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BOGDÁNFI SÁNDOR 

FOCI 

Minden éjjel ugyanaz az álom örvendeztette meg Palkót: vitte a labdát a 
zöldfüves pályán, mindenkit elhagyva vitte, vitte, s bárhonnan lőtt is, 
mindig a kapu felső  sarkában a hálóban kötött ki a futball, gól. 
gól, ordították a lelátóról, de a foci máris gurult vissza Palkó lábához, 
és újra kezdődött a cselezés az ellenfél játékosai között, aztán követke-
zett a gyors lefutás és az erős lövés, s a bőr ellenállhatatlanul vágódott be 
a kapuba, pontosan a felső  sarokba, gól, gól, ordították a lelátóról, ám a 
foci a hálótól Palkó lábához pattant vissza, Palkó pedig sok-sok láb kö-
zött mesterien cselezve száguldott a bal szélen, senki sem tudta elvenni 
tőle a lasztit, mígnem hatalmasat rúgott bele, s az megint a fels ő  sarok-
ban vágódott be a hálóba, gól, gól, ordították a lelátóról, Palkó pedig 
stoppolta a visszaverődött futballt, testcsellel megszabadult a kísér őjétől. 
aztán szédületes gyorsasággal elhúzva a jobb szélen átjátszotta magát a 
hátvédek között, és teljes erővel megvágta a bőrt, amely agyúgolyóként 
fúródott a légbe, szállt szállt a magasba, madarak röppentek, felhófoszlá-
nyok játszadoztak körülötte, mígnem bombaként zuhant vissza, és vá-
gódott be a felső  sarokba, gól, gól, ujjongtak a lelátókon, Palkó pedig für-
gén és ügyesen fogadta a visszaguruló labdát, s cselezve tört el őre, aztán 
megcélozta a kapu felső  sarkát, gól, gól, hasított a fülébe a hangorkán, 
végül minden elcsendesedett, Palkó felébredt, és sokáig nyitott szemmel 
meredt a sötétbe, ó micsoda gyönyörűség, ó ha ez az álom megvalósulna. 
ó, ha a foci mindig így engedelmeskedne .. . 

Akkoriban csak egy hepehupás labdarúgópálya létezett a kertváros 
szélén, nem volt annak se kerítése, se lelátója, csak a két kapú és a mész-
szel megjelölt vonalak jelezték mivoltát. 

Palkó számára ez a pálya jelentette az életet. Az iskolában a kötöttség, 
otthon a szigorúság gátolta, csak a pályán érezte a szabadság ízét. Hacsak 
tehette, kitört a gyűrűből, a pályára szökött, és rúgta a focit boldog öröm-
mel. Az sem zavarta, hogy a foci ellenáll. Az iskolában a tanárok és diák-
társai a kedvébe jártak, szerették, otthon ő  volt a család központja, apja, 
anyja imádta, féltette, gondozta, kényeztette, a labda viszont engedetlen 
volt, szökött tőle, máshoz jobban vonzódott, úgy érezte. 

Pajtásai vezérüknek ismerték el Palkót; ő  volt a játék lelke. Nem-
csak azért csüngtek rajta, mert alapítója, szervez ője és intézője volt a 
kertvárosi utcagyerekek fociklubjának, a Sárkány USC-ének, ő  gondos-
kodott labdáról és mezről, ő  szerezte be a zászlócskákat, amikor a másik 
utca csapatával mérkőztek, hanem azért is, mert vidámság áradt bel őle, 
ami nélkül a játék elképzelhetetlen. 

Apja azonban megvetette a futballt, lenézte a futballistákat, Palkót 
pedig féltette tőlük, a gonosz hatásuktól és durvaságuktól. 

Kitörik ott a nyakadat, te kölyök! — mondogatta, a selymes b őrt 
simogatva a fia nyakán. 

A megszólítás mélyen sértette, megalázta Palkót. Feln őtt szeretett 
volna lenni, nem pedig kölyök. Igazi feln őtt, komoly sportoló, aki rend-
szeresen fellép, szerepel és nyilatkozik a sajtónak, rádiónak, utána beül 
a sportkocsijába és elhajt oda, ahol várják és ünneplik. 

A tizenhatodik születésnapjára fuvolát kapott. 
Zenét fogsz tanulni, te kölyök! — recsegte az apa, közben magá-

hoz vonta, átölelte, nyálas puszit cuppantott mindkét arcára. 
Hol ide, hol oda tette a fuvolát Palkó, bele-belefújt, két-három dal-

lamot is megtanult apa kedvéért. Közben szervezte a kertvárosi labdarú 
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gó-bajnokságot. Öt csapat nevezett be, köztük a hírhedt CSFK, a Csont-
törő  Foci Klub, a félelmes középcsatárral, Blekivel, akit az apja Boldi-
zsárnak nevezett, a nagymamája pedig Boldicinek becézett. „Azt a Palkót 
lerúgom" — üzente Bleki, a félelmetes. Találkozásuk alkalmával azonban 
elsőnek nyújtott kezet Palkónak, és kedves vigyorral nézett a szemébe. 
„Irtó szeretem az olyan krapekokat, amilyen te vagy", mondta, és egy 
brazil bajnokcsapat jelvényét tűzte a mellére. „Ajándék nemes ellenfelem-
nek" hajolt meg Palkó előtt. Teljes egyetértésben tárgyaltak a bajnoki 
ménkőzések lebonyolításának módjáról. Kedd délutánra összehívták a csa-
patkapitányokat. 

Kedden délután viszlek Elza nénihez — közölte apa Palkóval. 
— Az ki? 

Zongoratanárnő . 
Ahhoz én nem megyek, apu. 

Apa elvörösödött. 
Zongorát tanulsz. Ragaszkodom hozzá. 
Nincs is zongoránk. 
Majd lesz. Mire megszerzed az alaptudást, megvesszük a zongorát. 
Kérem, apu, kérem szépen ... Kedden foglalt vagyok és ... 

Apa úgy megrázta Palkó vállát, hogy nem fejezhette be a mondatot. 
Kedden megyünk Elza nénihez! Érted?! 
Értem. 

Értesülve a keddi klubközi megbeszélés elmaradásáról, Bleki na-
gyot köpött. 

A barna szín ű  rövid lábú, nagy test ű  zongora úgy állt a lefüggönyözött 
levendulaszagú szoba közepén, mint víziló a parton. A zongorához támasz-
kodva pedig ott állt Elza néni. Simára fésült szénfekete haja, sötétkék 
szeme, szabályos orra és erősen rúzsozott érzéki szája szépnek tűnt a 
félhomályban, azt pedig, hogy egyik lába rövidebb, csak kés őbb vette észre 
Palkó, amikor a néni egy-két lépést tett látogatói felé, kitörő  örömmel 
fogadva apást: 

Nicsak, nicsak, ha nem csalnak szemeim, ez Lali! Hát téged is le-
het látni, te nyugalmazott bájgúnár?! 

Apa kényszeredett mosollyal bólogatva némán csókolt kezet, pon-
tosan úgy, ahogy a régi filmeken csókolnak kezet a középkori lovagok a 
középkori várúrnőnek. A két régi ismerős hosszan nézett egymás sze-
mébe, miközben Palkó lenyügözve és szorongva szemlélte a várúrn ő  fö-
lényes, előkelő  magatartását itt, e városvégi kertes házban, az ő  jövendő  
tömlöcében, ahol a csúf öreg zongora és a szépen kifestett néni mellett 
kell majd raboskodnia, ahelyett, hogy a focipályán száguldana szabadon. 

Szóval maga a Palika? — évődött a zongoratanárnő, kávéval és 
apró süteménnyel kínálva vendégeit. 

Nem vagyok Palika! 
Apa hamarosan elbúcsúzott, lelkére kötve a tanárn őnek, legyen szi-

gorú, szerettesse meg a zene világát Palkóval, és ne engedje meg neki a 
dohányzást. 

Nem dohányzom soha — tiltakozott Palkó —, öntudatos sportoló 
vagyok. 

Apa távozása után elhelyezkedtek a zongora mellett. 
A tanárnő  ügyesen és gyorsan vezette be a billentyűk világába Pal-

kót. Előbb egy kézzel skálázott a fiú, aztán két kézzel, de folyton az el-
maradt klubközi megbeszélés és Bleki járt az eszében. A mérk őzések ta-
lán csak majd a jövő  hét végén kezdődhetnének. Mérgében a zongorát 
verte. 
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Ne oly hevesen, kisfiú — szólt rá a tanárn ő, elkapva a fiú kezét. 
— Kire haragszik tulajdonképpen? Talán énrám? 

Palkó abbahagyta a skálázást. 
Nem haragszom a nénire, és nem vagyok kisfiú — bökte ki 

durcásan, 
Ügy? Egy férfi ... Akkor hát lányokkal is volt már dolga. Nemde? 

A kérdés meghökkentette a fiút. Szeretett volna fölényesen válaszol-
ni, mint aki beavatott, ismeri a titkot, akinek gazdag tapasztalatai van-
nak nőügyekben, megannyi kalandja volt már s pontosan tudja, mi rej-
lik a lányok szíve mélyén és szoknyája alatt. Szeretett volna unottan le-
gyinteni, elutasítva a beszélgetést ilyen elcsépelt dolgokról, de inkább 
hallgatott, mert nem akarta elárulni tudatlanságát, közben jólesett neki, 
hogy valaki, egy felnőtt nő  férfinak tekinti. 

— A zeneművésznek ismernie kell a szerelmet. Ez minden zenei ta-
nulás előfeltétele. Érti, Palkó? 

A fiú skálázott. Életében el őször magázták. Tekintete a tanárn ő  mez-
telen térdére, combjának kilátszó részére tévedt. Olyannyira zavarban 
volt, hogy folyton ugyanazt a billenty űt ütötte le, mígnem abbahagyta. 
s lehunyva a szemét érezte a puha kezek simogatását a nyakán, a hátán, 
a combján. Ijedten próbálta visszaszorítani az ébred ő  gerjedelmet. Azt 
szerette volna, hogy a szoba a zongorával együtt forogva induljon el a 
futballpálya felé, ahol őt Bleki a fejét csóválva és nagyokat köpve várja. 

A zongorázás el sem képzelhet ő  az érzéki alapelemek ismerete 
nélkül — magyarázta fahangon a tanárn ő . 

A második zongoraóra kemény munkában telt el. A hangjegyeket 
már otthon megtanulta alaposan. Meg akarta mutatni Elza néninek. El őbb 
bal kézzel kellett ugyanazt az akkordokat ismételnie, tízszer, husszor. 
harmincszor. Aztán jobb kézzel kellett eljátszania egy kis et űd dallamát. 
tízszer, hússzor, harmincszor. 

Még, még — csattogott Elza néni hangja, mint egy őrmesteré. 
Palkó egyenes derékkal, szabályos könyöktartással, tekintetét me-

reven a kottára szegezve verte a billenty űket. 
Nem jó! — csattan fel a zenetanárnő  hangja. — Puhábban, ké-

rem. Egészen puhán, leheletszerűen ezt a hangot. Ügy, mintha a leveg ő  
csókolná meg a levegőt. Érti? 

A dallam lassan testet öltve futkározott a zongorán, kettejük között. 
s Palkó úgy érezte, valamit elért, valamit felfedezett, magáévá tett. 

Igen. Ez igen — hallotta Elza néni elismer ő  szavait. 
Újra és újra eljátszotta a kis dalt, nem is várva a tanárnő  utasí-

tására. 
Mára elég. Pénteken hatkor, Palika. 

Kóválygó fejjel állt fel a zongorától. örült a kis dalnak, egyszersmint 
csalódást is érzett. 

Lehajtott fővel, halkan köszönve távozott. 

Egy hónapja barátkozott a hangjegyekkel Palkó, szinte itta őket 
magába, nemegyszer gyakorolt az iskolai zongorán is. 

Nagyon meg vagyok elégedve magával Palika — mondta a ta-
nárnő, amikor újra és újra eljátszotta kivülr ől betanult etűdöket. 

Átölelte a fiút, és egy puszit nyomott a feje búbjára. 
Múltkor már említést tettem a zeneművészet és az érzékiség ősz-

szefüggéséről. Emlékszik? 
Palkó bólintott tovább játszva a zongorán. 

Azt is megmondtam, hogy a zeneművésznek ismernie kell a sze-
relmet. Emlékszik? 

Palkó bólintott, s abbahagyta a zongorázást. 
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Bizonyos dolgokat tisztáznunk kell — mondta szigorú tárgyila 
gossággal a tanárnő, miután kigombolta a blúzát és kikapcsolta a mell-
tartóját. 

Tudja, mi ez? 
Didi — bökte ki némi szünet után az elképedt, nyakig elvörösö-

dött fiú. 
— Kérem, fejezze kiagát tudományosan, szabatosan. 
Palkó érezte, hogy a nadrágjában nagy a feszülés. 

Mell. Női mell — nyögte sóhajtva. 
Az én mellem, nemde? 
A néni melle. 
Le kell küzdenie a szégyenérzetet, fiúka, .a zene majd megtanítja 

őszinteségre — mondta a tanárn ő, gyors mozdulattal feljebb húzva a 
szoknyáját. Bugyiját már előbb kint hagyta a fürdőszobában, s most, 
kissé hátratolva a széket, szétvetett lábbal alsó testének nyílását a fiú 
elé tárta. 

És ez itt? 
Palkó szeretett volna valami csoda folytán azon nyomban feln őtté 

válni, s pontosan tudni, mi most a teendő. Hallgatott, mintha leragasz-
tották volna a száját. 

Mondja, mi ez? 
Ne. tessék engem kínozni. 
Mondja, mondja ki azonnal! 
Mi, fiúk úgy mondjuk, hogy pina. 
Még, mondja még! 

A parancsoló hangnem visszahökkentette Palkót tanulói alárendelt-
ségébe, közben az ágyékában újabb feszülést érzett. 

Pina — hebegte lesütött szemmel. 
Na látja, tud maga, ha akar. Most mondja még többször is. 
Igen. Pina, pina .. . 
Még, még! Mondja! 

A fiú félájultan dőlt rá a zongorára, amelyb ől hangzavar áradt szét, 
š verődött vissza a szoba négy sarkából. Elza az egyik karját Palkó lába 
közé ékelte, a másikkal átölelte felforrósodott testét. 

Palkóba beleszorult az ijedtség. Az élvezés el őjeleit érezte, a gyönyör 
kezdett elhatalmasodni minden porcikáján, aztán nyögve és sóhajtva úri-
tette ki magából az ondót. 

A nő  hamar ráborult az ágyékára, apró csókokat lehelve rá, aztán 
zsebkendővel törölgette, lassan, kimérten. 

Korához képest szépen kifejlődött a fütyköse7-fiúka. 
Néni kérem, ne tessék ... 
Nem vagyok néni — ugrott fel Elza elrendezve a ruházatát, s 

hátat fordítva a fiúnak, aki szintén felugrott, a nadrágja pedig lassan le-
csúszott a cipőjére, 

Menjen most, menjen! — mondta Elza határozottan, lehunyt szem-
mel. — Tökfilkó! 

Ez a szó hegyes tőrként fúródott a hátába. Tökfilkó vagyok, nem is-
merem a játékot, nem tudom, mikor mit kell tennem — töprengett az-
nap este az ágyban. Nehezen jött álom a szemére, és amint elaludt, úgy 
rúgta a labdát, mint még soha. Az ünneplő  tömeg a vállán vitte ki a pá-
lyáról. Verejtékezve ébredt. Még sokáig feküdt mozdulatlanul, arra gon-
dolva, hogy a nő  is, mint a foci, csak akkor élvezhet ő, ha engedelmes. 

A legközelebbi órán Elza mozdulatlanul és némán ült Palkó mel-
lett. Hagyta, hogy játssza egymás után a betanult dallamokat, mígnem a 
fiú abbahagyta. 
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A csend sűrűbbé tette a levegőt. 
Palkó úgy érezte, hogy a zongorából és Elzából forróság árad. A 

torka kiszáradt, de nem volt szomjas. Bleki mit tenne most, ha itt vol-
na a helyében? Belerúgna vagy ráborulna. 

- Mondja, Palkó, mit gondol énrólam? 
Néni, kérem ... 
Rossz vagyok? 
Á. 

Csúnja vagyok? 
Á! 	 - 

Öreg vagyok? 
A fiú hallgatott. Elza az inge alá nyúlt, és ujjai puhán másztak fel-

felé, egészen a nyakáig. 
Szeretsz te engem? 
Néni kérem, én ... 

Nem vagyok néni! A szeretőd leszek most rögtön, Gyere! — s máris 
vonszolta Palkót a széles pamlaghoz, levetve róla és magáról is minden 
ruhadarabot. Átkarolta a fiú karcsú, izmos testét, s mélyet sóhajtva 
szívta magába üde illatát. Ragadozó héjaként csapott le üde szájára, s 
hosszú csókjával oltotta bele azt a gyönyört amelyr ől Palkónak sejtelme 
sem volt eddig. 

Lassan dőlt le a pamlagra, és hanyat fekve, szétvetett lábbal, titok-
zatos mosollyal és nyílt szemérmetlenséggel kínálta fel hónaljának pi-
héit, porcelán hasát, szétálló melleit és a tejfehér combjai között dús 
szőrzet mögé bújt szeméremajkakat. 

Palkó meghőkölt a látványtól, de még inkább attól, hogy ez a dele-
jes női test most teljesen az ő  szabad területe, tehet vele, amit akar, 
vizsgálhatja minden porcikáját, portyázhat rajta kedvére, és behatolhat 
bármelyik nyílásába mind a tíz ujjával és állandóan ágaskodó hímtagjá-
val. Ez hát a felnőttek titka, gondolta, megszabadulva a szorongástól és 
szinte önkívületi állapotban téve eleget Elza minden kívánságának. 

Éjjelenként nem álmodott többé az engedelmes fociról, a csodála-
tos gólokról. A kertvárosi bajnoki mérk őzéseket elhalasztották. Bleki nem 
köszönt többé Palkónak, aki szépen haladt a zongorázás és a szeretkezés 
tanulásában, és a felnőttek szemével nézve a világot lebecsülte egykori 
pajtásait, a hencegő  Blekit pedig sajnálta és gyermetegnek tartotta. Az 
iskolában és az utcán társai kerülték, a háta mögött összesúgtak: „N ője 
van." 

A tanterem meszelése miatt egy délelőtt elmaradt a tanítás, és Pal-
kó elhatározta, örömet szerez Elzának, aki őt egyetlen boldogságának, 
egyetlen örömének becézte. 

Zárt kapura talált, de á kerteken át vezető  ismert úton bejutott az 
udvarba. A konyhaajtó nyitva volt, s tornacip őjében nesztelenül lépett be 
a lakásba. 

A pamlagon összegabalyodott embercsomó kavargott, hullámzott, 
szuszogott, nyogött. Lábak kalimpáltak, karok kígyóztak, s egy kopasz 
férfi meztelen hátsó fele mozgott ütemesen, és Palkó úgy érezte, hogy a 
pamlag, a zongora, a sok kép a falon, az egész szoba ugyanabban az 
ütemben mozog. Egy ideig a falhoz lapulva állt, aztán kiosont a szobából. 

Sokáig ült a konyhában maga elé meredve, mígnem rájött, hogy nyo-
mot kell hagynia. Tányérokat, étkészletet vett el ő, és megterített két sze-
mélyre. Belevizelt a leveses tálba, és az asztal közepére helyezte. A ker-
teken át távozott. 

Hónapokig magába zárkózva élt. Az iskolában a legjobb tanulók kö-
zé küzdötte fel magát. Tanult, olvasott, és azon töprengett, hogy a fel-
nőttek világa miért oly csúf és hazug. 
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Egy nap megjelent a pályán. Senki sem közeledett hozzá. Sokáig 
nézte a játékot, aztán félrevonta Btekit, bocsánatot  kért . tőle,. . s töviről 
hegyire elmondta neki a történteket.  ;,Oké", mondta Bleki, s máris hoz-
záláttak a kertvárosi bajnokság megszervezéséhez. 

A zongoraórára kapott pénzekből Palkó új focit, új . mezt és egyéb fel-
szerelést vásárolt a Sárkány USC megújhódott csapatának. 

Apa egy nap el ővette Palkót. 
Hogy halad a zongorázó_%, fiam? 
Jól. 
Elza néni hogy van? 
Jól. 

Apa elsápadt. 
Te, te, te csibész! — sziszegte, aztán fojtott hangon hozzátette: 

— Elza néni meghalt. Régen eltemették! 
Palkó elvörösödött, de azért továbbra is egyenesen nézett apja sze-

Ynébe. 
Becsaptál, az órapénzt ` ;elsikkasztottad.. Mi lett bel őled, fiam? 

Közönséges bűnöző. vagy. • 
Tévedsz; apa. Én focizni .akartam : mindig, . jól tudod. Az szép; tisz-

ta játék, de azt te nem engedted. Rákényszerítettél a zongorára, Elzára. 
— Elzára? Elzánk nevezed?! 

Elza játszott velem, zongorázott rajtam. Azt hazudta, én vagyok 
az egyetlen öröme, tudod már, hisz férfi vagy, te is tudod, mi a szen-
vedés. Az a gonosz nő  megkínzott,.. megrontott engem. Szerencsére meg-
találtam a visszavezető  utat. Felszerelést vásároltam a pénzből. Ismét a 
fociról álmodok. Ne ítélj el, apu, érts meg. kérlek. 

Palkó szeméből elindultak a könnyeik. 
Csendesen ; álltak egymással szemben. ` Aztán apa közelebb lépett 

Palkóhoz. 
= Megértelek 	mondta, és magához ölelte zokogástól remeg ő  tes- 

tét. Először történt, hogy komolyan vette a fiát. 
Aznap éjjel megint focikkal és gólokkal telt meg Palkó ágya. Az 

ünneplő  közönség között Elza nagy fekete szemét, húsos, ajkát látta, és 
ez a látomás egyre nagyobbodott és egyre jobban ránehezedett. Ernyedten 
ébredt. A pizsamája alul csupa ondó volt. 
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KOPECZKY LÁSZLÓ 

ETŰDÖK ÍRÓGÉPRE 

AKIÉRT A HARANG HALLGAT 

Hogyan kell elviselni, hogy egy mű  megbukott? 
Férfiatlanul. 
Hisztérikus rohamokat kapni. 
Fenyegetődzni. 
Azt kell mondani: a közönség hülye, a kritikusok korrupt barmok 

a könyvet pocsék papírra nyomtatták, elfajzott keresked őink nem tud-
nának eladni egy húszast — tizenötért. 

Ha egy mű  megbukik, úgy süllyedjen el, mint a balta, legfeljebb 
köp egy önérzeteset utána vízbe az ember, és megy tovább zord ábrázat-
tal mondván: 

Még egy próbát teszek veletek, tökfejűek, ha addig sem fogjátok 
fel, hogy egy zseni üvöltötte itt magát rekedtre, rakassátok át a fülete-
ket, mint egy cserépkályhát! ... Elmentem feltámadni. 

Szóval, mindenféleképpen szabad viselkedni, csak objektíven nem. 
Olyan az, mintha valakinek megölnék kedves gyermekét, s ő  csak le-
gyintene: 

Igen, ez már aktuális volt ... Kezdtem nagyon elszaporodni .. . 

A kritikusokat kíméletlenül bírálni kell parazita életmódjuk miatt, 
hiszen az élő  irodalom nedvét szívják el, azt sorvasztják, akin megka-
paszkodtak. 

Tudásuk viszont csak a tegnapi nappal bezárólag érvényes, ámbár 
nyeltek, mint a strucc, rengeteg adatot, míg megtanultak mellé-esszélni. 

A jövőt egyedül csak az alkotó tudja, hiszen neki kell megcsinálnia 
az új művet. 

Steril elméleteikkel legjobb esetben is csak fogalmazásgátlónak vál-
nának be, mintsem előmozdítónak. 

Láttuk, mit cselekedtek felkent bírák a bunkó társadalmakban... 
Antiszelekciót ... záptojás-illatosítást. 
(Más az, ha maga az alkotó-művész ír műbírálatot. Az egyszerű  

szemétkedés. Saját fazonját akarja ráhúzni alkotótársára, akaratlanul is.) 
Tulajdonképpen kinek van szüksége bírálatra? 
Senkinek. 
Sunyi kutyamorál az, amely elviseli a fenéken rúgást, még kezet is 

nyal. 
Aki a kritikából tanul meg írni, ha következetesen csinálja ., meg-

írhatja a világ legpocsékabb könyvét, mert az ide-oda sandítástól meg-
kancsalodik. 

Tehát az olvasó hallgatólagos, de összegszer űen kifejezhető  ítéletére 
kell bíznunk magukat? 

Na még csak az hiányzik! 
Az ügyes író könnyen behízelgi magát, mert tudja, mivel lehet leg-

szemérmetlenebbül megmanipulálni őkelmét. 
Lehet-e egy olyan közönségnek jelentős alkotást produkálni, amelyet 

eleve lenézel? 
Mi marad még? 
Arra 'a néhány vájt fülűre alapozhatod hát ingatag sorsod, aki min-

dent— vagy csaknem mindent — megértett, átérzett, de a felfedezését 
— a zajos megnyilvánulást természetéb ől fakadólag utálván sírba viszi. 
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Nos, igen ... 
Igen, őt kell szeretni, noha száma állandóan változik. 
Mennél érettebb egy író, annál kevesebbre saccolja őt. 
Ez a fantom-közönség, hipotetikus lelkesed ő  tartja a lelket a hi-

tetlenben. 
Ezekért akár bele is döglene a művébe, ha biztosan tudná, hogy 

kedvelik a hullákat. 
Ezekkel kacsint össze jól sikerült műve felett. 
S még mikor a kétezer példányban megjelent m űvéből ezerkilencszáz-

valahányat bezúznak, akkor semn szemrehányó, hanem egy kis megható-
dottsággal a hangjában rebegi: 

„Köszönöm, Kovács úr! ... " 
o 

S megint egy „ha"! , . . 
Ha új könyvet akarsz írni, az agyonrúgottat el őbb el kell temetned, 

nehogy a hullaszagtól felforduljon benned az irodalom. 
Komor gyászszertartás ez. 
Odaravatalozod az íróasztalodra. 
Vodkát, tequilát vagy whiskyt gyújtasz magadban (A barackpálinka 

a feltámadás napjára eltéve.) 
Alkonyodjék lehetőleg! 
Jó, ha a ház népe elkóricált valamere. Úgysem vagy saj -tákonferen-

ciás stimungban. 
Gyönyörűen bódít ilyenkor Mozart Rekviemje. 
t7lsz beszakadva, a tömény bánat lecsorog a torkodon. Szeszedet 

láthatatlanok elitták, tudatod lefüggönyöz ődik, a Hold mint egy nagy 
vérfolt a kékes-lila bársonyon .. . 

Mikor az utolsó hang is elhalt, a szalag csak neszel, nagyot rúgsz a 
kazettába. 

Aztán várod a lépteket, a vakítóan felcsattanó fényt, és az évmilliónyi 
közelségből csicsergő  hangot: 

— Te mit csinálsz itt a sötétben?! 
Csak annyit mondjál: 
— Jövök rá valamire... 

CSÉPE IMRE 

ÉJSZAKAI ESŐ  

Fenn, a kaszás, azúr réten 
Szikra fut a kaszaélen, 
Felhőt kaszál, gy űl a boglya, 
Összevissza tornyosodva. 

Jön az újhold, hegyes szarvval, 
Boglyáknak ront vad haraggal, 
Mint legyes bika széjjelhányja, 
Farkas-csillag fut nyomába. 

Észak fel ől sugár villan, 
Karikással mennyk ő  durran, 
Szélparipák prüszkölt nyála 
Nagy cseppekben hull a tájra. 

A virágok szomjas ajkkal 
Ölelkeznek, jön a hajnal, 
Kóstolgatják csókos vággyal, 
Ingnak, ringnak boldogságban. 

ŐSZI HANGULAT 

Mint szomorú, bús magyar nóta, 
Mely halkan hallatszik az éjben, 
Hulló lombok sárga gyászán 
Deres fejjel ballagok a télbe. 

Hitem fáját, mit égig n őttem, 
A kétség fúrja, rágja tövön. 
ülök itt, mint bús pacsirta, 
E határszéli mezsgyekövön. 

Hátam mögött sóhajt a nyár, 
Szél viszi az ökörnyálat, 
Nézegetem a naplementét, 
S eltűnődöm, merre szálljak. 

A költő  hagyatékából 
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KÉZFOGÁSOK  

HETVEN ÉVE SZÜLETETT ÉS NEGYVEN ÉVVEL EZEL ŐTT 
HALT MÁRTÍRHALÁLT IVAN GORAN KOVA ČIĆ  (1913-1943) 

PAUL ÉLUARD 

GORAN KOVAČ IĆ  SÍRJA 

Testvérek az emberek közt legjobbak mi vagyunk 
Az élet dalaim ösvényén terjed 
Az élet szenvedésünk ösvényén terjed 
Dacolunk együtt a halállal 

Testvérek fájdalom uralta a földet 
Semmi jóság nem adott nyugalmat 
Semmi szépség nem váltott meg átkokat 
Nem ismertük napok méltóságát 

Szerettük egymást nem tudva okot 
Mit ma megannyian tudtok 
Verseimnél végzetünk végén 
Mint örömt ől terhes méhnél 

Megbosszultak szavam él 
Hangotokban szemek fényében 
Győztem álmom felszabadult 
Fiaink betakarítják a nyár termését 

De téli rongyaikat meg őrizték. 

ALI RI ZAH GASHI 

CÍM NÉLKÜL 
I. G. KOVAČ ICNAK 

Helyezkedj el 
Ha bírsz 
Sötétségedben 
Bármely sarkába e földnek 
Fordulj fény felé 
Ha van 
Fordulj a nap felé 
akár a szabadsághoz 
Mert a nap vett rá utolsó utadra 
Találd meg néz őpontod 
És ne mondj semmit 
Elmetszett torkodból 
nehogy vér csorduljon 
Pihenj 
Végre pihend ki magad 
Ha bírod 

BORA PAVLOVIC 

GORANNAK 

Fehér felhőket öltve 
mezítláb mint a f ű  
tüzekkel teli 
szentivánéjben 
egyre mélyebben alszol az id őben. 

Apró puskával 
kis karabéllyal 
levelek közt megbújt 
halott a lóherével. 

URBÁN F. Gábor 
fordításai 
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CIRIL ZLOBEC 

AZ ÉN RÖVID ÖRÖKKÉVALÓSÁGOM 

Vagyok, ami még sohase voltam 
és ami sohase leszek többé. 
Saját rövid örökkévalósága 
fényes lelkeit 
kiáltva szólító pillanat vagyok . 
Puszta kezeim bátorsága jogán 
tobzódhat kedvem a sörényében, 
vele azonosultan 
halaszthatatlan zuhantamban 
háthogyha el űzhetem őt. 

đnámítás, jól tudom, 
most azonban vér szerint hiszünk benne 
és ebben a hitben 
végestelen minden pillanat 
s az én rövid örökkévalóságom is benne tart. 

És ha bevallom magamnak: 
az vagyok, ami tegnap voltam, 
az vagyok, ami holnap is leszek, 
— az ég szerelmére, irgalmazzatok! 

DÉL 

Nap, nap, nap, 
Mint izzó hámorban az érc, 
körvonalaimtól megszabadulok. 
Rajtam keresztül . és velem 
itatja a földben rejl ő  gyökeret, 
az meg ezer kezével amint 
szomjasan átfog, 
én víz gyanánt csordogálok 
az ujjain, majd sugaraiban 
lejutok ismét a földre, 
az meg magába szí szomjasan. 

Alakomat nem érzem többé: 
a szívem most már nem madár, 
mely vérz ő  csőrrel 
kopogtat mellkasom szikla- 
sötét tömb jén — 
szabadon szálldos most mez ők fölött 
és hogyha kimerül, 
félelem nélkül szemel ki magának 
pihentet ő  lombot. 

Többé nem érzem körvonalaimat: 
föld vagyok, nap és leveg ő. 

ÉN VAGYOK 
A TE HALÁLOD 

Kitört gejzír vagy, 
mozdulatlan vízzé varázsolt, 
folyó nyugtalan vágysodrával. 
Vizednek medre nem lehetek. 

