit mondania. Illetve mégis. Az auschwitzi per
ről írta meg fájdalmasan szép oratóriumát. De hát neki még az anyanyelv
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bűvköréből se kellett kilépnie ahhoz, hogy felfigyeljen rá  a világ! Viszont 
minden, amiről írt, általánosan emberi és európai gondok szövevénye 
volt.

Ezt se lehet azonban a  világsiker zálogának tekinteni. Még talán 
a tehetséget se. Mert hiába fordították le Kosztolányi Nero-regényét an
golra, franciára, németre, olaszra s ki tudja hány nyelvre még, nem volt 
jelentősebb visszhangja az európai irodalomban. Talán azért, m ert túlsá
gosan mélyen gyökerezett abban, amit magyarságnak hívnak. Viszont sze
gény Peter Weissmek nem adatott talaj, ahol gyökeret eresztett volna. Kény 
felen volt Európa levegőjéből élni.

*

Esztendők óta készülök a  velencei Dózse-palota képtárába, de vala
hogy sose jutottam  el. Mindig előbbrevalóbbnak vélt látnivalók vonzottak 
Hol a Belliink, hol Tintoretto, s az ember különben is ossza be magának, 
amit látni szeretne. Egy nap harmincnál több kép m ár sok nekem. Mire 
négy—öt terem végére érek, nem emlékszem, mit láttam az elsőben. Kü
lönben az ember holta napjáig se láthat mindent.

Aztán meg van úgy, hogy egészen szerény vagyok, s m ár nem is me 
gyek el zarándokolni ehhez vagy ahhoz a  festőhöz. A képtárakat és temp
lomokat is elkerülöm, elég maga Velence, a világ legszebb városa, a lég 
köre, a terei és sikátorai, meg az áfonyafagylalt íze a gelateria teraszán, 
amely alatt kiöblösödik a tenger s teljes pompájában áll előttem a Ca 
d'oro és a templom, amelyről Laza Kostic a legszebb versét írta.

A múlt héten voltam ilyen hangulatban Abbázia főutcáján, ahol az 
utazási irodák egynapos társas kirándulást hirdettek Velencébe ötvennégy 
nyugatnémet márkáért. Dinárért nem lehet? Nem, mondták. A külföldi
eknek rendezik. De ha van márkám, s lesz hely, semmi akadálya, hogy 
beszáUjak. Szerencsém volt. Maradt egy üres hely, m árkát is tudtam  venni 
egy pocakos öreg némettől, aki a  pénztárnál éppen fizetett. De mindössze 
hatvan márkát kaptam, tehát úgyszólván pénz nélkül maradtam. Nem 
baj, bátorítottam magam. Minek a pénz erre a  pár órára? Tizenegy lesz 
mire megérkezünk, délután ötkor indulhatunk vissza. Olyan erős volt ben
nem a vágy, hogy ú jra  lássam Velencét, s egyáltalán megnézzem, meg
van-e még a San Marco.

Megvolt. És nem hiányoztak a galambok sem, csak mintha kicsit 
meghíztak volna, unottan röpködtek a  tér fölött. Csak az idegenvezetők 
igyekeztek kitenni magukért mindenféle nyelven fuvolázva közhelyeket és 
lexikális adatokat, viszont a katedrális ajtajából hiányoztak a szigorú apá
cák, akik azelőtt nem engedték be a fedetlen karú és nadrágos nőket. II. 
János Pál úgy látszik megértőbb és elnézőbb, mint elődei voltak.

A három és fél órás ú t azonban rettenetes volt. Ütitársaink nagyon 
közönséges német turistákból verbuválódtak. Mintha kizárólag kiöregedett 
szabómesterek s nyugdíjas könyvelők verődtek volna össze feleségestől, 
hogy számukra potom ötven m árkáért megnézzék Velencét, s otthon el
mondhassák, hogy ezt is látták. Röhögtek, kurjongattak. A táj sem érde
kelte őket, a gyönyörű Isonzó völgye, amelynek harmatosán üdezöld lankái 
embervértől voltak pirosak hatvannégy év előtt, az első világháború idején, 
ahol a történészek állítása szerint egy birodalom sorsa dőlt el.

I tt  azonban minden háború múló epizód maradt, s a táj csakhamar 
visszanyerte korábbi szépségét. Most is olyan, mint Marco Ricci képein, 
aiki a  fiamand festészet hatása elől sem akart kitérni, miután a  velencei 
piktorok sorra búcsút mondtak a szenteknek, s a madonnák is mély dekol
tázzsal jelentek meg vásznaikon a settecento villogó, m ajd lefojtott fényei 
között, kék éggel és sűrű lombokkal a  hátérben.

Ez a  még többet ígérő látványosság kísért bennünket a lagúnák közé, 
s pillanatok alatt megszabadultam útitársaimtól. Megteltek a sörözők, 
eszpresszók és geiateriák, s a San Marco egyik mellókoltárán miséző, előre
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fésült, ondolált hajú fiatal papnak csak kitárt keze látszott az evangélium 
fölött, szavai belevesztek a cicerónék nemzetközi hangzavarába.

Nem vagyok hős, képtelen voltam ellenállni a vágynak, hogy a 
trópusi kánikula ellen egy adag fagylalttal védekezzem. S akkor eszembe 
jutott, amit egyszer hallottam, hogy a  Dózse-palotában legolcsóbb a belé
pőjegy. Hát most legalább azt is látni fogom. De isten nem büntet bottal, 
temérdek egyéb eszközben válogathat. A Dózse-palota zárva volt, déli 
szünetet tartottak, s csak ötkor nyitották ki a  kapukat.

Hosszú idő után ekkor éreztem megint, hogy a  szegénységnél nincs 
nagyobb csapás. Velencében ugyan nem lehet unatkozni, a  rengeteg temp
lomban a  reneszánsz mestereinek remekművei láthatók, hűvös is van a 
tölgyfapadokban, mégis nyomasztóan szakadt rám a pénztelenségem, mi
közben a  parányi terecskéket s a  kanyargós kis utcákat jártam, ahol macs
kák lesték türelmesen a  patkányokat.

Már öt előtt o tt voltam autóbuszunknál. Egyetlen ismerősöm, a 
pocakos öreg német, akitől a m árkát vettem, unatkozva fújta pipájából a 
bodor füstfelhőket. S mintha gondolatolvasó lett volna, indiiiálódva mond
ta: „Unerhört! I tt  az ember csak folyton a  zsebébe nyúlhat. Mitterand 
eltörölte a belépti díjakat a  képtárakba, mint azt a  múlt héten Párizsban 
tapasztalhattuk. Igaz, hogy ez volt az egyetlen megvalósított reformja!"

Jóízűt röhögött szellemesnek vélt megjegyzésén, de akkor m ár jött 
is a  busz, hogy visszavigyen bennünket az álmok városából, s én megfo
gadtam, hogy máskor csak pénzzel jól ellátva lépem át a határt.
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ALKOTÓ M ŰH ELY

„TÉMÁM AZ EMBER”
BESZÉLGETÉS A HETVENÉVES SZÉKELY TIBORRAL

„Székely Tibort azért szeretem és becsülöm, mert abban a műfajban tud ra
gyogóan érdekes lenni, amelyikben annyian mások minden erejüket megfeszítve 
törekednek erre. Az úgynevezett képes magazinok munkatársai kiruccannak néha 
egzotikus tájakra és folytatásokban igyekeznek izgalmas riportokat és beszámo
lókat írni. Székely Tibor kutató, tudós ember, nyelvész, ért az őserdő növény- és 
állatvilágához, szociográfiai módszerességgel tud beszélni dél-amerikai indián tör
zsekről, de még az írói készség is megvan benne, nem száraz, nem didaktikus. 
Én mindezért vállaltam annak idején, hogy ezt a nem éppen műfordítói érdeklő
dési körömbe tartozó könyvét (Brazília őserdeiben) átültessem magyar nyelvre.

(Fehér Ferenc egy nyilatkozatából)

— Ki köszöntötte föl hetvenedik születésnapján?
— Az itteni barátaim, néhány lap, de főleg a külföldi barátaim, mond

hatom, hogy mind az öt világrészből.
— Itt, Szabadkán az Életjél szerkesztősége legutóbbi könyvének, Voj- 

nich Oszkár világutazóról szóló kismonográfiájának kiadásával köszöntöt
te önt. A szabadkai viszonyulással elégedett-e?

— Tíz éve élek Szabadkán, ennek ellenére azt kell mondanom, hogy 
nem egészen illeszkedtem bele életébe. Itt mindenki ismer engem, én 
is sokukat. Néhány családdal közeli barátságban vagyok. . .  s ez talán 
elég is annak, aki csak az idejének felét tölti itt, másik felében utazik 
és amikor itt van, akkor is inkább dolgozni a k a r . . .  Baráti köröm másik 
fele a nagyvilágban él, állandó levelezésben állok velük.

— A nagyvilágban eddig csaknem 7000 előadást tartott különböző or
szágokban, különböző nyelveken. Az ország minden részét bejárta, mun
kásegyetemeken, iskolákban tartott beszámolókat. Városunkban is?

— A legújabb generáció lehet, hogy nem ismer, mert m ár vagy négy
öt éve nem tartottam  előadást. . .  de azelőtt igen, az iskolákon kívül más
hol is, a Népkörben, a színházban, a  múzeumban. . .

— Utolsó munkahelye ez utóbbi volt, 1976-ban ment nyugdíjba. Igaz
gatóként 1972-től dolgozott ott. Erre az időszakra hogyan emlékezik vissza? 
Sikerült-e elképzeléseit megvalósítania?

— Ez az időszak nagyon hasznos volt számomra mint múzeulógusnak, 
ebben az időszakban tanultam a múzeulógiát az egyetemen, magiszter 
lettem és annyira megszerettem, hogy nyugdíjasként sem hagytam ab
ba. De ami magát a szabadkai múzeumot illeti, nem nagyon sikerült életre 
kelteni elképzeléseimet. Azt terveztem, hogy egy korszerű intézményt ala
kítunk ki, amilyenek a világ legfejlettebb helyein vannak, amely sokkal 
attraktívabb lenne és bemutatná tényleg ezt a tájat, életét, történetét. Eh
hez persze nagyobb befektetésre volna szükség mind anyagiakban, mind 
munkában, ezt pedig nagyon nehéz volt itt elérni, úgyszólván lehetetlen.

— Az anyagiaknak legtöbb helyen szűkében vannak, de az ambíció 
csak az ö n  részéről volt jelen?

— Hát sajnos így valahogy. . .  nem találtam annyi közreműködésre 
kész embert, mint amennyire szükség lett volna. Mikor ezt beláttam és



azt, hogy nekem az adminisztráció nem a szakmám, csak adminisztrálni 
azt, ami megvan, engem nem elégít ki, akkor elhatároztam, hogy kérem 
a nyugdíjaztatásomat.

— Munkásságának egyik jelentős vonulata az utazás, vagy ahogy egy 
helyütt a könyvében írja, a Kaland birodalma. Kilencven országot ismert 
meg, némelyikben többször is járt. Visszatekintve, hogyan érzi, m it nyúj
tott életében az utazás, a kaland?

— Ügy érzem most, hogy tulajdonképpen nem is az utazás, nem is a 
kaland volt a fő témám, az csak jött magától. A kaland a kíváncsi ember
hez pártol, amikor olyan helyekre megy, ahová mások nem, olyat akar 
látni vagy tenni, amit mások még nem — ebből lesz a kaland. Nekem 
mindig fontosabb volt az, hogy mit csinálok, mit teszek, kivel közlekedek. 
mint hogy valamilyen kalandba keveredjem. . .  sőt még az utazás is csak 
másodrendű dolog volt. Ha valahol ott akartam lenni, akkor én oda elju
tottam, annak ellenére, hogy az veszélyes vagy kellemetlen volt. Ezekben 
az országokban nemcsak hogy ott voltam, hanem együtt éltem az embe
rekkel. Az összes utazásaimon mindenhol és mindig nekem a fő témám 
az ember volt. Megakartam ismerni gondolkodásmódjukat, megbeszélni 
velük valamit, ami vagy nekik lesz hasznos, vagy nekem, esetleg mind a 
kettőnknek, vagy csak éppen baráti kapcsolatról volt szó.

— Hogyan tudta megnyerni a primitív embereket?
— Valahogy én sohasem azt néztem, hogy ki milyen fajhoz tartozik,

milyen a kultúrája, hanem hogy milyen ember. Rengeteg ember van a
világon, akikről mi azt gondoljuk, hogy primitívek, hogy nem érdemes
velük szóba állni, hogy nincs velük mit társalognunk, de ez tévedés. Azért 
tanultam sok nyelvet, hogy mindenkivel beszélgethessek, ha lehet, a saját 
nyelvén. A nyelvtudásomnak és annak, hogy senkit sem nézek le, ren
geteg barátságot köszönhetek. A tupari emberevő törzsben van például 
egy nagyon jó barátom, a neve TAKIRIRI. Ő éppolyan barátom, mint va
laki itt Szabadkán vagy New Yorkban. Nem teszek ebben különbséget. 
Őbenne olyan barátot látok, akivel nagyon szívesen találkoznék még egy
szer.

— Miről beszélgettek?
— Mindennapi dolgokról, az enyéimről és az övéiről, meg lelkiekről, 

a szerelemről, a szeretetről,a szomorúságról, a vágyairól. . .  mindenről 
lehet beszélni.

— A Brazília őserdeiben című könyvének egyik fejezete előtt mottó
ként áll, hogy ők a boldog em berek. . .

— Hát tulajdonképpen nem egészen úgy áll a dolog. Felületesen néz
ve ők boldogok, de mi az a boldogság? Létezik boldog ember? Én azt hi
szem, hogy nincs olyan ember, aki ma is boldog és holnap, holnapután 
is az, és boldog 10 órakor és 11-kor is. Lehet például 11-kor nagyon szó 
morú, és fél 12-kor megjelenik valaki, aki boldoggá teszi egy perc alatt, 
vagy fordítva. Ez van nálunk és őnáluk is. Persze vannak az ember éle 
tében percek, órák, napok, amelyeket nem lehet számolni. . .

— Mint írónak boldogságot jelent-e egy-egy könyve?
— Igen, ez boldogságot jelent számomra, úgyhogy nyolcvan-egynéhány 

könyvem kiadása, ez mind — legalább egy rövid időre — boldogított.
— Az utazás elvonta-e attól a családi légkörtől, amelyet az emberek 

átlag kialakítanak?
— Valószínűleg igen. Ezt akkoriban nem is éreztem, de való igaz, 

hogy családos ember nem lehet annyira szabad, nem adhatja át magát 
saját problémáinak, mint ahogy azt én tettem egész életemen át. ö t évig 
voltam házas, és ebben az időben feleségem, egy argentin nő, velem járta 
a dzsungelt. Ez egy kivételes eset vo lt. . .  Végső következtetésként azt 
szűrhetem le, hogy senkinek sem lehet meg minden az életben. A lehető
ségek közül választani kell.
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— Mi az, amiért lemondott a családról?
— Meg akartam ismerni az embereket az egész világon és tanulmá

nyozni lelkűket. Végére akartam annak járni, hogy mi is az emberben 
az a primitív, mi is az, amit ő magával hoz évezredek óta és amit a mi 
civilizációnk, vagyis a nevelés próbál belőle átformálni mássá. Mélyen 
az emberségünkben teljesen egyformák vagyunk mi, akik itt élünk, vagy 
azok, akik az őserdőben. A tupariaktól abban a jelentéktelenségben külön
bözünk, hogy ők meztelenül járnak, mi pedig felöltözünk, gondolkodásunk, 
barátkozásunk külső formáiban, de ennek belső értelme azonos. Az em
beri léleknek nincs lehetősége előrehaladni, ebben nincs fejlődés.

— fiikor kezdett nyelveket tanulni?
— Csehszlovákiából háromnapos koromban elkerültem családommal 

Bánátba, Csenébre, most Romániához tartozik, ott éltem az első tíz éve
met. Az anyanyelvem magyar, utána a németet tanultam a szomszéd gye
rekektől. Tízéves koromban szerbhorvát iskolába kezdtem járni és ak
kor ezt a nyelvet sajátítottam el, a gimnáziumban franciát tanultam és 
különórákra is jártam, m ajd az eszperentó következett. Az eszperantista 
mozgalom egyharmada az életemnek. Szeretném, ha a világ népei megér
tenék egymást és minél jobban barátkoznának. Negyvenhárom éve isme 
rém ezt a nyelvet. Gyermekkoromban az édesapám íróasztalfiókjában ta
láltam egy könyvecskét, egy eszperantó nyelvű kötetet, amelynek előszavá
ban elmagyarázták a nyelv lényegét. Már ekkor elhatároztam, hogy meg
tanulom. Kivártam az alkalmat, s 17 éves koromban Zágrábban, amikor 
az egyetemre kerültem, az első dolgom volt, hogy megtanultam az esz
perantót. A katonaságnál szereztem meg az angol nyelvtudásom alap
ját. Kötelező volt délután kettőtől háromig a pihenés, alvás. Azt mond
tam magamban, hogy én ehhez nem akarok hozzászokni, ez egy idővesz
tés. Megrendeltem magamnak egy angol nyelvtanfolyam anyagát és ezt 
tanulmányoztam Szarajevóban mindennap. Huszonhét éves koromban el
mentem Dél-Amerikába, akkor a spanyolt sajátítottam  el, pár évre rá  a 
portugált. Körülbelül minden négy évben jö tt egy új nyelv. — Az utazási 
vágy azonban mindig bennem volt, mint ahogy az is, hogy megértessem 
magam az emberekkel. Már négyéves koromban édesapám könyvtárában 
merült fel bennem, a Pallas Lexikon első kötetét lapozgatva. Ennek az 
utazási vágynak lett alárendelve az egész életem, az is, hogy nyelveket 
tanultam, az is, hogy néprajzzal foglalkoztam.

— Tulajdonképpen a dél-amerikai út volt az első nagyobb. Hogyan 
vált ez lehetővé?

— Egy zágrábi lapnak írogattam, újságíróként tevékenykedtem, és 
elhatároztuk a szerkesztőséggel együtt, hogy egy riportsorozatot fogok 
írni a jugoszláv kivándoroltakról Patagóniában. Közbejött a háború és 
másként formálta az életemet: 15 évig maradtam Latin-Amerikában.

— Számos expedíciója során többször is életveszélyes helyzetbe ke
rült . . .

— Az Aconcagua hegy megmászásakor például. Egy hóviharban négy 
társam veszett el. Amikor két társammal mi már megmásztuk a hegyet, 
a többiek akkor igyekeztek fölfelé és ez volt a vesztük. Utána ketten el
mentünk megkeresni őket, a hatból kettőt megtaláltunk és segítettünk 
nekik lejönni, de a többi négyet nem tudtuk akkor felkutatni. Egy évre 
rá megint fölmentem egy másik expedícióval és akkor rábukkantunk a 
holttestükre.

— Az, hogy ketten újból elmentek, bizonyára nagyon kockázatos vál
lalkozás volt. Mégis miért tették?

— Azért tettük, mert gondoltuk, hogy esetleg megmenthetjük tár
sainkat, hogy még életben találjuk őket, esetleg egy barlangba bebújtak 
Megrázó élmény volt még Brazíliában a tupari törzsekkel való találkozás,, 
amikor ránk szegezték nyilaikat, meg akartak ölni.
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— Mi volt az a momentum, amely a közeledést segítette?
— Odafutottunk hozzájuk és hozzátapadtunk a testünkkel a testükhöz, 

úgyhogy nem tudták használni nyilaikat, s ez mentett meg bennünket. Mon
dogattuk az ő nyelvükön azt az egyetlen mondatot, amit akkor tudtunk, 
hogy a ti barátaitok vagyunk. . .

— Az Isdlko-vulkán megmászásakor úgy is mondhatnánk, hogy keres
te az életveszélyes helyzetet, csaknem vakmerőnek mondható vállalkozást 
hajtott végre azzal, hogy egy még ki nem halt vulkán kráteréig elmerész
kedett. Miért tette?

— Kíváncsi voltam, hogy néz ki egy vulkán belseje, föl akartam 
mászni, megnézni, mi is van vele. , , . , ,

— Ez mintha ellentmondana annak, hogy nem a kíváncsiság vitte 
idegen helyekre. . .

— Hát egy ausztráliai újságíró nagyon szépen megírta, hogy Szé 
kely nem keresi a veszélyt, de az mindig ott terem, ahol ő van. Ügy látszik, 
hogy a veszély talál meg engem. . .  de nagyon kíváncsi természetű vagyok, 
főleg voltam . . .

— Most már nem?
— De igen. . .  igen, csak most m ár vannak olyan nehézségek, amelyek 

nem engedik meg, hogy még egyszer azt megcsináljam, főleg fizikai erőn
létem miatt, azonkívül m ár egy kicsit nyugodtabban gondolkodom és 
más céljaim vannak m ár most. Valamit tenni elsősorban azért, hogy az 
emberek jobban ismerjék egymást és jobban barátkozzanak. Ennek szel 
lemében tervezem könyveim felfrissítését, újrakiadását.

— Egy lenyugodott életszemlélettel és élettapasztalattal másként nyúl 
ezekhez a művekhez?

— Igen. Egy zágrábi kiadó készül összes műveim kiadására a Pros
vjeta jelenteti meg az összes útleírásaimat, 12 könyvet. Egyes részleteket 
újból megírok. Más kötetemet pedig spanyolból fordítom le, mert csak 
ezen a nyelven jelent még meg.

— Miben változtat? A tényeken bizonyára n em . . .
— A tények ugyanazok, de némely helyen más a fölfogásom. Amiért 

akkor lelkesedtem, ma m ár kevésbé teszem, vagy pedig ellenkezőleg, de 
lényegében nem változtatok rajtuk, esetleg néhol szebben mesélem el azt, 
amit akkor hamarjában elmondtam, mert egyes könyveket úgy írtam meg. 
mindjárt az utazás után egy lélegzetre és átolvasás nélkül átadtam a ki 
adónak. Ezt m a m ár nem tenném. Ma már szeretem még egyszer átolvasni, 
esetleg leírni i s . . .

— Mit tekint anyanyelvének?
— Anyanyelvem a  magyar, de a sors úgy hozta, hogy a magyart 

úgyszólván elfelejtettem a dél-amerikai tartózkodásom alatt és ú jra kellett 
megtanulom itt, Szabadkán, de nem sajátítottam el eléggé, hogy írni is 
tudjak rajta, m ert a magyar nyelv kettős: egyen beszélünk, másikon írunk. 
Ezt úgy értem, hogy így, ahogyan én most beszélek és ez le van írva, ak
kor ez nem könyvbe való.

— Egy nagyobb fokú igényesség kell, hogyha papírra veti gondo
latait?

— Igen. Például ez a mondat most szépen van megfogalmazva, én 
ezt így nem tudnám, és ha nem mikrofon előtt beszélgetnénk, valószínűleg 
másképp kérdezte volna tőlem e z t. . .  Szóval ez a kétéltűsége a magyar 
nyelvnek, a beszélt és az írott nyelv. Ezt lehet, hogy csak olyan veszi észre, 
aki egy kicsit kívül áll.

— Melyik nyelven ír a legkönnyebben?
— Szerbhorvátul fogalmazok a  legkönnyebben, de sokan kérdezték 

tőlem, hogy milyen nyelven álmodom, gondolkodom. Hát azon a nyelven 
amelyen aznap a legtöbbet beszéltem.

27



— Be tucL-e hatolni egy-egy nyelv mélyére?
— Ehhez sok idő kell, és csak a szerbhorvát, a spanyol és az eszpe

rantó nyelvekkel kapcsolatban mondhatom el ezt. Életem folyamán főleg 
írással foglalkoztam, az emberek barátkozásával, megismerésével és azzal, 
hogy minél több tudásra tegyek szert és ezt átadjam másoknak. Szóval 
sokat tanultam, tanítottam, annak ellenére, hogy formálisan nem vagyok 
se tanító, se tanuló, de ez töltötté ki az életem. Ebben a  sok tanulásban 
sok mindennel foglalkoztam, amit aztán többé-kevésbé el is felejtettem, 
m ert mindent nem lehet csinálni az életben. Tanultam például festészetet 
is, szobrászatot, itt-ott műveltem, amikor hozzájutottam. Nincs festmé
nyem, de van egypár miniatűr szobrom, itt csináltam Szabadkán mint Al- 
mási Gábor tanítványa.

