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CSUKA ZOLTÁN 

PÉCS FÖLÖTT CSILLAG 

VISSZAEMLÉKEZÉSEK 

A kilencszázhúszas esztendő  első  napja éles, jeges északi széllel köszön-
tött be. Az Utcákon behúzott nyakkal, diderg ősen siettek az emberek, 
csak úgy futtában kívántak egymásnak boldog új esztend őt s máris to-
vább szaladtak. Mi' hárman, apám, anyám és én, most nem szilveszte-
reztünk nővérem nemrég hozta világra elsőszülött kislányát, Editet (még 
három lány követte ezt az els őt és egy kisfiú, Zoltán.) 

Apámmal, aki zsoltáros székely paraszti család sarja volt, együtt 
mentünk az újévi istentiszteletre s aztán szorongó szívvel a Munkácsy 
Mihály utcába, a kicsinyke udvari szobába. 

Útközben újságot akartunk venni, de nem kaptunk; aznap kezdődött 
a nyomdászok sztrájkja, amelyet a vas- és gépmunkásoké követett. Vé- 
gigsiettünk az elhagyatott utcán és bekopogtunk. 

Emmike akkor már holtan feküdt az ágyán, az orvos és halottkém 
is elment, édesanyja a koporsót várta, amelyet hamarosan hoztak is. Az 
ágy fejénél feszület állt, mellette gyertyák lobogtak. Édesanyja egyedül 
volt, férje már évek előtt meghalt. Bátyja, ha tudta volna is, hogy húga 
meghalt, nem jöhetett, mert hetenként csak egyszer járt — ha járt — a 
„demarkációs vonat". 

Két nap múlva temették, ugyanolyan fagyos, szeles id őben, mint a-
milyen újév napja volt. Az iskolában még karácsonyi szünet, iskolatársai 
nem tudtak a halálesetről, s így csak nagyon kevesen követték a kopor-
sót, ákiknek élén a katolikus pap és a kántor sietett. Már alkonyodott, a 
város fölött a hegyen már gyulladoztak a fények, amikor gyalog vissza-
siettünk a városba. Fülemben még sokáig ott csilingelt a temet ői lélek-
harang szava. 

Az élet pedig ment tovább, mintha mi sem történt volna. Mikor 
az iskola újból megkezdődött, már diáktársaim is tudták, milyen bánat 
ért, sőt a tanárok is; hosszú hetekig békén hagytak, egyik sem felel-
tetett. 

Én sokáig a koporsóról énekeltem, amely Szent Mihály lován komo-
ran úszott tova a kora téli alkonyatban, aztán elt űnt a sírgödör mélyén; 
a „meghalt menüettről", amely nem is oly rég s mégis olyan távol muzsi-
kált a gyertyafényes estben, mert nem volt villany, és álanodoztam a 
kicsi társról, aki oly gyorsan hátat fordított ennek a világnak. De az 
örökké vidám, ifjú diáktársak közt, a tanulás, a lapszerkesztés, az ön-
képzőkör gondjaiban és a forrongó világban, amely nap-nap után új 
szenzációkat hozott, a nagy seb hónapról hónapra gyorsan hegedt. 

Az új, az avantgarde magyar irodalommal már előbb is találkoztam, 
s igen nagy hatással volt rám Kassák Lajos stílusforradalma és a Bécs-
ből hozzánk érkező  MA és a magyar lapok. Már 1920 februárjában meg-
jelent Pécsett egy aktivista folyóirat, az 1920, s maga a cím is meghök-
kentő  volt. Haraszti Sándor szerkesztette, akire még a reáliskolából em-
lékeztem, amint roppant határozott és fölényesked ő  hangon ágált a fo-
lyosókon. Éri, a ,negyedikes", az alsós, legalább olyan nagy tisztelettel néz-
tem föl rá, mint Kodolányi János barátunk lobogó sörényére, amely a 
tízpercekben végighullámzott a széles folyosón. Voltaképpen másra nem 
emlékszem, csak erre a költ ői hajra, s alatta a vézna test fölött lámpás-
ként ragyogó, lángban égő  szemekre. A kisdiákok utána fordultak és tisz-
telettel suttogták: költő. Kodolányi aztán jó darabig eltűnt az • életem-
ből, én más iskolába mentem, ő  pedig Székesfehérvárra ahol a forradalmi 
időkben állítólag az „iskoladirektórium" elnöke lett. AÍena is folytathatta 
tanulmányait ottan, hanem visszajött Baranyába, s csak akkor ismerked 

487 



tem meg vele személyesen amikor már a Krónika című  folyóiratnál se-
gédszerkesztősködtem , s Kodolányi verseivel keresett fel bennünket. De 
már akkor elbeszéléseket is irt, hogy aztán végleg hátat fordítson a lí 
rának és regényíró legyen belőle. 

„Epater le bourgeois". Valóban csak úgy áradt a megrökönyödést 
Keltő  új stílus az 1920 hasábjairól, s nem tagadom, engem is lázba ho-
zott, noha expresszionista szabad verseket csak jóval kés őbb kezdtem 
Írni, már a Krónika hasábjain, majd 1922-ben újvidéki folyóiratomban, 
az ÜT ban. Még ma is jól emlékszem Haraszti Sándor beköszöntő  cik-
kére az első  számban: „Kopogunk a koporsókon", Kissé mesterkéltek és 
eltúlzottak voltak ezek az expresszionista sorok, s még ma, több évtized 
távolából is annak látom őket. Ugyan kit ne hökkentettek volna meg 
akkoriban az ilyen mondatok: „Mi jöttünk régi hidakon át a Tegnap 
Börtönéből szabadultan és a piramisok alól, a katakombák vesztőiből ki-
szökött tempónk testvértelen er őnket szívünket utolsó grádicsáról, teli-
torkú örömzsoltárral kiparittyázta a meztelen mez őre" ... Fel is kavarták 
Pécs irodalmi közvéleményét s nem maradtak hatás nélkül. Haraszti mel-
lett Sahuber Rezs ő , Garai Károly, Pataky Sándor és még mások dolgoz-
tak ebbe a folyóiratba, akiket azóta rég elragadott az irodalom mell ő l 
az élet. 

Ebben az évben lettem szerelmes a francia irodalomba és — főként 
— Párizsba; ebben, bevallom nagy része volt francia—magyar szakos ta-
náromnak, Fehér Sándornak. Tudtam, hogy Anatole France és más .fran-
cia írók műveit fordítja, s főleg akkor nőtt nagyot a szememben, amikor 
egy könyvkereskedés kirakatában megpillantottam egyik fordítását, a 
Nyársforgató Jakab meséi. Akkoriban olvastam a nagy francia mester 
fintorosan végződő  Az istenek szomjaznak című  regényét (még nagyon 
is élt bennem az előző  évi magyar forradalom emléke), s a többit: Coig-
nard abbé véleményeit, A fehér kövönt, A vörös liliomot. Nagyon szeret-
tem Romain Rolland-t (Jean Cristoph,, Cola s Breugnon máig ható él-
mény maradt bennem); lelkendezésben odáig mentem, hogy a tanári 
könyvtárból kivettem Descartes A filozófia elvei című  művét. (A kötet 
még felvágatlanul hevert a könyvtárban.) Fehér Sándornál tapasztaltam 
először a tanár nemesen egyszer ű  közvetlenségét; nem úgy beszélt velem, 
mint diákkal, hanem mint jóbaráttal, nyoma sem volt benne a fens őbbsé-
ges leereszkedésnek. Azok között volt (Doktor Sándor, Ember János tan-
felügyelő, Bodnár Zsigmond, Polácsi János stb.), akik rendszeresen el ő-
adásokat tartottak a Munkásiskolában, s még hozzá, mai nyelven szólva, 
„társadalmi munkában", de mégis egy nagy különbséggel: az uralkodó ha-
talom ellenére, tehát tántoríthatatlan meggyőződésből. 

Mert ebben az évben már bátorság kellett ahhoz, hogy az úgyneve-
zett értelmiségiek közül bárki is a munkásság ügye mellett kitartson, 
annál is inkább, mivel a polgári osztályban népszerűtlenség járt érte, hi-
szen a hazaárulás gyanújával, sőt vádjaval is szembe kellett néznie. Amíg 
ugyanis alig félév előtt a polgárság szinte természetesnek tartotta, hogy 
a szerb hatóságokkal fraternizáljon és a megszállás további fenntartását 
kérje tőlük, most a szerb vezetők (Svetozar Ragić  alispán, Čolakantić  
városparancsnak) a maguk nacionalista szempontjából közeledtek a 
munkássághoz, amely tiltakozott az ellen, hogy a fehérterror urai ebbe 
a városba is bejöjjenek, ami kétségkivül a Tanácsköztársaságban részt 
vett munkásság el leni hadjáratot indította volna el. Ezt persze a polgár-
ság nem nézhette jó szemmel: amit szabad Jupiternek ... Másfél évvel 
később el is következett a bosszúállás korszaka. Mi ezt már akkor, diák-
fejjel is tudtuk s szembe is szálltunk az egész tanári karral, és közülük 
teljes szívvel csak Fehér Sándor maradt az oldalunkon. Amikor néhány 
hónappal később leérettségiztünk s bankettet akartunk tartani, a tanári 
kar, Schindler József igazgató' úrral az élen kijelentette, hogy bankettet 
és irodalmi ünnepséget ilyen „gyászos" id őkben nem tarthatunk, s ők azon 
nem jelennek meg. Mi pedig az ünnepséget és a bankettet is megtartottuk 
s azon tanáraink közül csupán Fehér Sándor vett részt. 

Amikor február végén a pécsi lapok részletesen beszámoltak So-
mogyi és Bacsó meggyilkolásáról, nemcsak a munkásság, hanem a sza- 
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badelvű  polgárság is elkeseredetten tiltakozott az iszonyt kelt ő  gaztett 
ellen. ,  Hatalmas néptömeg vonult fel erre a gyűlésre, amelyet a szerb 
hatóság a saját taktikai szempontjából, természetesen, szívesen engedé-
lyezett. A gyűlés főszónoka Doktor Sándor volt, aki azt hangoztatta, hogy  
azok' az ál eresztények, akik a krisztusi t anok mögé bújva cselekszik gaz-
tetteiket, 

 
 ma is szívesen megfeszítenék Krisztust, ha megjelennék köztük. 

Nem ` sokkal később Nendtvich Andor polgármester „jóakaratú" felhívá-
sára, -hogy a szocialisták „korszer ű" programot adjanak a pártnak, a 
Munkás így válaszolt: „A mi programunk, ha reformra szorul, semmi 
esetre sem lehet .olyan, amely jobbra kanyarodást jelent, hanem csak 
olyan,-amely balra-mutat... Álszocialisták, papiroselvtársak nem evickél-
hetnek a mi légköveinkben." A gyűléseken pedig Lenint éltették és Hajdú-
Gyula hazatérését követelték, ami természetesen a szerb hatóságoknak 
sem tetszhetett. 

Igy hát érettségi után szemtől szembe kerültem az élettel, s az ak-
kori körülmények között nem is gondolhattam , arra, hogy valahová f ő-
iskolára vagy egyetemre iratkozzam; az élet feladataival szembenézni és 
gyakorlati munkát végezni, ez volt az én els ő  szemeszterem. Amint már 
az iskolában bevezettem magamnak a „polyteohnikai oktatást" és kapálni 
mentem, vagy söröskocsit kísértein, most olyan életformát kellett válasz-
tanom, amely elsősorban kenyeret, megélhetést nyújt, viszont ugyanakkor 
folytatnom kellett a tanulást. Arra egy percig se gondoltam, hogy vala-
miféle „hivatalba" menjek írnoknak vagy más effélének; ehelyett lapot 
indítok, kiadom első  verseskönyvemet és meséskönyvemet, ugyanakkor 
pedig olyan szakmát keresek, ami megélhetést biztosít. Mert azzal már 
akkor tisztában voltam, hogy irodalomból megélni aligha tudok, de új-
ságírónak sem akartam menni, ez egyáltalán nem vonzott. Fehér Sándor 
már a tanév befejezése után foglalkozott a gondolattal, hogy kivándorol e 
reménytelennek látszó világból; valahová nyugatra megy. Ezt az érett-
ségi banketten bizalmasan meg is mondta nekem. 

A villamosvasút dolgozói között volt néhány jóbarátom, akik felhív-
ták figyelmemet arra, hogy a keresztényszocialistákkal egyre élez ődő  harc 
miatt szívesen vesznek fel a villamoshoz olyanokat, akik szocialisták, én 
pedig az egész iskolával együtt már egy év el őtt beiratkoztam a pártba, 
később pedig a kommunista ifjúmunkások szervezetébe. Igy aztán ősz 
felé behívót kaptam kocsivezet ői próbaszolgálatra, hogy levizsgázzam. 
Vagy egy hónapig kaptam gyakorlati és elméleti oktatást s vezettem 
villamost, természetesen egy tapasztalt kocsivezet ő  irányításával, aztán 
vizsgát tettem. Most már csak a végleges alkalmazásra kellett várnom, 
ami elég sokáig húzódott, s csak az után léptem munkába, amikor a vá-
rosvezetés a munkásság embereinek kezébe került. 

Másik tervem könnyebben ment. Már diákkoromban, amikor a Diá-
kot és főleg amikor az Llj Diákot szerkesztettem, bizonyos gyakorlatot 
szereztem a lapszervezésben is, így hát elhatároztam, hogy kiadom els ő  
verseskönyvemet. A Taizs nyomdából kaptam árajánlatot. Összeállítottain 
a kötetet, aztán elvittem Fehér Sándorhoz, nézze át (mai kifejezései .„lek-
torálja”) s írjon előszót hozzá. Fehér már útra készül ődött s úgy láttam, 
bizonyos meghatottsággal fogadott. Azt mondta, hagyjam nála az anya-
got, majd átnézi és megírja a bevezet őt. Nem telt bele egy hét, a beve-
zető  és a versek kézirata nálam volt, nyomdába lehetett adni. Sohasem 
felejtem el Fehér Sándor szemét, amely olyan közelr ől nézett rám, mint 
addig még soha. Nem láttam abban a tekintetben mást, csak bánatot és 
szeretetet. S meghökkentem, hogy egy férfi szemét ilyen mély árkok ve-
hetik körül. Hiszen egészen fiatal lehetett az az ember, nem lehetett 
több harmincöt-negyven évesnél, s én szinte megrendültem: a csalódások 
milyen mély redői futnak végig a homlokán és a szája körül is. 

Mikor elváltunk egymástól, kezet fogott velem, aztán homlokon csó-
kolt és egyszerű, keresetlen szavakkal kívánt az életben minden jót. 
Soha többé nem láttam. 

(Harminc esztendővel később, egy zimankós télvégi éjszakán egy 
nagyon öreg, nagyon megviselt és csonttá soványodott, de szénfekete sze-
mű  és fekete hajú férfi cellájába kísértek cellatársnak. Egy hónapot töl- 
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töttünk együtt; volt id őnk megismerkedni egymással. Elmondotta, hogy 
Simon Mózesnek hívják beregszászi ügyvéd , majd két évtizeden át a 
csehszlovákiai párt képviselője volt a prágai parlamentben. Előzőleg pe-
dig, a Tanácsköztársaság idején, Kaposvárott töltött be igen fontos funk-
ciót; ott ismerkedett meg a pécsiekkel, Hajdú Gyulával és Haraszti "Sán-
dorral is. Mikor a német fasiszták Csehszlovákiát lerohanták, szinte az 
utolsó pillanatban sikerült repülőgépen elmenekülnie; el őbb Hollandiába, 
majd Londonba ment, később pedig New Yorkba, ahol a magyar nyelvű  
kommunista lap szerkesztőségében dolgozott. Sokat mesélt feleségéről, 
Editről — akit úgy hivtak, mint az én feleségemet —, s ez is közelebb 
hozott bennünket. Hatvannégy éves volt akkor Mózsi, de olyan szerelem-
mel szólt asszonyáról, hogy az egy húszévesnek is becsületére vált volna 
s én akkor döbbentem rá — amivel jóval később Kassák öregkori sze-
relmi költészete is lenyűgözött —, hogy a hatvanéves ember is ifjúi he-
vülettel szerethet — ha igazán szeret. 

Egykori New York-i magyar barátairól is sokat beszélt, köztük egy 
White nevű  textilesről, aki valamikor vidéki tanár volt Magyarországon. 
S miközben leírta előttem ezt a White nevű  férfit, hirtelen gyanú támadt 
bennem, hogy ezt a ,,vidéki tanárt" én is ismerem. Megkérdeztem: 

Nem Pécsett tanárkodott valamikor ez a te White barátod? 
— De igen. Honnan tudod? 

Francia—magyar szakos tanárom volt. Ezenkívül ő  írta első  ver-
seskönyvem bevezetőjét. Akkor Fehér Sándornak hívták. Még most is em-
lékszem a befejező  sorokra. Jól megtanultam: 

„Csuka Zoltán, miért jöttél hozzám? Miért akartad, hogy a te ta-
vaszi nekivirulásodat én lendítsem az emberek közé? Tudhatnád, hogy az 
ilyen magamfajta, nyárvégi ember nagyon tudja már, hogy mikben fogsz 
csalódni, mennyi hivésed, vágyad, haragod fog fáradt mosolygásba kese-
redni .. . 

Féltenélek, óvnálak, de tudom: hiába. Hát csak ereszd neki a szár-
nyadat, neki a magasnak, úgyis mindegy: te azok közül való vagy, akik 
nagyon megütik magukat.") 

— o— 

Minél inkább növekedett a fehérterror Magyarországon, annál több 
emigráns újságíró tűnt fel Pécs utcáin; ha jól emlékszem, már a húszas 
évek végén kapott menedékjogot többek között dr. Hesslein József, Páz-
mány Zoltán, Páll Tamás, aki Temesvárról került Pestre, majd onnan 
Kassán át Pécsre. Jó részükkel már érettségi után megismerkedtem, éle-
temben azonban Kondor Reg ős László játszott nagyobb szerepet, akivel 
egy éven át szerkesztettem a havonta (és ami f ő  rendszeresen) megjelen ő  
irodalmi folyóiratot, a Krónikát. 

Kondor Regős mögött ekkor már „nagy irodalmi múlt" volt, hiszen 
Pestről .tért haza Pécsett lakó édesanyjához; versei A Hétben és más fo-
lyóiratokban jelentek meg; Raith Tivadar volt akkori eszményképe, sok 
verset közölt tőle az októberben induló Krónikában. Csak természetes, 
hogy az iskolapadból alighogy kikerült ifjú ember ugyancsak felnézett 
Kondor Regősre, akiről .. Kodolányi János azt. Írta a Süllyed ő  világban, 
hogy költői tehetsége tudatában mindig magasra emelt fejjel járkált Pécs 
utcáin, nagyon csinos, szép fiatalember volt: Appoló. Könnyedén lebeg ő  
verseit mindig a Parnasszus éteri magasában írta, a négyéves világégés 
befejezése után is csak ilyenféleképpen ágált a háború ellen: 

„Kék der űre zöld ború, 
mindig, mindig háború..." 

Ebben az évben alakult meg a Művészkör, amelynek tagjai a Royal 
Kávéházban tanyáztak és szőtték terveiket Pécs kialakuló művészi életé-
ről; megalapították a Művészházat, amely a Széchenyi tér egyik házá-
nak földszintjén talált otthonra, az ún. Klozimozi egykori helyiségében 
(ma cukrászda van benne), ahol egyik modern kiállítás a másikat érte. 
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A festők közül Molnár Farkas és Stefán Henrik állt közel hozzám. Ezen 
a nyáron végre beköltözhettünk a rácvárosi sz őlőből és a Petrezselyem 
utcában kaptunk két nagyobb és egy kisebb szobás lakást. Ezek közül a 
legnagyobban, egy tágas, világos : sarokszobában rendezte be műtermét a 
ket festőművész, s ezzel egyszerre én is belecsöppentein a művészélet 
kellős közepébe. Akkor jöttem rá, hogy az olajfesték szaga ugyanolyan 
mámorító lehet, akárcsak  a : nyomda illata, amely négy évtizedig kísérte 
életemet. 

Péćš szellemi 'életere jobban fellendült . A Dunántúlon, Pécsi 
Naplón és Munkáson .  kívül marosan a Hír is megjelent, a keresztény-
szocialitta Pécsi ° Est (Ferr Viktor lapja), kés őbb a Baran Ma-
gyar újság, amelyet Hesslein József dr. szerkesztett néhány Eti 
emigráns közreműködésével , s ez a lap már kimondottan az. új hatalom 
érdekeit képviselte. Ezenkívül több bulvárlap is az utcára került (Császár . 
Géza és .FSkete. Tivadar lapjai). Ez valóságos sajt~idatot jelentett az 
akkor még aránylag kis városban, hiszen P4r.s akk4ril fele-
annyi sem volt, mint az 1945 utáni, lassanként nagyvárosi jelleget ölt ő  
megyei székhely. 

Ennyi újság, hetilap, folyóirat (itt természetesen a jelentéktelenebbe-
ket meg sem említettem) modernebb lapterjesztést és megfelel ő  reklám 
intézmeny létesítését is megkövetelte. Ezekben a hónapokban ismerked-
tem meg Sohmalka Somával, aki Budapestről csöppent hozzánk š szak- 
ember volt ezen a téren. Hórihorgas, szikár, rokonszenves és értelmes 
arcú férfi volt, szerette az irodalmat s nem az üzlet, hanem az irodalom-
pártolás lasdvéért vállalta a Krónika kiadását, valamint els ő  versesköny-
vem; majd nem sokkal később meséskönyvem megjelentetését és terjesz-
tését. Az Apáca utcában volt a székhelye, s oda mentem el Kondor Reg ős 
Lászlóval, hogy megismerkedjem vele. A Krónika emblémáját Molnár 
Farkas rajzolta s -az expresszionista íz ű  fiúakt ékeskedett az egy évig 
megjelenő  folyóirat címlapján. Meséskönyvem, a Mese az orgonakirályfi-
ról és más mesék már a Részvény-nyomda akkori értelemben korszer űen 
felszerelt üzemében készült, s én órák hosszat elnéztem Molnár Farkast, 
amint kőre rajzolta a színes illusztrációkat. Pécs már akkor élen járt 
nyomdatechnika tekintetében, s hogy ez mennyire így volt, csak akkor 
győződtem meg, amikor egy évvel később Újvidékre vetődtem emigrációba 
ott akkor még sem szedőgépet, sem körforgógépet nem találtam a nyom-
dákban. Legfeljebb a Zaštava című  napilap nyomdájában volt szedőgép, 
de rotációs sehol. 

Sohmölka Soma nagy buzgalommal igyekezett a Krónikát és köny-
veinket terjeszteni, s noha honoráriumot alig kaptunk, a nyomdaszámlák-
kal nem voltak gondjaink, s ez az akkori viszonyok között sokat jelentett. 

Ekkortájt ismerkedtem meg .  monsieur Sanconnal, az akkori Pécs 
közismert figurájával; olyan külseje volt, mintha Anatole France valame-
lyik regényéből lépett volna elő. Hatalmas oroszlánfejét akkor még fe-
kete sörény borította, sasorra alatt hosszú bajusz ágazott szét; kimon-
dottan a múlt századvég francia burzsoájának típusa volt; örökké zsa-
kettben rótta az utcákat, hatalmas csónakcipőkben, hüvelykujj vastag-
ságú talppal, a zsakett alatt pikómellény díszelgett. Francia nyelvleckéket 
adott, ebből tengette életét. Állítólag az els ő  világháború idején Ausztria—
Magyarországon rekedt s Pécsett jelöltek ki neki tartózkodási helyet. 
Rossz nyelvek szerint francia katonaszökevény volt, s azt suttogták, hogy 
ama híres Sanson mester távoli leszármazottja, aki a nagy francia for-
radalom idején guillotinnal nyisszentette le a .francia főurak és polgárok 
fejét. Mindenesetre abban az időben már réges-rég visszatérhetett volna 
hazájába, de Pécsett olyan jól érezte magát, hogy élete további során 
is ott maradt mindaddig, amíg a felszabadulás utan szem el ől nem vesz-
tettem. Mindjárt az els ő  franciaórák után heves vitába bocsátkoztunk az 
orosz ,forradalomról; én lelkesen védelmeztem Lenin tanait, monsieur 
Sancon pedig gyűlölködve beszélt a „vörösökről" és.  „bolsevikokról", de 
ebben a szenvedélyes gyűlöletben volt valami megszá llottság, ami már a 
csalódott szerelmi szenvedély megnyilatkozása is lehet. Faképnél is 
hagyhatott volna, hiszen volt tanítványa éppen elég, égis hetenként ha 
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romszor hűségesen fölkeresett, . fölbattyogott a Petrezselyem utcába, és 
francia nyelvleckéinknek legalább a fele szenvedélyes perpatvarba tor-
kollott. 

(Jóval később, úgy kilencszázharminchét táján találkoztam össze 
újbál monsieur San onnal. Én akkor már rég hazatértem az emigráció-
ból, Budapesten a Láthatár című  kisebbségi szemlét szerkesztettem és 
együttműködtem Faluhelyi Ferenc professzorral, a pécsi Egyetemi Kisebb-
ségi Intézet igazgatójával. Nem sokkal később az Intézet Kisebbségi Kör-
levele a folyóirat mellékleteként jelent meg; folyóiratommal így 'kerül-
tűk meg a papírkorlátozó rendelkezést, amely a folyóiratok terjedelmét 
a papírhiány miatt felére csökkentette. Éppen a legközelebbi számot be-
széltük meg, amikor Sancon, aki hetenként többször a francia nyelvet 
gyakorolta a professzorral, betoppant a szobába. Azonnal felismert, s 
mint a héja lecsapott rám: 

A, M. Csuka, visszajött az emigrációból? S mondja, még mindig 
olyan nagy kommunista, mint régen? 

És kárörvendően mosolygott, mint aki leleplezte áldozatát, s most 
a professzor felháborodott megrökönyödésére vár. 

De Faluhelyi csak udvariasan mosolygott és lecsendesítette az uj-
jongó nyelvmestert: 

Tessék kicsit odakünn várni. mindjárt megtartjuk az órát. Mon-
sieur, nekünk még egy kis megbeszélésünk van; ami pedig a barátunk 
meggyőződését illeti, az kizárólag az ő  magánügye. 

A nyelvmester válla közé húzta oroszlánfejét és leforrázva ment ki 
a dolgozószobából Egyszer-kétszer még találkoztam vele, de a sablonos 
„Bon lour' -on kívül nem szóltunk egymáshoz. 

Még később, negyvenötben a Mór utcában találkoztunk. Én akkor 
az Új Dunántúlt szerkesztettem, á még mindig francia nyelvleckéket 
adott a pécsieknek. De alig ismertem rá; haja megőszült s arcát dús 
fehér szakáll lepte be, zsakettje a szokottnál is kopottabb volt. Ka akart 
kerülni, de én kezet nyújtottam neki: 

Bon jour, M. Saneon, nos, ugye nagyot fordult a világ? Most mi 
a véleménye a bolsevikokról? 

Mint egy sóbálvány meredt rám és csak motyogott. ő , a született 
francia, most kétségbeesetten keresgélte a francia szavakat. Az egészsé-
gem felől érdeklődött. 

Mosolyogva búcsúztam el t őle s nem is érdekelt tovább. Soha többé 
nem találkoztunk.) 

 -o - 

Mialatt irodalmi és képz őművészeti téren avantgardista mozgalmak 
forradalmasították a várost, ennek a nagy és lázas hevületnek Pécs társa-
dalmi forradalma adta meg a kell ő. aaapat és hátteret. A demárkációs vo-
nalon túl a fehérterror egyre jobban tombolt s ez elkeserítette a mun-
kásságot, amely csaknem teljes egészében baloldali érzelm ű  volt és nem 
tudta elfelejteni a vérbe fojtott proletárforradalmat. A Pécsi Nemzeti 
Színház fennállásának huszonötödik évfordulójára készült, ugyanakkor 
azonban a színészek, az idény bezárása el őtt nyílt levélben fordultak a 
bérletesekhez: mivel az elmúlt idényben az egyre növekv ő  drágaság miatt 
négyszer kellett a jegyárakat emelni, viszont a bérletárak nem emelked-
tek, önkéntesen fizessenek utólag bizonyos összeget, mert a mutatkozó 
deficitett a színészeken akarják bevasalni. Nyíltan kimondják: éhezés 
előtt állnak. Ugyanez volt a helyzet a munkabérek terén is, az időnként 
megemelt bérek nem tudtak lépést tartani a drágasággal. 

A munkásságkörében erős mozgalom indul, hogy hívják  haza olasz
emigrációjából Hajdú Gyulát. Err ől azonban a szerb hatóság hallani sem 
akart, mert a pécsi munkások közszeretetben álló vezet ője a Tanácsköz-
társaság idején a szerb hatóságok kijátszásával ment át Kaposvárra és 
állt a forradalom élére. 
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Júniusban híre jött hogy Linder Bélát, aki előzőleg Pécsett is járt, 
Zomborban letartóztatták és . Űj idékre kísérték, nemsokára azonban 
megtudtuk, hogy ismét szabadlábra helyezték: Végül is július 31-én Rajić  
kormánybiztos engedélyezte a volt Nemzeti Tanács visszaállítását, s ez 
volt az első  lépés arra, hogy Pécs város élére új törvényhatósági bizott-
ságot válasszanak, mert a régi mandátuma lejárt. 

A pécsi burzsoázia látta, hogy ezzel a város a munkásság kezére 
kerülhet, ezért Zichy Gyula megyéspüspök vezetésével küldöttséget me-
nesztettek a kormánybiztoshoz és tiltakoztak a lépés ellen. De hiábavaló 
volt minden- erőfeszítésük, mert augusztus 8-ra ,népgy űlést engedélyeztek 
és ott, mintegy húszezer ember előtt elsőnek Doktor Sándor szólalt fel. 
Doktor Sándor visszautasította a burzsoázia vádját, mintha a munkásság 
hűtlenné akarna válni hazájához. „A mi hazánk nem Horthy országa... 
A mi hazánk :nem ismer elnyomást, nem ismer urat és szolgát" — mon-
dotta. Tolmácsolta az olasz szocialisták és Hajdú Gyula üdvözletét, mire 
a népgyűlés lelkesen éltette Hajdút és követe lte, hogy engedjék haza. A 
megszállás kezdetén a Nemzeti Tanács kezében volt a hatalom, a város 
vezetősége pedig hűséget esküdött neki. Ez alól őket senki fel nem 
mentette. 

Polácsi János elítélte a megyéspüspök vezette küldöttség tevékenysé-
gét s azt hangoztatta, hogy a Nemzeti Tanács mint. jogutód törvényesen 
írja ,ki a választásokat. Rock János bejelentette, hogy a bányászok lel-
kesen csatlakoznak az indítványhoz. A népgyűlés megválasztotta az új 
Nemzeti Tanácsot, amelyben 34 szocialista, 15 polgári radikális és párton-
kívüli foglal. helyet. 

Jellemző, hogy a Pécsi Napló, amely mint a liberális polgárság lapja, 
mindeddig a munkásság mellet állott, most rendkívül tartózkodóan 
viselkedett s már nem mert a munkásság óhaja mellett állást foglalni. 

Most már gyorsan peregtek az események. Szeptember els ő  napjai-
banmegtartották a választásokat, amely a munkásság elsöprő  győzelmét 
hozta. Szeptember 6-án az újonnan megválasztott törvényhatósági bizott-
ság megtartotta, első  gyűlését, amelyen Linder Béla volt hadügyminisztert 
választották meg polgármesternek (Linder baranyai családból szárma-
zott), Dettre János szegedi ügyvédet pedig f őjegyzővé, de utóbbi nem ér-
kezett meg Szabadkáról, ahol emigrációban volt és a Bácsmegyei Naplót 
szerkesztette., 

Szeptember 23,án beiktatták Pécs város új vezet őségét hivatalába, 
ami ellen a jelenlevő  Nendtvich Andor addigi polgármester óvást emelt 
azzal, hogy a választást nem tartja 'törvényesnek és hivatala átadását 
megtagadja. Drámai jelenet következett ezután. A határrend őrség főnöke 
felszólította, hogy kövesse, mire Nendtvich sápadtan válaszolt: „A fegy-
veres hatalomnak kényszerből engedelmeskedem". 

Még aznap délben átkísérték Sásdra. 
Ezzel Pécs város és a Baranya életében új fejezet kezd ődött: harc 

az ellen, hogy a fehérterror hatalma bevonulhasson a város területére. 
Nem sokkal később Budapesten a 'magyar parlament megszavazta 

a botbüntetést. 

— o— 

A kép, amely ezekből a mozgalmas hónapokból több évtized mély-
ségéből is az élmény fehér izzásával él bennem, kétségtelenül 'Hajdú 
Gyula hazaérkezése volt. Mint említettem, a pécsi munkásság részér ől 
mozgalom indult, hogy a hatóságok engedjék haza olaszországi emigrá-
ciójából Hajdú Gyulát, akinek személye egyedüli garancia lehetett arra, 
hogy az ellentétes hatalmak dialektikus birkózásában a munkásság va-
lóban megtalálja azt az utat, amely a felemelkedéshez vezethet és pél-
daszerű  tisztasággal ragyoghat majd az utókor előtt. Mert a magyaror-
szági emigránsok között kétségtelenül olyanok is akadtak, akik hajlamo-
sak voltak a kalandorpolitikára s rövidlátásukban nem vették észre, hogy 
amikor az Horthy-rendszert megtagadják, ugyanakkor egy másik mun- 
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káselnyomó rendszer zsákmánya válhat belőlük. Az ítélet elfogultságát 
pedig csak növelte az, hogy a magyar nép sorsdönt ő  pilanatában cselek-
vőleg is az orosz nép forradalma mellé állt. A Magyar Tanácsköztársaság 
leverése után pedig nem volt kétséges, hogy az úriosztály vétkeiért a 
dolgozó nép egészének kell fizetnie. 

Hajdú Gyula a Pécs sorsát eldöntő  nagy sztrájk idején s jó ideig 
utána is fogoly volt, s csak azért került társaival együtt szabadlábra, 
mert az hitték készséges báb lesz a hatóságok kezében. Mikor azonban 
a magyar proletariátus forradalma megkezdődött, Hajdú a hatóságok 
éberségét kijátszva, átjutott a demarkációs vonalon s azon a poszton 
állott, amelyen — lelkiismerete parancsszavára hallgatva — állania kellett. 
A tanulság után nehezen szánták rá magukat, hogy Pécsre visszaenged-
jék, annál is inkább, mert a kommunisták pártja egyre er ősödött Jugosz-
láviában. Most azonban az erők újabb játéka taktikus sakkhúzást dik-
tált, s végül is Rajić  kormánybiztos és a szerb kormány beleegyezett 
Hajdú hazatérésébe. 

A pécsi munkásság alig néhány nappal Hajdú hazatérése el őtt már 
tudta, hogy Belgrádba érkezett s hamarosan itthon lesz. S aznap futom 
tüzként terjedt el a hír, hogy este, az eszéki vonattal érkezik. 

