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VLAOVICS JÓZSEF 

BEJÖTTEK A PRÜCSKÖK 
RÉSZLET A HAZAJÁRÓ LELKEK CIMŰ  REGÉNYBŐL 

A rétet pedig ne is említsem, mert nagyon átfáj rajtam. Lementem, hogy 
kizöcsköljem. magamból a magánpolitikai ázalékot, elvégre nem én va-
gyok a faluminiszter, nem az én intézkedéselmen múlik a falunak és a 
parasztnak a sorsa, : és se nem oszt, se nem szoroz, már, hogy bikákat 
hizlalok, vagy pedig elmegyek a városba fuvaros mellé segédmunkásnak, 
,kelművesnek", esetleg netán bekapok a gyárba. A rétben csak nappad 
koleszolok, lehtőleg délmelegében, amikorra már a horgászok javarészt 
pucolnak a vízről. Számomra a nádas akkor éled, amikorra mindenki 
más arra vetődő  timinderiütt csak döglöttvizet lát maga körül nappali 
rekkenésben kérődző  növényzettel, ki tudja, hol, merre lapuló halakkal, 
hacsak a hal cuppogása nem a légszomj veszett hírnöke, a légszomj pe-
dig az újabb szennyhullán halállehelete. Az én halam, az én zsákmányom 
ilyenkorra már a legsűrűbb nádban keres menedéket a kék magasságok 
sütödéje elől, a szügöny egyedül csak ott találhatja meg, ahogy  az elpil- 

' •állapotban a—tófenék és a vízfez zín között 
lebeg, mintha számára a föld vonzereje ebben a helyzetben teljesen meg-
szűnne. Ilyenkor a szuszmákolásában megzavart potyka, ha igazi, a 
kotúsban gólyalábakon lépdelő  halász közelúti t  alig rezegteti meg 
a vizet jobban egy keszegnél vagy kárásznál. Ha  valami hülye csör-
tet a nádban, a hal hirtelen ijed, kett őt-hármat csapva a farkával olyan 
fergetegen illan el, hogy a többi közelében tartózkodd társa szintén kell ő  
időben odébbállhasson. — A marha halász neveli ki az okos halat, ezt az 
orvhalászok és a horgászok is csak kevesen látják be! ... 

Másként lustítja, bénítja a halat a "csupaszon izzó napkorongnál a 
szennyvíz. Ezúttal megpillanthattam a vízfelszín közelében a tehetetlen 
uszonnyal oldalgósan tovahaladó potykát, és nem másutt, hanem az én 
öblöcskémben, amelyet olyan gondosan ,,elkerítettem" zsombékos, nádas 
eleven uszadékkal. Az történt, amitől titokban a legjobban tartottam: 
az uszadék-kerítés amellett, hogy egy jó ideig óvta a szennyhullámtól a 
zsombékosomat, a víz áramlásit oly mértékben lassította, hogy az szin-
te hetenként „felfordult", vagyis moslékossá vált, megpemp ősödött, el-
vesztve a legádázabbnak tekinthető  vegyi szennyeződéssel szembeni ellen- 
állóképességét és abbéli tulajdonságát, hogy önletisztulással köpje szem-
közt a féktelenül, hitehagyottan ,  piszkító embert. Más esetekben a poty-
ka legfeljebb keskeny fekete hátát mutatja meg egy-egy pillanatra, most 
meg kukoricasárga oldalával minduntalan a Nap felé bukott, maradék 
egyensúlyi érzetéért harcolva a pemp őben. A víz lelkében hadi táncot 
vrbráló vegyi mérget, amely a közeli város gyárainak szennyvízlevezet ő  
csatornáin át türemlik a rétbe, a talponálló kotú még valahogy felfogja, 
de a víz felső  rétegeit záró zöld uszadék alatt semmi sem akadályozhat-
ja útjában. Tudtam már, hogy egy szédelgő  potykára száz elpusztult ke-
szeg jut, a keszegtetemeket meg jó el őre megduplázza a hulló napkárász. 
Hol hát a fehér és az aranypöttyös hullaréteg? Az öblöcske északi olda-
lán, nem is oly nehéz kitalálni, az éjszaka sorvasztóan meleg déli szél 
fújt. De mostanra elállt, s ha ez a nyugati eső  közeledtét jelenti, egy 
hirtelen zápor elviheti a potykákat is, mert a víz ilyenkor fenekest ől 
felborul; a tófenék rotyogni kezd a gázoktól, amelyek pillanatok alatt 
végeznek a potyka kopoltyújával. A csendes es ő  életmentő  lesz legalább 
a potyka számára, a nád alá sulykolt döglepedőt pedig jótékonyan kiroj- 
tozza a teknőc, mielőtt még a halbűz felfalazhatná gyomorszaggató lég-
oszlopát. 

Nagyon régen örültem úgy annak, mint most, hogy a szügönyt nem 
használhattam. Szédelgő  ha;Ir' ba nem döfködöm a vellát, valami elve-
temült városi ürgére ismernék magamban, ha puszta kézzel próbáLkoz- 
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nék zsákmányhoz jutni, mert némelyik potykának annyi ereje sincs már, 
hogy elmeneküljön. 

Lebicskáznám, akik most merészkednének be az öblöcskémbe! .. . 

Kint a nagytisztáson „rostázta" a mérget a jótékony kis áramlások-
kal csuszamló víz, és a szél is a tüdejébe fújtathatott a rétnek. Ott még 
a napkárász sem indult pusztulásnak. 

Az öblvcskéxnnek a dögvize az én okoskodásomnak az áldozata. Fel 
is szaggattam néhány helyen az általam odasulykolt nádsövényt, ami 
lehet , hogy a halon segít va]amnicskét, de a potykát csak addig nem fá-
jom, amíg ez a jószág a kés fokát, nem pedig a lapját fordítja a Nap 
felé. 

Ez lenne a gyalázat, a bicska dögletes lapja, ha eldobod! A gazdá-
janincs bicska lapja, ha még vigyorogni akar a Napba! 

Közben már halott, mert tehetetlen. A bicska a lapjával. 
Lassan elered az es ő. Lemoshassa-e legalább a gyalázatot? 
Van-e még a bicskának foka? Van-e még a bicskának éle? Van-e 

még gazdája a bicskának? 
Coca-Cola-e az eső? Vagy csakugyan elagyusztálja a gyalázatot? 
Dúdella, vasvella! Zsupsz! Élével a földben a bicska. A porba irt 

kör kellős közepén a bicska. A Napnak sehogy sem sikerül beleégetnie 
tűzpecsétjét az élébe. 

Ha az eső  nesztelen marad, a rét vize észre sem veszi. Nem boly-
dul fel legalább, ez most a legfontosabb, a szentségit! 

Dúdella, vasvellla, a potyka megint beáll az életbe. Ez itt a dolgok 
férfias rendje. A potyka megint a bicska élére fordul! 

Az ember megszégyenülhet. Arra, s másra sem termett, hogy csak 
folyton megszégyenüljön. A rét, az én öblöm, megint bicskára áll. Ki 
emberfia volna képes erre? 

Bárki másra gondolok a hasítékon kívül, ami a hirtelen nekiiramló 
potykát jelzi a vízben, mindre a keszegb ől hímzett hóka döglepedő  bo-
rul. Az ember olyan , mint a fehér döglepedő  kísértet ! Altkor jön elő  
hencegni, amikor az élet eliramlik a közelből. 

Nem a kísértet ugrasztotta-e ki a tulláitról a Prücsköket abból a 
büdösül megtapasztott fészkükb ől, ahonnan semmi más földi erő  nem tud-
ta kilökni őket?! Hová mered a bicska a tulláton? 

Az arcaninos hóka kísértet! Hogyan került most egyszerre csak 
elém? Barátom, alighanem az történt, hogy én siettem őelébe, én keres-
tem a találkát vele. Csak így történhetett ... 

Ott ült velem szemben az íróasztala mögött, és még sokáig nem 
tudtam szabadulni a mindent elzsibbasztó béna fehér káprázattól, hogy 
ő  a kísértet. 

Pontosan onnan jövök a rétből. Járt maga már ott valaha? 
Tehát inkább 'kérdeztem, mintsem hogy referáltam volnak neki, 

mi történik ilyenkor a rétben (pontosabban, az én öblömben, amelyért 
ölni tudnék). Arról nem szóltam egy szót sem, hogy ez a csendesen szi-
táló eső  talán megállítja a potyka pusztulását. 

Hát, hogy is mondjam: jártam ás, meg nem is — nyiklott-nyak-
latt az íróasztala mögött, testficamaival is nyomatékot adva kétes őszin-
teségének, aztán mintha mentő  ötlete !támadt volná: — Nem vagyók hor-
gászember, vadász sem, csak mindig mások meséjéből értesülök róla, 
micsoda potykákat akasztanak meg, hogy bwlafenoezik a vadkacsa a pus-
kavégre .. . 

Hanghordozásában — várhatóan — volt valami lesajnáló, amitől 
ahelyett, begurultam volna, nagy, nyugodt lélegzetet vettem: 

Mesélnek, mesélgetnek az emberek ... 
A mocsár mindig is a nagyotmondók kedvenc gyülekezőhelye 

volt, ezt maga tudja a legjobban, János... 
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Toporgott volna továbbra is a maga kis pocsolyájában az arc nél-
küli kísértet, ha nem fröcsköltein volna a kérdést, mint a testhez rán-
tott szárnyakkal becsapódó vadkacsa a rét vizét: 

Az igazmondók pedig meddig hallgatnak arról, hogy a mocsár az 
évek óta ki nem termelt zöld dolláros nádjával, gyékényével veszendő  
népgazdaság?!... 

Ja, most már értem, János, hová akar kilyukadni. Maga nemcsak, 
hogy is mondjam, puszta szeretetből, vagy a hal miatt kamelja a tavat, 
hanem azok 

mondjam, 
 tartozik, akik fantáziát látnak a mocsaras tavakban. 

Nádexport, Franciaországban rendelt gyékényred őny, vadászturizmus! .. . 
Biliárdgolyónyi vágó szemekkel srégeltem át a tekintetén, amit ől a 

kísértet egy kicsit elrestellette magát. Tán kapcsolt szegénykém, milyen 
hülyeségeket beszéd. Nem az ő  :tévhitét akartam kipackázni, ennél sokkal 
lényegesebb, hovatovább, magától értetődő  dologról van szó. 

Fütyülök én a turizmusra, meg Franciaországra 	Én rétparti 
vagyok, nekem a rét önmagában jó. Annyi szent azonban, hogy a rétb ől 
szopikáló népgazdaságot valamikor éppen mi, rétpartiak dajkálgattuk. 
Elég szépen, a rétből éltek meg az őseink. A népgazdaság ma terebélyes 
köztulajdon, csak azért említettem meg. Ha a rétnek valamikor volt érté-
ke, az nem veszhetett el csak úgy, mert hogy most f űtőolaj, szén van, 
nád helyett műanyag stukatúra az építkezéseknél, gyékényfonatok he-
lyett nylonszatyrok ... A turizmus, ha éppen az hiányoznék, itt van 
már —  

Bár itt lenne, bár itt lenne, János. Képzelje el, turistafalu az 
újraéledt, egykor európai hír ű  nádasával .. . 

Én 3neg azt mondom, hogy máris itt van! A legszélesebb és kg-
dögletesebb népi turizmus. A nádast dzsadzsáló horgászok. De ők is 
ártatlankák a szennyvízhez képest! Mert higgye el nekem, sokat gondol-
kodtam ezen, és rájöttem, hogy a tószennyezés is turizmus. Manapság 
a legnépszerűbb és a legtömegesebb turizmus. Vagy jobban hangzik, ha 
úgy nevezzük: tömegsport! Ezért ne mondjon már nekem olyanokat, 
hogy én a turizmust hiányolom a rétből! Azt a rétet, cakompakostól, 
vagy befogjuk az életünkbe, vagy nem. Ennyi az egész. 

A kísérteten látszott, hogy eltökélte: atyaian simul a beszélgetéshez, 
bár még messze estünk a tárgytól,amiért összefutottunk. Szemmel látha-
tólag megbánta már, hogy megpiszkálta ezt a rétügyet, mert amikor 
betoppantam hozzá, rám förmedt (mintha legalábbis duplán az apám 

 hol koncsorgok 	
in 

ok már napok ,óta, mert sürgős az ügy. Közben az 
igazság, hogy hírül hozták neki, naphosszat a rétben bujkálok, mintha 
elszegődtem volna nádasi betyárnak. 

János, a maga kacskaringós eszejárása valahonnan eredezik, de 
erről máskor. Most a rétről is csak annyit, hogy én csakugyan nem értek 
hozzá. Beismerem. És azzal i5 tisztában vagyok, hogy ez a mi állítóla-
gos európai hírű  mocsaras havunk kiesik a látókörünkből. Sem az éle-
tünkhöz, sem a falunkhoz, sem a gazdaságunkhoz nem tartozik már töb-
bé. Tehetünk mi róla, így hozta a kor ... Minket most másért akarnak 
fejbe zúzni, a társas termelés, vagyis a társadalmi és a magánszektor 
együttműködésének megfeneklése miatt ... Ezért most ... 

Már megbocsát, hogy a szavába vágok. Ezt majd egy kicsit 
odébb megtárgyaljuk, ha már belekezdtünk a játékba, hogy „arról majd 
később". Szóval úgy látom, ha igazán belemelegszünk, jócskán besűrű-
södik a beszélgetésünk. 

Nem is csoda, higgye el nekem — hagyta rám kényszeredetten 
a kísértet — Olyan ritkán találkozunk, olyan ritkán beszélgetünk el úgy 
istenigazából. 

Annyi szent, a kísértet felszabadultan rándult egyet, mintha vala-
miféle terhétől menekedett volna meg. Megadón bemozgott a m űbőr iro-
dafotelba annak jeléül, hogy hosszabb id őre igényel kényelmet most már, 
és meglepetésemre kiszólt a titkárnőnek (aki a pénztárosnő  is egyúttal 
a parasztok kifizetésekor a társas termelési részlegben), éspedig, mit ad 
isten, két kávéért! .. . 
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Neon nézett rám, nem várt tőlem elismerést, bár az ilyen kettes-
beni kávézáshoz egy irodahelyiség ~őr foteljeiben igazán nem konyí-
tottam! Csak sejthettem: a további beszélgetés jelent őségét növeli a 
kávégesztus, vagy pedig barátom, a bratyizás, a cinkosság felé vesszük 
most a kanyart! És ahogy ezeken a szavak dolgában kikodult, de valami 
mással hirtelenében teleömlött másodpercekben beszél őtársam szánni-
valóan konyult arcáról — mi az istennyiláért srófolta oda a tekintetét az 
íróasztal üveglapja alá helyezett és napjában ézerszer látott képeslap-
hoz!? — pattogzani kezdett a kísértet halálmáza, még csak jobban bele-
tüzeltem magam a sokévi adósságkénit zsarátnokló közlend őmbe: 

Milyen igazat mondott most, Szalai elvtárs! Nem beszélgetünk, 
még csak nem is látjuk egymást ... Nem tudom, ez egy új világdivat-e, 
vagy csak felénk harapózott el, de meg is nézhetjük, hová jutottunk. A 
birtok itt, a falu két kilométerrel odébb, és mindössze egy „kétsávos" 
dűlőút köt össze bennünket, meg le gfeljebb egy eltaknyolt társas terme-
lés és semmi egyéb. Megbocsát, Szalai elvtárs, ezt a beszélgetést is nem-
sokára félbe kell szakítanunk, ha az es ő  továbbra is esik, mert akkor 
én az ócska Wartburgommal itt ragadok maguknál... 

Mi az, hogy „maguknál", János? És hol van a „nálunk", mért be-
szélünk úgy, hogy „maguknál" és „nálunk", mintha legalábbis nem két, 
hanem kétszáz kilométerre lennénk egymástól, mintha nem egy és ugyan-
azon a helyen székelne a falu népe és a birtok. Mintha nem egy és 
ugyanazon kutyának a kölykei lennénk ... 

Érthetetlen volt számomra, hogy ezek után is még mindig a képes-
lapot bámulja. Egyszerűen nem nyelt alkalmam az arcába, a szemébe 
nézni, pedig az őszinte beszéd emberábrázatú tükrére is kínzóan kíván-
csi lettem volna. 

Sohasem gondoltam volna, hogy van emberfia, aki lecsapott f ővel . 
és tekintettel tud csak emberré visszavedleni a másik ember el őtt. A 
gangos Bús András, amikor a múltkorokban benyalt nálam, nem takar-
gatta előlem a meghunyászkodástól cseanpült büszkeségét. Annyi szent, 
egyenesen a szemembe nézett az, és úgy kért, mennék vele Szlovéniába. 
(Ugyan mire díjazná ezt a látványt most ő, aki nemcsak a maga gangos-
ságára sokat adó, és aki árat tud szabni a belágyulásának, de aki a má-
sok meghunyászkodásában még jobban megveti a szajha olcsó pazar-
lását?!) 

A lesárlott tekintetű  birtokbeli vezető  — aki tudatában van, avagy 
nincs, hogy mennyire rajta és munkaszervezetén múlott s múlik ezek 
után Fis még a falu sorsa — most fenemód könnyű  „célpontnak" tűnt 
fel előttem. 

Elvégre csakugyan a lelkükön szárad falunk elporladása. 
Szóval, vérszemet kaptam. 

Szalai elvtárs, maga netán azt hiszi, hogy -  én az előbb viccből 
dobtam be a minden kis szaros es őtől gennyesedő  „kétsávos" dűlőutat, 
ami a birtokot és a falut egyedül összeköti és még jobban elválasztja, 
meg az én göthös Wartburgomat? Affenét! Őszintén szólva, először is a 
szégyent említeném fel: hogy mért nem aszfaltozott út ez! Még mindig 
nem futotta az aszfaltozására a felszabadulás óta, és ígyesen a birtok 
is, a falu is külön-külön úttal van összekötve a várossal, ami bizony ocs-
mány dolog! Hogy is mondjam magának: nagyon kilátástalan ügy! Egy 
koporsó az egész. Egy dög nagy halál, egy semmi. Izéld meg, uram, a 
néped, gecizés! Ezerötszáz lakosra nem több, mint harminc tökös őster-
melő. A többi már csak rongy öreg (de micsoda kemény,  rongy, mint a 
hatvan felé tartó traktorozó Mari, isme ri?), meg a hazajro lelkes sere-
ge, fél seggel a falu, fél seggel pedig a város nyergében, és hozzá né-
hány kórász fiatal, akik a motorjaikat fingatják egész nap, gondolván, 
így szép az élet, így él az ifjúság a városokban is ... 

A társastermelési osztály vezet ője mintha a földből rángatta volna 
ki a .fejét. Nem az irodai emberek gondos komóciójaval, nem fáradtan ;  
azt nem mondhatnám. Tán révületb ől lábádozván, tán bambán. Vagy túl 
sokat a fejére olvastak már fels őbb helyeken, vagy még sohasem mond- 
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tak neki ilyesmit a satnyuló faluról. „A terepen tapasztalatokból feltáp-
lábt" kisistenként egyszer űen mindig és mindenütt elpattintotta magától 
az esetleges vádakat. 

János, pödzöttarn én az előbb, hogy maga feketébe borult prófé-
taként kacsikarngózik a társadalmi és végs ő  soron a történelmi útvesz-
tőkön . . 

Egy kis szünetet tartott, hogy élvezze, avagy én kell őképpen értékel-
hessem fennkölt kifejezéseit. 

Akkor aztán kibújt a szög a zsákból: 
— Magát, János, a Bóki trágyázza filozófiával ... 
Mi tagadás, szívesen hallottam ezt, és nem féltem Szalai elvtárstál: 

A doki csakugyan nyitogatja egynéhányunknak a csípáját és az 
eszecskéjét - és védekezést szfnlelve hozzátettem: — A doki ellen tán 
csak nincs kifogása, ahogy én tudom, jó szakember, a legkiválóbb ezen 
a vidéken, és gerinces párttag ... 

Így igaz — „nyvigtatott meg" Szalai elvtárs. — De egy kicsit a 
saját szakállára „törődik" a faluval. Privát ,népszámlálást" rendez, lovat 
ád az öreg parasztok alá, hogy ők a fasza gyerekek, hogy övéké még a 
jövő  (viccnek is rossz, ugye!), a fiatalokat ugyanakkor lesajnálja, a „ha-
zajáró lelkeket" (ugyan ki nevezte el így a mi falusi gyári munkásain-
kat?) rézsút nézi, valamiféle állattenyésztési parasztegyetemet akar lét-
rehozni falun, ugyancsak a saját kontójára, és folyton 'azt szajkózza, 
hogy majd- íí felemeli -a -falu népét-, mert arról a párt és az isten-is egy-
aránt megfeledkezett. Ilyeneket dumál a doki, és János, nem akárhol, 
hanem a legfelelősebb helyeken. Gondoljon csak bele, mi értelme van az 
ilyesminek . . 