— Nyugalmasnak nem mondható életvitelében milyen szerepet ját
szott a jógázás?

— Jógázni Indiában kezdtem, mikor ott tartózkodtam három ízben 
hat-hat hónapig. Kíváncsiságból mentem el egy jóga-templomba, de azután 
annyira megtetszett a környezet és az emberek, hogy ott maradtam és 
nemcsak a testi gyakorlatokat tanultam, hanem a filozófiát is. Félévi ta
nulás után a tanítóm, a gurum azt mondta: „Te most m ár jógi vagy, mint 
én, itt nincs többé mit keresned, menj világgá.” El is indultam, Dél-Indiát 
jártam, egy barlangban is éltem egy hónapig másik három jógival. Akko
riban én ezt teljes odaadással tettem, őszinteséggel, nem volt benne kép
mutatás, hogy majd én erről írni fogok.. .  vagy ehhez hasonló.

— Miért kellett épp a barlangban élni? Hozzátartozott a rituáléhoz?
— Nem, de nagyon jól éreztem magam a három kollégám társaságá

ban. A kommunikációnak egy érdekes módját adta, mert a mi dolgunk az 
volt, hogy jógigyakorlatokat végezzünk reggel, közben meditáljunk, utána 
jöttek a falusiak a környékről és a távolabbi vidékekről, nők, férfiak. 
Problémáikkal elénk ültek, mi pedig meghallgattuk őket és segíteni pró
báltunk az egészségügyitől a jogi kérdéseken át mindenben. Én az álmok 
magyarázásában nyújtottam támaszt. Híre kerekedett annak, hogy én ér
dekes módon magyarázom az álmokat. Persze eltértem a sablonoktól, hogy 
kígyót álmodni ezt és ezt jelent, hanem pszichoanalitikus módon végez
tem elemzést és természetesen a személyiséget figyeltem meg. Lelki gond 
jain ezen a módon tudtam segíteni. Akkoriban a jóga egy nagy megnyug
vást jelentett számomra. . .  Utána néhány évig még jógi voltam, de lassan
ként rájöttem, hogy a jóga statikát jelent, mi pedig egészen más világ
ban élünk, dinamikára van szükség mindenben még a párbeszédben, a 
vitában i s . . .  De tanultam például balettot is, föl is léptem egy színház
ban Buenos Airesben égy időben . . .

— Miért szánta erre magát?
— Egy időben úgy éreztem, hogy a ritmus az életem egy része, a moz

gás ritmusa. Ha zenét hallok, mindjárt mozognom kell, és akkor ezt lega
lább csináljam valami esztétikai szabályok szerint. Elmentem egy iskolá
ba, táncolni tanultam. A színházban persze csoportban léptem föl. Egy 
barátom erre azt mondta, hogy ötéves koromban kellett volna elkezde
nem balettozni, mire én: attól függ, hogy mit akarsz elérni. Ha táncosi 
karriert, akkor igazad van, ha csak boldog ember akarsz lenni, akkor bár
mikor kezdheted, amikor szükségét érzed. Én pedig megelégszem ezzel: 
boldog embernek lenni.

Az interjút készítette: GUBÁS Ágota

Az interjú rövidített formában a Szabadkai Rádióban 1982. február 28-án hangzott eL
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CSORDÁS M IHÁLY

SZÍNÉSZEK LÉPDELNEK A HULLÁMOKON
ÖT SZÍNHÁZI BEMUTATÓRÓL

Hol is ta rt a jugoszláviai magyar színjátszás, drámaírás? — kérdezhetjük 
az összegezés kapcsán, másfél évtizednyire Deák Ferenc Áfonyákjámk. meg
jelenésétől és bemutatásától, majdnem másfél évtizednyire a Fórum Könyv
kiadó sikeres drámapályázatától, amelynek hozadéka lett Majtényi Mihály 
A számüzöttje, Tóth Ferenc ja, Gobby Fehér Gyula színműve, A budai
ak szabadsága és Varga Zoltán apokrif színpadi legendája, A tanítvány. 
Az 1982—83. évi, kilencedik idény eddigi két bemutatóját nézve önkénte
lenül elénk villának fiatalabb színházunk nagy előadásainak képei, befog
va a gyorsan felfelé ívelő pályát Örkény István Macskajátékától — Dür
renmatt Play Strinbergjén (amely országos h írt először hozott az újvidéki 
gárdának), Peter Weiss Mockinpottján és a Csehov-előadásokon át — egé
szen a Beckett-darabig. Szabadkán is a  teremtés lendülete röpítette Thalia 
szekerét a  hetvenes évek második feléből, amikor sorra érkeztek a szín
házba a  színiakadémiák végzős növendékei, közöttük olytan tehetségek, 
mint Soltis Lajos, Jónás Gabriella, Konca Miklós, Kerekes Valéria, Ábra
hám Irén, Bicskei István, Bajza Viktória, Földi László, Póka Éva, Kovács 
Frigyes, akik közül négy-öt év múlva már csak Jónás Gabriella, Konca 
Miklós és Kovács Frigyes nevét találjuk meg e társulat színlapjain.

A kettő közül inkább az újvidéki volt a nagy előadások színháza, 
míg a szabadkai inkább a  kiemelkedő színészi teljesítményekké. Ebben 
a most vizsgált, „kibővített” fél évadban pedig mindkettő az átlagos szín
vonalú produkcióké, amelyek fölé magasodik néhány színművész (Jónás 
Gabriella, Árok Ferenc, Korica Miklós, Kama Margit, Albert Mária, Soltis 
Lajos, Ferenczi Jenő, Bicskei István, Kerekes Valéria, Rövid Eleonóra és 
Bada Irén) alakítása. E néhányan mit sem hederítenek arra, hogy ismét 
hullámvölgybe ju to tt színjátszásmik, hogy drámaíróink nem adnak le 
kéziratokat, vagy pedig gyengécske szövegek kerülnek ki a kezük alól. 
Töretlen hittel és energiával dolgoznak ebben vagy abban (végül teljesen 
mindegy: melyik) színházban, el nem merülve a hullámokban, hanem 
száraz lábbal lépdelve rajtuk, mindig készen a csodára. . .

ÁRVA BETHLEN KATA BŐVÜLŐ TÁRSASÁGA

Jónás Gabriella egyszemélyes vándorszínháza sokfelé eljutott május óta 
a tartományban, s vitte el a kisvárosi és falusi művelődési házak közön
ségének a  neves erdélyi író, Kocsis István üzenetét: „Az ember akkor 
ember, ha összes választási lehetőségei közül a legnehezebbet választja” 
(Bolyai János estéjé).

Ez az erkölcsi kérdés hangzik el sok-sok formában Árva Bethlen 
Kata szájából Szabadkán, Üjvidéken, Kanizsán Temerinben, Kishegyesen, 
hogy az összesereglő felnőttek és diákok meggyőződjenek a vajdasági ma
gyar színjátszás e gyöngyszemének, Jónás Gabriella csillogó tehetsegének 
igaz voltáról, s adják meg fejlődő kultúránk számára fontos válaszukat.

Kocsis István monodrámája úgy kelt életre Árva Bethlen Kata bővü
lő és bővülő társasága előtt, zsúfolásig telt termekben, hogy hihettük: 
erkölcs és hatalom szembesítésének tanúi röppenő századok jelen idejéből 
vagyunk. Még első színművében, a Megszámláltatott fákban jegyet vál 
tott Kocsis a történelemmel — akkor évtizedekben mérte csak távolsá
gait az időnek. Ám A nagy játékosban m ár Martinovics Ignác, a magyar 
jakobinusok vezetője, a  Vérmezőn 1795-ben kivégzett forradalmár életén 
példázza szándékok és történések ellentmondásait. Martinovics Ignác és
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Stuart Mária alakjának megrajzolásakor is szemét a ma emberén tartja; 
róla beszél. Stuart Mária az erőszak nélküli hatalom megtestesítőjeként 
rokona Árva Bethlen Katának, aki körül mindenki elvész, hogy végül 
szerettei nélkül, egyedül maradjon a világban.

Kincses Elemér a hatalom és szeretet, közösség és egyedüllét között 
vergődő Bethlen Katát állította elénk Jónás Gabriella személyében, s 
m utatta meg fiatalon és öregen, szépsége-ereje teljében és sorsüldözött, 
megtört vénasszonyként. Mindezt pedig tette nagyon kevés eszközzel, mégis 
egy részleteiben pontosan kidolgozott és következetesen megvalósított 
rendezői koncepció keretében.

Jónás Gabriella impresszív erejű előadásának az erős vonalakkal 
megrajzolt „belső történésen” belül így válhatott fő sajátosságává a 
pszichikai állapotok kivetítése, a lelki folyamatok lírába ötvözése.

Lírai alkatú színésznő remek produkcióját csodálhatja hát a vajda
sági helységek népe, és láthatja: Árva Bethlen Kata „megöregedéséhez" 
nem kell körülményes készülődés, hanem elég hozzá egyetlen nagyívű 
meghajolás, az ember földig gömyedése, a színésznő ügyes mozdulata, 
hogy szemére kerüljön a jelképes szándékú szemüveg.

A sors vészt, tüzet küld a dráma hősére, és végül a kétséget. A feszült 
ség gyújtópontjában is biztos lábakon áll előttünk Jónás Gabriella, Kele 
mén Tamás Annának a korabeli Erdély világát idéző kosztümében, éppen 
csak néhány szükséges díszleti tárgy társaságában. Ám a láda nemcsak 
a ruhák, hanem a színésznő elrejtésére is jó, ha kell. Hármas-négyes-ötöí 
funkciót lát el, csakúgy, mint a  darabban szereplő más kellékek, csakúgy 
mint a kimondott szavak, amelyeknél meg nem állnunk vétek lenne.

Éppen e nyelvében kiteljesedő monodráma előadása nyújtotta j 
kiváló lehetőséget Jónás Gabriella számára, hogy — Daróczi Zsuzsa után 
ismételten — a szép és szinte hibátlan színpadi beszéd élményében része 
sítsen bennünket.

SZERTEFOSZLOTT ALMOK

Agatha Cristie Egérfogó című bűnügyi játékának előadásával kezdte 
őszi idényét a szabadkai magyar társulat. Gondoltak korábban másra a 
repertoár összeállítói, de — technikai okokra hivatkozva — végül mégis 
e darab mellett döntötték, amelytől többet vártak el, mint azután adott, 
adhatott a közönségnek.

Lehetnének és kellene hogy legyenek mércéink a  szórakoztató szán 
dékú, tehát könnyű műfajú előadásokhoz is! önmagában a műfaj sohasem 
minősít, minősíthet. Az Egérfogónak tehát megvoltak a szabadkai szín
padon is az esélyei az „érvényesülésre”, mint voltak és vannak a világ 
bármely más táján.

A rivaldafényben fel tárulkozó Agatha-világ varázsa az első pillana 
tokban megejtette a szabadkai bemutató közönségét: Aleksandar Zlato 
vic díszletei valamennyire idézték fényeikkel-árnyékaikkal, arányaikkal, 
egyenes vonalaikkal a krimi eseményeinek színhelyét. Maga a játék azon
ban nehézkesen bontakozik ki a kandalló, az emeletre futó lépcső és a 
falak drapériái között: a színészek nyelve gyakran megbotlik és megakad, 
késnek a szükségszerű rendezői megoldások, rossz minőségű magnetofon
felvételről hallgatjuk a darab cselekményének előtörténetét.

Barácius Zoltán rendező keze nyomán mesévé szelídül színpadunkon 
, Agatha Cristie véres története. Ennek a mesének az előadásával igen ráér 

mindenki, sőt a  bűnügyi játék logikai ellenpontozása, drámai pillanatainak 
előkészítése, izgalmas fordulatainak kiélezése, tempójának szabályozása 
is elmarad. Ebben az előadásban azért következnek egymás után az ese
mények, mert következniük kell valahogy; ki-ki elmondja a  rá  kirótt szö
vegrészt. Metcarf őrnagy is szól ugyan a végén, hogy tulajdonképpen ő
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a helyszínre küldött nyomozó, de mintha odáig semmiféle feladata sem 
lett volna a gyükosságok meggátolásában, lényegében „szerep nélküli sze
repet" játszott.

Mindössze apró fordulatok, a humor szikrányi megnyilvánulásai él
tetik a darabot, a  jelenetek-képek megkomponálását hiába várjuk a ren
dezőtől, a színészek pedig a szöveget sem tudják. Az első felvonás végéig 
szertefoszlik a színészek álma, hogy ebben az előadásban jó alakítást 
nyújtsanak. Pedig igazi csemege lehetett volna számunkra az Egérfogó; 
benne felszabadultan, kedvük szerint játszottak volna.

Bizonyára sokat nyert volna a produkció, ha jeleneteinek meg
formálásán, képeinek rögzítésén többet dolgozott volna a  csoport. Kikerül
hette volna azokat a buktatókat, amelyek a  krimi hiányos értelmezéséből 
az előadás mozaikszerüségéből eredtek. Így ugyanis sokszor csak a ren
dező és esetleg a színészek tudják, hogy mi miért történik a színpadon: 
kevés az eredeti bonyodalom, de sok a bonyolítás.

Ebben a produkcióban akkor sem érezzük kiélezettnek a  helyzetet, 
amikor a feleség kést fog a  férjére. A végkifejletet körülményesen készí
ti elő Barácius Zoltán, a csattanók mégsem csattannak igazán, a megol
dások nem eléggé meggyőzőek.

KABARÉMÜ SOR

A Hőköm színház anyagából választott négy történet hátteréül egy
azon díszlet szolgál, amely túlnő szokásos funkcióján: nemcsak eszköze 
a játéknak, hanem mintegy jellemzi is azt. Vagy inkább csak hangsú
lyozza: amit látunk, nem kell komolyan vennünk. A falakon, a mennye
zeten, a különféle emelvényeken milliomegy sajátságos tárgy a korból: 
ruhák, lámpák, képek . . .  Másért nem, csak a rendezői szándék miatt 
kerültek oda: Karinthy nyomán parodizálják az akkori szokásokat, ízlést, 
életmódot.

Változik persze játék közben is a  díszlet, de csak olyan elemeiben, 
amelyek a  játékot közvetlenül is szolgálják. Míg korabeli dalokat muzsi
kál a zenekar és énekelnek a színészek, átrendezik gyorsan a színpadteret 
a következő egyfelvonásoshoz, amelyben a  játék és a zene ugyanígy ke 
veredik majd; nem egymásba olvad, egymásba ötvöződik, mint várnánk.

Nem csupán a szórakoztatás szándékával, hanem egy jól átgondolt 
rendezői koncepció jegyében készült el ez a kissé terjedelmes előadás 
Stílusbeli többletet szeretett volna nyújtani a számunkra ifj. Szabó István, 
amikor groteszk vonásokat vésett a  produkcióba. Csakhogy ezek elhalvá
nyulnak a műsor kabaréjellege mellett, s fejünket törjük ifj. Szabó Ist
ván csodálatos zsibvásárát szemlélve: mit is akart tulajdonképpen vele? 
Minden bizonnyal megmutatni benne a kor lelkét. Csakhogy a kép mind
végig mozdulatlan marad előttünk, mint valami festmény, amelynek fi
gurái életre kelni képtelenek.

Petrik Pál művészi alkotása, ez a tárgyaktól hemzsegő színpadkép, 
nem olvad eggyé a  színvonalas játékkal, Mihajlovic Annamária remek 
jelmezeivel. A kort ugyanis kétféleképpen idézi a produkció: közvetlen és 
közvetett módon. Egy az egyben elevenítik meg a  felcsendülő dalok, a 
jelenetek legtöbbje; áttételesen vallanak róla a morbid és groteszk be
tétek. Szinte minden szereplőt látjuk közvetlenül megnyilatkozni, látjuk 
azután alakoskodni is. Hogy mikor miként viszonyuljanak szerepükhöz 
— ennek törvényszerűségeit nem definiálta a  szándékaiban pontosan kör
vonalazható, de megvalósulásában nem eléggé sajátos rendezés.

A jó  kabaréműsorok színvonalán pörgő, a falvak-városok népét min
den bizonnyal lenyűgöző játék és Murényi Mátyás zenekarának pompás 
muzsikája minősíti ezt a  tovább csiszolható, alakítható összeállítást, mely
nek fénypontjai mégis a  magasabb igénnyel megformált jelenetek: Árok 
Ferenc lojális modorú „drámaíróként" tartja  m arkát a  „mindenható" szer



kesztő pálinkáspohara alá, így fogva fel a lecsurgó nedűt, majd egy 
vérbeli komikus mozdulatával visszaönti; Korica Miklós a heverőre pat
tanva lejt Charles Chaplinra emlékeztető „haláltáneot” az elcsábításra 
szánt hölgyek felett, a furcsán hirtelen vetkőzésben csattogtatva „hózent- 
rágerját", mint kiskanász a karikásostort.

Az akasztás jelenet persze már nem kellett a darabhoz, amely per
cekkel előbb végérvényesen befejeződött.

JÁTÉK A DRÁMÁVAL, A SZÍNHÁZZAL

Bertolt Brecht Baal című színművének újvidéki előadása óriási lég
gömbként emelkedik-ereszkedik sűrű és ritka légrétegek között. „A gyer
mek az anya-szívűeké" emberséges tételét felállító, író aki annyira nem 
hitt az emberben, hogy m ár pályája első szakaszában a: teljes nihiliz
musig eljutott, 1918 végén, fogadásból, négy nap alatt írta meg vaskos 
mondatoktól terhes drámáját. Az érzelmeket a színpadról kiűző Brecht 
első színművének szereplői mélyen éreznek még, de m ár fogalmazzák sor
sukkal a brechti „igazságot": a teremtés koronája annyira romlott, elve
temült, hogy „nem is szabadna a vétket túlságosan üldözni". A romlást 
beszédesen illusztráló képeket azonban a szürrealizmus magasságainak me
sebeli színeivel festette át Milán Belegisanin rendező, s így azután a be
lőlük összeálló előadás mintha nem is Brecht színpadán játszódna, hanem 
fölötte s a valóság fölött valahol. Emlegetett léggömbje nem nyugszik 
meg, távolságában a földnek, hanem jelenetről jelenetre lejjebb-följebb 
röpül, hogy követésébe belefárad szemünk s nyakunk.

Milán Belegisanin olyan előadást hozott létre, amely Brecht művé
szetéből ugyan csak nagyon keveset közvetít felénk, mozaikkockáiban 
eléggé szét is esik, de színészi teljesítményekben gazdag, és ekként igen 
nagy élményt nyújt a közönségnek. Ha a szürrealizmus, az expresszio- 
nizmus, a szimbolizmus, a realizmus, sőt a  romantika stílusárnyalataiból 
„komponált” műsor egyes részeit vesszük szemügyre, elégedetten tapso
lunk; ha alapötletét nézzük, hogy egy és ugyanazon ember két énjét két 
színész formálja meg, csodálattal adózunk a rendezőnek. Marad végül a 
remek játék hatására éledő lelkesedésünk mögött a  hiányérzet: egészében 
keveset mondott az előadás.

Ami Brecht üzenetéből hangsúlyosan megmaradt az előadásban: a 
rossz vonzása elképesztően erős. Baal mindenkit a hatalmába kerít, akivel 
találkozik. Megelőzi a lányok nászágyában szeretett kedvesüket, elcsábítja 
a tisztességes asszonyokat. A lányok megcsalatott vőlegényei bosszúállás 
helyett önmagukat ajánlják nek i. . .

Cirkusz az egész világ! — hangzik a kiáltás, s a díszletül szolgáló 
ördögmalom tetején Baalt pillantjuk meg, amint eszeveszetten hajtja  a 
jelképes hintát. Az állati indulatok kavalkádjában újra  és újra felismer 
hető a Jó arca. Találkozunk másokkal is, akik a jót képviselik (így Johan
nával például), de ők könnyen válalják az áldozat szerepét Baal alantas 
ösztöneinek szorításában. Aki mindvégig, tehát önnön haláláig harcolni 
képes Baal ellen, az éppen meghasonlott énje, Ekardt. Megölésével saját 
sorsát pecsételte meg a Rossz.

Történetet lelünk hát Brecht darabján belül — Ötletes játék ez a 
drámával, a színházzal. Milán Belegisanin vállalkozó szellemű próbálko
zása végül is eredményt hozott, ha nem is teljes eredményt. Többet 
akkor nyújthatott volna, ha biztosabb érzékkel mozog autoritás és rende
zői konstrukció nagyra sikerült távolságai között, többet figyelve az eszté
tikum finom átminősüléseire. Amilyen gonddal kiképezte Ekart rezzenés
telen maszkarcát, annyira elhanyagolta az epizódszereplők figuráinak ki
dolgozását.

Ha nem is egységesen, hanem mozzanataiban, de elénk-elénk villan 
az előadásból Bertolt Brecht furcsa világa. „Kielégítem a fehér galam
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bot!" — ordítja harminckét egészséges fogát villogtatva Baal, ez a  föld 
minden tája felé magját hintő szörnyeteg. Névrokona a sémi népek isten
ségének, aki a  mitológia szerint egy tehénnel bika alakú utódot nemz. 
hogy az őt a megtermékenyítésben pótolja.

Brecht korai műve nyilvánvalóan csak körvonalaiban sejteti az eszté
tikai hitvallását később is gyakran változtató világhírű író mondandóját. 
E kontúrokat is sok helyen homályosította el a  rendező törlőgumija. De 
jelleget adott mégis a darabnak Bicskei István magasan kiemelkedő játéka. 
Bicskei merev arcvonásokkal is ábrázolni képes Ekart bonyolult lelki 
életéL

Ball szerepében jó alakítást nyújtott Soltis Lajos, az élvhajhász, bi
szexuális hajlamú költőt sok eszközzel személyesítve meg. Boris Maksi- 
movic díszletei és Mihajlovic Annamária jelmezei a rendezői elképzelések 
szellemében készültek.

JÓSÁG ÉS GONOSZSÁG ÚTVESZTŐIBEN

Jean Genet A cselédek című drámáját mintha kilenc év óta várták 
volna az újvidéki színpadon: híven François Villon fenegyerek-utódának, 
az életfogytiglani börtönre ítélt költőnek és írónak a sorsához, amelybe 
mindig beletartozott a  várakozás. . .  Kegyelmet a megveszekedett Villon- 
kölyök Sartre, Cocteau, Malraux és mások közbenjárására kapott a  fran
cia elnöki tanácstól; saját helyiségeket, jó feltételeket munkájához a szín
ház talán majd az évtizedes jubüeum ra. . .

Ha nagy rajongással fogadta is, eléggé stílszerűen mégsem bánt a 
bűn költőjével a három színésznő: Ábrahám Irén, Kerekes B. Valéria és 
Rövid Eleonóra. Pedig tehették volna: nem a_ hétköznapok taposómal
mából léptek a Sartre által életében „szentté avatott” „bohóc és vértanú" 
elé — egyikük hosszabb kényszerpihenő, másikuk sikerekkel biztató di
ákévek után, tehát frissen érkezett a fenséges Genet irodalmi alvilágába. . .  
Vonzó kalandnak ígérkezett hát számukra e furcsa dráma eljátszása; míg 
a feladat bűvöletében szerepükre összpontosítottak, éppen a játékról fe
ledkeztek meg mégis. Pedig jóság és gonoszság útvesztőiben bolyongva 
a nagyon sokrétű, finom, könnyed, tiszta játékon kívül más alternatívája 
nem marad, nem maradhat a feladatához felnövő színésznek ebben az elő
adásban.

„Én gyűlölöm, tehát olyannak látom, amüyen!" — mondja a Mada- 
me-ról Solange, megfogalmazva a genet-i világlátás lényegét: sohasem a 
jó, hanem csak a rossz veendő komolyan, hiszen a  jóra nem vagyunk 
képesek. Az úrnőjüket természetszerűen irigylő és éppen ezért gyűlölő 
cselédlányok, Solange és Claire, csak egyetlen ponton kötődnek igazán 
egymáshoz: testvérek. E kötődés életük nagy végleteibe viszi őket, hogy 
akkor veszítsék el, amikor közös ügyüknek megnyerték egymást: a já
tékaikban a Madame-ot alakító Claire, saját megfontolásából és elhatáro
zásából, megissza az úrnőjüknek elkészített mérgezett teát és meghal.