A pécsi szocialisták pártja, a szakszervezetek s a baloldali polgárság 
nagy része már a kora esti órákban gyülekezett a f őpályaudvar előtt, 
hogy Hajdú Gyulát fogadja. Én is ott voltam az ifjúmunkások soraiban 
és izgatottan vártam, mikor fut be a vonat az állomásra. A főpályaudvar 
előtt felsorakoztak a bányászok, egyik akna bányászcsoportja a másik 
mellett, kezükben ég ő  Davy-lámpákkal. A lámpasor végestelen- végig ott 
csillogott a széles sugárúton, amelyet odafönn a Zsolnay-szobor masszív 
tömege zárt be. Láttam már fáklyásmenetet, de egyik sem volt olyan 
megrendítő  hatással rám, mint a bányászlámpásoknak ez a csillogó fü-
zére. Négyezer bányászlámpa sorakozott egymás mellett, s ez valóban 
lélekeanelő  látványt nyújtott. 

Mikor a vonat berobogott az állomásra, a szabolcsi bányászok zene-
kara rázendített a jól ismert forradalmi dalra: 

„A proletár áldozata vér, 
Rúgják, hogyha enni kér" ... 

„Mint valóságos népvándorlás, özönlöttek az emberek ezen az estén 
a pályaudvar felé — irta a Munkás augusztus 28-i számában —, ahol 
Pécs József mondott üdvözlő  beszédet, amire Hajdú Gyula köszöntötte 
a pécsi munkásokat és bányászokat kikkel testvérként összen őtt a nehéz 
küzdelmekben eltöltött hosszú évek során ..." 

Hosszú évek távolából persze már nem emlékszem Hajdú beszédére, 
de egyre igen: Hajdú Gyula a szónoklás nagymestere volt, de szavai soha 
olyan közvetlenül gyújtó hatást nem gyakoroltak, mint ezen az estén, 
emigrációból való visszatérésének perceiben. Még ma is látom karcsú 
alakját, s ahogy a szavakat kísérő  kéz mint láng lobogott fölötte: A tö-
meg nem oszlott szét, ujjongva ömlött utána, végig a hosszú Indóház 
utcán, a Rákóczi úton, s alig akarták elengedni, hogy végül édesanyja 
ölelő  karjaiba fogadhassa. 

Ez az este már eldöntötte a pécsi választásokat; másképp nem is 
végződhetett, mint a munkásság teljes gy őzelmével. 

Mit láthattam szinte gyerekfejjel én abból a nagy politikai kavar-
gásból, amely akkor Pécsett körülvett? Legfeljebb azt, hogy az uralko-
dáosztályok érdekellentétei ütköznek meg egymással, s mindegyik a dol-
gozó tömeg lelkesedését akarja felhasználni, hogy saját malmára hajtsa 
a vizet, de mindezt pontosan megfogalmazni aligha tudtam volna. Csak 
azt láttam, hogy olyan tiszta jellemek és egyéniségek mellett, mint Dok-
tor Sándor, Hajdú Gyula, avagy tanáraim közül Fehér Sándor, eléggé 
kétes egyéniségek is nyüzsögtek a sajtóban, mint a cinikus Császár Géza, a 
tehetséges, de velejéig romlott Fekete Tivadar, Lenkei Henrik, a gyanús 
életű  festőművész stb. Petar Dobrovičot nem ismertem, legfeljebb expresz- 
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szionista képeit s tudtam róla, hogy szerb, de az ő  szerepe akkor még 
nem jött el. S most, több mint fél évszázad távolából, ha tiszta képet 
akarok festeni az akkori egy év hátteréről, Hajdú Gyula szavait kell idéz-
nem, amelyet Harcban elnyomók és megszállók ellen című  kötetéből ik-
tatok ide: „Nagyon különböző  elemekkel, törekvésekkel és áramlatokkal 
kellett tehát számolni. A döntő  feladat azonban az volt, hogy a pécsi mun-
kástömegek osztálytudatát, tisztánlátását ne engedj ük elhomályosítani, 
harci készségét jól megfontolt, helyes célok szolgálatába irányítsuk." 
Ugyancsak Hajdú Gyula hangsúlyozza később azt, hogy a megszállás fenn-
tartását csak addig kérték, amíg arországon demokratikus rendszer ű  
kormány létesül, amíg tehát nem , ke attól tartani, hogy Baranyában is 
terroruralmat létesítenek. 

Hogy mindez a valóságban nem így történt s alig egy év múltán a 
cserbenhagyott pécsi munkásság ellenállása hirtelen összeomlott s eleve 
reménytelen lépésre, a „Pécs-baranyai szerb-magyar köztársaság" kikiál-
tására sor került, annak jórészt a kétségbeesés volt az oka. 

A hatóságok, persze, csak taktikából engedték haza Hajdú Gyulát, 
akiről már tapasztalatból tudták, hogy nem alkuszik, de alig került a 
város vezetése új kezekbe, máris megtalálták azokat a kétes jellem ű  
elemeket, akiknek segítségével megkísérelték a párt egységét megbontani . 
Császár Géza jellemét hamarosan megisanerteun, már akkor, amikor lap-
jában cinikus mosollyal beszélt egyszer verseimr ől, de még inkább, ami-
kor lapjában, a címoldalon megjelent a kárörvend ő  jelmondat: „Lassú 
víz partot mos"! Nem is nagyon' leplezgették tehát, hogy szeretnék a 
munkásság egységét megbontani, ami azonban semmiképp sem sikerült. 
A pártvezetőség hiába kérte a hatóságot, biztosítsa végre a dolgozók 
jobb ellátását, ismerje el a t őkések nagyobb megadóztatásának jogossá-
gát, adjanak segítséget a lakásínség megoldásában — falra hányt borsó 
volt minden. Végül is december 19-én a pártvezet őség kiáltványt bocsá-
tott ki, amelyben nyíltan feltárta az egyre súlyosbodó helyzet okait s le-
szögezte: 

„A helyzet tehát most ez: A közellátás céljából szükséges támogatást 
a város hatósága a vármegye részéről nagy részben nélkülözi, a progra-
munk megvalósításához szükséges pénzügyi eszközök megteremtését meg-
akadályozzák, a vasutak és egyéb intézmények szabotálásának leküzdésé-
hez szükséges hatalommal a várost fel nem ruházták, a jugoszláv ható-
ságok pedig azt nem (fékezik. Mivel ezek szerint a párt, mely csak az el-
vek rovására tett súlyos engedményekkel vállalkozhatott a város ügyei-
nek vezetésére, a kilátásba helyezett és remélt támogatás helyett súlyos 
akadályokra talált, a Magyarország felé kiható nagyobb berendezkedés 
útján' minden erőfeszítés, sürgetés és memorandumozás dacára egyetlen 
lépéssel előbbre nem jutott, el kellett határoznunk, hogy a város igazga-
tásának, a párt tekintélye alatt való vezetését továbbra nem vállalhatjuk, 
a párthoz tartozó bizottsági tagokat felhívjuk, hogy megbízatásukról 
mondjanak le ..." 

Ugyanakkor a Munkás vezércikkben szögezte le: „A szervezett mun-
kásság megpróbálta a nehéz feladatot becsületesen megoldani. Kezét 
azonban megkötötték, ezért visszaadta a látszathatalmat." 

A válasz nem késett sokáig: Hajdú Gyulát először Belgrádba hivat-
ták, majd visszaküldték Pécsre, ahol útlevelet nyomtak a kezébe és közöl-
ték vele, hogy távoznia kell Pécsről és a jugoszláv területről. Ezzel a pécsi 
munkásság ismét elvesztette azt a vezetőt, akinek meggyőződésében és 
jelemében megbízhatott. 

Ami ezután történt, az Linder Béláék és a többiek részéről már csak 
megalkuvás volt a sorssal s a továbbiak folyamán megfosztotta a mozgal-
mat a komoly alapoktól: Mi akkor, fiatal fejjel mindezt még nem láthat-
tuk, hiszen nem is volt betekintésünk a kulisszák mögé. Linderék a de-
cember 19-i határozatot nem hajtották végre, s őt néhány héttel később 
meg is változtatták. A munkások mit tehettek volna mást, összeszorított 
szájjal vették tudomásul Hajdú újabb kiu.tasítását, mi pedig, írók, fest ők, 
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muzsikusok, tettük továbbra is dolgunkat, mint a fenyeget ően növekvő  
lavina lábánál játszadozó gyermek. 

-o- 

„A halottak gyorsan lovagolnak", s főleg olyan ifjú életében, akiben 
pattanásig feszül az életigenles, teli van tervekkel, s ezeket a terveket 
meg is valósítja. Alighogy az iskola padjait otthagytam, máris egyszerre 
több vasat tartottam a tűzben; nemcsak a pécsi munkásság életében 
igyekeztem részt venni (s ez valóban „elkötelezett költészetemben „nyil-
vánult meg), hanem verseskönyvemen, meséskönyvemen dolgoztam, Kon-
dor Regős Lászlóval együtt részt vettem ai lapalapítás és -indítás izgal-
mas örömében, ezenkívül pedig felkészültem arra, hogy mint kocsivezet ő  
is dolgozom. A saját lábamra akartam állni, mert apám nagyon kis fizetés-
ből tengődött és egyre jobban elhatalmasodott rajta a korán érkezett, 
csüggeteg öregség. 

Az új, szocialista szellemű  városvezetés a villamosvasút élére is új 
irányítót állított; Lépes György f őmérnököt, akiről tudtuk, hogy a Ta-
nácsköztársaság idején Kaposvárott volt, s őt 1919 tavaszán ő  repült be 
Pécs fölé, hogy biztató röpcédulákat dobjon le a pécsi munkásságnak. A 
jobboldali elemeket a villamosnál is fokozatosan leváltották és kés ő  összel 
már vártam a behívást, hogy én is szolgálatba lépjek. 

Persze a felejtés nem egykönnyen ment, hiszen az a kicsiny és „hét-
köznapinak" látszó tragédia nagy lélekrengést váltott ki bel őlem. Nyá-
ron és ősszel is nem egyszer gyalogoltam ki a messzi temet őbe, hogy egy-
egy virágszálat tegyek a friss sírra. Halottak napjának el őestéjén is le-
mentem, noha csontig metsző  északi szél süvített s alig egy-két árva 
lélek bolyongott az ilyentájt máskor emberekt ől nyüzsgő  temetőben. Mi-
kor a sírnál megálltam, a szél arcomba vágta a jeges es őt, s hamarosan 
vissza kellett fordulnom, mert úgy éreztem, meggémberednek a tagjaim. 
Nem volt csoda: akkoriban a pécsiek megismerték a nélkülözést; nem 
volt elegendő  élelmiszer s a hatóságok nem nagyon törték magukat, hogy 
a munkásság gondján enyhítsenek. Az én egészségem is leromlott. 

„Hideg tél korbácsolta végig az embereket" — írta a Pécsi Napló 
1920 november 3-4 számában —, „akik a holtak városába igyekeztek. S 
mi veszedelmesen hasonlítunk a halott város lakóihoz: semmink sin-_ csen." 

Amikor pedig az esteledő  félhomályban hazatértem, a Petrezselyem 
utcai műteremben a szó szoros értelmében tavaszi der ű  és meleg foga-
dott: Molnár Farkas és Stefán a Művészház kiállítására készülődött s új 
expresszionista képeik megszületését ünnepelték. Emlékszem: még a meg-
nyilazott Szent Sebestyén is szinte der űs mosollyal fogadta testébe a nyi-
lakat s Fiesola dombján magasba szökkentek az itáliai ciprusok. Molnár 
Farkas nemrég járt Itáliában s magával hozta a vidám Giovinezza tavaszi 
dallamát; akkor még nem sejtettük, hogy nem sokkal kés őbb már a fa-
sizmus bitorolja a pattogó ritmusokat. 

S tavasz a télben: nem sokkal később ismerkedtem meg azzal a 
másik, barna fürtös, örökké mosolygós szem ű  lánnyal, aki akkor lépett 
az életembe s akit évtizedek múlva, nagy megpróbáltatásom idején őriző  
csillagomként énekeltem meg. De itt jobbnak látom, ha átadom a helyet 
annak a versnek, amelyet ugyancsak próbatételem idején — nem írhat-
tam meg, hanem csak a szájammal alakítgattam, mert ,sem ceruzám, sem 
papírom nem volt , s hogy el ne feledjem , minden reggel és este újra és 
újra elmondottam magamban, amíg végül papírra vethettem: 

A városon van ismét már lakásunk, 
A hegy magasba kúszó oldalán, 
Lentr ől a dóm négy karcsú tornya int be 
A délre néz ő  szobák ablakán. 
A legnagyobb szobába két barátom, 
Két fest őművész vert vidám tanyát, 
S a műterem a házban széjjelhinti 
Az olajfesték enyhe illatát. 
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Ott ismerkedtem meg tevéled, kedves, 
Kit illanásként oly rég láttalak, 

mint sejtelmet, úgy őriztem magamban 
Sötét hajad, komoly szép arcodat. 
Képrnásodon, távolba elmerengőn 
Ta övőnkbe néz szelíd szemed, 
Te vagy, te vagy, kit akkor megszerettem, 

ma is szeretlek mindenekfelett. 

Kicsiny szobánkban ott áll ez a festmény, 
Agyunk felett, mid őn e. sort írom, 

te elhagyottan, azt se tudhatod most, 
Hogy könnyeim utánad hol sírom. 
De vissza, vissza, dél szigetje vár még, 
Most tárul fel a tiszta láthatár, 
Barátság, szépség kikeletje nyílik, 

előttünk száll az álomék madár. 

Egy boldog félév, — ez volt birodalmunk. 
A szárnyas id ő  oly gyorsan szaladt, 
A vízkeresztre hajlo éjszakában 
Csókoltam meg dús bársonyajkadat. 
Schubert-dalok. A hangod egyre hallom, 

a dalt kísér ő, könnyű  hegedűt, 
Látom szemednek máig tiszta fényét, 
A szívb ől jövő  örökös der űt. 

Hangversenyen a pódiumon látlak, 
kis kebleden gránátvirágomat. 

A zúgó taps örömmel szítja égig 
Fellángoló nagy boldogságomat. 
Farsangi bál. Boldog szerelmi négyes. 
Kering őzöm sután, ügyetlenül, 
S a többi táncost irigykedve nézem 
A majomsziget sorai mögül. 

A víg Mecsek de sokszor látott együtt 
Nagy álmainkban szinte lengeni 

q Tettye-sík alatti enyhe lejt ő  
A holdsugáron elmerengeni. 
Az égen át lassan vonult fölöttünk 
Az óriási ezüst léghajó 

egyhangú dalát zengte szerteszéjjel 
A ringató, halk tücsöknótaszó. 

.. A villamos, lapszerkesztés, szerelmünk 
Naptár szerint egy év ha volt talán...  
De múló időt érzelemben mérni 
És élmény szerint — hol a tudomány? 
Egy ifjú év is néha tízzel ér fel, 
A halálig ad éleszt ő, szent tüzet, 
Sok alkotásra, dalra, cselekvésre 
Abból merít er őt sok évtized. 

Decemberre aztán kialakult körülöttem a merőben más új világ, 
a fiatal festők, tollforgatók , bohémek pécsi világa . Stefán és Molnár mű-
termében sűrűn megfordultak az akkori Pécs festői, újságírói, versírói 
s nyilván így került oda Schuber Rezs ő  is, aki az 1920 embereihez tarto-
zott s legmerészebb ifjúi éveiben nemcsak képzőművészeti kritikákat, 
hanem verseket is írt; később a. Krónikának dolgozott, az 1920 ugyanis, 
nevéhez híven, még abban ;az évben meg is szűnt. Igy vetődött oda ezen a 
télen Kodolányi János is, aki ekkoriban Va' szlón lakott , de elég gyakran 
bejárt Pécsre . Voltaképpen ekkor ismerkedtünk meg, noha én még agy. 
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lista éveimből emlékszem rá: sápadt, megszállt tekintet ű  arcára, hosszú, 
fekete hajára, amelyet mintha egyenesen a Parnasszusz szell ői lebegtet-
tek volna a főreáliskola tágas folyosóin. 

Igy történt, hogy 1920 utolsó hónapjában már én is bejáratos vol-
tam Rezsőék vendégszerető  és ártatlanul bohém társaságában, a Papnö-
velde utcai házba, ahol a lányok szobájában gyülekeztünk össze, amely-
nek két ablaka az utcára nyílt. S mikor a szomorú emlék ű  óévtől búcsúz-
tunk, az én múltba merengő  tekintetem elől már ennek a vidám társa-
ságnak a dalai hessentették el a sötét árnyakat; a zongoránál Andi ült, 
a később világgá vándorolt muzsikus; ő  kísérte zongorán a Schubert-
dalokat, a Die Forelle-t, a Doppelgángert, a lélek legmélyebb zugait fel-
kutató Loewe-dalokat; közülük egész életemre elkísért az Óráról szóló 
vallomás, melyet a már említett festmény eredetijének alt hangja szó-
laltatott meg: 

„Bármerre járom utam, 
velem egy óra van. 
Jól látom e pontos órán. 
a gyors id ő  rohan..." 

A hangulat gyorsan emelkedett s magával ragadott bennünket, s 
éjféltájban Andi már magyar népdalokkal párhuzamosan dél-baranyai 
szerb dalokat is énekelt. Hajnaltájban az egész társaság elkísérte a ven-
déglányokat és a Jókai tér gázlámpáinak fényében Kondor Reg ős László 
Apolló-fejét pillantottuk meg; valamelyik bárból tartott hazafelé; Pécsett 
ekkor leltek otthonra és szaporodtak el az éjszakai , ;lokálok". Mikor reg-
gelfelé hazaérkeztem, akkor vettem észre meglepetten, hogy ismét sze-
relmes vagyok. Az újra feltámadó élet rohama el ől gyors iramban vo-
nultak vissza a halál árnyai. 

Nem sokkal később keresett fel először a Petrezselyem utcai házban 
Kodolányi János; verseket hozott a Krónikának. Vagy két évtized múlva 
a Süllyed ő  világban írt lelkes hangon találkozásunkról, arról a „vidám 
izgalomról, amit csak az ifjúkori barátságok tiszta rajongása tud fel-
verni". A Papnövelde utcai lányos házról :s írt emlékirataiban. Ide kiván-
kozik néhány sora: 

„Egy estét együtt töltöttünk ... Schuberék kis házában. Rezs őn, a 
két kedves, szép barna lányon, Zoltánon és rajtam kívül Molnár Farkas 
is ott volt. Keleti stílusban ünnepeltük barátságunkat s búcsúzásomat 
Baranyától. A szoba közepén piros kend ővel letakart lámpa világított a 
szőnyegen. Körös-körül díványpárnákon tobzódtak a vendégek, a borospo-
harak és flaskók a földön sorakoztak. Ady-verseket szavaltunk, Schuber 
a zongorához ült és operát rögtönzött, mi felcsaptunk színészeknek, ágy-
takarókba, papírsüvegekbe öltöztünk és énekelve rögtönöztük szerepün-
ket. A lányok játszották a női főszerepeket, Molnár Farkas gitárral sze-
renádot adott, az ablakpárkány volt az erkély, ott ült az egyik lány s 
szívére nyomott kézzel epekedett a gitározó lovagért. Reggel énekelve 
vonultunk az ébredő  kisvárosi utcán, a megyeház előtt silbakoló őrrel 
szóváltásba keveredtünk, majd üstökösként villant fel agyunkban a for-
radalmi terv, hogy irodalmi és művészeti társaságot alapítunk Focus 
névvel s annak az lesz a különössége, hogy névtelenül adja ki a tagok 
remekműveit, mert nem fontos a név, az egyéni érvényesülés, csak a kol-
lektív munka, az eszme és a haladás a fontos." 

íme, egyetlen gondolat csöppben a Pécs fölött háborgó eszmei és 
szellemi tenger, Kodolányi megfogalmazásában. 

—o— 

Nyolc évvel később már nem Párizsban láttam az eszményképet, 
hanem abban a forradalmi Németországban, amely a Spartacus mozga-
lommal kísérletezett, Weimarban, majd Dessauban létrehozta a Bauhaus 
építészeti és képzőművészeti forradalmát, Berlinben pedig a Piscator-
színházat. Molnár Farkas akkor már hátat fordított a festészetnek és 
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Walter Gropius mellett építésznek csapott fel; azt a Bauhaus-stílust fej-
lesztette ki, amely ma már meghódította az egész világot . Az ő  jelszava 
volt a legénykedőn hangzó K.U.R.I. — Konstruktiv, Utilitar, Rational, 
International. A Bauhaus tivegpalotá' ában a pécsi Weininger Andi volt 
a lelke a diákok vidám estéinek. Az Elba mentén felépült Meisterhausok 
egyikében ismerkedtem meg Moholy Nagy László művészetével s nála 
láttam először egysíkú, de különböző  :;színű  szobafalakat. Akkor már ott 
volt az ugyancsak pécsi származású Breuer Marcell is, aki kés őbb Ame-
rikába ment, s akinek a nevét forradalmi belsőtér-kiképzése és az acél-
csőből hajlított ülőbútorok tették v' zerte ismertté. Molnár Farkas a 
harmincas években Budapesten telepedett le és egyike volt a magyar f ő-
városbairt a Bnuháusstílusú épétészet meghanositóinak Érdligeti hailékom, 
az ún. növekvő  ház az ő  tervei alapján készült. Weininger Andi valahol 
Délamerikában él, ha ugyan még életben van. 

Január elején megérkezett , behflvóm" a villamos vasúihoz; végre tel-
jesült az álmom: napi nyolcórai fizikai munkát végezhettem,; a többi 
órám pedig az irodalomé s a Folyóiraté lehetett. Akkor már rég Lépes 
György volt a villanytelep és a villamosvasút legfőbb irányítója és a tel-
jes személyzet átszervezését is végrehajtották; valamennyi dolgozó .a szo-
cialista párthoz tartozott, a szocialista szakszervezetnek volt a " tagja. 
Kezdetben ugyan nem a kapcsoló mellé állítottak, hanem kalauztáskát 
akasztottak a nyakamba, de ez nem sokáig tartott, s . hamarosan villa-
moskocsit vezettem. Az első  napok különös élménye az volt, hogy ha este 
hazamentem s az álom környékezet, folyton az alattam vissza futó úttes-
tet láttam, és ez is mámorító érzés volt. Kora hajnalbankeltem és rend-
szerint öt órától délig dolgoztam, vagy egy órától estig, s így fele nap 
az irodalomé, a lapszerkesztésé volt, a másik fele a villamosé. Havonta 
egyszer szakszervezeti gyűlést tartottunk, amely „beállás" után kezdődött 
s rendszerint a hajnali órákig tartott. Ma már nem emlékszem, ugyan 
mit is vitatkoztunk éjszakákon át, annyi azonban bizonyos, hogy nem-
csak aprólékos kenyérkérdésekről volt szó, hanem elsősorban világpoli-
tikáról és Pécs különleges, nyugtalanító helyzetéről. Jólesett, hogy — úgy 
éreztem — egy sorban lehetek azokkal, akik új világot építenek. Akkor 
arról álmodoztam, hogy az eljövendő  világrendszerben az lesz az eszmé-
nyi ,ha az „értelmiségi" munka eggyéolvad a „fizikaival", s a kommün 
eljövendő  világában minden értelmiségi néhány óra testi munkát is 
végez. 

Lassanként töviről hegyire megismerkedtem az egyes kocsikkal (ti-
zenkét motorkocsink volt mindössze), s rájöttem, hogy mindegyik motor-
nak, mindegyik villanyféknek és karosszériának megvan a maga egyéni-
sége; a motor hangjáról, a villanyfék búgásáról tudtam, hányas kocsit 
vezetek. Rájöttem, hogy még a legunalmasabbnak látszó munkának is 
megvan a maga sajátos, belső  öröme, csak meg kell találni a kulcsot, 
no meg egy kis fantázia is kell hozzá. 

Az új esztendő  első  napjaiban déli szél kerekedett s a fagyos szil-
veszter után egyszerre elárasztott bennünket a csalóka tavasz; Pécs der űs 
kék égboltj ával amúgy is szereti a mediterrán tájat játszani, s most mint-
ha a szivárvány összes színeit láttuk volna az egyébként nagyon is ko-
mor, viharfellegektől terhes időben. Vajon sikerül-e kivárni, hogy odaát, 
a demarkációs vonalon túl megszűnik a fehérterror és nyugodt örömmel 
fogadhatjuk a demokratikus magyar köztársaság csapatait. 

Az oroszországi események vérmes reményeket keltettek bennünk, az 
ellenforradalmi Wrangel végleges vereséget szenvedett, s az akkori SHS 
királyságba menekült, mintegy 150 000 főnyi wrangelistából még Pécsre 
is jutott elegendő. Az SZHSZ belügyminisztériuma menedékjogot adott 
nekik, ugyanakkor a baranyai terület autonómiájáról tárgyalt Lovászy 
Mártonnal és Linder Bélával, másrést azonban egyre er ősebben üldözte 
a szerb és horvát kommunistákat; a N őegyletben orosz hangversenyt 
rendeztek, amelyen a város polgári előkelőségei és dámái tiintetően ünne-
pelték a nagyhercegi énekesnőt és a tiszti szereplőket. A város látszólag 
a baloldali munkásság vezetése alatt állt, amit a tőkések ugy igyekezlek 
ellensúlyozni, hogy egymás után zárták be a nem rentábilis uzemeket. 
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Erre a szocialista párt márciusban nagygyűlést hívott egybe, amely ha-
tározati javaslatot hozott: az SZHSZ állam helyezze felügyelet alá a szü-
netelő  üzemeket s azokat a munkásság vezetésével ismét indítsák meg. 
Csupa ellentmondás, belső  feszültség izzott körülöttünk; északról és ke-
letről is érkeztek emigránsok, magyarok és wrangelisták; áprilisban egy-
szerre 370 érkezett ez utóbbiakból, akik otthont, elhelyezkedést kerestek. 
Odaátról egy napon azt a hírt kaptuk ;  hogy Budapestre érkezett IV. Ká-
roly exkirály; ez persze újabb nyugtalanságot keltett a szerbek körében, 
de hamarosan lecsillapodtak a kedélyek, mert Horthy erélyes intézkedé-
seket tett az exkirály távol tartására, aki most már az ő  köreit zavarta. 

Tavaszodott, s mire a tavasz kibontakozott, verseimben már én is 
fellazítottam a formát; sokat tanultam az expresszionistáktól, de a sza-
bad versig még nem jutottam el, Volt annyi mértéktartás bennem, hogy 
nem rugaszkodtam el a múlt éltet ő  talajától, nem téptem el a gyökereket, 
és nem feledkeztem céltalan, üres játékba. Ha zsengéimben sok volt az 
impresszionista és romantikus hatás, az el őbbi nyűgeit ledobtam magam-
ról, de az expresszionista kifejezésmód szabadabb száguldásait még fé-
kezte a kötött ritmus és a rímek. A Krónikában akkoriban megjelent 
verseim címei ilyesfélék voltak: Vígságos ének a szerelmesemhez, vagy 
Girhes pojácák megvirgácsolása, s a címeket, persze, megtűzdeltem az 
akkor még divatos bibliai idézetekkel, de gondoskodtam róla, hogy azok 
az új ember forradalmi tartalmát fejezzék ki. Kodolányi egyik versének 
ez volt a címe: Ellenségeim üdvözlése. Schuber Rezső  (elhallgatása előtt) 
a kritikáról áttért a versírásra és ilyenféle címeket írt: Napbarohanás, 
Te, én. Haraszti Sándorék ebben az évben már elhallgattak; elsodorta 
őket a publicisztika és a közvetlen politikacsinálás. 

Ahogy a tavasz kibontakozott, egyre többet csavarogtunk a Mecse-
ken, amely erdeivel, vadvirágaival és labirintos ösvényeivel várt ránk; 
akkor bizony még gyalog zarándokoltunk fel a Misinatet őre vagy a Tu-
besre, a Dömörkapuhoz vagy éppenséggel le a Lámpásvölgybe s a Mély-
völgy ereibe. A tavasz ünnepét Patacson ültük meg, egy jegyz őbarátom 
vendégszerető  házában, a Sistak közelében (így olvadt magyarba akkori-
ban még a lőtér német neve;  mint ahogy hajdanában az Oberstből lett 
az óbester, a Kapiitanből a kapitány s más, jóízű, idegenből honosult ma-
gyar szavak). Az ünnepi asztalt és a lányokat füzérrel díszítettük s tán 
többet daloltunk, mint beszélgettünk. S közben persze sz őttük nagy ter-
veinket. A Krónika akkoriban Schmolka barátunk szakszerű  terjesztésé-
vel Bácska és Bánát városaiba is eljutott. Ma is őrzöm a Pécsi Napló 
egyik kommiinikéjét, amely a lap megjelenésekor így hangzott: „A meg-
szállt területen és Jugoszláviában megjelen ő  és kulturális missziót .telje-
sítő  Krónika az egyetlen magyar nyelven megjelen ő  szépirodalmi lap." 
S valóban igy is volt; ezt akkor tapasztaltam, amikor még az év végén 
Űjvidékre vetődtem emigrációba. A Hollánder-féle fatelep tulajdonosának 
fia (később az OT című  aktivista folyóirat kiadását segítette) azért vett 
fel fahordó munkásnak, mert már ismerte a nevemet, amikor pedig a 
deszkák annyira felmarták a tenyeremet, hogy egyik konzervgyárba lép-
tem be munkásnak, azért kerülhettem be ládarakodásról az adminisztrá-
cióba, mert az Igazgató fia, Kovács István, aki épp akkor végezte a -gian-
náziumot, szintén jól ismerte a Krónikát. Igy hát végeredményben a 
Krónika is egyik előkészítője volt a később kibontakozó vajdasági ma-
gyar irodalomnak. 

A villamosvasút és lapszerkesztés osztozkodott hát akkori pécsi éle-
temen. Igy a távolból visszapillantva magam is csodálkozom, hogyan ju-
tott időm és energiám minderre, hiszen a villamosvasutasok szakszerve-
zetének jegyzője is voltam s ez is adott néminem ű  elfoglaltságot. De ott 
voltam Pécs akkori élénk művészi életének kavargásában s a Művészház-
ban megrendezett expresszionista kiállítás körül (Molnár Farkas, Stefán 
Henrik, Johann Hugó, Gábor Jenő, Gebauer képeire és neveire emlék-
szem) éppúgy tevékenykedtem, mint ahogy a Művészkör áprilisi irodalmi 
matinéján is részt vettem. Az el őadást a Pannónia nagytermében tartot-
tuk, ahogy akkoriban mondták: „zsúfolt ház" előtt. Sohuber Rezső  a mű-
vészet akkori forrongásáról, az expresszionizmusról és kostruktivizmusról 
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beszélt, Kondor Regős László és én verseinkb ől adtunk elő, s persze  
ének- és zeneszámok is tarkították az el őadást. .  

A Pécsi Nemzeti Színházban ebben az időben játszották Herczeg  
Ferenc Bizánc cím ű  drámáját, s noha már akkor elítéltem ennek a par  
exellence ,' írónak üres és hatásvadász polgári írásait (f őleg a 
Gyurkovics t~ yokat, amely igazi népszerűségét jelentette), ez a drámája  
nagy hatással volt rám, mert önmagát is felülmúlta benne és szembe  
tudott szállni a hazugsággal és képmutatással,  amely minden korban oly 
nagy  és  tragikus . szerepet.  játszik, Ezt . a• drámát egészen xnáá akusztiká-
ban láttam-  és hallottam óval később, már a második világháborí elő-
estéjén, és akkor még  t mondott és jelentett, mint el őszór. Hercze-
get később személyesen is megismertem, s úgy láttam, egyike volt azok-
nak a polgári íróknak, akik 'saját múltjukkal is le 'tudtak számolni s 
főleg ellent tudtak állni a germán fasizmus hatásának, amely olyan (ó-szorkányos: erővel magához a felületes > f  # - - -t és- 'a gyönge Jel-
lemeket. Ha valami fennmarad. életművéből, els. • : ez a komor -és  
ma is sok igazságot mondó tragédia az.  

A „fascista" jelzővel is ebben, az időben találkoztam ' életemben elő-
ször. A Pécsi Napló egyik áprilisi számában Irt '„az olasz nép söpredéké-
ről, a fascistákról". (Igy!) S érdekes: ez a lap a liberális polgárság lapja  
volt.  

Május közeledett, május elseje, s a pécsi munkásság talán addig  
még soha olyan nagy lelkesedéssel nem készült május megünneplésére,  
mint ebben az évben, amikor számára valóban a „ lét vagy nemlét" for-
gott kockán: Lépes . György azzal lepett meg benn ünket, hogy új egyen-
sapkát rendelt számunkra Bécsb ől: az egykori, francia alakú sapka he-
lyébe most tányérsapkát kaptunk, amelyen kett ős vörös szalag futott  
körín s a villanysziákkal díszített szárnyaskerék közepén vörös ko-
kárda lángolt. Én is nagy büszkén feszítettem végig a Széchenyi téren az  
új egyensapkában, amely azért volt még különösebb, mert a régi .  zubbony 
helyett- valahonnan orosz rubaskát szereztem s ez egy kicsit hajdani ba-
rátomra, Fedorra, a hadifogolyra emlékeztetett. Mindenesetre elég kü-
lönös jelenség lehettem s megértem, hogy sok kispolgári lelket megbotrán-
koztattam.  

Az a május elseje!  
A villamosszakszervezetben éppúgy készültünk rá, mint a Művész-

körben, a felvonuláson azonban én nem az írók, újságírók . és egyéb m ű-
vészek csoportjában vettem részt, hanem a villamos szakszervezet népes  
táborában. A reakciós voltukról híres Heppek, Kontrák és egyéb „fehé-
rek” akkor már rég Pesten voltak s bosszút lihegtek, mi pedig Schneider  
Károly kocsimester vezetésével gyülekeztünk. Ezen a napon teljes mun-
kaszünet volt Pécset, s a felvonulás idején még villamos sem járt. A  
munkások szakszervezetenként vonultak, s bejöttek Pécsre a bányászok  
is. Kora hajnalban a városháza tornyából tárogató zengette szét a házak  
fölött az Internacionalé hangjait, ötkor pedig bányász- és munkászeneka-
rok járták be az utcákat. A Széchenyi téren volt a gyűlés, amelyre az  
ünnepi szónok, Gyetvai János Bécsből jött le a párt nevében, délután  
pedig a város különböző  pontjairól kígyóztak . a menetek a Tettye felé: A  
menet élén vörös csillag tündökölt, kétfel ől vörös zászlók; soha nem fe-
lejtem el a látványt, amint a meredeken magasba emelked ő  Tettye utca  
tetején szinte lüktetett az a csillag és a két zászló mind magasabbra,  
magasabbra, diadalmasan. A menetben rengeteg zászló ;  transzparensek,  
amelyek a világforradalmat éltették és Hajdú Gyula visszatérését köve-
telték.  

S . aztán odafönn a Tettyén megkezdődött a népünnepély, a tánc,  
cigánymuzsika s késő  éjszakáig harsogtak a forradalmi dalok, egybe;  
ölelkezve a magyar népdalokkal.  
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KOPECZKY LÁSZLÓ 

ETŰDÖK ÍRÓGÉPRE 

IFIMÓBÁK 

Legjobb, ha az ember 12 éves korában megírja az emlékiratait, s azzal 
egy életre elvetette a gondját. 