Belegondoltam: csapdát állítanak neked, János, de nem téged, te 
kis senki, hanem a dokit akarják netán elejtetni! Azt már nem, a doki 
a falu felé tiszta, ezért én lépek a néphadsereg soraiba, ha kell! Szelíd, 
de kemény hangra fogtam: 

Nem tudhatom, hogy a doki a fels őbb helyeken hogyan érvel, 
milyennek pingálja a falu jövőjét annak alapján, amit tí nap mint nap 
megtapasztal, de annyit mondhatok, amióta én beszőrösödtem a gatyám-
ban, a falunkra, az egy dokin kívül soha senki rá se nézett. Már ne is 
haragudjon, tudtommal maga talán öt éve, hogy itt van — (amaz helyes-
lőleg bólintott) —, és ha nem csal a pletykadrót: Szalai elvtárs még 
valahol tavaly járt bent a faluban utoljára, akkor is mindössze egy éj-
szakára, egy kiadós disznótoros dínomdánomon .. 

Az ördög tudja, miért, nem gondoltam rá, hogy megsérthetem. 
A disznótoros falu más képet nyújt a valóságosnál, egészen mást. 

Ezt el kell ismernie Szalai elvtársnak is! ... 
A filmekben láttam ehhez hasonló jeleneteket: a „feln őtt" elismerő  

mosollyal jutalmazza a „gyereket", aki odamondja neki. Igy tett Szalai 
elvtárs. A film tapasztalatai szerint ártatlan nevetésbe tört ki: 

Jól leadta a drót. János. De elfelejti, hogy a falu minden nap 
reggeltől estig ide özönlik mihozzánk. Ide jön a termény (ha a šabaci 
kupecok el nem kanalazzák előlünk), ide zarándokolnak a termelők mind, 
a tullátiakat kivéve. De ez még nem minden, János. Ltt öntik ki a lel-
küket az emberek, kérdezze csak Lenkét. a titkárn ő-pénztárosunkat és 
kitűnő  kávéfőzönket. Nem is mondta. ízlik-e? Csencsölt áru, nincs mit 
tagadni, de nem az a döntő , hogy olasz vagy osztrák. hanem hogyan 
főzik meg. Szóval, itt pakolják ki a legintimebb családi problémájukat, 
de nem úgy ám, mint a valamikori napszámosok a szégyellenivaló ma-
gukkal hozott kosztot. Itt nálunk nincs semmi szégyelleni való, mert 
erre szoktattuk rá az embereket ... 

Ezt büszkén mondta, hogy emelkedjék az ázsiója a szememben. 
Szentül hitte, a részletekre is kíváncsi vagyok, talán összetévesztett váro-
si társaságával, ahol csodabogárnak festegeti le egyik-másik „paraszt-
ját", vagy egyszerűen engem nézett hülyének: 

Ne mondjak mást, az ember bejön, és azt mondja, férjhez megy 
a lányöm! — Hát gratulálunk hozzá, és sok szerencsét — így mi. — 
Köszönöm, de a bibi abban van, hagy nincs meg a tehetségara hozzá! 
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— Mihez nincs meg a tehetséget  jóember? — Hát a lakodalomhoz. Egy  
kis előleg, kölcsön kellene, néhany amilcsi, ha hozam a pbonát, meg ~a 
jószágot, majd levonják.  —  Hát ha csak ennyiben  hibázik  a  „tehetség", 
rajtunk  ne múljon! Elég lenne húszmilcsi? .. .  

—  Lagzira előleg a jó társastermelőnek, hallottam róla! Azt mond-
ják, az újság is megírta.  

Meg. És azt is, hogy családiassá váló faluközösség ez a miénk,  
a társadalmi és a magánszektor lakodalmas ölelkezése! Éppígy fejezte  

ki magát az újság. Hát nem szép?  
Jó, hogy nem azt írta: a társadalmi és a magánszektor nászéj-

szakája! A község pedig a gyertyát tartotta...  
Ritkán fordul elő, hogy a saját gonosz viccemen röhögök. De most  

belerázódtam. Azt se bántam, hogy Szalai elvtárs nem nevet. Fapofával  

várta, hagy mielőbb túl legyünk rajta.  
Ekkor már eszem ágában sem volt abbahagyni.  

Azt megüzenték-e az újságnak, a hatvan felé tartó Mári a  fasznö-
vesztő  fia helyett is húzza az i, t. Traktorit vezet, de nemcsak felül rá,  
javítja is, ha a masina bedöglik. Alája fekszik annak a dögnek, hogy  
zsírozzon, hogy olajat cseréljen. Hatvanéves öreggasszony. Nem azért mon-
dom, de ebben már nem lehet tovább menni. Valahol össze kell hogy  
roppanjon valami. Az emberi méltóság. Maradt abból még? Mert ha  
csak a Máriról lenne szó. De maholnap a falusi házakban már csak a 

i Márk maradnak. Nem szörnyű, ez? Képzelje el, a Mári a férje, a fele-
sége, a fia és a dédnagymamája önmagának, egyszál önmagának. Mert  
ugye, ha csak így egyszerűen emberileg mérlegeljük a dolgot ... Hát  
még a föld! Az bizony, a föld. Mit nem adnának érte, ahol nincs! ... A  
tévében egyszer azt hallottam, hogy a term őföldért érdemes lenne kita-
lálni az emberi fajt, ha az történetesen már nem létezne. Kezdeni min-
dent elölről, mint tízezer évvel ezeldtt. A magvakat elszórni a szűzföld-
ben, egészen véletlenül vagy isteni sugallatra, teljesen mindegy, és ami-
korra ezekből kikel a búza, a kukorica, az ember megtanul egy civilizá-
ciót építene. A civilizáció megteremtéséhez nemzedékek kellenek. Sebaj.  
Az ember végeredményben ráér, amit nem fejezett be az apa vagy még  
el sem kezdett, azt folytatja, kiötli az utód ... Nna., így valahogy fejte-
gette a tévé ...  

Magam is rájöttem, hogy messzire elkalandoztam, ezért újfent el ő-
hozakodtam a Mári példájával, hogy azért meg ne feledkezzünk arról,  
miért is szentelünk ennyi id őt egymásnak, a hársas termelési részleg ve-
zetője meg én.  

Mármost a Mári fia melyik történelmet folytatja, melyik civili-
zációt hajhássza? Tudja, hol van most az a kurva kölyök?  

Fogalmam sincs. Azt sem tudtam, hogy a Márinak van fia.  
Na látja  látja...  

Nem tudom, miért, ebben a pillanatban nagynak éreztem magam.  
Nagynak és mégis legyőzöttnek, aki az utolsó szó jogán beszélhet még  
egy kicsit:  

Ahogy maga nem tudja, hogy a Márinak van-e kölyke vagy sincs,  
ugyanúgy a községben még csak nem is sejtik, hogy néha .  ilyen aprósá-
gokon, ilyen csekélyke ,ismeretségeken" múlik a falu sorsa. Talán a köz-
ségi vezetőségnek meg sem fordul az agyában, hogy magától számon 
kérje, kiket ismer termelőtársai közül. Mert ugye, erről van szó: terme-
lőtársak, nem pedig gróf úr meg béreslegény, baszd meg! Mint volt  
hajdanában, és ezt csakugyan nem azért mondom, hogy megharagudjék  
rám!  

Elhárítólag legyintett Szakai elvtárs. És elfehéredett. A kísértet — 
gondoltam. Onnan a valótlanság függönye mögül szólott most ismét  
hozzám:  

Maga meg, János barátom, folyton a tévétől és a dokitól köl-
csönzi a bölcsességeit  .. . 

Elszemtelertecltem, mert csakugyan nagy voltam ezekben a pillana-
tokban. Legalábbis annak képzeltem magam.  
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Ne csodálkozzék ezen, Szalai elvtárs. Manapság minden, de min-
den az égvilágon a tévétől ered. A Coca-Cola. Főleg az. 

Kísértetfehér szigorral kérdezett rám: 
Mi köze ehhez az egészhez a Coca-Colának? Mert nem a civili-

zációnál akartunk éppen kilyukadni?! . . 
Helyben vagyunk, Szalai elvtárs: a Coca-Colával nem lehet geciz-

ni. Szintén a tévében hallgattam, lehet, hogy maga is hallotta: a törté-
nelemnek eddig hat különösen nagy híressége volt — Jézus Krisztus, 
Caesar, Buddha, Napóleon, Lenin és a Coca-Cola. Esküszöm, így ilyen 
menetrendszerben sorolta fel a tévé... 

Az előttem ülő  kísértet akkorra már a saját méltóságteljes hóka 
színében dorgálta meg a tévét: 

Attól sem telik ki más! Krisztus, Lenin és a Coca-Cola egy pakli-
ban. Megáll az ember esze! 

A Coca-Cola másra is képes. Ezt tán csak tudja! 
Ahogy mondani szokják: közönséges cukros víz! 
A 'lófaszt! Cukros víznek cukros víz. De hogy közönséges-e, azt 

nem maga meg én döntjük el. Gyógyír. Mindenre és mindenkor. Mint 
amikor megkefélünk egy jó csajt, és azt hisszük, miénk az egész világ. 
Szóval, világhatalom. Még hogy cukros víz?! Kit érdekel az! Érdekli a 
közönséget, hogy amikor a Mári szar fia néhanapján titokban hazasom-
fordáLa városból, a csavargásból, ahelyett, hogy_ megcsókolná az anyja 
tehénganés lábát, amiért őhelyette is helytáll a társadalomban, el akarja 
klípólni, mert nem ád neki egy vasat sem? Vagy érdekli az magát, hogy 
a falunk hetven százalékban kiöregedett? Ezt komolyan kérdem ... 

— Én meg komolyan válaszolok! — tromfolt a kísértet. — A pa-
rasztság évszázadokon át úgy viselkedett, mint a köcsögben az aludttej. 
Pontosan úgy: egy köcsögben lapulva, beletörődve -a sorsába. Most meg, 
barátom, mint a madársereg,  szétrebbent! Mint a szabad madár, mert 
hogy szabad is, mint senki más ebben a társadalomban. És elkényezte-
tett, János! A parasztság sohasem volt annyira elkényeztetett, mint ma-
napság. 

Ekkor a kísértet úgy előrehajolt az íróasztala fölé, mintha a fel-
sőteste levált volna az alsóról. Dermedt hangon kérdezett: 

Engem szeretne most kiszemelni verebésznek, már mint hogy 
fogdossam össze a szétrebbent parasztságot, mint elbitangolt madársere-
get? Észnél van maga, János? Gondoljon csak  bele, a kalitka ajtaja ki-
nyílt, és a kalitka foglyai az égnek feszítették a szárnyaikat! És maga 
most azt akarná, a parasztságról verjük le a szabadságot jelent ő  tolla-
zatot, hogy megint ne tudjék elrugaszkodni a földt ől, ha mostanság ép-
pen ahhoz van kedve?! Tudja, mit mondok, pisálok én a szocializmusra, 
ha legalább ezt a szabadságot nem tudta volna megadni a parasztságnak! 

Mi tagadás, a gondolataimba most ékelt bele első  ízben a kísértet, 
aki ezt meg is érezte az íróasztala mögött. Arcszíne kezdett visszaszivá-
rogni, úgy érezhette, nagyokat és szépeket mondott, én pedig csakugyan 
nem haragudhattam rá. Tovább is verte a vasat, amíg eléggé forrónak 
találta. Szinte már úgy saccoltam, visszaél annak bizonygatásával, hogy 
— szavai szerint — a parasztságtól elidegenítetlen a szabadsága, mert 
ezel sommásan elkente, mi lesz, ha mindenki ki akar „röppenni" a falu-
ból! De hagyjuk ezt, azt mondják, világjelenségr ől van szó. Törölhetjük 
a fenekünket a világjelenséggel, ezt azért meg is mondtam Szalai elv-
:társnak. A mi falunk nem a világ, megnézheti, hová jutott! S ha nekem, 
meg még néhány hasonszőrű  egyéni termelőnek kiutalnak néhány száz 
növendékmarhát hizlalásra, vajon ezzel megállíthatjuk-e a falu elporla-
dását? 

Ezekre Szalai elvtárs nem tudott vagy nem is akart válaszolni. 
Őszintén szólva, engem se túlságosan érdekelt a sok duma. Mondtam 
is neki, maga meg én olyan aprócska lények vagyunk, hogy kár is id őt 
pocsékolnunk a kérdezz-felelünk falusdizásra! Ett ől Szalai elvtárs látha-
tólag megkönnyebbült, egy szuszra „elintézettnek" tekintette az évtize-
dekkel ezelőtt megszűnt falusi könyvtárat, az elbóklászolt művelődési 
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egyesületet, a sohasem volt egészségházat, az id ők fogai között szétmál-
lott falusi 'kisipart. Mert nem is tudom, mindezt felhoztam neki! Amit 
pedig a madarak is csiripelnek az országban: a felsoroltak hiánya, nem-
léte egyszersmind a falu halála. 

Még az ilyen szavak súlya is mintha nem jutott volna el tudatáig. 
Mintha a beszélgetésünk közbeni fel-fellobbanó agját, s őt a személye 
ellen irányuló sértéseket is -- színlelte volna. Mintha csak jó el őre fel-
készült volna egy ilyen beszélgetésre, holott én nem terveztem be ma-
gamnak ezt a sok szófacsarást. Be is tanulta a válaszokat, istenemre 
mondom! Hogy ilyen lenne a tanult emberek legtöbbje? Vagy a "min-
denkori helyes válaszoknak külön iskolája van, amit vagy kijár az em-
ber, vagy pedig iskiprinc! Lehet, hogy némely emberfiának van külön 
iskolája, vagy csak külön szerencséje , nagyvonalúan elvezérli az élet ren-
geteg limlomja között, anélkül, hogy az útjába kerül ő  sok kacatra rá-
köpni is érdemesnek tartaná. 

Szóval a kísértet, az volt ilyen. 
Elvonta magát a földtől, az összes gondoktól, éhségtől, mindentől. 

Mikor az apám csikorgó téli estéken magára húzott egy fehér leped őt, 
hogy az udvar mélyéről közeledve a gang felé engem megijesszen sötéte-
dés után, akkor mondta (később, hogy melengette már elgémberedett 
végtagjait a -tűzhely platniján): „Nem is sejtitek, ugye, milyen kísértet-
nek lenni? Jó, nagyon jó, mert a kísértet olyan, mint a semmi. Nem 
vágsz a télen disznót. — Hát akkor nem vágok! — Tavaszra kibuktat-
ják a búzádat a szörnyű  férgek. — Hadd forgassák ki! - Mind elpusz-
tul a baromfid. — Hát csak pusztuljon el az utolsó szálig! ... Na, látjá-
tok, ilyen erős és egykedvű  a kísértet. Mert felülről, igen magasról °s 
főleg mindenéken kívül nézi az életet ... ' 

Még csak egy dologban nem tör ődtem bele. A Mári fiát nem tisztáz-
tuk egészen: 

De tudja-e, hogy milyen a Mári fia? 
"egy saccoltaim, az íróasztal mögött ülő  igen magasról és mindene-

ken kívül nézett rám. De érdekelte.  
Egészen normális ürge — adtam meg magam a választ. — Mond-

hatnám, mint a legtöbb mai fiatal. Hát nem ez a legfélelmetesebb? 
Én hülye, biztos akartam lenni, tudomásul veszi-e, mire célzok: 

Bele tudja-e magát képzelni egy közösségbe, ahol az öngyilkosok-
ra azt mondják, szegény hülyék, 'a teljesen normális emberek meg bün-
tetlenül vágják maguk és mások alatt a fát?... 

A Mári fiáról nem tudom, hogy állat-e, vagy pedig teljesen nor-
mális ember, de az öngyilkosság, az biztos népsport manapság a falun. 
Én is tudok itt néhányról. Minden egyes eset nagyon szomorú, csak az 
az ocsmány a dologban, hogy egyik-másik méregitta ürgéért minket itt a 
birtokon okolnak. A Kasza Jakabért is. Azért ezt mégsem volna szabad. 

Hát csakugyan, a méregitta ürgéket hiába is faggatnánk, mi ker-
gette őket a halálba. És még csak ne is sajnálja őket! Mindeneknél több-
re kell taksálnunk az életbenimaradottakat. Ok még él őszóval tanúskod-
hatnak a faluról, ez most a legfontosabb, vagy nem így látja a dolgokat, 
Szalai elvtárs? Az eleven embertől még minden kitelik! Ez vigasztaljon 
bennünket. Elvégre ki tudja: lehetséges, hogy a hatvan felé tartó Mári 
fia, meg a hozzá hasonlók bütykölik az új történelmet! ... 

A kísértet most hirtelen ledobta magáról a fehér leplet. Hajlandó-
nak mutatkozott a kilátásokról ember módjára nyilatkozni: 

Le se izélem én a Mán fiát! Hanem ahol most maga ül, János, 
ott ücsörésztek a Prücskök a tullátról! Két nappal ezel őtt. Mit szól eh-
hez, János? A Prücskök nem huaniféle „hazajáró lelkek", akikre maga 
meg a kis bandája: 'a Bús, a doki meg az a Mukić  Lajos olyan srégen 
metszenek! Szóval, a tullátiak bevágódtak hozzánk, harmincöt év után, 
igaz, de mégis bevágódtak! Elkezd ődött valami, János, de most aztán 
elkezdődött valami ebben a falviban ... 

A számon volt: „A tulláti bicska a dögletes lapjára esett! El őbb a 
napkárász, aztán a többi lapjára fordult hal kerül kézre." De végtére is, 
jólesett hallani, hogy a Prücskök bejöttek. 
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KOPECZKY LÁSZLÓ  

ETŰDÖK ÍRÓGÉPRE  

AZ ALKOTÁS CSODÁJA  

Ez a szó, hogy „önképzőkör", hideg borzadállyal tölt el (mint általában 
az összes  „ön"-nel képzett szavak).  

Mellesleg csúnya is.  
A hernyó ilyen szelvényes.  
Szinte nem is pattan ki a szájból, hanem kínnal kimászik. Az „ön-

tözőcső"-vel rokonítanám, de csak tekergéséiben, mert abból hiányzik az  
az akarnokos mellékzörej.  

Inkább a jóllakott piton képe rémlik fel.  
A tömegszerre is asszociálhatol, amint a kör közepén valaki önképzi  

magát nyilvánosan.  
Tudok-e egyéb rosszat is mondani róla?  
Tudok.  
Én voltam a herceg.  
Meg kell jegyeznem, ho nagyon lassan érek be. Hetvenéves korom-

ban még (vagy már) zöld c~ok lesznek rajtam. Igy aztán azt is csak a  
minap tudtam meg, hogy Villon ajánlásainak Hercege tulajdonképpen nem  
főúr, hanem a költő-társaság dezignált feje — maga is költő .  

Miért utálatos egy ilyen tisztség?  
Elsőnek kell a vízbe ugrania.  
Úgy ám.  
Ha egyáltalán azt akartam, hogy működjék  ez a rusnya nevű  micso-

da, magamak kellett példát statuálnom, vagyis összeböknöm egy jeles  
dolgozatot.  

.(A „dolgozat" is ronda különösen ebben a vonatkozásban, de most  
nem érünk rá; lapzárnak az üzenetnél!)  

A nagy művet kacagva ígértem az első  összejövetelre.  
Persze, mert akkor már ilyen soraim voltak: „Alkonykor a fák tér-

dig vérben állnak ..."  
(Az idő  tájt nagyon tetszett ez a búgó-líra, de manapság, valahány-

szor feltolizi, szemtelenül mellétolakszik ez az egyébként tisztes egészség-
ügyi kifejezés, hogy „takonykór".)  

Nos alkonykor ide, takonykór oda, csakhamar kiderült, hogy más  
az a búzamezőn poroszkálni, és a légből kapkodni össze csengő-bongó gon-
dolatokat, s más az épkézláb prózát petézni. (A piszkozatban úgy írtam,  
hogy „proliferálni", de aztán gőgösen kiixeltem.)  

Igaz, az ígéret napján úgy tudtam, hogy van egy jópofa zsánerké-
pem, afféle vasárnap reggeli családi .idill, s azt sürg ősen legépeltettem  
Tóthék bűbájos leánycsemetéjével, Etával, kedves osztálysorsitársnőan-
anel.  

Akkor úgy tudtam, hogy az egész északi féltekén csak két írógép  

van. (A másik a Dér Zolié.)  
Ittt mondom el gyorsan, hogy ne kelljen m egyszer visszatérni rá:  

később Zolinak diktáltam le szanettkoszorúmait. Minden hosszabb sornál  
lecövekelt, a térdére csapott éš azt mondta: „De ez már tényleg nem  

stimmel!" És — mint a visszajáró pénzt — pontosan rangszámolta a  

szótagokat. STIMMELT! Meg volt döbbenve. Én is. Én főleg azért,  
mert nem Fis tudtam, hogy a szótagszámnak is stumanelaie kell. Ha tu-
dom, hozzá se kezdek a koszorúzáshoz.  

Nos a deriisnek szánt életkép gépelt formában katasztrofálisan festettt.  

Józan és koanproanisszumTnentes ítéletem szerint (és hát mikor le- 
gyen valaki józan és kompromisszummentes, ha kamaszkorban nem?) egy  
idétlen locsogás volt az egész. (Ez, amit most csinálok, lehet, hogy szintén  
az, de olyan sértődős vagyok, hogy szólni se merek magamnak.)  