Marjan Bevk rendező inkább külsőségeiben, mint belső összefüg
géseiben ragadta meg a genet-i gondolatot: egymássá minősül á t a jó és 
a rossz. Leegyszerűsített módon értelmezte a  darabot, ám a  több síkú 
játék szükségességének a tudatában irányította a  színészeket azok szá
mára soha el nem ért magasságok felé. Az előadás jelenetei-képei túlsá
gosan gyorsan pörögtek ahhoz, hogy Ábrahám Irén, Kerekes B. Valéria 
és Rövid Eleonóra magukra találjanak, hogy ne kívülről, hanem belül
ről formálják meg szerepüket. Míg közülük az első hagyományos felfo
gásban, egy középszerű színjáték megszokott hőseként tolmácsolta az 
ezer életű dáma érzelmeit, a második inkább a  látványra törekedett, s 
csak a lírai hangsúlyú párbeszédekben érvényesítette tehetségét, addig 
a harmadik csak a mozdulataival, de a hangjával nem bánt magabiztosan. 
Hogy a  kuszaság még nagyobb legyen, Hupkó István a francia fenegye
rek vásott démonainak világához készítette el parodisztikus műmimózáit
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átfúrt puha golyóbisukból,, amelyek morbid bojtokként hatnak. Branka 
Petrovic kosztüméi egyszerűen csak a férfifantáziát lendítik meg, de azt 
alaposan.

Hiányérzettel akkor távozunk erről a jól megtervezett keretes elő
adásról, ha a benne felcsillantott lehetőségeket tartjuk szemünk előtt 
Ezeket nem észrevennünk pedig a három színésznő elleni vétség lenne, 
akik most mindössze a játék nyelvére „fordították le” a dráma szövegét.

*

Kocsis István: ÁRVA BETHLEN KATA (monodráma). Előadta: Jónás Gabriella. Rendezte: 
Kincses Elemér m. v., Marosvásárhely. Díszlet- és jelmeztervező: Kelemen Tamás Anna m. 
v., Marosvásárhely. Bemutató 1982. május 15-én, szombaton, a Szabadkai Népszínház kis
termében.

Agatha Christie: EGÉRFOGÓ (bűnügyi játék). Szereplők: Bada Irén (Mollie), Kovács 
Frigyes (Giles), Majoros Kati (Miss Casewell), Albert János (Paravicini), Nagy István (Chris
topher Wren), Szabó Ferenc (Metcalf őrnagy), Süveges Eta (Mrs. Boyle), Medve Sándor (Trot
ter). Rendezte: Barácius Zoltán. Díszlettervező: Aleksandar Zlatovié. Jelmeztervező: Anna 
Atanackovic. Bemutató 1982. október 1-én, szombaton, a Szabadkai Népszínházban.

VISSZAKÉREM AZ ISKOLAPÉNZT (zenés kórkép Karinthy Frigyes nyomán). 1. Hogyan 
kell bánni a férfiakkal. Szereplők: Jónás Gabriella (Genovéva), Árok Ferenc (Rajongovszky), 
Szél Péter (dr. Kompakt). 2. A dráma. Szereplők: Barácius Zoltán (igazgató), Sebestyén Tibor 
(titkár), Sánta P. Lajos (Pomuc), Árok Ferenc (Mráz). 3. Ugyanaz férfiban. Szereplők: Kori
ca Miklós (Sándor), Jónás Gabriella (Bella), Árok Ferenc (Fuksz). 4. Visszakérem az iskola
pénzt. Szereplők: Barácius Zoltán (igazgató), Tallós Zsuzsanna (titkárnő), Vajda Tibor (tör
ténelemtanár), Karna Margit (matematikatanár), Sebestyén Tibor (fizikatanár), Szél Péter 
(földrajztanár), Árok Ferenc (Wasserkopf). Felléptek még: Albert Mária, Dóró Emma, Juhász 
Anna, Takács Imre. A színház zenekarát vezényelte Murányi Mátyás. Rendezte: ifj. Szabó 
István. Díszlettervező: Petrik Pál. Jelmeztervező: Mihajlovic Annamária m. v. Bemutató 1982. 
december 4-én, szombaton, a Szabadkai Népszínházban.

Bertolt Brecht: BAAL (színmű). (Fordította: Jékely Zoltán.) Szereplők: Soltis Lajos 
(Baal), Bicskei István (Ekart), Balázs-Piri Zoltán (Johannes Schmidt), Ábrahám Irén (Sophie 
Barger), Rövid Eleonóra (Johanna), Ladik Katalin (Emilie), Ferenczi Jenő (Bolleboll). Fel
léptek még: Bakota Árpád, Banka Gabriella, Bicskei Elizabetta, Faragó Árpád, Fejes György, 
Földi László, Horváth József, N. Kiss Júlia, Szilágyi Nándor, Pásthi Mátyás. Rendezte: 
Milán Belegisanin. Díszlettervező: Boris Maksimovié. Jelmeztervező: Mihajlovié Annamária. 
Fényeffektusok: Szagmajszter Zoltán. Mozgáskompozíció: Ivica Klemenc. Bemutató: 1982. 
december 5-én, vasárnap, az Újvidéki Színházban.

Jean Genet: A CSELÉDEK (dráma). (Fordította: Nagy Péter.) Szereplők: Ábrahám Irén 
(Madame), Kerekes Bevk Valéria (Solange), Rövid Eleonóra (Claire). Rendezte: Marjan Bevk. 
Díszlettervező: Hupkó István. Jelmeztervező: Branka Petrovic. Bemutató: 1983. február 3-án, 
csütörtökön, az újvidéki Színházban.
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LÉ V AY EN DRE

A KÉPEK VÁNDORÚTJA
MÜNCHENI NAPLÓJEGYZETEK

A művészi alkotás — még ha torzó is — minden műfajában egy darabja 
a valóságnak. Visszfénye annak a környezetnek, ahol született, melynek 
sajátos jegyei és jelentései életre hívták. Ilyen módon kimondott vagy ki 
nem mondott üzeneteket is közvetít. Vele együtt az ábrázolt valóság már 
nemcsak alkotójában, hanem befogadójában is él, létrejöttének helyén 
vagy más égalj alatt, ahová a mű vándorútja során került. Mert a művek 
— akár a vándormadarak — mindig útban vannak, oda is eljutnak, ahol 
egykor alkotójuk járt, oda is, ahová a  műpártolók várják, hogy ők is 
megismerkedjenek intim vallomásaival, s őszinte hangjából kiérezve az
zal a világgal, amelyben alkotója élt.

A képek mindig útban vannak felénk, sokszor kísérnek minket, örök 
mozgás és helyváltoztatás az életük.

Ezúttal azokról a műalkotásokról van szó, melyeket pár évtizeddel 
ezelőtt, századunk vagy éppen életünk delén vetettek vászonra, kartonra, 
lemezre, üvegre alkotóik, hogy élményeikből valamit megörökítsenek.

Ez az eredeti műalkotásokat közvetítő munka m ár hosszú idő óta 
folyamatban van; indulásának évét igen körülményes volna megmodani 
amikor nem is évtizedekről, hanem évszázadokról van szó, csupán gya
korlatában mutatkoztak hullámzások. A béke mindig kedvezett az ilyen 
vándorutaknak, a  háború mindig megszakította őket, s utána bizony min
dig hosszú időnek kellett eltelnie, mire a nemzetközi kiállítási csarnokok
ban ismét találkozhattunk. Például a New York-i Modem Művészeti Ga
léria szürrealista gyűjteménye Ausztria felkérésére a bécsi Modem Ga
lériában hónapokig vendégszerepeit olyan eredeti művek bemutatásával, 
amelyekkel eddig csak jeles lapokban, képzőművészeti folyóiratokban ta
lálkozhattunk.

Ilyen eseményekben gazdag a  mi évtizedünk.
A tavalyi a maga nemében egyedülálló ajándék volt a művészetbará

tok számára. Münchenben, a Haus dér Kunstban Picasso születésének 
századik évfordulóján özvegye jóvoltából több mint 270 eredeti mű be
mutatásával Picasso utolsó önarcképét is láthattuk.

*

Az idei találkozót — bárhogyan szeretnénk is — nem lehet stílus
jelző szóval megjelölni. Giorgio de Chirico olasz festőművész, akinek ret
rospektív kiállításával ugyancsak a müncheni Haus dér Kunst csarnokai
ban találkozhattunk, a századforduló legizgalmasabb művésznemzedéké
nek soraiból emelkedett ki, mint egy nagy magányos, aki nemcsak in
duláskor, hanem a későbbi évtizedekben is a legtöbb pályatársával harc
ban állt, és az életművére is rányomta bélyegét.

A katalógus m ár első soraiban a képek vándorútjáról szól. . .
Ez a csaknem 150 alkotásból — 93 olajfestményből és 35 grafikából, 

litográfiából, goauche-ból — álló gyűjtemény amerikai (a legtöbb New 
York-i) és európai múzeumokból került a bajor fővárosba. Természetesen 
itt láthatunk a müncheni Bajor Nemzeti Múzeum képtárából is műveket, 
hiszen az olaszországi Szépművészeti Intézet festészeti osztályán végzett 
előtanulmányai után elkerült fiatalon hazájából és 1900-tól 1909-ig a Münche
ni Szépművészeti Akadémiának volt a hallgatója.
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Meglehetősen nagy főleg a fiatal látogatók száma, am it azzal is ma
gyarázhatunk, hogy Giorgio de Chirico (1888—1978) viharos indulása, első 
„meghökkentő" alkotásainak megjelenése éppen a századfordulóra esett, 
amikor a képzőművészetben Párizsból kiindulva minden előbbit túllobogó 
irányzatok jelentkeztek, az egyes irányzatok képviselői között kemény har
cok folytak, olyannyira, hogy a  forrás éveiben a barátok nélkül álló ma
gányosokat — mint amilyen akkor Chirico is volt — majdnem kisöpörték 
a képzőművészetből. Ám ez csak a kezdetben volt. Abban az időben, ami
kor még Chirico is nagyon harapós volt, de a  tízes évek után, később, a 
húszas évek elején valahogy mégis megbékültek és elismerték, befogadták 
maguk közé azt is, akiről tegnap még hallani sem akartak . . .

Chirico Thessaloniában született. Büszke volt arra, hogy Görögország 
bán jö tt a világra, s ezt az érzést annyira uralkodóvá tette lelkében, hogy 
művészetének második — érettebb — szakaszát m ár a hellén művészet 
állandóan melengetett emlékei keltik életre, és termése, A húszas évek 
mitológiája, s az ebben felsorakoztatott alkotások nemcsak hogy jelentős 
mértékben magukon viselik Myron és hellén művésztársainak a hatását, 
de olykor vásznain megjelennek a görög művészet ismert alakjai is, mint 
például A szerelem dala című festményén, vagy azon a vásznán, amelyen 
a  Gladiátorok harcát m utatja be az oroszlánnal; aztán hasonló vonások
kal találkozunk A filozófus és a költő címet viselő izgalmas mélységeket 
sejtető vásznán.

Nem tudom elfelejteni azt a képet; többször is visszahívott az 1924-ben 
készült Euripidész portréja. Zaklatóan elgondolkoztató, hogy a nagy hel
lén triász közül éppen a bandzsal Euripidész arcképét vetette papírra. (Vagy 
csupán ezt köszönhetjük a grafikák és litográfiák válogatóinak?)

Azokban az években, amelyeket Milánóban töltött, vette kezdetét a 
Metafizikai periódusa. Ez az alkotói időszaka nagyobb vihart váltott ki, 
mint amekkorára maga a festő számított.

A legnagyobb visszhangot párizsi kiállítása keltette. A művészetek 
akkori központjában nemcsak a tárlatok szenvedélyes látogatói, hanem a 
számottevő képzőművészeti kritikusok is megszólaltak. . .  Közülük Apol
linaire állt hozzá legközelebb, ö  volt akkor az első, aki elismerő hangon 
írt munkáiról, úttörő vállalkozásairól, mint aki zászlót hajt művészete 
előtt, ezzel szemben Jean Cocteau A húszas évek mitológiája címet viselő 
korszakáról azt írta, hogy ezek a művek arról vallanak, hogy „a sejtelmes- 
ség laikusa” alkotta őket.

A metafizikai periódusára jellemző vásznai: A nagy metafizikus, A 
metafizikai enterieur, A költő bizonytalansága, A metafizikus a gyárral a 
geometrikus elemek dominálásával jelentős alkotások. Olyan sok új vo
nással gazdagította művészetét, hogy ezeknek alapján még ellenfelei is 
„a szürrealizmus előfutárának" nevezték. . .  Ám a teljes elismerés még 
sokáig késett. Már a húszas éveken jóval túl jártunk, mire André Breton 
után az imént említett irányzat két legmerészebb hangú mestere, Margritte 
és Salvator Dali is elismerték, ami annyit jelentett: befogadták a szürre
alista mesterek körébe.

Ezen a tárlaton a kiállított portrék között öt önarcképével találko
zunk. Jóllehet a fehér márvány, illetve a márvány színének érvényesí
tése ezeken nincs jelen, de vonásaikban mégis emlékeztetnek arra, hogy 
a nagy elődök követője az egyikben is, a másikban is jelen van. Az any
járól bemutatott három portré — különösen a szürke színváltozatban 
megalkotott olajképe — a chiricói ecsetkezelés egyik legmegkapóbb da
rabja.

Nem mehetünk el szótlanul a hihetetlen távolságokat sejtető víziója, 
a Gare Montpamasse mellett. Ezzel rokon A szerelem dala című alkotása, 
s a vele rokon képe, a Közel a tengerhez. A szürrealista víziónak ugyancsak 
sokoldalúságát idéző darabjai még a Szent halak, A különös csendélet és 
A költő háza.
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Az új gondolatokat ébresztő grafikái és litográfiái a nekünk nyújtott 
válogatásban így, egy csokorba fogva egységes hangulatot teremtenek 
befelé élő alakjai körül: nem egy képéből szinte kizeng a vasárnap dél
után csöndje, pedig Chirico soha nem volt peintre dimanch. Mégis: egyik 
is, másik is ünnepi fényeket áraszt; azt a melengető fényt, amelyet a mi 
eldologiasodott világunkban s ennek ünnepnapjaiban hiába is keresünk.

Már harmadszor álltam meg A Triton és a séllő című nagyméretű s 
minden nézőt megállító festménye előtt. Mint m ár említettem, a hellén 
művészet alakjaitól nemtudott és nem is akart szabadulni. S ez ismé
telten azt a belső meggyőződésünket erősíti meg, hogy művészetében min
dig jelen van a klasszikusok romantikus interpretációja.

Ez a retrospektív tárlat festészetének 1911-től 1925-ig alkotott mun
káit öleli fel. Nem teljes a kép, amit kaptunk róla, hisz majdnem élete 
utolsó esztendeiig dolgozott, m ár mint a modern művészet követője, de 
ezekről a munkáiról sokkal kevesebbet hallani, mint az itt látottakról, 
m ert ezek az első nagy retrospektív kiállításán jelentek meg Milánóban és 
1970-ben Hannoverben.

Vitatott festő volt, mint a századfordulóban annyi más, mégis m a
radandó nyomot hagyott maga után, amit André Breton nem egy
szer megerősített Századunk művészettörténete című munkájában.

*

Nézem a nézőt. így indul el megnézni s megérteni a képet. Aki fölfe
dezett egy ismeretlent, az megelégedetten távozik a tárlatról.



O LVASÓ NAPLÓ

AZ IRODALMAINK KÖZÖTTI KÖLCSÖNÖSSÉG 
DOKUMENTUMA

MARIJA CURČIĆ—VIDA ZEREMSKI: Bibliografija međusobnih prevođa 
književnih dela naroda Jugoslavije i narodnosti Vojvodine 1945—1980. 
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad, 1982.

Nem kívánom ismételgetni a közismert és általánosan elfogadott érveket, 
melyek a nemzetek és nemzetiségek közötti irodalmi kapcsolatok, a köl
csönös műfordítások mellett szólnak, sem e tevékenység állandó s külön
böző szempontú vizsgálatának, elemzésének indokoltságát. Szokásomtól 
eltérően azt sem vizsgálom ezúttal, hogy hol tartanak, meddig jutottak a 
jugoszláv nemzetek és a vajdasági nemzetiségek egymás irodalmának s 
általa egymásnak a megismerésében — bár az írás tárgyát képező kiadvány 
(A jugoszláv népek és a vajdasági nemzetiségek kölcsönös műfordításainak 
bibliográfiája 1945—1980) minden eddiginél nagyobb lehetőséget nyújt s 
valósággal csábít erre. Ügy vélem, a szerzők nemes szándéka, hatalmas 
és lelkiismeretes munkája s annak előttünk fekvő eredménye megérdemli, 
hogy ezt méltassuk, a könyv kínálta elemzési lehetőségekkel pedig más 
alkalommal éljünk.

A szerzőpáros munkája természetesen nem a semmiből s nem előz
mények nélkül született meg. Könyvük bevezetésében meg is jelölik a ha
sonló tárgyú korábbi bibliográfiákat, de m ár itt bevezetőben le kell szö
geznünk, hogy Marija čurčić és Vida Zeremski műve minden eddigi ha
sonló vállalkozásnál jelentősebb, mondhatnánk, mindazok összefoglalása 
és betetőzése. Először is minden eddiginél nagyobb időszakot, nem keve
sebb, mint három és fél évtizedet fogtak át (1945—1980), másfelől nemcsak 
a fordítás, hanem az annak alapjául szolgáló eredeti művek pontos bib
liográfiai leírását is közlik. A könyv ilyenformán — bár a címe ötnyelvű — 
valójában hétnyelvű, mert a Vajdaságban egyenrangúan használt öt nyelv 
(szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin) mellett a macedón és szlo
vén nyelvről fordított művek eredetije, illetőleg a vajdasági nemzetiségek 
nyelvéről macedónra, szlovénre fordított művek macedón, illetőleg szlovén 
nyelven vannak jelen.

További erénye és értéke a könyvnek, hogy mind a teljesen lefordí
tott, mind a kétnyelvű kiadványok, valamint a válogatások, gyűjtemények, 
antológiák feldolgozásában közli a kiadvány teljes tartalomjegyzékét, te
hát a versek, novellák, esszék stb. címét eredetiben és fordításban. Ha 
például valaki arra kíváncsi, milyen válogatásban vehette birtokba a ju
goszláviai magyar olvasó 1965—67-ben a jugoszláv költészetet, illetőleg 
mit tekintett abban lényegesnek a válogató Ács Károly, megtudhatja e 
könyvből anélkül, hogy a Napjaink éneke I—II. c. antológiát kézbe kellene 
vennie.

*

Amint a bevezetőben kifejtik, a szerzők szándéka az volt, hogy három 
részre tagolva az anyagot, áttekinthetőbbé tegyék: külön az egyes, önálló 
műveket, a teljesen lefordított könyveket, külön a párhuzamos fordítá
sokat, illetőleg a kétnyelvű kiadványokat s végül a válogatásokban, anto
lógiákban közölt műveket. Az elvvel ugyan aligha lehet vitánk, de meg
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valósításával m ár igen. Kérdés, hogy vajon az életmű-válogatásokat ki le
het-e egyenlíteni az antológiákkal. E bibliográfia szerint ugyanis Ivó And- 
ricnak csak egyetlen műve jelent volna meg „teljesen lefordított könyv" 
alakjában Jugoszláviában magyarul (Kisasszony. Fordította Herceg János. 
Testvériség—Egység, 1954). Pedig ismeretes, hogy megjelent a Híd a Dri- 
nán és a Vezírek és konzulok: Travniki krónika is a regények közül. Csak
hogy ezek az emlékezetes 1962. évi nagykötetes válogatás darabjaiként 
jelentek meg, s így a válogatások („Dela u izboru i antologijama") cso
portba kerülték. Ugyanez történt Krlezával is, akinek az önálló művek 
csoportjában csak az 1960-ban megjelent Bankett Blitvában című regé
nye található, míg az olyan ugyancsak teljes művek, mint a Filip Latinovtcz 
hazatérése, A Glembayak: drámák, a Glembayak: próza és a  Zászlók 1—11. 
a harmadik csoportba került, mivel az 1964—65-ös nyolc kötetes életmű
válogatásban jelentek meg. Ügy vélem, hogy ezeket a műveket minden
képpen az első csoportban kellett volna bibliográfiai egységként feldol
gozni, a harmadik csoportban pedig csak a sorozat darabjaként feltüntet
ni, utalva a feldolgozás helyére, sorszámára.

Az anyag tagolásának választott elvét más esetekben sem alkalmaz
zák mindig következetesen. Miroslav Antic Egy szőke hajtincs című ver
seskönyvének három kiadását például két fejezetben találjuk. Az első 
kiadás, minthogy tartalm a azonos az eredeti első kiadásáéval, teljesen 
lefordított könyvnek minősül, s az első csoportba került, a másik kettő 
pedig, némileg változott tartalommal, a válogatások között kapott helyet. 
De vajon nincs-e az eredetinek is újabb kiadása, amellyel e műfordítások 
azonosak? Vagy: Majtényi Mihály Forró föld című novellás könyvének 
1951-es szerbhorvát fordítása (Vreto tte. Matica srpska) — bár nem tel
jesen azonos tartalm ú az eredetivel — az első csoportba került, míg a 
Narodna knjiga 1976-os novellaválogatása (Cudo na ütnöm  polju), amely
nek megfelelő eredeti kiadása nincs is, természetszerűen a harmadik cso
portba került. I tt  volna a  helye nyilván a  Forró földnek is. Még furcsább, 
hogy az első csoportba került a  Naucite pjesan című kiadvány (Tankönyv
kiadó Intézet, 1980), amely már alcímében is feltünteti, hogy válogatás: 
ízbor iz savremene poezije jugoslovenskih naroda i narodnosti — Jugo
szlávia népei és nemzetiségei mai költészetének antológiája. A kiadvány 
magyar címe: Találkozások, tartalm a ugyan azonos az eredetivel, tehát 
teljesen lefordított könyvnek is tekinthető, mégis egyértelműen válogatás, 
antológia.

Tapasztalható következetlenség a  kétnyelvű kiadványok feldolgozásá
ban is. Míg Böndör Pál, Koncz István, Oskar Daviéo, Tolnai Ottó, Vaskó 
Popa kétnyelvű kötetei természetesen egy könyvként, egy bibliográfiai 
egység két-két sorszámmal (597, 598; 599, 600) — mintha nem szintén egyet
— Vemost) és a Gorski vijenac — Hegyek koszorúja két-két bibliográfiai 
egység kétkét sorszámmal (597, 598; 599, 600) — mintha nem szintén egyet
len könyvről volna szó. Egészen másféle kiadvány s más feldolgozást is 
igényelt volna Miroslav Antié és Fehér Ferenc Bője i reöi — Színek és 
szavak című kétnyelvű verseskönyve. Mint ismeretes, e könyvben mindkét 
költőnek eredetiben és párhuzamos műfordításban olvashatók a versei, 
mindketten ugyanabban a kötetben szerzők és műfordítók is. A könyv 
mégis csak Fehér Ferenc neve alatt szerepel, pedig mindenképpen helye 
volna Antié magyarra fordított könyvei között is, amint helyet kapott 
Fehér Ferenc szerbhorvátra fordított műveinek sorában.