Mély tárna vagy, bányamély, 
s benned a drágak ő  
sötétben sírdogál. 
Fehér nyakad sem lehetek. 

Magaslatok madara vagy, 
héjaveszély elvette t őled 
az eget. 
Lombodul sem szolgálhatok. 

Meg nem született ivadékok 
látható vére vagy te 
kétségbeesésem megkövült ereiben. 
Én vagyok a te halálod. 
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TÚLONTÚL SZOMJAS VAGYOK 

Ne félj, kedvesem, én 
túlontúl szomjas vagyok, semhogy 
az igazság itala csillapíthatná szomjamat: 
vékonyka sugara 
minduntalan meg-megszakad, 
elpárolog a fellobbant gyanúk lángján. 

Túlontúl szomjas vagyok, 
semhogy csillapíthatnád szomjamat 
hazugságok nélkül, 
a te férfihazugságaid  nélkül, 
pihenteket, azok ajzanak minket, 
fáradtakat meg elaltatnak, 
s ha felvernek álmunkból, követve 
követjük őket. 

Ó, hazudj nekem és csalva csalj, 
csak egyet, azt az egyet 
meg ne érjem, hogy a szerelem 
zizegő  sugara megszakadjon 
s belevesszen a ritka cseppek párájába, 
mert azok végképp nem csillapítanak — 

túlontúl szomjas vagyok. 

ASZTALI LÁMPA 

Egy gombnyomás s a semmib ől 
varázsolok meghitt hangulatú világot. 

A messzeségek, sóvárgások, vágyak 
mind megtértek magukba itt 
és meg is férnek ebben a kis fénykörben 
szelíden, mint t űz körül a bárányok, 
mikor már leáldozóban a nap. 

S én magasan fölébe n őttem e világnak, 
mélyen ebbe a sugárgyökérzetbe 
vetve meg lábamat, . 

gömbölydedsége fölé emelkedtem 
majd olyan joviális vállal, mint 
egy gazdag, mindenható isten. 

Lépj közelebb, hiszen szeretlek, 
és többé már semmi lehetetlent 
nem ismerek itt és most. 

DUDÁS Kálmán fordításai 

A fenti verseket abból a szomorú alkalomból közöljük Dudás Kálmán hagyatékából, hogy 
a jeles költő  és kiváló műfordító, aki lapunknak indulásától kezdve állandó munkatáisa't ►olt, 
ez év júliusában elhunyt. 
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ÖRÖKSÉG  

VÖLGYI ENDRE 

A NÉP SORAIBÓL A HALHATATLANOK KÖZÉ 
SZÁZ ÉVVEL EZELŐTT SZÜLETETT IVAN MEŠTROVIĆ  

Száz esztendővel ezelőtt - 1883. augusztus 15-én — született Ivan 
Meštrović, s ez az év nemcsak forró nyarával, de teljes egészében világ-
hírű  szobrászművészünkre emlékeztet most. Indulása sok óriáséhoz ha-
sonlatos: gyermekkorában juhászbojtár volt, a vrpoljei legel őkön a bir-
kák őrzése közben bicskájával kulacsokat, juhászbotokat, guzsalyokat fa-
ragott, s ezekkel a korai remekm űvekkel csakhamar felhívta magára a 
figyelmet nem csupán a közvetlen környezetében, hanem a mez őktől tá-
vol: Zadarban és Splitben is. 

Meštrovič  fejlődése előtt az utat egy művészbarát újságíró nyitot-
ta meg, Nikola Adžija, aki rendkívüli figyelmet érdeml ő  munkáira a za-
dari Novi list hasábjain felhívta a figyelmet. Ez az írás a századforduló 
előtt egy olyan őstehetséget említett meg, aki a távoli legel őkön — minden 
szakszerű  utmutatás nélkül, az iskola támogatása nélkül — a maga kis 
késével olyan figurákat vésett ki, melyek a hivatásosak körében is meg-
lepően érett jeleket mutattak jöv őbe ívelően. 

A zadari lap közleménye nem maradt visszhangtalan. 
Ez volt az első  lépcső  a Bécsi Szépművészeti Akadémia felé ... 
Igazi tehetségének kibontakozása nem sokáig váratott magára. 
1902-ben rendezték meg az osztrák fővárosban a Szecesszió kiállítását, 

amelyen Meštrović, mint az akadémia egyik legfiatalabb hallgatója, már-
ványból faragott Fontanájával mutatkozott be. A kritika a fiatal m űvész- 
ről olyan értékelést adott, hogy a Dalmácia Országos Tanácsa minden 
igényét kielégítő  ösztöndíjat szavazott meg számára, s ezzel nemcsak a 
nélkülözéstől szabadult meg, hanem Európa legnagyobb m űvészvárosai-
nak oly sokszor megálmodott kapui is kinyíltak el őtte. Bécs után Mün-
chen, majd Párizs következett, közben itthon: Belgrádban, Zágrábban is 
rendezett tárlatot a „már Európa-szerte ismert szobrászm űvész". De az-
után tovább ment, s Anglia után a következ ő  állomása — a vén konti-
nens bejárása után — Amerika lett, ahol a legnagyobbak között foglalt 
helyet. 

Meštrović  művészi fejlődésének útja rengeteg küzdelemmel, kísér-
letezéssel járt, míg el nem ért az annyira vágyott meštrovi ći célig. A szá-
zadforduló után az akadémizmus ellen küzd ő  szecesszió majd minden 
műhelybe betört, s az eklekticizmusnak ezekben a forró éveiben Ivan 
Meštrović  merészen nekivágott a maga egyéni alkotói útjának kiépíté-
séhez. Ez már nem csupán kísérletezés volt, hanem az útkeresés után 
egy autochton, archaikus „jugoszláv képz őművészeti stílus" megteremtése. 

Amit a világban ma is igazi meštrovi ći műnek neveznek az Atlanti-óce-
ánon innen vagy azon túl, nála az új korszakot jelent ő  művek ezekben az 
években jöttek létre: a Nő  a gitárral bronzszobra és az Álmodozás című  
kőből faragott alkotása a spliti Meštrovi ć  Galériában, az Asszony a hár-
fával a párizsi Louvre-ban, a Várakozás a zágrábi Meštrovič  Atelierben. 

A művészt idéző  visszapillantásban nem feledkezhetünk meg mara-
dandó arc'hitektonikus alkotásairól sem. 

Életművének monumentális záróakkordja Crna Gorában, a Lov ćen 
csúcsán áll. Hazai felkérésre évekig dolgozott méreteiben is hatalmas 
művén, míg végre elkészült Petar Petrović  Njegoš bronzszobra, amely ma 
szimbolikus mauzóleumával a befogadó képzeletében úgy hat, mint ott 
fenn, a magasban Exegi monumentumként méltóképpen elhelyezett He-
gyek koszorúja. 
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CSORDÁS MIHÁLY  

VÉLEMÉNYEK EGY [RÓ ÍTÉLETEIRŐ L 
MIRĐSLAV KRLEŽA SZÜLETÉSÉNEK 90. ÉVFORDULÓJÁRA 

Semmi más nem hasonlítható az alkotó ember kockázatvállalásához — 
nem taktikázhat ítéleteinek meghozatalában, s tudnia kell, jól tudja is, 
hogy az utókor is tárgyilagos őszinteséggel mondja meg előbb vagy utóbb 
igazi véleményét életművéről. Belehallatszanak a bírálatokba disszonáns 
zöngék is, felsorakoznak a hiteles szavú irodalomtörténészek, kritikusok 
mellé a saját pecsenyéjüket a más tüzénél sütögető  érdekhajhászok is, 
ám megjegyzéseiket az értékelések lassan létrejöv ő  szintéziséből kiszűri 
az idő. 

Miroslav Krleža műveinek sorát átpillantani is nehéz. Az irodalom 
mindhárom műfajában kiemelkedően jelentőset alkotott: a lírában, a 
drámában és  az epikában egyaránt. Nemcsak ezért nehéz azonban össze-
gezni és értékelni eredményeit, hanem azért inkább, mert korának min-
den jelenségéről és eseményéről meghozta ítéletét, mint tették mindenütt 
a világon a legnagyobbak, akik közé vitathatatlanul odatartozott. 

Indokolt hát a művészetéről szóló méltatások többségének mentség-
keresése: a szerző  a nagy író munkásságának csupán egy-két általa leg-
fontosabbnak látott mozzanatára koncentrálhat, a teljesség igényéről le 
kell mondania. Nem szerénykedés ez még az utóbbi id őben megszületett 
néhány nagy tanulmány, sőt Enes Čengič  monográfiája (Krleža, Mladost. 
Zagreb. Oslobođemje, Sarajevo, 1982) esetében sem, hiszen az életm ű  
egeszének a felmérése nyilvánvalóan nem egy-egy ember, hanem a ku-
tatók serege hosszú és szívós munkájának az eredménye lehet. A külön-
böző  vélemények azonban máris párhuzamba állíthatók, összehasonlít-
hatók, és végül egy szintézist adnak. Alapjában véve ez a szintézis az 
ilyen jellegű  cikkek  tudományos haszna, ha szabad ennyire leegyszerű-
sítenünk a kérdést. 

A továbbiakban a méltatásokat ebb ől a szempontból vesszük vizs-
gálat alá, keresve az irodalomtörténészek számára irányadó, tehát lé-
nyegi természetű  tanulságaikat. Ugyanakkor visszavetítjük a problémát 
a múltba, amikor a polgári kritikusok véleménye Krležáról korántsem 
volt a maihoz hasonlóan egyöntetűen elismerő . 

Cikkében Bori Imre az enciklopédikus alkotót emeli ki: „Mindenek-
előtt talán az enciklopédikus alkotót kell említenünk, aki a horvát iro-
dalomban s nyilván a délszláv irodalmikban általában is, a teljesség 
igényével szólt világáról és a »világról« is általában, aki nem ismerte és 
nem ismeri a »fent«-nek és a »lent«-nek a fogalmát, s akinek épen sike-
rült visszaperelnie korától, mit már Ady Endre is (Krležának példa-
mutató elődje) fájdalmas veszteségként siratott el: a teljes életet, azt a 
bizonyos »Egészet«, amelyet tisztelettel kell nagy E-vel írnunk." (Miroslav 
Krleža ünnepén. Magyar Képes Újság, 1974. január 1.) 

Miodrag Kujudžić  figyelme középpontjában a mindig aktívan gon-
dolkodó író-forradalmár áll, aki kora minden jelent ős eseménye kapcsán 
megnyilatkozott: Nincs az elmúlt hatvan esztend őnek olyan fontos ese-
ménye, amelyről Miroslav Krleža ne mondta volna ki a maga szavát, íté-
letét.- Már mint fiatal író saját kora krónikásává vált, és ezt a vállalá-
sát, elkötelezettségét mindmáig meg is tartotta" mondj a róla . (Nemo-
guće je ćutati Lehetetlen hallgatni. Dnevnik. 1973 . július 

mondja 

Beszéltünk arról, hogy Krleža az irodalom mindhárom m űfajában 
egyedülálló eredményeket ért el. Nála a, m űfaj azonban korántsem sért-
hetetlen valami, aminek minden adott törvényét tiszteletben kell tartani. 
Egyáltalán sohasem ő  igazodik a formához, hanem éppen fordíltva: azt 
„igazítja" mondanivalóihoz, tartalmaihoz. Erre a műfajokat és műneme- 
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ket teremtő  és összeötvöző  önállóságra Bori Imre is figyelmeztet egy 
helyütt, Krleža líráját elemezve: „Keveset mondunk azonban, ha az in-
tellektus dalát halljuk csak ki ebb ől a lírából, s közben nem utalunk 
Krležaművének páratlan egységére, arra az aránylag ritka íróságra, 
amely ha műfajt vált, nem más élményvilágba lép, hanem csupán kifeje-
zési alakot cserél: prózájának sok olyan reszlete van, amely versként is 
megállna és sok olyan költeménye, amely prózájába, drámai monológ-
jába is beépülhetne." (Krleža-témák. Változatos urai világ. Magyar. Szó, 
Kilátó, 1973. nov. 17.) 

De tekintsünk : vissza egy villanásra a múltba! A jugoszláv irodalmak 
nagyjai közül talán senki sem olvashatott magáról olyan szélsőséges 
hangvételű  recenziókat, tanulmányokat, mint éppen Krleža. Oto Bihalji-
Merin immár több mint fél évszázaddal ezel őtt írta róla: „Itt az ideje, 
hogy világosan, minden kertelés nélkül kimondjuk: Miroslav Krleža 
saját kora kiemelkedő  kritikusa, egyike a legélesebb szemű  elemzőknek, 
és nemcsak jugoszláv viszonylatban. A legnemesebb szociális erőkhöz 
csatlakozott. Költő  ő , aki a jelenkori kultúra harcosainak élvonalában 
áll." (Nova literatura, Belgrád, 1929. június—július.) 

Németh László Krleža Ady-tanulmányáról jegyzi meg: „A kelet-euró-
pai szempont teszi számunkra érdekessé Krleža Ady-tanulmányát is. A 
külföldi irodalomnak aligha van . hasonló súlyú . Ady-tanulmánya. Ady 
európai helyét pedig talán idehaza sem határozta meg senki szabato-
sabban. Ami Rimbaud és Verlaine körül a francia lírában történt, Kelet-
Európára is átcsapott: az orosz, lengyel ;  cseh, horvát, szlovén stb. .iro-
dalomnak is magzottak föl »szimbolistái«, »'impresszionistái«. Krležának 
nincs nagy véleménye ezekr ől a kelet-európai »dekadensekről«. A látszó-
lagos tarkaság alapján egyhangú szürkeség. A hazájában hazátlan vá-
gyódás csak egy-két nagy költőben tud legyökerezni a valódi kelet-eu-
rópai viszonylatokig." (Krleža Adyról, 1939.) 

Egész sor elismerő  hangon írt bírálatból idézhetnénk még. De az 
elmarasztaló elemzések száma talán még nagyobb volt. Ma már szinte 
hihetetlennek tűnnek azok a kijelentések, amelyeket például Rudolf 
Majksner, Stanko Tomašić, Kalanan Mesarić  és más kritikusok tollából 
olvashattunk. A fejéhez vágták, hogy politikai propagátor, hogy kadét, 
hogy képzetlen vásári író, sőt még a horvátságát is elvitatták tőle. Ám a 
támadások később, a másik oldalról is hangosak voltak: nem igaz kom-
munista, nem marxista — kiabálták rá a frázisok bajnokai. 

Ellenségeivel Leszámolásom velük (1932) című  művében veszi fel a 
harcot. „Kocsma. Minden egészen sötét. Távoli ugatás. Horvát irodalmi 
éjszaka" — írja rezignált hangon. Majd hozzáfűzi, hogy nem az egészsé-
ges bírálat ellen harcol, hanem a gyűlölködés, a rágalmazás és köpködés 
sötét fantomjai ellen. Polémiája vegén mefogalmazza ma már szállóigé-
nek számító mondatát: „Ma azt tartom, jobb Pet őfi farkasaként 
éhesen és üldözötten vérezni, mint láncra kötötten ugatni." 

A könyvről már Milan Bogdanović  megállapította, hogy az nemcsak 
polémia, hanem sokkal több annál: sajátos vallomása annak az alkotó- 
nak, akit irodalmi .környezete nem akart és nem tudott megérteni. (Srpski 
kn j iževni glasnik, 1932.5. 1.) 

Harcolva az irodalmi sötétség és az Európában akkor uralkodó esz-
tétikai normák, a klerikális megkötöttségek és a hazug patriotizmus el-
len, Krleža hangja az új, forradalmi humanizmus hangja. A jugoszláv 
írók közül talán senki sem beszélt akkora analitikus er ővel politikai prob-
lémákról, mint ő. Kevesen állítottak olyan emléket a népnek, amelyb ől 
származnak, mint ő, nem vonakodva attól sem, hogy felfedje a hibákat, 
a hazugságokat. És senki sem számolt le határozottabban a kispolgári 
életfilozófiával, mint ő  tette. 
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LÉVAY ENDRE 

TÁJUNK FESTŐJE  
A 85 ÉVES MILAN KONJOVIć  KOSZÖNTÉSE 

Kevés alkotó van, aki érett korától kezdve örök hűséggel elszegődik a 
tájához, az őt körülölelő  légkörhöz, és a felette imbolygó, vagy a tala-
jába mély gyökeret eresztett lényekhez. Ha mélyebben vele érzünk, Mi- 
lan Konjović  festészete ezt vallja a nézőnek, ezt tükrözi tőlünk ezer és 
ezer kilométerre távol, ahová képe eljutott, és 'ahová alkotása elvitte in-
nen életünk egy darabjaként a Vajdaságot. 

Festőnknek, mint egy pezsgő  vérű  géniusznak, viharos volt az életútja. 
Az első  világháború után került el Prágába, ahol 1919-ben feliratko-

zott a Szépművészeti Akadémiára, hogy Zomborból _ elindulva már maga-
sabb helyen találkozzon a képzőművészet szakavatottjaival, akikre ` a világ 
innen is, onnan is a fiatal tehetségeit bízta. Az „arany városban" Bukovac 
professzor mellett nagy lelkesedéssel dolgozott állványa el őtt, de nem so-
káig; a második szemeszterben elhagyta az akadémiát, mint aki bels ő  su-
gallataira hallgat, s bátran megállva a talpán, a maga erejéb ől folytatta 
alkotó munkáját. A mindig temperamentumos Milan Konjović  ifjú évei-
ben lelkes rajongója volt a lobogó színekben él ő  El Grecónak, Kokoschká-
nak, de két évvel később, amikor már Bécsben tanul, Cézanne festésze-
tére irányul figyelme; ő  is hátat fordít az akadémizmusnak, s az impozán-
san harsány színek vonzásába kerül. 

Az igazi konjovići hang, s a minden porcikájával átélt, lelke legmé-
lyéről kibomló téma keresése tovább űzte Párizs felé. A Szajna partján, 
ahol öt világrész találkozott, nem kevesebb mint hét esztend őt töltött. 
Palettájáról itt született meg a „kék fázisa", amely a húszas évek végén 
készült munkáinak drámai erejű  jellemzője. A Két fekv ő  aktban a sejtel-
mes háttér mögül előbúvó kék fény, akár a Három grácia című  vásznán, 
mely . mellett nem tud elmenni a néző, hogy kétszer-háromszor vissza ne 
lépjen, nem a kép elé, hanem egyesülni a képpel, annyira megigéző  .. . 

Festészetének második szakasza a harmincas évek második feléből 
és a későbbi esztendőkből a „sárga-vörös" színeivel ragad meg bennün-
ket. Ekkor festette meg — ebben a korszakában — els ő  paysageát, az 
Aratást, amelyen vaskos, merészen dúsított színpásztáival már festésze-
tének eljövendő  nagy korszakáról ad hírt. 

Konjović  vásznán megjelenik a maga igazi mivoltában a Vajdaság: 
ez művészünk életének tükre, szíve dobogásának mély visszhangja, él-
tető  ereje, amely mindig jelen van nála, vagy mindig — alkonyodó évei-
ben is — visszatér. 

A fekete föld, a búzatáblák, a kalangyák, a kukoricakévék és a mö-
göttük meghúzódó tanyák, s udvaraikon vagy a faluvégi kocsma félhomá-
lyában ücsörgő  parasztok. , .Tájképein ezek a motívumok térnek vissza, 
akár a szénakazlak között; akár a távolba vesz ő  mezei kút hórihorgas 
kútágasával, időrágta rönkökön álló vályújával, amott a faluvéggel, a sö-
tétkék felhőkbe kapaszkodó tanyai templomtornyokkal és a forrón, min-
dent fölégető  napfénnyel, amely a . Napfény a Bácska felett című  vásznán 
olyan, mint egy tűzcsóva. 

De ha meg is torpantott a kép, a Részeg Topolyától lépiünk csak to-
vább. Az Izzó .Vajdaság című  olajképén lángolnak a színek: élesen tük-
rözik ezt a napraforgók. Iiyen:;égaij alatt csöndes életet takar a Bagi-szál 
tós, s ezt hangos dáridóként váltja föl a Tivornyai  _melyre asztma y ' 

csurog a vörös bor, akár a késelés nyomán a vér ti  
Milan Konjović  —. ha faliszőnyegeit is nézzük' 

.. 

ezek a tőle már soha el nem választható motívumok. S most, 
pélyes pillanatban, amikor nyolcvanöt éves korában köszöntjük, 
mondanunk azt, ami a művésztelepeinken való találkozásaink óta 
zatlanul . bennünk él: ezek a művek - ha a lombhullí 
le is töröl a természet díszeiből, ékességeiből, tragikuirr  
njović  vásznain soha nem múlnak el: 



RÓNAY LÁSZLÓ 

A GARABONCIÁS EMLÉKEZETE 
NEGYVEN ÉVE HUNYT EL REINITZ BÉLA 

Negyven éve, 1943. október 27-én hunyt el Reinitz Béla zeneszerző , zene-
kritikus, Ady barátja, életrajzírója, a modern magyar művészet egyik 
szabálytalan tehetsége, aki — mint egyik nekrológjában olvassuk — 
„rajongott az emberi és művészi nagyságért, s e nagyság harcos hírnöke-
ként forgatta zenekritikusi tollát". 

Apja, dr. Reinitz Márk Szabadkán, azután Zentán és Pancsován 
volt ügyvéd és közjegyzőhelyettes. Verseket írt, ezeket megmutatta Vö-
rösmartynak, aki biztatta is a folytatásra, az ügyvédi munkával járó 
tengernyi fáradozás azonban hamarosan elhallgattatta benne a lírikust. 
A család a múlt század végén nagy tekintélynek örvendett Szabadkán. 
Itt végezte Reinitz Béla elemi iskoláit, majd a f őgimnáziumba járt, s 
ennek Széchenyi Istvánról elnevezett jutalomdíját nyerte el 1893-ban, 
tizenöt éves korában. Egy évvel kés őbb a gimnáziumi ifjúság szokásos 
palicsfürdői majálisán zongorajátékával aratott sike rt . 

ifjúság 
 tehetséges 

diák volt, az is bizonyítja, hogy 1896. március 15-én ő  tartotta a megem-
lékező  előadást. 

Bár családja nem volt túlságosan jómódú, a jogi egyetemet mégis 
elvégezhette. Közben azonban rendszeres zenei tanulményokat is folyta-
tott. A jogi pálya aligha vonzotta, hiszen utolsó vizsgáját csak 1907-ben 
tette le. 1908-ban az az elhatározás foglalkoztatta, hogy valamelyik vi-
déki városban kezdi meg ügyvédi gyakorlatát. S ekkor robbant bele 
életébe az igazi, a nagy, a felkavaró élmény: kezébe került a Vér és arany 
című  Ady-kötet. „Furcsa versek — írta egy halála el őtti nyilatkozatában. 
— Szerelmesek. Illették a hangulatomhoz. Az első  vers, amelyet meg-
zenésĐtettem: Én asszonyom, be jó, hogy rossz vagy. Azután jött a 
többi ... Éreztem, hogy olyat fogok csinálni, amit kés őbb talán nem kell 
szégyellnem." 

Nem ezek voltak az első  megzenésítései, már jelentékeny sikereket 
mondhatott a magáénak a, Teréz körúti kabaréban, s már túl van az 
egyik nagy összeveszésén is — mely természetesen nem az els ő  s nem is 
az utolsó hányatott élete során —: Nagy Endrével különbözött össze, s 
amikor az Ady-verseket zenésítette meg, úgy hitte, a kabaré végérvénye-
sen bezárult előtte. Hamarosan azonban éppen Nagy Endre kabaréjában 
szegődhetett Ady fegyvertársául. A Modern Színpadon sem rögtön hó-
doltak meg az uj magyar költészet legnagyobb alakja el őtt, Nagy Endre 
azonban hamarosan mégis Ady mellé állt. S hogy így történt, abban 
elvitathatatlan érdemei voltak Reinitznek, aki olyan zenét írt a versekhez, 
amelyben a kifejezésre esett a f ő  hangsuly. Amint Révész Béla írta: 
„Senki úgy nem fogadta, senki úgy nem értette Ady Endre Írásait, mint 
Reinitz Béla. Az ekhó szíves, tiszta volt, mint a tihanyi levegő, és az új 
strófákra, friss poémákra íziben rácsendültek Reinitz melódiái." 

Adyval való kapcsolata azokra az évekre esett, amikor rendszeres 
zenekritikusa lett a Népszavának. A magyar zenekritika els ő  fénykora ez 
a néhány esztendő. Csáth Géza és Reinitz mellé, mögé hamarosan felzár-
kózik a kiváló zenészből lett kritikus, Molnár Antal és a kivételes írói 
adottságokkal rendelkező  Tóth Aladár. Helyzetük nem volt könny ű . 
Visszhangot kellett kelteniük az új magyar zenének, els ősorban Bartók-
nak, s feladatukat megnehezítette, hogy ennek a muzsikának altkor jó-
formán nem volt közönsége. A kritikusnak nemcsak az el őadást kellett 
méltatnia, hanem az új kottákról, új m űalkotásokról olyan képet kellett 
adnia, hogy áthidalja a hang és a betű  ellentétét, magyarán az olvasóval 
meg kellett sejtetnie, miben áll az új zene modernsége, s miért kap-
csolódik a magyar zenetörténet legértékesebb hagyományaihoz. Reinitz 
Béla még 1910-ben úgy vélte, hogy Bartók „bizonyos csonkaság benyo-
mását teszi", s egyéniségének „ma még csak egyetlen színez ő  eleme van, 

438 



és ez: dúsan pezsgő, humoros vénája", hamarosan megérezte azonban, 
hogy Bartók és Kodály kottái az „ifjú, intellektuális Magyarország" szíd 
vét fejezik ki, s a Fából faragott királyfi bemutatójáról írt bírálatában 
már „egy nagy magyar zeneköltő  nagyszerű  zsenije előtt meghajtotta 
fejét", s nyilvánosan gyakorolt önkritikát korábbi bírálatainak fenntartá-
sai miatt. 

Reinitz Béla és Ady kapcsolata külön fejezete a magyar irodalom 
történetének. E részlet nyilván szólna Ady éjszakázó társáról, műveinek 
előadójáról szól, a „vad, szenvedélyes" művészről, aki valamelyik kávéház 
különszobájában játszotta el el őször barátainak új szerzeményeit. „Min-
den két-három napban hozott egy új zenésítést", s ,hónapokig, nap nap 
után zongoráznia kellett ezeket a dallamokat, melyek egyszerre csak ki-
szálldostak a borgőzös szeparék sötétségéből a nagyközönség világába. 
Hát ez is lehet? így is lehet zenélni? Hát ilyen szép és ilyen egyszer ű  
és ilyen érthető  egy Ady-költemény?" (Papp Viktor) Legenda-e vagy va-
lóság, ina már talán nehéz volna eldönteni, de miért ne hinnők el Bö-
löni Györgynek, hogy Reinitz olykor Ady kezéb ől is kikapta egy-egy ver-
sének kéziratát, s „maga nem érti ezt, uram" felkiáltással „rekedtes, böm-
bölő  hangján ő  kezdte ... olvasni és magyarázni". 

1908-ban és 1909-ben Ady társaságában járja az országot, részve-
vője a mind több helyen megrendezett Ady-esteknek és -matinéknak, el 
maradhatatlan szereplője az ünnepélyeknek, melyek az immár egyre 
népszerűbb költőt köszöntik. 

Aztán a legendás ,kapcsolatnak egyszerre vége szakad. Amikor Be-
retvás Hugó, egy — Bölöni szavaival — ,,gazdag amat őr" a Royal tenné-
ben Ady—Beretvás koncertet rendezett, Reinitz soha többé nem bocsátotta 
meg a hűtlenséget, s ebben az ügyben Ady leghűségesebb barátai is a 
zeneszerző  mellett foglaltak állást. A költ ő  még 1913-ban is ajánlott neki 
verset, de hiába. Király Istvánnak mégis igaza van, amikor arra figyel-
meztet, hogy az utókornak együtt kell látnia Adyt és Reinitzet, mert a 
zeneszerző  segítette igazi elismertséghez az addig csak élclapokban mél-
tatott költőt, s növelte az elkötelezett hiv ők táborát. Aligha véletlen, hogy 
Bartók a maga Ady-megzenésítését a forradalmár és börtönt szenvedett 
Reinitznek ajánlotta, ennek az — Ady szavaival — „kósza vad zseninek", 
aki szakított ugyan a költővel mint baráttal, de emlékét meg őrizte, s 
magatartása élete végéig ösztönz ő  példája maradt. 

Az első  világháború alaposan megtizedelte a, főváros bohém, éjsza-
kai életének részvevőit. Zuboly, Reinitz leghűségesebb barátja — aki 
ugyancsak Ady legszűkebb baráti köréhez tartozott — 1915-ben elesett, s 
hamarosan őt is behívták katonai szolgálattételre. Leszerelésének vagy 
mentesítésének időpontját kitűnő  monográfusai (Flórián László—Vajda 
János: Reinitz Béla, 1978 című  munkája alapvető  és forrásértékű  tanul-
mányt és szövegválogatást tartalmaz) sem tudják pontosan datálni, de 
tény, hogy 1918 novemberében a zenei ügyek irányításában a miniszter 
közvetlen munkatársa lett. A megbízás hízelg ő  volt, de komoly nehézsé-
geket is jelentett számára, hiszen gazdasági kérdésekben is döntenie 
vagy legalábbis javasolnia kellett, s ugyanakkor nagy szerepe volt abban, 
hogy a legjelentősebb zenei intézmények élére kik kerülnek a leváltottak 
helyett. Állítólag Bartókot szerette volna megnyerni az Operaház igazgató-
jául, de e terve nem vált valóra. đ  neveztette ki viszont Kodályt a Zene-
akadémia aligazgatójának. Reinitznek komoly reformtervei voltak, s nem 
véletlen, hogy a Tanácsköztársaság idején a Közoktatásügyi ~biztos-
ság zenei ügyekkel foglalkozó osztályának vezetőévé, nevezték ki. Meg-
kezdte a népszerű  munkáshangversenyek szervezesét, bevezettette az is-
kolai ingyenes zeneoktatást, kezdeményezte az ifjtimunkások zenei kép-
zését, megindította a Nemzetközi Munkáshangversenyek sorozatot. Reinitz 
életének legboldogabb, legpezsgőbb korszaka volt ez, melynek végén; a 
fehérterror első  napjaiban őrizetbe vették és börtönbe vetették. Itt több-
ször is és tüntetően meglátogatta Jászai Mari, akit aligha zavart az 'a 
tény, hogy közben elkészült a vádirat is Reinitz ellen. A vád: rablás b űn-
tette. Erre az az intézkedése adott lehetőséget, mellyel a magánszínhá-
zakat köztulajdonba vette. Hosszas kihallgatások után a bíróság b űnös-
nek mondta ki, s 10 hónapi fogságra, valamint ötévi hivatalvesztésre 
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ítélte. 1920 'tavaszán, miközben itthon meglehet ősen furcsa hangú, rágal-
mazó, önmentő  írások jelentek meg róla, egy hajó kajütjében útban volt 
Budapestről Bécsbe, az emigránsok új otthonába. Át kellett élnie és vé-
gig kellett szenvednie az emigráns életforma legrémesebb hónapjait, ami-
kor  a hazáját elveszített művész úgy érzi, hogy élete értelmetlen lett, 
mert elveszítettelába alól a talajt. Néha kisebb társaságot látott vendé-
gül, s felejthetetlen órákat szerzett zongorajátékával, Ady-interpretációjá-
val. Az egyik legfényesebb s legszebb ünnepsége volt e keserű  éveknek 
az 1924-ben rendezett bécsi Ady-matiné, melynek bevezet őjét Hatvany 
Lajos mondta, Beregi Oszkár tolmácsolta a költő  verseit, s Anday Piroska 
énekelte Reinitz Ady-dalait a szerz ő  zongorakíséretével. Ugyancsak Bécs-
ben jelent meg az Ady-versekre írt Hét dal, melyről a Nyugat is tudó-
sftott. 