Az agya is jobban fog, kevesebbre is kell emlékeznie. 
Mert hát így is az van később: kerül-fordul, a gyermekkorában buk-

kan fel. Lebukott valami fényesért, s azt nagy szuszogva napvilágra hozza. 
És akkor már objektívnek tetteti magát, viszont alig tizenévesen olyan 
édes egy elfogult. 

Engem azokban az időkben anyagiak is gátoltak. A papír jóval ké-
sőbb kezdte elárasztani világunkat. A rendelkezésemre álló lisztes zacs-
kókra meg poézis ment. 

Ami a szocializmusunk hajnalán egy sráccal megtörténhetett, az 
velem mind megesett. 

Még funkcinak is elvetődtean demokratikus osztályszavazás útján. 
Alvajáró és ködgomolyftó alkatom mindenre predesztinált inkább, 

mint társadalmi karrierre. 
Csak egy példát cibálok elő  a gubancból: 
Mint ifiprezidensnek meg kellett szerveznem a kukoricakapálási 

akciót. 
A néhány száz tagból végül is hárman mentünk: az elnök, a titkár 

és a pénztáros, vagyis Géza, Tóni meg én. 
Ki vett volna komolyan olyan individuumot, aki az iskolai ünnep-

ségen belesült az orosz versbe (1947) és a 
„Háty tyazselo pádcsászty nyej bremja" után dühösen hátraszól: 

,;Súgjatok, az úristenteket!" 
Ez az alakítás az első  negyvenöt sorban hangos dertíre adott okot, 

még az orosz tanár is (kés őbb próféta lett az itteni kitudjamibenhisze-
keknél) kalapjával takarta szélesed ő  mosolyát. 

No ezen az akción, egyebek közt, az a bajom is lett, hogy csapat-
parancsnoknak választottak meg a kétkulcsosság (vagy minek nevezik?) 
alapján. 

Engem, a gőgös antimilitaristát, aki egy szakadozott tízest nem tu-
dok elsütni, nemhogy puskát' 

Ehhez képest így hangzottak ott akkor a vezényszavak: „No akkó 
gyerünk!" ... „Nóta! ... „Ki volt az az asszony" (abban az időben még 
dúlt bennem a cigányzeneizmus) ... „Kérem szépen, ha lehetne gyorsab-
ban" ... stb. 

A nagyobbik probléma az volt, hogy az élen kellett lépkednem, s 
a nadrágom lyukasnak méltóztatott lenni. 

Mért nem vettem fel másikat? 
Mert ez volt a másik. 
Vegyes csapat volt, elöl a nők ... Olyan keresztöltéseket léptem ;  

mintha önmagam akarnám  megkerülni, azt hittem, mindenki a lyukamat 
nézi ... Szar egy érzés volt na! 

Persze, bűbáj is akadt. 
Ahogy az istállóban alusszuk át a vacsorát (vagy volt? ... elfeledtem), 

valaki megemelinti a pokrócomat és a sötétben szitálni kezd szalmával 
dúsított hajamra s a nem éppen vakítóan fehér nyakamra valami. 
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Előbb azt hittem, itt ilyenformán faszolódik az álompor. 
Az is eszembe ötlött — mert olyan misztikus világítás volt (hold-

fény és tsai), — hogy valaki előbb megsóz, aztán megesz. 
Megdermedtem, kultivátorral sem lehetett volna zabszemet dugni a 

fenekembe. 
Reggel aztán kiderült, hogy Géza volta az. Az UNRRA csomagból 

szerzett bolhaporral ügyködött, mondván: „Ne egyenek a bolhák se!" 
Érdekes, mikor a nadrágra gondolok, hideg futkároz a hátamon, 

holott a bakancsomnak úgy lebegett a talpa, mint egy sztepptáncosé. 
Sőt ezt a kvázi deformációt gyümölcsöztetni is tudtam. A művelő-

dési életet azt jobban megszerveztern ugyanis. 
Mindhárman hoztunk furulyát, és a mérsékelten buzgó kapirgálás 

után a szárkúpok tövében átalakultunk furulyatrióvá, s a kottát az elvált 
talpú cipőm orrába tűztem. 

Éjszaka — mulya parancsnoki karakteremből kifolyólag - magam 
álltam a vártára. Nem volt szívem senkit őrségbe kinevezni. 

Ott battyogtam 
  

lehel , a nadrágszíjjal hátamra kötött kapanyéllel. 
Kapanyél?  
Hát ugyebár ...ha a jó isten akarja ... 
Na jó ... de mondjuk, ha nagyon-nagyon akarja? 

Még mindig önkéntes akcióban (de már csak mint közlegény). 
Hídverő  voltam Vracánál. 
Mi több: keszonmunkás! 
„Költő  és keszonmunkás"' ... Ez egy jó ötvözet volt szocreál mér-

cével. 
És mégis csak klapanciák születtek bel őle... 
Persze én azt hittem, a Nagy Szatir Szatirovics dalol. 
Művemet a lobogó tábortűznél olvastam fel. 
Parancsnok barátomnak — s ki nem volt ott haver a félmillióból! —

meg-szegremegett a batris lámpa a kezében, ahogy ott a vers fölé tartotta. 
A versben a lyukas sátortető, a sűrű  bableves (mármint hogy gyak-

ran volt) és a korai felkelés is megemlít ődött, ezért remegett az a kéz. 
Az ilyesmiről akkor szemérmesen illett hallgatni, még a kéménysepr őnek 
1s fehér árnyéka volt. 

Ordító sikerem támadt. (Az egy jó közepes mérce tizenéveseknél.) 
A tábortűz után vezérem és kancellárom (tí a kancelláriában verte 

a hidat) elkérte tőlem a verset. 
Minek? — kérdeztem, s közben az antológiai üdvösség lebegett fe-

lettem lázálom gyanánt. 
Tűzbe vetem — mondotta nemes egyszerűséggel. 
Olyan rossz? 
Ha nem lelkesedel, fogd be a pofádat! — reccsent rám mérgesen. 

Akkor úgy éreztem magam, mint vaddisznó a vetésben. Azóta meg-
ismertem mások álláspontját is a munkával kapcsolatban. 

Van, aki lelkesedik érte — van, aki csinálja... 

Még egyszer készültek égetni, de akkor már könyvemet, s itthon a 
kultúr-városházánk előtt. (Már nem is tudom, milyen „isták".) 

Nemcsak az enyémet persze, de a többi megcsontosodott vén firká-
szét is (Zákány, Csépe, Kvazimodo Pista bácsi, Urbán stb.). 

Mondhattam volna: Ifjú szívekben égek én! 
De aztán meggondolták magukat. 
Vagy nem volt gyufájuk. 
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KÉZFOGÁSOK  

MARIJA ŠIMOKOVIC 

HÚSZÉVES MA AZ ÉLETJEL* 

1958. október 28. 
1978. október 28. 

s nőttek az évek nemzedékek t űntek fel 
akik melegséggel és szeretettel 
hordozzák szívükben a bájt és gyengédséget 
és jöttek elbűvölten folytatva 
a szó a vers és Thália szolgálatát 
megmaradtak akik megkezdték 
hogy másokban vigyék ',tovább saját lényüket 
s körülöttük mint b űvös kör körül 
mint az örökkön ég ő  tűz körül gy űltek össze 
a lángolni vágyó lelkek 
melegségbe bújva szállt fel szikrájuk mind újabbakat gyújtva 
bejutva az iskolákba osztályokba az életet krétával 	_ . 

tintával vérrel kimondott szóval rajzolták 
az életet amely évekig tartotta ébren és fényben 
az elbűvöltek lelkében a gyöngyszemet 
s virágba borultak az álmok ici szívekbe vájt nyomok felett 
az Életjel nyomán vágyak váltak valóra 
s mindegyiküket még szebb követte 
forrón fehéren bátran bíboran és mindig újra kezdve 
mindig merészen újra kezdve és fényes madarak 
röppentek ki a lelkekb ől dalolva 
s vágyat vágy követett 
s mind tartosabb és mind több lehetett 
s lesz a jövőben is meleg szeretettel 
boldog születésnapot Életjel s maradj meg ilyennek 
a jövő  s az újonnan jövők felé fordulva 
a bölcsesség s a szeretet ereje 
arany nyomokat hagy mindig mögötted 

KENYERES KOVÁCS Márta 
fordítása 

BOSZhIIAI-HERCEGOVIhTAI KÖLTŐK  
RAJKO PETROV NOGO 

MINT TORPEDÓ A TENGERALATTJÁRÓBA 
Villám és ménk ő, jégeső, hóvihar, 
Szárazság, árvíz, tűzvész -- 
Földrengés fényűzései,  
Napkitörések, anyagnak görcsei, 

* Elhangzott az élőújság jubileumi estjén 1978. október 28-án. 
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Szörny ű  kozmikus tréfák, 
Pattantsátok szét a világ ősrégi kötelékeit! 
Ha megperzsel a láng és ha eláraszt a víz, 
Csomóba vonom magam, eltéphetetlen burokba, 
Arcom a római gyújtogatóé lesz, 
Én az 
Elemi csapás vagyok. 
Lélek ódon kráterei és kiszáradt szakadékok, 
Égnek emelt telhetetlen agyarak, 
Életem erdejével etetlek titeket, 
Robbanórudakkal töltelek benneteket. 
Az idő  puskapor. Veszélyesen pattog. 
Villamosság. Sugárzás.  
Zsákutcái az értelemnek, 
Szavak mágneses mezeje. 
Lúdb őrzik vaspora a versnek. 
Ez az ú' alkímia. 
Forróság árad bel őlem három nap és három éjszaka, 
Működik az összevonás mészéget ője, 
Álmodik az anyag, és robbanak az elemek, 
Kristályuniverzum — 
Gyűjtőállapot ez, 
A vers forró szövetéb ől az id ő  sziszeg 
S ronggyá csupálja az oktalan 
Valóság köntösét, melybe úgy futok bele, 
Mint torpedó a tengeralattjáróba. 

FERIDO DURAKOVIC 

ELÉGIA 

Bőrből, idegb ől teremtettem mindent 
nemrég, a gyermekkor napján: otthont, 
az otthonban tüzet és a t űzben magam. 
A zenét, a színeket, az embereket már az 
érett évek hozták. Amim van, kevés, s a 
világot meghódítani az már nem új dolog, álom, 
amely mint egy drága mámor csábít. 

Csupán a lélek 
szór kölest a park homokösvényére 
a madaraknak, ravaszul kiválasztva 
dalokból az igazit. 

Van még id őnk — hogy búsan összekuszáljuk 
sorsunk jelentéseit, „mi", 
kiknek szíve véres zászló 
távoli árbocokon — akik soha 
nem utazunk ... Nehéz hajóút lesz az 
egyik küszöbt ől a másikig — a teher pedig 
maguk az emberek — a csuklónkon, a vérünkben, 
a körmünk alatt. 

Kikezdtük a világot, mert melengetem. 
Tarkómon fészkel egy rejtett rózsában. 
Felugrok álmomból, hadd lám, 
ott fáj-e - még most is ugyanazon a helyen. 
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MILE PEŠORDA 

HALLOM A HANGOD 
Ivan Goran Kovačić  emlékképének 

Hallom a hangod az érzéketlen 
Durva falról leszakadót 
Hallom a dalt titkok szül ődalát 
Galagonyavirággal az ajkamon 

Kihunyt a szikra most már csak 
Neved gyengéd dallama lengedez 
Hazám a költészetnek szorongásból fényt 
Madarat ígérsz 

Madarat mely hallom hogyan pazarolja 
Ékes hangját szűk lépcsőházak tetején 
Láthatárt ígérsz érzéketlen falakkal 
Dallal érkező  nyájas hangokat ígérsz 

Lovas kopjás kezének heves lendületét 
Mely megnyitja szívedet és szívem 
Földem 

A szerelem törzsén áramlasz fölfelé 

DRAGOLJUB JEKNI Ć  

A BÖLCS KÖLTŐ  
nem ismétli meg a leírtakat 

6 a hegyekre néz 
hallgat 

A lombos fa alatt hever 
Könyvet olvas arról 
ami majd bekövetkezik 

Nem feszíti a gondolatot 
csak hagyja 
szabadon ússzon 
akár egy fehér vagy fekete 
hattyú 

nem elveszett 
Ránéz az ágra, és így szól: 
ez a kezem, ránéz a 
virágra, s így szól: ez a 
szemem, ránéz a folyóra, 
és így szót: habzik a vérem a 
két part között. 
Megcsókolja a földet és 
így szól: ez az én lelkem, 
ez az én testem 

FEHÉR Teréz fordításai 
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ÉGTÁJ 

MOJZES ANTAL 

A NÉPFELSZABADÍTÓ BIZOTTSÁG MEGSZERVEZÉSE 
ÉS MUNKÁJA BAJMOKON 

A Jugoszláv Kommunista Párt Vajdasági Tartományi Bizottsága 1942. no-
vember 15-i utasításában meghatározta a népfelszabadító bizottságok kö-
telességét, célját és feladatát. Másfél évvel kés őbb, azaz 1944; június 12-én 
a JKP Bácska-baranyai Területi Bizottsága felújította a Tartományi Bi-
zottság felhívását.  

Az utasításban többek között a következ ő  állt: 
„1. Segíteniük kell a partizánosztagok megalakítását és megszilár-

dítását olyan hazafiak és antifasiszták tömörítésével, akik harcolni akar-
nak, segíteniük kell a fegyveres harcot, a fegyverg r jtést, a partizánoszta-
gok szükségleteire szolgáló élelem és ruhanemű  gYűJ ését. 

Értesíteniük kell a népfelszabadító katonaságot és a partizánosz-
tagokat az ellenség szándékáról és csapatmozdulatairól. 

Gondoskodniuk kell az áthaladó egységek és az illegális harcosok 
befogadásáról, elhelyezéséről és ellátásáról. 

Meg kell szervezniök a megszállók és a hazaárulók elleni politikai 
munkát és propagandát... 

Népszerűsíteniük kell a népfelszabadító katonaságot és a vajda-
sági brigádokat, az általuk elért harci sikereket, a Legfels őbb Parancs-
nokságot és Tito elvtársat, a Jugoszláv Antifasiszta Népfelszabadító Ta-
nácsot és dr. Ribart. 

Népszerűsíteniük kell a Szovjetuniót, a testvéri szovjet népet mint 
e háború legnagyobb terhének vállalóját és mint megbízható szövetsége-
sünket, a Vörös Hadsereget mint az emberiség megment őjét .. . 

Meg kell akadályozniuk népeink fiainak a megszálló katonaságba 
való mozgósítását ... 

Propagandát kell szervezniük és folytatniuk azzal a céllal, hogy 
bojkottálják az ellenséges fasiszta piacot, valamint a megszálló fasiszta 
hatóságokat. 

Pontos adatokat kell gyűjteniük azokról a gonosztettekr ől, erősza-
koskodásokról és fosztogatásokról, amelyeket a megszállók, szolgáik és 
a nép árulói követtek el ... 

A népfelszabadító bizottságokba be kell vonni a nőket és az ifjú-
ságot. Ott, ahol több nemzetiségű  lakosság él, a népfelszabadító bizottsá-
gokban helyet kell adni az összes nemzetek és nemzetiségek képvisel ői-
nek: a szerbeknek, horvátoknak, magyaroknak, németeknek stb. 

Azokban a helységekben, amelyekben nincs elég olyan ember, aki 
a népfelszabadító bizottság tagja lehet, egy-két emberb ől álló népfelsza-
badító képviseletet kell alakítani, amely ideiglenesen fogja ellátni a nép-
felszabadító bizottság teendőit." 

Bajmokon az illegális népfelszabadító bizottság 1944. szeptember 
23-án alakult meg Nikola Babic gazdálkodó tanyáján. Meg kell említeni, 
hogy Babićék is kapcsolatban voltak a tavankúti  partizánbázison keresz-
tül a népfelszabadítókkal. Őket rokoni szálak főzték Jaramvazovićékhoz, 
akiknek a tanyáján volt az Alkazar nevű  partizánbázis. Babiáék tanyája 
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is igen alkalmas volt az illegális tevékenységre, mivel a bajmok—tavan-
kúti határ mentén épült, közvetlenül a vasút és egy kiserd ő  mellett. Ezen-
kívül az ő  tanyájuk mellett vezetett el a bajmoki Rátáról a Tavankútra 
vezető  út. Így észrevétlenül be lehetett jutni a szállásra. A tanya tulajdo-
nosa a királyi Jugoszlávia utolsó bírója volt a faluban. A Horthy-rendszer 
alatt nem kompromittálta magát. Eleinte semleges volt, majd kés őbb 
együttműködött a partizánokkal. Miután tanyáján megalakult az illegális 
népfelszabadító bizottság, Nikola Babi ćot választották meg annak elnö-
kévé. 

A népfelszabadító mozgalommal rokonszenvezők Bajmokon is sike-
res munkát végeztek. Tevékenységük eredménye, hogy a felszabadulást 
a lakosság lelkesen várta és valamennyi lakóházon ott lobogott az Új Ju-
goszlávia zászlója. 

Szabadkán 1944. szeptember 24-én megalakult a járási illegális nép-
felszabadító bizottság. 

BaJniokon közvetlenül a felszabadulást követ ő  napon megalakult a 
népi helyőrség. A helyőrségnek 30 tagja volt, akik a közrendre, nyugalom-
ra, köztulajdonra és a magántulajdonra vigyáztak. A népi hely őrség tag-
jai őrködtek a középületek előtt és együttműködtek a katonasággal a köz-
rend fenntartásában. 

A népfelszabadító bizottság els ő  legális ülését 1944. október 23-án 
délután kétórai kezdettel tartották meg a községháza tanácstermében. A 
visszaemlékezések szerint az ülésre számos polgárt hívtak meg. Az ülé-
sen egy 25 tagú népfelszabadító bizottságot választottak. Ezen az ülésen 
részt vett B•ško Vasili ć, a helység parancsnoka, Đuro Knežević  parancs-
nokhelyettes, valamint a Vörös Hadsereg ezredese. 

A népfelszabadító bizottság ünnepi ülését Nikola Babi ć, az illegális 
bizottság elnöke nyitotta meg. Bevezető  beszédében köszöntötte a jelenle-
vőket, majd beszélt népi forradalmunk fontosságáról, Bajmok felszaba-
dulásáról. Ezenkívül beszélt a helység parancsnoka és a szovjet ezredes is. 
Az ezredes a Sztálingrádtól a jugoszláv országhatárig megtett harci útról, 
majd a partizánjainkkal folytatott közös harci tevékenységről szólt. Be-
szédét egy zombori illetőségű  személy fordította le szerbhorvát nyelvre. 

Az ülésen képviseltette magát a szabadkai járási népfelszabadító bi-
zottság is. 

Az ünnepi beszédek elhangzása után Nikola Babié személyében meg-
választották a népfelszabadító bizottság elnökét. A bizottság titkára Sta-
ba Kulié Urbanovski lett, a pénztárosi tisztséget pedig Stjepan Merkovi ć  
töltötte be. Ezen az ülésen megválasztották a népfelszabadító bizottság leg-
fontosabb tanácsait és kinevezték azok tagjait: bizottságot a megszállók 
által okozott kár felbecsülésére, élelmezési bizottságot, bizottságot az őszi 
munkák elvégzésére, az intézmények m űködésére alakított bizottságot, pro-
pagandaügyi bizottságot, bizottságot a háborús bűnösök megállapítására. 

Az ünnepi ülésen hatályon kívül helyezték a megszállók által az in-
gatlan kisajátítására vonatkozó rendeletet, majd az ülés befejezésével 
táviratot küldtek a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg f őparancsnoká-
nak, Tito elvtársnak, a Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanácsnak, 
a Jugoszláv Kommunista Párt Központi Bizottságának és Vajdaság Leg-
felsőbb Népfelszabadító Bizottságának. 

A helyi népfelszabadító bizottság december elejéig összesen öt ülést 
tartott. 

A fennmaradt jegyzőkönyvek és a visszaemlékezések szerint a fel-
szabadulás utáni időszakban a népfelszabadító bizottságra számtalan fela-
dat hárult: a hadsereg ellátásának biztosítása, a háborús károk megálla-
pítása, az elűzött telepesek visszavárása, az elhagyott vagyon karbantar-
tása, a lakosság közellátása stb. Decemberig a népbizottságnak tíz alkal-
mazottja volt. 

A társadalmi élet első  rendezvényei a felszabadulás utáni harmadik 
héten megkezdődtek. Megszervezték az els ő  labdarúgó-mérkőzést. Bajmo-
kon ekkor a Vörös Hadsereg egy nagyobb páncélos egysége várt beve- 

50$ 



tésre. A Vörös Hadsereg katonái és a helyi aktív futballisták játszottak. 
A mérkőzést megszakították két német vadászgép berepülése miatt. A 
szovjet tűzérség tüzet nyitott a repül őgépekre, és amikor azok eltűntek, 
a mérkőzést folytatták. 

A KATONAI KÖZIGAZGATÁS MEGSZERVEZÉSE 

Bánát, Bácska, Baranya területi katonai parancsnoksága, miután a 
felszabadított területen felmérte a helyzetet, a népfelszabadító bizottsá-
gok munkájának támogatása és a folyamatos munka érdekében 1944. ok-
tóber 25-én rendeletet adott 'ki a katonai közigazgatás megszervezésér ől. 
A rendelet értelmében Bánát, Bácska, Baranya területén katonai körzete-
ket és ezek keretein belül területi katonai közigazgatást kellett megszer-
vezni. A területi katonai parancsnokságok a hozzájuk tartozó városok-
ban és falvakban helyőrség-parancsnokságot, a kisebb településeken állo-
más-parancsnokságokat létesítettek. A bajmoki helyi katonai parancs-
nokság a szabadkai területi katonai közigazgatáshoz tartozott. Viszont 
Bajmokhoz volt csatolva Pacsér és Moravica állomás-parancsnoksága. 

A bajmoki helyőrség-parancsnoksága a Schmidt-féle házban kapott 
elhelyezést. A helyőrség parancsnokai: Boško Vasili ć , Duro Matić, Slav-
ko Kekić  és Marko Peić  voltak. Huzamosabb ideig a parancsnokhelyettes 
Đuro Knežević  volt. 

A katonai közigazgatás bevezetésének szükségességér ől a JKP Vaj-
dasági Tartományi Bizottsága 1944. november 13-i levelében értesítette Bá-
nát, Bácska, Baranya kommunistáit. Ez a levél egyben utasítás is volt 
számukra, hogy kapcsolódjanak be a katonai közigazgatási szervek mun-
kájába, mert a népfelszabadító bizottságok tevékenysége meglehet ősen 
bonyolult volt. Továbbá ez a levél tájékoztatta őket a népfelszabadító bi-
zottságok és a katonai közigazgatási szervek hatáskörér ől és együttműkö-
désük szükségességéről. 

Bajmokon a katonai közigazgatásnak a következ ő  szervei voltak: 
mozgósitási és munkaügyi, adó- és pénzügyi, mezőgazdasági, gyáripari és 
kereskedelmi, szociális közlekedési beszerzési és élelmezési, statisztikai, 
állatorvosi, parancsnoksági, adminisztratív, politikai megbízott és mun-
kaszervezési parancsnokság. 

Bajmok földrajzi helyzete és a nagyvárosokkal összeköt ő  jó utai 
igen alkalmasak voltak a népfelszabadító egységek és a Vörös Hadsereg 
átvonulására. Éppen ezért a Vörös Hadseregnek is huzamosabb ideig volt 
a faluban állomás-parancsnoksága. 

A helyi katonai közigazgatási szerveknek 61 alkalmazottja volt. Ezen 
a területen a katonai közigazgatás 1945. február 15-én sz űnt meg és ak-
kor a közrend biztosítását a népfelszabadító bizottsághoz tartozó népi 
milícia vette át. 

A HELYI NÉPFELSZABADÍTÓ BIZOTTSÁG ÚJJÁSZERVEZÉSE 

A felszabadulást követő  hetekben, a szabadkai társadalmi-politikai 
szervezetek segítségével és á helyi katonai parancsnokság közrem űködé-
sével, Bajmokon megalakultak az antifasiszta szervezetek. Közöttük: az 
Egységes Népfelszabadító Front, amelyet a nép köznyelven Népfrontnak 
nevezett, továbbá az Egyesült Antifasiszta Ifjúsági Szövetség (USAOJ), 
a Nők Antifasiszta Frontja (AFŽ) és a Jugoszláv Kommunista Ifjúsági 
Szövetség (SKOJ) helyi szervezete is. 

Bajmokon valamikor 1944. november második felében gyűltek előszór 
össze az új Jugoszláviában, a felszabadított faluban él ő, valamint a gyűj-
tőtáborokból és a frontról hazalátogató kommunisták, pártjelöltek, ifjú-
kommunisták és rokonszenvezők. A visszaemlékezések szerint a kommu-
nistáknak ezen az első  összejövetelén tízen jelentek meg. Ezen a meg-
beszélésen a kapcsolatfelvételen kívül a pártfeladatokról volt szó. Ezzel a 
pártmunka is kezdetét vette a településen. 
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November végén Boško Vasili ć, a helység parancsnoka levélben ér-
tesíti a Szabadkán székelő  területi katonai parancsnokságot a Bajorokon 
történő  szabálytalanságokról. Ezt követően december elején megbeszélést 
tartottak a helyi kommunistákkal, ahol szó volt a nepfelszabadító bi-
zottság erőfeszítéseiről, sikereiről, mulasztásairól és fogyatékosságairól. 
Ezen a megbeszélésen Szabadkáról részt vett: Geza Tikvicki, Kosta Despo-
tović  és La) čo Jaramazović: A megbeszélés végén határozatot hoztak, 
hogy leváltjak az egész helyi népfelszabadító bizottságot és helyébe újat 
választanak. Már a következő  napra, december 3-ára a moziterembe nép-
gyűlést hívtak össze. A moziterem zsúfolásig megtelt emberekkel. A nép-
gy{ílésen előbb megválasztották a népképvisel őket, majd a tisztségviselőket. 
A helyi népbizottság elnöke Ivari Ivanović  Ivaridekič, alelnök Leon Fili-
pović, titkár pedig Luka Vujevi ć  lett. Az új összetételű  népbizottság de-
cember 4-én tartotta meg els ő  ülését. Ezen az ülésen a népbizottsági ta-
gokon kívnil részt vett a helységparancsnoka és a helyi katonai közigaz-
gatás személyzeti 'vezetője, aki a népbizottság szerepéről, a bizottsági ta-
gok és a parancsnok közötti viszonyról beszélt, továbbá felszólította a 
jelenlevőket az aktív munkára. Ügyelni kellett arra, hogy ne kerüljön sor 
olyan hibákra, mint az előző  összetételű  bizottságban. Egyetlen képviselő  
sem tehet semmit a helyi parancsnok tudta, beleegyezése és esetleg alá-
írása nélkül. A JKP helyi szervezete agitációs-propagandaügyi bizottságá-
nak 1946. augusztus 8-i jelentéséb ől megtudjuk, hogy az első  népbizottság 
tagjait azért váltották le, mert elvesztették a nép bizalmát. 

Ettől kezdve a helyi népbizottság és a katonai közigazgatási szervek 
munkája szinte egybefonódva folytatódott. Boško Vasili ć  eddigi helység-
parancsnok is új beosztásra távozott és helyébe Đuro Matić  került. 

A helyi népfelszabadíitó bizottságnak gondoskodnia kellett az átvo-
nuló egységekről. Sok esetben ezeket élelemmel, fogatos járművei kellett 
ellátni. Ennek folytán az állatállomány nagyon megcsappant. A fronton 
megsebesült katonaság részére kórházat létesítettek. Ezzel párhuzamosan 
megnyitották a gyógyszertárat. Ebben az id őben különösen aktív volt a 
helyi nőszervezet: kenyeret sütöttek a katonaság részére, mosásra haza-
vitték a katonaság fehérneműjét. A helyi kórházban is a nők segítkeztek. 
A frontra látogatást szerveztek és élelmet, ruhát, gyógyszert vittek a ka-
tonáinknak. A hosszú utat gyalog vagy fogatos járm űvön tették meg. 

A frontra önként jelentkező  és mozgósított fiatalokat a kiképző  köz-
pontba kellett irányítani. Ekkor számtalan fiatal jelentkezett katonának, 
akik főleg az I., II., VII., XII., és VIII. vajdasági brigádokban és a Pe-
tőfi brigádban harcoltak az ország végső  felszabadulásáig. A harcosszövet-
ség helyi szervezetének több mint 600 tagja van. 

Gondját kellett viselni az elhagyott és tulajdonos nélkül maradt va-
gyonnak. Ugyanis a település német polgárai elmenekültek, akik a falu 
módosabb lakosai voltak. Összesen mintegy 7000 katasztrális hold föld 
maradt gazda nélkül. Üresen maradtak a házak és a tanyák. A népbizott-
ság ezekre gondnokokat nevezett ki. Az állatállomány etetését is megszer-
vezték. 

Ezekben a hetekben érkeztek vissza a sárvári és a barcsi gyűjtőtá-
borokból a több mint 2000 létszámú Miši ćevo és Ráta település lakosai, 
akiket még 1941-ben elhurcoltak. 

A bajmoki határban sok volt a leszedetlen kukorica. Közben el kel-
lett kezdeni az őszi szántást és vetést. Az őszi munkák elvégzésére trak-
torállomást létesítettek. A föld megművelését a jó szervezés mellett is 
késleltette az esős, őszi időjárás. Mindennek ellenére a gépállomás trak-
toristái mintegy 300 kh földet szántottak fel és vetettek be búzával. A 
gazdátlanul maradt földet kiadták a lakosságnak m űvelésre. Ezek a pol-
gárok is 410 kh vetettek be búzával. 

A nagy mennyiségű  gazdátlan kukoricát- önkéntes és mozgósított 
erővel igyekeztek betakarítani. A területi és a helyi katonai parancsnok-
ság segítségével munkaszolgálatot létesítettek, amelybe a bajmoki katonai 
parancsnoksághoz tartozó település magyar férfinépét vonultatták be. A 
munkásbrigád parancsnoka Marko Pejić  lett. A brigádot 1944. december 
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5-én oszlatták fel. Feloszlatásáról rendeletet adtak ki. A rendelet felolvasása 
után sok fiatal önként jelentkezett katonának. A jelentkez ők egy része 
Szabadkára, másik része Zomborba került kiképzésre és mintegy százan 
Cservenka környékére kerültek az elhagyott falvak gazdaságának a fenn-
tartására, valamint a felszabadító egység támogatására. 

A lakosság részére helyben meg kellett szervezni a közellátást. En-
gedélyezték a bajmoki vágóhíd üzemeltetését. Be kellett indítani a ke-
reskedelmet. Üzembe helyezték a kendergyárat. Tűzifát biztosítottak a 
bajmoki villanytelep zökkenőmentes munkájához. 

Gondoskodni kellett mintegy 1000 Pakrac és Eszékkörnyéki tanuló 
élelmezéséről és elszállásolásáról. Ugyanis a felszabadulás után Marica 
Zastavniković  és Vlatka Babić  vezetésével partizángimnázium érkezett 
Bajmokra. Ez volt az első  középiskola a településen. A gimnázium fel-
vette soraiba a régóta tanulni vágyó proletárgyerekeket. Az iskolának 
rendkívüli jó JKISZ- és ifjúsági szervezete volt. Mindkett ő  különösen jó 
hatással volt a fiatalokra, akik a következ ő  év júniusáig maradtak Baj-
mokon. 

Üzemképessé tették a raktárakat. A kisipari m űhelyek dolgozni 
kezdtek. 

1945. február közepéig a helyi népfelszabadító bizottság ebben az 
összetételben összesen nyolc ülést tartott. 

A bajmoki népfelszabadító bizottság a helyi katonai közigazgatási 
szervektől az 1945. január 17-i ülésén huszonegy alkalmazottat vett fel. 
Ezzel tulajdonképpen meg is kezd ődött a katonai közigazgatás átszerve-
zése, illetve megszüntetése Bajmokon. 1945. február 15-ét ől minden hiva-
talnok a népfelszabadító bizottság alkalmazottja lett. 

A katonai közigazgatás megszűnésével a népi hatalom szervezkedése 
és hatásköre egy új szakaszba került. Bajmokon ez már a február 8-i 
ülésen érezhető  volt. A helyi népfelszabadító bizottságot Barmokon kib ő-
vítették 36 tagúra. Ekkor lett a népbizottságnak egy n őtagja, és ebbe a 
fontos néphatalmi szervbe a felszabadulás óta el őször választottak be 
magyar nemzetiségű  képviselőket is. Említésre méltó, hogy a katonai 
közigazgatás szerveiben kezdett ől fogva volt horvát, szerb, magyar nem-
zetiségű . 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 38. 

Shakespeare összes művei filmen. Ez valami új kísérlet, mert eddig csak 
nyomtatásban láttak napvilágot, ha láttak, az összes m űvek. Most majd 
szavak helyett vizuális nyelven beszélnek, mint részben a színpadon. Azért 
mondom, hogy részben, mert játék és látványosság mellett a szavaknak 
sokkal . nagyobb a szerepe a stratfordi géniusz életm űvében. Nem akarom 
azt állítani, hogy a film teljesen elnyeli a szavakat, de szerepük másod-
lagos, a cselekmény képekben él és a merőben más műfaj egy másik 
Shakespeare-t fogadtat majd el a világgal, mint a színház vagy az iro-
dalom. Mivel pedig óriási közönsége van, Hamlet és Falstaff és Puck 
másképpen él majd a köztudatban, mint eddig, amikor Shakespeare köl-
tészete szavakban jutott kifejezésre. Hiszen egészen itt se vesznek el a 
szavak, de a párbeszéd, amelyre a Hamletet építette, hatásában meg se 
közelítheti majd a színpadit. 

Ódry Árpád, Machbet, Roméo és Hamlet felejthetetlen magyar meg-
személyesítője mondta egyik tanulmányában a színpadi szavakról: „A szí-
nész az egyetlen lény, aki felelős a szavakért. Ami még súlyosabbá teszi 
helyzetét, az, hogy mindig a más szavaiért felel ős." S hogy Shakespeare 
szavaiért sokkal nehezebb felelni, mint amit mások adnak a színész szá-
jába, nem kétséges. 

Nálunk a legnagyobbak voltak ezek a „mások". Kazinczytól, Arany-
tól és Petőfitől kezdve Babitson meg Kosztolányin át Szabó Lőrincig és 
Vas Istvánig. Az ő  szavaikkal él tovább a magyar Shakespeare. Remél-
hetőleg most majd a film szinkronjában is. Mint a Shakespera-átköltések 
egyébként minden , 1művelt népnél", ahogy régen mondták. 

Ami a legcsodálatosabb, hogy a szavak mágiája semmit se veszített 
hatásából a fordításokban. Akkor hát mégis a tartalom élteti a művet, s 
nem ami formát és nemes veretet ad neki? A stílus, a nyelvezet, a szép 
és meggyőző  szavak súlyos vagy játékos varázsa, amelyek nélkül Sha-
kespeare nem lett volna az, aki lett? Mert nem vitás, értéktelen rémdrá-
mákat írt át, mivel nem röstellt jónak ígérkez ő  témáért a szomszédba 
menni. A közönségsikert is mindennél többre becsülte, és bármily hihetet-
len, így születtek a remekművek. Romeo és Julia tragikus szerelmének 
történetét már Xenophon megírta s utána még sokan mások, halhatat-
lan remekmű  azonban Shakespeare átírásában lett. Az ő  költészetével 
emelkedett magasan minden szentimentalizmus fölé, élénk bizonyítéka-
ként, hogy nem a témán múlik. 