*

Valljuk be, hogy a szerzők amúgy is rendkívül nehéz munkáját, sok 
tekintetben úttörő vállalkozását a hazai könyvkiadók is jelentősen megne
hezítették. Nemcsak azzal, hogy némelyek nagyon hanyagul teljesítik azt 
a törvényes kötelezettségüket, hogy pl. a Matica srpska könyvtárának — 
mint minden nemzeti könyvtár rangú intézménynek — eljuttassák a kö
telező példányokat. Nem lehet ugyanis eléggé dicsérni a szerzőknek azt 
az eljárását, illetőleg szándékát, hogy a lefordított mű eredetijét is pon
tosan leírják bibliográfiailag. (Általános szokás ugyanis a mű eredeti cí
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mét, jobbik esetben annak kiadóját és megjelenési évét feltüntetni — zá
rójelben a  fordítás címe után). Csakhogy a mi kiadói gyakorlatunk leg
inkább csak addig megy el, hogy a mű eredeti címét tünteti fel, kiadóját 
és megjelenési évét m ár nem. Pedig nem ritka eset, hogy az író újabb ki
adások esetében módosít a szövegen, bővít vagy összevon, esetleg átcso
portosít, s ha az ennek alapján készült fordítást veti össze valaki az ere
detivel, ártatlanul vádolhatja meg a fordítót ferdítéssel, a kiadót akár 
cenzúrázással is. Tudomásom szerint külföldi művek fordítói-kiadói jo
gának átengedésekor a kiadó nevének és a kiadás évének feltüntetése kö
telező. Természetes, hogy ezt hazai viszonylatban is kötelezővé kellene ten
ni. (Lássunk csak találomra egy példát: Róbert Musil Tőrless iskolaévei c. 
könyvének szennycímlapján többek közt ez olvasható: „A fordítás a ham
burgi Rowohlt Verlagnál 1957-ben megjelent Róbert Musil: Prosa, Dramen, 
Spáte Briefe című kötet alapján készült". De íme egy követendő hazai 
példa is: Bori Imre Književnost jugo slovenskih Mađara Matica kiadású 
könyvének megfelelő oldalán ez áll: „Naslov originala: Bori Imre: Irodal
munk évszázadai. Forum Könyvkiadó, Novi Sad, 1975.")

Egészen kivételes gondot okozott, sőt megoldhatatlan feladatot je
lentett a szerzőknek Sinkó Ervin könyveinek horvát fordítása. Arra tö
rekedtek, hogy itt is feltüntessék a magyar eredetit, s mi történt? Kide
rül, hogy például az Egy regény regénye eredetije 1961-ben jelent meg. 
a — belőle? — készült fordítás pedig már 1955-ben! Az Optimisták — e 
bibliográfia egyébként téves adata szerint — magyar eredetiben csak 
1965-ben, horvát fordításban pedig m ár 1954-ben jelent meg; a Tizennégy 
nap magyarul (ugyancsak e bibliográfia szerint tévesen) 1966-ban, horvát 
fordításban pedig 1947-ben. Ezt a látszólagos zavart az sem oszlatta volna 
el, ha a szerzők az Optimisták első, 1953—55-ös (Testvériség—Egység-féle) 
magyar kiadását írják le, vagy a  Tizennégy nap (ugyancsak Testvériség— 
Egység-féle) 1950-es kiadását, hisz a fordítás még így is megelőzte az ere
deti mű megjelenését. Mi kortársak természetesen tudjuk, hogy a felsza
badulás után Zágrábban megtelepedett Sinkó Ervin műveit, melyek jó
részt az emigráció évtizedeiben keletkeztek, kéziratból fordították hor- 
vátra, s magyarul csak később láttak napvilágot könyv alakban. De mit 
kezd ezekkel az adatokkal a majdani kutató?! Valamilyen formában mé
giscsak jelezni kellett volna, hogy a fordítások alapja nem könyv, ha
nem kézirat volt. Egyértelműen kiadói mulasztás következménye például 
a Korok, nézetek, alkotások című tanulmány- és esszékötet felemás bibliog 
ráfiai feldolgozása. A könyv Petar Džadžić válogatása alapián készült, 
a fordítás kéziratból, de az írások eredeti címét a  kiadó elmulasztotta 
feltüntetni, s így a szerzőknek csak azok egy részének eredetijét sikerült 
megállapítaniuk. Érthetetlen viszont, hogy olyankor is téves adat kerül 
a bibliográfiába, amikor a kiadó, helyesen, feltüntette az eredeti címét. 
Mato Lovrak népszerű ifjúsági regénye, amely három magyar kiadást ért 
meg, a Hófúvásban, természetesen a Vlak u snijegu fordítása, jelen könyv 
pedig a Deca velikog sela címet közli. Miért?

Ugyancsak a kiadó (Forum) mulasztásának következtében m aradt ki 
a bibliográfiából Mihailo Lalié Siralomhegy című regényének fordítása. 
(Csak az 1959-ben megjelent Lakodalom szerepel.) Pedig elsőrendűen fon
tos kiadói vállalkozásról van szó. A Siralomhegy a második jugoszláv iro
dalmi mű (az első Ivo Andrić A vezír elefántja volt 1963-ban), amely be
került a budapesti Magvető Világkönyvtár sorozatába, a világ legrango
sabb íróinak sorába, s 6000 példányban jutott el a magyar könyvpiacra. 
(E sorozatban — hogy csak néhány nevet említsünk szinte találomra — 
ilyen nagy nevek találhatók: Thomas Mann, James Joyce, E. Hemingway, 
A. Moravia, Scott Fitzgerald, A. Camus, W. Faulkner, H. Böll, F. Kafka. 
N. Mailer, G. G. Marquez, Patrick White, S. Beckett, Günter Grass, H 
Miller s a jugoszlávok közül még Miloš Cmjanski: London regénye, 1975 
ben.) És Lalié regénye az első ,amely a két kiadó közös vállalkozásának 
gyümölcse, melyet a Cmjanski-regény követett. S mi történhetett? Vagy 
az, hogy a Matica srpska könyvtárába olyan példány került, amelyen csak 
a Magvető szerepel kiadóként, s csak a szabadkai Minerva nyomda neve 
utal arra, hogy mégis itt készülhetett, vagy talán el is maradt a kolofon
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ilyen esetben kötelező mutálása. Mindenesetre a jugoszláv irodalmak ha
zai magyar bibliográfiája egy jelentős kiadói tett dokumentumával lett 
szegényebb.

Egészen pontos és hiánytalan bibliográfiát — kivált ennyire speci 
álisat — talán nem is lehetséges összeállítani, hisz adatait vagy az egye
temes jugoszláv bibliográfia hatalmas tengeréből kell egyenként kihalász
ni vagy a korábbi hasonló — szintén többé-kevésbé hiányos és pontatlan 
— bibliográfiákra alapozni. Nem sikerült ez maradéktalanul a Curčić— 
Zeremski szerzőpárosnak sem — oly tiszteletre méltó alaposságuk és kö
rültekintésük ellenére sem. Kimaradt például Szeli István szerbhorvát 
nyelven megjelent tanulmányválogatása, a Građansko nasleđe u socijalis
tičkoj kulturi Mađara- u Jugoslaviji i njeno prevazilazenje (Komunist, 
1979), amelynek éppúgy ott volna a helye, amint ott van az egy évvel ké
sőbb megjelent Izabrane studije kötet (Bratstvo—Jedinstvo, 1980); kima
radt továbbá Herceg János 1979-ben megjelent Plavi topoljak című novel- 
lás könyve (a Zombori Városi Könyvtár kiadása). De soroljuk tovább, hogy 
egy következő bibliográfia vagy ennek újabb kiadása még teljesebb le
hessen: hasztalan keressük itt Löbl Árpád (Lőrinc Péter) emlékiratainak 
szerbhorvát kiadását (Lutanja i saznanja. Izbor iz memoara. Az újvidéki 
bölcsészkar Történelmi Intézetének kiadása, 1975); Kristina B renkova... 
Hontalan cicáját (Forum, 1968); Ivan Kušan Koko i duhovi című ifjúsági 
művének csak szlovák fordítása található itt, holott magyarul is megje
lent Koko és a szellemek címen (Forum, 1962), még Majtényi Mihály for
dításában; Sulhóf József Varázsvessző című regényének meg csak szerbhor 
vát fordításáról tudnak a szerzők (Čarobni štapić. Bratstvo—-Jedinstvo, 
1956), de a szlovénról már nem, amely a Cankarjeva založba kiadásában je
lent meg 1957-ben Čarobna palica címen; nem találkoztak a szerzők Major 
Nándor Krumplilovacskák című meséjének szlovák fordításával sem (Zemia- 
kove konicky. Obzor, 1972), és Michal Babinka Igor nagyra nő című ver
ses meséjének is csak 1976-os második kiadását vették fel a bibliográfiába, 
amely igénytelen kis füzetként a Házi olvasmányok sorozatban jelent meg, 
holott m ár 1972-ben is megjelent szép nagy formátumban, kötve, illuszt
rációkkal.

Amint a  bevezetőben köszönettel nyugtázzák, a szerzők több fordító 
és író segítségét is igénybe vették, köztük természetesen magyarokét is 
a „forrásművek címeinek pontos meghatározása végett”. Sajnálatos azon 
bán, hogy — valószínűleg — elmulasztották a kész kézirat megfelelő ré
szének átnézését magyar, szlovák, román és ruszin lektorral. (Kellő nyelv
ismeret hiányában csak a magyar nyelvű anyagról mondhatok véleményt.) 
Ha ugyanis ezt megteszik, aligha történhet meg, hogy már a könyv címe 
nyelvi hibával jelenjen meg, azaz, hogy a vajdasági elől elmaradjon a 
nagyon is szükséges határozott névelő (A jugoszláv népek és vajdasági 
nemzetiségek...)  Hogy Fehér Ferenc Magyarázó versébői Magyarázó veres 
lett, talán sajtóhiba, mint ahogy az is, hogy a Rég múlt idők meséi (Ivana 
Brlić—Mažuranić meséskönyve) második kiadásának leírásában ezt olvas
hatjuk: „az illusztrációkat és a fedőlapot Bálint István” (a készítette le
maradt), de hogy a többkötetes műveknél a kötetsorszám mindannyiszor 
így van feltüntetve: „Kötet I. Kötet II. vagy Könyv I. Könyv II.”, az két
ségkívül a nyelvismeret hiányára vall! Az észlelt hibák felsorolását zár
juk azzal, hogy a bibliográfia Petko Vojnić Purčar Az otthon egyre távo
labb (Dom, sve dalji) című NIN-díjas regényének (Forum, 1979) fordításá
val Fehér Ferenc amúgy is igen gazdag fordítói opusát gyarapítja, holott 
e művet Fehér Teréz ültette át magyarra.

*

Befejezésül legyen szabad megismételnem: bíráló észrevételeimmel, 
a hibák kiigazításával, a hiányosságok és pontatlanságok elősorolásával 
korántsem az volt a szándékom, hogy Marija Curéié és Vida Zeremski 
fáradozásainak gyümölcsét alábecsüljem, ellenkezőleg, kifejezett elvárá
suknak megfelelően valóban méltányolom munkájukat, sok-sok (általam



is ismert) nehézségbe ütköző törekvésüket, s művüket szinte felbecsülhe
tetlen értékűnek tartom. Természetesen sokkal könnyebb a kész munká
ban a hibákat megtalálni, mint egy ilyen anyagot összehordani és rendsze
rezni, de a kutatóknak s mindazoknak, akik ebből az anyagból meríteni 
kívánnak, talán e kiegészítések és pontosítások is hasznára lesznek.

JUHÁSZ GÉZA

ÉLŐ ÉS HALVÁNYULÓ KÉPEKRE VISSZANÉZVE

HERCEG JÁNOS Árnyak.
Fórum, Üjvidék, 1982.

A kortársak, ha majd két emberöltőn át végigjárják az élet útját, olykor 
szinte bármilyen távolságból átthallják egymás szíve dobogását, lépteinek 
közeledő vagy távolodó kopogását, látni vélik egymás alakját felbukkanni 
itt is, ott is: egyik vagy másik azután meggyorsítja lépteit, hogy még az 
élet távolból m ár látható újabb kanyaróban utolérje azt, akivel együtt 
indult.

Majdnem az indulástól kezdve párhuzamos volt az utunk. Igaz, én 
még az útkereszteződésnél tartottam, a két évvel előttem járó Herceg 
Jánosnak viszon m ár 1933-ban novellás kötete jelent meg Viharban címmel 
Szenteleky Kornél előszavával. Engem a kis kötet minden darabjával 
magával ragadott, mint aki szenvedélyes rajongó is volt, igaz, nem voltam 
kiforrott szerkesztő, mint irodalmunk fáradhatatlan fészekrakója, s nem 
voltam olyan világvárosi kultúrán nevelkedett, mint Szenteleky, de nem 
is kérdőjeleztem meg egyetlen írását sem, mert minden sorában benne 
éreztem Bácska lélegzetét. E novellás kötet előtt s a mi vajdasági író
inktól ilyen sodró erejű sorokat még nem olvastam. Szerettem Radó Imre 
finom szövésű elbeszéléseit, Szirmai Károly hátborzongató vízióit, Börcsök 
Erzsébet krónikás hangvételű, kimondottan nőies akkordjait, melyek a 
Kárpátok déli csücske alól egészen a mi örökké szomjas homokvidékünkig 
felhallatszott, de meg kell vallanom, hogy hozzám akkor is Herceg János 
szépprózája, Bencz Boldizsár költészete és Laták István húsba maró vallo
mása a Jaszi bara partjain ácsorgó emberekről állt a legközelebb.

Herceg János minden novelláját, elbeszélését, regényfejezetbe kíván
kozó tárcanovelláját — egyik-másik a dráma műfajának kemény húrfeszí
tését is felidézte — úgy fogadtam be, mint a táj fényének, szürke, borongós 
égaljának visszatükröződését, s ebben elmosódhatatlan alakjai erőteljes 
Herceg János-i vonásokkal élnek. Élnek: halványuló képekben is lírai 
vonásaikkal mindig nyíltan a szemünkbe néznek.

Azok közé az írók közé tartozik ő, akiknek nemcsak cselekménydús 
mesélő kedvük kifogyhatatlanul gazdag, szövegszövésük, akár a csillogó, 
rohanó patak, csörgedező, de tipológiájuk a drámaíró erényeit ébreszti 
fel bennünk, ha oeuvre-jükben nincs is ennek megfelelő s ezeket az izzó 
mozzanatokat tömény jelenetekben rögzítő színpadi játékuk. De lehet, 
és talán lesz is nemsokára, mert — csak egyet mondjunk — Kekez Tuna 
alakja az őt körülvevő novellákkal, karcolatokkal ugyanúgy egy mozgalmas 
színpadi játékba kívánkozik, mint Tersánszky József Jenő Kakuk Marcija, 
olyan műbe, melyet ha műsorra tűznek, nem lehet egyhamar kivenni az 
évi játékrendből, mert az „már elmozdíthatatlanul benne él, még ha csak 
hangjaival, szoborrá merevült alakjaival is", ahogy ezt Bertolt Brecht egyik 
darab- vagy próbaelemzésében sejteti.

Tehát még az is felújításra váró anyag, amit fiatalkorában alkotott 
művei rejtegetnek, és az is, amit mint irodalmunk primus inter pares
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írója ma ír, napjainkban rendez sajtó alá termékenyen, és a  rohanó évek
kel csodálatosan lépést tartva, hogy elmondjon mindent, de mindent az 
utána következőknek, mindazt, amit az 1910 körül fellépő nemzedék magá
val hozott. Azért említem ezt évszámmal megjelölve, mert nálunk akkor 
ez volt a legnépesebb és tömegeket mozgásba hozó kezdeményezésekben 
a legmerészebb . . .

*

Életéveinek emelkedésével nem csökkent, hanem örvendetesen foko
zódott Herceg János termékenysége. Sőt, talán azt is elmondhatnánk, hogy 
az elmúlt évtized — ha mértékegységeim megfelelnek a valóságnak — alko
tásokban legtermékenyebb évtizede, olyannyira, hogy munkája nagyon sok 
vonatkozásban, a műfaji változatokat is ideértve, példaként állhat azok 
előtt, akik holnap vagy holnapután erre a rögös pályára lépnek. Ez a 
ritkaszép példa ezt a jelentést és a  tevékenység határidejét jóval a nyug
díjéveken túl meghatározatlan időpontra nyújtja ki.

Amikor ezt a nemrégiben legújabb műveit taglalva a megilletődés 
és az elismerés hangján említettük meg egy írói körben, ő igazán, a leg
természetesebb szerénység hangján arra a kérdésre, hogy mi is indítja 
ilyen, korát meghazudtoló lelkesedéssel új vállalkozások felé, csak ennyit 
mondott:

— Engem ez éltet!
Az éltető erőnek ezzel a megjelölésével a nemrégiben megjelent leg

újabb novellás kötetében is találkozunk.
Amikor ez számtalan más kérdésre is emberi választ adó három 

szava elhangzott, egy kicsit csodálkozva néztem a szemébe.
— Mi az, ami éltet?
A válasz most egy átölelő karmozdulat volt szótlanul. De értettem. 

A régi emlékek felidézése, hogy el ne tűnjenek nyomtalanul, vagy a két 
világháborút átélt ember teljes feloldódása a mában, vagy a mai történé
sekben feloldódva lépni tovább, mint aki napjaink izzó eseményeinek is 
lehajló éveiben fiatalos hévvel tanúja akar lenni.

Ha kérdésként vesszük az itt vagy-vagy-ba sűrítetteket, a válasz megint 
csak tömör és egybefoglaló:

— Mind a kettő!
Ha végiglapozzuk legújabb köteteit — mert, mint mondottuk, a most 

leperdült évtizedben lezajlott alkotói tevékenységét idézték —, a szövegben 
önfeledten elmélyedő olvasó az imént említett megnyilatkozásokkal talál
kozik megint csak igazi, Herceg János-i megfogalmazásban.

*

Legújabb novellás kötete Árnyak címmel tavaly, az esztendő vége 
felé jelent meg. Nem is tudom felfogni, hogy ez a maga nemében kivéte
lesen vonzó, izgalmas, olvasót transzba hozó könyv miért maradt eddig 
(a recenziót soha nem számítva) visszhangtalanul. Olyan gazdagok vagyunk 
szépirodalmi termésben, hogy kiemelkedő értékeinket is hagyjuk, hogy 
a mindent elnyelő csönd takarja el (Dér Zoltán komoly értékű kritikáját 
kivéve; ez is m ár január vége felé jelent meg), vagy azon az állásponton 
vagyunk, hogy maga a könyv és szerzőjének a neve hivatott arra, hogy 
fölverje maga körül a népszerűsítő hullámokat?

Ez a tény is felfokozta érdeklődésemet.
A csönd ilyen mindent elfedő fátylát ismerve, és feltépésére régen 

készen fokozottabb érdeklődéssel vettem kezembe Herceg János legújabb 
novellás kötetét. Már első sorai magával ragadtak és megejtettek azzal 
hogy a töményre szorított elbeszélés hangjai a lehalkított mélységek 
helyett a neo-szürrealizmus érdekfeszítő hangvételét érvényesíti itt.

Ügy érzem, nem véletlen, hogy az Árnyak olvasása közben a kötetben 
visszalapozva nem egy novellát vagy tárcanovellát ú jra átolvastam. Rejtett 
életmozzanatokat felcsillantó cselekménye, a cselekmény lidérces bonyo
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lítása úgy magával ragadott, hogy egyszeri olvasás után nem tudtam tőle 
szabadulni. A kötet első elbeszélése is erre a cselekedetre késztetett, 
hogy ide-oda csapongását nyomon követhessem úgy, mint hősnőjénél, Draga 
Éleznél, ennek a különösen vonzó alaknak árnyai követték élete fényét.

Az árnyék és a fény játéka még szuggesztívebben visszaverődnek az 
alkotó vízióinak hatása alatt a Fényben című novellájából, amelynek alko
nyodó szerelmet visszavágyó cselekménye a Qarnero fürdőhelyein játszódik 
le. Főhősnője, Kithy egy kicsit Draga Elezre emlékeztet távolról idecsöp 
pentségében. A csoda itt is jelen van a fényben, ahol az idős tanár, a 
távoli búzamezők fia az Adria partján találkozott a látomásaiban élő Hab
leánnyal, és bele is szeret a „naplemente előtt ébredt szerelemmel”, de 
csöndesen titkolt szerelmét elvitte, elnyelte a fénycsóva, és egy felfogha
tatlan űr támadt a helyén. Itt az alkotó nem a tengert írja  le, hanem a 
hangfogó alatt lágyan felcsendülő hangon azt, amit a tenger mond nek i. . .

A történetek itt — m ár a vén kontinensen — valósággal kergetik 
egymást: London, Párizs, Bécs, Nápoly varázsa következik egymás után. 
A fejezeteket átmelegítő lírája a Két nagymamabán a mértéktartó érzel- 
mességig lágyul, akár a Napsugár sejtelmes kettősségben és az Elsüllyedt 
világ hegyei és völgyei között, ahol „a fiatalság tűnik el könyörtelenül 
egy idő után”.

Ahogy az árnyak között Európa fénypontjait megtaláljuk, most itt, 
aztán meg ott villannak fel, északon vagy délen, ugyanígy lüktetve él ebben 
a kötetben Vajdaság, közelebbről Bácska is, még jobban leszűkítve a len
csét: Zombor és Szabadka, Palics és a csatorna partja ma is élő és rég 
eltávozott alakjai, akik az egykori polgári világ népszerűségükről és vagyo
nukról, dáridóikról híres figurái voltak, mint a Lelbachok, a Szemzők, 
a Lipozencsichek, a Halbrohrok, Beckerek és Losonczyak, akik futottak a 
borjúszemű kislányok után „a szerelemnek ebben a  pillanatnyi félálmá
ban”.

Olvasás közben Herceg János nem egy játékos fordulatokkal teli 
képe vagy csoportképe az együttérzéstől indítva — az alkotó szándéka 
is ez — kesernyés utóízt hagy a befogadóban. Itt a Magány Péter bácsijára 
gondolok, a szegény öreg útkaparóra, aki gyengeelméjű leányával együtt 
kihullott az élet tenyeréből. Még utolsó éjszakáján is a szíve mélyén melen
getett reménnyel az utcáról részegen hívogatta Lidit, a magányos öreg 
özvegyasszonyt, aki nem tette lehetővé számára, hogy valahogy mégis 
megkapaszkodjon az életben; „ ...lágyan  és kedveskedve az öreg hangja 
kétszer is: — Lidi! Lidi!. , . ” Az asszony nem mozdult, nem nyitott kaput 
neki, és Péter bácsit reggel megfagyva találták nem messze a tanya előtt

Az Ad abszurdum című gondosan kiművelt írása ebben a kötetben 
az egyetlen novellett, mint a kedves műfajváltozat ritka finom példánya. 
A mozaik minden darabja ékes bizonysága annak, hogy írónk nagyon sze
reti benépesíteni tablóját olyan figurákkal, olyan arcképekkel, melyek az 
igen gazdag képzeletű és kitűnő koloritú festőművészekre emlékeztetnek. 
A „gastarbeitert” a tablóba iktató Télutó, majd az Átváltozás is az árnyak
kal és félhomállyal lefojtott jeleneteivel arról győz meg bennünket, hogy 
„játéktereit" szereti életes alakokkal benépesíteni. De szabadon is választ
hatta ezt az utat, mert mestere a tolinak.

Kétségtelen, hogy Herceg János szépprózáját mélyen átjárja  a poézis. 
de itt mindjárt azt is hozzá kell tennünk, hogy témagazdag elbeszélő, aki 
még az „apró forgácsokból” is teljes művet alkot. Mint majdnem minden 
írónál, az érés lassú folyamattal állt be; előbb egy kis elbeszélő kötettel, 
utána egy regénnyel, pár év múlva újabb elbeszélő kötettel jelentkezett. 
Igazi kibontakozása a felszabadulás utáni évekre esett, amikor alkotói 
tevékenysége műfajokban is kiszélesedett, terebélyesedett és tolla nyomán 
tájunk minden zugából előcsörgedeztek — akár a kis patakok — a tartomá
nyunk helységeit, alakjait, élettöredékeit megörökítő írások, amelyekből az 
évek során megszületett a hercegi novellafolyam.

Legújabb hajója az árnyak felől indult és halad a fények felé.

LÉ VAY ENDRE
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BRASNYÓ ISTVÁN REJTELMEI

BRASNYÓ ISTVÁN: Az imágó.
Fórum, Üjvidók, 1982.