A bécsi emigrációban a Kammerspiele karmestereként tevékenyke-
dett; s az akkor népszerűsége teljében levő  Mimi Kött kísérőjeként a 
sanzon egyik legnagyobb hatású népszerűsítője volt. 1926 őszén a mű-
vésznő  Budapesten akart hangversenyezni, s műsortervében Reinitz dalai 
is szerepeltek. A hatóság ez utóbbiakat nem engedélyezte. Igy Mimi Kött 
Németországba utazott ugyancsak — a Reinitz-dalokkal. A zeneszerz ő , 
aki ekkor már a munkáshangversenyek egyik legnépszerűbb alakja, itthon 
-- a Nyugatot kivéve — elfelejtett ember. Pedig Bécsben és Berlinben 
legalábbis ismert, ha nem népszerű  komponista, bizonyos mértékig a 
haladó baloldali gondolat jelképe, egy új, népszer űbb művészi eszmény 
zászlóvivője. A személyes siker persze nem anyagi biztonságot jelent, 
naponta kell küzdenie megélhetéséért, der űsebb napok ,csak akkor köszön-
tenek rá,. amikor megkapja Biró Lajos támogatását. Nagyobb tervek, 
igényes művek megalkotásának vágya is kísérti. Egész életében a m űvészi 
felkészületlenség rémével viaskodott, saráig felmerül vele kapcsolatban 
az a nézet, hogy tehetséges autodidakta volt. Természetesen nem a leg-
nagyobbak közül való, de egy korszak jellegzetes figurája, aki példájával 
már egy új korszak művészetász^mléletét el őlegezte. 1930-ban Stuttgart- 
ban mutatták be Schatten über Harlem című  művét, mely akár a világ-
hír útjára is kiröpíthette volna. De Németország már nem volt békés 
sziget. A zenés játékot a felvonultatott jobboldaliak megbuktatták, 
Reinitz és barátai a színészbejárón át menekültek. A történelem könyör-
telenül megsemmisítette az egyén reményét, elvágta a nagy lehet őséget. 
A nemzetiszocialisták éppoly hevesen tüntettek Reinitz, mint odább 
Kurt Weill és Bertolt Brecht darabja ellen. Reinitz, miután büntetése 
elévült, 1930 decemberében visszatért Budapestre. Barátai gondoskodnak 
róla, anyagiakban nem szenved hiányt, de egyre fenyegetőbb és kellemet-
lenebb betegségek gyötrik. 1932-ben rendezik szerzői estjét, az új bemu-
tatkozást és felfedezést, mely Basilides Máriának köszönhet ő, aki egy-
maga szólaltatta meg az egész műsort. 

Reinitz nagy és nem múló szerelme Ady volt. De nagyszer ű  irodal-
mi érzéke és nyitottsága révén József Attilával is kapcsolat ‚a került. De 
bármily harmonikusan és kedélyesen teltek is napjai, a régi izzás, len-
dület es életkedv hiányzott egyéniségéb ől. Alkotóereje a régi, egyre-másra 
születnek új dalai, de barátait kivéve mintha megfeledkeztek volna róla, 
művei alig kerültek a közönség elé, s maga is , érezte: feltartóztathatat-
lanul közelít a vég. Egyre gyakrabban tölti napjait és heteit kórházban, 
ahol társa egy vaskos Ady-kötet és egy sakktabla. 1943. október 27-én 
hunyt el. ,,... emberi példaadása mindennél feledhetetlenebb" — írta 
egyik ,méltatója. Temetésén Kodály Zoltán is részt vett. 

Életútja példaadó és tragikus egyszersmind. A század modern m ű-
vészi mozgalmaival lépést tartva, Ady oklalAn  emelkedett magasra, s tőle 
elszakadva mintha az a szál is elszakadt volna, mely az igazi élhez kö-
tötte. Még egyszer felragyogott számára a nagy esély , akkor a történe-
lem lépett közbe. Ma már inkább csak az Ady-életrajzoknak szereplője. 
Feltámasztásáért, méltó megbecsüléséért sokat tettek idézett monográ-
fusai, de még mindig hiányzik életműve . körül az az aura,, amely lehe-
tővé tenné, hogy műveit rendszeresen megszólaltassák, s így oszoljék el 
néhány vele kapcsolatos félreértés és nyerje el méltó megbecsülését. 
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HERCEG JÁNOS 

BÚCSÚ DUDÁS KÁLMÁNTÓL (1912-1983) 

Isten veled, Kálmán, most már igazán végleg és örökre! Nem úgy, mint 
negyvenegy kora tavaszán , amikor a jugoszláv királyság hadnagy i egyen-
ruhájában találkoztam veled a  Futaki úton, s indulóban voltál, magad 
se tudtad még, hova, hisz épp csak hogy hazaszólított a behívó Csák- 
tornyáról vagy honnan is, nem tudom már, de azért a Mariora már-
ványasztala fölött még hamar felolvastad versedet a ° kisfiadról, aztán 
siettél a kaszárnyába s és utánad kiáltottam, Isten veled, Kálmán, ki 
tudja, látjuk-e meg egymást, gondoltam magamban e népies elköszönés 
után, amelynél egyszerűbben és közvetlenebbül ma se tudunk búcsút 
venni attól, aki messze megy, s egy  darabig kicsit még irigyen nézte-
lek, hogy milyen elegánsan, milyen jól szabott zubbonyban indultál a 
háborúba, mint egyébként minden más alkalommal is, mint aki tudja, 
mit jelent a kifogástalan magjelenés, az úrias fellépés,  az elegancia, ha 
mindjárt Kishegyesről jöttél is paraszti környezetből, vagy épp azért, 
s ez az igény annyira hozzád tartozott , hogy költészetedben is ez lett az 
elsőrendű  szempont, a szavak nemes verete, a ` formai tökély igénye, 
úgyhogy szegény Szenteleiky még figyelmeztetett is: Nagyon kedves uram, 
mert ilyen konvencionálisan szólított bennünket, kezd ő  húszéveseket, szé-
pek ezek a versek az őszestről, a hervadó ligetről, de nem érezzük, hogy 
ezeket Dudás Kálmán írta húsz esztendejével, Bácskában, 1932-ben —
igén, mert ő  valami paraszti őserőt, földszagot várt, ha százszor illatfel- 
hőben keverted a fiákerport a falusi patikában mint prakszi, azután, 
hogy kikerültél a, travniiki ferencesek gimnáziumából, majd a Zrinjeva-
con korzóztál a  platánok alatt, s én most szeretnék átkiáltani a halál 
süket falán Szentelekynek, hogy ne is haragudjék, de nem a származás, 
nem a szülőföld formálja az embert, hanem az igény, hogy olyan le-
gyen, amilyennek elképzelte magát, s mintegy az eleve elrendeltetés tör-
vényét követve menjen a maga utján, amihez te, most látom igazán, 
holtodig hűséges maradtál, éppen csak még pallérozottabb, csiszoltabb, 
mívesebb lett költészeted az id ők folyamán, minthogy nem voltál rest 
és húsz évre visszamenőleg kijavítottad a nem éppen kifogástalannak 
tetsző  jambust, azzal se sokat törődve, ha egy-egy szó cseréje után megvál-
tozik a mondandó, mint a Falum fölött a dombon című  versben ez a 
strófa: „Mit villogsz sárga lidérceddel, búza? Kalászom ős ütemre ring-
va, hullva, a lankadást erőre koszorúzza, míg idegen csűrbe csurran a 
súlya ..." — ezt írtad a negyvennégyes Kalangya Ady-számában, köz-
vetlenül a Föl-földobott k ő  után, mint valami kísérteties ellenpontot, 
hogy majd húsz év után a Szederillatban így módosuljon az utolsó sor: 
míg gazda csűrbe vándorol a súlya ... ami, ugye nem is a korai versen, 
de az egész emberi magatartáson, illetve világnézeten változtat egetver ő  
módon, amikor kiakolbolitja az olcsónak tetsz ő  díszt, az alliterációt és 
a súlyosabb szárnycsapású „vándorol"-lal helyettesíti, ismételten azt bi-
zonyítva, hogy a tökély megközelítése mindennél el őbbre való feladat, 
amiért, bevallom,  ugyancsak irigyeltelek, miközben jómagam. valami -
hülye őszinteségi vágy sápadt fényét követve botladoztam holdkórosan 
a formai gátlástalanság országútján, s csak megöregedve értettem meg, 
hogy az igazságok változnak, aN forma azonban megmarad, amit pár év 
előtt  ott nálad, a Keleti Károly utcai lakásodon töredelmesen be is val-
lottam neked, lenézve -a csendesen  bólogató fákra a Mechwartkertben, 
s ínég hozzátettem hát nem ijesztő  ez a tény is, hogy itt laksz, ebben 
eiz utcában, ° ahol érr e  laktam harminc év előtt, csak nem az elején, ha-
nem a végén, a Marcibányi térnél, hiszen én is eljöttem hazulról, jól 
tudod, azt hittem, itt majd lesz bel őlem valami, s látod, mi lettem, el-
vesztettem magamat a pesti utcán, haza kellett jönnöm, te meg, lám, 
milyen szép helyet foglaltál el a magyar irodalomban, Kálmán, ha meg-
jártad is Rákosi Mátyás börtönét, mert fölöttébb gyanús voltál 1948-ban, 
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amikor útlevél nélkül hagytad ott a topolyai gimnázium tanári állását, 
úgyhogy mint titóistát kínoztak hetekig, nagyot röhögve a naivitáson, 
hogy a magyar költő  azt hitte, hazamegy, ha magyarok közé megy, s 
az aztán már természetes volt, hogy hallgatnod kellett esztend őkig, ami-
kor oly sokan hallgattak a legjobbak közül, s Németh László silány fü-
zeteket fordított, ezzel azonban példát mutatva neked is vigasztalásul 
és a hazatalálás örömét, amikor a „déli szomszéd" felé barátsággal kel-
lett fordulni megint I.G. Kovačić, Krleža meg Veljko Petrovi ć  verseinek 
tolmácsolásával, s én utóbbinak fel is olvastam átköltésedben a Higgye-
tek előbb című  versét, amikor látogatásával a batinai szőlőhegyen meg-
tisztelt, kongeniális, kongeniális, kiáltott fel a hitről áradozó pátosz hal-
latán, s én sajnálkozhattam magamban, hogy nem részesültem a hit 
kegyelmében, ő  azonban hosszúra nyújtva nyakát, hátravetette szép fér-
fias fejét ott a diófa alatt és arra kért, fejezzem ki el őtted legnagyobb 
elismerését, amit te egy halk torokköszörüléssel vettél tudomásul, s azt 
mondtad, majd le kell menned Zágrábba, Krležához, megbeszélni vele 
néhány alig átmenthető  nyelvi fordulatot a Temetés Terézvárott című  
elbeszélésében, amitől nekem megint leesett az állaim, hogy milyen igé-
nyes és lelkiismeretes vagy mint fordító, s nagyokat röstellkedteun, hogy 
bármily becsületesen igyekszem fordítani jómagam, persze prózát és 
rengeteget, ennyire utánajárni a dolognak sose tudtam, s Krležához se 
mentem el, ő  csöngetett fel másfél órás beszélgetésekre, amikor a pesti 
Európa közölte vele, hogy én sem ajánlom a Blitvához csaknem har-
minc évvel később hozzátoldott rész kiadását magyar nyelven, bármily 
zseniális szaltó -martálékat csinál benne az író, ragaszkodom hozza, 
kedves Herceg, mondta, ragaszkodom, s en garde állok mindenkivel szean 
ben, aki ezt ellenzi, dakako, dragi moj, de hát honnan sejtettem volna, 
hogy ez is magyarázat az Antibarbarusra, s így született meg másodszor 
a magyar B :litva, amihez a te összehasonlító ellenőrzésedet kértem, s 
amit itt köszönök újólag meg, ha mindjárt viszonozni is próbáltam 
eggyel-mással, mindenekelőtt barátsággal persze az együttműködést ebben 
az évtizedeken át tartó szolgálatban, az együttindulás lázas nekigy űrkő-
zése után, amikor itt nem volt semmi a dilettantizmus poshadt állóvi-
zén kívül, s szegény Szenteleky együtt említette leveleiben a nevünket, 
mint később kiderült, amiért én most külön megsiratlak, Kálmán, aki 
a halálban is megelőztél, és én a hetyke fiatalság emlékét is hátrapa-
rancsolva riadtan és Öregen, távozásra készen szólok utánad: Isten veled, 
Kálmán! 
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ÉGTÁJ  

KOMÁROMI KLÁRA 

JUGOSZLÁVIA SZOCIALISTA ÉS EL NEM KÖTELEZETT 
JELLEGÉNEK HATÁSA A NEMZETKÖZI POLITIKAI 
HELYZETRE 

 

Jugoszlávia önigazgatási és el nem kötelezett politikájának összefonó-
dása, valamint Tito elnök egyénisége és nemzetközi téren kifejtett tevé-
kenysége nagy tekintélyt és befolyást szerzett hazánknak a nemzetközi 
viszonyokban. Ezt a tekintélyt és befolyást hazánk főleg annak köszön-
heti, hogy a nemzetközi viszonyokban. meg tudta jelölni azokat a célo-
kat, amelyek a haladó társadalmi erők, a béke és a szocializmus érde-
keit képviselik. 

Tito elvtárs, ■ arcolva minden nyomás és leigázás, küls ő  beavatkozás. 
kizsákmányolás es egyenlőtlenség ellen, valamint küzdve valamennyi nép 
és ország szabadságáért és függetlenségéért, azért, hogy egyenrangúan 
részt vehessenek a nemzetközi közösség érdekeivel összefügg ő  kérdések-
ben való döntésben, harcolva elidegeníthetetlen jogukért, hogy maguk 
rendelkezzenek természeti kincseikkel és maguk válasszák meg bels ő  fej-
lődésük útját, biztosította hazánk mint önigazgatású szocialista és mint 
el nem kötelezett ország számára az őt megillető  legmegfelelőbb helyet 
és szerepet a nemzetközi politikai viszonyokban. 

A szocialista Jugoszlávia el nem kötelezett politikája és tevékeny 
szerepe, a többi el nem kötelezett és békeszeret ő  országéval együtt olyan 
tényező, amely folyamatosan erősíti országunk nemzetközi helyzetét, füg-
getlenségét és általános fejlődését és egyben szilárdítja a világ békét is. 

 

Az el nem kötelezett jugoszláv politika és az önigazgatás között 
fennálló ok-okozati viszonyt nem egyszerűsíthetjük le a bel- és külpoli-
tika közötti klasszikus viszonyra, habár e viszony dialektikus törvény-
szerűségét tükrözik. 

Jugoszlávia el nem kötelezett politikájának eredetét kétféle módon 
magyarázzák. Egyesek szerint a háború utáni években Jugoszlávia egé-
szen 1948-ig, a Tájékoztató Irodával való összeütközésig a Szovjetunióval 
és a többi kelet-európai szocialista országgal, a megkötött barátsági és 
együttműködési szerződések felbontásáig, formálisan és gyakorlatilag is 
ezekkel az országokkal volt elkötelezve. 

Másak a ;népfelszabadító háború és a szocialista forradalom sajá-
tosságaiból és jellegzetességeiből indulnak ki, amelyek Jugoszlávia el nem 
kötelezett helyzetének és elkötelezettségének kialakulásához hozzájárul-
tak a nemzetközi viszonyokban, ami annyit jelent, hogy meghatározták 
el nem kötelezett politikáját is. 

Helytelen lenne Jugoszlávia el nem kötelezett politikájának űc'ala  
kulását osszekapcsolni a Szovje tunióval és a többi kelet-európai ország-
gal megkötött szerződések felbontásával. Ugyanis nem szabad figyelmen 
kívül hagyni azt, hogy sem az 1948-as helyzet, sem pedig Jugoszlávia ha- 
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tározottsága, hogy minden erővel védje önállóságára, függetlenségére  
való jogát, nem véletlen, hanem népfelszabadító harcunkból és szocialista  
forradalmunkból ered.  

Nem szabad elhanyagolnunk azt a tényt sem, hogy 1948-ig még nem  
jöttek létre a nagyhatalmak katonai-politikai szövetségei sem, habár  
beavatkozási kísérletek azért voltak. Mint tudjuk, a NATO és a Varsói  
Szerződés csak később, 1949-ben alakult meg. Igaz, hogy - már ebben az  
időszakban megkezdődött a nagyhatalmak eltávolodósa egymástól és a  
hidegháborús helyzet kialakulása az egymás közötti viszonyokban.  

Jugoszlávia, táršadalmi berendezéséből és külpolitikai irányelveiből  
kiindulva, szolidaritást vállalt .a szocialista orszagokkal. Együttműködése  
és szolidaritása a szocialista országokkal nem a politikai és a katonai  

tömbhöz tartozásából ered, hanem abból az állásfoglalásból, amely a  

népfelszabadító háború és a szocialista forradalom vívmányai • és a vi-
lágbéke megőrzésére irányulnak és amelyek biztosítják a szocializmus  
kiépítésének alapelveit. Az 1948-as események nem változtatták meg eze-
ket az állásfoglalásokat, csak kifejezésre juttatták, hogy Jugoszlávia nem 
ért egyet azokkal a  deformációkkal, - • amelyek  kifejezésre jutottak a sztá-
linizanus hatására a szocialista országokban. A .sztálini politikával való  
összeütközés nem eredményezett új állásfoglalásokat a jugoszláv politi  
kában, csak a - népfelszabadító háború és a szocialista forradalom vfw  
mányinak következetes alkalmazását tükrözte.  

Ezért. Jugoszlávia el neon kötelezett politikájának gyökereit  szocia- 
lista forradalmunk sajátosságaiban kell keresni, amelyek az elnemköte-
lezettség • és a szabadság melletti • • állásfoglalásban, a mindennemű  beavat-
kozással szembeni ellenillásban, a többi országgal való egyenrangú együtt-
antíködésben és a közös érdekek tiszteletben tartásában, valamint az egy-
más belügyeibe való be nem avatkozásban nyilvánulnak .meg.. • 

Népfelszabadító harcunk és forradalmunk • ezen jellegzetességei be-
folyásolták Jugoszlávia állásfoglalását 1948-ban is ugyanúgy, mint el nem  
kötelezett politikánkat a mai •napig.  

Megállapíthatjuk, hogy a szocialista önigazgatásunknak a története  
is nagyon hasonló elnemkötelezettségi politikánk. kialakulásához.  

• 	Az önigazgatási rendszer tanulmányozói és a történészek az 1950.  
évet tartják az önigazgatás kezdetének • hazánkban, amikor a Szövetségi  
Képviselőházban: .elfogadták a., történelmi törvényt a gyárak irányításá-
nak átadásáról • a dolgozói közösségeknek. Az 1945-1950-es id őszakot ha-
zánkban az adminisztratív szocializmus, vagy forradalmi etatizmus kor-
szakának nevezik, amely túlnyomórészt szovjet mintára jött létre. Ritkáb-
ban fordul' elő, hogy az önigazgatás gyökereit népfelszabadító harcunk-
ban és szocialista forradalmunkban keresik az . Užicei Köztársaság els ő  
napjaitól kezdve egészen a¢ AVNOJ II. üléséig._  

Népfelszabadító -háborúnk •és • szocialista forradalmunk sajátosságai  
nemcsak a katonai tényezők megszervezésében és hatásában • nyilvánul-
tak meg;  hanem a népfelszabadító háború és a szocialista forradalom  
megszervezéséhez . való sajátságos hozzáállásban is, az új népi hatalom  
megszervezésében, az, ember- helyének .és szerepének felmérésében a for-
radalomban. • és a társadalomban egyaránt. Éppen ezek a felsorolt ténye-
zők a legfontosabbak az önigazgatású szocializmus kialakulásában.  

Az elmondottak alapján bizonyosan állíthatjuk, hogy az elnemköte-
lezettség és az ömigazga±tás ugyanabból a forrásból ered. Gyökereik  nép-
felszabadító  . hábora ~~kba , és forradalmiunkba - nyúlnak vissza. Ezért az  
1945-1948:as időszak hazánkban a. forradalmi folyamatok szerves részét  
képezi, ami • a mai • szocialista önigazgatású és el nem -kötelezett Jugosz-
lávia kiépítését feltételezte.  

.Tito elnök az el nem kötelezett országok állam-. és kormányf őinek  
colombói értekezlete előtt kijelentette: „Jugoszlávia . el nem kötelezett  
külpolitikai irányvonalának - a • szabadságharcban, s őt a háború előtti for-
radalmi és antifasiszta.. harcban vannak gyökerei. Ha szem előtt tartjuk  
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az elnemekötelezettség politikájának a lényegét — ez pedig els ősorban a 
nemzeti függetlenségért, a szuverenitásért, az önálló bels ő  fejlődésért és 
az egyenrangú nemzetközi együttműködésért való harc, —, akkor vilá-
gos, hogy ezek az elvek képviselve voltak forradalmunk minden szakaszá-
ban, az elméletben és a gyakorlatban egyaránt." 

Társadalmunk politikája, a bel- és külpolitika egyaránt, népfelsza-
badító harcunk jellegéből, autentikus szocialista forradalmunkból, a szo-
cializmus sajátságos és eredeti önigazgatási demokratikus jellegéb ől, 
Jugoszlávia nemzetei és nemzetiségei födöratív közösségének jellegéb ől 
ered. Nemzeteink és : nemzetiségeink önrendelkezési joguk érvényesítése 
alapján közös szövetségi államban élnek, mely külpolitikájában és a 
nemzetközi viszonyokban köteles állást foglalni és harcolni más népek 
önrendelkezéséért, függetlenségéért és önálló bels ő  fejlődéséért, valamint 
az egyenrangú demokratikus nemzetközi viszonyokért, amelyekben meg 
kell szüntetni az egyik állam vagy nemzet más állam és nemzet feletti 
uralmának minden formáját. 

Jugoszlávia külpolitikája társadalmi és osztályjellegénél fogva min 
dig az ország politikai egészének alkotóeleme volt. Ezzel kapcsolatban 
Tito elvtárs gyakran hangsúlyozta: „Külpolitikánk elválaszthatatlan a 
belpolitikától és arra irányul, hogy országunkban minél könnyebb legyen 
a szocializmus építése." 

Az a társadalom, amelynek politikai rendszere valóban demokrati-
kus, külpolitikájában is a nemzetközi viszonyok demokratikus fejleszté-
sére, a nemzetközi problémák békés megoldására törekszik. És fordítva: 
az a társadalom, amely külpolitikáját nem igazán demokratikus elvekre 
alapozza, szükségképpen azt az állásfoglalást képviseli a nemzetközi vi-
szonyokban is. Ezért a jugoszláv önigazgatású demokratikus szocialista 
társadalom fejlesztése megnyilvánul a nemzetközi viszonyok demokrati-
kus fejlesztésében is. 

Minden ország külpolitikáját alkalmazni kell a nemzetközi viszo-
nyok fejlődésének feltételéhez, az ország nemzetközi helyzetéhez, más 
országokkal való viszonyának természetéhez és más tényez őkhöz is. Mi-
nél teljesebb az alkalmazkodás, annál jobban érvényesül a külpolitika is 
mert céljai egybevágnak a társadalom és a nemzetközi viszonyok fejl ő -
désének általános irányzatával. 

Jugoszlávia külpolitikájának célja a békéért, a népek önrendelkezé 
sóért és függetlenségéért, a tömbviszony, az egyenl őtlenség és általában a 
domináció áthidalásáért; egyszóval a nemzetközi viszony általános de-
mokratizálásáért folyó harc. Ez azt jelenti, mint alkotmányunk hangsú-
lyozza, hogy saját törekvéseinket társítsuk az emberiség haladó törekvé• 
seivel. 

Szocialista forradalmunk jellege hozta létre az önigazgatás fejlesz-
tésének és társadalmunk igazi demokratizálásának a Jugoszláv Kommu-
nista Szövetség eszmei alapján nyugvó feltételeit. Mindez azt eredményez-
te, hogy Jugoszlávia érvényesült a nemzetközi viszonyokban, melynek 
külpolitikai tevékenysége az aktív békés koegzisztencia demokratikus el-
veire, a forradalmi haladó erők szolidaritására épül. Külpolitikánkban 
arra törekszünk, hogy elfogadjuk és fejlesztjük az ENSZ alapokmányá-
nak az elveit az aktív békés koegzisztencia elveit, er ősítjük a társadalmi 
haladásért és a szocializmusért harcoló er ők szolidaritását. Ezeknek az 
elveknek a megvalósításáért, illetve a nemzetközi viszonyok ilyen alapon 
való fejlesztéséért harcolnak az el nem kötelezettek, köztük hazánk is, 
mint e politika egyik hordozója a nemzetközi viszonyokban. 

A szocialista Jugoszlávia el nem kötelezett politikája tényezője bel-
ső  megszilárdulásának, társadalmunk önigazgatási-demokratikus szocia-
lista viszonyai fejlesztésének. Az el nem kötelezettség ezért munkásosz-
tályunk, nemzeteink és nemzetiségeink, belső  egységek és függetlensé-
günk érdekeit szolgálja. Az aktív békés koegzisztencia elve és az el nem 
kötelezett politika erősíti gazdasági és politikai rendszerünk minden lé-
nyeges összetevőjét. 
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Jugoszlávia mint szocialista ország, sajátságos fejlődésével, ahol a 
munkásosztály hatalmát érvényesítő  társadalmi-gazdasági viszonyok ural-
kodnak, alkotórésze a mai emberiség szocialista és haladó er őinek. 

Önigazgatású szocialista és el nem kötelezett politikánk nagy te-
kintélyt és befolyást szerzett Jugoszláviának a nemzetközi viszonyokban. 
Ez annak is köszönhető, hogy hazánk össze tudta kapcsolni a belső  fej-
lődést és a külpolitikai orientációt. A belpolitikában képviselve van az 
egyenjogúság, és ilyen álláspontot képvisel a nemzetközi viszonyokban is. 

Ez a fejlődés és országunk külpolitikai irányvétele teszi lehetővé a 
minden országgal való barátviszony és együttműködés fejlesztését te-
kintet nélkül társadalmi rendszerükre, valamint a szocialista országokkal 
és más haladó erőkkel. A szocialista erőkkel való együttműködés a mun-
kásosztály közös törekvéseire és érdekeire épül, az el nem kötelezett or-
szágokkal való együttműködés pedig arra a közös harcra alapozódik. 
amely a nemzetközi viszonyok demokratizálásáért, az er őpolitika, az 
egyenlőtlenség és a domináció minden más megnyilvánulása megszünte-
téséért, továbbá azért, hogy kiépítsék az új nemzetközi gazdasági ren-
det, amely `megnyitja az imperializmus és a neokolonializmus nemzetközi 
viszonyokból való kiküszöbölésének útját. 

A békéért és a társadalmi haladásért vívott harc közös alapja nem-
zetközi politikánknak. Mindez, valamint a kétoldalú baráti kapcsolatok 
fejlesztése az egyenrangúság, az aktív békés koegzisztencia alapján te-
kintet nélkül a rendszerek jellegében és az országok külpolitikai irány-
vételében mutatkozó különbségekre, lehet ővé teszi Jugoszlávia számára, 
hogy magas fokra fejlessze kapcsolatait minden országgal gazdasági, po-
litikai, kulturális és más téren is. 

Jugoszlávia társadalmi-politikai szervezetei — a JKSZ, a JDNSZSZ, 
a JSZISZ, a harcosszövetség — széles körű  nemzetközi tevékenységet 
fejtenek ki. Együttműködnek a kommunista és munkáspártokkal, a szo-
cialista és a szociáldemokrata pártokkal, valamint a felszabadítási moz-
galmakkal. A Szocialista Ifjúsági Szövetség és a harcosszövetség szoros 
kapcsolatot tart fenn sok nemzeti és nemzetközi szervezettel. Az említett 
együttműködések alkotó részét képezik országunk nemzetközi tevékeny-
ségének és a világban érezhető  befolyásának. • 

Országunk kulcsfontosságú helyen terül el ahol keresztez ődnek az 
imperialista érdekövezetek. Ez a terület nem véletlen híd és szakadék, 
ahol különböző  irányzatok és érdekek ütköznek össze. Országunk geo-
politikai helyzete a történelem folyamán, nainden konkrét történelmi pil-
lanatban a nemzetközi viszonyok struktúrájának fontos része volt és 
maradt. Igy tehát a mai nemzetközi erőviszonyokban is Jugoszláviában 
kereszteződik Kelet és Nyugat, Észak és Dél. A mai nemzetközi viszonyok-
ban nem fordulhat elő  az eszmék és az irányzatok egyetlen olyan lénye-
ges összeütközése sem, amelyben Jugoszlávia el nem kötelezett és önigaz-
gatású közössége sajátos nemzetközi helyzete, valamint külpolitikai el-
vei alapján ne játszana fontos szerepet. 

Jugoszlávia nemzetközi helyzete, el nem kötelezett politikája és tevé-
kenysége nem véletlenül állt ás áll ina is a nemzetközi színtér érdekl ő-
désének középpontjában. Az elnemkötelezettség mint külpolitikánk alap-
elve azt az alapot képezi, amely meghatározza független szocialista és 
el nem kötelezett országunk helyét és szerepét, amely dönt ően hat nem-
zetközi helyzetére. 

Meg kell említenünk néhány lényeges elemet, amelyek kifejezésre 
jutottak a nemzetközi viszonyokban Jugoszlávia el nem kötelezett külpo-
litikájának és tevékenységének hatására: 

Megszűnt a katonai-politikai tömbök szembenállása egy rendkí-
vül érzékeny hadászati térségben, amely már a történelem folyamán szám-
talanszor volt az összetűzések tárgya. 

Megszűnt a még nagyobb fegyverkezési hajsza a katonai tömbök 
egymással való közvetlen érintkezési vonalán, és ezzel csökkent az esetle-
ges konfrontáció, valamint enyhült a tömbök közötti további polarizáció. 
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Jugoszlávia különböző  társadalmi és gazdasági berendezésű  szom-
szédainál megszűntek számos bonyodalmak, amelyek elkerülhetetlenül 
bekövetkeztek volna, ha Jugoszlávia nemzetközi helyzete módosult, vagy 
esetleg gyengült volna. 

Hazánk nemzetközi szerepével jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy 
európai és nemzetközi viszonylatban is túlsúlyba kerüljön az az irányzat, 
amely magáévá teszi a különböző  társadalmi-,gazdasági rendszerű  orszá-
gok együttműködését, a szuverenitás, a területi integritás. a belügyekbe 
való be nem avatkozás, valamint az egyenrangú nemzetközi együttmű-
ködés elvét. 

Ez a jugoszláv állásfoglalás tapasztalat és példakép lett a világ 
más részein hasonló helyzetben és történelmi jelent őségű  hozzájárulás 
az el nem kötelezett politika nemzetközi viszonyokban való kialakításá-
hoz, valamint ahhoz, hogy új erős politikai tényező  jelenjen meg a nem-
zetközi színpadon — az el nem kötelezettek mozgalma. E mozgalom be-
folyása és szerepe egyre jobban er ősödik a dekolonizálás történelmi vi-
lágfolyamatában, továbbá az emberiség nagy többsége gazdasági és tár-
sadalmi fejlődésében, a nemzetközi politikai és gazdasági viszonyok gyö-
keres megváltoztatására irányuló követelésekben, mindazokban a folya-
matokban, amelyek a mai nemzetközi események lényeges összetev őivé 
váltak, és amelyek máris határozott változásokat eredményeztek a nem-
zetközi viszonyokban. 

Jugoszlávia bel- és külpolitikájának kölcsönössége, egysége és foly-
tonossága sem elméleti, sem gyakorlati szempontból nem vonható két-
ségbe, mert tény, hogy egyidejűleg jelentkezett és fejl ődik a szocialista 
önigazgatás és Jugoszlávia független külpolitikája. Jugoszlávia független 
és el nem kötelezett politikája a békés koegzisztenciára, a tevékeny nem-
zetközi együttműködésre és a szocialista internacionalizmusra alapozódik, 
kifejezi és összegezi a szocialista önigazgatási bels ő  viszonyokat és „sa-
ját törekvéseinek az emberiség haladó törekvéseivel való egyesítését" (a 
JSZSZK alkotmánya). 

Jugoszlávia külpolitikai orientációjában a szocialista internacionaliz-
mus és az aktív békés koegzisztenci egységes egészet alkot. 