A költészet anyaga szavakból áll és Shakespeare nem is érte be min-
•dig a színpadi lehetőségekkel, habár lírája azokban is b őségesen talált 
kiélési formát. A mintegy másfél száz szonettje azonban, melyeket sor-
sának nehéz óráiban írt a reménytelen szerelem istenverte lelkiállapotá-
ban, megalázottságát szégyellve és az öregségt ől rettegve, mind-mind be-
szédes bizonyítékai a szavak erejének és hatalmának. Amit szinjátékainak 
egy-egy alakjában rejt őzve nem mondhatott el önmagáról, kénytelen volt 
ezekben a szonettekben elmondani. 

Ereje és hatalma a szónak? Shakespeare-nél fellegekbe visz a szó, 
ha mondanivalója úgy kívánja, s a tragikum mérőónját hihetetlen mély-
ségbe tudja lehúzni a szavak súlya. Máskor játékos könnyedséggel önálló-
sítja a csinált szavakat, ahogy Füst Milán nem győzött csodálkozni a jó-
kedvű  nyelvi bravúrón. „A király egy izé! Mizé? Semmizé!" 

A szürrealizmus nem Eluard találmánya, kiálthatna fel az ember 
Prospero búcsúzó monológját hallgatva vagy olvasva, mindegy, mert szín-
padon és könyvben egyaránt magával ragadó szavainak őrült kavalkádja: 
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Ti tói, halmi, nádi, berki nimfák, 
s ti, kiknek lába nyomtalanul űz i 
homokján a fogyó tengert, de megfut, 
ha visszanő; s ti félbabák, kik olykor 
holdas füvön táncoltok zöld-fanyar 
karéjt, hová juh nem harap ... 

Vannak dolgok, amelyeket csak az értelmetlenség abszurduma képes 
érthetővé tenni. A szavak szabad mágiája. És ebben Shakespeare négy-
száz év óta utolérhetetlen. Hogy ezzel most mit tud kezdeni a film, majd 
meglátjuk. óriási tömeget hódít meg biztosan, Úgyhogy ez a filmsorozat 
lesz a leghatásosabb Shakespeare, olcsó kiadásban. 

Még egyszer Koestlerről, a halála alkatinából. Nemrég mondtam el, 
milyen nagy kerülővel jutottam híres regényéhez, amelyben a szovjet 
kommunizmusban való csalódását írta meg. Többet nem is igen tudtam 
róla. A vidék gyakran áthatolhatatlan kínai fala sok mindent elzár az em-
ber elől. De mintha maga Koestler is ezzel a negyvenév el őtt írt regényé-
vel, ifjúkori konfessziójával szerzett volna világhírt, legalábbis nyugati 
felén a világnak. - 

Most viszont én olvasom róla csalódottan élete további részleteit. 
Kicsit azon is fennakadva, mint aki ezek után egyszerre gyanakvó lesz, 
hogy tíz évig várt a Sötétség délben megírására. Miért? Közben részt vett 
a spanyol polgárháborúban valamelyik nemzetközi brigádban, azokkal 
esett Franko fogságába. Halálra ítélték, majd kicserélték, de hajszálon 
múlott, hogy nem adták ki a németeknek, mint odavaló állampolgárt. 
Kivégzésére várva írta meg Egy spanyol itestamentum című  munkáját, s 
tulajdonképpen ez volt leszámolása a baloldallal. 

Ezt is a nekrológokban olvastam. Hogy ez a leszámolás miért volt 
és miből állt, ahhoz ezt a Testamentumot kellene elolvasni, amely már 
aligha jut el hozzám. Csak feltételezhetem hát, hogy ingadozása ott kez-
dődött, s nem mindjárt volt egyértelmű  és határozott, miként azt az 
ide-odaállásból következtetni lehet. És ha már benne volt, megírta egyévi 
tartózkodásának tapasztalatait a Szovjetunióban. 

Emellett aztán annyira kitartott, hogy a jobboldal széls őségeitől, a 
fasizmustól állítólag csak zsidó származása riasztotta el. Olyannyira, hogy 
önként jelentkezett az angol hadseregbe, amikor kitört a második világ-
háború. Feljegyezték róla, hogy lobbanékony, fékezhetetlen természet ű  
volt. Feleségével való legcsekélyebb nézeteltérése úgy kihozta sodrából, 
hogy összetörte lakása bútorait. A kritikát se bírta el. Sartreval egyszer 
úgy hajba kapott, hogy borospoharakat vágott hozzá a kávéházban, s 
Camus-vel is összeverekedett. Hatvanöt éves korában regényt írt a fajok 
kialakulásáról, s ebben már csak egy lépés választotta el, hogy az okkul-
tizmus területén próbálja a tudományt a hittel összeegyeztetni. . 

Mit lehet -erre mondani? A kor volt ilyen végletekben csapongó, s 
aki az események apokaliptikus sodrába vetette magát, 'mint Koestler, 
elkerülhetetlenül szélsőségekben találta magát? Igaz, legtöbbször az árral 
szemben úszva, de mégis ügyelve arra, hogy a felszínen :maradjon. 

Kalandos életét nézve elmondható róla, hogy mindenütt ott volt, de 
otthon sehol. Magyar gyerekkora, zsidó származása, német műveltsége 
és angol irodalmi munkássága tulajdonképpen a sehovase , tartozását is 
érthetővé és talán menthetővé teszi. S ha azt kell mondanunk, hogy nem 
volt állhatatos jellem, tegyük hozzá, hogy kitartani egy elv vagy egy esz-
me mellett mindhalálig nemcsak elhatározás dolga. Legalább annyira sze-
rencsés konstellációtól is függ. Hogy kényszerhelyzetr ől, jó és rossz tisz-
tességes és becstelen alkalmakról ne beszéIjünk: Koestlert se riasztotta 
el semmi, ami emberi. És hát író volt, abból a fajtából való, akiben aZ 
érdeklődés, sőt a kíváncsiság szenvedélye er ősebben. szólalt meg, mint az 
igazságérzet vagy az elvhűség. 
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Ezt különben, ha nem is ennyire egyértelműen, ő  maga is bevallotta, 
amikor azt írta: „ ... egy kulcslyukat kerestem, amelyen át benézhetek az 
örökkévalóságba." Nyilván a földi dolgok er ősebbek voltak, mint az örök-
kévalóság titka, s az a rejtőzködő  kulcslyuk is folyton változtatta el őtte 
a helyét. 

Ez teszi érthetővé, hogy javíthatatlan alkoholista lett, s az angol 
öngyilkosok egyesületének alelnöke, hogy végül mint ilyen menjen fele-
ségével önként a halálba. 

Kelet-Németország, a DDR nemzetállam akar lenni. Amilyen megle-
pő  hallásra ez a hír, annyira érthet ő  is, ha a két Németország közötti 
pillanatnyi viszonyt vesszük figyelembe. A bonni jobboldal, amely nem-
rég hatalomra jutott, legtöbbször burkoltan, de néha nyíltan is kifeje-
zésre juttatta, hogy nem nyugszik bele a két állam közötti status quóba. 
Erre válaszol most a keletnémet történészek egy csoportja, elhatárolt 
nemzeti identitást keresve. Ebben az igyekeztükben egészen Bismarckig 
mennek vissza, a porosz vaskancellárig, aki egyetlen birodalomba egyesí-
tette a német államokat. A dolog pikantériájához tartozik, hogy ugyanez 
a Bismarck, aki ,;vaskancellár" néven írta be nevét a történelembe, a szo-
cialista mozgalom legfőbb ellensége volt a száz év el őtti Európában. 
Ezzel szemben most nagy hangsúlyt kap a Falon túl, hogy ugyanakkor 
oroszbarát politikát folytatott, és Leninnek az a megállapítása, hogy bár 
reakciós módon, de a történelmi haladásnak megfelel ő  művet alkotott. 
Hogy Marx végig gúnyolódott vele s „Pissmark"-ként emlegette, ami 
nem volt éppen szalonképes parafrázisa a nevének, azt most mintha el-
felejtették volna. 

A nemzeti identitás keresése egyazon népen belül mégis mindezt 
háttérbe szorítja. És óhatatlanul felmerül a nemzetfogalom sokféleképpen 
magyarázott homályos kérdése. Most már igazán tér és id ő  relációjában 
szemügyre véve. 

Én még abban a tudatban nőttem fel, hogy a nemzet történeti, nyel-
vi, földrajzi és etnikai összetevők egésze. Erre a felfogásra azonban több-
szörösen rácáfolt az idő. Kezdődött Széchenyi nézeteinek revíziójával, aki 
szerint a nemzeti öntudat „kim űvelt emberfők" sajátja. Kossuthnak már 
lényegesen más véleménye volt, amikor „meghajtotta magát a nemzet 
nagysága előtt". Ő  a közös szabadságvágy valóra váltásában képzelte ezt 
a nemzeti identitást. A francia nemzeteszme is a szabadság, egyenl őség, 
testvériség jelszavát írta a nation trikolórjára. 

S mindezt az orosz Október részben kiszélesítette új tartalmakkal 
töltötte fel, részben pedig összevonta szűk körökbe síirĐtve, gyakorlati és 
világnézeti szempontokkal egészítette ki, úgyhogy alapjaiban változtatta 
meg a fogalmat. Lenin már több nyelv ű  népek közös gazdasági, bizton-
sági és fennmaradási érdekeire építette az egykori nemzeti érzés roman-
tikájára alapozott közösséget. Ezeket a szempontokat fejlesztette tovább 
Kardelj, amikor a közös népfelszabadító harcban vélte megtalálni az egy-
azon nemzeti érdekek célját és értelmét. 

Ennek már az én, nemzedékem is tanúja és részese volt. Egy nemze-
tek fölötti nemzet lehetséges kialakulása talán már csak id ő  kérdése, gon-
dolom ezek után. Lehet, hogy másképpen hívják majd, ahogy Ameriká-
ban például senki sem beszél nemzetről. S ha ezt a mi vidékünket pró-
bálnánk nemzeti szempontból vizsgálat tárgyává tenni, ahol háromszáz 
év óta oly sokféle nyelvű  és nemzetiségű  nép került össze? Voltunk né-
hányan, akik évtizedeken át hirdettük egy vajdasági öntudat, egy itt ki-
alakult szellemi közösség jelenvalóságát. A népeknek egymásra tett hatá-
sából született külön szemléletet és magatartást magában hordozó integ-
rált etnikumot, amely a nyelvkülönbség ellenére közös ismertet őjeleket 
mutat. 

Persze nem merek ebben nemzeti azonosságot keresni. És nem talá-
lok megfelelő  szót, amely ezt a közös sajátosságot pontosan kifejezné. 
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Nem is bolygatom tovább a kérdést. Félek a szentségtörést ől. Még em-
lékszem rá, hogy az erdélyiek transzilván öntudatának hangoztatását is 
rossznéven vették. S szerencse, hogy ezt a vajdasági azonosulást csak 
megmosolyogták és holmi romantikus eltévelyedésnek mondták. 

Mégse csodálkoznék ezekután, ha a keletnémet történészeknek sike-
rülne a külön nemzeti öntudat bizonyítása, hogy a külön nemzetállam 
létezését világgá kiáltsák. A történészek a földgolyó különböz ő  részén 
annyi mindent állapítottak meg csalhatatlanul, miért tévednének pont 
ezek ott a Falon túl? 

* 
Viharos viták Rembrandt körül. Hamisnak nyilvánítottak és kise-

lejteztek többek között egy képet, amelyet pedig Vilmos császár ajándé-
kozott a kasseli képtárnak, és eredetiségéhez hetven éven át nem fért 
kétség. Viszont eredetinek mondtak olyan műveket, amelyeket korábban 
nem tulajdonítottak Rembrandtnak, mivel nem találták tipikusnak őket. 

A vizsgálat átvilágítással főleg technikai ismertetőjelekre szorítko-
zott, a sajátosan ritmikus ecsetkezelésre, a falemez évgy űrűire, ami a 
röntgensugarak segítségével sokkal pontosabban tájékoztatja a szakem-
bereket, mint korábban a mikroszkóp. Az öt holland művészettörténész 
valóságos expedíciót szervezett, hogy nemcsak minden nyilvántartott 
Rembrandt-képet vessen vizsgálat alá, de a kortársak alkotásai és a név-
telen művek között is körülnézzen. 

Ami ; a laikus műbarátokat háromszáz éven át csodálatba ejtette, 
Rembrandt mély tüzű  színei, a százféle vörös, a lángoló sárgák és har-
sogó zöldek sötét tónusba fojtott egyvelege, szóba se került a holland és 
a német szakértők vitájában. Hát nem ez a jellemzően rembrandti? — ki-
ált fel önkéntelenül az ember, mint aki most már igazán semmit sem ért. 
És a téma! Az ember, a polgár megjelenése korszer ű  környezetben hosz-
szú századok után, amikor csaknem kizárólag szenteket és angyalokat 
ábrázoltak a festők szelíd bibliai tájban. A kereszténység misztikumát 
tárgyi jelekhez kötve, s amit isteninek hittek, emberi küls ővel realizálva. 

Rembrandt kora átmeneti kor volt, s világot cserélt, aki témát cse-
rélt. Pedig mindenki ezt csinálta a 17. században, amikor a reformáció 
tételét kellett túlkiáltani a barokkal: „faragott képet ne imádj!" Ami 
addig állandónak látszott és szilárdnak, mint a szikla, amelyre jelképe-
sen az egyház épült, most lázasan dinamikus lett, csupa mozgalmasság 
és pátosz, hogy a mindennapi élet hangosan ünnepélyes legyen. Az egyház 
kilépett addigi puritán egyszer űségéből és pompájával akarta éreztetni 
világfölötti hatalmát, amely pedig épp akkor alapjaiban rendült meg. A 
művészet soha nem állt oly kiszolgáltatottan a világnézeti propaganda 
szolgálatában, mint akkor, amikor pedig már udvari költ ők pengették 
lantjukat s infánsnők aktjai születtek a műtermekben, meg azok a nagy 
keblű  péknék ihlették meg a festőket, akiket négyszáz év előtt bocsátott 
útjuknak pajzán szerelmi történeteiben Boccaccio: 

Mit festett mindebből Rembrandt? Nem típusokat, hanem jelleme-
ket. Az egyéni érdekelte, csoportképein is ez t űnik legfontosabbnak. Nem 
a külsejében látta meg, amit a modellben fest őinek talált, hanem azt, 
ami csak benne volt és senki másban. Így került a zsidónegyed szegé-
nyeihez, azzal se törődve, hogy ezek a képek nem vonzzák a vev őket. Ha 
korábban az volt a művészet feladata, hogy emberivé tegye, ami isteni, 
Rembrandt istenivé tette az embert, selyembe, bársonyba öltöztetve s 
felékszerezve szegény feleségét, Saskiát. És a názá reti istenanyát senki 
sem ábrázolta annyi szívig ható gyengédséggel, mint ő  az egyszerű  Hend-
rikje Stoffels alakját. 

Mondtam a színek sötét izzását, amelyet ezek az új szakért ők alig 
méltattak figyelemre. Talán azért, mert a kortársak is s űrűn használtak 
aszfaltot és krapplakkot, s így ez egymagában nem jellemz ő  Rembrandt-
ra? A fény és árny se? Amivel annyi baja volt, miután els ő  feleségét el-
temette, s már a :témánál is el őbbTevalónak vélte a festői xx egoldást. Ez 
azonban már befelé fordulás volt, az önmagáért való m űvészet áhitatos 
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szolgálata, amely a lövészegylet tagjainak csoportképével váltotta ki az 
első  felháborodást, mivel az alakok egy része fényben állt, másika pedig 
árnyékban, amit utóbbiak magukra nézve sért őnek találtak. S folytató-
dott, még nagyobb megütközést kiváltva, azon a képén, amelyben Péter 
megtagadja Jézust. Mert abban az id őben a németalföldi festők a kön-
nyed bravúr tetszet ősségével teremtettek divatot, amit mindenki meg-
értett és elfogadott. Hogy most az eredetiség kérdésében mégis annyi né-
zeteltérésre került sor, talán azzal magyarázható, hogy azért Rembrandt-
nak a festők között mégis voltak hívei, tanítványai, s őt utánzói. S ha ki 
kellett szűrni életművéből egy-egy képet, amit eddig neki tulajdonítottak, 
Rembrandténak nyilvánítottak néhányat a kortársaknak vélt alkotásokból. 

Szakértők ide, szakértők oda, mindenkinek megvan a maga tudatá-
ban őrzött külön Rembrandtja, ezt védi féltékenyen és az örökkévaló 
művészet tiszteletében. 

Leszakadt egy márványlap a római Pantheon menyezetér ől. Most be-
zárták, s egy ideig _a turisták majd nem zavarják Raffaello és jegyese, 
Maria Bibbiena örök álmát. Mert ott van eltemetve a fiatalon meghalt 
festő  és építész királyok és hadvezérek között, mint II. Gyula pápa ke-
gyeltje, akit legalább a halálában akartak fölébe emelni az id őnként en-
gedetlen Michelangelónak és Leonardónak, aki mint a reneszánsz „uomo 
universale"-ja mindenhez értett. . 

Nem szeretem a Pantheónt. Nem szeretem ezt az embertelenül 
hideg - halotti pompát, amely kétezer éve nehezedik mint a hatalom tisz-
teletet parancsoló szimbóluma az örök városra, amelynek lakossai a 
szomszédos trattoriákban vaskosan pajzán történeteken derülnek, miköz-
ben sajtos makarónitól zsíros a szájuk és vörös chiantit isznak rája. 
Ezért csak egyszer hagytam magam elcipelni a nyitott kupola alá, ame-
lyen át állítólag közvetlenül az égbe szállnak a fohászkodás szavai. De 
kinek jut eszébe fohászkodni abban a nemzetközi hangzavarban, s' egy-
általában, ki hallgat a ciceronékra, amíg kötelességtudóan mesélnek Ag-
rippáról, aki Aizgustusnak volt a barátja és háromszor is megverte An-
toniust? Meglehet, hogy hiányos m űveltségem, járatlanságom az ókori 
történelemben riasztott el hullaszagával ettől az erőszakosan fenntartott 
halotti kultusztól. Vagy az a leküzdhetetlen emberi részvétem, amely min-
dig a legyőzött és nem a győző  mellé állított. Nekem a pajzsára hanyat-
lott római katona többet mond, mint az ünnepelt uralkodók, akik elkerül-
hetetlenül zsarnokok is voltak. ,;Még láthatja azt is — próbált velem 
legutóbb vitatkozni V. s aztán illemtudóan letörölte szájáról a rúzst, mi-
előtt a tömeggel besodródott volna a halihatatlanoknak ebbe az id őtlen 
szenvedélyébe. — Most inkább itt kinn ácsorog?" 

Ezúttal figyelmen kívül hagytam szívhez szólóan kedves, diáklányos 
igyekezetét, ahogy semmiről sem akar lemaradni, amib ől tanulni lehet, 
s aztán elvegyültem a vidám, lármás római utca forgatagában, csak tisz-
tes távolságból szemmel tartva a kijárat oszlopcsarnokát. 

Persze a fölényem azért nem volt valami nyugodt. Mert ez az épí-
tészeti csoda szentek és királyok bebalzsamozott hulláitól függetlenül is 
megérdemel minden tiszteletet. Igaz, hogy épp ezért, a halhatatlanok mi-
att, maradt épségben Róma rengeteg antik romja között. Miért nem építet-
ték újjá a Colosseumot? Mivel az csupán az élet játéktere volt, s nem 
a múlhatatlan nagyság dicsőítése. Pedig az angol Baede több m int ezer 
éve megjósolta, hogy amíg a Colosseum él, addig él Róma, s a Colosseum 
összeomlása után Rómának is vége, de vele együtt az egész világnak. 
Rossz jós lett volna? A Colosseum romjai között macskák vadásznak a 
kiirthatatlan kövér patkányokra, s a világ ennek ellenére sem omlott 
össze. Megingott, rogyadozott jó néhányszor, de ha nem jönnek az őrült 
nagyhatalmak a mindent elpusztító fegyverekkel, alighanem most is túl-
él majd bennünket. 

„Az átmérője negyvenhárom méter, s pontosan ennyi a magassága 
is" — jön ki útitársnőm a felfedezéssel, mint aki már nem haragszik. 
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Megállapodunk benne, hogy az építészet az arányokon áll vagy bukik, 
mint egyébként minden művészet. „Maga tudta ezt?" — kérdi a pontos 
méretekre gondolva, mire megszégyenülve vagyok kénytelen hazudni, s 
már bánom, hogy nem mentem be vele az architektúrának ezért a csodá-
jáért. Bűnbánatom jeléül felajánlom, nézzük meg Julius Caesar templo-
mának romjait a Forum Romanumon, s mint aki védekezni próbál vá-
ratlanul megnyilvánuló monarchikus hajlamai ellen, máris szavalom An-
tonius gyászbeszédét Shakespeare és Vörösmarty szavaival: Temetni jöt-
tem Caesart, nem dicsérni. De a romokból nem látszik semmi. 

Most ez a hír, hogy bizonytalan időre bezárták a Pantheont, amíg a 
tatarozás tart, emlékeimet is a megadó alázat redőivel fogja össze. Elő-
keresem német nyelvű  .római bedekkeremet, mert a Forum csak néhány 
magyar példányt kapott, kénytelen voltam odakinn németet venni, bele-
lapozok és magambab csendesen vezekelek, hogy miért is nem mentein 
be ismételten barátnőmmel megnézni a kétezer éves idegenforgalmi att-
rakciót. 

OVD 211r ‘11 0C) VD 
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ALKOTÓM ŰHELY 

KLEMM JÓZSEF 

FESZTIVÁLOK IDEJE 
A XXX. PULAI JATÉKFILMFESZTIVAL KRÓNIKAJA 

A fesztiválok korát éljük. Olyannyira, hogy egy-egy m űvészi alkotásra 
csak akkor vagyunk hajlandók felfigyelni, ha valamelyik nagynev ű  szem-
lén díjban részesült. Esetenként önár az is elég, ha az el őzetes hírverés-
ben felsoroljuk, melyik fesztiválokon mutatták — vagy mutatják majd 

be a szóban forgó művet. Sajátos helyzet állt tehát el ő: nem a mű-
sorra tűzött alkotások minősége alapján emlegetünk egy-egy ilyen ver-
seny jellegű  rendezvényt, hanem a szemlét önmagában min őségmeghatá-
rozó jelleggel ruházzuk fel, s ezáltal a keretében bemutatott m űveket — 
fércmunkát és művészi alkotást egyaránt — már jó előre fesztiváli mi-
nőségűnek értsd: jónak könyveljük el. Azután végre megjön a várva várt 
rendezvény, amely immár testközelb ől egyéni alkotásokra bomlik fel, 
és ekkor derül ki, hogy a nagynevű  szemle bizony sok csekély tehet-
séget és sekélyes ízlést is elt űr, sínt propagál. A látottak összegzésekor 
viszont újra hatalmába kerít bennünket a rendezvényközpontúság, s 
bőszen szapuljuk ismét — a fesztivált. 

Erre a viszonylag hosszú bevezet őre azért volt szükség, hogy a 
pulai filmszemlével kapcsolatban elmondhassam: ezúttal  nem az ilyen 
értelemben vett fesztiválról akarok véleményt mondani, hanem a tavalyi 
jugoszláv filmtermés sorozatban látott egyéni dárabjairól, amelyek így, 
összehozva, egymás után bemutatva egyéni értékeiken és hibáikon túl 
lehetőséget adtak bizonyos általános következtetések levonására is. 

VALAMI A KETTŐ  KÖZÖTT 

Srđan Karanović  filmjének címét már sokan felhasználták a jugo-
szláv filmgyártás közties állapotát kifejező  szójátéknak. Ezt a lehet őséget 
én sem szalasztom el, azzal az eltéréssel, hogy Karanovi ć  alkotásának 
címével épp az idén látott legjobb alkotásokat jellemzem. A ,,valami a 
kettő  között" ugyanis egyrészt a se ez — se az kifejezéssel lehet azonos 
értékű, másrészt viszont az ez is — az is szócsoportként is értelmezhet ő . 
Nos, ezúttal maradjunk ez utóbbinál, és lássuk, mi is az a többlet, 
amelynek alapján a fesztivál néhány — szám szerint hét — alkotását a 
többi elé helyezném. 

Kezdjük a címadó filmmel. Ez a sorrend számomra egyúttal érték-
rendet is jelent. Bevallom ugyanis, hogy a Valami a kettő  között láttán 
meg voltam győződve arról hogy az idei nagydíjas filmet néztem meg. 
A fesztivál félidején bemutatott alkotás volt ugyanis addig, és utána is, 
az első, amely szakmailag szinte kifogástalan, szemléletmódjában ere-
deti és ' a közönséggel is kitűnően tud kommunikálni. Ez a hármas össz-
hang eredményezte azt a többletet, amely miatt Karanovi ć  filmjét a Nagy 
Arany Aréna elsőszámú esélyeseként tartottam számon. Noha a zsüri 
döntése nem igazolta jóslatomat, s a film „csupán" öt díjban — négy 
Arany Arénában és a filmkritikusok nemzetközi szövetségének, a CIDALC-
nak az elismerésében — részesült, magánranglistámon ez sem változtatott 
a helyezésén. 
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Az előbb a fidon eredetiségét említettem. Eközben els ősorban azt 
tartottam szem előtt hogyan kísérelte meg a rendező  „megjeleníteni" 
társadalmi valóságuntat. Azt hiszem, elsőízben történt meg, hogy, hála 
Karanovićnak, önmagunkra mások sz emszögéből próbáltunk meg egy pil-
lantást vetni. Lehet, hogy a valóság ilyen megközelítése csupán féligaz-
ságokat eredményez hisz egy kívülálló, egy beavatatlan szemlél ődő  csak 
a dolgok felszínéig jut el. Ezek a féligazságok viszont a szubjektivitástól 
néha egyes kérdések iránt eltompult beavatottak számára megbontott 
arányú katúreszerűNségguukkkkel is elgondolkodtatók lehetnek. Karikatú-
ráról beszéltem, s nem véletlenül, mert azt hiszem, Karanovi ć  filmjének 
szemléletmódja az említett műfajéhoz áll legközelebb Egy kívülálló, egy 
amerikai újságírólány felfogásmódjának gorbe tükrében állítja elénk 
önmagunkat, s kényszerít rá bennünket, hogy — néha fölényes mosollyal, 
néha felsorakoztatott észokokkal, — megcáfolyuk naivan őszinte véle-
ményét de egyidejűleg korrigáljuk néhány saját nem kevésbé naivan el-
fogult állalpontunkat is. 

Mindaddig amíg Karanović  hű  marad ehhez a megközelítésmódhoz, 
amíg a hat héti gg Jugoszláviában tartózkodó lány történetét hol a neve-
tés, hol a melodráma felé sarkítva építgeti (s a melodráma kapcsán ne 
okozzon fejtörést a karikatúra hasonlat: a karikatúrát is téves csupán 
a nevetés eszközének tekinteni), m űve alig hagy ínaga után kívánnivalót. 
Sajnos az utolsó öthat percben a rendez ő  nemileg kizökken eredeti gon-
dolatritmusából, túl sokat akar elmondani, sorozatosan beleavatkozik az 
addig öntörvényűnek tetsző  cselekménybe szimmetriára törekszik, s már-
már úgy érezzük, hogy az események kicsúcsosociá_sánál kerekíti le a 
történetet. A némileg elbanalizált lezárás ellenére Karanovi ć  filmjének va-
lószínűleg az eddigi legjobb jugoszláv filmek között is van keresnivalója. 

A kiemelésre érdemesült filmek csoportjának második helyére a 
Balkán-expressz „futott be". Branko Baleti č  valóban meglepte mmdazo-
kat, akik első  filmje, a Szilvalé alapján akartak előre vélemény t alkotni 
második művéről. A fiatal rendező  ugyanis ezúttal teljesen ú j színben 
mutatkozott be. Bebizonyította, hogy kiváló ;tanuló, hogy az elsajátítottakat 
a felismert értékeket szinte kifogástalanul tudja alkalmazni. Az elmon-
dottakból már kiolvasható, hogy a Balkán-expressz esetében nem az ere-
detiséget, hanem a megvalósítást dicsérhetjük. A zenekarnak álcázott 
zsebmetszők csoportjának tagjai ugyanis mintha egy-egy jól ismert ame-
rikai filmből vándoroltak volna át a háború alatti Szerbiába. A történet 
sem túl eredeti: azt vizsgálj a a körülmények, pontosabban a háború 
hatására hogyan válnak az e leinte csak túlélni törekvő  rokonszenves ne-
gatív személyek valódi hősökké. Ahhoz sem kell különösebb megfigyel ő-
képesség hogy Baletić  filmjének hangvételében Slobodan Šijan két filmjé-
nek -- a három évvel ezelőtti kiváló alkotásának, a Ki énekel ott? című-
nek és a Maratonfutóknak — a hatását ismerjük fel. Ami viszont kivétele-
sen fontos: a Balkán-expressz ennek ellenére komplett alkotás, az egész 
érzetét kelti, sőt a precíz rendezői munka jóvoltából a beolvasztott mo-
tívumok 'teljesen újszerűen hatnak. Egyébként a film tagadhatatlan érté-
keit bizonyítja, a három (a női epizódszerepért, a filmzenéért és a vá-
gásért) odaítélt Arany Aréna, valamint a közönségzsüri Jelen díja. 

A rangsorolásból úgy tetszhet, hogy a humoros műfajok iránti von-
zódásom járult hozzá a filmek sorrendjének felállításához hisz a kari-
katúraszerű  első  és a tragikomikus második helyezett után két hasonló 
stílusú filmre adom a szavazatomat: Karpo Godina: Vörös boogie, avagy 
mi baj, kislány? és Slobodan Šijan: Hogyan tettek módszeresen tönkre az 
idióták? című  alkotására. Valójában viszont nem a humor az, ami miatt 
ez a négy film az idén látottak élére kívánkozik. S itt jutottunk el odáig, 
hogy választ adjunk arra a kérdésre mi is az ami miatt a legjobbak közé 
soroltakat a ,,valami a kettő  között" kifejezésnek ez is — az is értelme-
zésével jellemeztem. Nos: az említett négy alkotás közös vonása, hogy 
kommunikatív m űvészfilm. Ha ugyanezt egyszerűbben akarnánk mondani 
akkor a nagyközönségnek szánt művészfilm elnevezést is használhatnánk 
Persze, felvetődik a kérdés, vajon ogos-e a művészfilmeknek kommunika-
tív és nem kommunikatív csoportba való besorolása, vagy inkább a mo- 
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zilátogató közönséget kellene hozzáért őkre és hozzá nem értőkre felosz-
tani. Ez azonban csak látszólag két kérdés, hisz az ízlésfejl ődés minden 
fokán a művészi alkotások egy része elit alkotásnak t űnik, mivel az át- 
lagízlés még nem ért fel hozzájuk. Ugyanakkor a m űvek egy másik, nem 
kevésbé értékes csoportja ízlésformáló szerepet tölt be s ilyen szem-
pontból ezek, noha önmagukban is teljes érték ű  műalkotások, átmenetiek-
nek, a művészfilmek és kommerszfilmek közöttieknek is nevezhet ők. Mi-
vel pedig úgy látszik, hogy a kapcsolatot a közönséggel a humor útján 
legkönnyebb .  megteremteni, „a kett ő  közötti filmek" valószínűleg ezért is 
folyamodtak a szatíra, illetve tragikomédia eszközéhez. 

Karpo Godina: Vörös boogie ... című  filmjében a legélesebb a sza-
tirikus társadalombírálat. A negyvenes évek végén játszódó film, a fels őbb 
parancsra agitálni induló zenekar története a bürokratizálódás csíráit 
magában hordozó forradalmi etatizmus korszakának hibáit pellengérezi 
ki. Főhőseinek a dzsessz létjogosultságáért folytatott harca valójában a 
dogmatizmus és bürokratizmus elleni lázadást jelzi. Godina szemlélete 
azonban helyenként problematikus mert Karanoviéhoz hasonlóan görbe 
tükör módszerrel dolgozik de ezt a megoldást helyenként már a paródia 
felé tájolja, ami viszont nehezen fér össze a film tragikus hangú vég-
kicsengésével. A magyar filmgyártás ismer ői ezenkívül valószínűleg nem 
egy részletben felfedezik Bacsó Péter filmjének a Tegnapelőttnek a  her 
tását. 

Slobodan šijantól már megszoktuk, hogy a komoly témákról meg-
mosolyogtatva akar szólni. Harmadik filmjében, a Hogyan tettek módsze-
resen tönkre az idióták? címűben egy belgrádi clochard történetén keresz-
tül a hatvanas évek embereiről és eszméiről alkot képet. A film a sza-
badság, illetve az egyéni szabadságfelfogás sajátos metafórája. A Che Ge-
vara eszméit kritikátlanul követ ő  hős kapcsán ismét alkalmazhatjuk a 
karikatúra-hasonlatot. Šaijan saját „görbe tükrét" azáltal teremti meg, 
hogy a hazai valóságot, a társadalmi mozgásokat, a 68-as egyetemista 
forrongásokat Babi Papuška által láttatja. Nem kétséges, hogy alkotása 
nem éri el első  játékfilmjének, a Ki énekel ott? címűnek a minőségét, 
mivel a különc hős groteszk világa inkább csak megmosolyogtató, mint-
sem elgondolkodtató. Filmnyelvének fokozatos letisztulása miatt azonban 
Šijant továbbra is a legígéretesebb fiatal rendez ők egyikeként tarthatjuk 
számon. 

Mint az előzőekben már említettem, az idei filmtermésb ől hetet so-
rolnék a figyelemre méltók csoportjába. A fennmaradt három némileg 
eltér a már felsoroltaktól, mivel nem tartozik az általam kommunikatív 
művészfilmeknek nevezettek közé. Ezek az alkotások egyrészt viszonylag 
„nehezebb fajsúlyúak", másrészt értékeik inkább a részletekben, mint az 
egészben lelhetők fel. 

Közülük elsőként az idei fesztivál nagydíjas alkotását, Živojin Pav-
lovié A test szaga című  filmjét emelném ki, amelyet elsősorban az átla-
gon felüli rendezés tesz figyelemre méltóvá. A hétköznapok megszokásé' 
ból, unalmából kitörni igyekvő, de törekvésében elbukó kisember, vala-
mint az ő  sorsát alakító, de önnön keser ű  sorsukkal is elégedetlen hősök 
történetét Pavlovié a motívumok szándékos ismételgetésével b űvös kör- 
szerűen formálta meg, s ennek eredményeként az egyének bukása az ál-
talános és örök érvényű  emberi kárhozat és boldogtalanság érzetét kelti. 
Meglepő  volt azonban, hogy az elbukottaknak, a társadalom perifériájára 
szorultaknak az életét több filmjében is hitelesen megjelenít ő  rendező  
ezúttal a hősök ábrázolásakor felszínes eszközökkel, álzsargonszer ű, he-
lyenként vulgarizált párbeszéddel igyekezett hangulatot teremteni. Nem 
csoda, hogy a film kétségtelen értékei ellenére a zsüri döntése — a nagy-
díj és még három Arany Aréna (a ,forgatókönyvért, a n ői főszerepért és 
a férfi mellékszerepért járó) odaítélése — nem egy éles hangú megjegy-
zést váltott ki. 