Sebaj — gondoltam elolvasván —, az összejövetelig van még néhány  

napom ... Majd szülök egy másikat.  
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Igen ám, csakhogy ahhoz a Múzsát meg kellett volna ... (Illetve a 
Múzsának engemet.) 

Rövidítsem le azokat a végtelen kínkeserves napokat egyetlen szóba: 
Túrós! 
Elhatároztam gyorsan, hogy énekes leszek, és ez a bukás csak jót 

tesz nekem. A Passióban tavaly már énekeltem a Júdást a Nagytemplom 
kórusában. (Vinkler volt a Jézus.) 

A katasztrófa előestéjén berogyva ültem a Vasárnapi Idill el őtt és 
kétségbeesetten próbáltam elhitetni velem, hogy tulajdonképpen nem 
rossz, ha nem is hercegi, inkább pórnépies. 

De engem meggy ő zni akkor?! 
Úgy feküdtem le — majdnem azt írtam: „tértem álomra", ámbátor 

a finomkodás eme aktussal enyhén nem adekvát: az ember lábat mos, 
ásít, mint a víziló, durrog, piszkálja hagymát a fogai közül (viszont a 
, ;lefekszik" az egy szimpla elkötelezetlen: zutty!) — szóval, úgy feküdtem 
le, mint akit holnap akasztanak. 

És lássanak csodát! (Ezt Józsi-Jen ő  bácsitól tanultam sokmindenes-
tül). A tudatalattim nem akart megbékélni a kivégeztetés gondolatával: 
míg én aludtam, valami megforrott bennem. 

Éjfélkor- feltápászkodtam (azelőtt nem, aztán se soha!), leültem az 
asztalhoz és írni kezdtem a sötétben. 

Meg sem fordult a fejemben, hogy reggel egy kurva betűt sem 
tudok majd elolvasni az egészből. 

Lássanak csodát (II.)! 
El tudtam olvasni. 
Persze, mert lázamban akkora betűket írtam, mint a ház. 
évöltő  sikert arattam. 
Diáktársaim már azért is boldogak voltak, hogy a felolvasás nem tar-

tott sokáig. 
A címe — lehet, hogy látták már a Téglák-barázdákban is — 

VERON. 
Iskolaújságunk, a MUNKÁNK rögtön lecsapott rá és f őhelyen k#izölte. 
Igaz, hogy én voltam a felelős szerkesztő. 

TARI ISTVÁN 

SEMMISÉG 
semmiség 
kis karcolás az egész 
szuronyod a bukó 
nap valagába 
akadt 
távcsövedben 
házfalak világoltak 
úgy hogy megcsapott a frissen 
oltott mész 
a pelyvás sár szaga 
a pajtákban dohány száradt 
mocska markodban 
nyereg alatt puhított 
nótára gyújtottál 
hisz katona voltál 
hűlő  fűcsomók között 
vigyáztad 
a képzeletbéli vonalat 
országhatár volt a neve 
ezzel az erővel 
költészet is lehetett volna 
fél lábbal 
átlépted 

egyik feled ott 
másik itt 
hol oda 
hol vissza 
húz- 
tad 

BÍBORPALÁST 
tegez ő  viszonyban 
vagyok a fákkal 

rámutatok az egyikre: 
te vagy a tél — mondom neki 
fészek hullik 
elibém 
megrendülten veszem kézbe 
e töviskoronát 
az énekesek tollal 
bélelt 
töviskoronáját 

vérem hozzá 
a bíborpalást 
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KÉZFOGÁSOK  

BOSKO PETROVIC 

A LEÁNY ÉS A KATONA 

Mint ahogy minden más, ami a napokban történt — különösen az utóbbi 
két-három napon, amikor az egész világ egy furcsa, fantasztikus látvány-
nyá alakult —, most ez is így történt. Isten tudja hol, teljesen ismeretlen 
emberek között és idegen házban volt, mégis úgy rémlett neki, hogy 
hazaérkezett. A házbeliek — amint bemutatkozott és elmondta, hogy 
ez meg ez a katonatársa küldi — úgy fogadták, mintha régóta ismernék 
és úgy is viselkedtek. Azt a katonatarsát különben is mindössze néhány 
napja ismerte. Mégis, természetesnek tartotta, hogy ide, ebbe a házba 
küldje. Ha megérkezik, mondta neki,  abba _a kisvárosbar  amelyben egyéb-
ként senkit sem ismer (Senkit sem ismersz, soha nem jártál ott? , — Nem, 
mondta a katona), térjen be Bašić  espereshez — akit ott mindenki 
ismer — és csak annyit mondjon, hogy együtt voltak, és hogy ő  küldi: 
az esperes a nagybátyfa. đ , a bajtársa, nem akart erre jönni, hanem más 
irányba indult, és most, ebben a csudában és káoszban, ki tudja, -merre 
tűnt el. 

Azt mondta, hogy hazajön, válaszolta a katona, amikor az esperes 
az unokaöccséről érdeklődött, ez volt az első, és valljuk be, vallató jel-
legű  kérdése — mégis, ezekben az id őkben, nem teljesen veszélytelen 
egy idegent befogadni —, habár ezzel a kérdéssel már elkésett, mert már 
befogadták a házba, leültették. 

Egy rövid ideig egyedül maradt. Az esperes valamiért kiment a 
szobából és egyedül hagyta. Amikor fogadta, úgy viselkedett vele, mint 
vendéggel, de hogy így magára hagyta, látszott, hogy nem tartja egészen 
vendégnek: egy vendéggel ilyesmi nem történhet meg. Mi is ő  valójában, 
vendég-e, vagy, ami valószínűbb, egy jövevény, akinek segítséget nyúj-
tanak és részvétet éreznek iránta? 

Mindenesetre egyedül maradt a szobában. Nem tudott felocsúdni, 
és nem találta fel magát, azt kérdezgette magától, hogy valóban itt van-e, 
és hogy mindez mit jelent. Igaz-e, hogy ott ül, és nem ismeretlen ország-
utakon gyalogod, hogy betérjen a falvakba, elhagyja a falvakat; a szobá-
ban van-e, a feje felett mennyezet van-e, nem a zuhanórepülésben meg-
jelenő  repülőgépek, amelyek az erdő  széle vagy a hegycsúcs felett húz-
nak el , hirtelen, óriásan, míg ők, a katonák valamennyien, a hosszú, 
rendetlen menetoszlopból szétfutnak, elvetik magukat, ott, ahol éppen 
érte őket a meglepetés, ösztönösen tárgyként hullanak, és hogy nem 
menekül oldalvást az ellenséges katonák el ől, akik motorkerékpáron 
üldözik, ritkítják soraikat és más menetoszlopokat, ahol a katonák 
fegyvertelenül, kigombolt katonaköpenyben, kifordított sajkacsában (a 
megadás jele) támolyognak; a motorosok betörnek a látóhatárba, majd 
gorsan el is tűnnek, és ily módon fájdalommentesen orozzák el t őlük 
a látóhatárt, az országukat; és most — ismét — előtte van ez a szoba, 
és benne ő, egyedül. 

Szoba, csend. Mennyire különbözik ez a látvány attól, amilyen az 
elmúlt két-három nap a valóságban volt; csendőrök a csendőrallomá 
son, ahova naivan betoppant, követelve, hogy egysége számára utalja-
nak ki egy öl tűzifát — a csendőrök egy hosszu asztal mellett ültek 
teljes létszámban, mint valami komoly testület a sorsdönt ő  kérdések 
megszavazása előtt, és hallgattak, majd amikor megismételte, hogy mit 
akar, abban a pillanatban már tudatában volt, hogy követelése • nem 
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helyénvaló, mi több, azt is megérezte, hogy ő  most valamilyen szertartást 
zavart meg, egy vér nélküli áldozatbemutatást, amely égy titokzatos; de 
valós oltár mögött folyik, ugyanúgy, mint itt, ezekben a durva és egy-
szerű  embereknek a lelkeiben, akik nem tudják, hogy mit tesznek, mit 
tegyenek; — újra rendesen földet ért, de elhagyott repül őgépek a sima 
mezőn egy élesen kanyarodó erdő  'széle mögött, mely fekete volt a 
késő, sűrűsárga alkonyban, meleg volt a csendben, amelyben az első  
tavaszi bogarak zúgnak és a pokok az alacsony ágak között szövik 
hálójukat — így — két elhagyott repülőgép, bogarak, alkony és csend; 

hír, amely egyszeriben elterjed az egész menetoszlop hosszán, ki 
tudja, honnan ered, ki tudja, kik által, hogy a Száván, az ő  lefegyverzett 
visszavonulásuk irányában, aknára futott két folyami monitor, — egye-
düli olyan esemény, amely háborúra hasonlít ebben a nemháborúban; 

és akkor, hirtelen, mint minden más, ott a falusi vendégl ő, ahova 
jobb nem belépni, ahonnan bakancsok frenetikus dobogása, zene és 
tompa, a testek tömegére mért ütések zaja hallatszik; 	vagy az ő  
kocsisoruk, rögtön azután, hogy elhagyták állásaikat, amint a hegyr ől 
ereszkednek alá a tágas völgybe, még egy alkonyba, végeláthatatlan hosz-
sžúságban —. 

Igaz-e, kérdezi önmagától, és mit jelent az, hogy most, ebben a 
pillanatban, katonaposztóba öltöztetett testét egy kopott huzatú, régi-
módi altdeutsch fotel tartja ölében, ennek az ismeretlen polgári háznak 
ebédlő-szalonjában, míg szemei el őtt egy sötét gesztenyeszínű  kétszár-
nyas ajtó körvonalai látszanak, amelyen keresztül egy pillanattal koráb-
ban az esperes távozott, és magára hagyta Őt. 

Az ajtó minden másnál jobban és erősebben foglalta le tekintetét: 
jobban, mint az asztal, a nehéz, rojtos szél ű  terítővel, a kék üvegből 
készült, ezüsttel díszített tálca, a zongora, a nagy, alácsüng ő , áttetsző  
ernyős lámpa, a kanapé, amelyet kék plüss borított és kerek párnáik 
végein sárga rézkarikák lógnak, és az indokolatlanul magas támláját 
fafaragás díszíti — mindennél jobban, ebben a polgári szobában, amely 
olyan volt, mint megannyi polgári szoba, olyan, mint az övé is odahaza, 
amelyre mindez nagyon emlékeztette. 

Nem kérdezve magától, ismerte a szoba légkörét, a benne lev ő  
tárgyak jelentőségét — mindaz maga beszélte el neki élettörténetét. 
Ez is akaratlanul történt, a csendben, amelyben egyedül maradt, és 
amely, úgy érezte, megsokszorozódott: az emlékezés a jelen csendjévé 
változott, éppen úgy, mint ahogy valós csend és a csend valósága is 
volt. Mint emlékezés jótékonyan hatott: mint valóság, tudatos vagy 
tudatosított, fájdalmasan és veszélyesen érintette. Csak pillanatnyi meg-
állás volt ez ebben a fárasztó-veszélyes zűrzavarban, magába zárkózás 
a szakadatlan rohanásban. Ám, minthogy a rohanás tovább tartott, azaz 
éppen növekedett, ez a megtorpanás a hazug csend volt. A fájdalmas 
csend volt, de neki jólesett. Úgy érkezett, mint egy mosoly és zokogás; 
átváltozott és átalakult, mint minden más: a nyugtalanság lázasan növe-
kedett a nyugalomban. És ez a nyugalom egyik pillanatban torkon 
ragadta. De ő  szemeivel mentette magát. Az ajtó felületébe kapaszko-
dott tekintete, amely kevéssel ezel őtt feltárult, majd újra bezárult abba 
a mozdulatlanságba, amelyben volt — ah, ha valóban minden így le 
tudna nyugodni. 

A sötét gesztenyeszínű  ajtó, amely a kéz érintésében a festékt ő l 
volt csomós, magas ajtótokban végződött, és a falban összeért a mennye-
zettel. A kötődés röviden, biztonságosan, bárhol és bármikor megtör-
ténő  eseménnyel szemben önállóan bekövetkezett: csendesen és er ősen, 
mint a gondolat ősereje, így kötődött egybe a mennyezettel, amely 
megállította. A két fehér és tiszta felület összeért, nekiment és meg-
szüntette egymást absztrakt nyugalommal, a gondolat elemi erejével, 
úgyhogy éppen kellemessé vált, és távol állt, csíramentesen a történé-
sektől és tisztán, közvetlenül; megzavarhatatlan akció, amelyet órák 
hosszat lehet érdeklődéssel figyelni. Mondjuk, betegségben, amikor a 
szemnek a messzi és nyugodt sétán nincs más helye — ah, ha valóban 
csak betegség lenne, és ha így maradhatna a végtelenségig. 
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Nem ez történt. Bejött egy nő, szolgáló vagy rokon, egy tálcával. 
Ennivalót hozott neki, tojásrántottát, kenyeret, zoldhagymát — neki, a 
másod-, harmad- vagy hány napja éhes katonának, akit barátja küldött 
a nevével, amely varázslatos erővel hatott a házigazdára, mint a suj tár. 
Tojásrántottát, neki, a véletlenül betévedt vendégnek, az egyedüli ételt, 
amelyet valóban el lehetett készíteni a napnak ebben a szakában, ebéd 
előtt, amelyet most készítenek, és amelyre minden bizonnyal őt is 
meghívják, s talán tovább is maradhat, ha úgy tetszik majd, vagy 
kénytelen lesz, már aszerint, ahogy lesz, menni, mert nem tudni még 
semmit. 

Nem tudott semmit. Azt sem, ami valóban történt, visszavonult-e 
a katonaság, vagy vár még rá a lövöldözés, vagy sem, háború van még, _ 
vagy már elmúlt. Senki sem tudta, hogy mi van az országban, de 
még azt sem, hogy mi történik ebben a kisvárosban. ő  nem tudhatja, 
mert éppen csak hogy megérkezett és keveset látott a városból — város 
parkkal, gimnáziummal, fiúkkal és lányokkal, és az elmaradhatatlan 
gimnáziumi teadélutánokkal; el őször látta és csak nagyon felületesen, 
akárcsak ezeket az embereket, akiknek a házába került és akik közül 
csak a házigazdát, az esperest, az esperesnét ismeri, aki az ebéd elkészí-
tésével van elfoglalva, két leánya is a házban van valahol, de lehet, 
hogy csak az egyik a leánya, mert a másik egy szomszédságbeli barátn ő  
Mehet, de melyik a • kettő  közül? 

Szabadkozva ---megköszöntem - az motelt és enni—kezdett, továbbra - -is 
magára maradt, habár úgy látszik, hogy az esperes bizonyosan a házban 
van, csak egyedül hagyta őt, lehet, hogy később visszajön, és amíg ő  
eszik, majd részletesebben kérdez ősködik, hogy honnan jött, és amíg 
a feleleteket hallgatja szemlátomást, valami másra gondol. Megbízha-
tóbb és lényegesebb tájékoztatásra kíváncsi annál, amit az ablakból 
lát, a ház előtt felhangzó lépéseknél, a hangoknál, amelyek id őnként 
behallatszanak az utcáról, de más hangoknál is, amelyek a labdarúgó-
pályán kiabáló tömeg hangjára hasonlítottak, távoliak, és talán tévedést 
is okozhatnak. 

Természetesen mindez semmi határozottat nem jelent, és nekik 
nincs mit közölniök egymással. A katona elbeszélhetné élményeinek rész-
leteit, de amikor ezt megkísérli, belátja, hogy ennek semmi értelme — 
mit ér az erdőszéli elhagyott repül őgépekről beszélni, a kocsisorról, ho-
gyan ereszkednek a hegyoldalon lefelé? Magyarázat helyett valóban csak 
a helyzeten eluralkodó fantazmagória derül ki. Ugyanakkor az is világos, 
hogy az esperest az ő  meséje a legkevésbé érdekli, hogy nincs rá szük-
sége, azt tartja, hogy ő  a valóság megkerülésével mesél neki valamit, 
éppen Úgy, ahogy egyébként az esperes is válaszolgat neki. ő  sem tud 
a katonával semmit közölni. 

Mi történik, merre tart a katonaság, hol van az ellenség — a vá-
rosban nincs sem az egyik, sem a másik —, kik azok, akik kiabálnak, 
semmi sem bizonyos. Nem tudni pontosan semmit, bármi feltételezhet ő , 
mit jelent az, ebben a hírzűrben, hogy valakik a városban ledöntöttek 
egy emlékművet; mint ahogy azt sem lehetett tudni, mit jelent a rádió-
ban elhangzott nyilatkozat, amelyről a katona hallott már, de sem ő , 
sem az esperes nem hallotta a saját fülével, bár a rádiókészülék ott áll 
a fal mellett egy asztalkán. Az esperes akkor vagy nem volt otthon, vagy 
nem kapcsolta be a készüléket és az csak hallgatott, vagy a legvárat-
lanabb időben egy-két mondatot mondhatott, ami ebben a részében az 
országnak teljesen összefüggéstelenül hatott. Az egyedüli és valóságos 
és érthető  hír az volt, hogy az ellenséges repül őgépek a főváros felé kö-
zelednek, ami után beállt a csend. 

Igy semmit sem lehet mondani, és eközben világossá válik az, 
hogy szakadatlanul történik valami. Ez nem az az általános nyugtalan-
ság és rendetlenség — végső  fokon ők nem jelentenek semmi különlege-
set —, hanem egy hosszú forrongás, bizonyos alapvet ő  állapotok és vi-
szonyok elmozdulása (ki tudja, mennyire tartós, vagy csak felületes), 
amely a mélyből jön és ezért nem teljesen világos. Nem tudni persze azt 
sem, csak érezni lehet, mint a gennyesedés folyamatát. Lappangás, amely- 
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ről nehéz bármit mondani, kivéve talán megdöbbenni, huhogni, sejteni 
és lehetséges tévedni; ez újra csak növeli a nyugtalanságot. 

Igy beszélgetnek, és beszélgetésük nyugodtan folyik. Az asztal mellett 
ülnek, szemben egymással, betartva a formákat és az illedelmes távolsá-
got, ami ismét csak nem felel meg a valóságnak, mert a katona, akit 
vendégként fogadtak, nem vendég, míg az esperes az udvarias házigazda 
szeregében valójában csak egy irgalmas vendéglátó, aki a véletlenül be-
tévedt utast megeteti. A látogatás hangulata, amelyet az esperes kérdései 
sugalmazhattak volna a katona házáról, szüleir ől, szolgálatáról, hirtelen 
megszakad és megtagadja magát abban a pillanatban, amikor elhallgat-
nak. Ekkor előtűnik a minden  esetben másféle valódi pillanat: egyszer 
kiélezett, máskor életfélelemmel telített, most kalandos, máskor meg tiszta 
képzelődés. Ez a pillanat mindenkor átvágja a megszokott és természetes 
helyzetet, amelyét szeretnének megtartani. Halmozódik, id őnként már fá-
rasztja őket, így mindketten úgy érzik, amikor magukhoz térnek, mintha 
egy átmeneti, de nagyon kellemetlen részegségb ől ébredtek volna. 

Tehát nem lehet beszélgetni. Ám hallgatni sem lehet. Mit lehet ten-
ni? — Semmit. Készül az ebéd. De az id ő , csak az ebéd bizonyosságával, 
nagyon elhúzódik. Habár csak tízkor érkezett, és az ebéd természetesen 
délben lesz, a katona úgy érzi, hogy már nagyon régen itt van és hogy 
már mindent tud, amit meg lehet tudni és kapni, ebben az ebédl ő-sza-
lonban; azt is, ami már az első  pillanatban, ami csalódás, vagy túlságo-
san felcsigázott érzékenység következménye. Úgy t űnik, hogy az az irri-
táció — amelyet ő  csak sajátjának tart — illetlen, vagy sokkal jelent ő-
sebb, sértő  és megalázó, és hogy mindenképpen le kellene küzdeni. Kelle-
metlenül érzi magát. 

Jön egy repülőgép — jelenti a leány, aki a folyosóról lép be. — Azt 
mondják, géppuskázik. 

Kié a gép? — kérdezi a katona, és nem tudja pontosan, hogy kivel 
beszél. — A miénk? 

Hogy lenne a miénk? 
Hát, a miénk is szokott géppuskázni — mondja ő , mert még 

tegnap, abban a városban, ahova éppen megérkezett, s űrűn kellett a ház-
falak mellé vetnie magát egy ilyen repül őgép miatt, amely időről időre 
megjelent és lőtt, nem tudni, miért. — Nézzük meg. 

Kimentek, otthagyva a hallgatagon ülő  esperest. A folyosóról egy 
nagyon szűk udvarba léptek, amely felett a csillogó tavaszi ég kéklett. A 
repülőgép a magasban zúgott, ők pedig vártak, hogy meglássák, merre 
repül. Távolodott. Semmi. 

Elmegy — mondta a katona. — Menjünk be. 
Valami miatt jobban tetszett neki úgy. De a leány nem akart be-

menni: Elindult ugyan a katona után, de megállt a bejárat el őtt, azután 
az ebédlő  ajtajánál, a folyosón. 