Az aktív békés koegzisztencia alapja és elméleti támasza a jugoszláv 
külpolitikának, illetve eszmei-politikai irányzatának és az ország nemzet-
közi téren kifejtett programjának. 

A szocialista internacionalizmus mint a jugoszláv külpolitika elve a 
JKSZ programja szerint két dolgot foglal magába: el őször„ a munkás-
osztály elszántságát, hogy országában következetes harcot fejlesszen ki a 
szocializmusért", másodszor: ,imás országok ugyanilyen harcának támo-
gatását, vagyis az egész világ munkásmozgalmával és szocialista er őivel 
való szolidaritást a mindennapi gazdasági és politikai követelményekért, 
a békéért és a szocializmusért vívott harcukban". 

Az említett tények azt bizonyítják, hogy Jugoszlávia külpolitikai te-
vékenységében a béke és a szocializmus oszthatatlanságából indul ki. 
Ezzel összhangban a nemzetközi tevékenységében nemcsak saját nem-
zeti érdekeit tartja szem el őtt, hanem a szocializmus további fejl ődését 
is. A szocialista és el nem kötelezett országokkal való együttm űködés 
Jugoszlávia nemzeti létérdeke, mert csak a koegzisztencia és az interna-
cionalizmus együvé tartozása felel meg a békéért, a társadalmi haladá-
sért és a szocializmusért vívott harc egyetemességének. 

Jugoszláviának az el nem kötelezettek mozgalmában és általában 
a világban elfoglalt kiemelkedő  helye és szerepe társadalmi lényének jel-
legéből, forradalmának sajátosságaiból, valamint önigazgatásra épül ő  
belső  szocialista fejlődéséből ered. A szocialista, el nem kötelezett Ju-
goszlávia politikájába az alaptól a csúcsig bekapcsolódik társadalmunk 
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összes tényezője. Ebben rejlik e politika ereje és következetessége, nem-
zetközi tevékenységünk határozott jellege. 

Tito elvtárs egyénisége és nemzetközi téren kifejtett tevékenysége 
szorosan összekapcsolódott az elnemkötelezettség politikájával, és e 
politikának, mint a nemzetközi viszonyok leghaladóbb irányzatának az 
érvényesülésével. Törekvései és műve sokéves és gazdag államférfiúi ta-
pasztalatokra, a népek és az összes haladó erő  szükségleteinek megér- 
zésére, a demokratikus nemzetközi viszonyokért folytatott harcban való 
bátor és határozott kitartására alapozódott és felbecsülhetetlen hozzájá-
rulásával szolgált az el nem kötelezett mozgalom tevékenységének kiala-
kulásához és folyamatos fejlesztéséhez. 

Harcolva az el nem kötelezett politika megvalósításáért és a szo-
cializmus továbbfejlesztéséért, nincsenek illúzióink, hogy a nemzetközi 
viszonyok számos problémáit egyszerre meg lehet oldani, de szilárdan 
hisszük, hogy kitartó harccal folyamatosan fejleszteni lehet e viszonyo-
kat, és ezzel meg lehet teremteni a feltételeket a legnagyobb problémák 
áthidalásához is. 

Jugoszlávia külpolitikája Tito eszméit ől, gondolatától és gyakorla-
tától vezérelve, akárcsak eddig, ezentúl is megtesz mindent, hogy meg-
valósuljon az emberiség legnagyobb részének a célja, és törekvése — a 
béke és a szocializmus. 

IRODALOM 

A JKSZ programja. 
A X., XI. és XII. kongresszus dokumentumai. 
Dr. Momir Stojković : Jugoszlávia a mai nemzetközi viszonyokban és munkásmozgalomban. 
Dr. Momir Stojković : Osnovne karakteristike medunarodnih odnosa i principi spoljne 
politike Jugoslavije. 
Dr. Ranko Petković : Teorijski pojmovi nesvrstanosti. 
Szöveggyűjtemény (V. füzet). 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 37. 

Hitler hatalomra jutásának ötvenedik évfordulóját ünnepelték, illetve 
gyászolták Németországban. Ki-ki a maga gusztusa szerint. Az újnácik 
egyenruhát öltöttek és felvonultak, a baloldali erők képviselői civilben 
maradtak és nyilatkozatokban ítélték el, alapos késéssel a barnaingesek 
rémuralmát. Ez a vétkes késedelem egyébként az egész fél évszázad 
német politikai és szellemi életén vonul végig Weixnartól a Falig, amelyen 
túl ugyancsak felvonultak, de más jelszavak alatt. ,. .. 

Hogy miként történhetett, arra a kérdésre ma se tud senki hatá-
rozottan válaszolni. Nevek hangzanak el, amelyek á mai nemzedékek-
nek már nem mondanak semmit. Igy magyarázatra szorul, hogy miért 
volt Stresemann oly bizonytalan, továbbá Papen árulásáról kellene ene be-
szélni, s az elaggott Hindenburg marsall hülyeségéről, aki mélységesen 
lenézte az osztrák káplárt, aztán egészen váratlanul és érthetetlen gesz-
tussal átadta neki a hatalmat. 

De régen rossz, ha valamit a politikában meg kell magyarázni. Ha 
valaki ilyesmire elszánja magát, senki se figyel oda. Marlene Ditrich 
rekedt sanzonja úszik az idő  ködén át: „Sag' mir wo die Mánner sind, 
Sag' mir wo die Graber sind", s persze erre sem lehet válaszolni. 

A  szoodemek nem tudtak megegyezni a kommunistákkal. Oly nagy 
volt közöttük az antagonizmus, hogy eszébe se jutott senkinek egy kö-
zös front megszervezése minden demokratikus er ő  bevonásával, az egy-
házakról se feledkezve meg, amelyek tudvalevőleg szintén szembeszáll-
tak a maguk módján a hitlerizmussal. Faulhaber bíboros minden vasár-
nap szentbeszédben ítélte el a fajelméletet, de a Frauenkirche, kétszáz 
lépésre a sörcsarnoktól, amelyben Hitler el őször üzent hadat Európá-
nak, egyre néptelenebb lett. Pedig prédikációit kiadták könyvalakban, 
magyarul is megjelentek. „Nem azért őrzött meg minket Isten kegyelme 
az orosz pógányságtól — kiáltotta tekintetét bizonyára az égre emelve 
—, hogy most meg germán pogányságba zuhanjunk bele." És aztán szé-
pen be lezuhantaik, s a bíboros elhallgatott. Hogy vele magával mi lett, 
nem túdarn. 

Martin Niemöller protestáns püspök hét évig sínylődött Dachauban. 
Ő  még megérte Hitler buksát, s alelnöke lett a Bundestagnak. Mikor 
harminc év előtt Zágrábban volt az interparlamentáris unió találkozó-
ján, s megkérdeztem tőle naivul: hagy történt, azt mondta, nem tudom. 
Szikár öregember volt, illatos angol dohánnyal tömte meg a pipáját, s 
mintegy önmagának felelte később: „Az egyház nem fegyverrel harcol, 
szava,k  al csupán. És a szavak gyengék voltak." 

Különben ezt mondta az irodalomról is Thomas Marin, amikor 
Svájcban menedékjoggot kért, s a kormány egy villát bocsátott a rendel-
kezésére: a szellem fegyverei nem voltak elég hatékonyak az er őszakkal 
szemben. S utána indignálódva jegyezte meg: ,Kellemetlen, hogy ezek 
is itt vannak! „  Állítólag a kommunista írökra gondalt r : a zsidókra. 
Kint, Tuoholskyra, a két Zweigre, . Erich Mühsamra és a , .tobbiekre, akik-
kel meg kellett osztania a hazátlanság keseríi kenyérét, ahogy mondani 
szokás. Szóval, szellemi frontot se voltak képesek : kialakítani. 

Pedig akkor már lobogtak a máglyarakások a 1Vía ik verlag könyvei-
vel és nemcsak azokkal. Az „elfajzott művészet" képeiből és szobraiból 
kiállítások nyíltak mindenütt a Harmadik Birodalomban aztán azokat is 
elégették. A korlátlan hatalomvágy démonai tobzódtak, ahol németek 
éltek, s. így történhetett, hogy a józan  és szorgalmas bácskai sváb iš 
megingott, s legtöbbje odaadta tizennyolc éves fiát. A máglyaéget ők piro- 
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mániája tovább pusztított. Mikor már nem voltak elégetni való képek 
és könyvek, embereket égettek. Milliókat, de hát ezt tudja az egész világ, 
s talán már unalmas- is beszélni róla. 

Valóban egy kemény hangzón, egy betűn múlott? Cs .aklugyan az 
evolúció és a revolúció közötti eget verő  különbség bénította meg a szo-
ciáldemokraták és kommunisták unisták cselekvési erejét? Ez volt az oka, hogy 
— mint most egy visszaemlékező  öreg kommunista mondja — „ Érthe-
tetlen parancsokat kaptunk . Ezerkilencszázharmincegyben például, ami-
kor a porosz szociáldemokrata kormány ellen az akkor meg meglehet ő-
sen gyenge hitleristák bizalmatlansági indítványt terjesztettek be, mi 
kommunisták utasítást kaptunk, hagy csatlakozzunk hozzájuk. És 1932 
novemberében, két hónappal Hitler hatalomátvétele előtt, ugyancsak ők 
meghirdették a berlini forgalmi dolgozók sztrájkját, s mi Walter Ulbricht 
parancsára támogattuk a sztrájkot" 

Mit lehet ehhez hozzáfűzni? Talán a szintén porosz hadtörténészt, 
Clausewitzet idézném: „A csaták sorsát sokszorí nem az er őviszonyok, 
hanem a tévedések döntik el." 

Hiába kiállják el minduntalan a Szovjetunióban, hogy Majakovszkij 
él. Majakovszkij több mint ötven éve halott, s költészetén rég átgázolt 
az idő. Nem is tudni, kik szállnak időnként síkra érte, mint most abban a 
heves vitában, amely a Lityeraturnaja Gazettában folyt le nemrég. Bi-
zonyos Mark Liszjanszki vette például védelmébe azokkal szemben, 
akik a forradalom plakátköltőjét látják benne, s tagadják, hogy társ-
utasokon és epigonokon kívül igazi tehetség a követ ői közé tartoznék. 
Persze senki se vonja kétségbe óriási szerepét az októberi forradal-
mat követő  években, amikor az akkori modernek, a Szerapion testvé-
rek öleléséből kibontakozva két méter magas termetével a tömegek 
elé állt agitációs verseket olvasva. Egyébként korábbi fellépései során 
is megtalálta igen eredeti módon kapcsolatát a közönséggel. Szerz ői 
estjei inkább valamilyen bokszmérkőzésre hasonlítottak. A jelenlevők 
fütyültek és ordítoztak, gyakori volt a verekedés, amelyben a költ ő  is 
részt vett. 

Amikor viszont már a párt nevében lépett fel, agitációs verseinek 
hazája határain túl is óriási hatása volt. Lenin, aki nagyon élesen tudta 
elválasztani az agitációt a költészettől, nem szerette Majakovszkij ver-
seit. Krupszkája meséli, Lenin élettársa, hogy az ifjúkommunisták lelkes 
tömegét látva egyszer megkérdezte Vladimir Iljics t őlük: „Mit olvastok? 
Puskin verseit?" „Ó, dehogy — hangzott az öntudatos válasz, — hiszen 
az burzsuj volt! A mi költőnk Majakovszkij!" Lenin nevetett :  de attól 
kezdve kicsit elnézőbb volt és mintha még becsülte volna is Majakovszkij 
verseinek szuggesztivitását. 

Amikor 1930-ban, szerelmi bánatában agyonlőtte magát, egy kissé 
lanyhult az iránta kifejezett lelkesedés. Sztálin ugyan még kijelentette: 
„a legnagyobb költőt vesztettük el", de a forradalom lázas id őszaka el-
múlt, agitációra se volt ,ínár olyan szükség, mint az els ő  években, s las-
san feljöttek az újabb költ ők. Paszternak mellett megjelent Zabolockij, 
Martinov s később Majakovszkij versein felnőve, finomabb, intimebb 
hangvétellel az odesszai Kirszanov is. Talán ezért eredezteti az egész 
szovjet lírát Majakovszkijtól a Lityeraturnaja Gazetta cikkírója. Könnye-
dén átlépve természetesen a XX. kongresszust követ ő  olvadás időszakán, 
amelytől pedig oly sokat reméltek csaknem kivétel nélkül a szovjet írók, 
s a Doktor Zs ivágó írója meggyőződéssel mondhatta: „A proklamációnak, 
a lármának, a felindulásnak vége. Most valami más van sarjadóban, va-
lami új. Halkan és szüntelenül sarjad, mint a f ű . Egy új szabadság van 
születőben." 

Mostani kritikusainak az a véleménye, hogy esztrádkölt ő  volt Ma-
jakovszkij, a hetykesége se tetszik. Bizalmaskodónak vélik ilyen sorai 
miatt: „Rém lassan múlik napom. Ketten vagyunk a szobában, én és 

450 



Lenin, ő  mint fénykép a fehér falon." Az se tetszik ma már, hogy hal-
hatatlannak hirdette magát, s jóllehet nagyon jól tudta, mi Lenin vé-
leménye a költészetéről, ilyeneket írt például Puskinról: 

„Meglehet, valóban az egyetlen vagyok, 
aki sajnálja, hogy ön 
már nincs az él ők között. 

Ha én is meghalok, 
csaknem egymás mellé 
kerülünk, 
ón a P, 
én az M helyén." 

Lehetetlen szabadulni a gyanútól, hogy ebben az irodalomtörténeti 
vitában tulajdonképpen Lenin és Sztálin szelleme küzd egymással a 
költészet ürügyén. Mert az irodalom teherbíró képessége mindig nagyobb 
és veszélytelenebb, mint a politikáé. 

Kongresszusra készülnek a világ eszperantistái. Az a panaszuk, hogy 
nem minden országból biztosították a kiutazást. Mivel az eszperantis-
ták csak nyelvükben államok és nemzetek fölötti szervezet, ugyanakkor 
németek, angolok, oroszok, magyarok, lengyelek egyebek között, ami ál-
lampolgári konzekvenciákkal jár. Az a nemzetköziség, amelynek a szel-
lemében az eszperantó meFzületett, pillanatnyilag időszerűtlen. Maga a 
szó: eszperantó reményt jelent. A lengyel zsidó orvos, Ludwig Zamenhof 
a77i1 1  a reménnyel írta meg csaknem száz éve, 1887-ben a nyelvtanát, hogy 
a világnak azon a részén az orosz, a lengyel, a német, a jiddis és mag 
ki tudja hány náció egy közös nyelven majd könnyen megérti egyarást. 
És legalább érintkezésük közben nem lesznek lengyelek, németek, oro-
szok, mert az új mesterséges nyelv megszüntet közöttük minden különb-
séget. 

Alom volt, remény, utópiai és az is maradt. 
De én még közelről láttam, fiatalont  gyülekezni a pesti eszperantis-

ták kis csoportját a Berlini tér banánszigetén vasárnap reggelenként. A 
természetbarátok indultak innen túristacipőben, viharkabátban a hűvös-
völgyi Nagyrét felé, kipirult arcú lányok és térdnadrágos fiúk. Igazán 
szép időben Kassák is feltűnt néha cigarettával a szája sarkában és 
sápadtan a széles karimájú fekete kalap alatt, amelyet elöl hegyesre 
nyomott be, mint nálunk a kőművesek. Ezen a parányi betonnyelven is 
külön álltak az egyes csoportok, néha egy-egy ellenséges pillantást vetve 
egymás felé, túlzottan hangsúlyozva azt az árnyalati különbséget, amely 
a baloldali világnézet légkörében oly engesztelhetetlenül választotta el 
a sárgákat a vörösöktől, a kommunistákat a szocdemektől, akiket egy-
szerűen osztályárulással vádoltaik. 

Csak mintha egy keskeny kis híd kötötte volna mégis össze őket 
a szakadék fölött: az eszperantó. Mert itt is meg ott is elejtettek egy-
egy szót egymás között, sőt úgy tetszik messziről, mintha: a „Barátsag" 
köszöntő  szavát még megtoldották volná a csoportok fölött v`áltazatla 
nul megmaradt jelszóval s természetesen a maguk nyelivén: ; „Vilag ,pro-
letárjai, egyesüljetek!” Abban a gyermeteg hitben, hogy ezt a hekusok 
nem értik. Mert egy-kettő  azért azok közül is ott volt az ácsorgók kö-
zött a villamosra várva , némelyiknek ugyancsak kikandikált megtévesz-
tésül a hóna alol a „Litersatura Mondo" a magyar munkások eszperantó 
folyóirata. Mert az is volt, folyóiratuk, hihet őleg minden lingvisztikai 
jellegén túl, osztályharcos éllel írott versekkel és novellákkal, amelyeket 
az egész világon megértettek az eszperantisták s ez olyan  volt, mint 
egy szép üzenet. 

Hazajövet a Szervezett Munkás barátaitól hallottam, hogy itthon 
is alakĐtgatják az eszperantisták körét. Egy Sörös Mihály nev ű  topolyai 
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asztalos azzal dicsekedett, hogy ő  Párizsig jutott el mindössze pár eszpe-
rantó szóval, amelyet idehaza elsajátított. S milyen szép lesz, ha most 
majd a szerb és magyar elvtársak játszi könnyedséggel megértik egy-
mást. Ha voltak ellenzői a mozgalomnak, akik egymás nyelvének meg-
tanulását előbbre való feladatnak tekintették, mondván, hogy más az, 
amibe az ember beleszületett, az eszperantó jelent őségét a nemzetközi 
érintkezésben senki sem vonhatta kétségbe. Aztán jött a 29-es januári 
diktatúra, a Szervezett Munkás megszűnt, s az eszperantistákat sem te-
kintették kimondottan „államalkotó elemeknek". 

Én egy darabig még eljátszogattam a gondolattal, hogy az eszpe-
rantó áthidalhatná a nemzetiségi kérdés nyelvi akadályait, ahogy valami-
kor a latin volt a hivatalos nyelv csehnek, osztráknak, horvátnak, ma-
gyarnak Mária Terézia birodalmában! S akkor kapott lángra a nemzeti 
gyűlölködés, akkor akart mindenki bebújni a maga nyelvének csigahá-
zába, amikor II. József a német nyelvet szerette volna bevezetni, s ez 
aztán kiváltotta a nacionalizmus reakcióját minden népben. 

Nem tudom ma, ebben a megosztott világban mire mennek az esz-
perantisták. S nem tudom, hogy csak a nyelven múlik-e a béke és el-
lenségeskedés ügye, vagy pedig igy is megértethetik magukat egymással 
a világ népei, ha mind-mind a maguk nyelvén beszélnek, de ettől füg-
getlenül egyet akarnak. 

Ezek azonban már vezércikkszólamok, én meg csak egy szép álom-
ról, a reménykedők, az eszperantisták utópiájáról t űnődtem el pár percre. 

Különös a népek megjelenése a történelem világszínpadán! Egyesek 
hódító háborúkkal, mások forradalmakkal, szóval fegyveresen csináltak 
helyet maguknak, s vannak, akik pusztán szép szavakkal hívták fel lé-
tezésükre a figyelmet. Ezt példázza a belgrádi egyetemi tanár, aki har-
minc érv óta kutatja a jugoszláv vonatkozású témákat a francia iroda-
lomban. Prosper 1Vieriméeatől kezdve Balzacon és George Sandon át 
Apollinaire-ig jutott eddig el. S csak most kezdődik munkájának izgal-
masabb része! Mert az els ő  világháborúban elszenvedett átmeneti veré-
ség a fiatal szerb értelmiséget francia emigrációba vitte, úgyhogy már a 
béketárgyalásokon érezhetően megnőtt a rokonszenv francia részről a 
szerbek iránt. Az ezt követő  húsz éven át tartó barátság pedig csak foly-
tatása volt az irodalommal kezdődött érdeklődésnek. Eredetileg azonban 
ez közvetve történt. A világirodalmon keresztül, , amelyre Goethe hívta 
fel a figyelmet fiatalon, Charlotte von Stein anyáskodo szerelmének tü-
zében sütkérezve. Meglehet, hogy éppen az udvari tanácsos m űvelt fe-
lesége olvasta fel neki a Hasanaginicát, amelyet Alberto Fortini olasz 
pap jegyzett fel dalmáciai útján, s azon nyomban le is fordította olaszra. 

Abban az időben gyűjtötte könyvbe Herder a világ különböz ő  nem-
zeteinek népdalait, s csak át kellett sétálnia a fenyvesen Goethéhez a 
Gartenhausba, mert akkor már ő  is Weimarban volt, ékes bizonyságául 
a valószínűtlen ténynek, hogy a világirodalom olykor kis helyen is elfér, 
s a költő  máris nekiült, hogy eredeti versmértékben lefordítsa, persze 
olaszból, a szerb népdalt. 

A világirodalom azonban mégse maradhatott meg a weimari park-
ban. Herder kötete, s. benne egzotikus színeivel a szerb népdal elindult 
hódító körútjára. Egyszerre divat lett a szerb téma, kalandregények és 
remekművek választották játéktérnek. Nem is élesen elhatárolt földrajzi 
vagy nyelvi, sokkal inkább a különös színek és hangulatok területi egy-
ségében a népdalok és hősköltemények elképzelt világát. Nem " maradt 
különbség horvátok, dalmátak és szerbek között. Az utóbbiak nevével 
jelölték, minden árnyalati eltérést elhárítva, ami ezekb ől a népdalokból 
hozzáférhető  lett. A fiatal Merimée sem akart lemaradni, s a Hasanagi-
nica modorában énekeltette Guzla című  kötetében a maga teremtette 
vak regőst. Már csak Vuknak kellett falábával elkocognia ötven évvel 
később a közben már igazán világhírre emelkedett Goethéhez és a Grimm 
testvérekhez. Hasan aga feleségének szomorú történetére emlékeztetve 
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öket s újakat kiadva, úgyhogy a szerb népdalok és h ősi énekek saját 
hazájukban is kezdtek a tanult emberek szemében értékesek lenni. Nem 
mindjárt. Előbb be kellett járniuk a világot, mert egyszer űen hihetetlen-
nek tűnt, hogy a tudatlan nép ilyen teremtő  csodára képes. 

Ismerjük a hosszan tartó, elkeseredett pert az írástudók és a kecs-
kepásztorok nyelvét és költészetét elfogadtatni akaró Vuk között. Az 
nem lehet; mondta Hadžić—Svetić, korának legműveltebb szerbje, az 
nem lehet, hogy az európai kultúrát háttérbe szorítsa a hegyek és er-
dők tanulatlan népe. És bár Vuknak lett igaza, a per — világviszonylat-
ban legalább — még mindig nem dőlt el. Csak némi módosulás ment 
végbe. A polgári művelődés tér vissza időnként a népi ősforráshoz anél-
kül természetesen, hogy lemondana polgári, urbánus és európai igényei-
ről. De ha csak ehhez kellene ragaszkodnunk csupán azért, mert a mienk, 
mégis alsóbbrendűséget jelentene. Kiesést a nagyvilág közösségéb ől, be-
tokosodást, anakronizmust és minden mást, ami azzal jár. Kis nemze-
teknél, szórványnépeknél különösen veszélyes, ha falut meg hagyományt, 
szóval azt, ami „völkisch", elébe helyeznek az általános műveltségnek. Ez 
annyi lenne, mintha valahol fönn azt mondanák: csak maradjatok ott, 
ahol vagytok, a mélyben. 

Herder kora a népek ismerkedésének kora volt. S minél eredetibb 
volt, amit magukkal hoztak, mint a szerbek a népdalaikat, annál na-
gyobb megbecsülésben lett részük. Most azonban már tudjuk: bármily 
érdekes a dragači trombitások dobhártyahasogató nyers muzsikája vagy 
a gombosi gyöngyösbokréta csirajtánca, biztos, hogy ezen a szinten nem 
lehet megmaradni. 

Igaz viszont, hogy otthon, a hazában, a nemzeti elnyomatás korá-
ban a hagyományok és a népköltészet, a nyelvi bezárkózás mentette át 
jobb korokba a szerbeket. Ez pedig megint csak azt bizonyítja, hogy az 
igazságok is tér és idő  szerint változnak. 

Mit tudunk az örményekről? Én, bevallom, nagyon keveset. Szovjet 
népművészeti boltokban láttam kézimunkáikat, sz őtteseket és fafaragá-
sokat, s szeretem Hacsaturjan muzsikáját, amely állítólag örmény motí-
vumoktól oly eredeti, 'körülbelül ez az egész. Ismertein aztán egy embert, 
előkelő  úr volt, de az már magyarnak vallotta magát, mégis azt mond-
ták, örmény. Talán mert kreol volt, mint a cigányok. Hadd tegyem hozzá, 
hogy Saroyan novelláit is szeretem, aki szintén örmény volt, a Kalifor-
niában letelepedett örmények között élt, igen élénken ápolva a népi ha-
gyományokat, mint a halála után írták róla. 

Nálunk valóban csak mutatóban voltak itt-ott örmények. Abból a 
szórványból, amelynek az egyik Apafi adott menedéket Erdélyben. Azok 
szóródhattak szét aztán, úgyhogy még Újvidékre is jutott bel őlük, amint 
azt a nemrégen még létezett, örmény templom engedte következtetni. De 
azokról is mit tudtunk? A nyelvükről, szokásaikról, a kultúrájukról nem 
is szólva. Egy örmény nevű  énekesnőt szeretek hallgatni, de az is ma-
gyarul +énekel, s valószínűleg csak a neve őriz még némi egzotikumot 
vagy ragaszkodást az ősűik szánurazásához. 

És egyáltalán mit hozhat magával a népe múltjából más nyelvi 
közegbe olvadt örmény? Aligha egyebet legendáknál, amelyek apáról 
fiára szálltak, de ezekben a legendákban talán mégis felfénylett száza-
dok mélyéről az elvesztett haza emléke, miközben semmi más nem ma-
radt belőle csak ez. 

Meglehet azonban, hogy ennyi is elég valamiféle nemzeti öntudat-
hoz. A belgrádi merénylők a látszat szerint efféle ködös igézetb ől tör-
tek ki fegyverrel a kezükben. Elvakult nacionalista felbuzdultból. De 
maga a terror már nemzetközi jelenség korunkban, s motivációja a 
lehető  legkülönbözőbb. Más célja van az olasz maffiának és más a né 
met vörös brigádnak. Mégis mintha közös törvényeik volnának és azonos 

453 



lélektani indítékok kényszerének engedve követnének el zsarolást, lopást, 
emberrablást és gyilkosságot. Jellemz őjük kivétel nélkül a végletekig 
menő  gátlástalan erőszak, s céljuk az anarchia. • 

De mit akarhat egy ilyen a zsidókénál is szánalmasan szétszórtabb 
diaszpóra, ha ugyan csakugyan nacionalista szervezet áll a belgrádi me-
rénylet mögött? Mert nem nehéz elképzelni, hogy ennél sokkal bonyolul-
tabb és a törökországi örmény. kisebbség sorsánál jelent ősebb érdek in-
dította végzetes útjára a két szerencsétlen merényl őt. Korunk felzakla-
tott légkörében a legtöbb nemzeti nyugtalanságot nemzetközi számítások 
robbanóanyaga váltja ki, lehet őleg minél nagyobb konsternációt keltve. 

Ami méltán gondba ejtheti a világot, az, hogy a merénylők, a ter-
rorszervezetek titkos tagjai, a kegyetlen emberrablók éppúgy, mint a 
repülőgép-eltérítők, minden esetben fiatalok. Erre nincsen elfogadható 
magyarázat, s a felelősség mélyebben rejtőzik a föld alatt, mint e föld-
alatti fiatalok mindenre elszánt csapatai, akik hol itt bukkannak fel, 
hol ott adnak pusztítva életjelt magukról. 

Tavaly ilyenkor, mikor még könnyen szánta el magát az ember 
távolabbi utakra, egy szovjet utazási iroda programjában lapozgatva 
elhatároztam, hogy egyszer Üzbegisztánba is elmegyek, Örményország 
fővárosába. Olyannak ígérkezett az örményeknek ez a köztársasága, mint 
valami egzotikus sziget, ahova még nem jutott el a civilizáció minden 
vívmánya, hogy megzavarja az egyszer ű  lelkek nyugalmát, s ahol még 
mindig maga szőtte ruhában jár a nép és napdalokat énekel. Persze, 
tudom, hogy nem így van, hogy a társadalmi meg a technikai forrada-
lom alaposan megváltoztatta a világot ott a Kaukázuson túl is. Most 
azonban ez a merénylet zavarba hozott és egyel őre minden kedvemet 
elvette az örményektől. Sőt, ha őszinte akarok lenni, akkor azt kell 
mondanom, még a messzibb világtól is, amelyet háborgások és merény-
letek tartanak izgalomban, úgyhogy az ember elrémülve húzódik vissza 
az itthoni nyugalomba. 
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ALKOTÓM ŰHELY  

DÉR ZOLTÁN 

LÁNYI SAROLTA ZSENGÉI ÉS NAPLÓJA 

Lányi Sarolta életművét — mint ismeretes — irodalmunk el őtörténeté-
nek részeként tartjuk számon. Erre kötelez bennünket az a tény, hogy 
Lányi Ernő  a század első  évtizedében nagyon fontos szerepet töltött be 
városunk zenei művelődésében, s gyermekei szintén szoros szálakkal kö-
tődtek Szabadka kulturális életéhez. Lányi Sarolta pályája például itt 
bontakozott, zsengéi a Bácskai Hírlapban és a Báccsmmegyei Naplóban 
jelentek meg. Ezek egy csoportja későbbi köteteibe be sem került, s a 
kötetbe fölvettek iás érdekesek szempontunkból, mert a szabadkai szöveg 
és a könyvbeli közötti eltérések igen tanulságosak. Mindezek kiadása 
reánk várt. 

I. 

A költők nem szoktak zsengéikkel dicsekedni, sokan el is tüntetik 
szárnybontogatásuk dokumentunnaiit. Jogos hiúság ez: a tehetség ragasz-
kodása ahhoz, amit önmagához méltónak érez. Az utókor azonban nem 
lehet tekintettel erre az érzékenységre: mindent ismerni akar, ami része, 
akárcsak töredéke vagy csírája az opusnak. 

Lányi Sarolta is megrostálta azokat az ifjúkori írásokat, amelyeket 
városunk akkori napilapjaiban, a Bácskai Hírlapban és a Bácsmegyei 
Naplóban publikált. Pedig előbb már Miskolcon is meg-megjelent né-
hány kísérlete — előbb ott lakott a Lányi család —, az 1908-1910 kö-
zötti szabadkai termés tehát már folytatása, a kísérletsorozatnak, s né-
melyike időben és itt-ott színvonalban is közel áll Ajándék című  verses-
kötetéhez (1912), mellyel helyét a modern magyar irodalomban elfoglalta. 
Később, ahogy tehetsége kibontakozott, természetes, hogy nem érezte 
fontosnak e zsengék fölkutatását és számontartását, jóllehet — minden 
bizonnyal születésük sorrendjében — beírta őket — kettő  kivételével — 
egy kis szürke fedelű  füzetbe, s föltüntette rajtuk, megjelentek-e va gy 
sem, aztán pedig olyan viszontagságossá vált az élete, hogy újonnan irt 
műveit is alig publikálhatta. Vegre, 1956-ban a Magvet ő  . kiadó jóvoltá-
ból közzétehette csaknem valamennyi versét. E gy űjtemény, az Őszi kert 
első  ciklusa Iskoláslány címen zsengéiből is közöl egy csokornyit. A 
nyolcból hét olyan vers, mely el őbb itt, Szabadkán jelent meg: Hajnali 
órán, A mosoly, Álom a toparton Ködbenéz ők, Kancsesláda, Dalok a 
holdról (A Hold-dalokból) és a Rezgi dal, melyet a Bácskai Hírlapban 
Némely nők sorsa címen tett közzé. Hogy ittae először, az nem bizonyos, 
mert a kötetbeli Hajnali órán alatt 1906 a dátum, s a Régi dalt is 1907-tel 
datálja, akkor pedi g még Miskolcon laktak . (Az említett szürke füzet-
ben az előbbi keletkezési ideje 1909, az utóbbié pedig — amint arra a 
versek beírásának sorrendjéből következtetni lehet — 1910.) A Ködbené-
zők nálunk 1910. március 27-én jelent meg, az Őszi kert 1909-es dátummal 
közli. Ennek alapján föltételezhető, hogy ezek a zsengék publikálásuk 
előtt hónapokkal, évekkel előbb elkészültek, s Miskolcon talán meg sem 
jelentek, csak itt, Szabadkán, ahol a Lányi család a kulturális élet fő-
sodrába került. Akármint legyen is, ez a szabadkai verscsoport a mi 
örökségünk. Jelentőségét növeli, hogy fele ismeretlen vagy kevésbé ismert, 
mert a 30-ból 4 (Feladom a várat, A f ilozoptrisz, A medika, Tanács ma- 
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gamhoz) itt olvasható először, 11 pedig egy könyvében sem szerepel, 
sőt a köteteiből már ismert versek szabadkai változataiban is van annyi 
eltérés a kötetben szövegekhez képest, hogy a többivel — s természete-
sen a kiadatlan prózával — együtt ezeket is közöljük, mégpedig úgy, 
ahogyan annak idején a Bácskai Hírlap és a Bácsmegyei Napló. 