Franci Slak Éva című  filmje volt sokak számára a fesztivál legkel-
lemesebb meglepetése. Ez az alkotás volt ugyanis a szemle talán egyetlen 
— a hagyomanyos értelemben vett — művészfilmje:  Témája: egy, az öre-
gedés első  jeleit érzékelő  műépítésznő  ismét önmagára találásának kísér 
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lete. A megszokás rabságának súlyára akkor döbben rá, amikor munka-
helyén váratlan feladatot kap: börtöncellákat kell terveznie. A riasztó 
börtönhangulat eszelős szökni akarásra kényszeríti a hősnőt, aki a radi-
kális szabadságvágyában elveti a társadalmi együttélés normáit is, és sa-
ját bukása felé menekül. A nagyon lassú ütemű, helyenként az unalomig 
leegyszerűsített film sikeréhez els ősorban Miranda Zaharija, a Triesti 
Állandó Szlovén Színház művésznője járult hozzá, aki Éva szerepében fe-
lejthetetlen alakítást nyújtott. 

A kiemeltek listáját egy tiz-egynéhány év után újra jelentkez ő  ren-
dezőnek, Želimir 2finiknek a filmje,. A második nemzedék zárja. A kri-
tikusok többségének véleménye szerint Žilnik visszatérése valódi diadal-
menet volt, hisz dokumentumjátékfilmje hazai viszonylatban szokatlan 
műfajával és témafelvetésével valódi mérföldkövet jelentett. Kétségtelen 
hiányosságai: a televíziós megközelítésmód még erősen érezhető  hatása, 
valamint a művészi ábrázolás helyett a bemutatás szintjén való megma-
radás viszont éppen a filmnek ebb ől az úttörő  voltából erednek. 

LÉPCSŐK . . . 

... az átlagosságtól a tűrhetőségig: a fesztivál kilenc alkotását azok 
közé sorolhatj , amelyektől nem kell sajnálni a rájuk fordított társa-
dalmi eszközöket, de nem is lelkesedhetünk az eredmények láttán. 

Zoran Tadiétól első  .játékfilmje, A bűntény ritmusa alapján többet 
vártunk. A harmadik kulcs című  idei filmjében ismét a thriller m űfajához 
tért vissza. A bűnügyi történetként induló s a végs ő  csattanóval a mo-
dern kor embere szorongással teli életének metaforájává váló m ű  azon-
ban csak egy rövidfilmnek elegendő  témára épül. Húsz-harminc percre 
korlátozva kiváló • alkotás lehetne, így azonban képtelen tartósan lekötni 
a néző  figyelmét és a jó részletek ellenére csak említésre méltó kísérlet-
ként tarthatjuk számon. 

Dragan Kresoja elsőfilmes rendező  Most utoljára című  műve csupán 
azért érdemel figyelmet, mert egy kezd ő  alkotásáról van szó, aki ennek 
ellenére szolid szakmai 'tudásról tett tanúbizonyságot. A kábítószer-keres-
kedelemről készített film jól megszerkesztett — s őt helyenként túlszer-
kesztett — s éppen ezért mesterkélt is. 

A Variola vera után semmi újat sem tudott nyújtani Božo Špra _jc 
rokon témájú műve, a Lélegzet. A gyermekek halálát okozó titokzatos be-
tegség bürokratikus úton való eltitkolásának témája, illetve a téma vál-
tozatai annyiszor voltak már jelen a filmvásznon, hogy az új kórokozón 
kívül más ismeretlent szinte alig találhattunk a mesében. 

A szemle legfiatalabb rendezőjének, Miroslav Lekićnek a Lépcs ők az 
égbe című  alkotása igazságtalanul szorult ki a versenym űsorból. A mai 
fiatalok problémáit boncolgató, részben kísérletinek is nevezhet ő  mű  
ugyanis legalább négy, a hivatalos műsorba sorolt alkotásnál jobb volt. 
A 29 éves elsőfilmes rendezőnek így marad a vigasz, hogy filmje a tájé-
koztató programban bemutatottak között kétségkívül az els ő  helyet fog-
lalhatja el 

A jugoszláv kriminek nincs hagyománya. A közönség mégis meglepő  
rokonszenvvel fogadta Vlastixnir Radovanovi ć  Halló, taxi! című  bűnügyi 
filmjét. Ebben valószínűleg nagy szerepe volt az egykori boxolót alakító 
népszerű  Bata Živojinovićnak is. Ha a filmtől csupán szórakozást vá-
runk, akkor ez a mű  kielégíti ízlésünket, többre azonban már nem fu-. 
totta a rendező  tudásából (vagy szándékából). 

A prózai művek megfilmesítésének problémáját vetette fel Besim 
Sahatciu A megáradt folyó című  alkotása. A Sinan Hasani azonos című  
regényének részletei alapján készült film kétségtelen erénye, hogy idő-
szerű  kérdéseket : a gazdasági problémákat , az albán és a szerb . naciona-
lizmus megnyilvánulásait, a teahmokratizmus és bürokratizmus jelenségét 
igyekszik bemutatni akkor, amikor a jugoszláv filmgyártás ugyancsak 
igényli a jelenlegi politikai 'témákhoz való merészebb művészi hozzá-
állást. Alapvető  hiánya viszonyt, hogy a rendező  képileg nem támasztotta 
alá a szöveg nyújtotta lehetőségeket, s így a film a részletekre tördelt 
prózai alkotás átmesélésévé vált. 
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Az Idei fesztiválon kevés háborús tematikájú film volt. Zdravko 
Šotra Igmáni menetelése a népfelszabadító háború kiemelked ő  eseményei-
ről készített filmek hagyományos kifejezéstárát használta fel. A rendez ő  
célja a jelek szerint nem is volt több a hagyománykövetésnél. 

TV-filmnek jó, játékfilmnek elégséges — így jellemezhetnénk Bran-
ko Ivanda művét, A halál utáni éjszakát. Az' Edgar Allan Poe-i hangu-
latú film az óriási arénában „elveszett", élvezhetetlenné vált. 

A csoport „legalsó fokán" levő  műről, Goran Paskaljević  Alkonyáról 
az idei FEST kapcsán már megírtam a véleményemet. Most csak rövi-
den megismétlem: utólag színesre retusált fekete-fehér fényképre hasonlít. 
Vagy: angolul énekelt dalmát népdalra. Csak a gyermekszínészek kiváló 
játéka mentette át az átmen ő  osztályzatot érdemlők közé. 

GYALÁZAT  

Dragovan Jovanović  filmjének fenti címe a két előzőnél érzéklete-
sebben jellemzi a harmadik csoportba sorolható alkotások min őségét. A 
jók vagy elviselhetők között még viszonylag könnyű  volt értékrendet ki-
alakítani, a rosszak között azonban már sokkal nehezebb. Nem tudom 
eldönteni ugyanis, mi bosszant jobban: 

Zoran Čalić  ,;filmsorozata", negyedik részének az Amilyen a 
nagyapa, olyan az unoka címűnek a giccsparádéja; 

Jovan Rančić  érzelgős, hamis pátoszú gyermekfilmje, a Moha az 
aszfalton; 

Boštjan Hladnik Maskarádé című  ízléstelén szexprodukciója; 
a társadalmi problémák és az öncélú szerelmi jelenetek percen-

kénti váltogatása Nikola Babić  Mézeshetek című  művében; 
az állandó jellegű  igénytelenség Milan Jelić  Ideiglenes apa című  

filmjében; 
a régóta meghaladott szocrealista idealizáló szemléletmód Bato Čem 

gić  Fej vagy írásában; 
a hatásvadászó sablonosság és a szellemtelen humor Mi ća Milo-

ševič  Nem fér a b őrébe című  fércművében; 
vagy a bárgyú meseszövés Dragovan Jovanovi ć  már említett alko-

tásában, amelynek címe egyaránt fordítható Botránynak vagy Gyalázat-
nak. Akármelyiket is választjuk a kettő  közül, a csoport minden filmjé-
ről nagyon találó jellemzést kapunk. 

Nem látja a fától az erd őt — mondhatná valaki futólagos beszámo-
lómat elolvasván és igaza is volna, hisz eddig csak az egyes filmekr ől 
beszéltem, s egy szót sem szóltam a művek összességéből kialakuló ren-
dezvényről, a fesztiválról. Pedig ennek a 25 filmb ől összeálló ideiglenes 
egésznek is megvannak a saját jellemz ői. 

A legnagyobb meglepetést talán az keltette, hogy hosszú évek után 
először nem kellett hiányolnunk a társadalmi témával foglalkozó filme-
ket. Mi több, az alkotások majdnem fele id őszerű  hazai problémát bon-
colgatott. Az is igaz viszont, hogy a valódi társadalmi film mellett elbur-
jánzottak az áltársadalmi tematikáju művek, amelyek egy-egy kérdést 
csupán azért szőnek bele a film meséjébe, hogy látszólagos id őszerűséget 
szerezzenek, vagy ezzel leplezzék különböző  fogyatékosságaikat. 

A jugoszláv filmgyártás másik jellegzetessége, amely a tavalyi termés 
összességéből vonható le: a kommersz- és művészfilm közötti harc kiéle-
ződése. Statisztikailag nézve csöppet sem kell elégedetlennek lennünk a 
filmtermés miatt, hisz még a legmin őségesebb filmgyártással rendelkez ő  
országok számára is sikert jelent, ha az elkészített alkotások egynegyede 
az értékes művek közé sorolható. Más kérdés viszont, miként engedhet-
tük meg, hogy egy év alatt kilenc teljesen értéktelen filmre is pazarol-
junk társadalmi eszközöket. Hogy a két vonulat közül a jöv őben melyik 
lesz túlsúlyban, azt az elkövetkez ő  pulai fesztiválok bizonyítják majd be. 

S végül a szokásos kérdés: milyen volt a fesztivál? Bevallom nem 
tartozom azok közé, akik állandóan, tehát most is csalódtak. S őt azt állí-
tom: jó volt! Ha másért nem, hát azért, hogy felmérjük a jugoszláv film-
gyártás valódi helyzetét, lehetőségeit. Egy ilyenfelmérés viszont, egy 
ilyen évi szembesülés önmagunkkal — bánni lesújtó eredménnyel járjon 
is — sohasem nevezhető  melléfogásnak. 
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SZÓLLÓSY VÁGÓ LÁSZLÓ  

HÉTKÖZNAPJAINK ÜNNEPE  
A 25 ÉVES ÉLETJELRŐL  

Az évfordulók._ az emlékezés. mérföldkövei -- tartja a szólás. Évfordu-
lója válogatja, mennyi lesz  -egy emlékezésben  a  nosztalgikus  múltba-
meren őt, , mem2yi ~ a jöviliil~l~; milyen tanulságokkal szolgál a 
tépelődő-töprang€S, a jóbbra, tökéletesebbre törekvő  embernek és hogyan  
tudja ezeket hasznosítani jövőt álmodó terveiben. A nagy dilemma — . 
vágyországot építeni a múltból, vagy realitást — nehezen megkerülhet ő  
akadályként tornyosul mindenki előtt, aki (mint most én) arra vállalko-
zik, hogy számba vegyem méltasson, értékeljen embereket és eseménye-
ket; utólag, öt-tíz-huszonöt év távlatából. A másik dilemma, vagy még  
inkább a feladat lényegéből adódó ellentmondás, hogy objektivitást vár  
attól, aki pedig ` osak szubjektív lehet, mert — nézőként, közreműködőként  
vagy krónikásként — részese volt a huszonöt év el őtti indulásnak épp-
úgy, mint a negyedszázaddal kés őbbi beteljesülésnek.  

Nem könnyű  ilyen emlékek birtokában tárgyilagosnak maradni, pe-
dig az alkalom tárgyilagosságot igénylő  feladatok elé állít: minden ün-
nepi pátosz nélkül fogaknaznom meg huszonöt éves irodalmi él őújsá-
gunk, az Életjel művészeti-ismeretterjesztő, pedagógiai és művelődéspoli-
tikai funkcióját — azt, ami megvalósult az elképzelésekb ől csakúgy, mint  
azt, aminek megvalósítása az elkövetkez ő  évekre, évtizedekre vár. Nem  
negyedszázad csaknem ezer rendezvényének leltározására törekszem te-
hát, még kevésbé lehet a célom valamiféle rangsorolás: ez az egynapos  
művelődéstörténet krónikásának, a kritikusnak a feladata; a lelke rajta,  
tisztességgel látta-e el feladatát! ... Én a lényegi summázást t űztem ki  
magam elé célul, aminek módszere nem az analízis, hanem a szintézis,  
záradéka nem ítélet, hanem általánosítás.  

A csaknem ezer szám madártávlatából olyan távolinak látszó 1. szám  
„vezércikkében" Urbán János így fogalmazta meg az Életjel megálmodói-
nak és a mešeteremtő  álmok valóra váltóinak eredeti célkit űzéseit: „A  
szerkesztőség azzal a tudattal kezdte meg munkáját, hogy az irodaloan-
bam, a művészet minden ágában, a közművelődésben a közvetítő , a tájé-
koztató és az útmutató szerepét vállalja. Közvetít az író és az olvasó  
köziött, tájékoztatja a művészet pártolóit."  

Közvetít tájékoztat, utat mutat... A szerkesztőség ambíciói ennél  
már induláskor is nagyobbak voltak, jóllehet józan mértéktartással szám-
ba vette önmaga szerény lehetőségének korlátait is: ,,Az elgondolások  
megvalósításához azonban nem elég csak a szerkeszt ői törekvés. Mindaz,  
»üt az élőújság keretében megjelentetünk, elmondunk, csak akkor éri  
,e1 igazi célját, ha a hallgatóság figyelemmel kíséri törekvéseinket, és ha  
maga is bekapcsolódik a ami okába vitázással, hozzászólásával." És alig 
valamivel később elhangzik a minden hasonló kezdeményezés létét vagy  
nemlétét ,  döntően meghatározó fogalom, az élmény: „Úgy véljük el őadá-
saink élanényszertíbbek lesznek, ha ... "  

A kimondott szavak mögött kimondatlanul (akkor talán még meg-
fogalmazatlanul is) ott izzik egy mélyebb szándékot sejtet ő  felisanerés:  
élményt nyújtani.  

A műalkotás — maguk a művészek vallják ezt, a művészetpsziDho-
lógia csak megerősíti vallomásukat — önmagában csupán holt anyag;  
közönségre van szüksége, hogy életre keljen. Ilyen értelemben minden  
művet ketten alkotnak: a művész és a befogadó, aki, nem csupán passzí-
van tudomásul veszi az üzenetet, hanem újra átéli, újra alkotja azt „a  
maga képére",ha — és ez a művészi hatás értékének elemi kritériuma  
— a találkozás a művel élmény formájában megy végbe. A befogadó  
számára a mű  az élmény forrása. Ez az, amivel az Életjel többet adott,  
mint amit induláskor szerényen megfogalmazott Délkitűzései kifejeztek,  
és ez az a , ;több", amivel nem elsősorban mennyiségileg, hanem minősé- 
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gileg nyújtott többet az elmúlt huszonöt év alatt annál, amit az indulás-
kor talán csak remélni mertek azok, akik az Életjelet megteremtették, 
szárnyaira bocsátottaik, fenntartották: élményhez tudta juttatni az em-
bereket. 

NÉHÁNY MÜVELŐDÉSELMÉLETI ÖSSZEFÜGGÉS 

A kultúra hozzáérhetőbbé tételének szükségessége ma gyakran han-
goztatott megállapítás. Olyannyira gyakori, hogy már-már az üres szólam-
szerűség veszélye fenyegeti mint nem egy hasonlóan fontos , idejében 
felismert korkövetelményt. Mi óvhatja meg a tartalmatlanná válástól, a 
perspektívavesztéstől? Mindenekelőtt a nap mint nap megújuló, tartal- 
mában és formájában újat nyújtani tudó gyakorlat, mely társadalmunk 
művelődési eszményének megvalósítására irányul. A művelődési eszmény 
nem állandó és főleg nem egysíkú: korok és társadalmi formák szerint 
változik, benne az adott társadalom esszenciális lényege tükröződik. A 
művelődéstörténetben formális és materiális (enciklopédikus), intellek-
tuális és esztétikai, vallásos és szociális, ' politikai és utilitárius szakaszok 
váltották egymást, nem ritkán egyidej űleg, egymás mellett egzisztálva. 

A koronként és társadalmanként kialakult kulturális színvonal, me-
lyet az adott társadalom mérceként állít egyedei elé. nem csupán kultu-
rális, hanem politikai és ideológiai kérdés is. Ezt példázza a korunkban 
is megfigyelhető , egymásnak homlokegyenest ellentmondó értelmezése. A 
régebbi nézet szerint a műveltség állapot, amely művelődési értékek 
megismerésével és elsajátításával érhető  el, - mivel — úgymond — az el-
sajátított kulturális értékek értékesebbé teszik elsajátítójukat, az embert 
is: fejlesztik képességeit, gondolkodását, esztétikai és erkölcsi tudatát. 
(A műveltségi szint egyúttal a társadalmi rétegez ődésnek is egyik kri-
tériuma volt; az uralkodó osztály művelődési monopóliuma vajmi kevés 
esélyt adott az „alsóbb" osztályoknak a felemelkedésre, e m űvelődési 
monopólium veszélyeztetésére.) A statikus szemlélettel szemben az új ér-
telmezés a műveltséget folyamatnak tekinti, amelyben sem a m űveltség 
tartalma, sem a műveltségi szint nem lezárt, a műveltségben mutatkozó 
különbségek csak fokozatiak, nem pedig abszolút értelemben vehet ők, és 
a művelődési folyamat dinamikája határozza meg a viszonylagos lema-
radás kiegyenlítését. 

Az uralkodó osztály művelődési monopóliumának megszüntetésére 
irányuló munkásművelődés a munkásság kulturális felemelését az osztály-
harc eszközévé tette. Alapjait — az utópista szocialisták ilyen irányú kí-
sérletei után — az angol chartista munkásmozgalom rakta le és hozzánk 
a német szociáldemokraták közvetítésével jutott el. A mai értelemben 
vett munkásművelődés a tőkés termelési viszonyok kialakulása idején 
jelentkezik. Ez nálunk a múlt század vége és századunk els ő  évtizede. 
Társadalmi meghatározója a gyors ütemű  fejlődés és az ezzel együtt 
járó urbanizálódás: a városba özönlő, ezekben az években, évtizedekben 
formálódó proletariátus kapcsolata a falun még élő  népművészettel meg-
szakad, de — és ez a helyzet ellentmondása — a magasabb rendű  városi 
(polgári) művészettől-művelődéstől elzárták. Az ellentmondásosság fel-
számolására két irányból indul kezdeményezés: kissé utópisztikus színe-
zettel a haladó felfogású művészek és értelmiségiek részéről és jól felis-
mert osztályérdekb ől a szervezett munkásmozgalom fel ől. 

A századforduló éveiben (pontosabban: 1898-ban) Szabadkán is el-
kezdődött egy ilyen folyamat: a Szabad Lí1ceum, Milkó Izidor, Loósz 
István és Toncs Gusztáv vezetésével, kisebb-nagyobb megszakításokkal 
két évtizeden át működött. Irodalmi, művészeti, politikai, gazdasági tár-
gyú ismeretterjesztő  előadások és szervezett viták képezték tevékenységé-
nek tetemes részét. 

A munkásmozgalom már a kezdet kezdetén felismerte, hogy az osz-
tályharc eredményesebbé tételéhez, forradalmi céljai kivívásához szét 
kell törni azokat a szellemi-kulturális béklyókat, melyekkel az uralkodó 
osztály köti gúzsba a dolgozó tömegeket. A munkások _művelődési egyesü- 
letei, könyvtáraikkal, kórusaikkal, színjátszó  csoportjaikkal, a munkás 
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sajtó, a párt- és szakszervezeti tanfolyamok, esti iskolák ismeretterjeszt ő  
előadások stb. nemcsak a kulturális felemelkedés, hanem a tudatformá-
lás, az eszmei képzés eszközei is voltak, a diktatúra éveiben pedig az 
illegális kommunista párt raj tuk keresztül fejtette ki hatását a dolgozók 
tömegeire.. A szabadkai mun kásművelődés történelmi szociográfiai m űve-
lődéstörténeti feldolgozása még várat magára. A rendelkezésre álló forrá-
sokból, egymástól függetlenül megjelent visszaemlékezésekb ől, publiciszti-
kai és monografikus írásokból kirajzolódik a haladó művelődési mozga-
lomnak egy olyan több évtizedes időszaka, mely elhivatott és elkötelezett 
krónikására vár. 

Szán~a azonban, !akik ,az Életjel : neg edszáaados , ji bsJ etuna apro, 
póján p' tönk vissza a _nemi is olyan távalj múltba, nem nehéz felis-
merni a munkásművelődés múltját és az élőújság Jelenét . összefűző  szá-
lakat: a Népkör haladó ifjúsái szakosztályának és a  diktatúra éveiben 
a munkásdalárdát is magába ötvöző  iparosdalárd4nak egykori tagjai so- 
kan a régi hadisok közül is felsorakoztak az 1.,letjel mpgé, amikor .élő-
újságunknak múltja még nem, csak jövője volt. ' 

Melyek voltak azok a művelődéspolitikai körülmények, amelyek kö-
zött az Életjel létrejött? 

A marxista művelődéselmélet a művelődési folyamatot elsősorban 
gazdasági-társadalmi meghatározottságúnak és kollektív-környezeti indít-
tatásúnak tekinti. Ebbe a folyamatba az egyén sajátosan szubjektív mo-
tiváltsága . arányában kapcsolódik be. Aktivitásának ; foka közvetlenül ha-
tározza meg, hogy mit és mennyit sajátít el a művelődési javakból és 
ennek eredményeként lesz az egyén m űveltsége annyira sokszínű, válto-
zatos — egyén. Ez az aktivitás a szórakozvaművelődéstől az elmélyült 
önművelésig számtalan árnyalatban és intenzitással fejti ki személyiség-
formáló, készségfejlesztő  hatását. Mindezek ismeretében vizsgáljuk most 
meg az .Életjel indulásának társadalmi hátterét. 

A felszabadulást követő  évtized kulturális expanziója a hatodik év-
tized közepére lelassult, mondhatni: leállt. A háború utáni években ala-
kult ifjúsági, szakszervezeti, falusi és városi m űvelődési egyesületek több-
sége már-már csak vegetál. Az általuk képviselt kultúra értéktartalmát 
botcsinálta kultúrszociológusok veszik górcső  alá, kezdik vitatni. (Csu-
pán az sorolható a kultúra fogalmába — állítják —, ami értéket kép-
visel. De milyen ismérvek alapján választhatók ki az értékek? Ezzel kap-
csolatban elég ködösek a válaszaik.) Olyan folyamatok kezd ődnek, melyek 
elindítói politikamentes kultúrát és eszmei semlegességet hirdetnek, en-
nek ürügyén az alkotás szabadságára mint az ember „egzisztenciális sza-
badságára" hivatkozva, a kultúrára és a művészetre a társadalomtól, tör-
ténelemtől függetlenített kritériumok rendszerének alkalmazását követe-
lik, mintegy előkészítVe a talajt e téren (is) a liberalizmusnak és olyas-
minek, ami még ennél is rosszabb. Az, ami az osztálytársadalmak jellemző  
sajátossága — a kultúra megosztottsága —, visszaszivárog hozzánk: a „né-
pi" és a „magas" kultúra kettéválasztása, az „elit" és a „tömegkultúra" 
meghirdetése, a kereslet-kínálat törvényeire való hivatkozás mintha nem 
látszana tudomást venni a szükségletek dialektikájáról. (Az ember szük-
ségletei kielégítése érdekében munkát végez. Közben nem csupán a szük-
séges javaknak jut a birtokába, hanem képességeket sajátít el és újabb 
szükségletei jelentkeznek. Ezek kielégítése magasabb színvonalú terme-
lést igényel, és így tovább. Igy jut el az ember az elemi szükségletekt ől 
a magasabb rendű  szükségletekig. (Marx szerint: minél magasabb ren-
dűek a szükségletek, annál magasabban fejlett az ember valóságos gaz-
dagsága.) És ez (áttételesen) a kultúrára is érvényes, jóllehet akkor erre 
sokan nem figyeltek fel, vagy ha igen, nem vettek róla tudomást. Az 
Életjel elindítói a kevesek közé tartoztak, akik tudatában voltak ennek. 
A művelődésközpontú elitkultúra semmi mással nem mérhet ő, csak ön-
magán belüli mértékeket elismer ő  absztrakt magasságok felé szárnyalt, 
a tömegkultúra valamiféle „m űvészetpótlékot" közvetített azok felé, akik 
— úgymond — nem érettek még a magasabb kultúra befogadására. 

Erre az időre esik az Életjel indulása. Mi az, ami m űvelődéselmé-
leti szempontból már az induláskor el őremutató, ami nem programbeszé- 
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dekben, hanem a gyakorlatban vonul végig — egyszer több, másszor ke-
vesebb sikerrel — az élőújság negyedszázados tevékenységén? 

Az első  jellegzetesség: nem csupán kulturális eredmények közvetí-
tése a cél, aktív előadó és passzív befogadó relációján, hanem ennél 
sokkal több : a kultúrával mint eszközzel nevelni azokat, akik vonzási 
körébe kerültek, az egyszeri látogatót éppúgy, mint a rendezvényr ől ren-
dezvényre ellátogatót vagy a rendszeres közrenn űködčSt. 

A másik, nem kevésbé fontos jellegzetesség a m űvelődés lényegének 
újszerű  értelmezése. Korábban (a felszabadulást követ ő  években kivált-
képp) a művelődés rendeltetése a kultúra minél szélesebb kör ű  terjesztése 
volt. Ennek hátterében az az igény állt, hogy a korábbi művelődéspolitika 
mostohagyerekeinek — a dolgozó tömegeknek — segítségére lenni a ma-
gasabb műveltség megszerzésében, amiből az előző  társadalmi rendszer 
uralkodó rétekei a művelődési javak kisajátításával kirekeszitlették. Az új 
igény: a kultúra terjesztése helyett olyan m űvelődési folyamatokat prog-
ramozni, indítani el, vinni véghez, melyekben már nem a mennyiség, ha-
nem a minőség dominál. Más szóval: a tevékenységnek a rendezvények 
száma és a részvétel adataival kimutatható eredmények helyett a szemlé-
letben, magatartásban bekövetkező  változásokat célzó eredményekre kell 
irányulnia. 

Ezzel párhuzamosan változik az alapkoncepció is: a korábbi kultúra-
központú felfogást az emberközpontú felfogás váltja fel. Ezt a kultúrára 
vonatkozó társadalmi-politikai dokumentumaink úgy fogalmazzák meg, 
hogy a művelődő  ember neon degradálható a közöhség fogyasztói szere-
pére; a passzív szemlélődés helyébe az aktív elsajátításnak, a receptív 
befogadás helyébe az alkotó alkalmazásnak kell lépnie. Igy lesz — mert 
csak így lehet — a dolgozó ember a kulturális élet központi szerepl ője. 
Ezt a gondolatmenetet folytatva eljutunk odáig, hogy a művelődés ma 
már nem kizárólag és nem elsősorban a meglevő  vagy most születő  iro-
dalmi, zenei, képzőművészeti, tudományos stb. alkotások átadása és át-
vétele, hanem olyan tevékenység , mely alapvetően meghatározza a társa-
dalom (egy adott társadalmi köz össég) kulturális színvonalát. 

Ilyen szempontból vizsgálva az Életjel tevékenységét, nem nehéz el-
jutnunk ahhoz a következtetéshez, hogy irodalmi él őújságunk negyedszá-
zados fennállása alatt Szabadka művelődési életének sajátos jellegzetessé-
gévé vált: éppúgy hozzátartozik a kulturális városképhez, mint a fizikai-
hoz a környezetéből kimagasló városháza díszes tornya. A hasonlat most 
egy másik gondolatsort indít el: 70 évvel ezel őtt, a városháza átadása kap-
csán a Krónikás azt írta: „Szabadka szépet álmodott." És ha elfogad-
juk, hogy a szecesszió díszeiben pompázó épület valóban olyan, mint 
egy szép álom, szavait parafrazeálva méltán mondhatjuk, hogy az Élet-
jel szép ébrenlét. Nem külsőségekben sziporkázó, hanem tartalmában a 
szép felé törekvő  tudatos tevékenység, melynek hátterében az a felisme-
rés áll, hogy a társadalmi kultúra vonzási körét minél több emberre kell 
kiterjeszteni, hogy ennek a kiterjesztésnek az eredményessége nem is el-
sősorban a kultúra átadásán, hanem az egyéni és kollektív aktivitásra 
épülő  elsajátításán múlik. 

AZ ÉLETJEL PEDAGÓGIAI FUNKCIÓJÁRÓL 

Minden oktatás-nevelést érint ő  társadalmi dokumentumunk a sokol-
dalúan fejlett személyiség kialakitását tűzi ki a nevelés céljául: nevelési 
eszményünk a sokoldalúan fejlett, marxista gondolkodású, művelt és a 
folyamatos önművelésre képes ember. A nevelési eszményben foglalt mű-
veltségkoncepció az elsajátított ismereteken túlmen ően az ezekre épített, 
ezek összefüggéseire, rendszerére épül ő  állásfoglalást is jelent. A művelt-
ség azonban ennél is több: magatartás is — motiváció, cselekvési igény 
és képesség. 

A neveléssel kapcsolatos társadalmi igények a mindenkori tanter-
vekben nyernek megfogalmazást, ahol életkorc-oktatási fokozatokra bontva 
tartalmazzák mindazt a társadalmilag szükséges (szükségesnek vélt) elmé- 
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leti és gyakorlati ismeretanyagot; jártasságokat, készségeket, erkölcsi, 
világnézeti és egyéb elveket, melyek elsajátitása, illetve kialakítása biz-
tosítja a nevelés végeredményeként a nevelési eszményben megfogalma-
zott személyiségjegyek integrált egésszé szervez ődését a sokoldalúan fej-
lett személyiségben. Ennek a sokoldatúságnak egyik lényeges eleme a vi-
lághoz fűződő  esztétikai viszonyulás: a valóság esztétikai elsajátítása. 
Nélküle a világról alkotott képünk nem volna teljes, mi magunk pedig 
szegényebbek maradnánk, megcsonkulnánk emberségünkben. 

A valóság esztétikai megismerése minden bizonnyal a közvetlen gya-
korlatból — a temneiíínivnkíból — alakult ki azon a szinten, amikor még 
nem különült el egymástól a későbbi értelemben vett köznapi gondolko-
dás, a tudományos ,  megismerés és a művészet. Ezt különösen szépen 
szemlélteti a primitív civilizációk ünnepi szokásrendje: a vadász, harci 
és más táncokban és dalokban a szöveg, a zene, a mozgás, s őt gyakran az 
alkotó és az előadó személye is összefonódik. Hasonló példákra bukkan-
hatunk a mi népzenénkben is fennmaradt arató, szüreti és egyéb mun-
kadalokban. Nemkülönben ahhoz is, hogy egy-egy alkotás esztétikai el-
sajátítás forrásává váljék, benne kell lennie az élmény erejének. Elméleti 
úton: könyvekből, előadások, tanulás útján sok mos ismerethez jut-
hatunk a művészetekről, de semmiféle tanulással, semmi bölcselkedéssel 
sem pótolható az esztétikai élmény. Más szóval: bármely kulturális ter-
mék akkor (és csakis akkor) tud maradandó hatást gyakorolni az em-
berre, ha ez a találkozás esztétikai élmény formájában megy végbe. 

A tanulás nem csupán információk felvétele. Tényleges ismeretelsa-
játításról csak akkor beszélhetünk, ha a tanuló alkalmazni !s tudja, amit 
megtanult; csak az alkalmazott ismeret tekinthet ő  tökéletesen elsajátí-
tott ismeretnek. Ehhez viszont a nevelési folyamatnak a tanuló teljes sze-
mélyiségét mozgósítania kell, amiben a megismerési folyamatok (érzéke-
lés-észlelés, tanulás-emlékezés ;  gondolkodás) mellett jelentős szerephez 
jutnak a dinamikus folyamatok — az érzelmek és a motiváció — is. 
Hasonlóan összetett, vagy még összetettebb folyamat az esztétikai él-
mény: érzékleti, értelmi, érzelmi, erkölcsi elemek teszik teljessé. A m ű-
alkotások egy részét el őbb meg kell ismerni értelmileg kell feldolgozni) 
és csak utána kerülhet sor az érzelmi azonosulásra. Vagyis: függetlenül 
attól, hogy az elemzés, a műalkotás formai és tartalmi jegyeinek meg-
ismerése a tudatos ízlés kialakításának nélkülözhetetlen eszköze, az esz-
tétikum megragadásának csúcsa mégis az élmény, ami semmi más esz-
közzel sem pótolható. Ha ugyanis csak ismereteink volnának versr ől, 
regényről, zenei vagy képzőművészeti alkotásokról, ez tulajdonképpen 
semmit vagy nagyon keveset mondana: kissé az olyan (bemagolt) ismeret-
hez hasonlítana, amelyet nem értünk, így aztán nem is tudunk mihez 
kezdeni vele, vagy az olyan erkölcsi követelményhez, melyet ismerünk 
ugyan, de nem vált meggyőződésisiikké, ezért magatartásunkra úgyszól-
ván nincs is hatással. 

És ezzel eljutottunk oktatásunk-nevelésünk egyik sarkalatos problé-
májához: csak abban az esetben érheti el célját, ha a tanulókat élmények-
hez képes juttatni, különben formális, értelmetlen, medd ő  marad. Az en-
ciklopédizmus — sajnos — nagyon eluralkodott mindennapi oktatásunk-
ban, nevelésünkben; sokkal inkább, mint amennyi megengedhető  válna. 
A tanulók megtanulják a művek szerzőinek életrajzát, a mű  keletkezési 
körülményeit, tartalmát, felsorolják formai elemeit, ragyogóan elemzik 
is, de maga a mű  mint élmény valahogy háttérbe szorul. 

A nevelés azonban — lévén, hogy több tényez ős folyamat — nem 
csupán a tanítási órán, nem is csak az iskola falain belül valósul meg: 
a társadalmi környezet számtalan olyan lehetőséget kínál, mely az isko-
lai nevelőmunka hatását megtöri — csökkenti vagy fokozza. Izgalanas 
feladat volna számba venni mindazokat a tevékenységi területeket, me-
lyek a művelődési javak elsajátításának lehet őségét kínálják, ez azonban 
olyan összetett feladat volna, mely nemcsak ennek az írásnak a kereteit, 
de lehetőségeimet is meghaladná. Ezért meg kell elégednünk annak meg-
állapításával, hogy az iskolai esztétikai nevelés (az irodalom, a képz őmű-
vészet, a zene, a film) tantervi anyaga bizony szerény lehet őségeket nyúlt 
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a személyiségformálás számára a m űvészetek eszközeivel. Mivel pedig 
a tanulók a tantervi keretben nem tehetnek szert olyan sokoldalú és el-
mélyült művészeti tájékozottságra, érdekl ődésre és ízlésre, amilyenre ma 
az egyre több szabad idővel rendelkező  embernek szüksége van_ ahhoz 
hogy szabad idejét művelten, személyiségét gazdagítva élvezze, erre a 
tanórán kívül kell őket felkészíteni. 