A Fórum Az imágó címen adta ki Brasnyó István novellaszerű írásait. 
Terjedelmére nézve vékony ez a kötet, huszonegy, általában rövid írást 
tartalmaz, de a  világ, melyet átfog, határtalan. A cím: Az imágó maga is 
arra utal, hogy a  képzelet birodalmába visznek ezek a  furcsa művek, s 
ez a szándék egyik-másik részletben tételesen is formát ölt. Egy kecske
fejes mintát valaki leszól, aki csinálja, nyomban vágja is ki, szét is fejti, 
s a pamutot föltekeri. A kecskefej állítólag az ördögöt ábrázolta. A gom
bolyag aztán elgurul, „mintha egérlyukba gurult volna, pedig nincs is 
lyuk az ágy alatt". S itt — különösebb hangsúly nélkül — írónk megjegyzi: 
„Hát ez is példázhat egyet-mást, azután a liszt szitálása körül is bajok 
vannak. . ( 1 2 . )  *

Tehát az is példázhat egyet-mást. Azt, akiről ebben az írásban szó 
van, Scheinsdhussnak hívják. Egy másiknak Árvaházi Fiú a  főszereplője, 
egy harmadiknak Rubens, a festő, többször egyes szám első személyben 
beszél a narrátor. Az imágóbán Ganef névre hallgat, egy üldözött „polgár
társnak" Stierliake a neve, szerepel itt egy Génua nevű valaki, aki fölol
vas az apokalipszisről, egy Prokopius Schrotter mészáros, aki szobrokat 
is csinál; felesége Lenchen, akiről a  novellacím azt hirdeti, hogy virraszt 
(Leneken Schrotter virrasztása), valójában egy fénykép által ábrázolt 
urakról van szó az írásban. Más nevek is előfordulnak még, a Variáció 
elbeszélője azt is közli magáról, hogy a  „Csukovszki gimnázium botanika- 
és hágiéniatainára" (121.), de ettől nem lesz okosabb az olvasó.

Brasnyó világa tehát annyira a  képzelet műve, hogy időben, térben 
elképzelni alig lehet. Valamiből persze Az imágó szerzőjének is építkeznie 
kell, hiszen anyag, képzet-kinos még az álomhoz is kell. Nos, ha csak 
erre volnánk kíváncsiak, alighanem az derülne ki, hogy Brasnyó képze
lete a századforduló világából szerzi anyagát. Prokopius például (Prokopius 
Schrotter és a tökély) „egyre finomodó ízlésű amatus cunniként nézheti 
az utcáikon spacirozó dámákat, vagy eljár birkózni és célba lőni más 
céhek tanoncaival, esetleg több-kevesebb sikerrel apró haszonért üzle
telni próbál, s az így keresett pénzt elissza". (51) Ez a  Prokopius él Péter- 
váradon, já r a  Szerémségben, a házhomlokzatok, amelyek megihletik, ördög
pofákat és angyalarcokat ábrázolnak; ekkor újdonság a  fényképezés. A ve
lencei utas, egy nyugdíjas főhadnagy, kapcsolatban áll ezzel a  Schrotter- 
rel, különben lelőtt vadakkal népesíti be eseménytelen világát, s egyszer, 
egy átdorbézolt éjszaka után, Velencébe utazott. „Rengetegen kísérték ki 
az állomásra, egész vidám tömeg, talán hogy becsapják önmagukat: hiszen 
két nap múlva még többen jöttek ki a katonavonathoz."(66.) Ez az ese
mény tehát valószínűleg az első vüágháború táján történt. A Brenner 
konkrétumai is ezekből az évekből valók. Az imágó-beli fogadóban csemo- 
wiitzi magyarok és osztrák zsidók mesélik egymásnak Búg menti kalandja
ikat, más írások alakjai Temesváron, Aradon járnak, s fölötlenek Budapest 
utcái, rekvizitumai.

Vajon miért? Mert azt csak a csalhatatlan és ultramodem esztéták 
gondolhatják, hogy mindegy, ki honnan veszi verseinek vagy novelláinak * 
az anyagát. Áz anyag, jelen esetben a helyszín, a  külsőségek bizonyos tar
talmakat is sugallnak. Kivált ha leírásukban ilyen erőteljes a stilizáló 
szándék: „Bizárr, Bizárr — hallatszik egy doromboló női hang, talán sötét, 
boltíves kapubejáratból, ahol az elborult félhomály már úgy csüng a 
mennyezet gipszvirágairól és -indáiról, akár az évtizedes háborítatlan pók
háló portól átitatott, sűrű szövésű, végtelen fátyla, s ugyanakkor kelmék 
frikciójának zaja szivárog, vagy ahogy egy kéz fut végig susogó levelek
kel mintázott selymen, m ajd a szaggatottan, de azonos időközökben elsut
togott igenekből — igen, igen, igen — nem lehet teljes bizonyossággal
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kikövetkeztetni, hogy a mozdulatokat kell-e bizarrként felfogni, vagy az 
érzékelés, az ízlelés, a tapintás egyéb kifejezhetetlen viszonylatait, ame
lyeket valaki tökélyre vitt; ám az is lehetséges, m iszerint. . ( 8 8 . )

A Genezis című írásból való ez a részlet, figyelmet érdemel t)öbb 
szempontból is, de egyelőre a benne lejátszódó stilizálást nézzük. Félho
mály, gipszmintás kapubejárat, pókháló, por, régi selymek és ugyanolyan 
régi érzések. Ugyanebben az írásban így ölt még határozottabb formát 
ez az állapot: „mintha csak valamilyen ismeretlen hitfelekezet kiürített 
templomának csarnokában nedvességtől, örökös vízfolyástól kikezdett kö
vek hallatnák magukból, sóhajtásként az utolsó hivő után, akinek ezekben 
a napokban veszett nyoma, miként azt a Déldunai Hírmondó is őszinte 
sajnálattal állapítja meg, helyesebben közli nagyra becsült olvasóival. 
Ez a sanyarú kis újság pedig minden haszontalanságról első kézből érte
sül: csupa szem és fül és politikai érzék, hóbortosok találkahelye a szellem 
kézi szedésű síkján, mezején..."  (89.)

Nehéz elmetszem a megeredt jellemzést, pedig muszáj, m ert nem 
hisszük, hogy ezzel a kötet igazi helyszínéhez értünk: a  Déldunai Hír
mondó — más konkrétumokkal együtt — határozottan a századforduló 
vajdasági kisvárosára, annak anakronisztikus világára utal. Csakhogy! 
Az előbbi idézetben a „Bizárr, Bizárr" szavak kimondója körül kirajzolódó 
kapubolt, pókháló s itt az örökös vízfolyástól kikezdett kövek beszéde, 
sóhaja az utolsó hivő után nem elsődleges helyszínek, események, hanem 
csak metaforái valamilyen más eseménynek, állapotnak. A Déldunai Hír
mondó is egy ilyen metafora része, a velencei utas elutazásának eseménye 
is csak hasonlat. S az olvasó, aki egy történetileg behatárolható világra 
gondol, hamar zavarba jön, m ert az a  világ csak elemeket kínál Brasnyó- 
nak, s ezek léte csak annyiban fontos, amennyiben kifejeznek valamit, 
ami a rájuk gondoló képzelet számára fontosabb. Ez a századfordulós, 
monarchiás anyag ezért jelenik meg szabatos, sőt precíz pontossággal (ilyen 
például a pókháló leírása, a Déldunai Hírmondó jellemzése, máshol más 
részletek), de a lényeg vonatkozásában mégis bizonytalanul. Arról meditál
va, hogy a „Bizárr' mit is jelent: mozdulatot-e vagy az ízlés érzékenységét, 
tehát a m ár idézett részlet így folytatódik: „ám az is lehetséges, miszerint 
ezen a néven hívnak vagy szólítanak egy távozni szándékozó személyt, 
marasztalnak a fülledt sötétben, forró lehelettel igyekeznek elkábítani, 
hogy sem az udvar, sem az utca irányában ne leljen kiutat, hanem a falba 
mélyesztett ülőfülkében várjon további sorsára, amikor majd csak elne
hezült zihálása hallatszik, mint a berobbantott fedezékben rekedt kato
nának az egyre fogyó levegőtől." (88.)

Ha tehát a  „Bizárr” előbb egy „doromboló női hang"-tól eredt, s 
pókhálós képzeletet támaszt, ettől ez a lehetőség, ez a halálos bezártság 
elég messze eső létállapot. Érthető hát, hogy mindkettő bizonytalan. Így 
is kezdődik sok új metafora, hasonlat: „ám az is lehetséges”, és a kötet 
leggyakrabban előforduló szava a talán meg a mintha. A hasonló általában 
ránő a hasonlítottra, s így a történelmi, társadalmi konkrétumokhoz ta
padó figyelem sűrűn érezheti, hogy becsapták. Még akkor is, ha ilyen 
kulcsfontosságú mondatok terelik képzeletét: „városunk tulajdonképpen 
nem tudott kilábalni ebből az időből:" (66.)

Zavarunkat csak fokozza, hogy a  részletek olyan szabatosak, sodrásuk 
annyira irányt tartó, az előadás olyan fölhangolt, hogy ehhez képest a 
fix pontok hiánya szinte hivalkodó. „Persze, mindez lehet csupán furiózus 
indulat is, hirtelen hóviharként kitörő belső élmény, lelki fata morgana, 
amelynek. . . ”, s ezután következik az „amelynek” részletes kibontása, szín
játékszerű elképzelése, s a lehetőség ihletett rajza közben a tudósi precizi
tás: „tehát jelentős időtartamot kell közöttük hagyni, valószínűtlenül 
boldog és hosszan tartó szempillantást (sőt sóhajtást talán), ahogyan egy 
hosszú pillájú szemhéj csukódhatna le, merülhetne el tulajdon elképzelése 
vizeiben, fekete éjszakájában. . . ” (70.)

Bizony — beválható — ezeket az egymást nemző hasonlatokat és 
metaforákat olvasva az ember előbb elfárad, s aztán ingerülten közbe
szól: nem érdekel ez a nagyon különös „szempillantás”, m ert nem tudom,
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kié és miért pillant, ennél az is érdekesebb, sokkal érdekesebb lehetne, 
ha egy ember, egy személyiség vagy annak roncsa mondaná, ami eszébe 
jut, az ő eszébe tehát az epika ősvarázsából, hogy egy másik világba 
beavat, elárulna valamit. (A 93—94. lapokat a  tördelők fölcserélték. Nem 
tudom, észrevette-e valaki.) Sok olyan részlet van ebben a kötetben, amely 
mellé odaírhatnánk: remek, jeles, csak az a  baj velük, hogy aztán kihull
nak az emlékezetből, mert nem kötődnek átélhető sorshoz. A járókelő 
iskolapéldája lehetne ennek a bizonytalanságnak. Ügy lebegnek, szivár- 
ványlanak benne a mesteri képek, mint vizen az olajfoltok. I t t  olvasható 
ennek a bizonytalanságnak a magyarázata is: „Micsoda eltemetett, majd 
kihantolt, sokszor eltemetett és mindahányszor kihantolt érzések és elra
gadtatások képesek ilyenkor megszállni a levegőt, a tétlenkedő és gazdát
lannak tűnő ősz eleji estéken, amikor a . . . ” (80.)

Az olvasó jól ismeri az érzéseknek ezt a folyton reinkarnálódó időtlen 
és egyszeri létezés-variációit, s érti Brasnyót, ha egyik figurájával ezt 
mondatja: „Legszívesebben megválnék önmagámtól, hogy egyszerre két 
irányt választhassak, mint valami szellemi hajtóvadászaton. — így aligha 
kerülhetné el valami is a figyelmemet.” (122.) De érdemes-e annyi mindent 
látni, ha az, aki látja, talán o tt sem volt, ahol volt? (Variáció) Vagy ez a 
valószínűtlenség, az anakronizmus szándékoltsága, a  kvázi jelleg hangsú 
lyozása volna az „üzenet” lényege? Annak megsejtetése, hogy ennyi képes
ség: műveltség, érzékenység került a századvégi tehetségek Atlantiszára? 
Az alakok természete nem rajzolódik ki ezekben az Írásokban, de az bizo
nyos, hogy szerep nélküli, csellengő, süllyedőben levő figurák, s maga a 
világ is olyan, mint egy filmre mozgatott kövület. Az előadás viszont 
eleven, a megfigyelések, a  képek őszinte odaadásra vallanak, s az ember 
nem hiheti, hogy ilyen képességek olcsón üzemelhessenek, hogy ennyi 
munkának ne volna magasabb értelme.

A Brenner című elbeszélés önmagában is a rra  int, hogy ne adjuk 
föl ham ar a reményt. Az sejthető, hogy anyagot ehhez Csáth Géza életé
ből vett Brasnyó, sőt a részletekből egybeálló sors is Csáthra vall. így 
a  részletek értelmét is könnyebb megfejteni.

A négy részre tagolt írás elemeit látszatra merő szeszély rótta össze, 
látszatra az élet nem fontos, művészet alatti rekvizitumaiból; valójában 
nagy érzékenységgel és tárgyismerettel megalkotott organizmus jött itt 
létre. A helyszín egy fényképész műterme, az előadás egyes szám első 
személyű, tehát maga Brenner beszél. Nem Csáth tehát, hanem egy ember, 
akit Brennemek hívnak. „A fény, ahogy a szemembe vág, a  szemembe 
csap, a szemembe köp, és lassan megsurűsödik.” (108.) így kezdődik az 
elbeszélés, s a fény a fényképész reflektora, de más is, egy fényimádó 
tehetség, egy nemzedék viszonyát a  fényhez — ezt is érzékelteti épp azáltal, 
hogy nincs konkrét állítmánya. Itt egy szeszélyes közbevetés következik: 
„Nagyon sokáig kibírom mozdulatlanul, hogy ne mondjam, szemrebbenés 
nélkül." Ám ezzel a látszólag oktalan dicsekvéssel a  „szembe köpő" fény 
értelme az ember egy modem gyötörtetésének jelentésmozzanataival bővül. 
Ezután tömör jelentés következik a helyről, a szituációról és arról, ahogy 
benne magát érzi: „Egy dilettáns roppant nagy cégérű műtermében érzem 
magamat, és mintha kiborotválva feküdnék a ravatalon. Feszes, páncél
kemény ingmell, amelyen lélegzetem párafoltokat hagy, és ahol m ár hor
padni kezdek, selyempapírral tömtek ki. Lábamon rajta maradt a szűk 
lakkcipő, tulajdonképpen ez nyugtalanít egész idő alatt. Már-már felegye
nesednék, hogy levessem.”

Ez a helyzetkép is teljesen brasnyói, hiszen nem a műteremről szól, 
hanem ahogy benne magát Brenner érzi, így a fényképmerevség, a művi 
jelleg a  halál, a  ravatal képzeteit hívhatja elő. Az ismerős fénykép jelleg
zetességei: a  retus, a  merevség a  későbbiek során is igen termékeny motí- 
vumvariációkbain térnek vissza. A bizarr ötlet — hogy a szűk lakkcipő 
szorítása olyan elviselhetetlen, hogy a ravatalon (!) le akarja vetni — itt 
tartalmas jelentést nyer: a  fénykép beszűkítő egysíkúságának elviselhetet- 
lenségére utal.
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Ezután ismét a műterem, ahol a paraván odébbtolása ágyúdörgés- 
szerű robajjal megy végbe. Ehhez fűzi: „De mozdulni m ár semmi értelme, 
amíg fixál a gép. Ha m ár az ágyú ott is áll mögöttem, hogy tarkóm a 
torkát fedi él, akikor sem. — Mily nagyszerű és felemelő sors! — A 
sors, a sors."

A filmgyárak, a tévéműtermek fényágyúinak ismeretében a képzelet
nek ez az ágyút idéző kilengése szinte fizikailag is érzékelhető, s így a 
mélyebb jelentés, hogy ez a helyzet — kitartás a műtermi álágyúkkal 
szemben — milyen szánalmas változata a hősiességnek, m ár „benne van" 
a képben, mire a  fintoros reflexió a sorsról elhangzik.

Ami ezután következik, homályosan kapcsolódik az előzményekhez, 
de úgy kezdődik, mintha azok magyarázata volna: „Mintha most egy 
fehér lapot adnának elém, és ezt mondanák vagy azt mondanák." (109.) 
Mintha elölről lehetne kezdeni és csinálni akármit — véljük, s hogy ez 
is az ágyúcsővel szemközti végső állapot reménytelenségére utal. Erre vall 
a folytatás is: „ördögi diktandó, ahol a hallott szavakat nem szabad 
leírni, de mégis szakadatlanul körmölni kell, amíg csak meg nem telik a 
lap. Hogy ilyesmin múlna valami.”

Talán önkényesen járunk el, de azt gyanítjuk: ebben a végső léthely
zetben az írás értelme is devalválódik, kiütközik képtelensége. Csak a 
helyzet bírhatatlansága bizonyos és elemi gyötrelemként ható: „Kóros, 
szimptomatikus viszketés, miközben gyémántgyöngyöket izzadok, és talpa
mon sokallom a cipőt, kevesellem a napot. — Talppal fordulni a nap felé."

Ez a mondat, az utóbbi is hiányos, előbb a  tiszta lap iránti kétség is 
nemtörődöm flegmával fejeződik ki. Ezen a ponton m ár nincs értelme a 
szabatosságnak, a műtermi feszesség pedig bírhatatlan, csak a kín és a 
csőd a bizonyos, az élet elemi forrásának a hiánya, szomja. Kell ehhez 
ismerni Csáth Géza életét és munkásságát, hogy ebből a szövegből a 
jelzett jelentést kihallhassuk? A válasszal várjunk, m ert még fontos ele
mekkel bővül a kép.

„A gép lassan elvégzi rajtam  mindazt, amit magam képtelen volnék. 
Milyen lehetek vajon?” Lám, a különös vendég azért kíváncsi arra, amit 
a gép belőle megmutat: „Beszédes módon álmodozó, széjjelfolyó, roppan
tul akadékoskodó, kicsinyes, izgága." Itt a képről — ismét váratlanul — a 
helyzetre vált, az állom szeszélyével, mert a légnyomástól megzördülő 
„selyempapír” ugyanaz, amellyel a képzelt ravatalon horpadásait kitöm
ték. „Erősebb szél támad, a mellemen súlyosodik a légnyomás, amitől 
megcsördül a selyempapír.”

Itt egy különszakasszá avatott tőmondat következik: „Ennyi egy na
pom." Funkcióját nehéz volna megfejteni, s lehet, hogy épp az a  funk
ciója, hogy a halálos szférából a köznapiba billentsen. Ami utána követ
kezik, szintén bagatell mozzanat, s messziről kerül a folyamatba: „Nagy 
adag fagylalttal bajlódom reggel óta", de ez az esetleges mozzanat hama
rosan a napjárás festészeti élményének impresszionista problematiká 
jába torkoll, tehát az esztéta Csáth egyik sejtésébe. Persze úgy, hogy a 
művészeteken túli élmény köznapiságát megőrzi, tehát nem tudható, hogy az 
avatatlan olvasó mit észlel ebből a „második” jelentésből: „jócskán meg
olvadhatott már, ahogy az ernyő felül továbbvándorolt a  nap, és fénye 
most váratlanul ferdén esik a kehelybe. Ezek oly bosszantó ellentétek, 
amelyekre építenem kellett volna.”

Milyen ellentétre gondol? A fény-árny játék villódzásaira, a modern 
zene disszonanciáira, vagy egyszerűen a modem érzékenység ama képes
ségére, mely sosem volt színek, hangzások, ambivalens képek érzékelésétől, 
különös aspektusok látványaitól szenvedett és ittasult? A következő részlet 
ilyesmit sejtet: „De azért maradt itt valami jeges suhogás, kellemetlenül 
feltorlódó vagy elhúzódó visszfény, visszhang, ezüst vagy alpakka színű, 
elszíneződő égbolt vagy bura. Ezt nézem és figyelem valami anyagtalan 
vízmélyből, tágra nyitott szemmel, akár a kezdő, friss vízbefúltak, akik 
egyre csodálatosabban érzik magukat. Tulajdonképpen le kellene vet
kőznöm.”
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A fény- és hang-élmény leírásában m ár majdnem esszészerű, amikor 
a vízbe fúlt ember optikája eszébe ötlik, szinte hasonlatként, de nyomban 
valósággá, egy működő látás valóságává minősítve a képzelgést, s ez a 
szürreális fordulat az értekezést is átemeli a  varázslat síkjára. Ami után 
m ár természetesen hat a  furcsa óhaj, hogy le kellene vetkőznie. A vízben 
m iért is lenne ruhában, meg amúgy is kínos a fénykép páncél-ingmelle 
és a  szorító lakkcipő. S talán a lélek is vetkőzni akar végre, szabadulni 
a fénykép külsőségeitől.

Egy hosszabb részlet következik ezután, melyet nem idézhetünk, de 
abban mintha ez a  vetkőzés kezdődne el. A fényképészről van benne szó, 
a retusálási végző kisasszonyról, aki eltünteti az ősz hajszálakat, aki 
közönyösen végzi a dolgát, m ásítja meg a  valódi arcot, de nem bánja, ha az 
álmából ébredő páciens a szoknyája alá nyúl. Előbb azonban, mielőtt 
az ágyút kilőnék s hullna virágsziromként a  hó, vagyis jönne a szép 
halál, valami rondaság fröcsköli be a szék környékét — véljük: az életet 
is —, de a fölvétel azért elkészül, s ő könnyű és fényes, mint a  szentek. 
Vagy ia kép ilyen? Ezt a föltevést erősíti a fejezet zárulása: „Valami 
portrét festeni magamról e sok fénykép u tá n . . .  De hogyan is bízhatnék 
benne, hogy ennyi rútság ráférne bármiféle vászonra is, tornyok közé feszí
tettre, égtől a földig é rő re . . . ” (111.)

Mennyi rútság és müyen rútság? — kérdezheti az olvasó, hiszen ami 
eddig történt, az nem igazolja ezt az önismeretet, s a világról közölt ké
pek sem. Arra kell gondolnunk, hogy Brasnyó jól ismeri Csáth műveit 
és egészsége leromlásának szörnyű tüneteit, feljegyzéseit ezekről, és ter
mészetesen ismeri az évtized borzalmait. Ezért folyamodik magyarázko
dás helyett a  kétségbeesés fölbontatlan, de tartalmas és Csáthra valló 
gesztusaihoz: „Inkább akkor m ár a zene. — Inkább akkor m ár a semmi 
— Valami megmásíthatatlan prelúdium, prélude. — Amit épp meghallani 
volna a  legnehezebb.” A zenét és a  semmit mint végső menedék-lehetősé 
get — mint ismeretes — Schopenhauer kínálta föl Csáth nemzedékének 
is, hogy kiszabaduljanak az élet-akarat közönséges és gyötrelmes terepé 
ről.

A második rész, ha lehet, még érdekesebb és tartalmasabb. ,tárnok- 
futó képekkel jön a nyár.” Így kezdődik, s hamarosan megjelenik egy új 
motívum: „A mák m ár rég elvirágzott.” Az olvasó kérdezheti: m iért épp 
a mák? Sokan tudják, hogy az ópium miatt. Erről azonban egyelőre szó 
sincs. Inkább arról beszél Brenner, hogy a  nyári kert tenyészetében mindig 
van valami, amit ki kell tépni, m ert haszontalan. Minden ettől az alapszem
ponttól bűzlik itt: ehető vagy ehetetlen.

Alig vesszük észre, m ár a kor alapkonfliktusának pólusai közt és a 
művészi látás ellehetetlenülésének gondjainál vagyunk: „senki sem figyeli 
az árnyalatokat, a  bőr tükröződő rózsaszínjétől mákszirom színűre szí- 
neződő alsószoknyát, s belül is akár a mák lefelé fordított virága, csak 
kurtább porzók a sziromharang alatt, s a rejtett, kivehetetlen bibe. Rop
pantul nehéz úgy intézni, hogy mindent láthass, gyerekszemekkel: vala
hogy félnek a  gyerekektől. — Már ez is félelem, s aztán félelem lesz minden 
mozdulat." (111—112.) A túlzás, hogy félnek a  gyermektől, az alakra vall, 
sommás, túlságosan konzekvens ítéleteire, de fölrémlik benne József Attila 
emléke is, aki félt „a játszani nem tudó” emberektől. Persze — ismét 
stílszerűen — visszájáról: itt a játszani nem tudók félnek.