Meglepetésünkre a fölkutatott anyagból a próza mutatkozik érde-
kesebbnek. Hogy pályáját prózával kezdte még Miskolcon, ezt egy inter-
júból már tudtuk, de hogy a prózaírói hajlamok még Szabadkán is ver-
senyben álltak a verselővel, ez csak most vált bizonyossá. Igaz, ennek a 
prózának sok jegye a lírikusra vall, de a fiatal Kosztolányi prózájában 
hasonló mérvű  a, lírizáltság, Adyéban araég fokozottabb. Babits is írt lí-
rai prózát, s a vérbeli prózaíró Kaffka Margit is lírai költeményeket. A 
műnemek közötti határ föloldása hozzátartozott a kor poétikai tenden-
ciáihoz, S bár a későbbiek során epika és líra elég határozott medret 
vájt magának Kosztolányi és Babits életmíívén belül is, az egykori kö-
zelség, egymásba fanódás nyomai sohasem t űntek el. 

Lányi Sarolta korai prózája még a szétválás előtti pillanat állapo-
tát tükrözi. Annyi bizonyos: a problematika jellegzetesen lírikusi. Szinte 
valamennyi korai írása, a lélek rejtelmeit bogozza. Pontosabban szólva, 
valamilyen rejtelem ihletében fogant. A „bogozza" igét azért kellett pon-
tosítanunk, mert szó sincs itt elemző, oknyomozó titokfejtésről, a rej-
telem sejtelme eléggé fölbontatlanul, életérzésként jut szóhoz ezekben 
az írásokban, s ha valami konkrét érzésbe torkoll, a klíma, az atmoszféra 
akkor is fontosabb, mint maga az esemény. 

Különösen érvényes ez az Őszi alkony meséi című  legkorábbi és 
leggyöngébb elbeszélésre, melyben szinte tulasordul az esti bánat, a li• 
dércsekkel benépesült, titkokkal átszőtt sötétség. Azt a szecessziós csön-
det övezi ez a közeg , melyben a lélek „elmúlt örömök, meggyászolt ke-
servek 

 
 visszhangjait ' hallja; a szem szenvedéseket idéző  árnyképeket 

lát. S ez az egész sejtelmes, rejtelmes c14Rzletezés - meglepetésünkre — 
egy boldog szerelem csodálatos pillanatihoz készült háttér. Az dől el 
ebben a pillanatban, hogy a szerelanesek meg tudnak-e halni itt, az élet 
többé elérhetetlen magaslatán. Nem halnak meg, s ezután ki is hamvad 
a tűz és kiüresedik az egész élet. S a záróképekben ismét fölhangzanak 
az alkony gyászos melódiái. 

Hogy versbe való mondandók jelennek itt meg, külön bizonyításra 
nem szorul. Maga a komponálás is versszerű, a kezdő- és zárórész dagá-
lyossá fokozott alkonyi rejtelmessége egy túlcsorduló, forró pillanatot 
fog közre. S ez a pillanat, ahogyan, itt formát ölt, kortünetérték ű. Benne 
az érzés hőfoka, a boldogság telje es elvesztésének tudata; a „nagyszer ű" 
halál, mint a pillanat kiszigetelésének lehet ősége; s a4 ,kisszerű" józanság, 
mely ezt megakadályozza! Egyetlen pillanatba oltva egy nemzedék láza 
és kihűlése, a meder nélküli bőség mámora és elvesztésének sejtelme — 
annyi megérzés, hogy még a szecessziós mhutá.lás diliséi sem tudják elfedni 
gazdagságát. Persze, ma már élvezhetetlen, s csak a tehetség szomjúsága 
és érzékenysége szempontjából érdekes. 

Ehhez a mámoreszményítő  lírizáláshoz képest, az üdvösséget tartal-
mazó pillanat illúzióját temető  gyászszertartáshoz képest szembeötlő  elő-
relépést példázhat már a Látogatás című  írás is. A koncepció itt is köl-
tőre vall: a régi szerelem, ha a valóság átlépett is rajta, azért földereng 
a józan és okos fiatalasszonyban. A fehér orgonákkal, melyeket férjét ől 
kér, ennek akar adózni. A gondolat kimunkálásában azonban már igazi 
epikusi adottságokat észlelhetünk. Ahogy a fiatalasszony ki akarja töl• 
teni a régi szerelem emlékeit fölidéz ő  vendég és közötte levő  csöndet, 
ahogy mégis szétáramlik benne az emlék ereje, ezt Kosztolányiék sem 
csinálták finomabb pszichológiával. 

A fehér orgonák utáni nosztalgia ugyan nem túl eredeti megoldás, 
de a kiegyensúlyozott, józan asszony boldogságán támadt rést igen stíl- 
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szerűen sejteti. Noha a boldogság valóban őszintének látszik. De vajon  
lehet-e egyértelmű  az ember érzése egy kapcsolatban? Az emberé, aki  
élt és szeretett már előbb is, aki messziről érkezett? Ez is a modern  
eamberismeret egy fájdalmas kétsége, s ahogy Lányi Sarolta ráérzett erre,  

abban lélektani érzékenység és tudatosság már egymást támogatva m ű-
ködik.  

Hogy mennyire így van, a Komédia című  elbeszélés más oldalról  
és messzire utaló érvénnyel igazolhatja. Ebben egy jellegzetesen intellek-
tuális becsvágy: az írói ambíció kerül szembe az élet elemi, közönséges  

értékeivel, például a szerelemmel. Krisztina, ez a kékharisnyának látszó  

hölgy azt hiszi: írói tehetsége zavartalan kibontakozásában a szerelem  
akadályozza meg. Hogy tolakodó ösztöneit leszerelje, férjhez megy vala-
kihez, akit nem szeret, azzal  a szándékkal, hogy ha a szerelem rejtelmét  
megismerte, elválik, s nyugodtan élhet magasrend ű  szenvedélyének, az  
alkotásnak.  - 

A „rejtély" azonban erősebbnek bizonyult az ambíciónál. A házagyság  
asszonnyá, anyává lényegítette. S ebben a szerepben „csodás és mély  
egyéniségé"-ért kárpótlásul, azzal  egyenértékű  öröm, az anyaság részese  
lett. „Boldog asszony. Egyszerű  és közönséges boldogság" részese. Per-
sze, ez a boldogság azért nem salaktalan, hiszen ára a szuverén, az alkotó  
szellemiség föladása. Ezt a kompromisszumot azonban a h ős, ha szo-
morúan is, de őszintén vállalja.  

Ahogy a fiatal, tizenkilenc éves Lányi Sarolta elmeséli Krisztina  
történetét, abban több a hamis mozzanat, az er őszakolt jellemzés, mint  
amennyit a kor normái eltűrhettek, de az így is bizonyos, hogy a női  
egyenjogúság, a méltó emberi szerep kérdéscsomóját a legizgalmasabb  
aspektusból: az alkotó tehetség felől közelítette  meg.  S mikor a „közön-
séges" szerep értelmének ~tásához jut el, összhangban a Látogatás  

szellemével, a feminizmus felületes lázaival, ambícióival szemben az  
asszonyi szerep ősi lehetőségét emeli új fénybe. Hogy ezzel a maga leg-
mélyebb hajlamaival is összhangba kerül, mintegy megsejtve sorsát — 
ez inkább életrajzi, mint esztétikai érdekesség.  

Az viszont elsőrendű  esztétikai tanulság, hogy a rejtelem, mely  
belengi, beárnyékolja ezeket a korai írásokat, az a bels ő  gazdagság, mély-
ség, melyre az író sokszor nem talál hiteles szavakat, s amely a Kor-
néliában szenvelgésbe torkoll, — ha kivilágosodik, nem más, mint sze-
relem. Persze abban az állapotában, amikor még a fiatal lélek egész  
nyugtalansága, életszomja, az ösztönök névtelen forrósága, fölbontatlan  
gomolygása is benne feszül. E kibomlás el őtti pillanat izgalmai közben  
szükségképpen válik rejtelmessé, borzongatóvá és félelmetessé a világ  
(Az utolsó reggel). Bizonyos, hogy valamiként a kor még ismeretlen, de  
már sejthető  szorongásai is belejátszanak ebbe a rejtelemmel telített  
atmoszférába, de tapinthatónak csak a lélek önmagától ittasult érzékeny-
sége mondható. A rendkívüli, az előkelő, a finom egyéniség borzongása  
attól, ami benne van s ami a világban reá vár.  

Ma már nehéz elképzelni, milyen olvasókra számított a Bácskai  
Hírlap, mikor ezeket az elbeszéléseket közölte. A tárcanovella — tudjuk  
— virágkorát élte, s ezek az írások is ezt az igényt akarták kielégíteni.  
Hogy kik ismerhettek bennük magukra, csak gyanítjuk, amit a lázasan  
városiasodó Szabadka egykorú értelmiségér ől tudunk. Hogy nagyon vá-
gyott a szellemi, a művészi szenzációkra. Az olcsóbbakra elsősorban, de  
annyi művelt és annyi sznob is élt már itt akkor, hogy a maga finom-
ságát Csery Éva finom rejtelmeivel valaki rokonnak érezhesse. Aztán  
meg annyira titok a titok sem lehetett, hogy ki ne derüljön: Csery Éva  
mögött a zeneiskola igazgatójának nagyobbik lánya rejlik. S ez a fiatal,  
finom és csendes lány nemcsak rendkívüli érzésekről írt, hanem ismerős  
csődökről is. Például a Szégyenben. S nemcsak érzékenyen, hanem oko-
san és tervszerűen is. Liraisága, sok helyen az éber figyelem, az elmé-
lyült emberismeret motívumai révén jut érdes ellenponthoz. Hús-vér  
ember ugyan nincs írásaiban, de a történet olykor már az els ő  sorban  
életszerűen lüktet, egy-egy fordulat vágásszer űen billenti új irányba az  
eseményt, tehát a tehetség bizonyosnak látszott.  
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2. 

A húsavér ember hiánya a befelé irányuló figyelem természetes kö-
vetkezménye. A szubjektívitás fonákja. Színén a verseket találjuk. Az 
elbeszélésekkel nagyjából egyidős és kötetben csak részben publikált 
szabadkai versek ugyanazokra a belső  forrásokra vallanak, mint az el-
beszélések. Még kedvelt napszakuk is jugyainaz: az alkony és az éj. És 
ez az éj, akár a tárcákban, titokkal van tele, a titok pedig szorongató, 
fájdalmas. Erősen emlékeztet a korai Kosztolányi-versek titkaira. Lányi 
Sarolta, araaga is úgy emlékszik, hogy ezekben az években Kosztolányi és 
Tóth Árpád költészete állt hozzá a legközelebb. Nem lévén irányzatmó-
dosító, mohón tájékozódó tehetség, ez a rokonulás természetes is: Kosz-
tolányi lírájának rétegeiben volt egy panaszos, érzelmes, sejtelmes szó-
lam, melyre könnyen ráhangolódhatott. Az itt közölt versekben túlságo-
san is könnyed ez a ráhangolódás sínár nem is csak Kosztolányi, ha-
nem a fiatal Nyugat lírikusainak versel őkultúrája is leegyszerűsítve, 
alapkészségeikre szürkülten működik e versekben. 

Közlésüket mégsem érezzük fölöslegesnek, mert gyöngeségükis ta-
nulságos. Megfigyelhető  például, hog az absztrakciót perszonifikáló 
technika már modern, de az anyag még konvencionális, ezért nem érez-
zük eredetinek, de érdektelennek sem az ilyen megoldásokat: 

És feledést fonogatnak, sz őnek 
A bánatok — fehér szemfed őnek. 

(Sötétben) 

Az a belső  szédület, zaklatottság, mely az élet és a halál határait 
ismerteti meg a kor költőivel, ha a századvég temető-kultuszának és 
Kosztolányi lázainak reminiszcenciáival is, de ilyen létérzékel ő  sorokat 
terem: 

öt óra... Élek. Nem sírágyba fekszem. 
Merev magamba haza-visszajöttem 
Láztól és létezést ől meggyötörten. 

(Hajnali órán) 

Ez a temető- és őszromantika jobbára csak egy-egy képben válik 
eredetivé, de a száraz gallyaknak ez a finom összelengése már költ őre 
Vall: 

Az ősz az én halottaim siratója... 
Felettük sír temet ődalt a szél 
S a sok száraz gally: a gyászkíséret 
Egymáshoz lengve őróluk beszél... 

(Funébre) 

Néhol egy szellemes metonímiára, máshol a versépités poénkifut-
tató szerkezetére, néha egy-egy szépen énekl ő  rímre figyel föl a filosz-
szimat. Töredékekre tehát. S e töredékek bizony csak mazsolák a szürke, 
elhasznált és hangzatos banalitások száraz zsömléiben. De a zsöanlék 
gömbölyűek: a versek kerek és formás alakzattá szervezettek. A becs-
vágyat láthatóan nem is sarkallják merész formateremt ő  ambíciók, a 
stílus egyelőre kész elemekből építkezik. Ez a költészet úgy látszik 
— nem az irodalom, hanem a szerző  élete felől remélhet eredetibb vo-
násokat. Ha lelke sokat emlegetett titkának konkrét tartalmához ér. Az 
Osvát Ernővel való kapcsolat ihletköréből támadt versekben ez rövide-
sen be is következik. 

Itt azonban még névtelen és fölbontatlan absztrakció ez a titok 
(Titok), s csak a vers irama, a titok jelzői és a vele összekapcsolt fo-
gadunak jelzik, hogy az élet lehet őségeit tartalmazza. A Némely n ők sorsa 
című  vers már-már föl is bontja ezt a titkot, amikor a megszólalásra váró 
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hegedű  árvaságát és a, hozzáértés hiányát panaszolja. A heged ű-kép azon-
ban kopott, s hiába a szorosabb kapcsolatot ébresztő, figyelmire köte-
lező  kérdező  intonáció, az értéktudat lírája nem tud életre kelni. Ahogy 
hegedűs nélkül a hegedű  sem szólalhat meg: az értő-szerető  társ nélkül, 
oxigén nélkül a társra utaltság érzése nem gyúl ki. 

Ez a hiány természetesen a későbbi szép versek felől magyarázható 
ennyire magabiztosan. Akár a korai novellák egyenjogúságproblematikája 
az áldozatos élet felől. De az a három vers, melyet 1956-ban kötetébe is 
fölvet, arra figyelmeztet, hogy az érett költ ő  ezt az „Iskoláslány"-ter-
mést a magáénak érezte. Pedig igazításaiból látható: kritikus szemmel 
is megnézte ezeket a m»nkákat,  mielőtt újra publikálta őket. Ezek az 
igazítások önmagukban is tanulságosak. Nemcsak arányaik, természetük 
miatt is. 

A Hajnali órán szabadkai szövegén mindössze két szónyi a változ-
tatás. Nem érdektelen ez a két szó sem, de a vers egészén alig módosít. 
A Némely nők sorsának már a címét is megváltoztatja Régi dalra. Nem 
mondható, hogy kifejezőbb vagy találóbb lett ezzel. Sokkal fontosabb, 
hogy 'strófákra tördeli a szöveget és a szabadkai változatból elhagyja ezt 
a négy sort: 

Ha mégis nagy néha betér 
Valaki az ódon terembe, 
Ügyet sem vet a heged űre, 
Mert nem tudja, hogy mennyit ér. 

részlet elhagyásával a magány, a méltó társ hiányának állapota 
bontatlan marad, s az utolsó szakasz eseménye valóban egyszeri ese-
ménnyé, meglepetéssé, súlyosabb záradékká válhat. S megszabadul a 
vers egy ismétléstől is (,;Neon tudja senki, mennyit ér"), bár az ilyen is-
métlés a zenei elvű  modern komponálás természetes megnyilatkozása. 
Nyer a vers azon is, hogy a javított változatban fiú kerül a gyerek he-
lyére: „Egy vad fiú egyszer nézegette". A gyerekben több a gyöngédség, 
vele a sor mekegőbb, vagyis egyhangúbb lesz a sok e-től. 

végül az is tanulságos, amit a Ködbenéz őkkel művel. A tény, 
hogy A távozó című, 1914-ben megjelent kötetébe, majd az Őszi kertbe 
is fölvette, önmagában is beszédes, mert e vers banális megoldásai —  
a dísztelenség ás a zeneiség hiánya miatt — rikítóbbak, mint máshol. 
Bizonyára az eszn álkedésre emlékeztető  dokumentumértéke miatt volt 
iránta nagylelkű  a szerző, s tette néhány finom igazítással. egységesebbé. 
A „Vitták a szívbevágó megismerések tusáit" dagályossága nem lesz 
enyhébb attól, hogy a vitták vívták-ra változott, de mikor a 10. sorban 
„sokan hevertek" helyett azt írja: „Ó, mily sokan bolyongtak barna ősz 
avarában", nemcsak egy alliterációval gazdagítja a sort, hanem az élveteg 
mozzanatot a versben uralomra törő  szomorúság, csalódás fájdalmasabb 
szólamához hangolja. S ugyanilyen finom ösztönnel jár el akkor, amikor 
az utolsó szakasz második sorában az életre nem való „ködbenéz ők" ka-
rakterjegyei közé, a ridegségre valló „kik soha szívből nem szeretnek" 
helyett a „... ritkán, nehezen nevetnek" szomorúbb hiánya kerül. S ami-
kor „A vágyak, megérzések boldog urai", illetve egy másik változatban 
olvasható „a vágyak s nagy szándékok urai" helyébe „A vágyak, álmok, 
látomások népe" kerül, a kordivat gőgös heroizmusát helyettesíti a maga 
szelíd alkatához s a vers szamorű  tónusához is illőbb vonásokkal. A vi-
lág idegen, különleges teiauészetlétezesének hősiességét pedig egyetlen 
kis jelzővel fejezi ki: a gondolatok „bús seregét" „hős seregét"-re iga-
zítva . S ezzel nemcsak a ,,boldog urak " nagy vívásaival kifejezni szándé-
kolt jelentést őrzi, hanem a sereg is hitelesebb jelz őhöz jut. 

Summa suanmárum: a vers ezekkel a kisebb-nagyobb igazításokkal 
a szerző  természetének alapvonásaihoz közeledik. Hasonló tendenciákat 
mutathatnánk ki a többi kötetbe került, de Szabadkán el őbb megjelent 
és itt olvasható versekből is. A zsengék tehát a teljes mű  felől nyerik el 
értelmüket. Gyöngeségeikkel is arra utalnak, annak értékeit magyarázzák. 
Közlésüket ez is eléggé indokolhatja. 
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II. 

A hagyatéknak egy sokkal jelent ősebb értékét 'képviseli Lányi Sa-
rolta 1935-ben, 1936-ban. és 1937 írt naplója, amelyből a budapesti 
Kritika 1981. júniusi száma részleteket közölt (16-20.). Az általunk pub-
likált szöveg teljes. Azokat a részleteket sem hagytuk ki, amelyek a sze-
mélyi kultusz emberromboló hatását tükrözik: a kínosan naiv hiedelmek 
jegyében írt részleteket sem. Így teljes a kép, s így tárulnak föl a meg- 
csalatás gyökerei is. 

Az évszám keveset mond annak, aki nem ismeri az életrajz vonat-
kozó adatait, Lányi Sarolta életének akkori eseményeit. Néhány adat 
nem is tájékoztathat ezekről hitelesen, mert Lányi Sarolta életének egé-
szére, költészetének második felére is kihatott az, ami ezekben az évek-
ben történt. Ezt a teljesebb történetet kell fölidéznünk, hogy a napló 
jelentőségét megérthessük. 

Lányi Sarolta — mint ismeretes — a Nyugat nagy nemzedékének 
kibontakozásakor, 1910-ben tűnt föl a folyóirat lapjain. Közvetlenül 
tán tehát, hogy — 1909-ben — elvégezte a szabadkai tanítón őképzőt. Föl-
tűnést — paradox módon — éppen azzal keltett, hogy nem volt benne 
semmgnni'kihívó. Szelíd és csöndes érzelmessége halkan és tiszta formák-
ban nyilatkozott meg. Egyszerűségében Kosztolányi, Tóth Árpád poézi-
sének több vívmánya már természetes adottságként m űködött. Magáról 
beszélt, méghozzá az emancipálódó nő  lázadó gesztusai nélkül: egy érzé-
keny lelkű, művelt és fiatal lány belső  életének eseményeiről. Ez a fi-
nom és póztalan érzelmesség sokakat megejtett, legjobban Osvát Ern őt, 
a lap már akkor nagy tekintélyű  szerkesztőjét. 

Egy 1970-ben adott interjúban Lányi Sarolta így beszélt err ől a 
kapcsolatról: „...Osvátnak köszönhettem a legtöbbet. Jó barátságban 
voltunk, sokat sétáltunk a" Szigeten, a Ligetben, a pesti és budai utcá-
kon. Beszélgettünk sok mindenről, de főleg irodalomról, költészetről. 
Irodalmi barátság volt ez, bár sok-sok elfojtott érzelemmel, ami énben-
nem aztán versben élt tovább. őszi kert című  gyűjteményes kötetem egy-
mást követő  két ciklusa — az Ajándék és A távozó — ezeknek az érzel-
meknek a fellobbanásáról és lassú elhamvadásáról szól." (Feledni kár. 
Budapest, 1975. 10.) 

Az említett két ciklus versei, ha szempontunk fel ől nézzük őket, két 
tanulságot kínálnak. Egyik a személyiség kapcsolatalkotó vanásadra utal, 
a másik a versek jellegére. Kitetszik ezekb ől a költeményekből, hogy 
Lányi Sarolta már ebben a kapcsolatban is „mássalhangzó"-ként, tehát 
ragaszkodó, fölnéző , mondhatnók: alázatos érzésekkel vett részt. Ha az 
,alázat" szóban nem volna jelen egy pejoratív jelentéselem is. De van, 
s ezért jobb, ha egyszerűen áhítatosnak nevezzük ezt a ragaszkodást: 

Szeretném magam átadni neked, 
Mint egy kis szobrot, mely asztalodon áll, 
Áll és él és szembenéz veled, 
Mikor szobádra borul az esthomály. 

És lennék örök-merev vizavid, 
Kis megszokott tárgy, fémb ől vagy fából, 
Mely a tiéd, igénytelen, szelíd 
S egy mosolytalan n őfejet ábrázol. 

(Ajándék) 

Később ez a hamupipőke-alázat partneri érzésekkel gazdagodik, de 
az egyenrangúság önérzetéhez sohasem nő  föl. Kezdettől végig ajándék-
nak érzi a szeretetet, amelyet kap. Kevesli a neki áldozott id őt (Furcsa 
tréfa), a másik fél részvételét, de elégedetlensége, kétsége bocsánatkér ő  
panasszá szelídül, mire formát ölt (Az alkonyati vendég). S mikor elér-
kezik a szakítás ideje, s a veszteségérzés a megcsalatottság keser ű  ér-
zéseivel elegyül, s már-már átokra hangolódik a vers, a jóság és a sze-
retet megálljt parancsol: 
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Bántsátok őt, nővéreim ti, népem. 
.. Vagy mégse. Mégis ... lányok, szeressétek őt 

S mely nékem néma már, száját, a hitszeg ő t, 
Hazug száját csókoljátok le szépen. 

(Más leányokhoz) 

Ennek a krisztusi jóakaratnak legjellegzetesebb megnyilatkozása az 
az apácai önföladás, melyet Nausikaa című  versében így fejez ki: 

Szívembe száll szelíd alázat, 
Áldalak téged, s áldom a házad. 

Áldom asszonyod, gyermeked, 
Adjanak örömet neked. 

đrömed legyen enyhe, tiszta, 
Én csak magamat veszem vissza. 

Istennek magam eladom, 
Csak téged áldjon meg nagyon. 

Semmi kétség: stilizált magatartás ez. Egy korban és egy irodalom-
ban, mely a rejtett, a tilalmas érzések megvallásával keltett fölt űnést és 
okozott botrányokat, rendkívüli jelenség, mondhatnók: korszer űtlen. De 
az is bizonyos, hogy nagyon mélyről eredető  személyes hajlam érvénye-
sül benne. Erre vall például az a szerep is, melyben magát egy átokra 
vetemedő  versben elképzeli: 

Ó, hadd verjen a lába gyökeret! 
Fává legyen s én rajta žszalag, 
Mely halálba ölel, ölve szeret. 
Vagy varázsolhatnám k őnek oda, 
Az én fájó szerelmem sírkövének 
S én lennék rajta a zöldel ő  moha. 

(A távozó) 

Azért figyelemre méltó példa ez, mert itt a „mássalhangzó"-szerep, az 
alkalmazkodó ragaszkodás szinte a szándék ellenére talál saját lehet ősé-
geire a képben. Arról van szó tehát, hogy Lányi Sarolta, az ember hű-
ségre, áldozatra termett, s mélységesen társra utalt. 

Hogy első  bálványa éppen Osvát Ernő  lett, ez az önstilizálás eszté-
tikai karaktere szempontjából is releváns tény. Nem Osvát ébresztette föl 
Lányiban az érzések zenévé szelídítésének hajlamát, de bizonyos, hogy 
bátorította. A költő-minta — Lányi Saroltáról tudjuk — Kosztolányi 
volt, s ösztönözhette Tóth Árpád, Kemény Simon, Juhász Gyula is: az 
elomló busongás, az átesztétizált fájdalom, a zeneként elcsituló panasz 
divat volt a Nyugatnál. Akusztikát hozzá els ősorban Osvát teremtett. 
Ebben a közegben tisztelni kellett ezt a narkotizáló fájdalmas zenét: 

Élőnek édes szerelem, 
Halottnak h űvös hála... 
Azért mégis itt lesz velem 
És én ott leszek nála. 

(Strófák lelkem halottjáról) 

A tiszta érzés kiéneklésére szorítkozó vers ekkor Lányi Sarolta esz-
ménye. Esztéta-költő  — mondhatnók róla is, azzal a megszigorítással, 
hogy a, formaproblémákat nem avatja vers-üggyé. Természetes megnyilat-
kozás számára a benső  események spontán megvallása. Míg kapcsolata 
Osváttal tartott, föltűnően sok ilyen verset publikált a Nyugatban. Más-
fajtát nem is írt. Úgy látszott tehát, végérvényesen ez a heingja. 
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Aztán megismerte Czóbel Ernőt, 1915-ben a felesége lett, ezzel me-
rőben más közegbe került, élete és művészete is új irányba fordult. A 
már idézett interjúban így beszél erről: „Azután feleségül mentem — az 
igazihoz. Osvát a férjem gondolkodását nem osztotta, s engem is egy 
kicsit eretneknek tartott, amiért szerelmes szívvel hajlottam Czóbel Ern ő  
forradalmi hitére. Holott én megharcoltam a magamét azért a hitért. 
Nem volt az olyan könnyű, kilépni a magam addigi köréből." (11.) 

Könnyű  ez az életfordulat valóban nem lehetett sem a költ ő, sem 
az ember számára. Osvát és a Nyugat köre után Czóbel és köre mer őo- 
ben új törvényeket jelentett: az értékrend,. az ízlés és a magatartás új 
normáinak vállalását. Czóbel Ernő  ugyanis a magyarországi munkás-
mozgalom legradikálisabb irányzatához tartozott. Az els ők egyike, aki 
elméletileg is fölkészült a proletárforradalomra. Már diákként erre 
készült, s mikor elvégezte az egyetemet, a magyar—német szakon szer-
zett tudását, filológiai doktorátusát e föladatnak szentelte. Filológusnak 
indult, ifjú fejjel az Egyetemes Philologiai Közlönybe és a Magyar Nyelv-
őrbe írt igen szakszerű  tanulmányokat, cikkeket. Például doktori disz-
szertációjának részleteit is, mely Heltai Gáspárról szól. Jártassága a régi 
magyar irodalomban és filológiai képzettsége különleges adottságnak 
számított a századelő  magyar marxistáinak merőben politikai művelt-
ségéhez képest. Ezenkívül érdekelte a néprajz, a par excellence történet-
írás és a szófejtés is. Kosai cikkei Márki Sándor Dózsájáról, Vikár Béla 
Somogy megyei gyűjtéséről, Arany János néplap-tervéről, Sebestyén 
Gyula mondamagyarázatairól ma is haszonnal olvashatók. Természete-
sen már ezekben az írásokban is a gazdasági-társadalmi szempontokat 
kéri számon, ezek elsődlegességét vallja, de fogékony a tényföltárás, a 
kutatómunka ideológiákon inneni eredményei iránt is. 

Munkásságának előterében azonban kezdettől a marxizmus, neve-
zetesen az alapforrások kutatása állt. Otthoni ével során els ősorban 
Marx és a magyarországi munkásmozgalom kapcsolaatát, az alapművek 
és azok magyarországi térhódítását követte, kés őbb, vagyis a Szovjetu-
nióban a marxizmus klasszikusainak teljes kiadását készíti el ő, szervezi 
meg. A marxizmus alapműveinek egyik úttörő  és kivételes készültségű  
filológusa lett. 

Addig azonban sok minden történt, ami Lányi Sarolta életére is 
kihatott, s naplója magyairázatahoz is hozzátartozik. Czóbel Ern ő  már 
az első  világháborúban eléje meredő  válságos helyzetben is a nehezebb 
utat választotta. A diplomája után neki iskijáró tiszti rangot nem fo-
gadta el, 1916-bar bekövetkezett sebesüléséig közlegényként harcolt. Az-
tán, hogy leszerelték, tanított, s e munkája révén került kapcsolatba a 
pedagógusokkal s alapította meg 1917-ben a VAOSZ néven ismert szak-
szervezetet, mely a forradalmi mozgalmak egyik legradikálisabb bázisa 
lett. A Tanácsköztársaság hónapjaiban vezető  funkciókat töltött be: har-
colt Miskolc visszafoglalásáért, majd bécsi követként képviselte a Tanács-
köztársaságot. Az ellenforradalom győzelme után őt is letartóztatták, 
pert indítottak ellene, s az elítéltetéstől csak az 1922-ben lezajlott fogoly-
csere mentette meg. Igy került a Szovjetunióba többekkel együtt, a fo-
goly magyar tisztek hazabocsátása ellenében. 

A Szovjetunióban a Marx—Engels Intézetben dolgozik. El őbb a 
német részleg vezetője, később — akkor már Lenin neve is ott , van az 
intézmény emblémáján — az intézet helyettes igazgatója. Válogatott 
írásainak 1963-as kiadásában erről a munkásságról az előszóban ez ol-
vasható: „Marx és Engels számtalan írásának, életükre és munkássá-
gukra vonatkozó dokumentumnak a felkutatása, közzététele, Marx és 
Engels műveinek kritikai kiadása (Marx—Engels Gesaanta,usgabe — 
MEGA) Czóbel Ernő  érdeme, aki az Intézet els ő  igazgatójával, Rjazanov-
val együtt először tette rendszeressé a tudományos Marx-kutatást. (IX.) 
Ez a munka azért volt rendkívül nehéz, mert Marx m űveit a polgári 
szerzők szándékos kiemelésekkel, elhallgatásokkal rendre meghamisítot-
ták, de még hívei — Engelstől Mehringig — sem törekedtek a filológiai 
hitelességre, sokszor a napi szükségletek szerint idézték, illetve publi-
kálták a nagy mű  részleteit. Czóbel Ern őnek ezt a spontán és rendszer- 
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telen munkát kellett tudományos alapokra helyeznie. Ma már elképzel-
hető, milyen sokrétű  és alapos munkát jelentett ez, mennyi filológiai és 
történetkutatást. Czóbel mind a kutató-, mind a szervez ő  munkában 
vezetőszerepet töltött be. Az előszók és jegyzetek nagy része — mint a 
már idézett előszó közli — az ő  tollából került ki. Marx életének teljes 
krónikája (Karl Marx, Chronik seines Lebens in Einzeldaten) és ennek 
háromezer adata szintén az ő  munkája révén állt össze. Ő  írta a Nagy 
Szovjet Enciklopédia Engelsről szóló fejezetét, ő  irányította a Marx ha-
lálának ötvenedik évfordulóján megnyitott kiállítás rendezését, s emellett 
tanított is. 