A tantervi keretek' elmer-e adottak (általános vélemény szerint . így is 
túlzsúfoltak), vesztett ügy védelmére vállalkozna tehát az, aki még több 
ismeretanyagot próbálna " ezekbe belesulykolni. A megoldást más irány-
ban kell keresni; próbáljunk meg egy konkrét példából kiindulni! Több-
ször elhangzott megállapítás, hogy a tanulóknak kevés irodalmi élmény-
ben van részük. A hátteret jól ismerjük: az irodalomórákon bizony sok- 
szor nem a művek vannak előtérben, hanem a megtanulható (és ellenőriz-
hető, tehát osztályozható) ismeretanyag. Még a pedagógiában járatlán ol-
vasó számára sem  ismeretlen, hogy egy m ű  elolvasásához hangulatót 
kell teremteni: a mű  egészének vagy jól megválasztott részleteinek szép 
bemutatása, kiváló előadóművészek előadásának meghallgatása, - drámai 
művek színházi előadásainak látogatása., irodalmi rendezvényeken való 
részvétel a hangulatkeltés nagyszer ű  eszköze, Az ilyen fajta irođalomtanf-
tás persze nagyon időigényes — a . tantervi órakeretbe semmiképpen sem 
illeszthető ,  be. Az élmény megteremtéséhez a tanítási ára' egyébként is 
ritkán nyújt  az oktatásszervezési problémák mellett az ér-
zelmi mozzanatról sem szabad megfeledkeznünk = - iskoláink tantermei 
ritkán olyan vonzóak esztétikailag, hogy ilyen élmény hátteréül szolgál-
janak. Az élményteremtésnek tehát az iskolán kívül, a tanulók szabad 
idejében jut csak hely, a tanítási órára pedig az mzirad, hogy összefog-
laljuk, ,egybevesssük a sokféle tanuló sokféle benyomását, a közös élmény 
irodalamehrnéleti, formai, tartalmi, esztétikai, erkölcsi elemeit. 

A példában irodalomról volt szó, de ugyanígy választhattam volna 
zenét. képzőművészetet vagy filmet is: élmények nyújtása nélkül bárme-
lyik formális ;  öncélú és meddő  marad — az egész személyiséget mozgó-
sító esztétikai nevelés pusztán az értelemre (leggyakrabban az emléke-
zésre) . épülő  művészetelméleti oktatássá sekélyesedik. És az Életjel óriási 

sajnos jobbára "kihasználatlan — lehet őségeit éppen abban látom, hogy 
minden műsora az érzelmeket mozgósító, a képzeletet felgyújtó, gonda 
lmokat elindító " élmény lehet őségét ígéri (azoknak, akik élni tudnak vele). 
És még egy szempont: természetes, hogy az élmény erejét növeli az al-
kotásban (reprodukálásban) való részvétel, ahol csak alkalom kínálkozik 
erre, hiszen az alkotó, az előadó és a néző  tevékenysége - a mű  anegte- 
remtése (alkotás), reprodukálása (tolmácsolás) és befogadása (percipiálás) 

más-más intenzitással ugyan, de ugyanarra a dologra, a műalkotásra 
irányul. Más szóval: az olvasást, a színház-, hangverseny-, múzeum-, tárlat-
látogatást, az aktív (amat őr) muzsikálást, versamondást, festést, rajzolást, 
színjátszást, mozgásművészetet, a fiatalok irodalmi próbálkozásait stb. 
sokkal többnek kell tekintenünk, mint a szabad időben való foglalatos-
kodás többé vagy kevésbé értékes módját — ezek mindegyike fontos ne-
velési, személyiségformáló tényező, és az a pedagógus, aki mindennapi 
munkájában elbagatellizálja ezek jelent őségét, saját maga pedagógiai 
fegyvertárának egyik leghatékonyabb eszközéről mond le. 

És itt kapcsolódik be a gondolatmenetbe egy "új , mozzanat. A hagyo-
mányos neveléselmélet a (szélesebben .értelmezett) nevelést a f ő  ' művelt= 
dési javak szerint parcellázta fel értelmi-logikai, érzelmi-esztétikai, testi-
egészségügyi nevelésre. Alig több, mint száz éve, hogy az utópista szocia-
listák munkássága nyomán felmerül a politechnikai képzés ' gondolata, 
mely Marx műveiben (elsősorban A tőkében) nyer tudományos megfogal-
mazást. A felsorolt nevelési területek mereven értelmezett határai azonban, 
vajmi kevés lehetőséget adtak a természeténél fogva egységes : folyaanát 
(a személyiségformálás) integrális egészként való megvalósításának. A 
személyiség sokoldalú fejlesztésének kibontakozását az osztálytársadal-
makban az osztályérdekek nehezítették és nehezítik, így valójában csak 
a szocialista társadalom kialakulásával párhuzamosan kaphatott gyakor-
lati tartalmat a Marx által megfogalmazott elv. 

528 



A szocialista nevelési koncepció természetesen csak ideig-óráig t űr-
heti a korábbi társadalmi képződményként fennmaradt nevelésszerkezet 
egzisztálását, mely amellett, hogy merev kategóriákra bontja az egysé-
ges (tehát felbonthatatlan) nevelési folyamatot, hasonlóan merev rang-
sort is állít fel: az értelmi nevelés sorsdöntő  jelentőséget kap az intéz-
rpényesített (iskolai) oktatásban, melyben ezáltal -- mint arról korábban 
már volt szó a nevelés tárgyi oldala, ' az ismeretek átadása, befogadása 
és reprpdukálása válik dominánssá, az alanyi : oldal, a sz űkebb értelem-
ben vett nevelés (a személyiség esztétikai, erkölcsi, világnézeti, stb. for-
málása) pedig a pedagógiai munka' perifériájára szorul. Mi több: ezeken 
a területeken is — mint' korábbi példáinkból meggy őző  módon kiderül 
— eluralkodott az ismeretnyújtás és befogadás. 

Közben a modern neveléselméletben az új igények új koncepcióval 
jelentkeznek és érvényesítést követelnek a pedagógiai gyakorlatban. E 

cepci6 , elveti a nevelési területek korábbi felparcellázását és az em-
beri te~nysbg jellegéből kiindulva igényli a nevelés funkcionálissá té-
telét. Szükséges itt hangsúlyozni hogy a nevelés funkcionálissá tételének 
igénye semmi néven nevezendő  összefüggésben nem áll a tőkés társada-
lomban olyannyira meghonosodott pragmatizmussal , mely az emberi cse-
lekvések jogosultságát azok hasznosságával ' méri, sem a hasznosságot az 
erkölcsi alapjának tekintő  utilitarista felfogással,: hanem az emberi 

 jellegéből indul ki. A szocialista önigazgatású társadalom 
emberének tevékenysége három funkció: a termelés,- az önigazgatás és a 
szabadidő-tevékenységek köré csoportosítható. Ennek megfelel ően e ne-

. veri, koncepció logikai tengelyében a munkára nevelés, az önigazgatásra 
való képzés és a szabad id ő  hasznos, a személyiséget gazdagftá kitöltésére 
való ' felkészítés áll. Maga .'a koncepció gyakorlati konzekvenciái egészük-
ben való számbavételének számunkra ebben a pillanatban nincs jelen-
tősége; annál kevésbé; mert a gyakorlati feltételek híján elkerülhetetlenül 
spekulatív természetű  meditációba torkollna. Ezzel szemben igenis meg-
érett á helyzet hogy egy társadalmi méret ű  szabadidő-mérleg figyelem-
bevételével felvillantsuk mit lehet (és mit kellene) tenni ifjúságunk, dol-
gozóink. polgáraink szabad idejének tartalmasabbá tétele érdekében. Ez 
számunkra annál érdekesebb, mivel az Életjel  pedagógiai funkcióját ele-
mezve nem nehéz felismerni, hogy az els ősorban . (szinte kizárólag) a sza-
badidő-tevékenységek függvénye — akár a rendezvények közönsége, akár 
a közreműködők szempontjából közelítünk hozzá. 

Az iskolától azt várjuk, hogy megismertesse a tanulókat a valóság 
tényeivelt  jelenségeivel, hogy képessé tegye őket e tények és . jelenségek 
közötti ,  osszefüiggések és törvényszerűségek feltárására és felkészítse i ket 
azok alakítására. Lukács György szerint a _valóság felfedezésének utja 
egyrészt a mindennapi .életen, másrészt a tudományokon keresztül vezet, 
de hasonló szerepet játszik az esztétikai visszatükröz ődés is, hiszen „Az, 
amit a műalkotás kínál, egyszerre lehet több és kevesebb is, mint a meg-
ismerés. Annyiban több, amennyiben a művészet gyakran olyan tényeket 
is fel tud fedni, amelyekhez addig a megismerés nem férhetett hozzá, oly 
módon teheti ezt meg, hogy még hosszú ideig ne lehessen átfordítani a 
dezantropomorfizáló ismeret nyelvére, sőt még a világról és önmagunk-
ról szerzett ismereteink olyan kib ővítéséről is szó lehet, amelyet — kü-
lönböző  okokból — e fogalmi rendszer értelmében sohasem lehet majd 
pontosan körülírni. Annyiban kevesebb : amennyiben a tudomány perspek-
tívájából és módszertanából nézve mindig csak tényszer ű  jellege lehet 
annak, amit nyújt .. A helyzet egyszer ű  volna, ha mindebből azt a követ-
keztetést vonnánk le, hogy a művészettel kapcsolatban egyszerűen egyál-
talán nem szabad a »megismerés« műszót használni. sEz azonban ismét 
megengedhetetlen egyszerűsítés volna. A megismerés bizonyára csak a 
tudományban érheti el egészen hozzáill ő  módszerét, de ott is szerephez 
jut, aho) előkészítő  módon problémák és követelmények , vetődnek fel. 
És a nimdenapi életben mindig adódnak olyan ,gyakran csak kísérlet- 
képpen használt és általánosításukat önmaguktól kétségbe vonó neki 
rugaszkodások amelyek ismeretekre vezetnek. Ám . ha itt világos , határo-
kat 

 
 lehet is bú 	

A
zni az adekvát és az inadekvát formák között, mégis _olyan 
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végső  soron egységes mozgásról kell beszélni, amely a megismerés felé 
vezet, s amelyben gyakorlatilag sokszor eltűnnek a határvonalak. Világos, 
hogy e sorba tartoznak azok az ismeretek is, amelyeket a m űvészet hoz 
létre és propagál". (Az esztétikum sajátossága. Budapest, 1965. I, kötet, 
471-472.) 

Az esztétikummal való találkozás valóban az élet minden területét 
átszőheti: napjainkban az esztétikai-művészeti kultúráltságnak olyan vál-
tozatos feltételei (a műalkotások megközelítésének és bels ő, szubjektív 
újrateremtésének lehétőségei) alakultak ki, melyeknek pillérei egyrészt az 
oktatási, másrészt a művelődési harmatlik, de nem utolsósorban a tömeg-
kommunikációs eszközök. Az 

művelődési, 
 sajátos helyet foglal el a m űvelő-

dési intézmények sorában; vizsgáljuk meg, mi az, amiben mást, amiben 
többet tud nyújtani az iskolai vagy a tömegtájékoztatási eszközök általi 
esztétikai tudatformálásnál. Egyik, hogy az iskola által biztosított lehe-
tőségeknél jóval változatosabb, rugalmasabb tevékenységi formákat kínál 
a valóság esztétikai elsajátítására az emberi lét legkülönfélébb területein. 
A másik — és ez a jelentősebb —, hogy az elsajátítás folyamatában nem 
csupán a befogadásra, hanem az alkotásra is ösztönöz, és ez döntő  különb-
ség a tömegtájékoztatási eszközökkel való összehasonlításban is. Az sem 
mellékes körülmény — és ez az Életjel és a körülötte tömöriilt lelkes 
csoport társadalmi értékét növeli —, hogy tevékenysége a legtisztább 
amatőrizmusra épül. Motivációs bázisa az a — közönségre is kisugárzó 
— lelkesedés, mely minden igazi amatőr együttest jellemez, jutalma pedig 
az alkotásban és a,z együttes munkában meglelt öröm. 

Nem téveszthető  szem elől, hogy a leírt hatás az iskolai hatásokkal 
egyidejűleg, azokkal párhuzamosan kezdődik, de továbbfolytatódik akkor 
is, amikor az ifjú, tanulmányainak befejezésével kikerül minden szerve-
zett pedagógiai hatás alól. Tudnunk kell, az iskolai esztétikai nevelés 
egyik alapvető  neveléslélektana problémája, hogy éppen akkor szakad 
felbe, amikor folytatására, a megszerzett irodalmi, zenei, képzőművészeti 
stb. alapműveltség, "igény, ízlés megszilárdítására, további elmélyítésére 
még nagy szükség, és ebben az érzelmileg rendkívül fogékony korban 
(serdülőkor vége, ifjúkor) kiváló lehetőség is volna. Igy viszont a már 
elért eredmények is gyakran semmivé foszlanak, lebomlanak. És mivel a 
kezdeti, sokszor, érzelmi élmények által sem kísért érzékelés-észlelés-meg-
ismerés félbeszakad, az értékelés, az esztétikai ítéletalkotás szintjéig már 
el sem juthat. 

Az esztétikum elsajátításának folyamatában kezdettől fogva érlelődő  
értékelő, ítéletalkotó képesség, az ezzel párhuzamosan formálódó auto-
nóm ízlés ugyan megfelelő  értelmi szintet (ha úgy tetszik: esztétikai mű-
veltséget) tételez fel, de semmiképpen sem függetleníthet ő  a befogadó-
elsajátító érzelmi reagálásától, ami a naiv rácsodálkozástól az egyszerű  
tetszésen keresztül a legmagasabb szint ű  esztétikai (művészi) élvezetig 
terjed, és amelynek egyetlen természetes közege a közvetlen esztétikai 
élmény. És jóllehet az egyéni ízlés önállósulása, az autonóm ízlés kiala-
kulása viszonylag korán megindul,ez mégis hosszú, tulajdonképpen az 
egész életen át tartó folyamat, amit a személyiség alkotó fejlesztése és 
élethelyzetének esztétikai formálása szemszögéb ől csak az ún. szabad mű-
velődési formák — és ilyen az Életjel is képesek biztosítani. Meg kell 
jegyezni, hogy a permanens önképzés-önművelés, szakmai, társadalmi és 
pszichológiai jelentbségétől függetlenül, ma még inkább elmélet, mint 
gyakorlat. És ahol — elvétve — meg is valósul, els ősorban a szakmai-
professzionális szférára korlátozódik a termeléstechnológiai változások 
követése iránti szükséglet kielégítésére, nem pedig az egyén esztétikai-
művészeti gazdagítására iránynő. Előbbinél az eredmények viszonylag 
könnyen kvantiifikálhaták, az esztétikai értékelés szempontja viszont nem 
szükségszerűen és nem elsősorban a kvantitatív adatok summázása, ha-
nem annak a kölcsönhatásnak a tekintetbe vétele, amit a tevékenység 
erőterébe kerülő  ifjú vagy felnőtt az alkotás folyamatában kifejtett. Ez az 
az ,  új minőség, amit a mind . több szabad id ővel rendelkező  ember sze-
mélyiségének gazdagításában egyéb — például a tömegkommunikációs 
eszközök által közvetített, gyakran ellentétes, néha retrográd — hatások- 
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kal szemben az Életjel nyújtani tud és aminek nyújtására negyedszá-
zada tudatosan törekszik. 

A MÜVELÖDÉSP4i.ITIKA SZEMSZÖGÉBŐL 

Ma már senki sem vitatja, hogy a művelődés meghatározott viszony-
ban áll a társadalmi rendszerrel, ami azt is jelenti hogy minden társa-
dalmi rendszer a saját törvényszerűségeinek megfe lelően határozza meg 
a maga társadalmi kuultúrájának. ‚helyzetét és funkcióját. A t őkés társa-
dalom viszonyai által meghatározott mífwelődéskoncepeió szerint a kultú-
ra fogalma a szellemi alkotóanimkát — a tudományt, az oktatást és a 
művészeteket. -- foglalja magába; teljes egészében kívül marad rajta az 
anyagi termelés és a mindennapi . élet. Az önigazgatású szocialista társa-
dalom, _ _ mely a termelés és a társadalmi élet minden területén új viszo-
nyokat teremt, szükségszer űen új koncepcióval jelentkezik a művelődés 
területén is: amilyen mértékben megvalósul a Munka felszabadítása, 
amilyen mértékben a kultúra ennek immanens tartalmává válik, olyan 
mértékben válnak a művelődési . szükségletek tényleges emberi szükség-
letté és a mindennapi élet elválaszthatatlan tényez őivé. 

A művelődés kettős értelmezésben jelenik . meg a köztudatban. Az 
egyik szerint a művelődés a legszélesebben értelmezett — a m űvelődési 
javakat elsajátító (eközben önmagát fejleszt ő), új szellemi értékeket lét-
rehozó és a kultúra javait a mindennapi életben felhasználó , alkalmazó 
— tevékenység. A másik é rtelmezés a művelődést a kulturál is tevékeny-
ség egyik oldalának tekinti, eszerint a művelődés az egyénnek saját . te-
vékenysége általi, más emberekkel való közvetlen vagy közvetett (a m ű-
velődési javak által közvetített) kapcsolata révén megvalósuló gazdagodá-
sa, fejlődése, melynek végeredménye az egyéni műveltség. Az idézett meg-
határozás további lebontásával eljutunk odáig, hogy a művelődés alatt 
a társadalmi kultúra javainak az egyén által történ ő  elsajátítását értjük, 
melynek célja ezek értékének átvétele, meg őrzése, önmaga képességeinek 
az új értékek asszimilálására, illetve a régiek gyakorlati felhasználására 
való sokrétű  kifejlesztése, közben személyiségtulajdonságainak megfelel ő  
módon való alakítása. 

Művelődéspolitikánk legjelentősebb tartalmi jegyei, melyek a tár-
sadalom művelődési célkitűzesei irányában mutatnak, az alkotás szabad-
sága,: a kultúra általános fejlődési feltételeinek megteremtése, a m űvelő-
dési tevékenységek társadalmasítása, megfelelő  anyagi alap biztosítása, 
a nemzeti és  nemzetiségi kultúrák egyejo ú fejlődési feltételeinek meg 
teremtése. Vessünk egy , pillantást az Életjel huszonöt éves tevékenysé-
gére a felsorolt tartalmi jegyek összefüggésében. 

Az alkotás szabadsága a kultúra és a művészet fejlődésének elemi 
feltétele.. Az alkotásba való külső  beavatkozás ennek a szabadságnak kor-
látozását jelentené és egyúttal annak a veszélynek tenné ki, hogy a kul-
túra, a művészet — az alkotómunka általában — elszakadna társadalmi 
alapjától, mi több: szembefordulna azzal. (A másik véglet a társadalom 
fölé emelkedés tendenciája, volna: érzéketlenség a társadalmi problémák 
és az aktuális társadalmi történések iránt, ellenzékieskedés az alkotás 
szabadsága nevében stb.) Végigtallózva az Életjel huszonöt évfolyammán, 
nem nehéz eljutni ahhoz a felismeréshez, hogy m űsorai sohasem szegőd-
tek a napi politika szolgálatába, de nem is szakadtak el a társadalmi va-
lóságtól: a társadalmunkat, ezen belül a szűkebb társadalmi környezetet 
foglalkoztató időszerű  kérdések irodalmi, művészeti, publicisztikai, tudo-
mányos visszhangjával rendszeresen találkozhattunk az él őújság műso-
raiban. 

A hagyományápolás például az Életjel kiinduló célkit űzései kőzött 
szerepelt. Kezdetben a szűk társadalmi-fizikai környezethez kbtődött, az 
utóbbi öt évben viszont . olyannyira kiterebélyesedett, hogy nem csupán 
Szabadka és Vajdaság szellemi és tárgyi kulturális ha atéka nak .Tiezau 
tatására vállalkozhatott — szabadkai műemlékek: a v a zsina-
góga, 

 
 a legrégibb szabadkai épület, az ún. kapitány háza, " ltor $ múltja 
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és jövője, szajáni népmesék és mondák, Észak-Bácska népi műemlékei 
stb. —, hanem a Vajdaságon kívüli alkotókkal és kulturális örökséggel 
is megismertette közönségét, a helybeli m űvészettörténészek, népművé- 
szek és tudományos kutatók mellett olyan eminens vendégek közrem űkö-
désével, mint dr. Penavin Olga, dr. Matijevics Lajos, Lábadi Károly, vagy 
az azóta elhunyt Baranya! Júlia. 

Irodalmi élőújságként indult az Életjel; jóllehet már kezdeti célki-
tűzései között szerepelt a többi m űvészeti ág népszerűsítése is. Ez irány-
elvvé és úgyszólván kötelező  gyakorlattá vált az elmúlt két és fél évtized 
alatt: az irodalmi műsorokat képzőművészeti, művészettörténeti, tudo-
mányos-ismeretterjésztő  rendezvények és sok-sok zene tette változatossá ., 
köztük a szárnybontogató fiatalok — Komjáthy Ildikó és Spiegel Tibor 
— önálló' estje, az emlékezetes Bartók- és Kodály-est, mely a versmondók 
mellett kiváló hivatásos művészeket és nagyszerű  amatőröket szólított 
pódiumra, vagy az AVNOJ-évfordulóra készült, a forradalmunk által ih-
letett líra és a népfelszabadító háború dalkincsének legszebb alkotásait 
megszólaltató válogatás, melyek közül többet hallottunk-láttunk viszont 
a rádió hullámain vagy a televízió képerny őjén. 

Legújabb kori történelmünk jelentős eseményei is megelevenedtek 
az Életjel pódiumán: több emlékezetes Tito-szám, a népi forradalom 40. 
évfordulója, pártunk jubileuma mellett a szabadkai mártírok emlékét 
idézte az Akasztottak balladája című  műsor. Itt kell emlékeztetni arra 
is, hogy Marx Károly halálának 100. évfordulója alkalmából két önálló 
számmal jelentkezett az Életjel: az él őújság megszokott műfajának te-
kinthető  irodalmi összeállítással és — az Életjel fennállása óta els ő  
ízben — egy tudományos—empirikus ambícióval készült kerekasztal-be-
szélgetéssel, mely a marxizmus alapvet ő  tételeit jelenünk aktuális kérdé-
seire vetítette át 

Nemzeteink és nemzetiségeink — els ősorban a jugoszláv nemzetek 
és a jugoszláviai magyarság — kultúrájának, de kiváltképp irodalmának 
tolmácsolása olyan misszió, melynek művelődési-művészeti jelentősége 
mellé az elmúlt 25, év számtalan műsora ad társadalmi-politikai súlyt. 
Csak az utóbbi öt év emlékezetes m űsorait felidézve, a jugoszláv iroda-
lom kiemelkedő  alkotói közül önálló est keretében mutatta be az él ő-
újság Oton Župančičot, Miroslav Krležát, Branko Ćopićot, emlékezett meg 
Đura Jakšićról, Ivo Andrićról... E témakör keretében van helye elmon-
dani, hogy az Életjelnek korábban is voltak kétnyelvű  műsorai, de né-
hány éve a Kosztolányi Dezs ő  Irodalmi Színpad keretében, Olga Afana-
szjeva Torok vezetésével szerbhorvát nyelv ű  csoport is 'tevékenykedik 
melynek közreműködésével rendkívül jól sikerült kétnyelv ű  műsorok ké-
szültek — például az Arany — Zmaj emlékszám —, továbbá több ősbe-
mutató — Miodrag Pavlović : Igra bezimenih, Radovan Ivšić : Kapetan 
Oliver, Javan Sterija Popović : Svet raZlumQ po čituJe iliti Smej je čedo 
radosti — fűződik a nevéhez. (A fiatalokat tömörít ő  csoportok tevékeny-
ségének jellemző  — ha nem is feltétlenül objektív — értékmér ője, hogy 
mind az irodalmi színpad, mind a Csáth Géza M űvészetbaráti Kör együt-
tesei és tagjai — „szólistái" — szívesen látott és sikeres részvev ői voltak 
a . középiskolások vetélkedőinek, illetve az amatőrők szemléinek, feszti-
váljainak, szavalóversenyeinek. 

Sajátos szerepet teljesített az Életjel a jugoszláv és az egyetemes 
magyar irodalom és kultúra közötti kapcsolatteremtésben és -tartásban, 
aminek jelentőségéről nem csupán hazai, hanem külföldi lapok reagálá-
sai is tanúskodnak. Se szeri, se száma azoknak a m űsoroknak amelyek-
ben a jugoszláv és a jugoszláviai magyar alkotók . művei váltották egy-
mást a magyar és a világirodalom nagynev ű, vagy kevéssé ismert írói-
nak, költőinek munkáival, de sokuk munkásságát önálló műsor kereté-
ben is hallgathatta az Életjel közönsége. A magyar irodalom nagyjai kö-
zül Móricz Zsigmond, Somlyó György, Németh László Czine Mihály, 
Radnóti Miklós, Örkény István, Illyés Gyula, Nagy László, Szabó L őrinc, 
Juhász Gyula, Somlyó Zoltán nevét idézzük — a teljesség igénye nélkül 
- az utóbbi öt év műsoraiból. Ebből a felsorolásból természetesen nem 
maradhat ki a Magyar Rádió és az 'Újvidéki Rádió kétnyelv ű  József 
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Attila-estje, melyet mindkét rádió sugárzott, valamint a budapesti Rad-
nóti SzĐapad Kosztolányi-összeállítása sem. 

A . jugoszláviai magyar irodalom és művészet természetszerűen fo-
lyamatosan jelen volt az élőújságban. Hogy csak néhányat idézzünk az 
emlékezetes estek közül: Herceg János, Csépe Imre, Varga Zoltán, Sáf-
rány Imre, Urbán János, Bogdánú Sándor, Burány Nándor, Mirnics Zsu-
zsa, Domonkos István, Kolozsi. Tibor, Tolnai Ottó, Tóth Ferenc, Alanási 
Gábor, Szenteleky Kornél , Fülöp Gábor, Szeli István , Utasi Csaba nevére 
bukkanok — Másik név több alkalommal is ismétlődik . Az elmúlt 
fél évtized emlékezetes műsorainak élére mégis — nem csupán kronoló-
giai megfontolásból — az Életjel húszéves jubileumára készült, Százezer 
szép szó című  műsor kívánkozik, melyben a város legeminensebb művé-
szei és amatőrjei léptek fel. A zene barátai erre az estre úgy is emlékez-
nek, mint Milko Cora zongoraművésznő  utolsó nyilvános szereplésére, aki 
az Életjel jubileumi műsorán búcsúzott a koncertpódiumtól. 

Sorolhatnánk tovább a neveket és az eseményeket, de az eddig el-
mondottakból is kitűnik az a tartalmi és formagazdagság, mely az Életjel 
műsorait jellemezte és amely mind a mai napig megmaradt. 

Summázást ígértem elöljáróban, és most, amikor az utolsó monda-
tokat vetem papírra, amikor végigpásztázok az úgy tetszik, végtelenbe 
futó sorokon melyek két és fél évtized törekvéseit és eredményeit van-
nak hivatva sajátos módon dokumentálni, hökkenek csak meg, hogy lám: 
részösszegekig ugyan eljutottam, de a beígért summázás, negyedszázad 
aktívájának és passzívájának megméretése még hátravan. Az aktíva szám-
bavétele talán a könnyebb: 25 év, csaknem ezer előadás, melyekben mint-
egy ötezren működtek közre, a nézők száma pedig megközelíti a két-
százezret. Impozáns adatokkal szerepel ebben a summázásban a könyv-
kiadás is: 1968 óta, amióta az Életjel tevékenysége erre a területre is 
kiterjed, az Életjel Miniatűrök sorozatában 38 címszó jelent meg csak-
nem 12 ezer példányban, az Életjel Könyvek 29 címszava 11 ezer, az eddigi 
három Életjel-évkönyv pedig további 1200 kötettel gazdagította az utóbbi 
másfél évtized hazai könyvtermését. 

És a passzíva? Kötelezettségeink a múlt és még inkább a jövő  iránt, 
nem a statisztikai kimutatások sok számmal is keveset mondó adataiban, 
hanem élményekben mérve. 

Az Életjel minden száma hétköznapjaink egy-egy ünnepe volt és ma-
radt. És amikor ezt leírom, jóleső  kötelességemnek érzem azokról is írni, 
akik az Életjelet megteremtették fenntartották,  vezették, akik ünneppé 
tették számunkra a hétköznapokat. Nem csupán az alkalom kötelez erre, 
hanem az a meggyőződés is, hogy munkájuk, ügybuzgalmuk, elkötelezett-
ségük ennek az élőújságnak legnemesebb kötőanyaga. Az első  szerkesztő  
bizottság nevét idézték az előző  évkönyvek, az utánuk következőkét: az 
útkeresőkét és útra találókét, a szervez őkét és a közreműködőkét is meg-
találja az olvasó a korábbi vagy ezen évkönyv lapjain. És amíg az ok-
irat-hitelességű  dokumentációt lapozgatom egy-egy név felett - megállok: 
Lévay Endre, az Életjel melegszívű  krónikása, Dévavári Zoltán, az élő-
újság kifogyhatatlan energiájú, javíthatatlan optimistája, Horváth Emma, 
kinek ars paedagogicája ezen a pódiumon kapott legmeggy őzőbb vissza-
jelzést, és a többiek, akik emberformáló pedagógusként neves művész-
ként vagy névtelen közkatonaként állnak ma is a kultúra szolgálatában. 

A költői szó lírai portrét rajzolt mindannyiukról: „El őttünk az ál-
mok végtelenje, tarisznyánkban a mesék hamupogácsája ..." 

Legyen ez az első  negyedszázad epilógusa. 

Az Életjel negyedik, a jubileum alkalmából megjelen ő  évkönyvének bevezető  írása. 
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OL VAS Ó1VA PL Ó  

EGY KÖNYV KETTŐS TÜKÖRBEN 

VAJDA GÁBOR: Források és partok. 
Forum, Újvidék, 1983. 

AZ ÚTKERESÉSTŐL AZ ÉRETT MŰVEKIG 

Olyan könyvről beszélek, amelyről nem egyszer kell szólnunk, mert éle-
tünk ez. 

Irodalomszeanléletünk az utóbbi esztendőkben (több mint egy évti-
zedről is beszélhetünk) j elentős művek hatása alatt emelkedett ki a puszta, 
hűvös hangú regisztrálás, a sokszor bántóan visszhangtalan befogadás 
légköréből. Mintha megállt volna a levegő , s imperativusa lett volna a 
hallgatás. Igen sokáig kellett arra várni, amíg a recenziótól alig valami-
ben különböző  kritika művelői helyett olyan felkészült esztéták, iroda- 
lomtörténészék és a diagonális olvasóktól minden tekintetben különb, 
lelkiismeretesebb kritikusok jelentkeztek, akiknek nem az volt a céljuk, 
hogy itt vagy ott megjelenjenek, hanem az, hogy fáradságot nem kímélve 
— és élvezettel — elmerüljenek a műben, megleljék az alkotói lélek 
legfinomabb rezdüléseit is. Nem a történet szálát valahonnan előkaparva 
a tak számot a megjelent műről, tartalomkivonattal és nehány erőlte-
tett jelzővel ismertetve a kötetet, hanem a gyökerekig ásva felszínre 
hozzák mindazt a rejtett picinyke jelzést is, amelyet a szerz ő  anyagával 
küszködve művébe ágyazott. 

Ma, amikor a jugoszláviai magyar irodalom az utolsó helyen való 
kullogás után az érett irodalmak színvonalára emelkedett, költ őink, re-
gényíróink, novellistáink, drámaíróink mellett alapos felkészültség ű  tanul-
mányírók, esztéták, irodalomtörténészek is jelentkeztek, akik hírt adtak 
irodalmi életünk nagykorúságáról nemcsak itt nálunk, hanem a határon 
túl is. 

Megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy a fennebb említett hideg, 
szürke hangot végre a műhöz, az alkotóhoz és környezetéhez simuló át-
érzéssel telített objektív hang váltotta fel, s olyan visszhangot teremtett 
egy-egy műnek nálunk is, a külvilágban is, hogy az első  helyen álló igényes 
folyóiratok műbírálói sem feledkeztek meg ezeknek a kiemelked ő  mun-
káknak és alkotóiknak ismertetésér ől. 

Ismétlem: szinte évente egymás után találkozunk ilyen m űvekkel 
és Bori Imre tanítványai és kortársai között új nevekkel is. Benépesült 
már ez a munkiaterület is a többivel együtt... 

Vajda Gábor Források és partok című  tanulmánykötete ébresztette 
fel bennem ezeket a gondolatokat , s velük párahuzamosan (visszatekintve 
az eddig megtett utamra ) sok minden mást. Ebben a nem könnyen ol-
vasható könyvben a szerz ő  élő  irodalmunk keresztmetszetét adja olyan 
nevek felsorakoztatásával, amelyek ma kétségtelen, hogy irodalmunk él-
vonalát jelentik, ha ebben a kötetben nem is találkozhatunk azoknak a 
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kiemelkedő  és igen népszerű  alkotóknak a portréjával, akik és akiknek 
munkái nélkül egy áttekintést nyújtó sajátos válogatást kapunk. Egy da-
rabot abból, ami ma irodalmunkból szembetűnő, s bemutatja szellemi 
fejlődésünk legfontosabb jegyeit is. 

Hangsúlyozni kell, hogy a szerző  könyve nem szokványos kritikai 
gyűjtemény, jóllehet a kötet végén közölt jegyzetben megemlíti, hogy ez 
a kötet megjelent munkákat nyújt át az olvasónak: hat év anyagának 
körülbelül a `felét gyűjti egybe az imént említett irodalomszemléleti szem-
pontok érvényesítésével. 

Első  tanulmánya, a Sinkó Ervin és Nietzsche az elhunyt költőnk és 
írónk életébđl már nem egyszer felvetett kérdést vitat meg újra, ezúttal 
Sinkó költészetén keresztül. É sorok nyomán a Regény regénye című  ma-
radandó kötet írójának krisztianizmusa ismét visszatér igen éles megvi-
lágításban. De ha Sinkó többször is visszatért Zarathustrához, s ha har-
colt is Nietzschéért azok ellen, akik a fasizmusnak odadobták, végül mégis 
biztosan meglelte önmagát. 

Ezt így fogalmazza meg Vajda Gábor: 
„S ami minden eddiginél lényegesebb: Sinkó is magáénak vallotta 

és gyakorlatilag is megvalósította a veszteglésnek, a kizökkenésnek szá-
mító »tükrözés« helyett a feltartóztathatatlan, az önmagát (s ezért az 
embert is) mindig felülmúlni képes Életet, a humanizált ember feletti 
embert." 