Belgrádi egyetemista? — kérdezte a katonától. 
Nem vagyok többé az. Tavalyelőtt diplomáiltam. 
De Belgrádban, ugye? 
Igen. 
Ah — mondta a leány. 
Maga is Belgrádba készül? 
Igen — válaszolt a leány. 
Mit fog tanulni? 
Még nem maturálok. Csak az érettségi után megyek Belgrádba. 

Jövőre — mondta a leány naiv meggyőződéssel és falénnyel, és korai lel-
kesedéssel az iránt, ami az egyetemen, Belgrádban vár rá. — Milyen a 
belgrádi egyetemisták élete? Politikai munkát is végzett? Kultúrmun-
kát folytatott? Milyen egyesületekben? Hol étkezett? A diákmenzán? 

Igen. 
A néném is. Ő  is Belgrádban tanul. Most is ott van. Féltjük, 

mert azt mondják, Belgrádot bombázták. Ő  Zimonyban lakik. 
Ugye, alig várja, hogy Belgrádba indulhasson? 
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Alig várom — mondta habozás nélkül a leány és láthatóan el-
pirult a folyosó félhomályában, nem a szégyentől, hanem az elégedett-
ségtől, hogy végre olyan valakivel beszélhet err ől, aki meg tudja érteni. 
— Tudom, hogy milyen az egyetemista élet, hallottam róla. De mesélhetne 
maga is valamit. Meséljen nekem. 

Számára ebben a pillanatban megsz űnt a háború, a zűrzavar, a lát-
hatatlan történések körülöttük. 

Én már két éve nem vagyok ott. Dolgoztunk, politikailag képez-
tük magunkat, az étteremben is, az egyesületekben is, a diákotthonban 
is. Majd meglátja, most nem mesélhetek magának — mondta a katona, 
maga is belesüppedve azokba a napokba, hogy közvetlenül azután, csak 
megfordulva, útra ott találja magát az ismeretlen ház folyosóján, egy 
kellemetlen háborús zűrzavarban. 

,De a leány, aki elpirult, nem hátrált meg. 
Megkérhetném valamire — szólt a katona ekkor, aki úgy érezte, 

hogy nem csak évei száma szerint, a leány áll hozzá legközelebb. 
Tessék? 
Már három napja sdkat gyalogolok. Nagyon fáj a lábam. Adna-e 

nekem egy kevés langyos vizet, hogy megmossam és megpihentessem a 
lábam? 

Ó — mondta a leány, elégedetten, hogy végre segíthet a kato-
nának—, miért nem szólt előbb? 

Bement a konyhába, majd kicsit kés őbb visszajött egy kancsóval, 
bevezette a téglával kirakott fürd őszobába, ahol mosdótálak, törülközők 
és vödrök voltak, leültette egy kisszékre, eléjetett egy lavórt, teleöntötte 
vízzel, elmosolyodott, majd kiment. 

Miután felfrissült és újból felhúzta a cip őjét, .a katona a folyosón 
találta a leányt, amint ott várakozott rá. 

Jobban érzi magát? 
Köszönöm — válaszolt a katona. 

Közben eljött az ebéd ideje. 
A katona bement az ebédl őbe; úgy érezte, hogy ott már valameny-

nyire otthonosabb. Meglátta a vasárnapi ebédhez megterített asztalt, ame-
lyen a kenyér és a szalvéták mellett porcelánfénnyel csillogtak a tányérok 
az imént elővett abroszon. Abban a sorrendben foglaltak helyet, ahogy azt 
a házigazda meghatározta: a katona a leány mellé ült, majd az esperesné 
következett és végül az esperes. Az asztal tisztasága és a családi rend 
nyugalma tompa ellentéte volt a valóságnak, az asztal körül ülők érzé-
seinek, és ez szinte fájdalmasan mart beléjük. Az ebédet pedig enni kel-
lett, hozzáfogtak, kóstolgatták, szertartásosan. Vasárnapi ebéd, a leány 
állandóan azon fáradozott, hogy váratlan vendégének tányérját megtöltse, 
habár az nemigen bírt enni. Mert az evést is, akárcsak a beszélgetést is, 
állandóan megszakította a jövés-menés, hangok vagy zörejek a város irá-
nyából (olyan helyekről, amelyeket a házbeliek minden bizonnyal ismer-
tek, de a katona nem tudta elképzelni, hogy honnan jönnek, így hát szá-
mára jöhettek a piacról, a térről, a pályáról vagy valamilyen udvarról) és 
emiatt nehezen tudta lenyelni a falatot. Nehéz volt már ránézni is: bá-
ránypecsenye és burgonya, zöldsaláta és aludttej — szép tavaszi, húsvéti 
bőség. És az is, amit ilyenkor mondani illik — mondjuk megdicsérni az 
ebédet —, fojtogatta, és a lidércnyomás láthatatlan hálójába gabalyodott. 
Mégis ettek, erőltetve, hallgatások szüneteivel harcolva, amelybe kerül-
tek, és amely kísértésbe hozta őket, az abrosz gondos fehérségével, a kris-
tályüvegbe töltött borral és a csendes zongorával a szoba sarkában. A 
katona megállt, majd újrakezdte, megköszönve a leánynak a tányérjára 
rakott ételt, alti megértéssel és hallgatólagos szolidaritással nézett rá. 
És míg az étkezés így folyt, a meleg ételek illatában újra felhangzott a 
repülőgép zúgása. M int egy óriási cserebogár, száraz deszka töréséhez 
hasonló recsegéssel és néhány kiáltás hirtelen falhangzásával esett be 
a csendbe. 
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Megint — jegyezte meg az esperes. 
A leány felugrott és elindult kifelé. 

Ne menj! — kiáltott utána az esperesné. — Mit akarsz ott? Vi-
gyázz magadra! 

A katona is a lány után indult és pont amikor az udvari ajt óhoz 
ért, a repülőgép berepült a feje felett lev ő  derült égbe. Rézsútos irányból 
dörgött fel és az ellenkező  oldalra egy sorozatot lőtt. Két-három golyó 
elérte a szomszéd tet őt és néhány cserepet összetört. 

Vigyázzon! — kiáltott a katona a leány felé, aki éppen azon az 
oldalon volt, de az eresz alatt. 

Itt nem árthat nekem! — válaszolt a leány, aki láthatóan nem 
ismerte fel a veszélyt, talán azért sem, mert az annyira értelmetlen volt 
egyébként is: a szép, tavaszi ebéd közben úgy jött, mint pillanatnyi 
gondűző . 

A katona is így érezte. De rögtön ezután maga előtt látta a hábo-
rút, a lehetségest és elhagyottat, de amely csak ideiglenesen ilyen, csak 
egy pillanatra szakadt meg, hogy azután mégis, elkerülhetetlenül foly-
tatódjon. ő  nem tudta, hogy miként fog folytatódni, de érezte, hogy foly-
tatódik majd, szinte fizikailag érezte ezt, étellel telt gyomra is összehú-
zódott, enyhe félelmet érzett, amely a tavasszal keveredett, az orgona il-
latával, amely már virágzott az udvar szélvédett sarkában, a megszakí-
tott vasárnapi renddel, a leány alakjával, aki úgy mozgott az udvaron, 
lesve, hogy a repülőgép visszatér-e, zúgása valahol a hallhatósági határ 
szélén hallatszott, mintha táncparketten lépkedett volna. 

A katona nézte a lányt, mint ahogy a leány is őt, de a leány helyett 
ismét a világ fantazmagorikus széttépettségét látta — a félelmet, amely 
a tavaszi burjánzásból és illatokból csírázott, az emlékmű  feldöntéséből, 
látta az otthon biztonságának hazug csendjét, a rádiókészüléket látta, 
amely rákos hallgatásba merült, míg Belgrádot bombázták, látta a va-
sárnapi ebédet, amelyet a repülőgép géppuskatüze szaggatott meg — 
szeme elé tárult itt-tartózkodásának értelmetlensége és érezte, hogy el 
kell hagynia ezt az ismeretlen házat, minél hamarabb, még az adott pil-
lanatban. 

Azon tűnődött, miért is jött valójában ide? A katonaság után in-
dult? Melyik katonaság után, amikor az szétszéled, felmorzsolódik? Lát-
ta, hogy értelmetlen az, amit elgondolt; ugyanakkor azt is tudta, hogy 
semmit sem gondolt el, csak Cselekedett, amikor elengedte magát a lej-
tőn lefelé, az első  előtte mutatkozó irányban. 

Megfordult és tűnődve lépett a folyosóra. Azon gondolkozott, hogy 
mit tegyen, és ez a gondolat megkönnyebbülést hozott a sokszer ű  nyo-
más alól, amellyel a világ feküdt rajta, összekuszáltan és megközelít-
hetetlenül. 

Üjra belépett az ebédlőbe. Várt egy pillanatot, majd megmondta, 
hogy elmegy. 

Hogy, hova? — kérdezte az esperes. 
Felülök a vonatra, talán elérem azt, amelyik Belgrádba megy. 

Oda megyek. 
Azt várta, hogy majd lebeszélik, tartóztatják az illem kedvéért, de 

nem tették, és ő  rögtön megértette, hogy így természetesebb. 
Mikor indul? — kérdezte az esperes. 

A katona felkelt. 
Mindjárt megyek. Jobb napvilágnál odaérni. 
Ez a legjobb — hagyta jóvá az esperes. 

A katona a derékszíja után nyúlt, amit az ilyen helyzetben jobb 
volt a katonaköpeny alatt viselni, felcsatolta és búcsúzkodni kezdett. Sie-
tős volt az útja. 

A köpenyem és a sapkám kint van — magyarázta, hogy miért 
búcsúzkodik máris, félig Öltözötten. Megköszönte, hogy ilyen kedvesen 
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fogadták, ebédet adtak neki és így tovább, és míg az esperes és az 
esperesné szabadkoztak, ahogy már szokás, ő  azt érezte, hogy újra el-
kapja az örvény is, hogy mégis így a legjobb. A legfontosabb minden ámí-
tás ellenére elindulni és megkeresni a zurzavar valódi okát, látta, hogy a 
háziak is hasonlóan gondolák, és ez az oka annak, hogy az ő  hirtelen 
és határozott távozása nem lepte meg őket. 

Vette a köpenyét, belebújt, fejére tette sapkáját, mondott még 
egy-két szót, majd elindult. Szerencsés utat kívántak neki, elmagyarázták, 
hogy merre találja az állomást. Kikísérték a kapuig, kizárták a kaput, 
kiengedték, de . ki sem néztek az utcára. A katona elment, anélkül, 
hogy visszanézett volna, és eszébe sem jutott — ahogy egyébként a 
házbelieknek sem —, hogy a leánytól el sem búcsúzott. 

Az állomásig végig 'kellett mennie az egész hosszú főutcán, amely 
üres volt és forró a kora délutánban, aztán jobbra fordult, elhaladt egy 
nagy fakereskedés, majd a sínek mellett, összerakott fa- és mészraká- 
sokat hagyott el, ahol téglázott járda vezette, majd tovább haladt a 
száraz kaviccsal behintett kocsiúton, a hagyományos eperfák árnyéká-
ban, amelyek már erősen kizöldelltek. Ez az út hasonlított a más, hasonló 
városokban levő  járdákra, ezért úgy rémlett neki, hogy ismeri ezt az 
utat. Azt, hogy miért volt üres az utca, a korai, ebéd utáni idővel lehe-
tett magyarázni, amikor az emberek pihennek, vagy a délutáni sétára, 
szórakozásra készülnek. Mintha nem lett volna másképpen. Igy, isme-
retlenül, - -nagyon-furcsára hatott._ Még  veszélyes_ is Tehet, minden nérlkül, 
kigombolkozva, egy olyan valakinek, mint ő , aki katonaruhában siet az 
állomásra, és az ismeretlen esperes házából távozott. 

Az emeletes, sárga téglából épült állomás, amelynek peronja vas-
kerítéssel volt bekerítve, a kerítésen faládákba ültetett virágokkal, meg-
lepő  módon, tele volt katonákkal és civilekkel. Teli volt katonákkal a 
peron és a terasz, és még 8 lombos gesztenyefák alatt is ácsorogtak, 
egészen a magas téglaoszlopokon álló raktárakig. A katonák mászkáltak 
és zajongtak. A civil utasok a várótermet foglalták el; ültek és hallgat-
tak. 

zajongtak. 
 katona bement és leült közéjük. Itt sem volt kérdeznivalója. A 

katonaság, láthatóan, nem tudta, hogy mit tegyen, merre menjen. Ám 
ugyanekkor az is látszott — isten tudja, mit ől volt ez nyilvánvaló —, 
hogy valaki irányítása alá tartoznak: az egyenruhás, fegyvertelen em-
bertömeget valaki, valahonnan vezeti. A katona ezt rögtön megérezte, ez 
a tény tulajdonképpen meghatotta. De vigyázott arra, nehogy elárulja 
magát, és ugy tett, mintha nem tartozna közéjük. Várt és hallgatott, 
hallgatta a kintről jövő  zajokat és a bakancsok zörejét az épület körüli 
kavicson, a rendszertelen lépéseket, néhány elfutó lépést, kiáltást, majd 
ismét az állandó zajongást. De egyszer sem fordította a zajok felé a 
fejét. 

Nem lehetett tudni, hogy mikor melyik vonat jön, és hogy jön-e 
egyáltalán, habár a jelzőberendezés állandóan jelzett, lehet, hogy hiába-
valóan. Hosszú várakozás után azonban megérkezett a vonat. Egyszerre 
csak ott volt az állomás előtt, megállt, hosszú volt, erős, dohogott. A 
civil utasok, mintha megbeszélték volna, felkeltek és kitódultak a váró-
teremből, üresen hagyva a fényesre koptatott zöld padokat, és egyedül 
hagyták a katonát. 

A katona figyelte, hogy akarnak feljutni a túlzsúfolt vasúti kocsikba, 
hogy fogynak a civilek a peronról, hogy indulnak a vagonok, számára 
ellentétes irányba. Nem mozdult. Ült a homályban, közvetlenül annál az 
ablaknál,  amely a katonákkal zsúfolt térségre nézett és beárnyékolták 
a gesztenyefák. Az ablakon a ferdén sütő  nap néhány pecsétje látszott, 
amely bejutott a gesztenyefák koronáin keresztül, a sugarak a földre 
hullottak, és ezek, mintegy függönyt alkotva, elbújtatták a katonát a 
zöld és sötét sarokban. Ennek a saroknak ölén, nagy magányában, azt hatá-
rozta, hogy kitart, amíg a másik vonat nem érkezik, az, amely Belgrád 
felé megy, habár nem volt semmi bizonyosság arról, hogy a várt vonat 
meg is érkezik. A katona várt és arra törekedett, hogy megfeledkezzen 
az idő  múlásáról. Kinézett az ablakon és az állomás raktára mellett 
meglátott . két karszalagos civilt, amint valamit magyaráz néhány kato- 
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nának. Ez nem kellett, hogy jelentsen valamit, de ő  mégis harcolt a 
kételyekkel és akaratlan feltételezésekkel, amelyek megzavarhatták abban, 
amit tenni akart. Míg állandóan és nagyon erősen ingadozott a katona-
ság kellemetlen jelenléte és az er őltetett egykedvűség között, azt érezte, 
mintha valaki lesné, valami mardosná. 

A vonat nem jött, közeledett az este: már lassan sötétedett, vörö-
södött az ég alja, hűvösödött. Ekkor odakint parancsszavakat kezdtek 
kiáltozni. A katona nem értette, hogy milyeneket. Az ablakon keresztül 
látta, hogy azok a katonák, akik a civilekkel beszélgettek, minden irány-
ba szétszeledtek és hogy ők vezényeltek. Lépteik is hallatszottak. 

Katonák, sorakozó! — hallatszott az 'egyik közeledő  katona hang-
ja. — Mindenki a sorba! 

Hallatszott, hogy a tömeg engedelmeskedik a parancsnak és sora-
kozik. 

Katonák! Sorakozó! Minden katona a sorba! — hallatszott most 
egy másik katona hangja. — Minden katona a sorba, és hagyja el min-
denki az állomást! Mindenki hagyja el az állomást! 

A parancsszavakat átvették más hangok is, az egyik itt, a másik 
ott, a harmadik ugyanúgy. Szájról szájra vitték a parancsot. 

Sorba és elhagyni az állomást! 	ismétli egy hang nagyon közel- 
ről. — Ti kerüljétek meg az állomás épületét, nehogy valaki itt marad-
jon — mondta azután, mintha valakihez beszélne. — Vigyázzatok, hogy 
egy katona se maradjon az állomáson. 

Néhányan szétfutottak, hallatszott, ahogy köröznek. A katona a sa-
rokban maradt, nem mozdult. Behúzódott, mintha még szilárdabban elha-
tározta volna, nem tesz eleget a parancsnak. Ekkor valaki elhaladt az 
ablak alatt. 

Katonák, a sorba és hagyják el az állomást — csendült fel 
egy hang az üres peronon. Aztán az illető  felment a teraszra, feltűnt a 
váróterem nyitott ajtaja el őtt és egy pillantást vetett befelé. A katonát 
nem vette észre. Majd behallatszott, amint a kavicsos úton gyalogol a 
fal mellett és eltűnik. 

Minden elcsendesedett, a katona is, mintha pásztázott térségen len-
ne. Végigélt még egy érthetetlen eseményt, valóságot, amely egyszerre 
csak létrejött, majd hirtelen véget ért, szertefoszlott. Egyedül voltak, ő  
és az alkony, amely már a váróteremben sötétlett és láthatóan növe-
kedett az álomlátó csendben. 

Egyszerre csak, valaki belépett a váróterembe. A katona mozdulat-
lanná vált. 

Maga van itt? — szólalt meg valakinek a hangja, amelyet a 
'katona nem ismert meg, mert megsüketedett az ellentétes várakozástól. 
Nem tudta, hogy hozzá fordult-e az a valaki, de összerezzent. 

Ah, maga van itt! — mondta a hang újra. 
Hirtelen felállt, vagy csak úgy tűnt neki és azt érezte, hogy szét-

törik valamilyen történet, vagy hogy mély ájulásból tér vissza az életbe. 
Az élet úgy jelentkezett, mint az a hang, lehet ugyan, hogy nem lágyan, 
polifonikusan, mint egy éneklő  sokaság hangja. Végül is, a valóságban 
csak egyetlen hang volt, a leány hangja, aki tavaszikabátban lépett be 
a váróterembe, alakja elmosódott az ajtónyílás világosabb hátterében. 
De a váratlan és homályos kép színeivel ő  is úgy jött, mint egy látomás. 

Most már nem félt. 
Mindenütt kerestem. Kerestem.. Miért ment el olyan hirtelen? 

— kérdezte a lány. — Csak egy pillanatra mentem át a barátnőmhöz, 
akit délelőtt látott, ott lakik mindjárt mehetünk. Maga pedig addig 
már elment. 

El kellett mennem — mondta a katona. — El kellett mennem. 
Tovább megyek. 

Hazamegy? 
Nem tudom. Lehet, hogy haza, lehet, hogy máshova. Meglátom. 
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Sajnálom — mondta a lány. 
Hát ... 
Maga után indultam. Nem akartak elengedni. Aztán magammal 

hoztam ezt, mert hallottam, hogy semmit sem hozott magával. 
És papírba csomagolt ennivalót nyújtott át a katonának. 

Emiatt hagyta el a házat? — szólt a katona és a csomagra muta-
tott. — Nem kellett volna. Kés ő  van. 

A leány elhallgatott, már alig látszott a sötétben. Megfordult, indul-
ni akart. 

-- Nem azért — mondta a katonának, aki meglep ődött, de az 
nyomban természetesnek tűnt a számára. — Nemcsak azért jöttem. 

Felemelte a fejét és a katona arcába nézett, mosolygott, míg ő  
némán egyenesen állt és az előbbi meglepődöttsége visszatért és mind-
jobban kiszélesedett, láthatóan, valamilyen nagy távolságig, melyet a 
leány bizonyossággal várt volna. Most ezt a meglep ődöttséget nézte, 
megelégedéssel és majdnem örömmel. 

Látszott rajta, hogy örül. Ezt a leány nem is titkolta. Aztán elfor-
dult és valóban elindult. 

A katona kilépett utána a váróteremb ől az alkonyba. 
Kint, egészen nyugodtan, az égen a nap sugarai a hegyi kristály 

színében vöröslöttek, visszatükröződtek a házal --tetej én, -agy úton. 
Most el kell mennie — mondta a katona. — Késő  van már! 

Veszélyes lehet — akarta még hozzátenni, de elhallgatott. Még 
egyszer megismételte: 

Késő  van. 
-- Igen — válaszolta a leány gyorsan. — Késő  van. Tudom. Megyek. 