A szovjet állam bizalmát tehát fölösen megszolgálta. Képzettsége a 
marxológia területén olyan kivételes volt, hogy jóval kés őbb, 1947 és 
1950 között, mikor Magyarországon is sor kerül a marxizmus alapm ű-
veinek a kiadására, a legavatottabb szakember még mindig Czóbel Ern ő . 

Mély meggyőződésű, kivételesen képzett marxológus volt tehát. Em-
berként is csöndes, az érvényesülés látványos m űveleteitől elhúzódó, de 
mindig munkálkodó forradalmár volt. 

Felesége, Lányi Sarolta teljes lélekkel azonosult vele. A folyamat 
nem lehetett gyors, de 1918-19-ben már ő  is forradalmas versekben fe-
jezi ki az eseményekhez való viszonyát. S mikor Czóbel — Horthy bör-
tönéből szabadulva — a Szovjetunióba emigrál, minden kötődésénél erő-
sebbnek érzi az iránta való hűséget, s minden óvás és aggodalom ellenére 
1922 nyarán kislányával, Annával együtt férje után megy. A Zeneakadé-
mián rendezett búcsúestjén ilyen szomorú és bizakodó szavakkal búcsú-
zott: 

Keser ű  fuvolám 
Kiesett a számból. 
Elmegyek szeretni 
Ebb ől az országból. 

(Távolodó ének) 

Az akklimatizálódás nem lehetett könny ű . A fiatal szovjet állam 
sok nehézséggel küzdött, s Czóbel Ern ő  nem szeretett ügyeskedni, a 
kényelem és az élet élvezése alkatától is idegen volt. A Lányi-ház vidám, 
zenére hangolt közegéből kiszakadt Saroltát nem ejtette kétségbe a hi-
deg, a kényelmetlenség, a visszhangtalanság. Szerelme és jóhiszemű  okos-
sága minden gond fölé emelte, s a „választott haza" minden ügyével 
azonosulni tudott. Pontosan úgy, ahogy élete végén megfogalmazta: 

Mindig őt akartam követni, 
amit ő  szeret, azt szeretni, 
vele sírni, vele nevetni, 
csak egyet, jaj, nem: őt temetni. 

(Gyásztátyolba n) 

Ez az azonosulásra való hajlam nem a gyász fel ől visszarévedő  
asszony túlzása. Lányi Sarolta, noha sokszor érezte magát magányos-
nak a „hideg" Oroszországban, vágyott otthon maradt szülei után, apját 
nélküle temették el, ha a szovjet valóságról írt, úgy hitte, „a leggyö-
nyörűbbelen" részese, „amit csak versfaragónak valaha is megélnie 
adatott" (Erny ők). Ha új intervenciók előkészületeinek hírét veszi, szava 
megkeményedik, harag és harcos elszántság izzik a versében (Álarcosbál). 
A munkásmozgalom élő  és halott nagyjait zsoltáros tisztelettel idézi, s 
őszintén hiszi, hogy az út, melyre lépett, „Mindig virulóbb tájra fut" 
(Álom az ibolyáról). 

1935-36-ból valók ezek a versek. S ez azért meglep ő  és megdöb-
bentő, mert 1936. augusztus 29-én Czóbel Ern őt letartóztatják, aztán bí-
rósági tárgyalás nélkül Szibériába száműzik, s onnan csak tíz év múltán, 
1946 nyarán szabadul és 1947 végén tér haza, Magyarországra. 
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A napló 1935 novemberében kezd ődik, s rendkívüli jelentőségét az 
adja, hogy a letartóztatás körüli hónapok légkörét, személyes életük és 
a nagypolitika akkori eseményeit jegyezte föl benne Lányi Sarolta. 

Ahogy múlik az idő, egyre több olyan emlékirat kerül nyilvános-
ságra, mely a sztálinizmus áldozatai fel ől idézi föl a törvénysértések 
éveit. Lányi Sarolta naplója minden vele rokon dokumentumhoz mérten 
is eredeti, kútfő. Eredetiségének legszembeötl őbb jegye, hogy nem is 
kútfőnek készült. írására ai szerző  azért szánta el magát, hogy írás-
készsége be ne rozsdásodjon, hogy magában az írói fegyelmet és kedvet 
életben tartsa. Igen jellemz ő, hogy a külső  események nem is nagyon ér-
deklik, elsősorban önmagáról ír: a maga közérzetér ől, férje iránti érzel-
meiről, kettőjük viszonyáról. Ebbe a magánjellegű  világba, tör be a 
kinti élet szinte váratlanul, de nem észrevétlenül, mert a közérzet ár-
nyalataiban, önkéntelenül ugyan, de előre föltűnnek a szörnyű  kifejlés 
jelei. Ez a jóhiszeműség, ez a gyanútlanság a napló egyik legeredetibb 
vonása, s a .szemléletre figyelmeztet, melyb ől ered. 

Amit Lányi Sarolta életéről elmondtunk, ezen a ponton válik igazán 
beszédessé. Az is, amit a szelidségér ől, társra utaltságáról, természete 
„mássalhangzó" jellegéről mondtunk, s az is, amit hűségéről és azono-
suló készségéről tudunk. 

A Lányi-ház zenével telített, bohém légköre, az Osvát vonzásában 
töltött évek szépségeszménye, a magára figyel ő  lélek érzékenysége, ér-
zelmnessége, mint említettük, nagy metamorfózison ment át Czóbel Ern ő  
közelében. Bár sok minden megmaradt bel őle, az új jellemvonások: a 
párt iránti bizalom, a mozgalom érdekeinek az egész fölé helyezése, a 
világforradalom győzelmébe vetett hit szintén összeforrtak Lányi Sarolta 
emberségével. Ama kevesek ,egyike, aki ezt a hitet a legnehezebb pilla-
natokban sem adja föl, de eppen ezért abban is kivételes jelenség, aho-
gyan embersége régi és új vonásainak konfrontációját a rátört válságban 
átéli. Naplójának ez a szintén önkéntelen és nagyon őszinte konfrontáló-
dás is kivételes jelentőséget kölcsönöz. 

Az Életjel kiadásában hamarosan megjelen ő , Próbatétel című  Lányi Sarolta-kötet utószava. 

464 



CSORDÁS MIHÁLY 

EGYMÁST SEMLEGESÍTŐ  STÍLUSELEMEK 
A TANYASZINHÁZ ELŐADÁSÁRÓL 

Hat évvel ezelőtt kevesen hihették „ezen a lomha, lapos, tespedt tájon", 
ahol „még kunyhója . sincs a szépségnek" (Szenteleky Kornél: Levél D. 
J. barktomhoz ...), hogy a falvakat járó fiatal színészek el őadását köve-
tik az újabbak és újabbak. 1978-ban a Tanyaszínház gárdája már Illyés 
Gyula Tűvétev őkjét játszotta, átütő  sikerrel, pedig közönségét alig is-
merte. Vlaho Stulli Nagyszájú Katája afféle cirkuszi mutatvány volt a 
tanyasorok népének, hogy az a következő  nyáron szívből örüljön Weöres 
Sándor mesejátéka, a Holdbéli csónakos bemutatójának, majd tapsoljon 
a Shakespeare-dráma nyomán készült összeállításnak, a Falstaffnak is. 
Az idei produkció, a Don Quijote '83, mintha eggyé ötvözni szerette volna 
az összes addiginek az eredményeit; azért került bele annyi minden, és 
azért veszített jellegéb ől is. 

Mennyi minden szorult Soltis Lajos truppvezet ő , rendező  és színész 
tipikusan vásári színpadának szalaghatárai közé? — csodálkozunk el a 
gyorsan pörgő  jeleneteket szemlélve. És mégis dologtalanul lézeng olykor 
előttünk a sok-sok színész, várva a többiekre, akik immár sorra kerül-
tek, és éppen szerepelnek ... Az az önkéntelen benyomásunk támad ilyen-
kor, hogy valamelyik műkedvelő  társulat nagy-nagy óvációval beharango-
zott műsoros estjének a vendégei vagyunk, és ha már eljöttünk ide, 
illik összecsattogtatnunk a tenyerünket. 

Mennyi minden fért Gyurkó László A búskép ű  lovag, Don Quijote 
de la Mancha szörny űséges kalandjai és gyönyör űszép halála című  drá-
májának ebbe, az eredeti szöveggel éppen csak rokonságot tartó, a 
Don Quijote '83 címet viselő  előadásába? — csodálkozunk tovább, a vá-
sárterek gyöpén álldogálva egyik lábunkról a másikra, vagy éppen lehe-
veredve a zöld, harmatos fűben. Mert sorjáznak ebben a darabban a 
végiggondolt és végig nem gondolt gondolatok, az egymástól fényévnyi 
távolságokban megszületett elképzelések, az olykor egymásra tromfoló 
ötletek, az innen-onnan kiszakított stíluselemek .. . 

Éppen e tarkaság láttán kérdezheti a néz ő: milyen rendezői koncep-
ció szellemében készült ez a darab? Ügy tetszik, mintha minden szerepl ő  
külön kicsi előadással, a maga miniműsorával rukkolt volna ki, s a fő  
cél inkább lett volna a szórakoztatás, mint eddig bármikor. Csakhogy 
a Tanyaszínház az eltelt fél évtized alatt kinevelte a saját közönségét 
(a helybeli és az ,ingázó" látogatókat), és ez a közönség ma már eszté-
tikai igényeket támaszt a társulattal szemben. A bumeráng tehát visz-
szaüt: azokon csattan az ostor, akik e táj lakóival megszerettették a 
színházat, ha nem tesznek eleget a kifinomultabb ízlés űek elvárásai-
nak is. 

Tudjuk persze, tudják Bácstopolya és Zenta környékének apró fal-
vaiban is az emberek , 

tudják 

 a színészek az évi szabadságjukból vagy a 
vakációjukból csíptek le hosszú heteket, és csak így juthattak el Ka 
villóra, Kevibe, Gunarasba ... Akkor dolgoztak keményen, amikor mások 
felfrissülni utaztak el valahova, vagy éppen otthon pihentek éjjelenként 
gondtalanul a saját ágyukban és vánkosukon, nem pedig sátrukból la-
pátolták ki a gyakori nyári zivatarok patakokban ömlő  vizét. 

Azt is tudjuk, hogy a sokak elmulasztott szakmai és egyéb segítsége 
mellett hiányozna a kritikáé is, ha az nem látná el teljesen feladatát, ha-
nem megmaradna mindössze az ügy propagátorának. A turné végeztével 
ugyanis mindenképpen le kell vonnunk a tanulságokat, és ezek szem el őtt 
tartásával lassan készülnünk kell a következő  évre, évekre is. 

A kritika dolga tehát az egyenes válasz megadása a produkció fel- 
tette kérdésre: így kellett-e eljátszani itt és most ezt a darabot? 
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Ahogy tekintetünk körbejárta a vásárterek szalag határolta félkö-
reit, a sok-sok érték mellett megakadt a törmelék anyagon is. Egymás-
tól idegan stíluselemek halmozódtak egymásra, amelyek más-más elkép-
zelések jegyében születtek meg, és az el őadás kereteibe kényszerítve 
semlegesítették egymást. 

Pedig szabadon bánhattak Csipak Angéla és Soltis Lajos Gyurkó 
László beszédes szimbólumaival: a költészetet kellett a maguk tetszése 
szerint játékká transzponalniok, de úgy, hogy a megteremtett viszony-
latokban magabiztosan mozoghassanak a színészek, és tiszteletben tart-
sák az evidens értékeket (a jelen esetben például a Pet őfi-dalokat), nem 
fosztva meg őket eredeti jelentésüktől. 

Az igazság töretlen hitű  bajnoka. Don Quijote, szokatlan formá-
ban jelenik meg itt előttünk: egyszer mint önmaga, máskor mint önmagá-
nak a paródiája. Remek ötlet nyomán születik meg a hős és csúfolódó 
alteregója, ám egyik sem teljesen kontúrozott figura, hanem hol okkal, 
hol ok nélkül egymásba játszanak, egymás helyett játszanak. A rendezői 
szándékokat gyakran nyomja le a sínr ől sok más szándék, amely származ-
hat esetleg ugyancsak a rendezőtől is, de akkor sincs alárendelve az 
előbbinek, hanem tőle függetlenül érvényesül; talán mert a pillanat csá-
bítása erősebb volt az előadást összefogni hivatott vezérgondolatnál. 

Csipak Angéla és Soltis Lajos igen bátran nyúlt Gyurkó László szö-
vegéhez, ahol azonban — a vásári színpad kedvéért — a dráma filozofi-
kus éleit lecsiszolták, nem pótolták a keletkező  hézagokat életes játékkal. 
Néha csak mosolyognak, asszisztálnak a színészek a jelképes szalagok 
ölelésében; éppen mint akiknek nincs „dolguk". 

Az újító szándékok áldozata lett kicsit a tanyaszínházi használatra 
átírt Gyurkó-dráma. Azért talán, mert az újítás önmagáért, nem pedig a 
mondandóért és a stílusért történt. Beavatkozásuk nyomán itt-ott a tar-
talmi hangsúlyok is elcsúsztak helyükr ől, például a Petőfi-dalok elének-
lésében, hogy szinte borsózni kezdett a hátunk (Ha férfi vagy, légy 
férfi ...). 

Az előadásról való sok gondolkozásra azonban a bemutató el őtt 
sem ideje, sem módja nem volt az együttesnek; lehet és lesz majd a jö-
vőben. Mindössze néhány rendezői ötletre épült hát a darab: a lovat és 
szamarat kerékpárok helyettesítik itt, egyiknek a kormánya kackiásan 
felfelé áll, a másiké lefelé konyul. 

A lényeget azonban nem hívja ki párbeszédre a Gyurkó-drámából 
ez a produkció. Fő  szerepet a szélmalmokkal küzdő  lovag igazságai ját-
szanak ugyan a darabban, ám tökéletesebben is elképzelhetjük megjele-
nítésüket, hiszen a Tanyaszínház tagjait erre predesztinálja tehetségük. 
akarásuk. 

Az előadásban Földi László, Kovács Frigyes, Pócik József, Polyá-
kovics Tibor, Sziráczky Katalin, Keszég Károly, Szilágyi Nándor, Krnács 
Erika, Aleksandar Bogdanov és Varga István nyújtott jó alakítást. Pa-
taki Éva jelmezei a rendezésnél is inkább tipizálják a h ősöket. 

A bemutatón a Kaláka együttes muzsikált a közönségnek, a t őle 
megszokot igen magas színvonalon. A mozaikkockaként az el őadásba 
illesztett farsangi jelenet menyasszonytáncára sokáig emlékezünk majd. 
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OL VASÓNAPLÓ  

EGY ANEKDOTAGYŰJTEMÉNY MARGÓJÁRA 

TÖKE ISTVÁN: Mosolygó Tisza mente. 
Forusn, Újvidék, 1983. 

Járom a Tisza-parti kisváros poros utcáit a rekkenő  nyár fojtogató csönd-
jében, és valahogy üresebbnek, elhagyatottabbnak tetsszenek, mint aze-
lőtt. Egy meghitt arc, egy kedves egyéniség távozott el közülünk, aki-
nek vonásait már hiába próbálom visszaidézni a nytilazó napfény lom-
bakon áttűző  sugaramnak illanó mozgóképeiből, a vakító kékségben go-
molygó, bodor felhőpamacsok álomképszerűen zűrzavaros próteuszi já-
tékából. 

Aztán egy könyvesbolt kirakatából váratlanul felém mosolyog — egy 
ízléses tabló képeiről, sárga feldőlapú könyvének learatott búzakévék rend-
jeire emlékeztetően sorakozó kötete! közül ... 

Hát bizony, kedves Tőke István bátyám, példamutató és utolérhetet-
len baijtársam a. katedrán és a tollforgatásban, ennyi maradt belőled: 
néhány fénykép, amely majd felidézi - az anekdotamesélés közben kissé 
tatáros vágásu szemedbe lopakodó, huncutkás mosolyt, a közeled ő  
csattanó jó ízét már titkon előre élvezettel kóstolgató száj szögletében 
bujkáló öröm apró ráncait, a „no, most figyeljetek!" intéseként jelnek a 
magasba emelkedő  mutatóujjat..., és az életm űvet reprezentáló kötet-
nyi anekdota, a Mosolygó Tisza mente .. . 

De vajon valóban csak ennyi maradt ebb ől a gazdag lelkű, derűs, 
emberséges, népét szerető, áldozatosan feladatvállaló pedagógusból, aki 
talán utolsó képviselője volt annak a törekvő, tudását, ismereteit állan-
dóan gyarapító, látkörét folytonosan tágítani vágyó, a közügyek iránt 
mindig érdeklődő, tapasztalatait szívesen megosztó, gondolatait a folyói-
ratok hasábjain 2s publikáló vidéki tanártípusnak, amelynek környeze-
tünkből való eltűnését ő  maga is nehezményezte a Magyar Szó egyik régebbi 
évfolyamában megjelent cikkében? 

Jóformán haláláig folytatott nevelői és tankönyvírói munkája négy 
évtizeden át beépült szűkebb és szélesebb környezetünk egymást köve-
tően felnövő  nemzedékeinek tudatába, publicisztikai munkássága bizo-
nyára hatott — ha nem is olyan mértékben, mint az horderejénél fogva 
méltányos lett volna — társadalmunk pedagógiai közgondolkodására, 
ritka pihenőóráinak terméke pedig az az évtizedeken át öszegy űjtött 
anekdotakincs, amelyből a Mosolygó Tisza mente anyaga csupán szerény 
mutatványszámba megy. 

Egy évtizeden át jelentek meg a Zentán és Zenta környékén gy űj-
tött élcek, népi anekdoták a Magyar Szó négy Tisza menti községben 
terjesztett heti mellékletének, a Tiszavidéknek bizonyára legkedveltebb 
és legolvasottabb, az ismertetőnk tárgyát képező  gyűjteményével azonos 
című  rovatában. Szinte végeérhetetlenül sorjáztak itt a vidám, szívderít ő  
és mosolyt fakasztó, de ugyanakkor gyakran csípősen találó, a múlt és a 
jelen nem egy közismert szerepl őjére, jellemző  jelenségére, társadalmi 
hibájára vagy az emberi természet kacagtató furcsaságára is rávilágító, 
csattanós történetek. És ki tudja, meddig sorjázhattak volna még, ha a 
váratlan és korai elmúlás ki nem üti gy űjtőjük kezéből a ceruzát és a 
jegyzetfüzetet! 

De hát hiába is tennénk szemrehányást a sorsnak, a kiszámítha-
tatlan véletlennek! Tőke István munkája így is lezárt és értékes életm ű, 

467 



amelynek teljes feltárása és kiegészítése a nyomában elinduló gyűjtők. 
kutatók és rendszerezők egész különítményének kínál nemes életcélt. 
érdekes, érdemes és egyben szórakoztató munkafeladatot. 

Mert éppen Tőke István munkája bizonyítja, hogy , az anekdota nem 
csupán „vicc", gondűző  szórakozás, hanem az emberi lelket, a társadal-
mi tudatot és az egyes társadalmi rétegek, embercsoportok gondolko-
dásmódját is átvilágító és megvilágító röntgensugár. 

Tőke István anekdotagyűjtő  munkája is ilyen mélyre hatoló kutató-
eszköz, mert a külszint takaró tréfa és élc hámrétege alatt sokkal mé-
lyebbre hatol ,a. feltáró fénysugár. Az olvasó előtt az írott szó nyomán 
feltárul a mi tarka, néprajzilag is rendkívül változatos Vajdaságunk 
egyik sajátos tájegységének népe a maga eredeti valóságában, s egyben 
a Tisza-vidék mintegy három emberölt őre visszanyúló társadalmi kereszt-
metszete. Az anekdoták hősei ugyanis -- mint az a kis híján 300 oldal 
terjedelmű  kötet fejezetcímeib ől kiviláglik — régen élt és ma is él ő  
helyi nevezetességek, nagygazdák és cselédjeik, kiskanászok, béresek és 
részes munkások, kisföldű  szegényearaberek, koldusok, juhászok, tanítók, 
iparosok és kereskedők, doktorok, ügyvédek és papok, fináncok és csem-
pészek, hivatalnokok és katonák, vadászok, halászok és madarászok, lá-
nyok és asszonyok, öregek és gyerekek, borivók és futballisták, s őt még 
halottak is, egyszóval a mi szűkebb pátriánk hajdani és jelenkori pa-
noptikumának valamennyi figurája. S ajz anekdoták szenvedő  vagy dia-
dalmaskodó, beugratott vagy tréfacsináló hősein kívül az olvasó megismer-
het még egy ízes szavú, bőven buzgó mesélőkedvvel megáldott, rokon-
szenves emberi egyéniséget: magát a szerz őt, akinek bölcsőjét ugyan nem 
a szőke Tisza hullámcsobbanásainak ütemére ringatták, de itt töltött pe-
dagógusévei, no meg néprajzi gyűjtőmunkájának évtizedei során (anek-
dotákon kívül népi gyermekjátékokat, mondókákat, szólásokat is gy űj-
tött és publikált) szinte azonosult anekdotaközl őivel, magáévá tette azok-
nak ízig-vérig népi fogantatású, a legnemesebb veret ű  magyar tájnyelv 
sajátságait tisztán tükröz ő, ízes beszédmódját, néha körmönfontan csa-
varos, máskor meg kacagtatóan együgyű, mégis századok és letűnt nem-
zedékek élettapasztalatának bölcsességét felcsillantó észjárását. 

Az anekdoták nyelvi matériája a tősgyökeres népi szókunos a ha-
misítatlan, tiszta magyar beszéd , a csattanós és jórészt a mi vidékünkre 
jellemző  nyelvi fordulatok, a sajátos ízű, a Tisza-vidék magyar ajkú 
lakosságának eredeti szemléletét és gondolkodásmódját tükröz ő  fordula-
tok, szólások és közmondásak szövedékéből tevődött össze, A maga he-
lyén ugyan egy-két vaskosabb kiszólástól sem riad vissza a szerz ő, de 
többnyire a durvább életjelenségeket szellemesen enyhít ő  eufémizmusok-
kal írja körül. (A beígért vadkacsapaprikás helyett fosógémb ől készült 
vacsorával megtraktált kántorral példái „fordult egyet a világ ..., s hir-
telenében alig tudta megtalálni az ajtókilincset, hogy kilépve emésztetle-
nül adja ki magából az anyatermészetnek azt, ami neki visszajár".) 

A nyelv példamutató tisztaságán túl azonban van még más is, ami 
az összegyűjtött anekdotakincs felbecsülhetetlen értékét képezi: T őke 
Istvánnak mint gyűjtőnek, feldolgozónak és szerkesztőnek az anyaghoz 
való hozzáállása. Az anekdotákban tükrözött múlt és jelen társadalmi 
valóságához ugyanis mindig elkötelezetten, haladó szemlélettel és hu-
mánus viszonyulással közeledik, mint igazi „népi származék" mindig az 
elnyomottak, a kisemizettek, a küszködő  kisemberek, a nincstelen sze-
gényparasztok, zsellérek, béresek és napszámosok oldalán áll. Az ő  élet-
revalóságukat, a farkastörvény ű  társadailom kegyetlen törvényeivel szem-
ben a puszta létért, a megélhetésért folytatott állandó küzdelenkben való 
ravasz, bár nem mindig a hatályos jogszabályok szellemében fogant ta-
lálékonyságlukat emeli ki. 

Élceivel viszont a leggyakrabban az embertelenséget, a kapzsiságot, 
az úrhatnám dölyföt és a basáskodó önkényt veszi célba. Hangja, el ő-
adásmódja enyelgően ironikus, ha bocsánatos emberi gyengeségekr ől, pél-
dául a bor és a szebbik nem csábításának ellenállni nem tudókról, kika-
pós menyecskékről van szó, de maró szarkazmussal, csontig ható gúny-
nyal telik meg, ha a pénz- és hatalomvágy által, eltorzult emberi jelle-
met és az ebből fakadó önzést vagy kegyetlenséget ábrázolja. 
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Egyben ez az a . sajátság, amely kívánatossá és érdemessé teszi, 
hogy ne csak megismerjük, hanem folytassuk is T őke István munkáját, 
hogy végigjárjuk a megkezdett ösvényt, amelynek els ő  szakasza minden-
képpen az ő  gazdag hagyatékának kellő  néprajzi szakismerettel történ ő  
feldolgozása, szelektálása (a könyv anyaga is néhány oda nem ill ő  da-
rabot, pl. Mikszáth-anekdotát tartalmaz, a népi humor eredeti darabjai 
viszont nem kaptak helyet), a jegyzetanyag pontosítása, a tudományosan 
feldolgozott teljes anyag közzététele, majd mindezt a kikristályosodott 
szempontok alapján a gyűjtőmunka folytatásának kell követnie, hogy 
Tőke István életműve ne maradjon torzó, hanem elfoglalhassa méltó he-
lyét irodalmi hagyományaink panteonjában. 

SZLOBODA JÁNOS 

A NÉPI KÖLCSÖNHATÁS EMLÉKEI 

Vas megye földrajzi nevei. 
Szerkesztette: Balogh Lajos és Végh József. 
Vas megyei múzeumok igazgatósága, Szombathely, 1982. 

A magyar nyelvészeti kutatóknak Magyarországon az utóbbi évtizedek-
ben több nagy vállalkozása ért be. Gondoljunk csak többek között a 
Magyar nyelvatlasz hat kötetére és mutatójára, A magyar nyelv értel-
mez ő  szótárára, a Magyar értelmező  kéziszótárra, a Magyar szinonima-
szótárra, a Földrajzi nevek etimológiai szótárára. Ezek mellett azonban 
nagy számban vannak olyanok, melyeken most folynak a munkálatok 
és az eredményeket egymás után megjelen ő  kötetekben prezentálják a 
szakma kutatóinak, illetve az érdeklődő  nagyközönségnek. Ilyen munka 
pl. a nyelvjárási szótár, az Ujj magyar tájszótár, a Nyelvm űvelő  Kézi-
könyv és nem utolsósorban az egyes vármegyékhez tartozó községek, 
települések földrajzi neveit közreadó kötetek. 

Minket jelen pillanatban a földraj zi neveket egységes szempontok 
szerint végzett gyűjtés alapján publikált kötetek érdekelnek. Eddig az 
országos méretű  gyűjtés eredményeképpen Zala, Somogy és Tolna me- 
gye földrajzi névanyagát publikáló kötetek jelentek meg. Több más
megyében is elkészült, befejez ődött a munka, az utolsó simitásokat vég- 
zik a szerkesztők, mint p1. Baranya megyében. Vas megye kötete viszont 
már itt fekszik előttünk. 

A Vas megyei kötet rendhagyó, mert a munkálatokat nem a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Nyelivtudományi Intézete irányította, mint 
az eddig megjelent köteteknél, hanem a Savaria Múzeum és a Megyei 
Tanács Művelődési Osztálya. Az önkéntes gyűjtőket, főleg pedagóguso-
kat irányították a gyűjtés folyamán. Az ellenőrzést és a közzétételt a 
múzeológusokon kívul a Szombathelyi Tanárképző  Főiskola Nyelvészeti 
Tanszékének tagjai vállalták. Néhány község névanyagának közzétételé-
ben országos szakemberek (Végh József, Balogh Lajos) is részt vettek 
azonkívül, hogy szakmai irányitásukat sem vonták meg. Most fordult 
elő  talán elđszor, hogy a ' jtők és az ellenőrzők némi jutalmat is kap-
tak munkájukért. Vidons • az is hogy könyvkiadási nehézségek miatt 
ez a kötet nem az. Aka. - . s iai Kiadó kiadásában jelent meg, mint az 
eddigiek , hanem a Vas megyei múzeumok igazgatósága kia ásában a 
Globus nyomdában Budapesten. 

A közzétételt befolyásolta az a tény, hogy adattárként tudományos 
célokra készült, tehát szűkszavú. Helykímélés végett a helytörténeti vo- 
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natkozásokat és más felvilágosításokat, népi információkat is csak egé-
szen röviden adják. A magyarázó szövegek csak tartalmunkban népiek, 
megfogalmazásukban köznyelviek, mert a gyűjtőtől vagy ellenőrzőtől 
származnak. 

A Vas megye földrajzi nevei is, mint az előző  kötetek, a megye 
földrajzi neveinek forrásgyűjteménye. Tartalmazza a megye minden tele-
pülésének belterületi és külterületi helyneveit a teljességre törekvés lehe-
tő  legnagyobb mértékében. Jól tudjuk, hogy rendkívül nehéz, s őt szinte 
lehetetlen egy táj minden egyes létező  természetes vagy ,  mesterséges 
tereptárgya nevének összegy űjtése. Sok és a terepet kiválóan ismerő  
adatszolgáltatóval kell dolgoznia a gyűjtőnek, hogy megközelítő  teljes-
séget érjen el. Az lenne az ideális, ha a gyűjtő  maga is odavaló lenne, 
ahol gyujt, de legalábbis ismerős lenne azon a tájon, hogy a névanyag 
lehető  legteljesebb létszámban el őkerüljön, jegyzetfüzetbe, magnetofon-
szalagra rögzítődjék. 

A földrajzi nevek gyűjtése világszerte sürget ő  feladat a nagy ,  és 
rohamos gazdasági átalakulás következtében. A kis parcellák eltunese, 
illetve a nagy területen működő  termelőszövetkezetekbe olvadása, a vá-
rosok nagyméretű  terjeszkedése a külterületek földjeinek, tanyavilágá-
nak rovására, a környezet átalakítása, a vizek szabályozása, mocsarak 
lecsapolása, árterületek kiszárítása, a legelők felszántása vagy éppen-
séggel beépítése, a futóhomok erd ősítése, szőlővel való beültetése, a 
víkendtelepek, hétvégi kertek kialakulása stb., nem is gy őzzük felsorolni 
az utolsó 40 évben bekövetkezett változásokat, amelyek mind .a táj, a 
tereptárgyak megváltozását, esetleg elt űnését vagy felhasználási módjá-
nak, céljának változását vonják maguk után. S ez természetes módon a 
földrajzi nevek életében is érzékelhet ő . 

A földrajzi neveket összegyűjtő  kötetek nemcsak a nyelvészt érdek-
lik, nemcsak a nyelvjárást kutatót vonzzák, mert az adatok nemcsak a 
nyelvi jelenségek, nyelvi változások bizonyítékai, hanem segítségükkel 
hiteles adatokhoz juthatnak a történészek, a gazdaságtörténészek, a nép-
rajzosok, a földrajztudósok, a művelődéstörtenészek, a régészek, s őt az 
együtt élő  népek nyelvét tanulmányozó nyelvtudósok is, mert a föld-
rajzi nevek konzerválták a népi kölcsönhatás emlékeit, sok olyan régi 
jelenséget őriztek meg, melyek az illető  nyelvből már régen eltűntek. 
(Ez a kötet is az élő anyagon túl történeti adatokat is közöl a XIX. 
század közepétől kezdve.) 