E ponton m ár mélyen a társadalombölcselet vizeiben já r Brenner 
s hogy filozófiába ne tévedjen, spontán képzelgéssel tűnődni kezd a gye
rekekről, s a betáplált tudás és a gyermeki avantgarde ellentétéről. És 
e képzelgésben oda lyukad ki, hogy a  felnőttek, a fentiek dölyfe akaratla
nul rá  is átragad, belekényszerül a haszonelvű vüágba: „Olcsó vagyok 
magam is." Tudjuk, ez a mozzanat is az életrajzból került ide, ismerjük 
Csáth ábrándjait a jól menő rendelőről valahol egy előkelő szanatórium
ban, szomját egy nagyvilági életvitel után, de a kísértés egyszersmind 
időtlen is, melybe ezúttal a  fogyasztói mentalitás közeli példái is beleját
szanak. í.



Eddig sem értekezett, de itt még szorosabban tapad az életszerű
ség köznapi anyagához. Miután kinyilvánítja a mák iránti szerelmét, így 
folytatja: „Lajhár firkászhaddal töltök egy kellemetlen napot, és utána 
minden oly kopár lesz, hogy kénytelen vagyok fényképészhez menni: biz
tosat akarok tudni magam felől." Már előbb is észlelhettük, hogy a  gyer
mek elfogulatlan látásáról a gyermekről és a félelemről való képzelgés
ben nemcsak Kosztolányi, de József Attila tudása is beszüremlett, s itt, 
a  fényképcsináltatás kényszerénél is ráismerhetünk a nagyon mai (és 
mindenkori) kétségre: mi vagyunk-e ember- és szakmaidegenek, vagy a 
céh elviselhetetlen? Brasnyó azonban nagyon érzékenyen óvja a történet 
fölső rétegének homogenitását, tehát egy-egy ilyen messzebbre villogó 
részlet után nyomban még szorosabban kapcsolódik a történet konkrét szín
teréhez, ezúttal a  fényképezéshez, de észrevehető, hogy még itt is „kijön”, 
kifejeződik, hogy Brenner a végső ponton jár: „Nem tetszene öklével meg
támasztani az állát, hiszen minden'ízében remeg, reszket. — ö n  tulajdon
képpen alszik, legalább a szemét nyissa fel. Tessék a  lencsébe nézni. így 
m ár jobb lesz.” (112—113.)

Erre csak új fintor jöhet, méltó a hívságokon túli Brennerhez. „Oly 
ódon vagyok, oly szuvas, oly szivacsos, akár a százesztendős ágyláb.” A 
viszonyokat jelölő megszólítás is mintha egy másik időből jönne: „ön. ön. 
ön. — Most másfelől kopognak a  szavak. Kénytelen vagyok belenézni a 
szájukba, megfogni az erüket.”

Ez is remek fejlemény. A közvetlen síkon azt adja tudtul, hogy Bren
ner orvos, de a mélyebb réteg számára is új lehetőséget teremt: a  sza
vakban ismerni föl a világ alapvető ellentéteit, azokat, amelyek előbb a 
gyermek és a felnőtt, a nyárspolgár ellentétében fejeződhettek ki, s meg 
maradni végig a szürreális képzelgés furcsa áramában. „így mindenesetre 
mindent tudok. A szívverésükből ítélve sokan sokkalta gyorsabban üget
nének, mint azt a  körülmények engedik. Hálósipkában üldögélnek, felhú
zott térddel, és bámulnak kifelé az ablakon, a nyárba, és sohasem igen tet
tek mást, s ezentúl is így lesz, amíg csak rájuk nem sötétítik a szobát.”

Az olvasó talán megáll ennél a sommás ítéletnél és jóslatnál, s zavar
tan kérdezi, mi ez a szavakra nehezedő végzet. A céhbeli azonban megkoc
káztatja a föltevést: a konvenció. Az, hogy a nyelv egyezményes rendszer, 
s csak merész újítás révén képes új árnyalatok kifejezésére. Vagy az álom 
révén, ahol s amikor a formális logika határai és törvényei föllazulnak. 
Ezért történhet valami más, ha „rájuk sötétítik a szobát". Van még más 
esély is: a  narkotikum. Tudjuk, Csáth ki is próbálta fölösen. Brasnyó nem 
is hagyja ki, hiszen a mák motívummal m ár ezt készítette elő. „Aztán 
még bort kérnek (A szavak. D. Z.), de m ár egy szabadabb életforma kez
dődik a számukra. Megszabadulnak a társadalmi létezés kötelékeitől. — 
Nem hívják be őket katonának. — Nem idézik őket törvénybe.” A Csáth- 
életrajz ismeretes eseménye a behívástól való rettegés (hogy morfium nél
kül, a  kisszerű és kegyetlen függésben megőrül), s a koré is. A másik 
mozzanat gyökerét és érvényének arányait a  jól ismert Kosztolányi-vers 
döbbeneté példázhatja: „Beírtak engem mindenféle könyvbe. . . ”

Milyen állapot ez? Üde, gyermeki elfogulatlanság, vagy a sokat csa
lódott emberek kegyetlen tudása arról, hogy az élet ilyen kíméletlen? Az 
a  nullpont, melyről kritikánk oly élvezettel értekezik? Talán mindkettő, 
de tény, hogy csalódás sötétítik benne, a túl mindenen bölcsessége: „Szá
mukra többé nincs sértés (Még mindig a szavakról van szó. D. Z.), le
gyintenek rá. Táplálékokkal tovább nem törődnek (Mi hasznos s haszon
talan. D. Z.), és ablakuk alatt elhervad, lehullik a mákszirom. Minden 
csupasz lesz, meztelen. — Valójában itt kellene kezdem, de senki sem 
kezdi itt.”

Hogy miért itt, talán m ár sejthető: itt, az ülúziótlanság és az elfogu
latlanság nulipontjánál. De hogy „senki sem kezdi itt” — ez e bölcsesség 
nem emberhez szabott arányait is jelzi. Át is vált a köznapibb motívumra: 
„A mákgubók kopogtatnak az üvegen, újabb beteghez hívnak, engem, a 
még betegebbet, a beteg vüághoz.” A „mákgubók” tehát a halál kopogásai,
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az előbb még rejtelmekkel teli mákvirág, mákharang m ár az ópium felé 
mutató jelentés elemét veti föl, ami az elsődleges szint szerint is ter
mészetes, hiszen előbb m ár a virág elhervadt, szirma lehullt. Ám a „beteg 
világ" politikus képzete után ismét az eredeti helyszínre, a műterembe 
tér a történet, hogy a „hős" a végét járja, színei is összefolynak, így is, 
itt is érzékeltethető: ,.Láthatnám a sötétkamrát? — kérdezem." (Bizonyá
ra jelkép is itt a sötétkamra, de a fényképész szó szerint érti, s ettől a 
ravasz áthallástól végig vibrál a  történet.) „Hogyne, csak tessék vigyázni, 
mert sötét van benn." Brenner nem fél, ellenkezőleg: „Ilyen helyen kellene 
leélnem az életemet. Levetni a fehéren világító ingmellet, amire fagylalt 
csöppent: ez a folt ad mindössze átmeneti színt a sötétnek." A nyárspol
gári, merev ingmell, a fagylalt előbb m ár látott motívumai most a ha
lál távlatával szemben kerülnek ismét elő, a feketeség talán az álom le
hetőségét is jelzi, de inkább a haláltudat perspektíváját. Ezért érezheti 
Brenner, hogy „ilyen helyen kellene" leélnie az életét. Vagy azért, mert 
a fény, amely első soraiban vakította, a  nyár, a nap és a  színek m ár elvesz
ték? Ha ez a föltevés jogos, akkor a komponálásban ez a folyamat is, en
nek terve is mesteri módon valósult meg: a besötétülés, amely a  fölbom
lást is jelenti. Az a föloldás, föloldódás ugyanis, amellyel joggal kérke
dett az impresszionizmus, az elbeszélés most következő részletében már 
nagyon is bűvészi módon, nagyon triviálisan történik: ,Ahogy a papírra 
fújok, egy nyálcsepp csapódik a betűk közé, mindent magába old. A vé
letlenből születnek a nagy felfedezések, a véletlenről kell példát vennünk." 
(114.)

Igen, a szeszély üdvözítő hatalmáról volna itt szó, a  fröccsentett, má
zolt képek mély értelméről, de hogy ez a fölismerés m ár az ópiummá
mor szüleménye, csodája a fölbomlás partjáról látott elíziumi mező, Bras- 
nyó ezt is csalhatatlan érzékkel kifejezi, amikor a  papírra fúvás varázs
mozdulata, ennek önérzete után egy szánalomra indító józan képet vág 
be: „Most lemennek a lépcsőn, amennyiben segítene. — Hogyne, nagyon 
szívesen. Jöjjön, kisasszony, lekísérjük a doktor urat. — Lenn fekete, be
árnyékolt konflis várakozik rám. Mintha lombot keresne, árnyékot. — 
De árnyék nincs, enyhely nincs, hiszen megesküdtünk, hogy pucérok ma
radunk. — A fehér kezet látom utoljára, amikor elindul velem a  konflis. 
Mintha adna vagy kínálna valamit, vagy meg szándékozna óvni valamitől. 
Ahogy az ősz hajszálaimat is letörölte."

A fényképész kisasszonyról van szó, de immár Felírni tiszta szüzeinek 
fehérségébe öltözötten int az elmenő után, a kocsis pedig a  halál konflisa, 
s hogy a továbbiakban mégis evilági bérkocsisként viselkedik, attól csak 
bizarrabb lesz ez a kocsikázás. Illés szekere oly groteszkül szürreális, mint 
a történet sok más részlete.

Egyelőre azonban nem ju t szerephez a kocsis. A városról van szó. 
a néma, hajnali városról, melyen végigmennek. Ám ez a  némaság is döbbe
netes már, baljós sugalmú, hirtelen: „Csönd van, némaság, mintha egy 
hirtelen hajnal ütött volna rajta a világon." Aztán: „Ütemes, kimért patkó
csattogás, s ahogy elhaladunk, az urak visszateszik fejükre a keménykala- 
pót, és igazítanak egyet az inggallérukon. Az arcukon is kellene igazítani, 
visszanyomkodni az orrukat, helyre rakni a  szemüket, hogy anatómiailag 
is kifogástalanok legyenek, mert kétségtelen, hogy eltévedt bennük vala
mi."

Ez a  megvetés, a nyárspolgárök iránti ellenszenv a novella legerősebb 
és legkifejlettebb motívuma, néhány változatát m ár láttuk, s még vissza 
is tér majd. Érdekessé az teszi, ahogy a véghez közelítve a  belső fölbomlás 
játékosan torz, ferde logikája szerűit bukkan föl: ezúttal Brenner korrek
ciós ingerének kifejezésében. A következő, vagyis a  harmadik részben ez 
a nyárspolgárutálat az egész közegre kiterjed. S kiterjed a  létezés egészére, 
de ez a totalitás is az utálat keserűségének spontán túlzásaként valósul 
meg, tehát az epika ősi törvényei szerint, a  figura lélektanilag is hiteles 
megnyilatkozásaként: „Vagy akár fennmaradni, mint valami koszlott, mo-
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lyos szakállú legenda, csapdosva, szálldosva, verdesve az alkonyati szellő
ben, amely öt óra tájban kezd fújni Palicsról, *a Holt-tengerről, fentről 
vagy lentről, akárhonnan.” (115.)

Mohó (nemzedék volt a  Csáthé, nem bírta kivárni a maga idejét. 
Hiába hirdette Ady is, hogy „ájer pezseg”, s hogy „új szelek nyögetik az 
ős magyar fáikat”, mire a „fák”, mire a világ megmozdult, ők elpusztul
tak. Ügy véljük, erre a szélre utal Brenner is. Ady a Hortobágy felől vélte 
érkezni, s fenyegette vele a oivis urakat (A Délibáb üzenete), itt Palics vagy 
a Holt-tenger felől lengedezne, ha volna értelme. „Erre a  szélfúvásra, erre 
az intellektuális mozgásra várva. — Hogy meginduljanak a fák, hogy 
elinduljon az erdő.”

Brenner m ár nem reménykedik, s nem hisz a maga közönségében 
sem. Nagy fenekű, szépelgő sznob szavai rémlenek föl képzeletében, oly 
méltatlan visszhangként, hogy ismét egy groteszk, de a  pillanatra jellem
ző ötlettel legszívesebben „visszaírná” minden művét. Ezután valakinek 
szobát foglal, levelet ír, „Hónapokig sakkban tartom, belerántom a pác
ba.” (116.)

Ez m ár a téboly logikája. Sejti maga is, hogy aligha kap választ. 
Gsáth is zseniális, biztos világsikert hozó tervekről írt Kosztolányinak. 
Brenner azonban a játék végére ért, levonja a konzekvenciákat: „Ugyan 
mi értelme volt? Micsoda szellemlovaglás folyik itt szakadatlanul?”

Természetes, hogy itt föl kell merülnie a  pálya egy emlékezetes moz
zanatának, s Brasnyó epikusi érzékére vall, hogy ez a  fénypont Bródy 
Sándor szeme, s hogy ez a szem szakasztott olyan, mint az öreg kocsisé 
Ezzel a konkrét cselekmény, a  novella idejébe zökken vissza a cselekmény. 
Két közbevetett mondat még összegezi, amit a  közegről gondol, s a pusz
tulás társadalmi motivációja itt sűrűsödik a legtöményebbé: „Micsoda 
keresztülhúzott esztendő! Mintha sáskajárás volna a lelkűnkben. Vidéki 
hírek, vidéki hírességek, pontról pontra, napról napra, lapról lapra. Fan
táziátlanság, állítólagos objektivitás, megcsontosodott koponyák rábólin- 
tása.”

Ezzel el is némul a minősítő keserűség. A következő részlet még hoz
zákapcsolódik, de már fantomszerű, közönséges és bizarr mozzanatokban 
jelennék meg Brenner képzelete vásznán a közeg emberei, a  történet ízei
ben is kifejezi Brenner utálatát és képzeletének züllését is: „Lehetetlen 
helyekről lesekszenek ki: nadrágsliccen, ruhadekoltázsból keblek közül, 
vécéablakon, kalapdobozokból, virágcserepekből, vázából, s most a ló far
ka alól. Kapaszkodnak a két kicsiny kezükkel, és dörren a hangjuk, akár 
az ágyú elsütését utánzó szellentés.”

A nagyság öntudata, a zsenigőg, a szürkéket megvető kiválóság is 
része volt a nemzedéki stílusnak, de itt m ár a groteszkbe hullás logikája 
szerint nyilvánul meg, fonákjáról tehát. Ez a Brenner m ár gőgjében is 
szánnivaló. Vissza szeretne menni a műterembe, a fehér kezek emléke 
vonzza A kocsis szót fogad, beszélgetnek, s Brenner az öreg kocsis föld
józan szavaiból is meghallja, hogy beteg orvosra nincs szükség: „Elkér 
geti a kapuból a kutya. Tudja az, mi a rend. Aki nem tud magán segítem, 
annak régen rossz.” (117.)

Brenner ingerült lesz, a viszony egy nagyon is realista helyzetre em
lékeztet, ahogy egy részeg, szánalmas utas és egy kocsis viselkedhet. A 
szédület, a zuhanás érzéséről még igen érzékletes hasonlatokat gondol 
Brenner, a maga homok mivoltának surrogásáról Debussy zenéje ju t 
eszébe, a figura tehát még itt is a fent és a  lent, a semmi és a minden 
pólusai közt létezik. Aztán a tüdőbajtól való félelem (morfinizmusának 
konkrét oka) is fölrémlik, természetesen ez is a végső kocsizás víziójaként: 
„Valahol, egy közeli időben m ár metélik a  tüdőmet, és én véreseket köpök 
egy fehér kendőbe.”

A kocsis nem áll meg a műteremnél, „Talán a gondolat lendülete vi
szi tovább a konflist”, fölvillan (veszendőben) a fehér kéz, s végül a ko

52



csis a szemétdombra löki. A negyedik részben még billen egyet a novella 
ideje, ábránd és végzetes árvaság, egy világvégi idegenség gyönyörű lírája 
szólal meg benne, a groteszk pusztulást föloldó, de így is kemény végső 
akkord: „Ha majd egyszer megyek a Kossuth utcán, köhögés vagy sírás 
fojtogat. A levegő megállt, köd van, csönd van, valóságos pusztaság. Az 
utca túloldalán mintha m ár a nádas hajladozna. Pedig az emeleteken még 
égnek a lámpák, s talán valami terveket szövögetnek. — Micsoda terveket, 
micsoda alattomos disznóságokat!” (119.)

Visszatérhetünk a kérdésünköz: miért folyamodik Brasnyó a század
forduló világához ezekben a novellákban? Ügy véljük, azért, m ert a ve- 
szendőség, a mámorból szédületbe billentő labilitás érzése, a lét tragiku
mának, a semmi közelségének élménye akkor öltött megidézhető, sugal- 
latos formákat. Birodalmak voltak elmerülőben, nagy tehetségeket emész
tett meg a haszonelvű törtetés, s az érzékenyebb szellemek befelé emig
ráltak, és rá is találtak a varázsló kertjére.

Brasnyó persze nem csupán idéz, ú jjá  is teremti anyagát, s Brenner 
című noveŰáját azért követtük végig, az olvasó türelmét is próbára téve, 
mert abban ez az újjáteremtő képesség tisztán észlelhető. Láttuk, hogy 
milyen szívós akarattal alakítja ki és óvja a közvetlen szint animális ka
rakterét, hogy a mélyebb jelentés, ha áthallik is a közvetlen szinten, azt 
nem bontja föl. Brenner m ár vedli a világot, de a novellának semmi köze 
a társadalom alatti figurák ma divatos primitívségéhez: a homogén epi- 
kum igen alapos tudást, műveltséget transzponál. Hozzá fogható gazdag 
szegénységet az Ezen az oldalon óta nem láttam. Láttuk, hogy az alap
szituáció, a helyszín milyen termékeny terep a sors, a kor motívumai szá
mára, s hogy a motívumok kapcsolódási készsége, ahogy tudományosab
ban mondják: a konnotációk sűrűsége és szorossága milyen szervessé 
teszi a történetet. S végül a  társítások szeszélye! Sokszor meglepnek, az 
aspektusok, a viszonylatok gyakran az álom és a téboly logikája szerint 
alakulnak, de van bennük rendszer. A figurára vallanak, a helyzetre és a 
sorsra: a hulló ember érzékenységére, optikájára. És mindig másként, 
mindig az eleven történet ritmusa szerint jönnek az új és új meglepetések. 
A ferde, furcsa, egykedvű, utálkozó, értekező, finom és triviális elemek 
megrendítő folyamattá állnak össze. A fölbomlás, a végső ú t ábrázolása 
tökéletes. Nem a divat, hibátlan epikusi ösztön alakítja ezt a bizarr mo
nológot. Elgondolkodtató, hogy ez a novella mennyire elüt a többitől, s 
kivált elüt a Hósáv című regény szerkezetétől. Máshol úgy fejlik, úgy gyű
rűzik a mondat oldalakon át, hogy elejét, végét észlelni csak éber figyelem
mel lehet. Mintha anyaga is könnyebb volna, iránya, elágazásai is eset
legesebbek. I tt  drámai a kompozíció, darabosabb a beszéd, tömörebbek az 
elemek — s csak ábrázoló fogás a szeszély, a pszichológiai hitelesség esz
köze.

S ha egy írás ilyen, elég ahhoz, hogy a többiben, ahol nem érezzük 
ilyen szervesnek és mélynek a rejtélyt, magunkra gyanakodjunk. Talán 
akad kritikus, aki azokhoz is közelebb viszi az olvasót. Mi erre nem vállal
kozhatunk. Hosszú műmagyarázatunk vezeklés is. Brasnyó István három 
új kötete várja az avatott kalauzt: Az imágó mellett egy regény, a Hósáv, 
és a verseket tartalmazó Bereníké haja. Az utóbbihoz közelférni nem is 
nehéz, de a Hósáv annál rázósabb föladat, nagy hermeneutikai vizsga, 
melyről valószínűleg sokan lemaradunk. Ezért is időztem ilyen huzamosan 
a Brennemé 1, ahol — úgy hittem — nekem is megnyílnak a rejtélyek. No 
persze Brenner miatt is.

D É R  ZOLTÁN

%*
53



ELTŰNT VILÁG

CSÉPE IMRE: Idők lombhullása. 
Fórum, Újvidék, 1982.

A tavalyi Csépe-napokra jelent meg 
Fehér Ferenc válogatásában egy an
tológia Csépe Imre novelláiból. 
Régóta váratott és várat magára 
egy válogatás Csépe Imre elbeszélé
seiből, amely méltó képet adna a 
szerző novellaíró képességeiről. Éle
tében és halála után is megvolt a 
maga olvasóközönsége — nem kis 
számú. Feltehető, hogy a kiadónak 
nem lesz gondja az antológia 3000 
példányával: nem marad raktáron.

„Volt egy sajátos, egyéni életér
zése, költészet- s irodalomfelfogása’' 
— állapítja meg a szerzőről Fehér 

* Ferenc. Igaza van. A maga módján, 
sajátos szemlélettel ábrázolt egy 
olyan szegényparaszti világot, amely 
eltűnt mindörökre. Egyáltalán Csé
pe kisprózájában az a paraszti ter
melési és életmód maradt megörö
kítve; amelyet az elmúlt évtizedek 
gyors termelési szerkezetváltozásai 
emlékké változtattak. Éppen ezért 
olvasóközönsége is egy sajátos tár
sadalmi rétegből kerül ki. Onnan, 
ahova egyébként a könyv, a vajda
sági magyar írás ritkán ju t el. Az 
idősebb falusi olvasó írásaiban azt 
az életformát találja, amelyre még 
izmaival, idegeivel emlékezik, a fia
talabbak számára pedig egy letűnt, 
de halott korról ad naturalista ele
mekkel átszőtt lírai képet.

Honnan merítette Csépe feledhe
tetlen alakjait, történeteit?

Elsősorban önmagából. Szinte az 
életrajza bomlik ki előttünk az 
egyes szám első személyben megírt 
történeteiből. Az életrajzi elemek 
mellett legnagyobb ihletője a nép
költészet volt:

„Nincs lelket ringatóbb nyugal
ma a földnek, mint egy félórás pi- 
pahuja. Ül az ember a munkatársai 
között, másra sem figyelve, mint a 
mesére, amelynek szálai az idők mé
lyéből szövődnek, az ősökön keresz
tül. Azok beleszőtték önmaguk tör-
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ténetét a láthatatlan szálakba, amik 
andalítóan muzsikálnak á nyelvek 
érintése alatt.” (Kiemelés tőlem.)

(F élreismerték)
Vallja is tehát Csépe, hogy hal

lotta történetei egy részét. Ugyan
akkor a maga költői módján azt is 
jelzi, ami tudott a népköltészetről: 
kollektív termék, továbbadó! alakít
gatnak, csiszolgatnak rajta, ö  is azt 
tette! Lejegyezte a hallott, ismert tör
téneteket, melyek egyrésze friss volt, 
ismerte alakjait (esetleg rokonai vol
tak), más része m ár népköltés volt, 
valódi népköltés.

Fehér Ferenc is említi a báliadás 
történeteket. Valóban, egy része el
beszéléseinek balladai ihletésű (pl. 
Eszter). Nagy része azonban anek
dota vagy hallott „eset", ahol a két
kezi szegény ember túljár a  kegyet
len vagy kapzsi gazda eszén (Félreis
merték, Tamás bácsi meg a süldők). 
Széltében-hosszában mesélték őket 
a Kishegyestől a Tiszáig terjedő 
puszta tanyáin, részesarató bandák
ban, kubikusbokrokban.i

Talán túl frissek voltak ezek a 
történetek, hogy tömör, csattanós 
anekdotává váljanak, talán a szer
ző nem tudott megbirkózni az élet
anyaggal. Tény az, hogy egy-egy ilyen 
novella kisregénynyi tényanyaga 
szétfeszíti a  műfaj kereteit. Tény az, 
hogy rengeteg a redundáns elem, 
amely a történet fonalától függetle
nül indázik az elbeszélésben. Pél
dául:

„Péter Döme olyan szegény em
ber volt, hogy már szegényebb nem  
is lehetett. (Tiszta népmeséi kezdő
formula!) No de úgy szép a sze
génység, ha semmi sincs . . .  Ha az 
emberre rákapar a nyomor, akkor 
ugyan attól nem menekül meg, míg 
csak ki nem nyújtja, mint a tanyai 
kutya az egeret. (Ezután 40 sorban 
részletezi, oldja föl a hasonlat tö
mörségét az egérfogásról, hogy jó 
oldalnyi terjedelem után vegye fel is
mét a történet elejtett fonalát.)