SZEBASZTIÁN URBÁN Katalin 
fordítása 
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SLAVCO ALMAJAN 

SUGÁRZÁS 

Dicsér a nyílt ajtó dicsér játék dicsér szódagály 
Füleken és fehérjéken villamosként száguld a halál 

Homokba bújt gondolat mit a félelem felriaszt 
Belőled szív vad könyörtelen sugarat 

Falra és tompa sziklacsúcsra bohócok másznak 
Ajkukon hordják álmod t űzben vágtató lovak 

Szanatóriumban lovasok néma színjátékot adnak el ő  
Marcangol bennünket tér és letűnt idő  

Becsvágy és eszme nélküli fák 
Kérgüket öreg es őknek áruba bocsátják 

Nevetni fog az erd ő  oktalan szelet élesztve 
Névtelen kór hatol gerincedbe 

KÉPEK ÉS JELENSÉGEK 

Egyetlen tagadás vagy meg nem történés 
És a tojás nem hasonló a fűhöz 
A Q nem tojásban él 
A O nem f űjós 

A szétválás 
Vagy antisiker miatt 
A földben alvó gyökér 
Ágszülte gyümölcsöt sohasem ismerhet 

Ezért biztosan igen 
Ezért biztosan nem 

KŐVÉ VÁLOK 

Nem zöldül többé a lósóska 
Forgácsot keres hamuban szék és asztal 

Mondom mégsem érted k ővé válok 
Gyötör a lét és a nemlét 
Szöget ver falba padlóba 

Kő  szájából fakad a forrás 
Az álmatlanság az ódon tárgyak 
A különös és a talány 
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KŐNYOMAT 

Sem kereked sem szárnyad 
Elsodorják a házad 
Akadályozzák lépted 
Garast sem kell adni nyílik a zárad 

Nem értelek ámul a csiga 
A házadról beszélek szól az ember 

Téves és fájó a szavad csügged a csiga 
Amit látsz nem ház 
Zavaros nyelvével az ember a dolgok kérgér ől szól 
Ábécém ez mit hátamon hordok 
Talpunkkal b űvös táblára vetett 
Csigavilágtan 

Bölcs csiga mit tanulhatnék t őled 
Kőnyomat őrzi 
Mi látható szólt a csiga 

KETTŐS JÁTÉK 

Látom kik szedik le a burkolatot 
Kik fognak kett ős játékba 
Kőbe fába vésik 
Utálatukat és gyermekkorukat 

Csalódások érnek és edzenek 
A formálható térr ől divat beszélni 
Centrifugából kimentett új házassági divat 

Józan nyitányokba illeszkedünk 
Tömjén bet űk hullnak felmagasztalt feny őkről 
Nem várt esélyek lépnek el ő  
Senki sem veszít és senki sem nyer 

Aki a csillagokból jósol 
Aki a középpontban lélegzik 
A szívr ől ír bolondul leír mindent 
Kés őbb ajtót nyit és alászáll 

CSEND 

Hol a szárnyad tunya kígyó 	Jöjj kígyó 
Hol a szíved büszke f űszál 	Jöjj f űszál 
Hol az id őd bátor madár 	 Jöjj madár 

Jöjj szárnyatlan kígyó 	 Jöjj 
Jöjj szívetlen f űszál 	 Jöjj 
Jöjj id őtlen madár 	 Jöjj 

NAGY Margit fordításai 
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ÖRÖKSÉG  

HERCEG JÁNOS 

EMLÉKEZÉS VELJKO PETROVIĆRA 
SZÜLETÉSÉNEK CENTENÁRIUMÁN 

Amikor Zsófi belgrádi diák lett, régi barátságunk Veljko Petrovićtyail 
intimebb, családiasabb színezetet kapott. Könyveket, üzeneteket, s őt sü-
teményrecepteket vitt és hozott, s oly bejáratos lett a Vlajkovi ćeva 28-as 
számú ház biedermeieres hangulatú kis lakásába, hogy há két hétig el-
maradt, már jött a kedvesen sürgető  türelmetlen levél, hogy hol van 
és mi van vele. Hogy megszerették, abban nemcsak az ő  túláradóan behí-
zelgő, hangosan vidám természetének volt szerepe. Modora, viselkedése, 
egész lénye azt a légkört árasztotta, Mara asszony szavai szerint, amely-
ből ők oly rég kiszakadtak. A „bácskai úrilányt" testesítette meg a sze-
mükben, csak valamivel modernebb és szabadabb kiadásban, de talán 
ugyanolyan decens megjelenéssel, amilyen az óbecsei szerb paplányé 
lehetett az első  világháború előtt. Egy kicsit a régi bácskai világot is 
árasztotta, amelyből addigra már nem maradt semmi. S így nem is a 
szerb vagy a magyar volt a közös nyelv, amelyet észrevét len természe-
tességgel váltogattak Petrovićékkail, hanem az, amely nem szavakból, de 
az említett letűnt bácskai világ anyagából szövődött mint valami tár-
sasági eszperantó. 

„A csacsogó kislány csak maradjon itt — írja Veljko ötvenhat hi-
deg januárfiában, — az institúciók fölé görnyedve, s majd ha a Bajai 
út kivirágzik, menjen haza a papának inspirációt pumpálni (sic), s a 
mama süteményeit kóstolgatni." 

Persze leveleiben, melyeket magától értetődőn magyarul írt, iro-
dalomról .is bőven esett szó. A jugoszláviai magyar irodalom is aligha-
nem jobban érdekelte, mint — Jovan Popovié kivételével — az új emberek 
bármelyikét. Beleértve azokat is, akiknek pedig ez lett volna a dolguk. 
Leveleiben is többször visszatért a Hídra. 

„... a maguk Hídjának éppen az volna egyik feladata, hogy szerb-
horvát tárgyakról, témákról, vonatkozásokról ír janak ... például Jókai-
nál, Mikszáthnál, Gozsdúnál... talán Kosztoilány inál. Jókor jönnének bi-
zonyos szemelvények a publicisztikából: Mocsáryból, talán Irányinál is 
találni sorokat, s Kossúth Irataiban ... emlékszem, Cholnoky Viktor írt 
a Hétben egy nagyon szép cikket Rómából Milovanovi ćról, — aki szerb 
követ volt ottan (sic!), mint egy kis ország nagy diplomatájáról... Bo-
csánat, hogy tanácsolni merészkedtem, de ez a vénség jele." 

Mintha a gerincünket akarta volna kiegyenesíteni, önérzetünket meg-
erősíteni a szerb—magyar barátságnak ezzel az egyenrangúságot sugár-
zó viszonyával a múltból, amikor épp a magyarok részéről jött a kez-
deményezés, s erre ő  jóleső  érzéssel emlékezhetett. Hiába mondtam, hogy 
Mocsáryról alig tudok valamit, Irányiról meg semmit. Ő  folyton vissza-
tért a messzi múltba, s persze az ó elképzelései csöppet sem közelítet-
ték meg a hivatalos nézeteket. Olykor egészen képtelen dolgokat ajánlott 
megírásra időszerűtlenül. Például Kállay Béni szerepét Bosznia-Hercego-
vina civilizálásában! 

Ő  maga személy szerint nem volt mindig az a persona grata, akire 
hivatkozni lehetett volna. Politikai ázsiójának hullámhegye akkor ért a 
tetőpontjára, amikor Zombor képviselőjenek kellett jelölni. Épp nekem, 
a megbeszélt Népfront-értekezleten kellett megtennem az ajánlást, s ket- 
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tőnknek ez a közszereplése nemcsak a szül ővárosunk igényét lett volna 
kielégítendő, de gesztus volt a magyar nemzetiség felé is. És akkor egy- 
szerre jött egy hullám megint, úgyhogy elhanyagoltságát nagyon is érezte. 

— Alám tett valamit a csársi! — panaszolta ilyenkor keser űen és 
egyre mondogatta, hogy mégiscsak otthon kellett volna maradnia, egész 
életén át a ravangradi történeteket írva. Regényben is persze. 

Ez az elmaradt regény sokáig nyugtalanította. Egyszer, jóval kés őbb,
pár évvel a halála előtt mégis rászánta magát, hogy majd regényt ír. 
Már nem volt a Nemzeti Múzeum igazgatója, s azt mondta, most igazán 
ráér. Történelmi regényt készült írni. Ehhez kért magyar értelmez ő  szó-
tárt — akkor még nem jelent meg -, Takács Sándor Képek a török világ-
ból című  munkáját, melynek első  kötete, mint írta, neki megvolt. Jókai-
nak egy történelmi regényét a Matica könyvtárából hozatta meg. „Negy-
ven évvel ezelőtt, tán még korábban — irta — épp Zomborban olvas-
tam, s már akkor tudtam, hogy Thalóczy liferálta az öreg Jókainak az 
archivális adatokat. (Különben Takács ugyanezt tette Mikszáthtal, de ve-
le is.) Amint látja, habár az örvény szélén lábadozom, még mindig bi-
zonyos dolgokról képzelődöm."  

Az akarat megvolt hozzá, a forrásmunkák sora is csakhamar rendel-
kezésére állt, a regényből mégsem lett semmi. Akkor már évek óta tartott 
a levelezésünk. Belgrádban is gyakran meglátogattam, de kerültem a kér-
dést, hogy mi van a regénnyel._ _Közben két kötetét is megküldte _ kedves, 
kitüntető  dedikációval, én azonban sokáig haboztam, hogy elküldjem-e 
neki az Ég és földet, amely akkortájt elent meg szerbül. Féltem, hogy 
dicsekvésnek veszi . Amikor mégis raszántam magam, túláradó levélben 
köszönte meg, s épp ezzel árulta el, hogy talán csak belenézett, de nem 
olvasta el. 

— Ó, azok a mi hosszú sétáink Gozsduval és Vasa Stajićtyal, végig 
a Bajai úton — mondogatta, és leveleiben is többször visszatert trium-
virátusuk. barátságára. — Oly izgalmasak voltak azok a séták, hogy még 
fenszterlizni se mentem. S ez nem csekély áldozat egy fiatal ember ré-
széről! 

Csupa szín és hangulat volt, amit így a messzeségb ől felidézett, saj-
nos csak élőszóval, s amikor egyszer felbátorodtam és megpróbáltam 
rábeszélni, hogy legalább ezt írja meg, levélben fogadkozott: „Idej e az 
én Dichtung und Warheitomnak is. Fejemnél az ásó , bár inkább illenék 
a krematórium parazsa hozzám." 

Negyvenöt őszén, az ismét szabad Belgrádban még büszkén visel-
hette a „Fekete Hattyú" epithetonját. Most azonban már kicsit hajlottabb 
lett, hosszú nyakát se nyujtogatta, mint régen a Knez Mihajlován végig-
vonulva. Én azonban mégse gondoltam, hogy ezzel be is fejezte „amit az 
istenek rábíztak". Hogy ebben is követte ifjúkori ideálját. Gozsdut, aki 
éjszakákat mesélt át zombori évei alatt, így élte ki elbeszél ő  kedvét. Ta-
lán még képzőművészeti érdeklődését is Gozsdutól örökölte, aki a teljes 
ismeretlenségből fedezte fel Bánátban a régi szerb fest őket, s Veljkónak 
csak folytatnia kellett a küzdelmet elismertetésük és népszer űsítésük ér-
dekében. Amit aztán lelkesen meg is tett. 

Nem túl kiterjedt életműve íggyy is elég volt, hogy az akkori, a szá-
zad első  negyedének szerb v c dalmában az elsők között foglaljon helyet. 
Harcos hazafias versekkel — a hazafiasság akkor kötelez ő  volt a nemze-
tiségi irodalomban — s másfél száz novellával. Hogy akadémikus legyen 
többek között és a hivatalos szerb szellemi élet kivalósága. És én magam 
sose tudtam megszabadulni attól a hitemt ől, hogy Veljko a régi Belgrád
intelligenciájának volt az írója. Ezeknek a háború után háttérbe szorult 
kisuraknak a házában olvasták az ő  történeteit. Azokat is, amelyekben oly 
leplezetlen rokonszenvvel nyilvánult meg egész „prékói" békítő  készsége, 
mint amilyen a Niši jéges ő. De ebben a békítgető  szándékban más is 
volt. Intelem, mely szerint a gyűlölködés is csak az urak doha, míg a 
szegény magyar hadifogoly őszinúén szánakozva próbál segítem : a szerb 
parasztasszony tehenén, amelyet levert a lábáról a jég. És ez nála nem 
program volt, még kevésbé felülről vagy az olvasó részéről megnyilvánuló 
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igény, hanem annak bizonyítéka, hogy a gyerekkorával, a nevelésével, pesti 
diákéveivel a magyar élethez is közel kerult, s olykor azt is magáénak val-
lotta. đ , a szerb hazafias versek költője! Mintha a kettő  egyáltalán nem 
zárta volna ki egymást: Elment a kormánnyal a megszállt Belgrádból 
Nišbe és ilyen novellákat irt! 

Ez lett volna az a humánumtöbblet, amellyel majd Fábry Zoltán 
ajándékozza meg, mintegy vigasztalásul a kisebbségi embert? Az egészen 
csak ide, vagy csak oda nem tartozó polgárt, aki — mint a költöz ő  ma-
dár — itt is meg ott is otthon érzi magát? Erről azonban soha nem 
esett szó közöttünk. Csak egyszer reagált bátorítón hasonló szellemben 
egy keserű  félmondatomra: „ ... nem javallom .a kisebbségi író komp-
lexusának érzetét. Ilyen álláspontról minden kisebb méret ű  nép (sic!) 
vagy nyelvközösség írója hallgasson el, szemétre vesse tollát ? Ugyan, 
ugyan! ' 

ó maga akkor ért sikerei tetőpontjára. De nem minden keser űség 
nélkül. Mert jóllehet a Matica megindította összes m űveinek kiadását, s 
könyvei jelentek meg külföldön, így Budapesten is egy novellagy űjtemé-
nye, dicsekvésébe is belopta magát a leküzdhetetlen sérelem érzése. „Ha 
tudna oroszul, megküldeném ott megjelent könyvemet. Egész jó a válasz-
tás. Sejtelmem se volt, hogy ott készül valami, de egyszer csak jön a 
postás és hoz 4 példányt. Meg is hívtak Oroszországba az ottani írók. Rám 
nézve kellemes dolog, mert úgy hiszem, Tolsztojék mégis értenek valamics-
két a literatúrához. Legalább annyit, mint a belgrádi davi ... isták, 
vue ... isták e tutti quanti." 

Zsófi továbbra is gyakori vendég volt a Vlajkovićevában. Most már 
nem is egyedül, hanem a fiújával, akinek borzasztóan imponált, hogy „a 
nagy író" vendégül látja. Ilyenkor aztán elemében volt, fáradhatatlanul 
mesélt, s mintha csak rám való tekintettel, aki egy kicsit háttérbe is 
szorultam a fiatalok mellett, Mara asszony egyszer csak így kiáltott fel: 

-- Mondhatnak nekem amit akarnak, a pesti színháznak nincs -párja! 
Húsz éve voltunk odaát, talán még több is, de jól emlékszem, hogy egyet-
len esténk se volt szabad. Petrovics Elek mindig gondoskodott jegyről. 
Ismerte? Nem? Magas, elegáns férfi volt, s a Szépm űvészeti Múzeum igaz-
gatója. Ezért volt Veljkónak dolga vele. S a két Petrovi ć  még hasonlított 
is egymásra! 

Aleksa, mondtam neki po našern — szúrta közbe Veljko —, de 
nem reagált rá. A tartás, a vonások kiütköznek hetedíziglen. A nyelv sok-
szor már a második generációban eltűnik. Mit csináljunk! Hanem azért 
éppen minden este nem voltunk színházban: Egyszer Kosztolányiné hí-
vott meg vacsorára és Karinthy is ott volt... 

— Én szerettem volna megismerni Hunyady Sándort — csapott fel 
lelkesen Mara asszony hangja —, mert akkor láttuk a Fekete szárú cse-
resznyét, s az rám nagy hatást tett. De Petrovics Elek nem tudott, vagy 
nem akart összehozni vele, s ezt ma is sajnálom. Dungyerszkyné mesélte 
később, milyen aranyos ember. Náluk az egész ház hamar megszerette. 
Gyókó állítólag nem is akarta elengedni a titkári állásból. Azt mondta, 
írj, amennyit akarsz, de ne menj el, hiszen apád is a barátom volt... 

Leveleiben a panaszok, az igazi vagy vélt sérelmek egyre gyakorib-
bak lettek sajnos. Mert néha épp akkor éreztették vele öregségét, id őszerűt-
lenségét, s azt, hogy Ravangrad nincs többé, amikor másfel ől elismerés-
ben részesült. Amikor mondjuk nagy tanulmány méltatta írásművésze-
tét Ljubljanában, vagy Szkopjéban vele kezdték a szerb irodalom ismer-
tetését. Az ilyesmi hangos ellentmondásra ingerelte a belgrádi irodalmi 
ellenzéket, amely pedig akkor joggal érezhette, hogy „övé a hatalom és a 
dicsőség". Ellenzékinek azért mondta magát, mert hivatalos írónak lenni 
minden társadalomban óhatatlanul egyet jelent a megbélyegzéssel is. 
Elképzelhető, s nagyon hihető, milyen ellenérzést váltott ki ezekben a 
körökben 1961-ben, hogy Veljko Petrovi ć  novellás könyvét adták ki a 
Szovjetunióban és nem a korszerűbb, termékenyebb, modernebb, felülről 
is favorizált .írók valamelyikének könyvét, amely éppen en . vogue volt. 
Persze efféle ellentmondások nemcsak az irodalomban nyilvánultak meg 
akkoriban. 
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Érzékenysége különben együtt n őtt éveinek számával. Korábban, pél-
dául ötvenhatban még humor és öngúny is vígan bujkált szálkás betűkkel 
irt soraiban. És nemcsak panaszkodni tudott, de vigasztalni is. ötvenhat 
novemberében például így kezdte levelét: 

„Dragi moj,Jani öcsém! Elképzelem, milyen lelkiállapotban van e 
i napokban, azért is vártam; hogy egy keveset kiderüljön, hogy az ember 

tisztább képet kaphasson a történtekr ől, s némileg igazságosabb és lelki-
ismeretesebb véleményt mondhasson róluk. De sajnos a pandemónium 
még tart, s nekem, úgy rémlik, he az öreg barátalak és írótársnak épp 
ilyen pillanatokban kell a megillet • • ött fiatallal kezet szorítani." 

Ez nem válasz volt valamelyik levelemre, hanem részvétnyilvánítás. 
Nem a forradalmat ünnepelte a budapesti októberi eseményekben, s nem 
az ellenforradalmat ítélte el. Az áldozatok váltottak ki együttérzést bel őle. 
Minden politikai meggondolástól mentesen. S engem nemcsak az hatott 
meg, hogy „az öreg barát és írótárs siet kezet szorítani a fiatalabbal". 
Ennél is többnek tűnt, hogy a „nagy szerb író", ahogy minden sérelme 
ellenére továbbra is oly gyakran emlegették, kötelességének érzi rész-
vétét kifejezni a vidéki, nemzetiségi írónak. 

Én azokban a napokban gyakran kaptam meghívást politikai meg-
beszélésekre, amelyeken csaknem kizárólag ezeket az eseményeket ele-
mezték. Okosan, higgadtan, józan mértéktartással. Éppen csak részvétet 
nem fejezett ki nekem senki sem. 
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BOŽIDAR KOVA ČEK 

A NYOLCVANÉVES MLADEN LESKOVAC 
KÖSZÖNTÉSE 

Azzal a céllal gyűltünk itt ma össze, hogy baráti jókívánságainkat fejez-
zük ki Mladen Leskovac akadémikusnak, egyetemi tanárnak, a Matica 
srpska elnökének nyolcvanadik születésnapján, hogy köszönetet mond-
junk neki életművéért, mellyel gazdagabbá és szebbé tette a mi emberöl-
tőnket, méltóvá tette a múlthoz és a régmúlthoz és — meggy őződésem —  
a jövőhöz is, amely minden bizonnyal sok tekintetben éppen kedves jubi-
lánsunk művei révén fog bennünket megismerni, tisztelni és szeretni. Mert 
nem vitás, hogy ő  ma Vajdaság jelenkori szellemi életének csúcsát jelen-
ti; nem habozok kimondani, hogy ő  ma e tartomány első  entellektüelje. 
Olyan időkben, amikor a szellemi tekintély, az egyetlen igazi tekintély meg-
szerzésének és megőrzésének egyedüli eszköze a személyes érték és ered-
mények, az a tisztelet, mellyel a közvélemény Mladen Leskovacot övezi, 
évtizedek óta nem fakul. 

dszivácon született 1904. január 1-én. A gimnáziumot Zomborban 
végezte; egyetemi tanulmányait a belgrádi Bölcsészettudományi Karon 
folytatta, jugoszláv irodalomból szerzett oklevelet 1930-ban. Tanársegéd-
ként a zombori és az újvidéki gimnáziumban dolgozott, majd — miután 
ragyogó eredménnyel tette le a tanári vizsgát (Mihailó Vitkovi ćról írt, 
ma is gyakran idézett tanulmányával) — Újvidéken tanárkodott 1933-tól 
1941 áprilisában bekövetkezett elbocsátásáig. A megszálló kormányzat 
csábító ajánlatait határozottan visszautasította, ami számára és családja 
számára a nélkülözéseket jelentette. A felszabadulás után az újvidéki Nép-
felszabadító Bizottsághoz osztották be, 1945 szeptemberében a Matica 
srpska könyvtárának igazgatójává nevezik ki. 1954 novemberében az ak-
kor alapított újvidéki Bölcsészettudományi Kar rendes tanárává választ-
ják. E karnak egyúttal első  dékánja is lett. 1970-ben vonult nyugdíjba. 