A könyvében közzétett második tanulmánya A Filip Latinovicz haza-
térésének világirodalmi összefüggéseir ől címmel Miroslav Krleža géniu-
szát mutatja be számos panalella felsorakoztatásával, majd Thomas Mann, 
Jean Paul Sartre említése után határozottan kimondja: „Otthon és nag y-
világ kevés korabeli regényben alkot annyira szerves és oly m űvészi szin-
tézist, mint a Filip Latinovicz hazatérésében." 

Gál László költészetét az indulástól szinte az alkonyodó évekig 
elemzi itt Vajda Gábor. Az aránylag rövid tanulmányában majd egy 
életmű  bemutatására vállalkozik mereszen, s mert mestere a tollnak, s 
remek füle van, ez a jól válogatott idézetekkel sikerül is neki. 

Egy • riportkönyv és egy novellás kötet nyomán Herceg János írói 
termékenységének újabb értékes darabjait ismerteti — vagy inkább elemzi 
— olyan őszinte belemerüléssel és felismeréssel, hogy szemrebbenés nél-
kül bevallja: minden sora azt erősiti meg bennünk, hogy Hercegnél nem 
hiányzik az élet szeretete és „az élet határai nála sokkal messzebb van-
nak annál, ahogy azt ni megszoktuk". 

Vajda Gábor a Tudósok és esszéírók címet viselő  fejezetében Lukács 
György levelezésével, Ivan Fochtnak a művészetek titkairól Írt tanulmá-
nyával. Dettre János Új partok felé című  kötetével, Lőrinc Péter avantgar-
dista korszakával, Szeli István a Nemzeti irodalom — nemzetiségi iro-
dalom című  nagy visszhangot keltett és új kaput nyitott tanulmányköteté-
vel, Bosnyák István és Végel László tanulmánykötetével foglalkozik. 

A Vajdasági szépírók fejezete a középnemzedék és az új nemzedék 
soraiból kilenc alkotóval foglalkozik. Válogatása — úgy tetszik — a jelen 
esetben kimondottan a Vajda Gábor.i érdekl ődést tükrözi, hacsak nem 
maradt ki nehány olyan írás, amelyet az egyébként remekül megkompo-
nált kötetből hiányolhatunk. Mint már említettük: a jegyzetben közölte, 
hogy megjelent hosszabb írásainak csupán felét tette közzé. -Lehet, h ogy 
ezzel magyarázható, hogy a Varga Zoltán, Tolnai Ottó, Brasnyó Istv án, 
Tóth Ferenc, Gulyás József, Holti Mária, Gobby Fehér Gyula, Juhász 
Erzsébet és Dudás Károly műveinek ismertetésével egyidej űleg nem 
olvashattunk ebben (és éppen ebben) a kötetben azokról a 

egyidejűleg 

és íróinkról, akiknek portréival szívesen találkoztunk volna. 

L-ÉVAY ENDRE 
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AZ AKTUALITÁS HULLÁMHOSSZÁN 

Vajda Gábor neve olyan szorosan kötődik a legújabb jugoszláviai magyar 
irodalomhoz, hogy szinte elválaszthatatlan egységet alkot azzal. Az utób-
bi évtized alatt kevés olyan szépirodalmi mu jelent meg tájainkon, : ame-
lyet kritikusunk ne tett volna vizsgálódása tárgyává . Célja , hogy mindent 
felöleljen, valójában impresszív, de veszélyeket is rejteget magában. Vajon 
nem a minőség kárára történik a teljességre való törekvés? — tehetjük 
fel a jogos kérdést. S talán úgy válaszolhatnánk, hogy e gy űjtemény alap-
ján Vajda Gábor írásai között igencsak lényeges különbségek tapasztal-
hatók. Ezek a különbségek nemcsak az írások terjedelmére, hangvételére, a 
nézőpontok változatosságára vonatkoztathatók, hanem a min őségre is. Ter-
mészetesen ez a kötet csak válogatás, amelyben a kiadó és a szerző  igye-
kezett a legmaradandóbbat megjelentetni, de a fenti megállapítás még így 
is helytállónak látszik. Már szerény méltatásom elején hangsúlyozni sze-
retném, hogy ismertetőm csak azokat az írásokat elemzi, amelyek az álta-
lam olvasott prózai műveket tárgyalják. Kétségtelen, hogy  e körülmény 
sokat levon 'bírálatom értékéből, de ugyanakkor szerénytelennek tartot-
tam „véleményt" mondani olyan művekről, amelyekkel jómagam nem fog-
lalkoztam. Igaz, áttanulmányozhattam volna a számomra ismeretlen köny-
vekről irt írásokat is abból a célból, hogy jobban megismerjem Vajda 
Gábor vizsgálódási módszereit, de erre nem vállalkoztam. Bírálatom így 
aztán mindössze hat, Herceg Jánosról, Varga Zoltánról, Brasnyó István-
ról, Holti Máriáról, Gobby Fehér Gyuláról és Juhász Erzsébetr ől szóló 
ismertetőt foglal magába. 

A fentiekben említett írásokra talán az a legjellemz őbb, hogy szer-
zőjük kiválaszt egy nézőpontot, amelyet valószínűleg a leglényegesebbnek 
tart, ahonnan, mint egy magas hegy csúcsáról, a betekintés a legtelje-
sebb, illetve kialakulnak az írói táj azon körvonalai, amelyek birtokában 
a mű  egyszeriben világossá válik. Mert a , világossátétel" óhaja a máso-
dik legjellemzőbbje Vajda Gábor említett tanulmányainak. S miután ez is 
megtörtént, a művet és az alkotót a megfelelő  helyre igyekszik elhelyezni 
az általa felfedezett és kimutatott értékeknek megfelel ően. Így például 
amikor Herceg János Embersor című  könyvét tárgyalja, az a kérdés ösz-
tönzi a vizsgálódásra, hogyan viszonyul Herceg János valóságunkhoz. A 
műelemzést úgy igyekszik elvégezni, hogy a fenti kérdésre szerinte adek-
vát választ kapjon. Nagyjából elfogadhatjuk következtetéseit, miszerint az 
írót „tartózkodó kívülállónak" minősíti, ki nem „szigorú bíró" és kinek 
mércéje az „időtlen humánum". Vajda Gábor szerint a „jót a rosszat 
egységbe tudja fogni", fenti könyvéb ől „hiányzik a szociográfiai széles-
ség", „munkája adalék a tudományos vizsgálathoz, de nem akarja helyet-
tesíteni". Kiemeli Herceg nosztalgikus vonzódását a múlthoz, szerinte kivé-
teles érzéke van ahhoz, hogy átélje „az elmúlt dolgok szépségét", de 
ugyanakkor leszögezi: „Az író múltképe nem illeszthet ő  a konzervativiz-
mus sémájába." 

Míg a fenti tömör és a lényeget megragadó írásában Vajda Gábor 
nem igyekszik választ adni a kérdésre, hogyan is születnek meg Herceg 
János novellái, addig a Varga Zoltán kisregényeivel és novelláival (Hall-
gatás, Tücsök a hangyabolyban) foglalkozó tanulmányában a központi 
helyet az alkotáspszichológiai vizsgálódás foglalja el. Az őt vonzó és meg-
válaszolandó kérdés ez alkalommal: milyen novellaformák jelentkeznek 
Varga Zoltán említett két könyvében és hogyan alakultak azok ki. Más 
szóval: hogyan viszonyul elbeszél őnk saját műveihez. Igen alapos munká-
ról van szó. Jó néhány olyan eredeti és helytálló megállapítást fedezhe-
tünk fel benne, amely kritikánk figyelmét eddig elkerülte. Joggal szögezi 
le, hogy a Tücsök a hangyabolyban című  kötet írásai „ném meggyőzőek", 
kiemeli: „Varga Zoltán íráskultúrája az ész funkciókörének glorifikálása", 
„prózavilágát fény uralja". Felismeri, hogy Varga Zoltánnál létezik egy 
főmotívum, amelyet aztán novellánként variál. Kimondja, hogy „Tanul- 
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mányom azt a viszonyt igyekszik tipologizálni, mely az értelmiség dilem-
mái, valamint az irodalmi hősök külső, illetve belső  életének ellentmon-
dásai között mutatható ki". Négy embertípust vél felfedni Varga Zoltán 
említett két könyvében és azokat mutatja be. Tegyem ismertet őm még 
két fontos idézettel teljessé: „A Varga-novella drámája személyiségválsá-
got tükröz, ezért pszichológiai jelleg ű", valamint „Novelláinak hősei igaz-
ságok között vergődnek". Egészen újszer űen hatnak Vajda Gábor gondo-
latai és észrevételei Varga Zoltán iróniájával és humorával kapcsolatban. 
Talán nem értenék egyet kritikusunk megállapításával, miszerint Varga 
hősei csak tagadják a jelent, mivel egy-egy hős történetében a mély szkep-
szis mellett fellelhetők az új körvonalai is, ha nem is a forradAImi tuda-
tos vállalása szintjén. Nem tudok megszabadulni a benyomástól, hogy 
Vajda Gábor alkotáslélektani elemzései folyamán eljutott már addig a 
pontig, ahol szinte többet tud az alkotó—alkotás viszonyról, mint maga 
a szerző. 

Terjedelmes és elmélyült a Brasnyó István Família című  művéről 
írt tanulmánya. Már a nyitómondat radikális hangvétele megragadó 
(„Brasnyó prózai műve a háború utáni jugoszláviai magyar irodalom egyik 
legkiemelkedőbb, de a magyar nyelvű  próza viszonylataiban is külön fi-
gyelmet érdemlő  alkotás"), de aztán nyomban áttér munkájának lényegé-
re, annak bizonyítására, hogy Brasnyó a régi teljes elvetésével mítoszt 
rombol azzal, hogy merőben újszerű  alkotásaival önmaga köré emeljen 
egy újabb mítoszt. Minden szempontból egyetértek Vajda Gábor egyes 
észrevételeivel („A Família egy életérzés szituációsorozatokban való kive- 
títése”, irodalmunk legeklektikusabb alkotása), de terjedelmes elemzése, 
úgy vélem. nem nyújtja a kulcsot Brasnyó különös m űvének megértésé-
hez. A nyúl-motívumról írt els ő  rész túlságosan is zsúfolt, ellentmondá-
sos és elvont, a latin-amerikai prózával (mágikus realizmus) való össze-
hasonlítás nem meggyőző  és a regény kapcsolása az avantgarde szürre-
alista eszméihez túlságosan is merész. Kétségtelen, hogy a Famíliában ezek-
nek az elemei valamilyen módon képviselve vannak, és Vajda Gábor igyek-
szik Brasnyó e művéből európai jelenséget teremteni, de magyarázatai 
nemhogy tisztáznák az író körül kibontakozó meg nem értést, hanem azt 
még sűrűbbé téve jómaga is nagyban hozzájárul e munkájával a Brasnyó-
mítosz kialakulásához. Lényeges viszont megállapítása, hogy Brasnyó há-
tat fordít valóságunknak, igyekszik nem venni tudomást róla. Az á benyo-
másom, hogy ez a tájainkon egyedülálló, nagy apparátust mozgósító tanul-
mány egyelőre csak felfedte a Brasnyó-jelenség bonyolultságát, de a 
szerző  az általa felfedezett hálórendszerbe rekedt. Mindenesetre Brasnyó 
további tanulmányozásához Vajda gondolatai és észrevételei jó kiinduló-
pontul szolgálhatnak, bár végső  következtetései kétségbe vonhatók vagy 
legalábbis fenntartással fogadhatók el. 

A Holti Mária Sodortatva című  regényéről írt méltatás már inkább 
a „standard" kritikák sorozatába illeszthető . Vajdát nyilvánvalóan az ösz-
szetett és merőben újszerű  alkotások vonzzák, az „egyszerűbbeket és 
könnyebben értelmezhetőket” .  egyszeriben magáévá teszi. Leszögezi: a So-

dortatva stílusa kimunkált, olvasmányos nemzedék- és fejl ődésregény. Ki-
emeli a szerzőnő  alkotói magányosságát, aránylag sok teret szentel az 
egyébként rövid terjedelmű  ismertető  keretein belül a tartalom tolmá-
csolásának. A legfontosabb észrevétel számára talán az, hogy a regény 
főhőse kibékül a valósággal. A lényegre tapint rá viszont az a megjegy-
zése, miszerint hiányzik a főhős életének előtörténete, mivel az magya-
rázná meg regénybeli magatartását. Ezért Holti h őse kidolgozatlan és a 
szerzőnő  a lényeget ily módon elkerülte. 

Vajda Gábor Gobby Fehér Gyula Másokat hívó hang című  novellás 
kötetének tárgyalásakor ugyanarról a néz őpontról végzi a vizsgálódást, 
mint azt Herceg esetében tette: hogyan viszonyul az író valóságunkhoz. 
Nyomban leszögezem, hogy ez a méltatás, legalábbis alaposabb elemzés 

. 537 



után úgy tetszik, a kötet sikerültebb munkái közé tartozik. Kerek egység, 
a lényeget felfedi, konkrét, tömör, ismétlődésekbe nem bocsátkozó. Vaj-
da Gábor helyesen jegyzi meg, hogy jó néhány novellát ki lehetett volna 
hagyni a kötetből, az csak növelte volna értékét. Pozitívumnak tartja 
Gobby Fehér érdeklődését az emberek közötti viszonyokat illet ően, igye-
kezetét, hogy változatos novellaformákon keresztül mindent bemutasson 
az életből; Rámutat egyes novellák társadalombíráló jellegére, a szerz ő  
„egyértelműen és kíméletlenül ítéletet olvas rá a szocialista társadalom 
technokrata és bürokrata rétegeinek fejére". Felfedezésként hat észrevé-
tele, amely szerint Gobby Fehér a tapasztalt feszültségeket humorban old-
ja fel. Az a benyomásom, hogy ez a sikerült ismertet ő  mintegy közvetett 
felszólítás íróinkhoz: forduljanak figyelemmel és merészebben valósá-
gunkhoz. 

Juhász Erzsébet Homorítás című  regényét Vajda Gábor a modern 
lélektani regény  egy vajdasági változatának tartja és mint olyant elem-
zi. így aztán méltatásának java része a regény hőseinek lelki életét bon-
colgatja, cselekedeteiknek és magatartásuknak hitelességét vizsgálja a 
tőle megszokott közvetlenséggel és igyekezettel. Ez a munka nem tarto-
zik az általam megismertek legjobbjai közé, de még így is kinövi a meg-
szokott ismertetők kereteit. Vajda Gábor szerint a regény h őseinek tra-
gédiáját az a kínzó tudat okozza, hogy a „szerintük hiteles életformáért 
harcolnak, de az már elérhetetlen számukra". Ehhez társul egy másik, 
a lényegre utaló megállapítás: „A Homorítás elsősorban a nosztalgiának, 
a reménytelen önkeresésnek a regénye." Rámutat a regény laza szerkeze-
tére („novellákból épül fel"), viszont elmélkedés tárgya lehet általánosító 
lezárása: „Az életképtelenség problémáját a szerz őnő  általános tünetként 
veszi tudomásul.” 

Ha összefoglaló véleményt kellene mondanom Vajda Gábornak a fen-
tiekben tárgyalt munkáiról. akkor a mérleg pozitív serpeny őjébe sokkal 
több kerülne és a mérleg karfa igencsak javára billenne. A kissé kopott 
szavak (iószemű , segítőkész. a lényeg felé törő) mellett feltétlenül utalni 
kell merészségére. amellyel állást foglal egy-egy jelenséggel kapcsolat-
ban és arra az elemzői mélységre, amellyel észrevételeit alá akarja tá-
masztani. Vajda Gábor kritikai nyelve igen magas szinten mozog, mon-
datai folyamatosan áradnak. Ismétlésre, üresjáratra szinte példa nincs 
szövegeiben. Tagadhatatlan, hogy rendkívül alapos felkészültség ű  kriti-
kusunk, kinek elméleti ismeretei tágak és elmélyültek egyszerre. Bár 
az általam olvasott munkáiban csak jugoszláviai magvar írókat tár gyal. 
mégis kiérezhető  olvasottsága (tudjuk, gyakran ír bírálatot világirodalmi 
jelenségekről is), tájékozottsága, törekvése, hogy prózánkat valamilyen 
módon az európai áramlatokhoz kösse. Szemére keveset vethetünk. Talán 
azt, hogy egy-egy írása tömörebb is lehetne, itt-ott kissé túl merészen 
csap át a konkrétból az elvontba, az egyedib ől az általánosba. Külön ki 
kell emelni azt, hogy tanulmányaiban egyszerre vizsgálja a m ű  belső  
formáját és tartalmi üzenetét. Példa erre a Varga Zoltánról vagy Bras-
nyó Istvánról írt munkája. Észrevehet ően kisebb az érdeklődése az olyan 
művek iránt, amelyekben a tartalom immár ismert és az egyéni hangot 
némileg mellőző  formában jut kifejezésre (Herceg János, Holti Mária). 

A fentieket összegezve a könyv kiadását teljes mértékben igazolt-
nak találom. Azt bizonyítja, hogy Vajda Gábor személyében a vajdasági 
magyar kritika felkészült és termékeny alkotóra talált. írásai nagyban 
hozzájárulnak ahhoz, hogy felfedeztesse velünk értékeinket. A jöv őben 
bárki is foglalkozik majd a hetvenes évek jugoszláviai magyar prózájá-
val, elkerülhetetlenné fog válni számára Vajda Gábor észrevételeinek és 
elemzéseinek felhasználása. Minden kétséget kizáróan a tárgyalt id őszak 
legjobb tollú bírálója ő . 

VARGA ISTVÁN 
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IRODALMUNK ÉLŐ  KÖNYVE  

JUHÁSZ GÉZA: Múltunk-`és jelenünk az irodalomban.  

Forum, Újvidék, 1983.  

Ma ez a műfajegyre szélesebb teret hódít: az életünkben zajló korról 
kortársak  és — ~szerencséseb esetben — koronatanúk írnak olyan mű-
veket, amelyek az időben, ha szerényen is, de az eseményhez méltó igény-
nyel határkövet jelölnek meg. Ezeket a munkákat ismerve már biztosab-
ban nézünk körül a mában, és ismeretekkel gyarapodva pillantunk visz-
szafelé.  

Aki sokfelé figyelő  életének majd három évtizedét, mondhatnám  
megszakítás nélkül, irodalmi eseményeink hullámverésében élte, a hullám-
hegyek és hullámvölgyek között szellemi életünk csaknem minden rez-
dülését közvetlen közelről látta, hallotta, egy jelent ős korforduló tanúja  
volt. Mi mindent hordathat magában? — támad fel bennünk a kérdés,  
melyre többféle megvilágításból a feleletet várjuk. Tudjuk, hogy most,  
amikor élményeiről szól, a fejlődésért folytatott küzdelmek megélt moz-
zanatait idézi meg: dolgozatai nyomán irodalmi művek relFektorfényével  
életünk egy darabját világítja meg. A dolgok egy-egy ilyen sziluettje is  
alkotorésze lehet napjaink történelmének, olykor hévebben, mint az ese-
mények zsurnalisztikai regisztrálása. Mert az átélt esemény nyomán  
született őszinte vallomás sokszor többet jelent, mint a puszta híradás,  
jóllehet a teljes kép egyiket sem nélkülözheti.  

Juhász Gézánál nem csupán ezért kutatjuk a m űhely titkait az ed-
digi és a most megjelent köteteiben, hanem azért is, mert a fennebb em-
lített korfordulóban egy igen jelent ős évtizedben ott volt a tűzhelynél:  
központi könyvkiadónk szerkesztője volt; azt is mondhatnánk, hogy lel-
kes igyekezetével részben alakítója, kiteljesít ője volt annak a program-
nak, melynek alapján egy-egy esztendő  kiadási terve nem ritkán módo-
sítások után kialakult, és a számadás az év végén vagy a következ ő  év  
elején arról adott hírt, hogy emelkedettebb szinten változatos eredmény  
született: olyan is, melyet a mi viszonylatainkban irodalmi eseménynek  
mondhatunk.  

Az idén megjelent kötete Múltunk és jelenünk az irodalomban cím-
mel lényegesen többet nyújt, mint amennyit az ember a m ű  első  olvasá-
sakor ezekből a fejezetekből — mint új megvilágítást — befogad. De — 
ismét - ki kell mondani! — meggyőződtünk róla, hogy vannak könyvek,  
amelyek csak a második vagy a harmadik olvasáskor fedik fel titkukat,  
és nem egy fejezetükben a fölfedezés, illetve — világosabban és nem  

túl magasan — az újrarögzítés erejével hatnak szellemi életünk műveseire,  
valamint a literatúrában jártasabb olvasókra.  

A fejezetek műgonddal végrehajtott beosztása is csak akkor nyit  
kaput a figyelő  előtt, ha nem rest a szerző  által említett műveket újra  
fellapozni. Nem járunk ismeretlen utakon: berkek között. Itt ismert ada-
tok, címszavak, műfajok felsorakoztatása irodalmi életünk nagykorúságá-
nak kibontakozását mutatja meg erőteljesebb színekben, mint ahogy ed-
dig láttuk a megszületett s időrendi sorrendben megemlített m űveket és  
mögöttük az alkotók nem' mindig eléggé markáns portréit.  

Szellemtörténeti vonatkozásban új mozzanatokkal találkozunk, ame-
lyek már érettebb szintre emelik az ú3 évadok termését. Hatásuk sok-
rétűbben bontakozik ki olyan területeken is, amelyek eddig szüzek voltak.  

Új sorozatainkat új szerzők népesítették be; közülök nem egy munkája  

szinte váratlanul gazdag eredményt hozott, melynek visszhangja túllépte  

irodalmunk határait, még azokat a sejtelmes, soha meg nem nevezett  

határvonalakat is, amelyekről Szenteleky Kornél irodalomszervező  korá-
ban alig adott hírt, vagy amelyeket csak megközelítőleg és csupán töre-
dékes vázlatokban és a leveleiben tudott rögzíteni, mint a holnap terveit.  
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Már az olvasó indításánál magállít bennünket az a keresztmetszet, 
amelyet Juhász Géza az értékteremtés felmutatásának szándékával A 
gyökértelenség tudatának felszámolása cím ű  fejezetében adott. A törté-
nelmi regényeinkről megrajzolt kép a kötet végén ismét visszatér az írói 
arcképeknél, s ezeket „egyvalami egybekapcsolja: a mai szocialista ember 
tudatos törekvése önnön történelmi múltjának, hagyományainak birtok-
bavételére, helyes, mítoszoktól megtisztított  történelemfelfogásának, tör-
ténelmi tudatának, önismeretének kialakítása céljából". 

	

A következő  fejezetben irodalmi és népköltészeti 	ományaink 

	

tizenkét könyvével találkozunk, majd utána azokkal az i 	munk „szel- 
lemrajzához" írt adalékokkal és azokkal a visszapillantásokkal, amelyek 
Csuka Zoltán és Debreczeni József sorainak idézésével az indulás éveit 
elevenítik meg előttünk, s a továbbiakban ezeket egészítik ki a Bosnyák 
István Szóakciójában közölt adalékai: 

Kétségkívül kivételes figyelmet érdemel a Juhász Géza-i. m ű  Köl-
csönösségek című  fejezete, a velünk együtt élő  népek irodalmi termésének 
műfordításokban való bemutatása, hogy ím beért az idő: közvetlen kö-
zelről ismerjük meg azokat, akikkel itt, egy égbolt alatt egyazon törté-
nelmi úton együtt haladunk évszázadok óta már. Az ismerkedés els ő  lé-
pései évtizedekkel ezel őtt megtörténtek már, hiszen m űfordításokkal 
már a jugoszláviai magyar irodalom előtörténetében is találkozhatunk, 
de az a szemléltető  könyvjegyzék, amelyet szerzőnk ebben a kötetében 
közöl, valósággal meglepő: ezekben a sorokban és adatokban gazdag év-
tizeddel ismerkedhetünk meg (1970-1980) a jugoszláv, a jugoszláviai ma-
gyar, valamint a vajdasági nemzetiségek irodalmának kölcsönös fordítá-
sáról. A következő  fejezetben ugyanilyen könyvjegyzélokel találkozhatunk 
az ifjúsági és a gyermekirodalmi m űvek fordításáról. Ez a táblázat még 
terjedelmesebb, hiszen a fölszabadulás évéig nyi  lik  vissza, és 19454ől, 
könyvkiadásunk indulásának évétől kezdve egészen 1980-ig mutatja be az 
e téren végzett s mindkét oldalon termékenyít ő  munkát. 

Az irodalmunk jelenének bemutatását a kötet harmadik' részébe ik-
tatta be a szerző  az Arckép- és pályakép-váztatok című  fejezetével. Már 
a fejezet címe is jelzi, hogy ha csupán kiragadott arckép- és pályaképek-
kel is találkozunk itt, szerzőnknek az volt a szándéka, hogy irodalmunk 
élő  könyvét adja az olvasó kezébe. Igaz, a teljességt ől távol áll ez a 
kép, mégis híven mutatja, hogy értékteremtés az, amivel itt a költ ők, 
az írók, a drámaírók, esszéirodalmunk művelői és irodalomtörténészeink 
több mint egy évtized változatokban gaz cTag termését adják hosszú idő  
után a beérés éveiben. 

Itt olyan visszhangot kiváltott szerzőkkel találkozunk, mint Gál 
László, Herceg János, Bogdánfi Sándor, Szeli István, Bori Imre, Fehér 
Ferenc, Németh István, Csépe Imre, Zákány Antal, Urbán János, Burány 
Nándor. 

Ha alkalmi tanulmányok nyomán megalkotott kép is ez, amelyet 
zsurnálkritikák egészítenek ki, így is olyan hiteles tablót nyújt, amely 
Bori Imre, Szeli István és a szerz ő  bevezetőjében közölt adatokkal a 
gazdag termést ajándékozó korszak kiemelked ő  alkotóival: Tolnai Ottó, 
Domonkos István, Gion Nándor, Bányai János, Gobby Fehér Gyula, Ladik 
Katalin, Brasnyó István, Deák Ferenc egyenrangú szerepeltetésével egészíti 
ki a kört. 

A kötet utolsó fejezete az Emlékeztet ő: Kosztolányi és a szülőföld, 
Csáth Géza, az újságíró és Szenteleky Kornél világnézete. Kétségtelen, 
hogy a két első  kép a Kosztolányi Dezső  szülőházának tégláit őrző  Dér 
Zoltán több mint másfél évtizedes kutatómunkájának visszhangjaként 
született meg, azt igazolva, amit Dér Csáth Géza válogatott m űveinek 
utószavában mondott, hogy „a Csáth-irodalom mindig az újrakezdés je-
gyében alakult" és hordozta magában újabb és újabb termékenyít ő  ha-
tását. 

LÉVAY ENDRE 
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M ŰVELŐDÉSSZOCIOLÓGIAI ALAPVETÉS  

SZELI ISTVÁN: A magyar kultúra útjai Jugoszláviában.  

Kossuth Kiadó, Budapest, 1983.  

Szeli István tanulmánykötete — ol-
vashatjuk az előszóban — A jugo-
szláv szocialista önigazgatású társa-
dalom fejl ődésének törvényszér űsé-  
gei és tcfvtatai című  makroterv mun-
kálataiban való részvétel eredmé-
nyeként felkérésre készült. A ma-
gyarnyelvű  kiadás szövege nem 
egyezik meg teljesen a kézirat els ő  
változatával, mert a két nyelvterü-
let ismeretanyaga sem azonos egé-
szen egymással. Egyes vonatkozáso-
kat a szerbhorvát ajkú olvasónak  
kellett részletesebben kifejteni, míg  
más összefüggések a magyar nem-
zetiségű  érdeklődő  előtudásának  
szem előtt tartásával igényeltek  
alaposabb megvilágítást.  

A magyar kultúra útjai ,  Jugo-
szláviában azt vizsgálja, miként ala-
kult át a hazánkban élő  magyarság  
háború előtti kisebbségi művelődés-
szemlélete a felszabadulást követ ő  
alapvetően megváltozott társadalmi  
helyzete és ennek megfelel ő  öntu-
data következtében a nemzetekével  
egyenrangú nemzetiségi művelődés-
koncepcióvá. Szeli István a húszas  
és a harmincas évek különféle kiad-
ványaiból, sajtótermékeib ől válo-
gatott adatok tömegével támasztja  

alá tézisét, melynek értelmében az  

itteni magyarság kulturális életének  
differenciálatlansága, egyoldalúsága,  

megalapozatlansága és termékenyí-
tő  bírálatot nélkülöző  szellemtelen-
sége a polgárság korcsosodó ideoló-
giai önvédelmi reflexével. a kisebb-
ségi státus megőrzésének görcsös  
szándékával függ össze. Elsősorban  
Szenteleky elméletének korlátozó  

hatására. valamint a Kalangya . és a  
még világnézeti keresésében vesz-
teglő  Híd példájára hivatkozva  
szemlélteti a különféle szempontú  
művelődési vállalkozások félsikereit,  
talajtalanságát. Némi túlzással a  
marxista kísérleteket sem tartja  
sobkaI lényegesebbnek a valóságot  
tükröző , osztályharcra korlátozó em-
píriánál.  

Szeli könyve jelentős hangsúlyt  
fektet a kisebbségi művelődéskon-
cepció. valamint a nacionalizmuš  
közötti összefüggés taglalására. A  

túlzott önszeretet és a kultúrfölény  

körüli képzelgések a kisebbségi ma- 

gány félelemérzetének kompenzá-
ciói. Tőlük távolállónak vélt nem-
zet felé építgették óvatosan a mű-
velődés hídját az itteni magyarok,  
anélkül, hogy felfigyelhettek volna  
az együttélés elemibb szükségletei-
re, a közös társadalmi érdekekre.  
Mivel az elemi iskoláztatás kérdé-
seit sem oldhatták meg, nemhogy  
tudományos kutatóintézet rendsze-
rezhette volna számukra a -  művelő-  
dés problémáit, ezért az egy Kossa  
Jánoson kívül alig akadt valaki, aki  
az anyanyelv sze~retét a nemzeti ön-
túdatztál és a mindennapi élet szük-
ségleteinél mélyebben, illetve széle-
sebb összefüggések között jelölte  
volna ki. Hozzátehetjük, hogy ha  
lett volna is, a társadalmi felada-
tok sürgőssége magától értődővé  
tette ugyan, de átmenetileg háttér-
be is szorította az átfogóbb m űve-
lődési koncepció kiépítését.  

Ami azonban késett, az nem  
múlt — ez derül ki abból az ala-
pos elemzésből és részletes kimu-
tatásból, amely viszonylag nagy  
terjedelemben kapott helyet a szer-
ző  munkájában. Tulajdonképpen in-
kább összefoglalásnak lehetne ne-
vezni mindazt, amit Szeli István a  
felszabadulást követ ő  évtizedek  
szemléletbeli gazdagodásáról, a mű-
velődésnek a társadalmi folyamato-
kat követő  átalakulásáról megálla-  
pít. Annak az életnek a „tárgyi bi-
zonyítékait" sorolja el ő  ugyanis,  
amelynek irányításában a mai napig  
ő  is részt vett.  

Szeli tanulmánykötete a művelő-
dés szervezésének kereteire, terve-
zetekre, magánvéleményekre és kö-
zösségi eredményekre, az intézmé-
nvesítés ténveire épül. Ezzel nélkü-
lözhetetlen előmunkálatokat végzett  
el. Az időszerűbb vizsgálat tudniil-
lik azzal folytatódhat, hogy kimu-
tatiuk: miként hat vissza a nemze-
tiség életére a belőle kinőtt marxis-
ta • megalapozású míívelfídéselmélet:  

mennyiben vállalták (vállalhatták)  
magukénak az emberek az anya-
nyelvi művelődés formáit: mi a  
tényleges tartalma és perspektívája  
annak, ami elvben minden tekir-
tetben fölötte áll a polgári örökség- 
nek. 	 VAJDA GÁBOR  
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TÖRTÉNELMI LÁTLELET 

FÉJA GÉZA: Lapszélre. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 

Nem írhatok tárgyilagos ismertetést 
Féja Géza posztumusz könyvéről. 
Nem azért, mert ő  is szubjektív 
látószögből tekintett vissza a két 
háború közötti magyar élet szegény-
séggel és szenvedéssel teli harcos 
katarzisára. Inkább azért, mert él ő  
alakja eltakarja el őlem a megfá-
radt öregembert, aki Trójára visz-
szanézve másképpen mutatja be az 
átélt korszakot, mint ahogy azt a köz-
tudat megőrizte. Ezért nem szólha-
tom meg purifikáló hajlamát sem, 
itt többször, mint korábban meg-
nyilvánult személyes elfogultságait, 
amelyeket már a halál árnyékában 
próbált tisztázni, pedig az idő  rég 
elvégezte rajtuk a szükséges simítá-
sokat. Ezért nem akarom elítél ő  
szóval illetni már-már a pletyka ha-
tárát súroló, kulisszák mögötti fül-
ledt intimitásokat megvilágító ka-
ján készségét. Mindebben az ízes és 
ízetlen anekdoták sokaságát is úgy 
kell vennem, mint az egocentrikus-
sá lett visszaemlékezés eltorzulásait. 
Mert ugyanakkor itt is meg ott is 
tiszteletet érdemlő  bátorsággal áll 
ki a közéleti múlt nem egy rég el-
marasztalt személyisége mellett, 
vagy igyekszik rámutatni kisebb-
nagyobb történelmi tévedésekre. Ha 
százszor is elfogultán megint, de 
azzal az igazságot kereső  hevülettel, 
amely a valamiért örökké szenve-
délyesen ágáló fiatal Féja Géza asz-
kétikusan tiszta alakját hozza elém 
az emberöltőnél is nagyobb messze-
ségből. És ebből a szenvedélyb ől 
most is ki-kicsap a nincstelenekért, 
a jogfosztottakért, a nemzetiségi el-
nyomottakért folytatott régi harc 
lángja, amely az igazság fényébe 
látszott vonni konokul hangoztatott 

1982. 

egykori elképzelését valamiféle du-
nai konföderációról, amelynek er-
kölcsi és anyagi egyenl őségében 
boldogan élnek majd az egymás el-
len fordított népek. Régen is álom 
volt és utópia, napjainkban még 
inkább az, de ma is. szép álom. 

Nem volt ez fiatalon se különös 
politikai predesztináció Féja Gézá-
nál. Csak így vonta le a kossuthi 
tanulságot egy vesztes háború, 
majd egy vérbe fojtott forradalom 
után. És ami még döntőbb lehetett: 
a Csehszlovákiához került Felvidé-
ken, szülővárosában, Léván hagyta 
édesanyját, gyerekkori emlékeit, 
meg a félárva kisfiát. Ez fejlesztet-
te ki érzékenységét minden népi 
konglomerátum békés együttélési 
vágya iránt. 

Mondjam, hogy a kombattáns 
népi irodalom legnagyobb hatást 
kiváltó, büntetőjogi következménye-
ket elszenvedtetett könyvét, a Vi-
harsarkot is ez a hárommillió föld 
nélküli éhező  magyar paraszt iga-
záért síkraszállt Féja Géza írta, 
úgyhogy emléke már ezért is tisz-
teletet parancsol? 