A Vas megyei kötetben is szerepelnek két- vagy háromnyelv ű  köz-
ségek is, illetve azok földrajzi nevei, felbecsülhetetlen értéket jelentve 
az illető  nyelvek történeti vizsgálatában. Vas megye határ menti tájegy-
ségként — Ausztriával, Jugoszláviával határos — vegyes lakosságának név-
anyaga — a szlovén, horvát és német nevek nyelvészetideg felhasználható 
információi mellett — nagyon szépen tükrözi e nyelveket beszel ő  lakosság 
kultúráját, népi hagyományait, életmódját. A magyar névanyag pedig 
a hajdani országhatárt őrzők. örök őrségiek nyelvét népi világát. Ez a 
sokszínű , változatos anyag a gyűjtőgárda kialakításában is megkövetelte 
az anyaghoz való alkalmazkodást, azaz olyan gyűjtőkre, ellenőrzőkre volt 
szükség akik az illető  nyelvben jártasok , illetve anyanyelvi szinten be-
szélik. 

 

szükség, meg is valósult a nyelvet beszél ő  pedagogusok személyében. 
A kész, összegyűlt ,  anyagot — a megbízhatóság, hitelesség nagyobb fokát 
biztosítandó — még külön szakember is átnézte az illet ő  nyelv szakterü-
letéről (Predrag Šćepanov és Bölcs Matild a horvát neveket nézte át, a 
szlovént Marija Grgi č  és Grebenár Lőrinc, a németet Manherz Károly és 
Gerstner Károly). 

A két- vagy több nyelvű  községek közül a szombathelyi járásban ta-
láljuk a következő  magyar—horvát községeket: PeresZnye — Priszika 
(:ilyen nevekkel: Górnyi kráj, Dolnyikráj, Ribnyák, Pod málo, pojc é!  
Goszpodinácski lafki, Polyánká, Popricsni, Perva podgornyicá, Srednyi 
riéd stb.); Horvátzsidány — Zsidan (Pod goru, kovácsévá drágá, Podvór-
nyicá, Sztári Verhi, Pogoréno, Mali Rompo, Szinokoszice, Na Jamina 
stb. — itt németek is laktak); álmod — Plajgor (a horvátok a XVII. 
században települtek ide az Adriai-tenger partjáról. Az idősebbek még 
beszélnek egymás között horvátul, nevek: Szelo, Gájc, Pod brig, Kod 
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Crikvé, Ribnyák, Groblye, Krájcsicá, Zá ribnyák, Groblye, Csisztína, Sztá-
ro bukovszka, Szridnyi brig, Glávicá, Zdolnyá glávicá, Vinograd stb.);  
Tömörd — T émiéré (horvátok is élnek itt; nevek: Gori krájcsiná, Podpé-
szádi, Podvornicé, Vinógrád, Vinógrádi párági, Véliko gyézéro, Máli stb);  
Bozsok — Bozsok (nevek: Ravnica, Kaményák, Cránic stb.); Narda — 
Narda (nevek: Górnyá lédiná, Subosiosévđ  skolá, Popová fára, Popová  
pivnicá, Kovacseva hizsa, Szridnyá táblá, Konoplyiscsé, Krátusa stb.); Fel-
sőcsatár — Csétdr (nevek: Mlinárovo, Pod Luzsák, Ciglárá, Vanye velike  
zemlye, Járák, Rávnicá, Tamásévi párági, Goránszká káménárrucá, Pod  
Borjeni stb.); Horvátlövő  — Hrvátszlté sic (nevek: Cintir, Dolnyi krizs,  
Szoloski kvacsinai, Gornyé vracské, Gornyi kéresi, Cigánszki dil, Dolnyé  
vrácské, Zsélyárié stb.).  

A szentgotthárdi járásban már magyar—szlovén együttélésr ől van  
szó. Magyar—szlovén kétnyelvű  falvak: Rábatótfalu — Szlavénszko vész  
(a faluban többségben vannak a szlovénok, nevek: Gorényé krizs, Cerkev,  
Dolényi pótok, Prég Rábá, Dolenye Mlako — Pod Lajom, Vinorávno, Váját-
no vé é, Zsidovcé páut, Ogradje, Küs Ravni, stb.); Alsószölnök — Dolni  
Sz énytk (háromnyelvű  nevek: Prék Rába, Szvinszki potok, Csukinán  
loká, Málá loháj, Csálinyé potok, Rásztiké stb.); Szakonyfalu — Száká-
láuvca (háromnyelvű, nevek: Dugá nyivá páut, Prá pototyé, Dugá zémlá,  
Tréjbés, Zá brék, Grábá, Sztárá szonzséjtá páut stb.) Apátistvánfalva —
Stévánovci (magyar—szlovén falu, nevek: Pétérin brrejg, Párlongyé, Csér-
no mláké, Potoucsác, Duga-Zémla stb.); Orfalu — Vándovcá (többségében  
szlovén, nevek: Doléjnyi korrác, Ná vráti, Pod zlok, Gyüstyin ográd,  
Csrésznyicá, Ribnyák, Csrná mláká stb.); Kétvölgy — Vresánci (többsé-
gében szlovén, nevek: Pri mliné, Pásnyák, Málininá, Málüjá, Brézjé,  
Jélénstyák stb.); Felsőszölnök — Gorény én szénik (szlovén többség, Lá-
zárszkogá péká hizsá Váncérén kroséo,  Gyáncskin  pékéo, Drávcin  gyá-
rék,  Borkonyá, Vrájzsi dou stb.).  

A körmendi járásban levő  két- vagy több nyelvű  községek: Haraszti-
falu — Hárásztin (horvát telepes község, csak az öregek beszélnek még  
horvátul, nevek: Goszpóckilaip ~ti ,  Mláká, Prikljázsa, Nádugé — aránylag  
kevés horvát név van); sőberki f alu — Félsüberki (már elmagyarosod-
tak az itt lakó horvátok, nevek: Prépovidno, Holybini lépti, kevés van);  
Horvátnádalja — Nádalla (Horvátországból települtek, az id ősek még  
értik a horvát nyelvet, beszélni csak a legidősebbek beszélik, nevek:  
Hizsiscsa, Lazarka, Konyinka, klánc = a házak közötti kis szekérút stb.).  

A szlavistáknak sok és sokféle tanulsággal szolgálnak a felsorolt  
falvak földrajzi nevei. Érdemes lenne egy hosszabb tanulmányt szentelni  
ennek az anyagnak akár általános nyelvészeti, akár szociolingvisztikai,  
akár történeti nyelvtani, nyelvjárástani szempontból közelítve is meg,  
mert bizonyára figyelemre méltó eredményekre juthatna a vizsgálódó.  

Itt kell megjegyeznünk, hogy a szláv névanyagot, illetve az él ő  be-
szédben hallható ejtését magyar fonetikus írással közlik a szerkeszt ők.  
Ez a délszláv nyelveket nean tudóknak megkönnyíti az olvasást, de tu-
dományosszempontból talán kívánatos lehetne az eredeti helyesírással  
közölt névalak is.  

A kötet Vas megye 231 településének mintegy 30 ezer népi és hiva-
talos nevét tartalmazza községenként, térképvázlattal segítve az olvasó  
tájékozódását. A nevek él ő  nyelvi alakok, a beszédben • asználatos ala-
kok. Ez azt jelenti, hogy a nyelvjárási sajátságok , is felfedezhetők ben-
nük. pl. a hosszú ó, á, ú, ű  megrövidülése, az 1.-zés, az ly helyetti 1 zés  
a v előtti mássalhangzó zöngétlenedése stb. Valóságos tájszavak és táj-
ejtésű  szavak, szóalakok is találhatók a földrajzi nevekben. Ugyanakkor  
ha összehasonlítjuk az egyes községek névanyagát, kibontakozik el őttünk  
a dunántúli táj, a dunántúli falvak évszázados azonos társadalmi beren-
dezése, viszonyai, hagyományai, életvitele, de századunk és a hozzánk  
még egészen közelálló múlt eseményei, személyei is megjelennek a ne-
vekben (Don-kanyar, Németek útja, Szálasi bunker, Agyúállás, Sztálin-
főd stb.). A múlt, Mátyás király, a törökvilág, a kurucvilág, Napóleon,  
az 1848-49-es események, a kiegyezés, az I. világháború, mind névadási  
lehetőség éppen úgy, mint a rómaiak dunántúli—pannóniai tartózkodása.  
A vidék népének történetét találjuk a helynevekben!  
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A történeti anyagot az első  színes térképek szolgáltatták az 1857-
1860-as évekből, valamint a Pesty Frigyes-féle 1860-as években készült 
összeírások és az 1907-1934 között végzett felmérések alapján készült 
kataszteri térképek. 

A községek nevei névtani szempontból is érdekesek. Talán sehol 
sincs ennyi rövid, egyetlenegy szótagból álló név, mint itt (B ő, Bük, 
Cák, Gór, Ják, Káld, Kám, Lócs, Nick, Sé, Vát, Vép). Viszont van sok 
hosszú név is, több név összekapcsolásából alakítva, ti. a kis létszámú 
községeket közigazgatásilag gyakorlati okokból összevonták (Chernelhá-
zadamonyo, Hegyhátszentmárton, Kemenesszentmárton, Magyarszombat-
fa, Nesnesrempehollás, Ostffyasszonyfa, Pinkamindszent, Táplánszentke-
reszt stb.), s mint látjuk, a két község neve összetételként szerepel az 
ú) névalakban. A hosszú neveket a lakosok csak nagyon ritkán használ-
jak a mindennapi beszédben teljes hosszuságban. Az egykori falvakat 
most legtöbbször falurészként emlegetik, illetve rövidebb alakot használ-
nak, valahogy így: Csernelháza Damonya, Szemmárton Szenmárton, 
Szombatfa Nemes Rempe , Asszonfa , Mencent , Szenkereszt Táp-
lánfa ; Bajiázó = Bajánsenye, Péterfa = Hegyhátszentpéter. 

Feltűnik még a sok -fa utótagú településnév, ez a falu, falva utótag 
rövidült alakja. Nem tévesztend ő  össze a fa = Holz, drvo jelentésű  szó-
val, noha a vidék erdőben, fában igen gazdag. 

A párhuzamos névadásra, a nevek lefordítására is sok példa akad 
a több nemzetiségű  falvakban. 

A földrajzi köznevek szótára külön figyelmet érdelem, mert sok 
tájszót, illetve tájnyelvi értelmezés ű  vagy tájnyelvi ejtés ű  köznyelvi szót 
regisztrál, ezzel is megkönnyítve a kutató munkáját. Tájejtés ű  szavak 
pl. rít, asu = alsó, erdü = erdő, Vazsvár, Ötfen, Mél, Góla, Táborhel, 
Kérál-ut, Királakő, Honvíd-dülő, ,Fogol-temető; tájszók: szelence = orgo-
na, gelegenye = galagonya, ritás = irtás (a Muravidéken nálunk is ál-
talános!), hácskó =. hágcsó, horgos = meredek oldalú és lejtés ű  út, ko- 
rengülés = örvény, liambus = vizeny ős terület, pallántoskert = vetemé-
nyeskert, poszhomok = homokos hely, tervárok = mély út, vásárállás = 
a falu közepe, ahol a vásárokat szokták tartani, zimbós = mocsaras, 
iszapos hely, zöhern = szakadék, zsibbos = vizenyős, posványos rét stb. 

A gyűjtők feljegyezték a nevekhez f űződő  névmagyarázatokat, naiv 
eredeztetéseket és a falucsúfolókat is. Bük csúfolója pl. „Habbotú bükiek, 
dombra szaró góriak, nyalogató büiek." Doroszló nevét „de rossz ló" ki-
áltással magyarázzák. Velem lakóit „velemi gerájok"-nak csúfolják, mert 
furcsa kiejtéssel beszéltek. A Vasasszonyfaiak „huppancsok", mert rossz 
kenyeret sütnek. Nemesbőd csúfolója: „Aratás előtt bődiek, aratás után 
nemesbődiek." Balogunyomra mondják: „Kisunyom, Nagyunyom, ha 
megunyom, ott hagyom." A jákiakra mondják: „Bugyogafúró jákiak", 
mert régen sok fazekas dolgozott a faluban és az „aratóbugyigát" készí-
tették. Iklanberény csúfolója: „Hetye, Börin, Simaházo, belefér et tarisz-
nyábo." (Igen kicsi falvak!) Így lehetne folytatni még tovább, mert szin-
te minden településnek van valamilyen csúfolásra okot adó tulajdonsága, 
tevékenysége, esetleg lakosa. 

Szóljunk még röviden a Bevezetésr ől, melyből megtudjuk a gyűjtés 
történetét, szó esik a történeti anyagról, vagyis az els ő  kataszteri térkép, 
a Pesty-féle anyag, a második kataszteri térképek, színes birtokvázlatok 
felhasználásáról. Megemlítik a gyűjtés és a közzététel sajátos vasi prob-
lémáit, azt, hogy a gyűjtés és a közzététel ideje között megszüntették a 
szentgotthárdi és vasvári járást, illetve új területfelosztást végeztek, né-
hány községet is egyesítettek, de ezt nem vették tekintetbe a szerkesztés 
során, az 1965-17-es állapotot rögzítették. Szombathely utcaneveinél je-
lölik a névváltozás évszámát is, amit eddig nem tettek. Komoly fela-
datot jelentett Szombathely belterületén a fontosabb házak, üzletek, in-
tézmények névanyagának kiválogatása, mert igen felduzzadt volna az 
adattár. A névanyag közzététele ugyanazzal a módszerrel történt, mint 
az előző  kötetekben. Nagy gondot fordítottak a nevek változatainak, a 
nevek alaktani szerkezetének összegyűjtésére és közzétételére. A régé-
szeti leletek pontos helyének mghatarozását ez a kötet nem vállalhatta, 
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majd a Vas megyei régészeti topográfia feladata lesz. A névanyag hang-
jelölésében az MTA Magyar Nyelvtudományi Munkabizottság útmutató-
ját követték, de jelölték a nyelvjárási ejtésmódot. A másnyelv ű  adato-
kat magyar fonetikus írással közlik. A helyesírás itt is, mint mindenütt, 
nagy gondot okozott, ti. sok olyan nyelvi alakulat szerepelt az adattár-
ban, melyeknek a tagolása problematikus volt, illetve a helyesírási sza-
bályok értelmében több megoldás volt lehetséges. Különösen nehéz volt 
az adattár és a mutató helyesírási összhangjának kialakítása. Általában 
az egyszerűségretörekvés jellemzi a megoldásokat és az, hogy főbb vo-
nalakban az eddig megjelent kötetek gyakorlatát követték. A kataszteri 
térkép és Pesty adatait természetesen nem a mai helyesírás szerint kö-
zölték a szerkesztők. 

Útbaigazítás az adattár használatához, Rövidítések jegyzéke, Die 
Geographischen Namen des Komitats Vas (német nyelvű  összefoglaló), 
a gyűjtők névsora, a közzétevők névsora, a községek neve betűrendben 
és végül Vas megye földrajzi közneveinek értelmezése zárja le a beve-
zető  részt. Ezek után következik a Névanyag című  rész, melyet Vas .me-
gye járások szerinti térképe vezet be. Minden járás földrajzi nevei el őtt 
láthatjuk a járás térképét, amelyr ől leolvashatjuk a tárgyalt községek 
nevét, jobban mondva láthatjuk a községek elhelyezkedését. Minden 
községnél szerepel a község térképe, melyben .a számmal jelölt nevek 
elhelyezkedését követhetjük nyomon. A kötetet a Bokor Józseft ől. Gutt-
mann Miklóstól és Vörös Ottótól rendkívül gondosan összeállított Mutató 
zárja le. Hogy ez milyen nagy munka volt, mutatja, hogy az 565. oldaltól 
a 839. oldalig terjed! 

A könyv kiállítása mintaszerű, semmiben sem marad el az Akadé-
miai Kiadó munkájától. 

összegezésképpen csak annyit, hogy a Vas megyeiek összefogása ko-
moly tudományos értekű  kiadványt hozott létre, melynek nemcsak a tar-
talma, de a külseje is mintaszer ű. Gratulálunk mindnyájuknak! 

PENAVIN OLGA 

SZÁNCSILINGELŐ  FÉNYROPOGÁS 

SINKOVICS PÉTER: Mélyrepülés. 
Forum, Újvidék, 1983. 

A kedvtelve olvasott könyvekről sze-
retek szólni. Bizonyos mérvű  ego-
izmus részemről, úgy vélem azon-
ban, hogy csakis azokról a művek-
ről beszélhetünk hasznosan, me-
lyek rokonérzéseket keltenek ben-
nünk és örömmel mártózunk meg 
sugaraiban újra és újra — kitelje-
sítve ekként s eggyé forrasztva a 
költő  és az olvasó világát. Sinko-
vits Péter Mélyrepülését kedvtelve 
olvasgatom ismételten. 

Merész költői vállalkozás ez a 
verseskötet. A miniatúráktól a ter-
jedelmesebb prózai költeményeken 
keresztül A mutatvány díjtalan cí-
mű, tizenöt szonettet tartalmazó 
versciklusáig. Sinkovits magabizto-
san kalauzolja olvasóját sajátos és 
sokrétű  költői szférájában, könnye- 
dén kezelve a különféle „sebeket, 
sulykokat és sáncokat". 

Adyra emlékeztető  sorokkal zár-
ja Sinkovits a Magam voltam című  
szonettjét: 

„Vándorként messze haladtam, megtértem 
vagy elindultam, a válasz egyre megy. 
Emlékeim lajstromát megidézem: 
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tiszta nyáréjszakán a verendán egy 
kertiszék árnyéka ... — minden más lomha 
őshüllő  botlása, ragasztott csoda." 

Remekül kapcsolja a költő  a 
vándor képzetét az őshüllő  botlá-
sával. Ehhez a képzettársításhoz 
egy kertiszák árnyékán át vezet az 
út. Megtérés, elindulás, árnyék, bot-
lás — a költői énkomplexum uni-
verzális problémáit felvillantó sza-
vak, s „ragasztott csodá"-ba való 
torkollásuk nem tehetetlen lezárása 
a probléma megoldására: irányuló 
erőfeszítésnek, hanem szükségszer ű-
ség, az így is, úgy is ; lehetséges cso-
dája. 

A Nemzedékemhez c. versében 
Sinkovits „feltáruló titkok haszonta-
lanságáról" ír, s pesszimista-nihilis-
ta hangvételű  költeménye mégsem 
ösztönöz valamiféle béna belenyug-
vásra a lét rendezetlenségébe, ká-
oszába. Selejtezni kell könyveinket, 
biztat a költő, selejteznünk kell 
gondolatainkat, eszmeinket. Az iga-
zi alkotó érzi, mit selejtezzen ki 
művéből, s ezt meg is teszi, könyör-
telenül. A minden sorához, ecsetvo-
násához, hangjegyéhez görcsösen  

ragaszkodó ember művésznek nem 
minősíthető . 

Ebből a nagyszerűen megkompo-
nált kötetből az alábbi négysorost 
mellőzném: 

„sulykolni a létet 
az elmerülésig 

elmerülni a létben 
a sulykolásig '"• 

(Kétszólamú gyakorlat) 

Sinkovits Péterrel együtt indul-
tunk elsőkötetes költőbojtárként a 
Gemma-sorozatban. Sokat láttunk 
azóta, ám az első  kötet különös-kí-
nos kéjét sohasem feledjük. Bará-
tom kitűnő  verseskönyvvel gazda-
gította irodalmunkat, hasonlókat vá-
runk tőle ezután is. 

A gyermekkor „száncsilingelő  
fényropogása" kísérje útján a köl-
tőt — mindannyiunkat, s vándor-
lásunk nem lesz hiábavaló. 

VANK(S GERGELY 

UTAZÁS A SZÜLŐFÖLD KÖRÜL 

Németh István: Vörösbegy. 
Forum, új vidék, 1983. 

A Forum igényes kiállítású kötetben 
jelentette meg Németh István leg-
újabb írásait. A 107 oldalas kis mun-
ka bizonyosan kedvelt olvasmányá-
vá válik fiatalnak, idősebbnek egy-
aránt. 

Mi az, ami vonzóvá teszi Németh 
István írásait? 

Egyrészt a stílusa, másrészt a 
témái. A vajdasági prózában van 
néhány szerző, aki kristálytisztán 
szólaltatja meg a magyar nyelvet 
nagy gyönyörűségére az olvasónak 
szociális helyzetre való tekintet nél-
kül. Herceg János, Brasnyó István, 
Gion Nándor egyéb érdemeik mel- 

lett a legtöbbet tettek azért, hogy 
a vajdasági magyar próza ne csak 
szűk körben éljen és legyen ismert, 
de a legszélesebb olvasói rétegekhez 
eljusson. Németh István vasárnapi 
írásai a Magyar Szó hasábjain szin-
tén ezt a célt is szolgálják. Külö-
nös falusi alakjai megragadják az 
olvasót, nyelve pedig, amellyel for-
málja alakjait, minden sallangtól, 
fölösleges elemtől, redundanciától 
mentesen ábrázolják a valóság-da-
rabot, amelyet kimetszett magának. 
E kötet írásaira is ez a nyelvezet 
a jellemző. Nem használ indázó kör-
mondatokat, dagályosra duzzasz- 
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tott szintagmákat. Az igényes köz-
nyelv világosságával és szabatossá-
gával szól arról a világról, amelyet 
legjobban ismer. Ez a világ pedig 
a szülőföld, illetve egy paraszti tár-
sadalom, amely egyre inkább a nép-
rajzi gyűjtemények anyagát képezi. 
Annak ellenére, hogy témaköre szi-
gorúan körülhatárolt, mentes a 
nyelvjárásiasságtól. Ha Csépe Im-
rénél lépten-nyomon ott leljük a 
nyelvjárási fordulatokat, Németh 
Istvánnal kapcsolatban azt kell 
mondanunk, hogy csak legmélyebb 
érzelmi elragadtatásakor Jár rá a 
nyelve egy-egy édes, hazai ízeket 
tartalmazo kifejezésre: öregapja. 
öreganyja ... A városba szakadt, a 
szülőföldtől soha el nem váló, ah-
hoz ezer érzelmi szállal köt ődő  ér-
telmiségi tudata legmélyéb ől fakad-
nak ezek a kifejezések. Sok ezren 
vagyunk így tanári katedrán, orvo- 
si rendelőben, tervezőasztal mellett, 
hogy akaratlanul is, mintegy meg-
igézve egyszer csak rábicsaklik a 
nyelvünk a régi, régi hangképzésre, 
beszédfordulatokra. Éppen azért 
kedvesek ezek a kifejezések az ol-
vasónak, mert nem engedik elfe-
ledtetni a divatszavak özönében a 
tápláló anyanyelv eredeti ízeit! 

Nem nehéz tetten érni a szer-
zőt, hogy mi ihlette írásaiban. Ma-
ga vall erről a kötetben lépten-nyo-
mon: 

„A falumban csak átutazóban 
voltunk ..." 

„Mind a szülőfalumból került 
hozzánk ..." 

„A házak ... mintha napfényben 
fürödnének. De nem akármilyen 
napfényben: gyermekkorom feled-
hetetlen napfényében." 

Nyíltan, nagy-nagy szerelemre 
vall arról, hogy számára a legked-
vesebb mindaz, ami a szülőföldet 
jelenti, abból is a gyermekkor pár 
éve. Az az időszak meghatározó erő-
vel hatott egész írói munkásságá-
ra, kiapadhatatlan forrás, amely 
táplálja mindhalálig. 

Nem is törekszünk a tárgyila-
gosságra, amikor a kötet egyes írá-
sait értékeljük. A legjobbaknak, a 
legsikerültebbeknek azt •a néhány 
írást tartjuk, amely gyermekekről, el-
sősorban a szerző  gyermekkoráról 
szól. Például a Baltanyél című  no-
vella fő  erénye, hogy a szerkezeti 
szilárdság lélektani telitalálattal pá-
rosul. A szerző  idegei mélyén . még 
ott lapul a gyermekkor, félelmeivel,  

babonáival. Az ismeretlentől, a sö-
tétségtől való rettegés szorongása 
nyer művészi ábrázolást ebben a 
kis remekműben. 

Nyilván a gyermekkori évek és 
élmények vezérlik a szerzőt, ami-
kor oly nagy figyelemmel kíséri kör-
nyezete gyermekismerőseit. Oly fe-
ledhetetlen írások születtek megfi-
gyeléseiből, mint a Mi van a Zelma 
nyakában? A novella utótörténeté-
hez tartozik, hogy mind a hazai, 
mind a magyarországi olvasóköny-
vek szemelvényanyagát képezi. Nem 
véletlenül! Irodalmunk általában 
megkerüli azt a témát, hogy mi 
játszódik le azokban az emberek-
ben, akik a falusi, patriarchális kör-
nyezetből urbánus környezetbe ke-
rülnek, vagy milyen is a mai váro-
si gyerek. 

Németh István érdeklődése a 
'gyermekkor iránt hozza közel az 
urbánus közegben élő  gyermekek 
problémáit. Bizonyára a szánalom 
vezérli kis ismerősei iránt, amikor 
alakjait megformálja. Az új kötet-
ben a Kisoroszi ügyek című  írás az, 
amely egyrészt a mai kamasz, más-
részt a városba csöppent falusi em-
ber problémáját ábrázolja. A vá-
rosi kamaszt feszélyezi, hogy „Nagy-
mama mégis mindenkinek a kis-
oroszi ügyeket meséli. Már százszor 
elmondta őket. Százszor elmondta 
már, hogy adták el a nagy sózó-
teknőt". Igen, feszélyezi! Hogyan 
is érthetné fél évszázadnyi korkü-
lönbséggel a fiút, mit jelentett a 
nagymamának a sózóteknő  meg-
szerzése, majd az attól való meg-
válás! Szánandók ezek az idős em-
berek, akik párjukvesztetten éle-
tük utolsó éveiben városi bérházak-
ba kényszerültek. Hogyan is érthet-
né meg az unoka, mit jelentett ne-
kik a falusi háztartás felszámolá-
sakor megválni a sok — a kamasz 
számára — kacattól, ami egy éle-
ten át szerves tartozéka volt min-
dennapjaiknak? Milyen válságos le-
hetett elkótyavetyélni vagy egysze-
rűen megsemmisíteni mindazt, ami 
egy városi lakásban fölösleges, hasz-
navehetetlen, de a falusi életforma 
szerves tartozéka volt! S a város-
ban nincs szomszédolás, harmad-
íziglen számon tartott rokonság, 
akikkel bandázva el lehetett pana-
szolni ezeket a sérelmeket. Itt csak 
azoknak lehet elmondani, akik lá-
togatóba jönnek ... Gondolj bele, 
kedves olvasó: neked nincs anyád, 
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aki „századszor" meséli el, hogy 
12-14 éves korában hogyan szegő-
dött el kiscselédnek?! 

A kiemelt írások díszére válnak 
a szerző  bármelyik gyűjteményes 
kötetének. Vannak azonban olya-
nok is, amelyek elnagyoltak, hamis 
hangszerelésűek. Például az Adj egy 
harapást! címűbe regénnyi életanya-
got sűrített a szerző, és inkább anek-
dotafüzér, mint novella. Úgy érez-
zük, hogy a Levél Frankfurtba cí-
mű  írás sem igazi élményből fakadt. 
Egyszerűen „nem találta el" azt a 
hangnemet, amelyet ifjú hősei meg-
követeltek volna. A vendégmunká-
sok gyerekeinek problémája igen 
összetett. Kicsit hasonlít ahhoz, 
amit Németh István nagyon jól is-
mer: az új közegbe kerülő  emberek 
érzésvilága. Ha ezek a gyerekek 
életkoruk jelentős részét itthon töl-
tötték, az új környezetbe nehéz be-
leilleszkedniük. Ha ott születtek és 
jártak iskolába, az itthoni környe-
zet váltja ki a konfliktust. Nem hin-
nők, hogy csak az anyanyelv fogal-
maink keresése jelentene számuk-
ra gondot. Nemcsak a nyelv, de min-
den más e környezetben a számuk- 

ra, és a különbözőségek idézik elő  
a konfliktushelyzeteket bennük is, 
szüleikben is. 

A Természet és a Tárgyak fe-
jezetek írásai nem novellák: reflexi-
ók csupán. De hiányérzetünk velük 
kapcsolatban csak fokozódik. 

Ebben a műfajban ragyogó al-
kotásokat hoz létre Herceg János. 
Egy-egy emlék felvillanásából feled-
hetetlen kis történetek kerekednek 
ki. Az ember szinte várja a 7 Nap 
hasábjain, mikor merülhet el ezek-
ben a magukkal ragadó, áradó írá-
sokban. Németh Istvánban csupán 
felvillannak bizonyos emlékek. Ő  
így mondja: „mély vonzódás van 
bennem valami iránt, ami lassan, 
de biztosan kikopik a világból." Ré-
gi használati tárgyak, utcák, a Kri-
vaj stb. ez: akár a nagymamának 
a sózóteknő. De nem kerekednek 
történetekké, nem állnak össze epi- 
kává. Úgy sejtjük, a kötelezettség, 
az újságírói rutin nyomja rá ezek-
re az írásokra a bélyegét. Németh 
István ennél többet tud és többre 
hivatott. Képességei alapján azt 
mondhatjuk, hogy ezek az írások 
csupán forgácsai egy életműnek. 

HORVÁTH MÁTYÁS 

ÖSZTÖNÖK IGAZSÁGA 

TOLNAI OTTÓ: Ele f ántpuszi. 
Forum, Újvidék, 1982. 

Tolnai Ottó úgy nyilatkozott gyer-
mekverskötetérol, hogy abban új, 
a weöresi versformán túllép ő  kísér-
leteket találhat az olvasó. A szán-
dék rendkívüliségéről a kötet alcí-
me, illetve ajánlása — „versek ko-
ravén gyerekeknek" — is tanús-
kodhat. 

Az Ele f ántpuszi egyediségét a 
gyermekek részére készült szöve-
gek között a felnőtt és a gyermek 
közötti hagyományos távolságtartás-
nak szinte teljes megszüntetése jel-
zi. A költő  érezhetően nem töpren-
gett el azon: hogyan kellene a gye-
rekeket „nevelni"; nem akart új 
gyógyesztétikai módszert kidolgoz-
ni ösztönviláguk — feln őttek elvárá- 

sainak megfelelő  — formálására. 
Nem jelentett problémát számára: 
melyik korosztályhoz szól; a „ko-
ravénség" hangsúlyozása eleve feles-
legessé teszi a lehatároltságot, az 
alkalmazkodást. Ennek köszönhet ő , 
hogy a költő  a magáét mondhatja, 
s egyáltalán nem véletlen, hogy ép-
pen a gyermekvers weöresi modell-
iétől való eltérést tartja fontosnak. 
kiemelni. 

A különbség azért lényeges, mert 
a hasonlóság is nyilvánvaló. Az 
egyezés a gyermeklélekkel való 
azonosulás szándékán túl a helyen-
kénti teljes azonosságban van. Ez 
nem egy versben formailag is ki-
fejezésre jut. A költő  látszólag, leg- 
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alábbis az élettényeket illet ően, a fia 
szerepét ölti magára, miközben a sa-
ját, korábban, más közegben sem 
mindig elbújtatott énjét engedi sza-
badjára. Hogy egyébként a könyv 
számos verse születésének családta-
gok játéka az ürügye, arról az „utó-
szó" leplezetlenül beszél. 

A Tolnai-féle gyermekvers kü-
lönbözősége abban van, amiben 
részben már Domonkos kötete, a 
Tessék engem megdicsérni is ki-
tűnt: nyers, közvetlen, elementáris. 
Nincs olyan ritmusa, mely az eszté-
tikai nemesítés, felemelés eszköze 
lenne. A költő  látszólag pedagógia-
ellenes ösztöne,' módszeres elkend ő-
zés helyett, a valóság rútabb, félel-
metesebb oldalához akarja hozzá-
szoktatni — nem csupán az éveik 
Száma szerint fiatal — olvasóit. A 
hagyományos ízlés számára az 
őzagyak címűhöz hasonló szövegek 
aligha lehetnek többek provokatí-
van gonoszkodó játéknál. A teljes 
igazsag viszont az, hogy e sajátosan 
realista törekvés az életre eszmél-
tetést is vállalja. Ennek igen gyak-
ran prózaiság az ára; többször még 
akkor is, amikor a szavak alaki ha-
sonlóságában rejlő  ritmikai lehető-
ség, vagy a többértelműségből adó-
dó játék is a kiindulópont. A köl-
tői nyelv, valamint a látszatoknak 
a roncsolása tehát Tolnainál a leg-
többször szinonimák. Nem ő  kegyet-
len, hanem a valóság, illetve a nem 
is annyira szelíd, rendteremtésük-
ben nem is egészen egyértelműen 
hasznos gépek: „csip-csip csóka vak 
varnyúcska / kopog a kövön az őzi- 
ke / a fűnyíró levágta mind a négy 

lábát / nyuszikat rucákat menyétké-
ket is szokott / fölszeletelni a heré-
ben a repcében" (akárha formátlan 
aranyrögök). 