A szolgálati adatokból azonban csak felszínes képet kaphatunk Mla-
den Leskovac munkásságáról, akit már a háború előtti időszakban a mű-
velődési élet jeles személyiségeként tartanak számon: költ ő, kritikus, 
irodalom- és művelődéstörténész. Közvetlenül nem vett részt a politi-
kai életben, demokratikus, haladó felfogását m űvelődési tevékenységén 
keresztül érvényesíti. Kiváltképp azt kell hangsúlyozni, hogy ő  egyike a 
keveseknek, akik azon munkálkodnak, hogy áthidalják a szakadékot a 
szerb és a magyar nép között abban az időben, amikor sokan tudatosan 
szították az ellentéteket. Az a támogatás, amelyben az akkori jugoszlá-
viai magyar irodalmat részesítette, messzire ható és nagy jelent őségű  
volt. 

A háború utáni időszakban Mladen Leskovac a művelődési és társa-
dalmi élet egyik hordozójává válik. 1954-ig megbízatása a Matica srpská-
hoz köti, abban az időben pedig, amikor Vajdaságban a felsőoktatás meg-
alapozása kezdődött, őt is magával ragadta e nagy vállalkozás. Nála tisz-
tábban, világosabban és megalapozottabban senki sem fogalmazta meg 
az egyetem alapításának szükségességét, lehet őségét Vajdaságban. Tag-
ja annak az alapító bizottságnak, mely el őkészíti az első  vajdasági egye-
temi kar, a Bölcsészettudományi Kar megalapítását, amelynek ő  lesz az 
első  dékánja. 'Vállalja egyúttal az irodalmi tanszék vezetését is. Ez a 
tanszék — a megfontolt káderpolitikának, a tudományosság tiszteletben 
tartásának és végül, de nem utolsósorban tanszékvezet ő  tanára előadói 
és alkotóképességének jóvoltából — országos tekintélyt vív ki magának. 
Az egyetemi hallgatók egymást követő  nemzedékei az etikusság és a 
bölcsesség megtestesítőjét látták Mladen Leskovacban, általánosan tisztelt 
tanítój ukban . Nyugdíjba vonulása után sem szűnik érdeklődése az Újvi-
déki 

 

tanítójukban. iránt: 1974-ben ő  az elnöke a Művészeti Akadémia alapí- 
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tását előkészítő  bizottságnak, mely akadémia rövid idő  alatt hazánk egyik 
legtekintélyesebb ilyen nem ű  intézményévé fejl ődött. 

Amellett a pótolhatatlan gondoskodás mellett, amelyet a Matica srps-
ka és a Bölcsészettudományi Kar iránt tanúsított, elkötelezettsége mel-
lett a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia irányában, Mladen 
Leskovac tudása és energiája egy részét megosztotta más intézmények-
kel is: a Jugoszláv Iróegyesülettel, a Sterija Játékokkal, a Srpska knji-
ževna zadrugával stb. 

Alkotómunkásságát — fiatal ember hogyan is kezdhetné másként? 
versekkel kezdte, de már akkor, hat évtizeddel ezelőtt sokkal széle-

sebb látókörrel, mint azt egy ifjútól várni lehetne. Már els ő  megjelent 
versei olyan gondolkodót sejtetnek, aki érzelmileg kommentálja az élet 
legmélyebb egzisztenciális kérdéseit. Ilyen, a kavargó mélységek felett lát-
szólag nyugodt víztükörre emlékeztető  marad Mladen Leskovac egész 
költői opusa. És ezek — jóllehet kis számúak, hiszen elférnének egy kö-
tetben — túlélték az ifjúkori vívódásokat, túl az id ő  szigorú kritériumait: 
helyet kaptak azokban a gyűjteményekben, melyek a múlt legszebb sza-
vait tolmácsolják a jelennek. Mladen Leskovac nyomtatásban megjelent 
versei úgyszólván egyetlen évtizedbe s űríthetők. Felhagyott a költészettel 

talán örökre? —, hogy a műfordítás felé forduljon: elsőként Adyt for-
dította, majd a köréhez tartozó költ őket — Babitsot és Lesznai Annát, az 
avantgardista Kassákot, valamint  a jugoszláviai magyar költőket 	Szent- 
leky Kornélt -és Fekete Lajost. Csakhamar a francia költők - Valery Lar-

baud, Guillaume Apollinaire, Charles Baudelaire és mások — fordítá-
sára is vállalkozik. A háború után a legnagyobb magyar költ ők: Petőfi, 
:osztolányi, Szabó Lőrinc verseit, Illyés Gyula és Molnár Ferenc regényeit, 
Lukács György tanulmányait fordítja, valamint a vajdasági magyar író-
kat és költőket: Gál László, Majtényi Mihály, Herceg János, Sinkó Ervin 
és Pap József költeményeit és prózáit. Talán nem is annyira mennyiségileg, 
mint a jó választás és a sikeres átültetés eredményeként, Leskovac fordí-
tásai rendkívüli mértékben hozzájárultak a magyar irodalom megisme-
réséhez nálunk, kiváltképp ha a fordításokat kiegészítjük a magyar iro-
dalomról szóló cikkeivel és a két kultúra kölcsönös összefüggéseit érint ő  
tanulmányaival. Gyarapodnak közben a franciáról való fordítások is: 
Stendhal, Moliére, Roger Martin du Gard stb. Mladen Leskovac nem túl 
gyakran, de nagy hozzáértéssel írt az idegen irodalmakról, hozzájárulva 
ezzel szellemi horizontunk kitágításához a világ legnagyobb remekműveinek 
irányában. 

A legértékesebb hozzájárulást szellemi fejl ődésünkhöz természet-
szerűen tudományos munkásságával adta. Erről tanúskodik megválasztása 
a Jugoszláv Tudományos és Művészeti Akadémia levelező  tagjává (1961), 
valamint a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia levelező  (1963), majd 
rendes tagjává (1970). 

Tudományos ügyekben Leskovac professzort nem jellemezte az a tö-
rekvés, hogy cikkei számával duzzassza fel bibliográfiáját. Ennek ellenére, 
hosszú évtizedek folyamatos munkájával mennyiségileg is messzire jutott: 
Mladen Leskovac bibliográfiája ma meghaladja az ötszáz egységet; ez 
mégis csak a külső, kevésbé jelentős mutatója tudományos munkásságá-
nak Sokkal jelentősebb az a tény, hogy minden munkája valamilyen te-
kintetben újat jelent, gazdagabbá teszi tudamánynnk tényanyagát, el őrelé-
pést jelent irodalmi, művészeti értékeink szemléletében. Könyveinek egész 
sora, nagy számú tanulmánya, cikke, egyéb írása olyan tudományos 
ismeretanyagot ölel fel, mely nagy jelentőségű  kulturális örökségünk fel- 
tárásában, megértésében és tolmácsolásában. 

A tudományos munkába lépésről lépésre hatolt be. A felkészülés id ő-
szakát az egyetemi évek jelentették, amikor irodalmi kritikával foglal-
kozott, figyelemmel kísérve a modern irodalmi élet történéseit. Öt-hat év-
vel később jelennek meg első  irodalomtörténeti cikkei. Jó iskolát jelen-
tett számára az akkori belgrádi irodalomtörténeti kör, nagy olvasottsr 
tesz szert, tökéletesíti nyelvtudását, elsajátítja a levéltári és biblio S 
munka minuciózus technikáját, megteremtve ezzel egyéni módszere kialakf 
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tásának előfeltételeit, egy olyan .sajátos módszerét, amely korábban is-
meretlen volt a mi tudományos köreinkben, és amelyet kés őbb gyakran 
utánoztak, de amiben utolérhetetlen maradt. Mert talán senkinek sem si-
került annyira egységes általános kulturális, történelmi és életkontextus-
ba helyezni az irodalmi jelenségeket létrejöttük pillanatában, mint neki. 
Nem elégedve meg a szabad szemmel is felismerhet ővel, arra törekedett, 
hogy felgombolyítsa azokat a finom szálakat, melyek szövevénye egy kor-
szak jellegét adja, a múlt és a jöv ő  kereszteződésének csomópontjait, ame-
lyek — ha sikerül feltárnunk őket — lehetővé teszik számunkra, hogy meg-
ragadjuk 

 
 a szellemi tér koordinátáit. Éppen ez teszi Leskovac elemzése t 

mélyebbé és szélesebb skálájúvá másokénál. Ő  ott is értékre bukkan, ahol 
mások nem is keresték (ne ćarci, devojačke spomenice), vagy azt tartották, 
hogy nincs mit keresni (vajdasági irodalom a szerbek vándorlása el őtt, 
Vuk előtti költészet, a XVIII. századi anonim poQgári líra). E kutatások 
eredményeit egyrészt a tanulmánykötetek tartalmazzák, másrészt azok a 
szöveggyűjtemények és antológiák, melyek nélkül irodalmunk let űnt szá-
zadairól nem lenne teljes képünk. 

Mladen Leskovac tudományos munkásságának legszebb és legtömö-
rebb lapjait a szerb romantizmus, ezen belül is két nagy költ ő, Laza Kos-
tić  és Zmaj tanulmányozása jelenti. E munkák némelyikében Leskovac a 
tudományosság és az esszéisztika olyan ideális ötvözetét érte el, melyr ől 
ismertté vált mind a tudományos, mind az irodalmi világban. Ezekben a 
munkákban kifejezésre jut kifinomult, cizellált stílusa, amilyennel el őtte 
egyetlen irodalom- vagy művelődéstörténészünk sem rendelkezett; bárme-
lyik tudományos munkájából vagy esszéjéb ől ragadunk ki — akár csak vé-
letlenszerűen — egy részletet, felismerhet ően elárulja szerzőjét. Ennek az 
egyéni kifejezésmódnak tulajdonítható, hogy Leskovacot egyaránt tekintik 
tudósnak és irodalmárnak. Nem véletlenül vagyunk ma éppen a Matica 
srpskában: minden intézményünk közül minden bizonnyal éppen ez tar-
tozik legtöbbel Mladen Leskovacnak. Korai volna még történelmi értéke-
lést adni, összehasonlításokat tenni, de ennek ellenére már ma nyugodtan 
kimondhatjuk, hogy mindazon személyiségek közül, akik a Matica srpská-
val álltak kapcsolatban, Mladen Leskovac egyike a legnagyobbaknak. .. 

Leskovac első  versei 1925-ben jelennek meg a Letopisban. De a há-
ború előtti Maticában, amilyen akkor volt, nem kívánt helyet kapni. Még-
is, 1937 elején megválasztják az Irodalmi Tanácsba és a Matica kiadványai-
nak (beleértve a Letopist is) szerkeszt őségébe. De már 1938 augusztusában a 
Matica srpska közlönyében ez áll a neve mellett:. „lemondott" (éppúgy, 
mint Krešo Georgijevic, Dimitrije Kirilovi č  és Mija Mirkovič  neve mellett). 
Azok közé tartozott tehát, akik — jóllehet kiváló írók voltak — az akkori 
Maticának nem hiányoztak, akik más utakon jártak. Ők csak a felszaba-
dulás után hallathatták szavukat, 1945-ben az O Matici srpskoj danas című  
könyvben, mely gyökeres változásokat indított el a Maticában és új ala-
pokra helyezte az új társadalomban. E rendkívül jelent ős könyv előszavát 
és programcikkét Mladen Leskovac írta. A többi írás szerz ője: Vasa Sta 
jić, Isidora Sekulić, Jovan Popović, Živan Milisavac, Petar Konjović, Žar-
ko Vasiljević, Stevan Josifović, Veljko Petrović, Milan Petrović  és Svetis-
lav Marič . Őket tekinthetjük, néhány más személy mellett, a Matica újra- 
alapítóinak. 

A Matica hivatalnokaként — 1945-től a könyvtár igazgatója — Mla-
den Leskovac nem tartozott a Matica srpska tisztségvisel ői közé, eltekintve 
attól, hogy 1947-1958 között a Letopis szerkesztő  bizottságának tagja. De 
csaknem egy évtizedes könyvtárigazgatói megbízatása alatt sikerült a koráb-
bi, félig-meddig magánmúzeum jellegű  gyűjteményt korszerű, nyilvános 
könyvtárrá fejlesztenie, felhozva azt a jugoszláv nemzeti könyvtárak egyi-
kének furnkciójára. 

1958 és 1964 között a Letopis főszerkesztője volt; hála a kiváló mun-
katársaknak, a világos, hozzáért ő  szerkesztési koncepciónak és a közölt 
írások színvonalának, ezt ebben az id őszakban a legjobb jugoszláv folyó-
iratok sorában tartják számon. Sikerült megteremtenie a hazai és külföl- 
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di irodalmi anyag megfelelő  egyensúlyát, dialektus viszonyba állítania a 
kanszerűt és a hagyományosat, eljutni az informáltság magas szintjére, 
anélkül, hogy elhanyagolta volna az elméleti, esztétikai szempontokat. 

Mladen Leskovac 1953-ban indítja el a Matica srpska irodalmi és 
nyelvi folyóiratát (Zbornik za književnost i,jezik Matice srpske), ezt negyed-
századon át szerkeszti és humán tudomanyaink egyik legtekintélyesebb 
periodikájává emeli. Szerkesztésében csaknem ötven füzet jelent meg, 
ezernél több szerzői ív terjedelemben, a folyóirat köré gy űjtött 190 hazai 
és külföldi munkatársat. E folyóirat irodalomtörténeti beállítottságú volt, 
elérte a - tudományos megbízhatóság legmagasabb szintj ét, és rendkívül 
nagy tekintélyt élvezett. Tematikailag a folyóirat a XVIII—XIX. századi 
irodalom és kultúra felé gravitált, ennek köszönhető, hogy lehetővé váll 
a szűk szakosodás, ami több nagy horderejű, és számtalan kisebb tudomá-
nyos felismeréssel gazdagította kulturális múltunkkal kapcsolatos ismere-
teinket. E múlt bemutatása természetesen gyakran az általános, európai 
irodalommal való korrelációban történt, illetve a szomszédos népek irodai-
mával összefüggésben. 1978-ban az új szerkesztőségnek egy nagy tekin-
télyű  lapot adott át. 

Tíz évig (1969-1979) volt a Matica srpska elnöke, abban az id őszak-
ban, melyre a fellendülés a jellemz ő. Ekkor jelentek meg a jelentősebbnél 
jelentősebb kiadványok: Srpski bibliogr afski rečnik, Izučavanje Fruške go-
re, Zbornik za slavistiku , Zbornik za i+stariju, Rad Matice srpske, ekkor 
kerül ki_ a nyomdából  a ju liográfiai lexikonjának- -első  
kötete, befejezéshez közeledik a szerbhorvát irodalmi nyelv szótára egyéb 

kjelentős publikációk mellett. A Kiadótanács, melynek elnöke Mladen Les-
ovac, a macedón és szlovén irodalom jelentős gyűjteményét adja ki, el& 
készítik a magyar és befejezik a 100 kötetes szerb irodalom gy űjteményé-
nek kiadását. Az ő  elnöksége alatt ünnepelte a Matica srpska fennállásának 
150 éves jubileumát, méltón legrégibb m űvelődési intézményünkhöz. Ez 
alkalommal Tito elnök magas kitüntetésben részesítette a Maticát. 

Szerényen ünnepeljük Mladen Leskovac jubileumát — đ  kivárta így 
—, de őszinte tisztelettel, elismeréssel és szeretettel. És a további ered-
ményes munka reményében, további munka és ünnepi jelleg ű  találkozá-
sok, sikerekben gazdag évek reményében, melyekkel Leskovac professzor 
önmagát is, bennünket is megörvendeztet. 

SZljLLÖSY VÁGÓ László 
fordítása 

Elhangzott a Matica srpska 1984. január 11-i, Mladen Leskovac 80. születésnapja alkalmából 
rendezett díszülésén. Ezt követően a Vajdasági Iróegyesület neki ítélte az életmiídíjat,'ame-
lyet a február 26-án megtartott évi közgy űlésen adtak át a kiváló írónak. 

131 



PÉTER LÁSZLÓ 

JUHÁSZ GYULA SZABADKAI DAJKÁJA 

„Én Szabadkán először nem jártam. Úgy hoztak oda pár napos koromban 
Szegedről, ahol születtem, hogy szabadkai dajka emlőjén ,nevelkedjem. 
Szabadka így lett az én dajkám, és az élet és világ els ő  csodáit itt lát-
tam én meg ebben a szép és kedves városban. Rokonaim is vannak itten, 
Achátzok, Mamuxicsok...." 

Ketten is idézték a költ őnek a Bácsmegyei Napló 1927. karácsonyi 
számában megjelent vallomását az Üzenet 1983. évi 4. számában. Ma-
gyar László a költőtől említett szabadkai rokonságot derítette föl levél-
tári adatok alapján, Ilia Mihály pedig a költőhöz Jugoszláviából küldött 
levelek közt idézett Achátz Jánostól és Mamuzics Gizit ől származót is. -  

n 
Először Úr György nevezte meg a szabadkai dajkát: „Szerencse, 

hogy Achátz Mariska éppen itthon van Szegeden, neki is van egy négy-
hetes kisfia. Megszoptatja Gyuluskát, és az ordító gyerek elhallgat... 
Elviszi magával Szabadkára ..." (Juhász Gyula ifjúsága. Szeged, 1958. 12.) 

Úr György azonban fölületesen használta föl a költ ő  családjától ka-
pott adatot. A könyvecskéjének anyaggyűjtéséhez kapott leveleket nekem 
ajándékozta, s köztük megtaláltam Király-König Péterné Juhász Mar-
gitnak, a költő  húgának, 1948. április 15-én Úr Györgyhöz írott levelében 
a helyes forrást: „Szabadkára pár hónapos korában vitte Gyulát Achátz 
Mariska édesanyja; ugyanis ők már ekkor Szabadkán laktak, s látogató-
ba jött Szegedre Achátzné; itt panaszkodtak neki anyáék, hogy nem tud-
nak megfelelő  dajkához jutni, s a gyerek igen nyugtalan, sokat sír. 
Achátzné, akinek szintén volt egy pár hónapos kisfia, és b őségesen volt 
teje, rögtön adott Gyulának is, aki erre szemlátomást megnyugodott, 
rögtön felpakolta a gyereket, és magával vitte, míg itt megfelel ő  dajkát 
nem szereznek." 

Ennek alapján jómagam már 1976-ban a Délmagyarországban az 
Ipar utca múltját idéző  cikksorozatomban (amely azóta Szegedi örökség 
címmel 1938-ban megjelent gyűjteményes kötetemben is olvasható) meg-
írtam , hogy Juhász Gyula diákja Achátz Ferencné Tokár Erzsébet volt. 
Nemrég pedig megkaptam Pécsről Achátz Imre ny. szakközépiskolai igazga-
tótól családfáját és személyes emlékezéseit , s ezekből már eloszlathatók 
a kételyek Juhász Gyula dajkája felől, sőt kiegészíthetők és kiigazíthatók 
Magyar Lászlónak egyébként értékes közleményének hiányai vagy félre-
értései. 

1 21 

Mindenekelőtt a családfából kiderül, hogy az Achátzok nem voltak 
gyökeresen szabadkaiak, s nem voltak bunyevácok sem. Achátz Ferenc 
édesapja, Joseph Achatz, 1814-ben a csehországi Budejovicéban született. 
Maga Achátz Ferenc már a szlovéniai, akkori Ver őce megyei Trezovácon, 
1837-ben. Pincéri pályáját 1855-ben Szigetváron kezdte meg, innen került 
1858-ban Szegedre. Két év után, 1860-ban vette feleségül Tokár Ferenc 
és Bruckner Anna 1838-ban született lányát, Tokár Erzsébetet. A v őle- ' 
gény lakása a Palánk 249. sz. házában volt, a házasságkötés után pedig 
ugyancsak a Palánkban a 405. sz. alatt. Juhász Gyula szül őházának régi 
száma Palánk (Sörház utca) 407. volt, tehát Achátzék szomszédok voltak 
a költő  nagyszüleivel, Kállóékkal. Minthogy az árvíz utáni utcanévren- 
dezésben, 1880-ban az ő  házuk az Ipar u. 13. lett, nagyon valószínű, hogy 
Achátzéké az Ipar u. 11. számot kapta. Ámde ekkor ők már nem laktak 
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Szegeden. Achátz Ferenc, amint a Debrecenben megjelen ő  pincérszak-
lap, a Közérdek 1890. augusztus 1-i számából kit űnik, 1863 óta a szegedi 
Hét választó vendéglőben dolgozott. A Víz után kilátástalannak láthatta 
a szegedi jövőjét, és ekkor költözött át Szabadkára. 

Miért voltak szomszédok Juhász Gyula nagyszüleivel? A Tokár-ro-
konság kapcsolta őket össze. Tokár Erzsébet édesapjának, Tokár Ferenc-
nek, testvére volt Tokár József, akit viszont már Juhász Gyula család-
fájából ismerünk. Az ő  lánya, Tokár Anasztázia volt Kálló Antalnak a fe-
lesége, tehát Juhász Gyula anyai nagyanyja. Másik Qánya, Tokár Mária, 
soha nem ment férjhez, és ott élt Juhász Gyuiáékkal haláláig. A költő  
versben, prózában egyaránt megemlékezett róla. 