Idefúzódő  személyes emlékek 
sem engedik meg nekem a hűvös 
tárgyilagosságot, most, hogy csak 
a könyve van előttem, s đ  nincs 
többé. Mert nem felejthetem el, 
hogy ő  volt az első , aki negyvenegy-
ben lejött közénk, hogy az eljöven-
dő  forradalmi változás reményével 
lelket verjen belénk. És Újvidéki 
béke címmel ő  kélt ki elsőnek 
egyik cikkében a januári borzalma-
kat elítélve, míg a magyar—szerb 
barátság hagyományait felemleget-
ve sürgette a békét ezen a vidéken. 
Móricz Zsigmond után ő  emelt nyil-
vánosan szót a Kalangya elnémítá-
sa ellen az itteni jobboldal részér ől, 
amely a destrukció minden vádját 
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felsorolta a folyóirat „bűnei" kö-
zött a szerbbarátságtól kezdve a 
zsidóbérencségen át a magyarel-
lenességig. Felment a kultuszminisz-
terhez tiltakozni, hogy egy boltosse 
gédet neveztek ki a Matica srpska 
kormánybiztosának, s egyetemi lek-
tori állást járt ki Ady-fordító szerb 
írótársunknak, aki ugyan az állást 
nem fogadta el arravaló hivatko-
zással, hogy osztozni akar népe sor-
sában, ami azonban Féja Géza per-
manens jóindulatából nem vont le 
semmit. Ő  hozta le nem is egyszer 
a népi írók egy-egy csoportját, úgy-
hogy a szabadkai rendőrkapitány 
azzal fenyegetőzött, hogy lecsukatja 
a Népkör egész vezetőségét a soro-
zatos államellenes izgatások miatt. 

Minderről egy szó sincs ebben a 
könyvében. Erdélyről, Felvidék há-
borús viszonyairól se, mert csak a 
két háború közötti trianoni Magyar-
ország végsőkig romlott belpoliti-
kájáról rántja le a leplet. 

Ami nekünk új a könyvben, az 
az ő  szerepe a napipolitikának eb-
ben az ingoványában Bethlent ől 
kezdve Eckhardt Tiboron át Bajcsy-
Zsilinszky Endréig, akinek barátja, 
politikai sugalmazója és radikális 
ellenzékiségének előkészítője volt. 
Ebben a szerepében egy új, szá-
munkra ismeretlen Féja Géza jele-
nik meg előttünk, nemcsak szenve-
délyesen agitáló alakjával, hanem 
az adott lehetőségekkel számoló, 
taktikázó, a nagyobb cél érdekében 
megalkuvásra is kész reálpolitikus, 
aki természetesen — s tán épp 
ezért — mégsem tudta előbbre vin-
ni a nincstelen magyar parasztság 
ügyét. Mert itt a parlamentáris for-
mák között semmit se lehetett ten-
ni, egy forradalomhoz meg — a XX. 
században — nem volt elég a pa-
rasztság indulata és ereje. 

A könyv leghosszabb írásában Fé-
ja Bajcsy-Zsilinszky fejl ődésének  

útját rajzolja meg, a parasztvezér, 
Achim András meggyilkolásától a 
fajvédőségen át Sopronkőhidáig, 
vagyis az akasztófáig. És ennek a 
pályaképnek a hátterében ott van 
az egész korhadt és korrupt, főpa-
pokkal, grófokkal, kurvákkal, akasz-
tófákkal és rendőrkopókkal teli sze-
rencsétlen kis Magyarország tarka 
látképe. 

Ennek a korszaknak megvan a 
hivatalos történelmi látlelete. Ilyen 
részletekbe menő  botrányokat, pi-
kantériákat is kiteregető  alaposság-
gal azonban sehol se leplezték le 
ennyire, mint Féja Géza a maga 
visszaemlékezéseiben. Az előbbi ta-
lán hitelesebb, a személyes emlék 
viszont emberközelbe hozza a kor-
szak alakjait és eseményeket, a le-
leplezésnek nem mindig malíciától 
mentes előadásában. Az a tény, 
hogy ő  mindebben „benne volt", 
természetesen eleve lehetetlenné tet-
te számára egy mindennel leszámo-
ló, valóban forradalmi cselekvés 
konzekvenciáit, s végül is ezért ma-
radt mindvégig elkerülhetetlenül 
egyedül. Mert nem tettre kész for-
radalmár volt, hanem csak közíró, 
ha mindjárt a legharcosabb is. 

S ha azt mondom: közíró, ak-
kor lehetetlen meg nem említenem 
írásművészetének egyedülvalóságát 
ebben a műfajban. Ez a Szabó De-
zső  stílusát tovább vivő, tirádáktól 
mégis mentes, igen plasztikus és 
finoman árnyalt, minden mondatá-
val egy-egy egész fejezetet magába 
záró előadása Féja Gézának a leg-
szebb magyar írás igényét hordja 
magában. Még olyankor is, amikor 
ez az igény túl soknak tűnik az ese-
ménytik útszéliségében. 

Talán mégiš ez  a legtöbb, ami 
emlékét megőrzi és indulatokkal 
teli alakját se hagyja, ezzel az elok-
venciával kiegészítve, 'elfelejteni. 

HERCEG JÁNOS 
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AZ ÖSSZEFOGLALÁS JEGYÉBEN 

GÖRÖMBEI ANDRÁS: A csehszlovákiai magyar irodalom 1945-1980. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982. 

Görömbei András mindenképpen fi-
gyelemre méltó munkára vállalko-
zott, midőn irodalomtörténeti kor-
szakmonográfiában dolgozta fel a 
csehszlovákiai magyar irodalom 
1945 utáni három és fél évtizedes 
fejlődésének történetét. Figyelemre 
méltó a vállalkozás már csak azért 
is, mert e küzdelmekben és ered-
ményekben oly gazdag korszak tu-
dományos megismerésére először 
tett kísérletet a szakirodalom, és 
így a Kántor Lajos- és Láng Gusz-
táv-féle romániai, illetve a Bori 
Imre-féle jugoszláviai magyar iro-
dalomtörténeti áttekintés után a 
harmadik jelentősebb magyar nem-
zetiségi irodalom kézikönyvszer ű  
összefoglalása is a rendelkezésünkre 
áll. A szlovákiai magyar irodalmat, 
sajnos, nem kényeztette el különö-
sebben a tudományos figyelem: el-
ső  (1918-1938-as) korszakáról annak 
idején Kemény G. Gábor mára tel-
jességgel és érdemtelenül elfelejtett 
munkája (Így tant el egy gondolat. 
Bp. 1940.), majd Turczel Lajos iro-
dalom- és művelődéstörténeti össze-
foglalása (Két kor mezsgyéjén. Bra-
tislava, 1967), illetve Csanda Sándor 
vázlatosabb írói arcképsorozata (El-
ső  nemzedék. Bratislava 1968) adott 
képet. az  ötvenes évek elején indu-
ló második korszakot azonban csu-
pán néhány tanulmány — elsősor-
ban Fábry Zoltán, Turczel Lajos, 
Csanda Sándor, Duba Gyula, Tőzsér 
Árpád, Koncsol László, Zalabai Zsig-
mond. illetve Szalatnai Rezső , Czi-
ne Mihály, Kovács Győző  írásai — 
mutatta be, s mind ez ideig hiány-
zott  az olyan összefoglaló áttekin-
tés, amely valóban tudományos szel-
lemben készült volna. Görömbei 
András könyve ennek az összefog-
lalásnak az igényével készült, mi-
dđn részletesebb képet rajzol a szlo-
vákiai magyar irodalom 1945 és 
1980 közötti újabb korszakáról: vál-
lalkozásának értékét mindenekel őtt 
ez az összefoglaló igény szabja meg. 

A nemzetiségi kultúrákban az 
irodalomnak hagyományosan köz-
ponti, mi több, organizációs szerepe 
van, s a szlovákiai magyar iroda-
lomnak ezt a szerepét emeli ki Gö- 

römbei is, midőn az irodalmi kultú-
ra részeként tárgyalja a szlovákiai 
magyar néprajzi gyűjtőmunkát és 
honismereti vállalkozásokat, illetve 
az igen szűk keretek között folyó 
szociológiai és történeti kutatásokat. 
Ilyen módon a szlovákiai magyar-
ság művelődésének teljes képét raj-
zolja meg, természetszerűleg 'az iro-
dalmi kultúrát állítva ennek a kép-
nek a középpontjába. Ennek az iro-
dalmi kultúrának az intézményeit, 
fejlődéstörténetét, .alkotó egyénisé-
geit és művészi eredményeit mutat-
ja be igen alapos kutatómunka nyo-
mán. nagy következetességgel épít-
ve fel a nemzetiségi irodalom egy 
emberöltőnyi korszakának történe-
tét. Fábry Zoltán 1954-es Harmad-
virágzás című  nagy tanulmányában 
a szlovákiai magyar irodalom há-
rom korszakáról és három indulá-
sáról (1918. 1938, 1948) beszélt, ezt 
a közkeletű  megállapítást annyiban 
korrigálja, hogy három helyett két 
nagyobb történeti korszakot külö-
nít el egymástól: az Els ő  Köztársa-
ság (1918-1938) magyar irodalmát 
és a felszabadulás utáni mragyár iro-
dalmat, amelynek mintegy bekö-
szöntő ie Fábry hosszú ideig kiadat-
lan 1946-os védőirata, A vádlott 
megszólal volt. Ez az emberi igaz-
ságában és drámaiságában egyaránt 
megrendítő  védőirat fejezte ki a 
leghitelesebben az 1945-1948-as id ő-
szak tragikus nemzetiségi helyzetét. 

A nemzeti elnyomás és hallgatás 
e nehéz éveit, mint Görömbei he-
lyesen látja, három irodalomtörté-
neti periódus követi. Az els ő  perió-
dusban (1948-1958) épültek ki igen 
lassan a nemzetiségi kultúra kez-
deti intézményei, és szerveződött 
meg maga a nemzetiségi irodalom. 
Ennek az irodalomnak ekkor még 
alig voltak s nem is lehettek eszté-
tikai igényei: társadalmi jelentősé-
gét egyszerűen a magyarnyelvűség 
ténye adta meg, az esztétikai kultú-
ra kifejlődését ugyanakkor erősen 
gátolták részben a korszak iroda-
lompolitikájának következményei, 
részben az, hogy a korábbi diszkri-
minációk miatt a szlovákiai ma-
gyarság szinte teljes mértékben al- 
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kotó értelmiség nélkül maradt, s az  
irodalomnak ezért jóformán a sem-
miből kellett megszerveződnie. Eb-
ben a mostoha korszakban egyedül  

Fábry Zoltán irodalmi publiciszti-
kája és néhány kritikája képviselte  
és követelte a magasabb ignyessé-
get.  

A második periódust (1958-1970)  
az Irodalmi Szemle című  folyóirat,  
illetve a Fiatal. -szlovákiai magyar  

költők című  . antológia megjelenése  
alapozta meg: a szlovákiai magyar  
irodalom ekkor számolt le a sema-
tizmus torzító hatásával, ekkor lá-
tott hozzá a nemzetiségi feladatok  
elvégzéséhez és á maga esztétikai  
karakterének kialakításához. A hi-
vatalos politika nemcsak megszün-
tette; hanein el .is .ítélte az 1945—  
1948-as időszak antidemokratikus  
disxkniminációs gyakorlatát, s ez  
megđyitotta . az utat a szlovákiai 
magvarság történelmi megpróbálta-
tásainak és közös lelki traumáinak  
feloldó szándékú ábrázolása előtt.  
Ekkor (1963 és 1972 között) jelen-
tek meg Dobos László Messze vol-
tak a csillagok és Földönfutók, Rácz  
Olivér Megtudtam, hogy élsz. Egri  
Viktor Megmondom mindenkinek.  

Dávid Teréz Kásahegv, Mács József  
Adósságtörlesztés, Duba Gyula &a- . badesés, valamint Ordódy Katalin  
Keskenyebb út című  regényei. ek-
kor törtek fel a lélek mélyéről az  
addig elhallgatni kényszerített gyöt-
relmes élmények, s kerültek a nyil-
vánosság elé a nemzetiségi tudat  
mélyebb szerkezetébe épült keserű  
történelmi tapasztalatok. A szlová-
kiai magyar prózairodalom újjászü-
letését követte a költészet megúju  
lása, 'részben a már korábban szín-
re lépett első  nemzedék — Bábi Ti-
bor, Ozsvald Árpád — munkásságá-
nak kiteljesedése révén, főként azon-
ban a második költőnemzedék  —
Tőzsér Árpád. Cselényi László, Zs.  
Nagy Lajos, Gál Sándor — új esz-
tétikai és poétikai igényeket képvi-
selő  lírájának kibontakozásával. Vé-
gül ebben a megújulást hozó perió-
dusban született meg a szlovákiai  
magyar irodalom önszemlélete, az  
az irodalomtörténetírás és irodalom-
kritika, amelynek az idős Fábry  
Zoltán mellett Turczel Lajos, Csan-
da Sándor, Rákos Péter, Koncsol  
László, Zsilka Tibor és Zalabai Zsig-
mond_ a legfontosabb alkotó egyé-
niségei.  

A harmadik, a jelenben is tartó  
irodalomtörténeti periódust két  
nemzedéki antológia: az Egyszem ű  

Féjszaka (1970)  című  költői , illetve a 
ekete szél (1972) című  prózai gyűj-

temény vezette be. A fellépő  fiatal  
költők és elbeszélők részben szakí-
tottak az előttük járó generáció tár-
sadalmi és nemzetiségi feladatokra  
orientált gondolkodásával, a magá-
nyos emberi személyiség alapvet ő  
tapasztalatainak kifejezésére töre-
kedtek, s' az avaatgarde irodalom  
új életre kelő  irán3 taft követték:  
ezt a fiatal nen .eđéket ,  a költészet-
ben Tóth Lzló, Varga' , Kul-
csár . Ferenc  és Mikola Anikó a pro-  
zairodalombaz ' Bereck 'József, Ko-
vács Magda, ` Kövesdl'  os és Gre 
del  LajoS kéPviselik. •A fiatal :írók  
fellépésével egyidejűleg azánban a  
korábbi periódus : alkotó törekvései  
is további eredményeket hoztak,  
sőt éppen ekkoriban következett el  
a nagy összefoglalások időszaka,  
midőn a nemzetiségi művelődés ha-
gyományainak gondozásba vétele,  
például a két világháború közötti  
szlovákiai magyar irodalom értéke-
sebb hagyatékának sajtó alá rende-
zése, a nemzetiségi kultúra múltjá-
nak módszeres tanulmányozása, il-
letve a nemzetiségi sorstapasztala-
tokat ábrázoló regényirodalom a  
maga legnagyobb, összegző  vállalko-
zásainak megvalósításához érkezett.  

Ennek a nemzetiség- és iroda-
lomtörténeti folyamatnak a tenge-
lyébe Görömbei azokat az írókat ál-
lítja, akiknek munkássága az ötve-
nes évek közepén indult, és a hat-
vanas évek közepétől bontakozott  
ki igazán. Voltaképpen ezeknek az  
íróknak az alkotó munkája nyo-
mán vált ,felnőtté" a szlovákiai  
magyar irodalom. Ez a „felnőtté  
válás", amint Görömbei >irodalom-
történeti folyamatrajza, illetve elem-
zései is mutatják, két feltételt ől  
függött: ki kellett alakítani a szlo-
vákiai magyar irodalom sajátos  
nemzetiségi jegyeit és létre kellett  
hozni ennek az irodalomnak .a kor-
szerű  értékeit. Az első  inkább er-
kölcsi feladatot jelölt meg, amely-
nek során következetesen számot  
kellett vetni a szlovákiai magyar-
ság valóságos társadalmi helyzeté-
vel és történelmi tapasztalataival, a  
második inkább esztétikai felada-
tot jelentett, . amelynek során a  
nemzetiségi irodalomnak fel kellett  
zárkóznia az egyetemes magyar iro- 
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dalom magasabb igényeihez és kor-
szerűbb törekvéseihez. A nemzeti-
ségi irodalom ott talált igazán ma-
gára, s ott érte el igazán az egye-
temes magyar irodalom színvona-
lát, ahol e két igény — a nemze-
tiségi önismeret, illetve a m űvészi 
egyetemesség igénye — találkozott, 
s teremtő  kölcsönösségben hozta 
létre az irodalmi, alkotást. Ennek 
az értékalkotó folyamatnak ma már 
szép példáit mutatja fel a szlová-
kiai magyar irodalom. Olyan mű-
vekre gondolok, mint Tőzsér Árpád 
Genez is, Cselvényi László Krétakor, 
Zs. Nagy Lajos Cudar elégia, Gál 
Sándor Folyó és Varga Imre Bo-
szorkányszombat című  verseskötete, 
Rácz Olivér. Megtudtam, hogy élsz, 
Dobos László Egy szál ingben, Du-
ba Gyula ívnak a csukák és Gren-
del Lajos Éleslövészet című  regé-
nye vagy Duba Gyula Vajúdd pa-
rasztvilág című  irodalmi szociográ-
fiája. 

Ezekre a művekre jól illenek 
Görömbei András szavai: „A cseh- 

szlovákiai magyar irodalom az 
utóbbi években (...) a nemzetiségi 
felelősségtudat jegyében szervező-
dik szorosabb egységgé, a nemzeti-
ségi önismeret korszerűbb és össze-
tettebb, sokoldalúbb tükrévé. Esz-
tétikai tágassága magába öleli a 
hagyományok korszerű  folytonossá-
gát és a kísérletező  szándékokat 
egyaránt. A korábbi, történelmi sé-
relmeket felpanaszló, azokat felol-
dani kívánó megmutatás-gesztus je-
lentőségteljesen kiegészült az utób-
bi években egy másikkal: a felnőtt 
nemzetiségi személyiség egyenl őség-
tudatával vagy igényével. A korsze-
rű  nemzetiségi tudatot az egyenlő-
ség és đ  sajátosság méltóságának, 
értékének jegyében formálja és fe-
jezi ki az irodalom" (434. 1.). Ha 
ezeknek a közösségi, egyszersmind 
művészi értékeknek a teljesebb ki-
bontakozását külső  erők nem aka-
dályozzák meg, bizonyára a cseh-
szlovákiai magyar irodalom további 
fejlődésével számolhatunk. 

POMOGÁTS BELA 

EGY KISKÖZÖSSÉG ÉPÍTÉSZETI KULTÚRÁJA 

HARKAI IMRE: Temerin népi építészete. 
Forum, Újvidék, 1983. 

Az utóbbi évtizedben jó néhány je-
lentős folklórkiadványunk jelent 
meg. Ezzel szemben viszont a kuta-
tók figyelmét mintha elkerülné az 
itt élő  népek és nemzetiségek anya-
gi kultúrája. Pénovátz Antal köny-
vén, a Vajdasági magyar néprajzi 
kalauzon kívül magyar nyelven er-
ről a témáról keveset olvashattunk, 
szerbhorvát nyelven is csak szór-
ványtanuhmányakat a vajdasági mú-
zeumok és a műemlékvédők évköny-
vében. Ezért különösen örültünk 
Harkai Imre munkájának, . a Teme-
rin népi építészetének, mert nálunk 
ő  vállalkozott először arra, hogy is-
mertesse egy közösség építészeti és 
lakáskultúráját. 

Módszere leíró. Régi ' mesterek 
visszaemlékezéséből és a meglevő  
épületekből rekonstruálja a ház épí-
tésének módját az alapok kiásásá- 

tól a tető  befedéséig. Így építkezhet-
tek a temeriniek a múlt szá-
zad kezdetén, de nem sokat vál-
toztattak a technikán a két vi-
lágháború között se. Jelentős vál-
tozások az építkezésben a hatvanas 
években álltak be. A temnerini lakó-
ház típusát tekintve az alföldi la-
kóház csoportjába tartozik, ame-
lyiknek a lényege a szabadkémé-
nyes tűzhely. A kémény a konyhát 
két részre osztja: a tulajdonképpe-
ni konyhára és a kémény aljára. A 
kémény alatt rakott tűzpacikán vas-
lábakon főzték meg az ételt,  a kot-
laházban pedig melegedett a víz. 
Sajnáljuk, hogy épp a lakóháznak 
ezt a részét nem ismerteti elég rész-
letesen a szerző, mivel típusmegha- 
tározó szerepe van. Jó lett volna, 
ha legalább keresztmetszetet közöl 
a lakóházról, mert így a rajzból lát- 
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hatnánk, milyen is volt a temerini 
lakóház kéménye és a tetőszerkeze-
te. Ugyanis a fényképről és a le-
írásból ez nem derül ki; nem tud-
juk pontosan, hogy szarufás vagy 
szelemenes volt-e a tetőszerkezet, 
vagy pedig, mind a kettő . 

Domanovszky György A magyar 
nép díszít őművészete című  könyvé-
ben, amikor a házat  taglalja, a kö-
vetkezőket írja:  „Az utcai homlok-
zat volt tehát a magyar parasztház 
»ünneplő  viselete«. Ennek megfele-
lően itt kapott helyet a legtöbb app-
likatív díszítmény." Ez jellemz ő  a 
temerini házra is, különösen a va-
kolatdíszítésű  homlokzatúra. Harkai 
megállapítja, hogy a falu építésze-
tére a népi barokk nyomta rá a bé-
lyegét. Ezeket már igencsak képzett 
kőművesek készítették. A szakszó-
kincs is elárulja, hogy a falu sváb 
lakói hozhatták divatba: a kibli, a 
szimsz, a ler-sablon, a lizéna német 
jövevényszavak. Hogy ezekben a 
házakban mennyi a népi és mennyi 
a mérnökök munkája, azt a továb-
bi kutatásoknak kell eldönteniük. 
Például a Szabadkai Történelmi Le-
véltár több Szkultéty János-tervraj-
zot megőrzött, néhány ház még 
napjainkban is áll, s ha nem tud-
nánk, hogy a városi főmérnök ter-
vezte, akkor a népi építészet emlé-
keként tartanánk számon őket. Az 
kétségtelen, hogy a közösségnek és 
az építtetőnek az ízlése meghatáro-
zó szerepű  volt a lakóház végső  for-
májának kialakításában. 

Kár, hogy csak a díszítőelemek 
felsorolásánál utal a szerző  arra, 
hogy a legrégibb vakolatdíszítésű  
oromzat 1853-ban épült. Sajnáljuk, 
hogy ennek a háznak a képe nem 
került be a könyvbe. Észajk-Bácská-
ra, de valószínűleg egész Bácskára 
jellemző, hogy a ma még álló, leg-
régibb házak a múlt szazad köze-
pén épültek, ennél korábbit nem-
igen találunk. 

Harkai Imre természetesen nem-
csak a lakóházat ismerteti, hanem 
a telken található gazdasági épüle- 

teket is. Véleményünk szerint ezek 
az igazi paraszti építészeti emlékek. 
Egy-egy góré, hombár, tyúkól elké-
szítéséihez nemigen hívtak mestert, 
mert a falu munkamegosztása meg-
követelte, hogy minden férfi az 
építkezés elemi műveleteit ismerje, 
s a hagyományos technikák ezek el-
készítésekor jutottak kifejezésre. 
Hasonlóan tudnia kellett minden 
asszonynak meszelni is, mert az il-
lem megkívánta, hogy a házakat a 
tavaszi nagy ünnepekre kimeszeljék. 
Az oromzat kifestésének azonban 

 már specialistái is vol-
tak, mert a fal színepése jó ízlést, 
ügyességet kívánt. 

A könyv — igaz, csak vázlatosan 
— a temerini tanyákat is ismerteti. 
Kéziratos térképekből, rendelkezé-
sekből következtet a XVIII. század 
végi állapotokra, s a szállásokat ide-
iglenes cserényeknek, pásztorkuny-
hóknak tartja. Abban egyetértünk 
vele, hogy ezek az épületek nem 
voltak olyanok, mint a mai tanyák 
lakóépületei, đe — szabadkai pél-
dák alapján — feltételezzük, hogy 
nem ideiglenes szálláshelyek voltak, 
mert ha azok lettek volna, akkor a 
vármegye nem hozott volna olyan 
intézkedéseket, amelyeket Harkai 
Imre is idéz. 

A népi építészet emlékeinek meg-
őrzése modern korunk egyik próba-
tétele. Harkai Imre szerint: „hiába 
a belső  feszítő  erő, funkciójától 
megfosztva nem soká ig képes ellen-
állni a fejlődésnek." Könyvét lapoz-
va, saját tapasztalataink is azt 
mondatják velünk: kár, hogy le-
mondunk kultúránknak erről a ré-
széről, mert falvaink, hasonlóan vá-
rosainkhoz, egyarcúakká válnak, s 
a szürkeség, az egysíkúság az em-
berek életét is megnyomorítja. Mit 
lehet tenni ez ellen? Az egyik mód-
ját éppen Harkai Imre mutatta 
meg: rá kell irányítani az emberek 
figyelmét, talán akkor az új ház 
építése előtt felmerül az a gondolat 
is, hogy a meglevőt is lehetne eset-
leg korszerűsíteni. 

BESZÉDES VALÉRIA 

cO Ţ a 
eSQ(20°  547 



HIÁNYPÓTLÓ HELYNÉVTÁR 

SZEKERES LÁSZLÓ: Középkori települések , Észak-Bácskában. 
Forum Könyvkiadó — A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kuta-
tások Intézete, Ojvidék, 1983. 

Szakembert, érdeklődőt egyaránt 
kielégítő  kötetet vesz kezébe az ol-
vasó, ha felüti Szekeres László leg-
újabb könyvét. A tanulmány, amely 
a Hungarológiai Közlemények 50. 
számában is megjelent, 130 közép-
kori település, illetve helynév törté-
netét, ismertetését adja, sőt ezen 
túlmenően a szerző  megpróbálkozik 
azok régészeti lelőhelyének pontos, 
megközelítő, bizonytalan lokalizálá-
sával is. 

A bevezetőben pontosan megha-
tározza a keretet, amelyben mozog 
mind időbeli, mind földrajzi szem-
pontból. Célkitűzése, mint írja, 
eloszlatni azt a tévhitet, hogy Vaj-
daság területén, néhány központtól 
eltekintve, nem léteztek települések. 
Az ilyen nézetnek káros hatása is 
van, mint azt a Ludasi-tó déli felén 
feküdt Baba-halom széthordása is 
bizonyítja, ahol minden felelősségre 
vonás nélkül megsemmisíthettek 
egytelepüléstörténeti szempontból 
is jelentős régészeti lelőhelyet. Ha 
jól körülnéznénk, számos hasonló 
példát lehetne felsorolni. Ügy lát-
szik, tudatunk még nem jutott el 
arra a szintre, hogy múlt nélkül 
nincs jövő , a múltat nem lehet meg-
változtatni, olyannak kell elfogad-
nunk, amilyen volt, csak így fejlőd-
hetünk tovább. 

Az összegyűjtött anyagot a szer-
ző  két csoportba osztotta. Az els ő  
csoportba azok a településnevek ke-
rültek (81 településnév), amelyek 
ismertebbek, a másodikba azok a 
településnevek (21 településnév), 
amelyek még régészeti lel őhelyek, 
településnévvel nem azonosíthatók. 
Pótlásként, a tanúlmány végén még 
28 helynév ismertetését olvashatjuk. 
Habár a szerző  megokolja, hogy 
olyan helyneveket sorolt- ide, ame-
lyek munkája során gyakrabban 
előfordultak, egy kis törés érezhet ő , 
mintha valóban pótlás lenne, nem 
előretervezett része a műnek. 

Az ábécérendben felsorolt, illet-
ve tárgyalt helynevek írásmódját 
kronológiai sorrendben adja a szer-
ző, ezt követi a bibliográfiai ada-
tokkal kellően alátámasztott törté-
net, elemzés, helynév régészeti lo-
kalizálása. Kiérződik a szövegből a 
terepismeret, hogy Szekeres László 
nemcsak az okmányokból, térképek-
ről ismeri ezeket a helyneveket. 
Többek között ez ad súlyt munká-
jának. 

Hiánypótló kézikönyv Szekeres 
László munkája, ugyanakkor műve-
lődéstörténetünk kutatásának új 
mérföldköve. Nemcsak a szakembe-
rek számára készült. Aki vajdasági-
nak érzi magát, olvassa el, mert 
illik tudni, ha nem is ennyit, vala-
mennyit szülőföldünkről. 

Cáfolni szeretnék. Sokan állítják, 
hogy nincs szükség ilyen és hasonló 
jellegű  munkára, hogy csak a szűk 
sze kmai kört érdekelheti és érdekli 
az ilyen téma. Állítom: nem felel 
meg a valóságnak. Egyszerűen az 
a helyzet, hogy nincs hol megjelen-
tetni ilyen jellegű  munkákat, nincs 
olyan időszakos kiadvány, múzeumi 
évkönyv, ahol megjelennének bő-
vebb és szűkebb értelemben vett 
szakcikkek. Igény pedig van rá. Kit 
ne érdekelne például múltunk nagy-
jainak élete, munkássága? Vidéke-
inket ábrázoló régi térképek fak-
szimile kiadása? Vidékeinkr ől szó-
ló 300 éves leírások? Vajdaság vá-
rainak képei? Vajon milyen beteg-
ségben szenvedtek vidékünkön a 
történelem folyamán őseink? Sorol-
hatnám tovább is. De minek? 

A kötet mellékleteként szerepel 
a középkori bácskai lelőhelyek tér-
képe és az okmányos lelőhelyek 
táblázatos kimutatása. Mindkettő  
érthető, jól használható. A kötet 
ízléses borítóval, könnyen használ-
ható formában jelent meg. Kár len-
ne nem folytatni hasonló jellegű  
kiadványokkal. 

Dr. VÉKONY LÁSZLÓ 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 27. KÖTETE 

Szabadkai karnevál 
(Válogatott írások) 

SOMLYÓ ZOLTÁN 

A századelő  magyar költészetének egyik legeredetibb, 
legvonzóbb alakja volt Somlyó Zoltán. Volt benne vala-
mi önveszejtő  szertelenség. A bohém életforma nagy koc-
kázatait, a hullás veszélyeit nem kerülve égett és énekelt. 
Szoros barátság fűzte Kosztolányihoz, akinek emlékei-
ben a „koldus-függetlenség", a láz, a nem latolgató szen-
vedély példájaként élt. Verseit is így írta, átengedve ma-
o,-át az őszinteségnek, a tilalmas érzések kibeszélésére 
kényszerítő  ihletnek. Spontaneitása, természetessége me-
legséggel járja át verseit. Ezekben a versekben sokszor 
a mi vidékünk arca, a bácskai, a szabadkai élmények öl-
tenek alakot. Somlyó Zoltánt ugyanis er ős szálak fűzték 
városunkhoz. Túl azon, amit számára Kosztolányi barát-
sága jelentett, Somlyó 1911. január 14-étől október 1-éig 
városunkban a Bácskai Hírlap újságírójaként dolgozott. 
Az a 172 cikk, melyet itt írt, a 400 lapnyi szöveg a kora-
beli Szabadka művelődéstörténetének része, bennük a 
város és a modern magyar irodalom ismerkedésének, 
súrlódásának érdekes dokumentumait becsülhetjük. Szer-
ves része ez a munkásság Somlyó életművének is, a költő  
verseken inneni és verseken túli megnyilatkozásainak 
gazdag és tanulságos tárháza. Arról, hogy milyen szerep-
ben és hogyan létezhetett 1911 táján Pay modern, helyét 
kereső  költő , ezek az írások rendkívül sok információt 
kínálnak. E gazdag termésnek ez a gy űjtemény csak a 
felét tartalmazza, de a szérep lényegér ől így is árnyalatos 
kép áll össze belőlük. A költő  fia, Somlyó György, aki a 
könyv bevezetőjét írta, segít bennünket, hogy ezt a sza-
badkai újságírót egy teljesebb kép összefüggéseiben lát-
hassuk. 

A 250 oldalas, szép kiállítású könyv anyagát Dér 
Zoltán válogatta: utószavát és jegyzetét is ő  írta. Tetsze-
tős fedőlapja Siskovszki András művészetének újabb 
meggyőző  bizonyítéka. A kötetet Zsoldos Sándor bib-
liográfiája egészíti ki, amelyben teljes áttekintést ad ar-
ról, mit publikált Somlyó Zoltán a Bácskai- Hírlapban 
szabadkai tartózkodása idején, s őt a róla szóló és vele 
kapcsolatos közlemények, valamint a feltehet ően tőle 
származó írások címét is felsorolja. 

Az Életjel legújabb kiadványa mindazok számára 
nélkülözhetetlen, akik irodalmunk el őtörténete, a század-
elő  Szabadkájának művelődési és társadalmi élete iránt 
érdeklődnek. 280 dináros áron megrendelhet ő  a Vel j ko 
Vlahović  Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg cara Jo-
vana Nenada 15), vagy pedig 350 dinárért megvehet ő  a 
Forum újvidéki és szabadkai, valamint a szabadkai 
Napredak könyvesboltjában. 



Előfizetési felhívás 

Az Üzenet című  irodalmi, művészeti, kritikai és társa-
dalomtudományi folyóirat immár tizenharmadik éve jele-
nik meg Szabadkán. Havonta kerül az olvasó asztalára 
számonként általában négy ív terjedelemben. 

Elsőrendű  feladatának az ország, mindenekel ő tt Vaj-
daság művelődési és tudományos életének szolgálatát te-
kinti: olyan művek, tanulmányok, kritikák, szemlék köz-
lését, amelyek ezt a célt szolgálják. Követi azonban azokat 
a határon túli eseményeket is, amelyek érdekl ődésünkre 
tarthatnak számot. 

Szépirodalmi rovatában a jugoszláviai magyar írók 
munkái kapnak helyet. A Kézfogások a jugoszláv népek és 
nemzetiségek alkotóinak műveivel ismerteti meg olvasóit. 
Az Örökségnek a haladó hagyományok, értékek meg őrzése 
a célja. Az Égtáj vidékünk történelmi és m űvelődéstörté-
neti eseményeiről ad számot. Az Alkotóm űhely irodalmi, 
film-, zene-, szín- és képz őművészeti életünket kíséri fi-
gyelemmel. Az Olvasónapló a legújabb hazai és külföldi 
kiadványokat méltatja, értékeli. 

Legfőbb célunk, hogy az alkotók és az olvasók között 
eleven kapcsolat jöjjön létre. Nemcsak arra törekszünk, 
hogy közzétegyük a szerz ők munkáit, hanem arra is, hogy 
folyóiratunk közös dolgaink lelkiismeretes taglalásának 
a fóruma legyen. 

Ennek a feladatnak a megvalósításához kérjük szíves 
figyelmét és megért ő  segítségét. 

Lapunk alapítója Szabadka község M űvelődési Önigaz-
gatási Érdekközössége, kiadója pedig a 7 Nap Lapkiadó 
Munkaszervezet (24001 Subotica, Trg slobode 1, félemelet). 
Előfizethető  rá közvetlenül vagy a következ ő  folyószámlá-
ra: NIRO „7 Nap" — Üzenet, Subotica 66600-603-2094. 
Előfizetési díj belföldön egy évre 150, fél évre 75 dinár; 
külföldre az összeg kétszerese. Diákok és egyetemisták cso-
portos előfizetése egy évre 75 dinár. 

Az Üzenet szerkeszt ősége 