Döme is hasonló érzésekkel ült 
félig meztelen a tűzhely mellett, egy 
vastag újságpapírba sodort cigaret
tát lángoltatva, amely minden szip
pantásnál a bajszába kapaszkodott, 
amitől hátra-hátrakapkodta födetlen 
fejét.”

(Dömééknél topók jártak)

De nemcsak testesebb szövegegé
szekben jelentkezik a redundancia. 
Nála nem halnak meg, hanem „Illés 
bátyánk átsegítette magát az időn.” 
Alakjai nem lopnak, csennek: „Ven
del bátyánk lebuttogott a padlás
ról, jól szemügyre véve mindent, 
hogy ebben a nagy elkeseredésben 
nem kínálkozik-e valami gazdáját 
vesztett tárgy, ami hát Tréza néni
nek úgysem kell már, meg hát szí
vesen meglapul a zsebben, míg ha
zaér az új gazdájához.”

Érdekes az, hogy a redundáns ele
mek nem zavarják az olvasót. Han
gulatteremtő erejük van. Bizonyos 
értelemben a szóbeli költészet ízeit 
idézik, a kötetlen beszéd fordulatait. 
Móránál tapasztaljuk csak ezt a je
lenséget, hogy az önfeledt mesólés 
egyre-másra eltereli a szerzőt a mon
danivaló fő vonulatától. Zavaró 
azonban akkor, ha nincs funkciója, 
feleslegesen ismétel. Például: „élte- 
sebb öregasszony”. Éltesebb asz- 
szonynak nevezünk valakit, ha nem 
akarjuk sérteni kora emlegetésével. 
Ha pontosan jelezzük életkorát, 
hogy „öregasszony”, fölösleges a szé
pítés.

Ismert, hogy népmeséink rögzí
tik a régi népi hiedelemvilágot is. 
Csépe sem mentes ezektől az ele
mektől. Például:

„Az ajtóra szegezett bőregér is 
a javakat invitálja befelé a szobába. 
Az akasztott tücsök esőt hoz. Az ólaj
tóra szegezett szarka pedig elretten
ti a jószág körül settenkedő beteg
séget.”

„Hogy az akasztott ember kötelé
ről ne is meséljek, ami a legnagyobb 
szerencse a házra nézve, kiváltkép
pen, ha valami összeférhetetlen pá
linkás bütykös himbálódzott raj
ta ..

„Valljuk meg, hogy a harangkö
tél sem öregapám gatyamadzagja. 
Abban van még csak az igazi sze
rencse” . . .

A népi hiedelem ismeretében ért
jük csak meg az ilyen tömörítése
ket: „Tücsökhóhér gyermekkorom
ban történt.” Más bekezdésekben át 
lenne kénytelen kifejteni a gyermek
kori emlékeket. S ne higgyük, hogy 
véletlen stílusalakzattal állunk szem
ben! A redundáns elemekkel ellen
tétben a tömörítésnek is megvolt a 
maga funkciója, és Csépe tudatosan 
alkalmazta is. Például:

„Azután dicsértessék vele minden 
házhoz, elhordogatja idősebb embe
reknek ..."

„Szörnyen mód fogta a bicskám 
a ministrálást."

„ . . .  karácsony Kinek zöld ággal 
köszöntött be, kinek pedig még szá
razzal sem, amivel begyújthatott vol-

»1na.
Oldalakon át sorolhatnánk a pél

dákat. A „kishegyesi parasztság ízes, 
eleven nyelve” ez, amelyben itt-ott 
jelentkezik csak néhány jasszos ki
fejezés, amely leszivárgott a mély 
néprétegekhez, vagy egy-egy idegen 
kifejezés. Ez utóbbi sem bántó, 
mert hol sváb, hol magyarnál bé- 
reskedők szájából természetesen 
hangzik. Hibátlan, zengő „asztalici- 
tera” tehát Csépe nyelve, és vele föl
sorakozik Móra, Szabó Pál és Ve
res Péter m ellé. . .

A szóbeli költészet jellegzetessé
gét őrzi emberábrázolása is. Mint 
ahogy a népmesében soha nem ta
lálkozunk a hősök belső vívódásá
val, Csépe sem ábrázolja a belső 
emberi történéseket, a lélek rezdü
léseit. Hősei cselekedetének nin
csenek, nem ismeretesek előttünk 
belső indítékai. A szerző, a „mesélő” 
magyarázza, indokolja tetteiket. Az 
emberi érzéseket rendszerint termé
szeti képekkel helyettesíti, mint a 
népdal:

„Az asszony szeméből langyos 
könnyek folydogálnak. . .  Nem min
denki bírja ki ezt a csodálatos örö
met, ami a májusi ég tiszta keblé
ből feszül a világ fölé. Széthasad 
tőle, mint napsugaraktól a homlo
kon csókolt bimbó. Minden olyan 
csodálatos most, feszülőén tiszta, si
etősen szerelmes és jóságosán ter
mészetes. Az ég, a föld, a felhő, a 
délderű, a rónaság és a tenger, a
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csírázás és a  virágzás, mind, mind 
megtelt a boldogság lázas érzésétől. 
Még a kocorászó paták is, amiben 
bukfencet hánynak jókedvűkben a 
halak . . . ”

A lírai hangulat sokszor eluralja 
a teljes írást. Egy-egy jelenség, em
lék, alak annyira elhatalmasodik 
rajta, hogy történet helyett lírai ref
lexiót kapunk (Alkonyaiban, A hon
védsori májusok, Szolgák hava). 
Rendeltetésüknek teljesen megfelel
tek: tárcaként szívesen olvasta kö
zönsége a Magyar Szóban. Szorosan 
vett értelemben azonban nem novel
lák. Krúdyra emlékeztetnek ezek az 
írások anélkül, hogy bármiféle ha
tásról beszélhetnénk. Talán a műfaj 
hozta ezt mindkettőjüknél? Vagy 
szerzőnkön uralkodott el egy érzés, 
és választott hasonló megnyilvánu
lási formát? Ki tudja? Tény az, hogy 
lebilincselően szépek, áradóak.

Kimutathatóan egy költő hatott 
rá közvetlenül: Petőfi Sándor. Több 
száz Petőfi-verset tudott könyv nél
kül. Hogy miben áll ez a hatás, köl
tészetét, verseit kellene vallatni. 
Szerkeszteni biztosan tanult tőle. Ve
gyük példának A tavaszi Tiszánál cí
mű elbeszélését:

„Kígyózó, álmos, szép szőkeség
gel nyúlik elém a messzi kékségek 
alól Zentánál a Tisza . . .

Állok a partján, a  piruló füzesek 
alatt, s nézem a nap gyémántfénvű 
csilogását a víz apró habjai között. 
A túlsó félén, egy kis magaslaton, 
vörös cserepes kunyhó á ll . . .

A Tisza pedig csak mesél, mesél, 
és én halhatom  tovább. Most for
dul a  kép. Vészesen megduzzadt

medrében háztetők jönnek bölcsők
kel ..

Most vegyük elő Petőfi A Tisza 
című versét! Nemcsak a  szerkeszté
si elv azonos, de majdhogynem azo
nos szószerkezeteket is találunk a 
két szövegben!

Tudjuk a munkásmozgalomból, 
hogy éppen a Csépe által ismert vi
déken milyen erős volt a földműn 
kások szervezete. Ez tette lehetővé, 
hogy, 1944-ben tömegesen csatlakoz
tak a fasizmus elleni fegyveres harc
hoz a falusi nincstelenek. Ennek el
lenére a kötetben egyetlen írást ta
lálunk csak, amely mozgalmi vonat
kozású: Pintér Kazmér újéve. De itt 
is a kelet felől jövő új csillag csak 
mint a betlehemi pásztorok mondái 
csillaga jelzi, hogy a forradalmi esz
mék leszivárogtak addig a legmé
lyebb rétegig is, ahonnan m ár nem 
volt „lejjebb”, ahol a fej alól a  pár
nát kellett eladni újévi ajándé
kért . . .

Egy megállapításával nem értek 
egyet az Utószó Írójának: a szabad
kai magány tézisével. Igen. Magános 
ember volt Csépe utolsó éveiben. De 
az lett volna bárhol; szülőfalujában 
is! Talán mert magára hagytuk. . .  
Különcködött? Nem. Csak azt írta, 
amit tudott, és úgy, ahogy tudott.

Elidegenedett, mert idejében nem 
tanítottuk, nem irányítottuk: nem 
voltunk eléggé mellette! Igaz, Sza
badkán lakott, de övé volt a Vaj
daság. Hányszor találkoztunk vele 
kis vidéki állomásokon nagy könyv
csomagokkal, iskolákban, csárdák
ban. Mindenütt volt tisztelője, na
gyon sok olvasója, „jóembere”; sok
szor társa is utain. Vallassuk meg 
a még élőket, ki volt nekik Csépe 
Imre! Talán kiderül az elidegenedés 
oka is . . .  Jövőre lenne 70 éves!

HORVÁTH MÁTYÁS
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ÉLETRAJZ HELYETT „MUNKARAJZ”

LÁNCZ IRÉN: Szarvas Gábor. 
Fórum, Üjvidék, 1982.

Lényegesek és fontosak a szerző cím
ben idézett szavai, m ert megkönnyí
tik az olvasó hozzáállását, felhívják 
a figyelmet, milyen igénnyel s elvá
rással kezdje el az olvasást. „Az 
életrajzi adatok közül csak azokat 
említjük, melyek, úgy gondoljuk, be
folyásolták nyelvészeti tevékenysé
gét. Megkíséreljük bemutatni, mi
lyen hely illeti meg Szarvas Gábort 
a magyar nyelvtudományban, mit 
jelentett munkássága a nyelvújítási 
mozgalomban. Ehhez elengedhetet
len tisztázni nézeteit” — írja  Lánc 
Irén munkájának bevezető soraiban. 
De hogyan bizonyíthatjuk egy száz
ötven évvel ezelőtt született nyel
vész helyét a nyelvtudományban, 
amikor mindmáig nem írtak róla 
összefoglaló monográfiát? Hosszú, 
elismerő tanulmányok, izgalmas vi
tacikkek, dicsérő beszédek és szen
vedélyes hangú ellenállások sorait 
találjuk a folyóiratokban, az újsá
gokban, s egyéb nyelvészeti munkák 
idevonatkozó fejezeteiben. Szerzőnk 
ezek felhasználásával azonban sem
miképpen sem elégszik meg, s az 
átmesélés helyett új módszert alkal
maz az igazságok kiaknázására, hi
teles feltárására. Ahol csak lehet, 
megszólaltatja, illetve idézi Szarvas 
Gábort. így aztán az olvasóba ész
revétlenül belopakodik a tudós nyel
ve, stílusa, irigylésre méltó humo
ra, ügyes mondatszerkesztése és gaz
dag szókincse is. Mert kimondta-e 
valaki ennyire tömören és meggyő
zően, hogy a nyelv megismeréséhez, 
műveléséhez és tudományos szintre 
való emeléséhez éppen úgy kell hoz- 
záállnunk, mint a többi tudományé
hoz? „A nyelvtudomány? Az m ár egé
szen más; az m ár édes mindegyi
künk országa. Olyan, mint a sírás; 
azzal köszöntjük, mikor beléje lé
pünk, a világot. Mindent tanulni kell 
— még a tájékozatlanságunk tuda
tában való hetvenkedést is; csak a 
nyelvtudomány megszerzéséhez nem 
kell semmi fáradság, semmi fejtö
rés. Az műveletlenül is hajtásnak 
indul és megemberesedik; úgy nő 
számunkra magától, mint a bajusz. 
Nem kell egyéb hozzá, csak felten

nünk magunkban, hogy — nyelvé
szek leszünk” — mondja Szarvas 
a Neológiai kurjantásók című cik
kében. (Magyar Nyelvről 8. sz. 1—2.)

Hogy élete végéig éppen az ellen
kezőjét tette és hirdette, arról ta
núskodnak a (könyvben felsorakoz
tatott idézetek. Nemcsak önmagát 
művelte, s emelte nyelvtudósi rang
ra, hanem bebizonyította azt is, hogy 
művelt és tudományosan megalapo
zott tanulmányozás és összefogás 
nélkül nyelvtudomány sincs. S ez a 
harc, ez a fáradhatatlan munka és 
örökös bizonyítás eléri célját. A 
könyvből azonban még egy igazság 
kiderül. Szarvas Gábornak hibái is 
voltak, ám ha meggyőzték, belátta 
tévedéseit, s Szinnyei József nyelvész 
szavaival élve, egyaránt vállalta a 
„győző és a meggyőzött” szerepét. 
És amíg olvassuk a nyelvtudós fej
lődését, akár Adán, Baján, Egerben, 
Pozsonyban vagy Budapesten állunk 
meg egy-egy pillanatra, mindenhol 
szépen kikerekednek előttünk azok 
az igazságok, amelyek hozzájárultak 
kitartó nyelvészkedéséhez, s olyan 
mozzanatokat fedezünk fel, amelyek 
hozzásegítettek ahhoz, hogy a nyelv
tudomány minden ágazatában egy
aránt jártas és magabiztos tudóssá, 
akadémikussá fejlődjön. Ennek kö
szönheti azután az 1872-ben induló 
Magyar Nyelvről is, hogy széles lá
tókörű, a nyelvtudományt elősegítő, 
minden területre kiterjedő koncep
ciójával hatalmas olvasótábort gyűj
tött, és felbecsülhetetlen nyelvi ér
tékeket mentett meg az utókor szá
mára. A nyelvművelő, a nyelvújító, 
a nyelvtörténész, a szótáríró Szar
vas Gábor munkásságának a leglé
nyegesebb mozzanatait sikerült 
Láncz Irénnek bemutatnia úgy, aho
gyan ezt a mai nyelvtudomány hívei 
is megszívlelhetik, tanulhatnak be
lőle dolgozni és harcolni.

De a könyvnek másik érdeme is 
van. Ma, amikor szókincsünk válto
zásának, gazdagodásának valameny- 
nyien tanúi vagyunk, s gyakran ta
nácstalanok is a pillanatok alatt 
megszületett kifejezések sokasága
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hallatán, nem árt, ha a nyelvújítási 
mozgalomra, a nyelvújítási vitákra 
gondolunk, melyeknek középpontjá
ba nem egyszer került Szarvas Gá
bor. Talán ezt a fejezetet állította 
össze szerzőnk a  legodaadóbban, hi
szen maga is nyelvész lévén, érzi 
a körülöttünk történő nyelvi válto
zásokat, s a társadalom sürgető kö
vetelményeit. önigazgatásunk, jogi 
életünk, egészségügyünk, s ki tudná 
felsorolni mindazokat a diszciplíná
kat, amelyek Szarvas Gábor-i mun
kát várnak el tőlünk.

A tizennégy fejezet külön-kü- 
lön is olvasmányos és kerek egész. 
A leírások, az idézetek mögött ott 
áll a  szerző állásfoglalásával, elkép
zelésével, biztatásával. Nem erélyes 
frázisokkal, inkább szerény figyel
meztetéssel szól hozzánk, s rámu
tat arra, hogy a nydv élete soha
sem válhat el az ember életéből, a 
társadalom életétől.

A munkarajz tehát semmiképpen 
sem öncélú. Évtizedes adatok kiak
názása ügyes válogatással, hozzáér
tő összehangolással. A száznegyven

öt oldalon felsorakoztatott fontos 
évszámok — van belőlük bőven a 
könyvben —, a dokumentumok fo
lyóiratbeli helyének precíz kimuta
tásai amellett, hogy Láncz Irén ku
tatásainak történeti vonatkozásait 
igazolják, bemutatják azt a légkört 
is, amelyben Szarvas Gábor alkotott, 
mikor és hogyan gondolkodott em
berként és tudósként, hol tévedett 
és miben nem volt igaza.

A Vajdaság szülöttének, Szarvas 
Gábornak a munkásságát összefogla
ló könyv nemcsak a nyelvtudomány
nak szolgálhat lényeges dokumen
tumként. Nekünk, vajdaságiaknak 
külön felhívja a figyelmünket, miért 
kell becsülnünk az adai kovácsmes
ter fiát, s m iért tiszteli közössé
günk, társadalmunk olyan odaadó- 
an a nyelvtudós kitartó munkássá
gát. Legnagyobb tisztelőjévé ezúttal 
azonban Láncz Irént tekinthetjük, 
mivel vállalkozott egy hatalmas do
kumentumanyag átnézésére, .kiválo
gatására, s közkinccsé tette, hogy 
mindannyian élvezhessük, felhasz
nálhassuk.

MATIJEVICS LAJOS

EGYETEMES TÁVLATOK

KUNCZ ALADÁR: Levelek. 
Kriterion, Bukarest, 1982.

A romániai magyar irodalmi élet 
igen nagy érdeklődést tanúsít Kuncz 
Aladár, az Erdélyi Helikon legendás 
szerkesztője iránt. Híres memoár
regényének, a Fekete kolostornak. 
majd válogatott tanulmányainak 
megjelenése óta több terjedelmes 
tanulmány is foglalkozott vele: Lő- 
rinczi László a franciaországi inter- 
náltság (1914—1919) hiteles tö rtén i 
tét kutatta fel, Sőni Pál a me
moárregény újszerű elemzésére tett 
kísérletet, Kántor Lajos pedig az 
Erdélyi Helikon szerkesztésének el
vi koncepcióját világította meg. En
nek a széles körű érdeklődésnek a 
következményeként jelent meg
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Kuncz Aladár levelezésének terje
delmes kötete is. A Levelek (1907— 
1931) című gyűjteményt Jancsó Ele- 
mémé Máthé-Szabó Magda (a kivá
ló kolozsvári irodalomtörténész öz
vegye, Kuncz Aladár unokahúga) 
rendezte sajtó alá, az igen gazdag 
jegyzetanyag Juhász András mun
káját dicséri. A Kuncz-levelezés ki
adása a  romániai magyar irodalom
történetírás régi terve volt, ennek 
a tervnek a valóra váltását segítet
te elő Marosi Ildikó 1979-ben köz
readott kiváló gyűjteménye, A Heli
kon és az Erdélyi Szépmíves Céh 
levelesládája című kétkötetes kiad
vány, amely számos, korábban is



meretlen levéllel egészítette ki a Jan- 
csó-könyvtárban őrzött írói hagya
tékot, levélanyagot. Ilyen módon a 
most megjelent levelezés három- 
százegy tételt foglal magába, rész
ben maga Kuncz Aladár, részben ki
váló magyar, erdélyi és vajdasági 
írók — Ady Endre, Móricz Zsigmond, 
Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, 
Laczkó Géza, Hatvány Lajos, József 
Attila, Szabó Lőrinc. Áprily Lajos, 
Tompa László, Remenyik Sándor, 
Dsida Jenő, Kós Károly, Moiter Ká
roly, Kemény János, Tamási Áron, 
Fekete Lajos, Szenteleky Kornél. 
Csuka Zoltán és mások — leveleit.

E levélanyagnak igen fontos iro
dalomtörténeti értéke van, minthogy 
Kuncz Aladárnak szinte egy évtize
den á t meghatározó szerepe volt a 
romániai magyar irodalom mozgal 
maiban. Először — 1923—1928-ban 
— az Ellenzék, majd — 1929-1931- 
ben — az Erdélyi Helikon szerkesz
tőjeként szervezte az irodalmi éle
tet, buzdította és sürgette az íróte
hetségeket, s tarto tt fenn szoros kap
csolatokat a modem magyar iroda
lom legjobb képviselőivel, elsősor
ban a Nyugat íróival. Útnak indí
to tt leveleiből a nemzetiségi iroda
lom „hőskorának” — az irodalom
alapítás évtizedének — küzdelmes 
története is kiolvasható. Sorra lát
juk testet ölteni az erdélyi magyar 
irodalom olyan nagy fontosságú ese
ményeit, mint az Ellenzék 1923- 
as történelmi elbeszéléspályázata, 
amely az Erdély múltjába tekintő 
szépirodalom kezdeményezője volt. 
vagy az 1929-ben szervezett „Valla
ni és vállalni”-vita, amely éppen a 
históriai érdeklődést kívánta felváh 
tani a társadalombíráló kisebbségi 
realizmus igényeivel. Kuncz Aladár 
levelezése igen fontos irodalomtör
téneti dokumentumokat tartalmaz, 
ezek a dokumentumok a nemzetiségi 
irodalom tartós intézményeinek ki
alakulásáról tudósítanak, így példá
ul Kemény János báró 1926. június 
17-i levele hívja meg első alkalom
mal a marosvécsi várkastélyba az 
erdélyi magyar irodalom jeíes sze
mélyiségeit, a Kolozsvárott 1926. ok
tóber 22-én készült megállapodás az 
Erdélyi Szépmíves Céhnek az erdé
lyi magyar írók tulajdonába való 
átadásának tervét rögzíti, a Babits 
Mihályhoz intézett 1929. július 31-i 
Kuncz Aladár-levél pedig éppen az 
Erdélyi Helikon szerkesztésének át
vételét jelenti be.

Ez a levél világítja meg Kuncz 
Aladár szerkesztői célkitűzéseit is: 
„Az Erdélyi Helikon — írja a  fris
sen kinevezett szerkesztő — erdélyi, 
s éppen ezért teljesebb mértékben 
egyetemes jellegű, mert mint kisebb
ségi irodalomnak a  szócsöve, kény
telen m ár létfenntartó ókból is egye
temes távlatokat keresni.” Ez a szer
kesztői elképzelés a  Nyugat hagyo
mányos igényességét állítja példá
nak a kolozsvári folyóirat élé, ugyan
akkor jellegzetesen nemzetiségi cé
lokat is megjelöl. Kuncz ugyyanis 
arra törekedett, hogy az Erdélyi He
likon munkájába sorra bekapcsolja 
a szlovákiai és a vajdasági magyar 
irodalom jeles képviselőit, s a kelet- 
közép-európai országokban létesült 
magyar nemzetiségi irodalmak ter
mékeny párbeszédét készítse elő. 
Ezt a  célt szolgálta kapcsolata a 
szerveződő vajdasági magyar iroda
lommal is. E nemes célt tűzték ma
guk elé a  vajdasági írók is, midőn 
a Vajdasági írás című folyóirat 
1928-as megindulása alkalmából 
Szenteleky Kornél és Fekete Lajos 
levéllel kereste fel Kuncz Aladárt, 
hogy közreműködését kérje az új 
folyóirat számára. (A Vajdasági írás
ban különben Áprily Lajos, Bárd 
Oszkár, Berde Mária, Farcádi Sán
dor, Gulácsy Irén, Gyallay Domokos, 
Molter Károly, Remenyik Sándor és 
Tamási Áron szerepeltek az erdélyi 
magyar írók közül.) Az Erdélyi He
likon szerkesztésének átvétele után 
pedig maga Kuncz kereste a kapcso
latot a vajdasági magyar irodalom 
képviselőivel. Ekkor szervezte meg 
a folvóiratnak azt az írói ankétj át
—  „Fiatal magyarok” címmel —, 
amelynek keretében tizenkét ifjú 
magyar író — a többi között József 
Attila, Illyés Gyula, Dsida Jenő, 
György Dezső, Csuka Zoltán és Fe
kete Lajos — vetett számot a  ma
gyarországi, a romániai, a csehszlo
vákiai és a jugoszláviai magyar iro
dalom feladataival.