Az Ele f ántpuszi lírai hősének 
magatartásában túlteng a vásottság: 
a költőt nem elsősorban a gyer-
meklélek teljessége érdekelte. Az 
agresszivitás túltengését részben 
magyarázza, részben pedig ellensú-
lyozza a komikus, illetve szatirikus 
szándék. Más szóval: a felnőttek 
kicsinyessége; megmerevedett élet-
formája csupán a koravén gondol-
kodású ,  gyermekhős nagyszerű  fic-
kándozásai során lepleződik le. A 
szókimondás humora a banalitást 
is hatásossá teheti: „van egy bará-
tom / a bartha győző  / senki sem 
tud úgy lopni / mint ő  / egyszerű-
en adottsága van hozzá a gyerek-
nek / sokra viszi még ahogy apa 
mondja / ebben a büdös életben / 
ha nem / akkor meg még mindig 
lehet belőle / operaénekes / hisz 
állandóan pincéből szól / akár egy 
basszbuffó" (van egy barátom). 

A régi gyermekversek az ilyen 
igazságok feltárása helyett többnyi-
re édeskésen, erényre okítottak. A 
közelmúlt gyermekköltészete vi-
szont inkább a gyermek esztétikai 
lényét igyekezett nemesíteni: a köl-
tő  jóindulata és formakultúrája se-
gítségével részben sok mindent 
megszépített, részben több mindent 
elhallgatott. Tolnai ezzel szemben 
— miként idézett versében is meg-
figyelhettük — kíméletlenül mutat 
rá a művészet periferikus jelent ő-
ségére, az élet logikátlan logikájára, 
a társadalomontológiai összefüggé-
sekre. 

VAJDA GÁBOR 

A KÉPZELET ÉS JÁTÉK TÜNDÉRI BIRODALMA 

Meseország kapuja. 
Válogatta: Bodrits István. 
Forum, Tejvidék, 1982. 

A képzelet és játék, a líra és em-
berség, tisztaság mélyen megérin-
tő  világába, tündéri birodalmába 
lép, aki kezébe veszi az újvidéki 
Forum Könyvkiadónál immár má- 

sodízben megjelent Meseország ka-
puja című  gazdag mesegyűjteményt. 
Azt a nagy formátumú és hat színes 
rajzzal illusztrált meséskönyvet, 
amelyet évtizedekkel ezel őtt még 
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Bodrits István válogatott a jugo-
szláv, a magyar és a világirodalom 
mesekincséből, a klasszikus értékű , 
szép mesék tágas kincstárából. 

A kötet 55 közismert és újab-
ban született alkotást mutat be, il-
letve közöl Charles Perrault tün-
dérétől, a Grimm testvérek farka-
sától és a hét kis kecskegidájátó] 
kezdve Andersen disznópásztoráig 
és rút kis kacsájáig, Pavel Bazsov 
rézhegyek királynőjéig, Benedek 
Elek három kívánságáig és kis göm-
böcéig, vagy épp Mára Ferenc di-
dergő  királyáig, Szép Ernő  Mátyás 
kovácsáig, Pósa Lajos kiszurkált 
kecskéjéig, Illyés Gyula aranykö-
leséig, Gárclonyi Géza mindentudó 
kalapjáig stb. Szóval, mondhatnánk 
úgy is, hogy csupa olyan mese van 
ebben a vonzó, mutatós és szép ki-
vitelezésű  kötetben, amelyet szíve-
sen hallgattunk, olvastunk, vagy ép-
pen meséltünk mi is gyermekko-
runkban, akkor, amikor még a me-
sék tejét ittuk, amikor még hit-
tünk az elérhető, megvalósítható 
csodákban. Hittünk? No, mindegy, 
a csodákban továbbra is hinni kell, 
bármilyen is lesz kés őbb az élet-
tapasztalatunk, hiszen aki mesét 
hallgat — szép mesét hallgat —, 
mindig kap egy aranyat, amely a 
mindennapok nyelvére átváltva le-
het jóság is, tisztaság is, az anya-
nyelv varázslata. 

Igen, sok minden lehet a mese, 
a mesemondó, mesehallgató és me-
seolvasó, mert minden igazi mesé-
ben, érdekes történetben csodála-
tosan keveredik a valóság és a me-
se, s ezáltal, a sok-sok váratlan, 
derűs vagy csodás fordulat által 
egy tündöklő , semmihez sem hason-
lítható külön világ jön létre, jó 
emberekkel és vasorrú bábákkal, 
királyokkal és királynőkkel, varázs-
latokkal, fondorlatokkal és furcsa 
praktikákkal, vagy egyszerűen csak 
szerencsét próbáló, világgá induló 
szegény emberekkel, legkisebb fi-
úkkal. 

Joggal és túlzás nélkül mondhat-
juk, hogy ezeket a meséket nem-
csak az óvodások és kisiskolások 
fogadják — és forgatják — öröm-
mel, hanem a nagyobb pajtások is, 
mindazok, akik szeretnek olvasni, 
mindazok, akik élvezik a mesék szí-
nes képzeletvilágát, nyelvi gazdag- 

ságát, fúrfangos és csodás fordu 
Tatait, emberségességét, igazságos-
ságát, tisztaságát, ember- és jellem-
formáló történeteit, helyzeteit. 

A kötet külön értéke és varázsa, 
hogy a legnagyobb mesemondók 
között a jugoszláv irodalom és gyer-
mekirodalom három jeles képvise-
lőjét, Desanka Maksimovićot, Bran-
ko Ćopićot és Ela Perocit is ott 
találjuk. Az ő  korszerű  meséik, a 
tündérmesék régmúlt világa helyett, 
már a mi korunkhoz, mai életünk-
höz közelítenek, és Krúdy Gyula Ki 
jár az erdőn? című  meséjével, Mó-
ra Ferenc Sohsevolt király bána-
tával s néhány más mesével együtt 
azt bizonyítják, hogy a mese épp-
úgy karnyújtásnyira van t őlünk, 
mint a meséknél mindig színtele-
nebb és unalmasabb valóság. 

A Meseország kapuja — a jugo-
szláv, a magyar és a világirodalom 
mesekincsének színe-javából válo-
gatva — egy olyan világot tár elénk, 
amely hangulataiban, ízeiben és tör-
téneteiben csodás, feledhetetlen él-
ményei és értékei, tanulságai sze-
rint pedig maradandó. 

Jó és hasznos könyvet kapnak 
hát kezükbe a pajtások s a szülők, 
éppen csak azt nem értjük, hogy 
a gyermekolvasók széles táborára 
miért gondol oly ritkán a kiadó? 
És nem értjük azt sem, hogy a m ű-
fordításaiért, igényességéért külön-
ben megbecsült Bodrits István mi-
ért hagyta el a meséket fordító írók, 
költők nevét, beleértve a magáét is. 

Így, jelzés nélkül legfeljebb ta-
lálgathatjuk, nyomozhatjuk, hogy 
melyik mesét fordította Benedek 
Elek, Rónay György, Rab Zsuzsa, 
Jékely Zoltán, vagy épp Bodrits Ist-
ván? 

Ilyen szép kivitelezésű  — s mel-
lesleg 500 dinárba kerülő  — könyv 
esetében ez egy kicsit túl sok „for-
mai" mulasztás. De komoly mulasz-
tásnak számít az is, hogy a kötet 
illusztrátora sincs megnevezve se-
hol. 

Nem hiszem, hogy a Meseország 
kapujának második kiadását éppen 
a szerzői tiszteletdíjak megtakarí-
tásával kellett „összeügyeskedni". 
Az ilyesminek a jövőben elejét kell 
venni. Persze ha ad magára vala-
mit a szerkesztő , a kiadó! ... 

SZŰCS IMRE 
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ADALÉK EGY ÍRÓ TRAGÉDIÁJÁNAK 
MÉLYEBB MEGÉRTÉSÉHEZ 

CSÁTH GÉZA: Egy elmebeteg n ő  naplója. 
Magvető, Budapest, 1978. 

Csáth Gézával viszonylag sokat fog-
lalkoznak az utóbbi években. Ha 
ugyanis a művészek nagy többsége 
vagy a képzeletének, vagy pedig 
a megfigyelésének adja át magát, 
akkor a szabadkai születésű  író 
azok közé tartozott, akik a két prin-
cípiumot azonosítottak egymással, s 
emiatt nehéz megállapítani: hol a 
tapasztalatnak, illetve a fantáziának 
a határa művükben. 

Csáthnak a Moravcsik-klinikán 
vezetett, öt évvel ezelőtt másodszor 
kiadott naplója emberismereti és 
irodalomtudományi szempontból is 
igen tanulságos. Elsősorban azért, 
mert az író orvosi vizsgálódásának 
szempontjai hozzásegíthetik a kuta-
tókat Csáth életvitelének, személyi 
tragédiájának mélyebb megértésé-
hez. Az elmebeteg n ő  naplója azon-
ban a Csáth-novellák motívumainak 
feltárását is megkönnyítheti, mivel 
kiváló elméleti tájékozottságról ta-
núskodik. Nem hiába tekinti tehát 
Mészöly Miklós G. kisasszonyt és 
— később részben hasonló sorsú —
orvosá't ellentétes típusnak: Csáth 
valóban fölényesen, kívülr ől szemlé-
li azt, aminek páciense az áldozatá-
vá lett. A két élet egészének szem 
előtt tartásával e pólusviszony azon-
ban úgy is felfogható, hogy Csáth 
férfiassága, lelki konstitúciója éve-
kig képes dacolni azzal, ami ót — 
ha más formában is, mint a kisasz-
szonyt — szintén fenyegeti. Csáth 
a kisasszony példájában tudatosít-
hatja a csapdát, ezért nem eshet be-
le. Mikor belép, már önként teszi, 
ha nem vívódás nélkül is, s ha meg-
tébolyodásában már az ópiumnak 
is szerepe van. Ez még nem szino-
nimája az őrületnek, ezért a fecs-
kendő  felemelése még valóban az 
értelem feletti ráció teljességvágyá-
nak parancsára történik. Ámde ez-
után súlyos konfliktusok — gyilkos-
ság és öngyilkosság — következnek. 

Mészöly az előszóban — joggal — 
az eltérést, a merőlegességet emeli 
ki, s csak esszéje végén említi: hogy 

Csáth Géza kábítószer-élvező  lett, 
abban a tüdővésztől való félelme s 
egyéb traumái is szerepet játszot-
tak. Különben a kisasszony proble-
matikájával való azonosulási képes-
sége, a megértés és az átélés teljes-
sége már önmagában érzékenység-
ről, rezonálási képességről, tehát bi-
zonyos mértékű  hasonlóságról tesz 
tanúságot. Talán nem túlzunk, ha 
a lényeget illetően és a komplexusok 
tekintetében csak az inteligencia fo-
kában látunk különbséget az orvos 
és ápoltja között. Csáth egy ideig 
olyképpen védekezik az őrület (vagy-
is a kisasszony alkata által jobb 
híján választott kényszermegoldás) 
ellen, hogy — főleg novellák formá-
jában és az értelem játékosságával 
— „kiírja" magából. A tiszta lelki-
ismeretű  szadizmusra aligha talá-
lunk Csáth prózájához mérhető  pél-
dákat a magyar irodalomban. 

Az a kérdés is könnyen feltehet ő , 
hogy vajon miért éppen a Jung-féle 
komplexusok vonalán kezdett pszi-
choanalitikai vizsgálatához az ifjú po-
lihisztor. Nyilván azért, mert az ál-
tala említett komplexek — naplója 
tanúsága szerint — egyéni élmény-
világát is érintették, annak ellenére, 
hogy — mindaddig, míg az ópium 
nem roncsolta szét teljesen az ide-
geit — G. kisasszonyal ellentétben 
gondosan ügyelt azok egyensúlyára. 
A fiatal orvos hat olyan komplexust 
sorolt fel előtanulmányában, mely 
közvetlenül határozza meg az én-tu-
datot. E komplexusok közül — a 
magánélet naplójának alapján 
négyet az orvosra is jellemz őnek 
érzünk. A fajfenntartási, az önfenn-
tartási, az anyagi és az ambíció-
komplexusról van szó, melyek fon-
tos motívumokként gyakran felt űn-
nek nála. „Könnyebb" tehát a hely-
zete betegénél, akire a származási 
és a vallási komplexus is nagy ter-
heket ró. 

Már kortársa, Ferenczi Sándor 
is bírálta Csáth Gézát elhamarko- 
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dott következtetéseiért; beleél ő  ké-
pességét, az új ismeretek eredeti al-
kalmazását azonban a mai tudósok 
sem vonják kétségbe. Emellett a 
szövegnek szépirodalmi kvalitásai is 
vannak: a meggyőzésnek az ismét-
lésben is kifejeződő  erőfeszítései 

utalnak rá, hogy az íróban szemé-
lyes élménnyé vált az eset. Általa 
önmagáról s általában az emberr ől 
is sokat mondhatott, noha látszó-
lag csak egy rendkívül groteszk ön-
életrajzi mű  (egy én-regény) meg-
győző  értelmezéset adta. 

VAJDA GÁBOR 

A HELYI SZÍNEK KÖLTŐJE 

STOJAN BERBER: Ne san. 
Gradska biblioteka, Sombor, 1982. 

A szerb siratóénekek ma már kissé 
megkésett fclytatójaként jelentke-
zett Stojan Berber, ez a Szerbiában 
született, de Zomborban feln őtt köl-
tő . Nem személyes élményeinek la-
mentációja, amit a múltról, menekü-
lésről, pusztulásról, végül a szaba-
dulásról és győzelemről írt a megélt 
emócióknál semmivel se sápadtabb 
intenzitással. Ellenkezőleg, mintha 
költészetében a távlat organikus 
egészbe sűrítette volna mindazt, 
ami ebből a kataklizmából ma már 
történelem és literatúra, mégis ott 
él azonban kitörölhetetlenül az utó-
dok tudata alján. 

A historikus népi éneknek gaz-
dag múltja van a szerb költészet-
ben. Ezzel léptek a világirodalom-
ba. S ha Višnjić , a vak regős temati-
káját nem is hagyta eltűnni az idő , 
mert újabb borzalmak tették aktu-
álissá, századunk délszláv költői 
már pallérozottabb, intellektuáli-
sabb formanyelvvel, európaibb mo-
dorban kiáltották világgá a maguk 
fájdalmát. Illetve, ahogy Stojan Ber-
ber egyik kritikusa, Stevan Vreba-
lov írta: „ ... égy kiirtásra ítélt nép 
sorsát." Ennek a népnek nagy ré-
sze azonban csodával határos mó-
don megmaradt, kiküzdötte ma-
gának a győzelmet, úi hazára talált 
és abban — Stojan Berber család-
jához hasonlóan igen sokan — új 
lakóhelyet. Így történt, hogy a köl-
tő  hároméves korában Zomborba 
került s ez a város jelenti számára 
a szűkebb hazát. 

Nem is tudom, hogy lett volna 
valaha költő  ezen a tájon, aki a  

couleur locale-nak ilyen megszállott-
ja lett volna, mint ő. Tavaly meg-
jelent, s ihletettségének leger ősebb 
versgyűjteménye, a Nesan (Nem 
álom) az említett fájdalmas, majd 
jobbra forduló történelmi módosu-
lásnak megrendítő  hitelt ad, hogy 
aztán a megmaradás öröme csapjon 
magasra a hangjában, s ez az új ha-
za, ha lehetséges, eltakarja a messzi 
múltba merült régit. 

Az időben és térben körülhatá-
rolt Éden Stojan Berber verseiben 
Zombor, amelyet Veljko Petrovi ć  
„Síkváros"-nak nevezett, s amelynek 
utcáiról, tereiről, parkjairól és la-
kosairól senki nem írt olyan elra-
gadtatással, mint ez a messzi dél-
ről ideszármazott költő , aki mintha 
mindenkinél mélyebb gyökeret 
eresztett volna itt. Legutóbb egy 
egész kis füzetet szentelt Zombor 
dicséretének. Ismerni kell azonban 
a Nem álom múltat felpanaszló lí-
ráját, hogy az áttétel ne legyen ver-
ses krónika, hanem az on revient 
toujours gyerekkori eszméléséb ől 
eredő  vallomás, amely nem engedi 
meg, hogy a téma közhelyszerű  mel-
lékzöngéje is megszólaljon, de még 
a pátosz is eredeti zengzetet kapjon. 
S ha Berber érzelmeinek túláradá-
sa nincs is mindig arányban a hely-
történeti motívumok jelent őségével, 
mégis megvesztegetően érdekes ez 
az őszintének tetsző  elragadtatás a 
város egy-egy pittoreszk részletét ől. 
Az olyan meglehetően elkoptatott, 
olcsó anzikszokról ismert helyi sa-
játosságokról, amilyenek a tereket 
körülálló fiákerek, vagy a belvárost 
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szegélyező  celtiszfák, a „bogyósok" 
sűrű  sora. Az őslakosoknak mind-
ez a megunt valóság kelléktárába 
tartozik, az embernek mégis önkén-
telenül ; fel kell kapnia a fejét erre, 
a rajongásra, a szabad versek zu-
hatagában természetesen, ahogy 
Walt Whitman sem volt képes ösz-
szecsengő  rímekbe foglalni a de-
mokrácia és az új világrész újrafel-
fedezésének örömét. 

Tetszésünket nyilván az áthallás, 
a múltról szóló siratóénekek fel-
hangja is segít kiváltani; a felisme-
rés, hogy a költő  honnan jött és 
miért, hogy aztán mindez mintegy 
megszépítő  varázslatba vonja Zom-
bor kitartó felmagasztalását. A vas-
tag alapokra épült városházával, 
amelynek 

ablakai mögött városbírák ülnek 
komoly esküdtek és szenátorok 

kinn éjfélt üt a toronyóra 
így elölről kezd ődik minden 
mint az id ők elejét ől fogva 

Persze itt van Zombor láthatat-
lan folyója, a Mosztonga is, ame-
lyet már nem úgy hívnak, de „álmá-
ból hallani lehet a korhadt hajók 
ropogását", és itt van a Kanális, 
amelynek partján „az ember maga 
marad a testével, árnyékát mélyre 
viszik a sötét hullámok", s megje-
lenik háromszáz év messzeségéb ől 
a pasa palotája „kéményén az alvó 
gólyával, odalenn a nyerítő  lovak-
kal, míg a hírnök a szultán üzene-
tét hozza". De a topográfiai jelleg-
zetességeken kívül, zegzugos utcá-
kon és tereken túl a Zentai csata 
hatalmas vászna ugyancsak megih-
leti a költőt, olyannyira, hogy a fes- 

tőnek, Eisenhutnak ajánlja versét, 
eltűnődve a képen, amelyen a zom- 
boriaknak is ott kell lenniük, amíg 

csak a kard éle ér el 
egyik haláltól a másikig 
csak a lándzsák hegye 
a zászlókat tartók keze 
az ősök hozzánk ér ő  keze 

Múlt és jelen relációiban a vá-
ros egységes hangulatvilága az, amit 
Berber a legfontosabbnak tart, egy 
külön kis kötetben fejtegetve, hogy 

 lehet, de elmenni belőle 
 

aki Sumadiját aki Kordunt 
aki Dalmáciát hordja magában 
aki a Kárpátokról aki a Balatonról 
aki a Bácskáról álmodik 

Az ilyen lokális természetű  lírá-
nak persze megvannak a maga ve-
szélyei, amelyek most még nem ér-
ződnek Stojan Berber verseiben. Ná-
la még a szerelmi vallomás is Zom-
bor látható kulisszái között hang-
zik el, legutóbb megint egy egész 
kis kötet lapjait kitöltve, s az ol-
vasó nem képes leküzdeni magában 
azt az aggodalmát, hogy a bezárkó-
zásnak ez a költészete esetleg eláldja 
a fejlődés útját. 

Ettől függetlenül azonban rend-
kívül érdekes a helyi színeknek ez 
a tobzódása, amelyből nem hiányzik 
a város nevezetes alakjainak felvo-
nulása sem Laza Kostićtyal, Veljko 
Petrovićtyal Vera Gucunjáig, aki fia-
talon esett el „s szeméből a fény 
szárnyat adott az embereknek". 

Már ezért is érdemes lesz figye-
lemmel kísérni Stojan Berber továb-
bi költői mutatványát. 

HERCEG JÁNOS 

VÁGYAK KÖNYVE 

MARIJA šIMOKOVIĆ : Majstor žudnje. 
Minerva, Subotica, 1983. 

Marija šimoković  a költészeti irá- 
nyukat, látásmódjukat, hangvételü- 
ket nem változtató alkotók közé 

tartozik. Legújabb; Majstor žudrtje 
(Vágy mestere) című  versesköteté- 
re is ugyanaz az emberi sorsproblé- 
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mákkal foglalkozó témakör és lírai 
kifejezésmód jellemző, mint az 1972-
ben megjelent Sam čovek (Maga az 
ember), az 1976-ban kiadott Iščeku-
jući Jonu (iónára várva) és az 1980-
as Ne boj se, tu sam (Ne félj, itt 
vagyok) című, eddigi verseskönyvei-
re. A fejlődés azonban nyomon kö-
vethető  ezekben a kötetekben: a 
tárgykör mind újabb motívumok-
kal gazdagodik, _ az élménytartalom 
mindjobban kiszélesedik, az egyre 
árnyaltabb kifejezésmód pedig mind 
nagyobb átélésről tesz tanúbizonysá-
got. Ebbe a fejlődési ívbe illeszke-
dik a természetes és közvetlen, mé-
lyen emberi hangvétel is, amely Ma-
rija Šimaković  'költészetében már 
kezdettől fogva meggyőző  erejű  ha-
tással nyilvánult meg. 

Legújabb könyvének csaknem 
félszáz versét négy fejezet foglalja 
magába. Az első  fejezet Baš-Čaršija 
cím alatt Szarajevó romantikus, 
múltban gyökerező  színfoltjait örö- 

kíti meg hangulatos, képszerű  le-
írásokkal: az orientális város jel-
legzetes utcáit és szeretetre méltó. 
régies életvitelű  embereit, mecset-
jeit és hídjait, kávéházait és egzo-
tikus illatait. Ezekből a versekből 
a világ szépségeit és érdekességeit 
megismerni és megérteni akaró lé-
lek vágya árad felénk. 

A második, címadó fejezet, a 
Majstor žudnje (Vágy mestere) tar-
talmazza az elemi erővel feltörő , 
mind újabb és újabb élményekre 
és tettekre szomjúhozó vágyról szó-
ló verseket. Ez az a világ- és élet-
építő  vágy, amely az ember sorsát 
küzdelmessé és széppé, s tragikus-
ságában. is boldoggá, mert állandó-
an továbbhaladóvá, meg nem tor-
panóvá és újat teremt ővé teszi. Utak 
és utazások, vonatok és állomások 
a gyakori motívumai ezeknek a ver-
seknek, mint például a kötet cím-
adó, rímes miniatűrjének is: 

„probudila me tramvajska karta 
noćas sam njome putovala oko sveta 
spustita me bez kajanja i suza 
u miris leta" 

(fölébresztett lám a villamosjegy 
az éjjel véle föld körüli úton jártam 
bánkódás és könnyek nélkül rakott 1e 
nyár illatába) 

E versek eszmei tartalmát az el- pezik. A Daljina (A távol) című  
indulások és megérkezések, visszaté- hosszabb költemény befejez ő  része 
rések és újraindulások kérdései ké- így vall err ől: 

„átjutva a hetedik falun 
megfáradtan ködösen látnak 
s a távol még távolabb 
leülnek és meghányják-vetik hogy 
visszatérnek a távolt nem lelve 
s visszatérnek 
de estefelé megint a falun át jajdul a távol 
az öregek suba dunyha alá bújnak 
a fiúk meg reggel mikor a remény legkisebb 
s a szó leggyérebb 
elindulnak hogy a 
távolt beérjék" 

A kötet szerelmes versei a har-
madik, Kovači vremena (Az idő  ko-
vácsai) című  fejezetben találhatók, 
mintegy utalva arra, hogy a szere-
lem kovácsolja az ember létidejé-
nek : ötvözetét. Ezek között van a 
könyv egyik legszebb darabja is, a 
Jednostavno tu si (Egyszerűen itt  

vagy) című  négyversszakos költe-
mény, amely végig egyenletes, . ti-
zenkettes (6+6) szótagszámú ritmi-
kus verssorokkal és szépen csengő , 
kristálytiszta rímekkel beszél a nagy 
szerelem egyszerűségéről és maga-
tólértetődéséről. Íme a költemény 
első  versszaka: 
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„jednostavno tu si i dišeš uz mene 
ne trebaju re či stare savremene 
ne treba ni oganj ni pesma ni ćutnja 
tu si i dobro le kao smiraj slutnja” 

{egyszer űen itt vagy s lélegzel mellettem 
sem régi sem új szót nem mondunk mi ketten 
nem kell a dal a csend a t űzzel perzselés 
itt vagy és ez oly jó mint az est a sejtés) 

Az utolsó, Testament (Végren-
delet) című  rész költeményei az 
ember helyét keresik az életben, a 
világban, a természetben. A Šta 
zvezde vide (Csillagok mit látnak) 

„csillagok mit látnak a tengerben 
mit lát a tenger felh őkön kívül 
már évezredek óta nézegetik egymást 
és soha nem fáradnak el egymástól 
mi meg érkezünk és távozunk kérdezgetünk és maradunk 
elbűvölten a színjátéktól amely 
naponta megismétl ődik" 

című  vers a villanásnyi emberi lét 
értelmét kutatja a monumentális 
méretű  és szépségű  természeti vi-
lágban: 

Ami a versek formáját illeti, a 
könyv költeményeinek java részét 
zenei elemekben gazdag szabad rit-
musok alkotják. A versek dallamos-
ságához az egyes sorok önálló, belső  
ritmusán kívül a helyenként föl-föl- 

bukkanó rímek is hozzájárulnak, 
ahogyan például többek között a 
Posle podne izvestan sat (Délutá-
nonként bizonyos órában) című , ere-
deti felépítésű, virtuóz ritmusú és 
rímelésű  kisebb költeményben is: 

„sve žene u isto vreme u iste sate 
prošlost posuvrate 
da srebrnim koncem zašiju mesto 
gde beše kraljevstvo gde beše 
presto" 

(az asszonyok mind egy id őben egy órában 
múltjuk mámorában 
ezüstfonállal varrják be a helyet 
hol a királyságuk volt hol trónjuk 
lehetett) 

A fentieket összegezve leszögez- tének egy újabb, pompás állomá-
hetjük, hogy a verseskötet Marija sát jelenti. 
Šimoković  töretlen ívelésű  költésze- 

KENYERES KOVÁCS MÁRTA 



Az Üzenet pályadíjait 
odaítélő  bizottság jelentése 

A Szerkesztő  Tanács által minden évben kinevezett bí-
ráló bizottság immár nyolcadszor ítéli oda a folyóiratunk-
ban megjélent legjobb szépirodalmi alkotásért, a jugoszláv 
nemzetek és nemzetiségek irodalmával foglalkozó tanulmá-
nyért, valamint munkásmozgalom-történeti, szociográfiai, szo-
ciológiai szakdolgozatért az Üzenet pályadíját. 

A zsüri, melynek elnöke Juhász Géza író, egyetemi tanár, 
tagjai pedig Fejes Szilveszter, a 7 Nap igazgatója és Szöll ősy 
Vágó László, a Magyar Szó újságírója voltak, a következ ő  
határozatot hozta: 

Tekintettel arra, hogy az Üzenet pályadíja a megfe-
lelő  szabályzat rendelkezései értelmében ugyanannak a sze-
mélynek egynél többször nem ítélhető  oda, eddig nem dí-
jazott szerzők tollából pedig a múlt évben a lap nem közölt 
olyan írást, mely méltó volna a díjra, az 1982. évben megje-
lent szépirodalmi műért járó díjat nem osztja ki. 

A jugoszláviai nemzetek és nemzetiségek irodalmával 
foglalkozó írásért járó díjat VARGA ISTVÁN-nak ítéli oda 
1982-ben megjelent írásaiért. Ezekben a szerző  — a folyóirat 
régi, rendszeres munkatársa — a hazai és világirodalom je-
les alkotásainak elemző  értékelésére vállalkozott: Finn népi 
írók (Pentti Haanpaa, Toivo Pekkanen, Yrjö Kokko);Érté-
kek és kétségek (Brasnyó István: Hósáv); Kollár István 
igazsága (Hornyik György: A gyárkapun kívül); A parasztok 
újrafelfedez ője (Ferdinando Camon művészetéről); A partta-
lan ;kísérletezés esélyei (Brasnyó István: Az imágó); A Nobel-
díj árnyékában (Alejo Carpentier munkásságáról). Az írások 
a folyóirat múlt évi 1-2., 3., 6., 7-8., 9., illetve 12. számá-
ban jelentek meg. 

A munkásmozgalom-történeti, . szociográfiai és szocio-
lógiai munkák kategóriájában MÉSZÁROS ZAKARIÁS-t ju-
talmazta a Josip Broz . Tito-műveket bemutató könyvismer-
tetőiért: Hat hónap történelme — három kötetben (Josip 
Broz Tito Összegyűjtött művei VIII., IX., X.), megjelent a 
folyóirat múlt évi 1-2. számában, és önéletrajzi vallomások 
(Josip Broz Tito: Autobiografska kazivanja I—II.), melyet 
múlt évi 10-11. számunkban közöltünk. 

A bizottság tagjai: 

Fejes Szilveszter 
Juhász Géza 
Szöllősy Vágó László 
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ÉLETJEL KÖNYVEK 

CSÉPE IMRE: Határdomb (vallomások) 	 elfogyott 

KOLOZSI TIBOR: Szabadkai sajtó (1848-1919) 	 elfogyott 

PALINKAS JÓZSEF: Szabadka népoktatása (1678-1918) 	 elfogyott 

LATÁK ISTVAN: Vaskoszorú (lírai emlékezések) 	 elfogyott 

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

SZEKERES LÁSZLÓ: Szabadkai helynevek (helytörténeti kézikönyv) 	elfogyott 

GAJDOS TIBOR: Emlékvár (regény) 	 elfogyott 

VIRAG ÁGNES: Skarlát virág, (Versek) 	 8 dinár 

PETKOVICS ,KÁLMÁN: A kérd ćiMes ember (dokumentumriport) 	elfogyott 

LACZKÓ ANTAL: Vasasrapszódja' (versek) 	 elfogyott 

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

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

Nappalok horgonya (válogatás a Rukovet munkatársainak írásaiból) 	40 dinár 

GARAY BÉLA: Festett világ (színészek és szerepek) 	 elfogyott 

Jávorfácska (félszáz szajáni népmese) 	 elfogyott 

CSÁTH GÉZA—HAVAS EMIL--MUNK ARTÚR: A repülő  Vucsidol elfogyott 
(regény) 

URBÁN JÁNOS: Sziromfészek (gyermeknovellák) 	 elfogyott 

MUHI JÁNOS: Mesélő  múlt (helytörténeti írások) 	 50 dinár 

DÉR ZOLTÁN: Szembesülések (kritikák, tanulmányok) 	 elfogyott 

DETTRE JÁNOS: 117j partok felé (válogatott cikkek) 	 120 dinár 

A jövőben is élni (délszláv szerelmes versek) 	 elfogyott 

Susreti (mađarska poezija u Jugoslaviji) 	 elfogyott 

BODROGVARI FERENC: Pedagógia és elidegenedés (értekezés) 	80 dinár 

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

LÉVAY ENDRE: Az utak ismeretlenjei (elbeszélések) 	 100 dinár 

URBÁN JÁNOS: Látomás a fennsíkon (versek) 	le 
	

80 dinár 

W" 

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