Tokár Erzsébet tehát Juhász Gyula nagyanyjának elsőfokú unoka-
testvére volt. Ez azt is jelenti, hogy nagy volt a korkülönbség a költ ő  
édesanyja, Kálló Matild és Tokár Erzsébet között: Juhász Gyula édesany-
ja fiának születésekor 21 éves volt, Tokár Erzsébet pedig már 45! Hogy 
lehetett mégis a dajkája a csecsem ő  Juhász Gyulának? ügy, hogy tizen-
egy gyermeket szült! 

Első  gyermekei még Szegeden születtek, s nagyrészt meg is haltak. 
Elsőszülöttje még a házasság évében , 1860-ben megszületett , az apja ne-
vét kapta, Ferenc volt, s már 1863-ban meghalt. Fönnmaradt kántori bú-
csúztatója nem csak tárgyunk szempontjából érdekes, hanem ennek a 
műfajnak is sajátságos terméke. Mindjárt a név is érdekesen torzult 
el a kántor talián: bél - Agáczy---lett.---Szeged -történetében voltak 
Agáczik: Agáczy Dániel alügyész volt, s 1848-ban választották tanácsnok-
ká. A fia lehetett Agáczy László, a múlt század ötvenes éveiben a fels ő-
városi népiskola tanítója, akit a város történetírója, Reizner János mint 
zeneszerzőt is érdemesnek tartott fölemlíteni. Talán ehhez a családhoz 
tartozott Agátz András is, a 18. századi szegedi kötélverő  céh főmestere. 
Kulinyi. Zsigmond a. szegedi honvéd egylet titkáraként említi a múlt szá-
zad nyolcvanas éveiből Agáczy Nándort. 

Lehetséges, hogy a kántor ezekhez az ismert szegedi nevekhez hason-
lította a kis halottnak, Achátz Ferencnek a nevét. De az is elképzelhet ő , 
hogy az Achátzok valamelyik ága már előbb eljutott Szegedre, s itt el-
magyarosodva vonzotta ide 1858-ban a pincér Aohátz Ferencet. 

A halotti búcsúztató betűhíven így szól: 

Agáczy Ferenc 2% éves Szeged Április 5én 1863. 

Jaj ki fekszik itten e koporsóban 
Oh kinek hervadt el ékes virága 
Kiért fáj a szülőknek bús szíve 
S miért hull szemükből könynyek cseppe. 

Oh! ha megtudjátok hív keresztények 
A szülők szeméből mért hullnak könnyek 

• Bizonyára ti is sírni fogtok 
Ha a gyász esetet meghaljátok. 

Mert Agáczi Ferencz fekszik itt halva 
Kinek szomoruan történt halála 
Oh! jaj egy véletlen elesése 
Éltét szerencsétlenül végezte. 

Kedves atyák s anyák itt tanuljatok 
Hogy hal meg magzattok azt nem tudjátok 
Vigyázzatok azért gyermektekre 
Ily bánat ne jöjjön szívetekre. 

Kedves atyám s anyám már én megválok 
Tudom sziveteken bánatot hagyok 
Mivel körötökben kedves voltam 
Ezért ne sírjatok hogy meghaltam. 
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Ne sírj hát Agáczi Ferencz jó atyám 
Ne keseregj Tokár Lízi bús anyám 
Társuk lettem én az angyaloknak 
Az égben fénylő  dicső  karoknak 

Elfelejthetetlen kisded testvérem 
Te éretted is Istenemet kérem 
Sokáig éljél jó szülőimmel 
Ezt kívánom te néked végemmel. 

Vég búcsúmat nyujtom özvegy nagy anyám 
Kezeid csókolja meghidegült szám 
Áldást kér unokád menyböl reád 
Ki néked irgalmat kegyelmet ád. 

Hajadon nagy néném Tokár Mária 
Figyelj te is végs ő  búcsúzó szómra 
Te ki oly . igen szerettél engem 
Vegyed csókom s ne felejcs el engemm. 

Kedves jó rokonok megtisztelőkkel 
Éljetek mindnyájan sok örömekkel 
Áldását az Isten meg ne vonja 
Tőlletek itt s menybe rátok adja. 

Kedves édes szülők elindulok már 
Mert a dicső  sereg menyben reám vár 
A hol Jézus vőlegénye leszek 
Az Isten legyen már ti veletek. 

Nem képtelenség a primitív kántori búcsúztatónak az a kitétele 
sem, hogy az elhunyt fiúgyermek — Jézus „v őlegénye". A teológusok 
szerint minden elhunyt lélek Jézusnak vőlegénye. 

A búcsúztatóban említett „kisded testvérem" a másodikként, 1862-
ben született Achátz Mária, akir ől a legtöbbet tudunk, hiszen polgári is-
kolai tanárnő  lett Szabadkán, férje pedig Mamuzsich Benedek, gimná-
ziumi tanár, majd igazgató. A harmadik gyermek ismét fiú lett: 1864 
ben született Achátz János, és 1929-ben Adán halt meg. CS írta 1927-ben 
azt a levelet a költőhöz, amelyet Ilia Mihály közzétett. Ekkor mint nyug-
díjas vasutas élt Adán, özvegyen, miután két feleségét is eltemette. Má-
sodijk felesége volt adai, így került ő  oda. „Nem volt író-olvasó ember 
— tájékoztatott róla Achátz Imre. — Inkább ivó-kvaterkázó. Ezért ér 
meglepetésként, hogy Juhász Gyulától emlékül kéri valamelyik írói mun-
káját." Abból, hogy levelében Achátz János fölidézi emlékét a bajonét-
jával, bojtjával átszó gyermek Juhász Gyuláról, Achátz Imre azt követ-
kezteti, hogy a költő  Achátz János katonáskodása idején is járt Szabad-
kán. Erre nincs bizonyíték: Achátz János Szegeden is katonáskodhatott, 
és az Ipar utcában is fölkereshette a szegedi rokonokat. 

Achátz Jánosnak egyébként szintén népes családja volt: a két fele-
ségétől 12 gyermeke született. A Magyar Lászlótól említett László Etelka 
(nem Ilona!), Achátz János első  felesége, nem ,máriagyűdi volt, mint ha-
lálának helyéből Magyar László vélte, hanem szabadkai. Búcsún volt Má-
magytídön, s ott érte a hirtelen halál; ott is van eltemetve. Irén és Lajos 
Achátz János gyermekei. özvegy Vagner Jánosné Achátz Mária (sz. 1905.) 
1980-ban még élt Adán; talán ma is él. 

I 3 I  
Achátz Ferencné Tokár Erzsébetnek negyedik gyermeke, József csak 

bő  fél éret élt: 1866-bar született, 1867 elején már meg is halt. Alig va-
lamivel többet élt az ötödik szülött, Erzsébet: 1868-ban született, 1869-
ben meg is halt. A hatodik, Ilonka, 1869-ben született; Szabadkán ment 
férjhez Ruttkay István iparostanonc-iskolai igazgatóhoz. Achátz Ilona a 
negyvenes években halt meg. 

A hetedik gyermeket 1871-ben megint Erzsébetnek keresztelték. Ré-
gen nem volt ritka, hogy a csecsem őként elhalt gyermek nevét egy ké-
sőbb születettnek ismét nekiadták. De ez a második Erzsébet sem élt 
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többet az elsőnéil: féléves korában, 1872-ben már meg is halt. A nyolcadik, 
Teréz, hat évet élt: 1874-ben született; 1880-ban halt meg. A kilencedik 
gyermek, Anna, 1876-ban született, és 1881-ben halt meg. A családfán 
ugyan a halálozás helyének is Szeged van föltüntetve, de ez valószín ű-
leg elírás: ha az Achátz család 1879-ben átköltözött Szabadkára, akkor va-
lószínűbb, hogy Teréz is, Anna is már Szabadkán halt meg. Hacsak úgy 
nem történt, hogy 1879-ben még csupán az apa költözött Szabadkára, és 
családját még Szegeden hagyta. 

Magyar ar , László idézi Achátz Ferenc 1893. évi lakosítási foíyamod-
ványábá hogy ő  1879-ben két kiskorú, fiával, Istvánnal és Gyulával köl-
tözött Szabadkára. Achátz Ferenc is tévedett: István fia még neon is 
élt 1879-ben. Tizedik gyermeke, Gyula 1878-ban még Szegeden született. 
Szabadkán járt gimnáziumba, de tanulmányait érettségi el őtt abbahagy-
ta. Járásbírósági írnokként helyezkedett el Sajószentpéteren. 1906-ban fe-
leségül vette Suhajda Katalint. Házasságából három . gyermek született: 
Imre 1907-ben (ő  az . én pécsi', adatközlően), Anna és Franciska, akik' már 
szintén meghaltak. Gyula 1916-ban, Turkesztánban, hadifogolytáborban 
hunyt el. Egyébként Gyulának keresztszülei Juhász Gyula nagyszülei vol-
tak: Kálló (az anyakönyvben Káló) Antal és Tokár Anasztázia, akit az 
anyakönyvben — ki tudja, miért — Eszternek írt a pap. A szül ők lakó-
helye még ekkor, 1878. január 27-én, Palánk 405., tehát Juhász Gyula szü-
lőházának szomszédságában. 

-volt István: - Szabadkán-  sLirle 	te tt 1 882. jú- 
lius 30-án. O lett Juhasz Gyula tejtestvére: őt szoptatta az anyja, amikor 
Juhász Gyula született. 

Szerencsétlen élete volt. Keresked ősegéd lett, hányódott ide-oda. Fe-
lesége 1944-ben meghalt, lányai 1945-ben Magyarországra költöztek, ő  
öregségére megvakultan tengődött. Valamikor a negyvenes években Zág-
rábban, kórházban halt meg. A Magyar Lászlótól említett Klára az ő  
lánya; Filipovics Antunné; Vác környékén él. 

Az elmondottakból kiderül, hogy a Magyar Lászlótól említett Achátz 
Ferenc pincér nem Achátz Mária „másik testvére", hanem az apja. 

Achátz Ferenc az 1879-i árvíz után Szabadkára menekülve el őször 
kocsmát nyitott, felesége, Tokár Erzsébet pedig isif őzdét, és kosztos diá-
kokat tartott. Igy került hozzájuk Bácsmadarasról Suhajda Katalin is, 
akit azután Achátz Gyula feleségül vett. Tízezer koronás hozományát köl-
csönadta öccsének, Suhajda Józsefnek, aki ebből vette Szegeden az Os-
kola u. 15. sz. alatti házat, és hozta létre híres cukrászm űhelyét. A suhaj-
da fogalom lett: benne van Bálint Sándor Szegedi Szótárában mint „ke-
rek csokoládékülönlegesség", .mrnyonféle, amelynek a százam  elején or-
szágos híre volt: 

Achátz Ferenc a - kilencvenes években a szabadkai pincéregylet alel-
nöke volt. Magyar. László közli, hogy 1902-ben a pincéregylet gondnoka 
volt. Öreg korábran borügynök lett. Haláláról is helyesen tájékoztat Ma-
gyar László. Achátz Imre 1s jól emlékszik nagyapja utolsó éveire, mert 
1926 nyarán két hétet töltött náluk Szabadkán. regapa akkor 89 éves 
volt, teljesen vakon, asztmás, sípoló tüd ővel üldögélt a nagy udvarban, 
és a sérve miatt nehezen mozgott. A következ ő  év tavaszán meghalt ő  
is. Akkor kaptam meg mint a legidősebb Achátz fiú a régi családi ok-
mányokat és a nagyapám, dédapám fényképeit, írásait." 

Juhász Gyula fél évvel a bevezetőben idézett vallomása után, 1928 
Tavaszán egy interjúban ismét szólt szabadkai kapcsolatairól. Ezt is idé-
zi Magyar László. Ebben három mozzanat érdemel különleges figyelmet. .. 
Itt azt mondja, hogy ,,háromnapos korában" került először Szabadkára, 
tehát pontosabbá teszi a korábbi „pár napos koromban" meghatározást. . 
Ezt valószínűleg el is fogadhatjuk. Igy folytatja : „meglehetősen sokáig ott 
is maradtam". Lehet, hogy Juhász Gyula tévedett (saját emlékei nyilván 
nem lehettek, édesanyjától hallhatott csak róla, s ezt emlékezete módo-r 
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síthatta), lehet, hogy a névtelenül maradt újságíró toldotta meg 
a költő  szavait. Ugyanis a költő  húga már említett levelében az el őbb 
idézett közlését így folytatta: „Egy hét múlva ajánlottak is egy makói 
fiatalasszonyt, a keresztneve Juszti volt, akit Szegedre hoztak, s ekkor 
nagyanya rögtön vonatra ült, és Gyulát hazahozta." 

Még furcsább a harmadik megállapítás. Az interjú szerint Juhász 
Gyula azt mondta volna: „engem egy bunyevác menyecske szoptatott". Ez 
ismét lehetett a költő  tévedése, netán „költői túlzása", de leginkább megint 
csak az újságíró hatást keres ő  toldása. Mint láttuk, nem volt szükség sem-
miféle bunyevác menyecskére, mert a költő  anyai nagyanyjának unoka-
húga, Achátz Ferencné Tokár Erzsébet nyolc hónappal előbb szült, tehát 
nyugodtan szoptathatta Juhász Gyulát. Amint erre mindkét . csapád - a Ju-
hászok és az Achátzok — egyöntetűen emlékeztek. 

Az is kiderült, hogy az Achátzok, Mamuzicsok nem vér szerinti roko-
nai voltak a költőnek, hanem csak házasodás révén váltak rokonaivá. 
Abban, hogy a költő  egymás után két nyilatkozatában is rokonainak val-
lotta őket, nemes politikai törekvés: a magyarok és a délszlávok összetar-
tozásának, testvériségének szándéka érvényesült. 
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ÉGTÁJ  

HERCEG JÁNOS  

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 42.  

Utazom. Most éppen Egyiptomban vagyok, ahol sose jártam, pedig a  
nagy arab ország ma a világ érdeklődésének központjában áll. A Nílus  
partján járok, Luxorban, megbámnuloan a sziklasírokat, melyeket még  

Amenophisz és Ramszesz épített több, mint háromezer év el őtt, amikor  
a birodalom nagyobb és jóval gazdagabb volt, min ma, s hódító politi-
kája folytán még Palesztinát is elfoglalta, hogy t őle telhetően arabbá  
tegye. Aztán Kairóba látogatok, ahol viszont már nyomorult páriák éhe-
zését kell tapasztalnom, s ebből arra következtetek, hogy az egykori jólét  
Egyiptomban még kevésbé jutott el az alsóbb néprétegekhez, f őként nem  
a rabszolgákhoz, mint másutt. De a táj egzotikus szépsége mindezt elfe-
ledteti az olvasóval.  

Mert utazásom nem valóságos, csupán képzeletem követi a színes és  
változatos, de főként lírai hangoltságú utirajzot, amelyet Szenteleky Kor-
nél irt csaknem hatvan évvel ezelőtt, mivel Párizs, Itália és Görögország  
után 1927-ben már oda is el kelletet mennie, Egyiptomba, talán nem is  
annyira mindig szomjas érdekl ődését kielégíteni, hanem mert kiújult  
tüdőbajára remélt gyógyulást, ha a bácskai lapályból, a végtelen es őkkel  
érkező  ősz elől, a sűrű  ködökkel takarózó nagy faluból pár hétre kisza-
badul.  

Szivaci száműzetését különben is utazásai tették elviselhet ővé. Az  
utazást még gyerekkorábban megszerette, amikor szülei nemcsak oszt-
rák fürdőhelyekre vitték el, meg tátrai üdül őkbe, de Firenzébe, Velen-
cébe és a francia Azúrpartra is. Az utazás hozzátartozott neveléséhez,  
akárcsak a freulein meg a francia kisasszony, úgyhogy alig váltott ki  
csodálkozást, amikor ötödik gimnazista korában, tizenöt évesen az assisi  
kolostor falkápfestőjérđl, Cimabue-ról olvasott fel tanulmányt az önkép-
zőkörben. S még korábban Chopin-polonézeket játszott a Gozsdu Elek  
alapította Szabad Lyceum közönsége előtt.  

Az említett egyiptomi útirajz az 1923-as és 30-as évek közötti kül-
földi kirándulásairól írt és Útitarisznya címmel 1943-ban megjelent kö-
tetéből való. A rossz papíron, silány kötésben megjelent könyv még az-
zal is figyelmeztetett a háborús id őkre, ami kényszerűen kimaradt belőle.  
A cenzúra mindent kihagyásra ítélt, ami egy ilyen vidéki cerberus meg-
ítélése szerint sérthette volna a tengelyhatalmak politikai érzékenységét.  

„Kritikája gyakran olyan étérre vitte Szenteleky Kornélt — írtam  

a kis könyv utószavában —, ahol az őszinteség megnyilatkozásai nem  
szólhatnak minden időre. Ennek ellenére írásai talán, így kötetbe gy űjtve  
mégsem hagynak hézagot. s az egységes szellem így is tökéletesen és  

töretlenül él tovább bennük."  
Hadd igazítsam ki negyven év távlatából kényszer űen megalkuvó  

szavaimat. Mert így ez a megcsonkított kötet csupán európai légkört  

áraszt, s egy mindenen elámuló, minden szépségért lelkesed ő  széplélek  
áradozását foglalja magába. Persze, így is kedves, élvezetes olvasmány  

az élményekben gazdag kis kötet, de az olvasó el őtt elállja Szenteleky  
fejlődésének útját, reális világlátását, s a baloldali mozgalmakkal ro-
konszenvező  magatartását is eltakarja. Szóval nagyon is hiányos lett  

ez az Útitarisznya.  
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	freskáinak csodája 
láttán firenzei  S nMarccban  miközben  	riánokat 	hallani jám- 
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bor barátok férfiasan mély baritonjából a kolostori csendben, vagy a 
levélváltás fülledt szavai bódítják el a párizsi lány utáni vágy vallomá-
sából, miközben ez a lány más-más változatban jelenik meg mindenütt, 
ahova, az utazás vezet. Az Akropoliszon éppúgy, mint a milánói temet ő  
scala ultimóján, ahogy a kissé már divatjamúlt romantika megkívánta, 
hogy az imádott nő  is ott legyen. S így lesznek alig láthatóvá az akkor 
már beteg Európa testének hullafoltjai. 

Persze az Útitarisznya írója is hamisítatlan Szenteleky, lírája, stí-
lusa, hangja változatlanul az övé. Éppen csak a harcos ember alakja 
hiányzik ebből a kis könyvből. A későbbi Szentelekyé, akit már más kö-
teteiben kell megkeresnünk. 

„Kint tanyáztak a szabad ég alatt, a piszkos autókban, a sz űk sát-
rakban, zilált arccal, szemükből a téboly ingatag lámpása integetett. 
Gyerekek nyafogtak, piszkos munkásasszonyok átkozódtak, az emberek 
minden kis zörejre felsikoltottak, híreket szomjaztak, a leveg őt kémlel-
ték _és álmatagon, figyelmetlenül fel-felriadva őgyelegtek ide-oda." 

Egy novella kezdő  sorait olvastam a lebombázott Párizsról, amelyet 
aztán elgázosítottak és ezt már nem élte túl senki. Négy-öt millió ember 
pusztult el, ahogyan azt szenvedélyesen pacifista lázálmában írója 1930-
ban látta. Az író Szenteleky Kornél volt. „örömmel közölhetem veled — 
tudatta barátjával —, hogy egyik novellámat a Le Monde, Barbusse lapja 
is elfogadta közlésre. A novella a Nyugat valamelyik közeli számában 
fog megjelenni, s arról a jövendő  Párizsról szól, amelyet teljesen elnémí-
tott a gáztámadás." 

A novella sajnos sem a Le Monde-ban, sem a Nyugatban nem je-
lent meg. Szenteleky önálló kötetében látott napvilágot, tíz évvel a ha-
lála után. A könyv ennek a novellának a címét viseli: Holnap-holnap-
után. Háború volt akkor is, s bár Párizs akkor még, 1943-ban német 
megszállás alatt állt, túlélte a borzalmakat. A francia ellenállás híre 
ide is eljutott, s a kötetcím — elég naiv módon — tüntetni akart a 
háború ellen, , ;megdöbbentő  jóslataként azoknak a borzalmaknak, ame-
lyek (az fró) halála után bekövetkeztek", írtam a könyv utószavában: 

Pedig a jellemző  nem annyira Szenteleky pacifizmusa volt, mint 
inkább a téma játéktere. Az a tény, hogy Sživácon, a Telecska aljában 
Párizsról írt novellát. És ez nem volt véletlen. Az otthoni, a helyi színe-
ket sürgető  Szentelekynek nem sokkal el őbb számos írása Europa nyu-
gati tájain játszódik, mintha Párizst jobban ismerte volna, mint a Du-
na-Tisza közének déli részét, ahol nem képzeletben, de a valóságban élt: 
Ő , akiirodalmi vezérként oly hevesen kelt ki a kozmopolitizmus, - a 
gyökértelenség ellen, fennen hangoztatva, hogy: „Az az id ő  már elmúlott, 
amikor az író a művészi formában élhette ki magát, avagy a képzelet 
szárnyán libegett." Co maga csak három évvel a halála előtt tett írásaiban 
eleget ennek a programjának. Addig legszebb novellái az átélés meggyőző  
erejével Vajdaságtól távol játszódtak; legtöbbször az imádott Párizsban, 
mint például a Párizsi este, az Ősz Fontainebleau-ban, az Intermezzo a 
párizsi Operában, A körgalléros ember Párizsban s a többiek. Nyilván 
az elvágyódás álmaként, mint aki legalább az írás egyedül üdvözít ő  ere-
jében próbál áttételesen menekülni a megunt vidékr ől s a paraszti kör-
nyezetből, ahol idegennek és száműzöttnek érzi magát. 