Ezek mellett van még egy ér
dekes színfoltja Kuncz Aladár vaj
dasági kapcsolatainak. Még francia 
intemáltságában kötött barátságot a 
zentai származású Dudás Emillel 
(1888—1929). aki a háború előtt pá
rizsi joghallgató volt, illetve aviati
kái kísérletekkel foglalkozott. Dudás
— akárcsak Kuncz — Noirmoutier, 
majd Ile d’Yeu foglya volt, a háború 
után visszatért szülővárosába, ahol 
francia alvasóklubot alapított, ké



sőbb a  Bácsmegyei Napló tudósító
jaként ismét Párizsba utazott. Mind
erről 1929. március 1-én keltezett 
párizsi levelében számolt be Kuncz 
Aladárnak. Rövidesen teljesen elsze
gényedett, s mint a Tolmácsy Géza

kutatásaira hivatkozó Lőrinczi Lász
lótól megtudjuk, öngyilkossággal 
vetett véget életének. Emberi alakját 
a Fekete kolostor páratlan arckép
csarnoka és most Kuncz Aladár le
velezése őrizte meg.

POMOGATS BÉLA

A GYERMEKKOR JÁTÉKKÖLTÉSZETE

Bihari gyermekmondókák. 
Közzéteszi: Faragó József és Fábián 
Kriterion, Bukarest, 1982.

Gyermekmondókák? Hát még eze
ket is érdemes összegyűjteni, sőt 
még ki is adni? — kérdezheti az ol
vasó. Haszontalanságok ezek, mind
nyájan tudunk mi magunk is egy jó 
párat, hallottunk másoktól, gyerekek
től, felnőttektől is, de hogy még pa- 

írra is vessük, ki is adjuk, sőt a 
önyvet mé£ meg is vegyük, pénzt 

is adjunk erte, hát ez m ár kicsit 
sok! — mondja a  laikus. De a szak
ember és a könyv gazdag és érde
kes anyagának elolvasásával a  lai
kus olvasó is örül a könyvnek, a 
könyvben található színes, sokféle, 
gyermekkorunkat felidéző, csak
nem 6000 rigmust megörökítő gaz
dag anyagnak.

A szép sötétkék színű fedőlap 
kedves, barna hajú, kezén csigát 
tartó, arckifejezéséből kikövetkez- 
tethetően csigabigát csalogató szép 
kisgyermek képe megkapja az em
bert, felkelti érdeklődését, kíváncsi
an igyekszik megtudni az olvasó, 
hogy ugyan mit is mondhat ez a 
kisgyerek, mit tudhat ő is meg a 
pajtásai is. A kép láttán kedvünk 
kerekedik, hogy minél előbb meg
ismerkedjünk a 446 oldalon konden
zált gyermeki világgal. Biharország 
gyermekeinek gazdag mondókakin- 
csével, a tőlük ismert vagy a fel
nőttektől számukra alkotott kis re
mekművekkel, a  rigmusok, mondó- 
kák, versikék, játékok sokféle célú 
és sokféle fajtájú, de alapjában já
tékos és a játékosság mellett is ne
velő célzatú darabjaival.
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Imre.

Mielőtt a könyv ismertetéséhez 
fognánk, talán nem lesz érdektelen 
elmondani, mit is ta rt a szakiroda
lom a  mondókákról, a gyermekfolk
lórról.

A szakirodalom szerint a  gyer
mekkor játékköltészete más, mint a 
felnőttek folklórja. A gyermekek 
folklórjának a játékosság az alap
motívuma, ez motiválja a termé
kek létrejöttét, de a hagyományos 
paraszti kultúrában és a hagyo
mányt még őrző családokban egy
fajta nevelés is ez, nevelés a későb
bi társas életre, ugyanakkor a ha
gyományok átadása is, a hagyomány 
továbbélésének biztosítása. Mi ma
gunk is bizonyíthatjuk a fentebbi 
állítást. Mikor már elég eszesek vol 
tünk, vajon ki nem utánozta játék 
közben a felnőtteket, ugyan ki mond
hatja el magáról, hogy nem főzőcs- 
kézett lány létére, vagy nem hívo
gatta a csigabigát, a katicabogarat, 
a Napot, ki nem üdvözölte versiké
vel a tavasz hírnökeit, a messze út
ról érkező gólyákat, fecskéket, vagy 
ki nem mondott kiszámolót a  já
ték kezdete előtt? Felnőttkorában 
pedig apai, anyai, nagyszülői funk
cióban ugyan ki nem dúdolt bölcső
dalt vagy mondott ölbeli gyermeke 
csiklandozása, lovagoltatása, hintáz- 
tatása közben valamilyen rigmust? 
De a hajdani gyermekkorunkban 
oly sokszor használt csúfondáros 
csúfoló rigmusok is visszacsenge
nek még fülünkben!



Mi is a mondóka? Nem könnyű 
meghatározni. Többen próbálkoztak 
vele. Íme néhány meghatározás: A 
Magyar Értelmező Kéziszótár sze
rint a mondóka gyermekkel kapcso
latos kötött, ritmikai szöveg. Ko
dály Zoltán szerint a gyermekmon
dóka a gyermekdal — rendszerint 
dallamtalan — oldalhajtása. Lajos 
Árpádnál a mondóka a  gyermekek 
körében használatos, erősen ritmi
kus, dallamos hanglejtésű vagy sok
szor énekelt versike. Témakörük ki
terjed a gyermekélet minden moz
zanatára, szerepük a gyermekek 
társas érintkezésében igen nagy.

A meghatározások általában a ze
nei ritm ust emelik ki a  mondóká
ban, de.'a téma- és funkciógazdag
ság is jellemző rá. Éppen ezért na
gyon nehéz a mondókák csoportosí
tása. ...

Ha eredetüket vesszük tekintet
be, akkor az első csoportba kerül
hetnének a tulajdonképpeni gyer
mekversek. Ide tartoznak pl. a nap- 
és állathívogatók, állatbosszantók, 
csúfolok, a játékba hívók, kiszámo
lok, a játék végét bejelentők, a be- 
ugratók vagy a különféle társas szö
vegek. A második csoportba sorol
hatnánk a felnőttekről alkotott és 
előadott mondókafajtákat, pl. a  böl
csődalokat, dajkarímeket, hintázta- 
tókat, lovagoltatókat, tapsolni, áll
ni, járni, táncolni tanító rigmuso
kat, ijesztőket, találósokat stb. Ezek 
mellett természetesen vannak isko
lás eredetű mondókák is, melyeket 
az iskolában tanulnak a gyerekek 
vagy olvasókönyvekben bukkannak 
rájuk. Ilyenek pl. a nyelvtörők, a 
köszöntők stb. Folklorizálódott gyer
mekmondókákat is találunk a mon- 
dókakincsben, azaz ismert írók, köl
tők gyermekversei elvesztik szerző
jüket, kiesik a  tudatból a szerző ne
ve és az irodalmi eredetű vers úgy 
viselkedik, mint a nép körében kelet
kezett hagyományos mondóka.

A mondókákat témájuk és funk
ciójuk szerint rendkívül nehéz cso
portosítani. Faragóék ezt is megkí
sérlik, mikor a rendkívül gazdag 
anyagot, az 5765 mondókát a követ
kezőképpen csoportosítják:

1. dajkarímek, ezen belül többek 
közt altató, ébresztő, öltöztető, ete
tő, csiklantó, ujjkiolvasó, tapsol- 
tató, csípi csóka, álltató, csücsülte- 
tő, táncoltató, lovagoltató, rajzolta
tó, óvó, gyógyító stb.;

2. az időszámításra vonatkozók: 
hónapok, napok, évszakok, napsza
kok, jeles napok rigmusai;

3. időjárásra vonatkozók: naphí- 
vogatók, holdhívogatók, esőkérők, 
szivárvány, esőzés, havazás, fázás, 
időjóslás rigmusai;

4. állatvilág: csigahívogatók, ka- 
ticabogár-röppentők, pulykabosszan- 
tók, gólya, fecske üdvözlése;

5. növényvilágot illető rigmusok: 
pitypangfúvók, növényből jósolók;

6. hangutánzó rigmusok: vonat-. 
hangszer- és állathangot utánzók;

7. gyermekkonyha: főzőcskélők 
ételkínálók és dicsérők stb.;.

8. számolósdik: egytől tízig, tíztől
százig; ' ;

9. nyelvgyakorlók, nyelvtörők;
10. varázsmondókák: szeplő el

len, betegség ellen, vasfogért, sze
relem-, férj-, életkor-tudakolók;

11. mesemondókák: volt egyszer 
egy ember, csalimesék, beugrató me
sék, végtelen mesék;

12. csúfolok: névcsúfolók, falu- 
és mesterségcsúfolók, testi hibák, 
jellemvonások kicsúfolása, április 
bolondja, iskolai csúfolók;

13. beugratók;
14. civódók;
15. játékmondókák: játékindítók, 

párválasztók, cicabosszantó, hu
ny ócskázó, szembekötősdi, labdado 
bálók, csereberélők stb.;

16. kiszámolók.
Van még számos olyan mondóka, 

melyet egy csoportba sem lehet be
sorolni, ezek az Egyéb gyűjtőcím 
alatt szerepelnek.

El kell még mondanunk azt is, \ 
hogy a mondókák sok régi történel
mi emléket, a hagyományos parasz
ti kultúra számtalan emlékét, hagyo
mányát őrzik. Pl.:, v
- - ■

k y  ,:£sigabiga, gyere ki, f ;
v •, É É a ' M a c u i t í U k L ■ f  - .... *

- ’• I .
>; IíBx K érik old teszlek,

■ ■?& ■ Útt meg összetörtek. .  ̂ ,
(A török világ emléke kísért a 

sóskútban, kerékbetörésben!)
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Jöj fel, Hold,
Fényes Hold.
Legyen búza bőven,
Jó bor a pincében,
Csengő pénz a zsebemben, 
Jöj fel, Hold!

Régi-régi varázsmondókák, ráol
vasások csengnek vissza a kiolvasók
ban, a Nap- és állathívogatókban. 
A hajdan volt hiedelemvilág is meg
nyilatkozik még ezekben a napjaink
ban értéktelennek, figyelemre nem 
méltónak tarto tt versikékben, rig
musokban. A sámánhit emléke kí
sért még napjainkban is a gólyaüd
vözlésben:

Gólya, gólya, gilice,
Mitől véres a lábad?
Török gyermek elvágta, 
Magyar gyermek gyógyítja 
Síppal, dobbal,
Nádi hegedűvel.

A mondóka, a  gyermekfolklór, 
jóllehet ilyen sokféle információval 
szolgál, eddig mostohagyermeke volt 
a folklórgyűjtésnek. A népi gyer
mekmondókákat mint önálló műfajt 
nem találjuk meg a szakirodalom
ban. A népköltési gyűjtemények tar
talmaznak ilyen anyagot is, de több
nyire a gyermekjátékok között.

Hogyan állt össze ez a gazdag 
űjtemény, adattár, mint Faragó

mondják? A nagyváradi Fáklya 
c. lap 1976 márciusában pályázatot 
tett közzé gyermekmondókák gyűj
tésére az 1972-ben meghirdetett si
keres bihari népballadák, az 1973-as 
népmesék, 1974-es közmondások és 
szólások gyűjtésére való felhívás 
után. A Fáklya pályázata mögött a 
Népi Alkotások Házának keretében 
működő Bihari Folklórkor magyar 
tagozata állt. A pályaművek Bihar 
megye 70 helységéből érkeztek. 169 
pályázat kb. 7000 gyermekmondóka
változatot prezentált. A páratlan si
kerű pályázat anyagát látva, felme
rült a  terv, hogy az anyag javát ki
válogatva érdemes volna gyűjte
ménybe szerkesztve, kiadva köz
kinccsé tenni. A szándékot tett kö
vette. Más anyaggal kiegészítve a 
válogatást — kb. 10 915 mondókából 
szelektálva — Faragó és társszer
zője, Fábián Imre könyvvé szerkesz
tette. így a kezünkbe került kötet 
7375 változatát tartalmazza 5765 
mondókának kb. 16 000 verssor ter
jedelemben. így vált ez a könyv az
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eddig nyomtatásban megjelent leg
gazdagabb mondókagyújteménnyé. 
S mindez aránylag kis összefüggő te
rületről, Bihar megye 70 helységé
ből, amelyek közül 6 községből 
317—587-ig terjedő számú anyag jö tt 
be. Nagyvárad 587 adatával azt mu
tatja, hogy még sok hagyományt 
őriz város létére.

A több mint 400 gyűjtő között 
akadt traktorista, munkáslány, há
ziasszony, tanár, tanuló, nyugdíjas, 
földműves, de iskolai osztályok, folk
lórkörök is, tanáruk irányításával 
gyűjtve.

A több mint 600 adatszolgáltató 
korban igen változatos skálát mutat. 
Mint Faragó írja: háromévesektől 
matuzsálemig vettek részt a mun
kában. Ezek a nagy számok is mu
tatják, hogy igazán társadalmi gyűj
tőmunka eredménye a könyv. Mivel 
a gyermekek mint adatközlők, gyűj
tők is szerepeltek, saját személyi 
mondókarepertoárjukat nyújtották 
be a pályázaton.

A gyűjteményből kiderül, hogy 
nemcsak szövegvariációk bukkannak 
fel, hanem funkcióvariációk is (ki
olvasó — hintáztatóként, játékmon
dóka — csúfolóként).

Szerzőink úgy szerkesztették meg 
az adattárnak szánt kötetet, hogy 
minden fejezet élén a legáltaláno
sabb, legrégibb, népi eredetű, ha
gyományos változat áll, fokozato
san haladunk az újabb, a szórványo
san előforduló szövegek felé, egészen 
a  frissen folklorizálódott invarián
sokig. Természetes, hogy ezt a ren
dezőelvet nem sikerül minden feje
zetben megvalósítani. Egyébként a 
szövegeket a kezdősorok alapján 
rendezték.

Valóban sajnálatos, hogy a dalla
mokat nem közölhették.

A közlés módja: a változatokat 
nem közlik teljes szövegként, ha
nem csak az elütő részeket, kipon
tozva az azonos helyeket. Az illet
len szókat szögletes zárójelben eufé- 
misztikus megfelelőkkel pótolták, 
mivel gyermekek kezébe is kerülhet 
a könyv.

A bihari nyelvjárási sajátosságo
kat csak kismértékben tükrözik a 
szövegek, mivel a gyűjtők többsége 
is elhanyagolta a nyelvjárást. A köz



nyelv különben Biharban is egyre 
jobban kiszorítja a nyelvjárást. Vi
szont táj szók és idegen szók, vala
mint régiek előfordulnak, ezeket a 
kötet végén levő szójegyzékben ma
gyarázzák meg a szerzők.

Az adattár, azaz a szövegek után 
Mutatók címszó alatt találjuk betű
rendben a gyűjtőhelyeket és az ott 
élő gyűjtőket, kerek zárójelben je
lölve a gyűjtött mondókák számát. 
Van még Helynévmutató — itt ábécé
rendben szerepelnek a községek és 
a könyvben szereplő mondókák szá
ma. Szójegyzék egészíti ki a  kötetet. 
Román és német nyelvű összefogla
lás, tartalomjegyzék zárja le.

Végigolvasva és áttanulmányoz
va ezt a  Kriterion Kiadót dicsérő 
szép kiállítású és gazdag, értékes 
tartalmú könyvet, bebizonyítottnak 
látja az ember azt a tényt, hogy az 
egyéni gyűjtőmunka mellett, véges 
lévén az emberi erő, milyen nagy 
szükség volna nálunk is a hagyó- 
mány gyűjtés társadalmiasítására
(Horvátországban a Magyar Képes 
Újság próbálkozik vele!). Nálunk a 
Híd, az Üzenet, esetleg a Létünk 
vagy a rádió, televízió vállalhatná 
magára a pályázatok kiírását. A Ma
gyar Nyelv, Irodalom és Hungaro
lógiai Kutatások Intézetének mun
katársai pedig ezer örömmel vállal
nak a többi munkát.

PENAVIN OLGA

VARÁZSLATOS TÖRTÉNETEK

NECATI ZEKERYA: Három utca gyerekei. 
Fórum, Újvidék, 1982.

A Szkopjéban élő török nemze
tiségű költőt és írót, Necati Ze- 
keryát mindeddig alig ismerte a ma
gyar olvasó. Most viszont a Három 
utca gyerekei című könyvének ma
gyar nyelvű kiadásával 42 hosszabb- 
rövidebb meséjét és egy könyvről
— éppen a Három utca gyerekei
ről — folytatott beszélgetését ismer
hetik meg olvasóink, elsősorban 
a gyerekek. Igen, mindenekelőtt ők, 
m ert a kötet nekik íródott, róluk és 
hozzájuk szól, az utcán űzött játé
kaikról s a velük ott megesett egy
szerű és mégis varázslatos dolgok
ról, történetekről, amelyek Szkopje, 
Belgrád, újvidék és Szabadka utcá
in éppúgy megeshettek és meges
hetnek, mint másutt, s így a  rövid 
kis mesék, meseszerűen elmondott 
történetek nemcsak egyetemesek
— univerzálisak —, hanem korszerű
ek is egyúttal.

Necati Zekerya három fejezet
be sorakoztatott meséi korsze
rűek és költőiek, más szóval: 
a  gyerekekhez mint mesehősök
höz és olvasókhoz is közelálló-

ak, mivel az egy-, másfél vagy két
oldalas meséket (történeteket) ol
vasva az utcán játszadozó gyerekek 
zsivaj gását, jókedvű kiáltozását, 
tombolását is halljuk, vagy épp ve
szekedéseiket is „látjuk”, baráti 
kapcsolataik és megcsalatkozásaik 
érzelmi hullámzását is átérezzük. 
Szinte mindegyik mese a mai gyer
mekolvasókhoz hasonló gyerekekről 
szól, játékaikról és barátkozásaik- 
ról, első gondjaikról és gyermeki 
szomorúságaikról, kacagtató örö
meikről; a  nappalok oltalmáról, az 
éjszakák félelmeiről, neszeiről és 
álmodozásairól; az ártatlan gyerme
ki hazugságokról meg a kevésbé ár
tatlan csínytevésekról; szeretetről, 
gyűlöletről, szerelemről, féltékeny
ségről, az iskolai élet sok-sok moz
zanatáról stb., A régi utca gyere
kei című fejezetben pedig a háborús 
évek eseményeiről. Ezek a  mesék 
A mi utcánk gyerekei és Az új utca 
gyerekei című fejezettel ellentétben 
m ár kevésbé derűsek, mivél itt már 
lépten-nyomon ott kísért az éhezés, 
a félelem, a bombázás, a gyilkolás, 
a nyomor és az árván maradt gye
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rekek életére, vállára nehezedő 
gond.

De bárki is olvassa ezeket a me
séket — költői erővel életre keltett 
történeteket, elbeszéléseket, karco
latokat —, úgy já r majd, mint A cir
kusz néma csillaga: „felejthetetlen, 
gyönyörű hónapot tölt együtt” az 
utca gyerekeivel, Necati Zekerya kis

hőseivel, Orhannal, Fogpiszkálóval, 
Kishordóval, Kövérkével, Szőkehajú
val, Ágimmal, Slavkóval, Sevülel és 
Sevimmel, az öreg postással vagy 
az öreg fiákeressel stb.

Szép és feledhetetlen élmények
kel gazdagodik mindenki, m ert az 
íróval együtt minden fogékonyabb 
olvasó azt érzi, hogy:

„Félvirradt a nappal a mi utcánkban.
Szélesre tárta valamennyi bejáratát.
A nappal oltalmába vette utcánk valamennyi gyerekét. 
Színesen és pajkosan emelkedett utcánk fölé."

Igen, így valahogy érezzük mind
nyájan, s miközben egyszerű, min
dennapi, földközeli történeteket ol
vassuk — nemritkán úgy hisszük, 
hogy tán repülni is megtanultunk. 
Nos, ez az érzékcsalódás, ez a „re
pülésbe" való belefeledkezés a Há
rom utca gyerekeinek egyik legna
gyobb értéke. A másik meg az, hogy 
valamennyi mese, a derűs és a szo
morú is, előttünk, a szemünk lát
tára, a fülünk hallatára születik 
meg, bontakozik ki. Egy jelentős 
író, egy jelentős költő, Necati Zeke
rya keze nyomán, aki A három ba
rát című meséjében így vall a vi
lág minden gyerekéről:

„Amikor a gyerekek nevetnek, 
ugyanúgy nevet valamennyi gyerek. 
. . .  Amikor a gyerekek szeretik egy
mást, nem vesznek tekintetbe sem
mi m á s t... Ha sírni kezdenek a 
gyerekek, mindannyian egyformán 
sírnak."

És ahogy a  fent említett mesét 
a nevetésnek, a  szeretetnek és a 
sírásnak szentelte Zekerya — a töb
bit minden gyerek testi-lelki épü

lésére mondta el, bölcs mesélőként, 
sok-sok tudással és tiszta szívvel. 
Ügy, ahogy nagyapáink és nagyanyá
ink is meséltek régen, a  búbos ke
mencék mellett, gyertyák, mécsesek, 
petróleumlámpák, vagy épp a csil
lagok fényében, ha m ár kint is, bent 
is leszállt az est, és ránk szakadni 
készült az éjszaka.

A kötetet — talán m ert költő 
találkozott költővel — Brasnyó Ist
ván jól, élvezetesen fordította ma
gyarra, Stefán Oszkár pedig érdeke
sen, hangulatosan illusztrálta.

Mindent egybevetve: gyermekol
vasóink újabb figyelmet érdemlő for
dításkötettel gazdagodtak. És mivel 
közben, Jung Károly fordításában 
Arsen Diklic Hóvihar kél a Marosról 
című ifjúsági műve is megjelent, 
most m ár bizakodva várjuk va
lamelyik jugoszláviai magyar író 
gyermekkönyvét is. Bizakodva, 
mert eredeti, magyar nyelvű köny
vekkel ritkán kedveskedünk gyer
mekolvasóinknak. Holott, ha jól tu
dom, kéziratban, benyújtott vagy 
asztalfiókokban porosodó alkotá
sokban nincs hiány!. . .
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL MINIATŰRÖK 
38. KÖTETE

BRENNER JÁNOS

A kinematográfia úttörője
(Lifka Sándor élete és munkássága)

E kis könyv eredeti célja nem az volt, hogy egyszerűen 
leírja a harminc évvel ezelőtt elhunyt Lifka Sándor élet
útját. Ehhez elég lett volna elbeszélgetni családtagjaival, 
rokonaival, ismerőseivel. Még csak az sem, hogy őt az 
ország első mozisaként mutassa be. Azt szerette volna e 
könyv minden kétséget kizáróan bebizonyítani, hogy Ju
goszláviában, a jugoszláv tájakról és emberekről Lifka 
Sándor készítette az első filmeket.

Amikor Brenner János, a 7 Nap újságírója, a lap 
egykori filmrovatának szerkesztője ezt a munkát ezzel 
az ambícióval elvállalta, azt hitte, könnyűi dolga lesz. 
Elmegy a Szabadkai Városi Könyvtárba, kikeresi a szá
zad eleji lapokat, több cikkben is elolvassa, hogy a kö
zönség önmagára, városára, környékére ismert, miközben 
a műsort nézte, s már kezében a bizonyíték. Ha a kö
zönség magára ismert, az csak Lifka Sándor maga 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 moziját, szenzációsnak 
ítélték meg bemutatott műsorát — olyan adat azonban, 
amelyet bizonyítékként lehetett volna fölhasználni, egy 
sem akadt. A visszaemlékezések nem bizonyítékok, Lifka 
film jeit enyvvé olvasztotta a Bata szabadkai üzletveze
tője, kitüntetéseire és okleveleire pedig nem írták rá, 
mikor készültek a díjazott szalagok.

A vállalkozás mégsem tekinthető sikertelennek. Ta
lán fölkelti valakinek az érdeklődését, akinek kutatásra 
több pénze és ideje van, mint egy újságírónak, s fölnyitja 
azt a — jelek szerint — lezártnak tekintett dossziét is, 
amely a jugoszláv filmezés kezdetéről szól.

S helyükre teszi benne a dolgokat. . .
A csaknem százoldalas kötet 80 dináros áron meg

rendelhető a Veljko Vlahovic Munkásegyetemen (24000 
Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 100 
dinárért megvehető a Fórum újvidéki és szabadkai, vala
mint a szabadkai Napredak könyvesboltjában.