Regénye, az Isola Bella 193l-ben jelent meg, két folyóirata, a Vaj-
dasági Írás meg a Kalangya szünetében, s talán el is csodálkoztak rajta 
Erdélyben, ahol kiadták, s ahol a transzilvanizmus gyökereir ől beszéltek 
és a sajátos erdélyi szellemről. Ez az álomsziget azonban, valahol Itáliá-
ban lett volna a térképbe rajzolható a dán kommunista lány és a ma-
gyar fiú szerelmi történetének keretével. Az esprit actuel, amelyet ugyan-
csak számon kért mint szerkeszt ő , itt teljességében érzékelhet ő  a líra 
szikrázóan csillámló felszíne alatt, mintha már mégis hazai gondok 
között, a kor sorskérdéseinek feszegetése közben itteni emberek vonul-
nának éppen csak álruhában s álnéven ezen az álomszigeten. 

Persze hogy nem a helyrajzon múlik. És nincs joga senkinek merev 
konzekvenciákat követelni az írótól. Mégse tudok szabadulni. a gondo-
lattól, hogy Szenteleky mindig is inkább a világirodalom honpolgára volt, 
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mint azé a szellemi életé s azé a népé, amelyhez anyanyelvénél fogva tar- 
tozott, miközben oly öntudatosan vallotta: „... megyek azon az úton,  

amelyre az élet, a szükségesség és Kisfaludy őseim vére parancsolt."  

Taine miliő-elmélete, ha kissé későn is, de diadalmasan vonult be  
a Duna—Tisza közére. Ez volt az a Prokrusztész-ágy, amelybe a kisded  

vajdasági irodalmat Szenteleky Kornél belefektetett. Nem alaptalanul.  

A népi kultúrák vércserjére hivatkozva, vérképelemzéssel és hagyomány-
talanságot talanságot biztmyitwa. Hogy örül, hogy itt még tájnyelv sincs! Nem  
mintha hiányolná. Marunettit, a fu turizmus  vérszegény  apostolát tja 
példaként az itt verselgető  költők  'elé, aki meg akart szabadulni a gaz-
dag olasz kulturális hagyományok terhét ől, s kidobott mindent a tarisz- . 
nyájából, .hogy eredetit alkothasson. ,,Mi csak most kötöttük fel üres ta-
risznyánkat — írja —, nekünk csak jelencink van, ezért járunk könnyen. 
kötetlenül." Ez a a, aki Musset-t idézve a nemes lelki szenvedést tekinti  

a költészet alapanyagának, egyelőre még nem program, csak ténymegál-
lapítás. A vajdasági versek színhiányára panaszkodik, s ehelyett az ál-
talános emberi szemléletet véli felfedezni bennük és megtalálni azt a  
magyarázatot, hogy miért vannak a Vajdaságban — mind formai, mind  
tartalmi tekintetben — progresszívebb, merészebb versel ők, mint akár  
Magyarországon, akár Erdélyben, akár Szlovenszkóban. Mondja ezt a  
Kéve Adiltőiről, akik közül több- aligha mutatott haladó 
szellemet és eredeti  formai  szépséget abban az esztendőben, amikor  
József Attila világgá kiáltja: „Nincsen apám, se anyám, se istenem, se  
hazám", Erdélyben pedig Dsida Jenő  kelt feltűnést, Szlovensxkóban meg  
a sarlósók költői.  

Ez a megható túlzás, amely magánleveleiben még szélesebben és  
megvesztegetőbben árad, vezéri biztatás volt, szerkesztői toborzó, s időn-
ként visszaperdült, mint a bumeráng. A szenvelgő  falusi tollforgató ugyan-
is : elhitte,' hogy hazulról küldött kis tárcái valóban csak Monet képeihez  

hasonlíthatók, tán azért is, mert nincs bennük se kantúr, se megrajzolt mély-
ség. Viszont a kritikusok szerint „felh ősödő  gondban, sóhajban, könnyes  
örömiben vagy szelíd szomorúságban élnek".  

Szenteleky a világirodalomnál nem adta alább. A helyi színek és  
a káprázatos párhuzamok nem nagyon fértek meg egymás mellett. De  
nem is az . volt a dolguk. Program és példa nála külön pályán futott,  
mindenkor azzal a kötelező  szerénységgel, amely őt magát igyekezett hát-
térben hagyni.  

Nem  tudta, ki mit ér?  Nagyon is tudta. Taktikázott? Szántszándék-
kal mondott többet, szebbet, nagyobbat, mint amit  a kezdő  vidéki ver-
selő  vagy elbeszélő  megérdemeQt~indebből volt valami a társaihoz való  
viszonyában. Mindezen túl azonban talán mégis az . a legelfogadhatóbb  
magyarázat, hogy világ irodalmi ihletettségit szervez ő  és szerkesztő  volt.  
Akkor is tele ezzel a magaslati leveg ővel, amikor lehajolt, hogy a bács-
kai porból felemelje az itteni holmit. És eközben boldog volt, ha mind-
járt valami darabos, de eredeti vidékességet vett észre rajta. A Fleurs du  
Malból idézgetett, maga is tele volt a századforduló világfájdalmával, s  
előkelő  spleennel, itt, falusi magányában, a horkoló, dagadt disznóólak  
közelében, s boldog volt, hogy verset küldött neki a temerini tanító.  
Olyan volt, mint a száműzött király, aki hazájától távol, a szegények  
között is király marad.  

Miért mondtam el mindezt? Ma, 1983. augusztus 22-én?  
Mert két nap előtt talán most is cincogtak itt-ott a heged űk Szi-

vácon a falu fölött, fönn a Telecska magyar zsellérházai között az Istvá-
nokat köszöntve, mint ötven év előtt, amikor Szenteleky Kornél ott fe-
küdt szőkén és fiatalon a hosszú sárga ház bespalettázott ablakai mö-
gött, míg a virágos udvar fehérre festett lécpadja alatt öblösen és ki-
tartóan vonított hosszú szőrű  angol vizslája.  

Barátai' és tanítványai csak két nappal kés őbb gyülekeztek . a sír-
jánál s aztán még sokáig ezen a napon. Mert ötven év el őtt nehéz lett  
volna elhitetni, hogy nem politikai összeesküvés, amit szövögetnek az  
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államalapító király napján, csupán halott barátjuk egyre távolabbról  
ragyogó fényeiben akarnak kicsit sütkérezni.  

Az oszmán birodalom sorsdöntő  vereségének háromszázadik évfor-
dulóját ünnepelték nemrég Bécsben. Isztaanbulból hozták a harci jelvé-
nyeket, szablyákat és handzsárokat a kiállításra, hadd lássa a jámbor  
bécsi nép, micsoda kemény ellenség volt hatalmának csúcsán a török,  

amikor egész Európát rettegésben tartotta. Voltak országok, amelyek  

négy-ötszáz évig nyögtek török járom alatt, s olyan tartományok, ame-
lyek eltörökösödtek, felvették Allah hitét s azután is megtartották, ami-
kor  az ellenséget az európai nagyhatalmak összefogásával sikerült  vissza-
szorítani határai közé.  

Az ilyen visszaemlékezés ma, a hidegháború komor hangulatában  
fölöttébb alkalmas lenne pacifista tüntetésre, de Bécsben ez a lehet őség  
is feloldódik valamilyen könnyed  és gyermeteg kedélyességben a kezdet-
leges fegyverek és kovaköves puskák láttán. A mai ember hajlamos azt  
hinni, hogy az efféle primitív eszközökkel vívott harc alig lehetett veszé-
lyes, s az ellenséges hadjáratok is májusi felvonulások voltak egy atom-
háborúhoz viszonyítva. Rég elhallgattak ugyanis a regősök, a népdalok  
és a hősi énekek ugyancsak kimentek a divatból, s ma már inkább csak  
múzeumba valók, akárcsak az irtózatos görbe török kardok, amelyeket  
lóhátról használtak a szpáhik, s nemzedékeket töltött el borzalommal a  
róluk szóló regősdal. Az irodalom :is rég elfordult a török veszedelemt ől  
mint témától, mivel újabb bajok és veszedelmek háttérbe szorították a  
félhold rettenetesnek tartott uralmát a védtelen nép fölött. A szerbeknél  
ugyan tovább tartottak a felkelések, s a vak regós Višnji ć  sokáig éne-
kelhetett többek között arról, hogy ,;ki volt Jankó Szibinyáui".  

A magyarok, akik százötven éven át szenvedtek a .törökt ől, nem  
sokkal a győzedelmes zentai csata után olyan szoros barátságot kötöt-
tek vele, hogy a bukott forradalom vezére, Rákóczi Ferenc egész vezér-  
karával török földön talált menedéket, úgyhogy Mikes Kelemen Rodos-
tóból nézte egy életen át a Zágon fölött ragyogó csillagot, s írta leveleit  
a Nagyságos  Fejedelem udvarának eseményeir ől a Márvány-tenger part-
ján. Az otthon maradt bujdosóik meg a „két pogány közt egy hazáért"  
folytatott küzdelem emlékét idézve már nem a törököt okolták országuk  
romlásáért, hanem a császárt, a fekete-sárga Bécset, amelynek elnyomó  
rendszere  már csak azért is elviselhetetlennek t űnt, mert friss sebeket  
ejtett hazájukon.  

Változnak az idők, változnak az ellenségek. A bécsi emlékkiállítás  
a legjobb példája ennek a változásnak. Egy nagyhatalom tündöklését és  
bukását idézi fel, egyben azt is kedélyes fölénnyel bizonyítva, hogy a  
történelem nem ismeri a megállást, a status quót, a változatlanságot. A  
győző  nem marad örökké az, ezért érdekes, hogy erről a közhelyszerű  
igazságról éppen Bécsben kellett ismételten meggy őződni. A Habsburgok  
fellegvárában, amely ina mint egy vízfej ű  gyerek, szerényen húzza meg 
magát a kicsire zsugorodott országban. Európa egykori két nagyhatalma  
találkozott egymással ezen a bécsi kiállításon, már nem is a múlt fényét  
árasztva, hanem a túlélés, a megbékélés reményét keltve ebben az egyre  
reménytelenebbnek látszó korban, amikor megint nagyhatalmak világ-
hódító törekvései ejtik rémületbe a népeket.  

Ezt a reményt erősítik a költők is, akik ma már nem akarják a  
győzők diadalát zengeni, s eposzokat írni, amilyen a Zrínyiász volt, se  
hősöket felmagasztaló regényeket az Egri csillagok vagy A janicsárok  

végnapjai példájára, hanem minden háborút megel őzve a békéhez való  
ragaszkodást hirdetni. Megint csak „a két pogány közt egy hazáért", igé-
zetében.  

~r 

Nehéz elhinni, hogy valaki is őszinte lelkesedéssel élvezte volna Nyu-
gat-Berlinben nemrég a hetven év el őtt született orosz operát, A Nap  
legyőzését. Az ottani esztéták, a művészet aranyszájú .  papjai valószínű- 
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le$ minden belemagyarázási készségieket el ővették, hogy bebizonyítsák, 
milyen kár volt elutasítani az avantgarde kezdeményezést, s ezzel ismé-
telten elanarasztakák a szovjet rendszert. Ennek az igyekezetnek azon-
ban csak politikai sikere lehetett. Mert maga az opera szánalmas m űked-
velői kísérlet volt, s a maga idejében is csupán Malevics színpadi és 
kosztümtervei kelthettek benne érdekl ődést. Nem a közönség körében, 
amely lehurrogta, botrányba fullasztotta az el őadást, hanem az újért lel-
kesedő ,  fiatalok között. Mert a századelő  éveiben, mint Gorkij mondta, 
a megújhódás angyala járt az orosz szellemi élet előtt. Ez az angyal 
azonban, mintha egész Európát bejárta volna. annak idején mint az eljö-
vendő  új világ előhírnöke, s aligha csupán az angyalon múlt, hogy csak 
Oroszországban 'valósult meg az új világ, s élt még egy . darabig az új 
művészet is. 

Malevics, Kandinszkij, Chagall csoportja nem volt elszigetelve a 
világtól. Párizsban, Berlinben, s egy ideig úgy t űnt, Rómában is me-
rőben új és szabad művészet van kialakulóban. Chagall csakhamar el-
hagyta hazáját, Malevics otthon maradt, s a négyszög varázslatában pró-
bálta megtalálni formanyelvét mint az expresszionizmus élharcosa, aki 
mindenikinél messzebb ment, hogy aztán tragikus hirtelenséggel, parancs-
szóra visszatérjen a „négyszögesített világnézettől" ahogy ezt a kísér-
leti időszakát gúnyosan nevezték, a reálisabb szem

,
lélethez. Aztán nem-

sokára meghalt és többé nemigen beszéltek róla. Utolérte az újítók vég-
zete, ha az ő  helyébe nem-is-léptek újabb újítók,-  

De 1913-ban még tele volt hittel és biztosra vette, hogy m űvészete, 
vonalzó és körző  segítségével az egyszerű  és tiszta formának teremtette 
meg "3z alapját. Ebben oly biztos volt, hogy a színpadot választotta be-
mutatkozás! alkalomnak. A színházat, ahol mindennél jobban mutatko-
zik meg, méghozzá azonnal a siker vagy a kudarc, aminek a lehet őségét 
természetesen elvetette magától. Az se tette kishit űvé, hogy műkedvelők-
kel társult, egy gazdag muzsikáló földbirtokossal, aki inkább a meoenása 
volt, s egy titkos drámaíróval, aki az opera szövegér ől gondoskodott. 
Lehetetlen elképzelni, hogy ne látta volna. kikkel van dolga. De fest ő  
volt, s így abban a tévhitben élt, hogy a vizuális élmény mindennél fon-
tosabb, még egy operában is. 

Valószínűleg a csúfos bukás sem ejtette kétségbe. Az újért Orosz-
ország határain kívül is meg kellett küzdeni. „Teatr budetljan" a jöv ő  
színháza, mondta erről a vakmerő  kísérletről, pedig már Sztanyiszlavsz-
kij - is ott volt meg Mejerhold. Az újítóknak- azonban nincsenek két-
ségeik. De sok minden amellett szólt, hogy fest ői kísérletei a tiszta szí-
nekkel s 2z egyenes vonalakkal csakugyan a jöv ő  művészetét jelentik. 
Berlinből. Párizsból, Rómából érkeztek a m űvészet határt nem ismer ő  
hajszálerein árt a hasonló törekvések. A kollektivizmus szelleme ugyan-
csak átjárta az irodalmi kávéházakat és a m űtermeket. Expresszionizmus 
volt a neve a művészetben, de ebben is annyi minden elfért, pedig az 
egyéni eltéréseket rossznéven vették egymástól, úgyhogy Kassák még 
másfél évtizeddel kés őbb is megrója Kokoschkát, mert bár birtokában 
van a méx+tan.megadta alkotás formaelemeinek, még mindig „Tonelli úr 
Portréján akarja kifejezni Kokoskaságát". És ki tudta volna, hogy a 
Dada napfai is meg vannak számlálva, csak talán Hans Arp tréfás versi-
kéin derül a kor, míg Marinetti nagy hangú mozgalma, a futurizmus 
Mussolini feketeingeseinek himnuszát zengi majd. 

Az izmusok kora volt, mondjuk minderre ma, s nagyon kevés ma-
radt meg belőle. Az is úgy maradt meg, ami megmaradt, hogy már nem 
az volt, aminek indult. Mert — mondhatnánk politikai zsargonban -- a 
fejlődés dialektikája nem ismeri a megállást. Alekszandr Blok poémája, 
a Tizenkett ő  is merőben másképpen jósolta az új világ eljövetelét, ami-
kor az említett angyal helyett a názáreti Jézus lépett ki a forradalom 
kocsmájából az orosz éjszakába. 

Mindez azonban még nem ok arra, hogy egy letűnt: korban keressük 
az igazságot s egy szomorú művészsorssal, mmt amilyen ' Malevicsé volt, 
egy,  egész rendszert ültessünk a vádlottak padjára, ha csak egy opera 
erejéig is. 

141 



ALKOTÓM ŰHELY  

CSORDÁS MIHÁLY 

AKTUALIZÁLT TÖRTÉNET 
OLDItICH DANEK NEGYVEN GAZFICKÓ MEG EGY MA SZÜLETETT 
BÁRÁNY CÍMŰ  DRÁMÁJÁNAK SZABADKAI BEMUTATÓJÁRÓL 

Az író számára a mitológia és a történelem kínálja a legteljes ebb szüzsé. 
ket műveihez — alig kell tovább formálnia őket , csak elmondásukkor 
a hangsúlyt errébb vagy arrább helyezni. Az ilyen meséket ismeri is az 
olvasóközonség, nem annyira rájuk figyel tehát, hanem hátterükben •a 
jelképes értelmű  mozzanatokra, akárcsak egyetlen árnyékra, amely a 
múltra, jelenre vagy jövőre vetül... 

Kicsiny és nagy irodalmak viszonylatában is vannak korok, ame-
lyekben szinte egyeduralomra tesz szert a történelmi dráma, regény. 
Más időkben, amelyek közé a miénk is tartozik, a történelmi témájú 
művek nem dominálnak ugyan, de bizonyos erkölcsi tételek illusztrá-
lásához nélkülözhetetlenek az alkotók számára. Világirodalmi szerepét 
igy erősítette meg az elmúlt évtizedben a régi id ők eseményeiig vissza-
nyíló tragédia. 

Orldrich Danek cseh szerző  műve, a Negyven gazfickó meg egy ma 
született bárány, a bibliai csecsemőgyilkosság példájával szód a huszadik 
század emberéhez: tetteiért a felel ősséget sohasem háríthatja át másokra 
sem életének mostoha körülményeire, sem a sorsra ... A súlyos erkölcsi 
dilemma akár a Babits Mihályéval is rokonítható: „b űnösök közt cinkos, 
aki néma". 

A dilemma a mű  végéig sem nyer megoldást. A példázat mégis 
sokatmondó és egyértelmű : az emberségességnek kell győzedelmeskednie 
az embertelenségen, még ha az életben legtöbbször az utóbbi élvez is 
fölényt, még ha a legszigorúbb büntetésben a történetnek az a h őse 
részesül, aki megtagadta a negyven betlehemi újszülött megölésére kia-
dott királyi parancsot. 

Oldfich Danek tehát a kész mesét formálja hozzá a maga igen diffe-
renciált • mondandójához. Nem a cselekmény bonyolítása, a drámai szer-' 
kesztés köti le figyelmét, hanem az ábrázolt gondolatok finom techniká-
val való szövése. Célja megmutatni: mekkora távolságokat jár be az 
ember a saját igazságai széles skáláján, ha kényszerítik valamire, s a 
leginkább járható utat keresi az egyik igazságtól a másikig. 

Az egzisztencializmus iránt erősen vonzódó szerző  aktualizálja a 
régi-régi történetet, amelynek lényege, hogy Heródes — az új király 
megszületését jelző  jövendöléseket hallva — kiadja ,a parancsot: öljék 
meg gárdakatonái a negyven betlehemi újszülöttet, közöttük természetesen 
a jövendőbeli nagy királyt is! A katonák el őször megtagadják, azután 
„átlagon felüli kegyetlenséggel" (ahogyan kés őbb a vád hangzik ellenük) 
végrehajtják a parancsot, míg altisztjük, a „legzupásabb zupás" (a fölöt-
tese nevezi így) az egyedüli marad, aki a szörny ű  bűnben részességet 
nem vállal. Heródes elveszti trónját és életét is e tettéért, a helyebe 
lépő  hercegnő  pedig úgy szolgáltat igazságot a halálkülönítménynek, hogy 
éppen a királyi parancsot megtagadó zupást ítéli halálra, míg megke-
gyelmez azoknak az embereknek, akik a negyven gyermekb ől harmincat 
a másvilágra küldtek. 
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Az aktualizált történet valóban aktualizált el őadást provokált ki a  
szabadkai együttesb ől. Szemmel látható: a rendező  tovább gondolta a  
daneki gondolatot. Ifj. Szabó István az igazság és igazságtalanság örök  
nagy és izgalmas kérdéseire kereste produkciójában az egyedüli jó  

választ. Ez a törekvés szuverén művé avatja — nemcsak közvetít felénk.  
egy írói üzenetet, hanem áttranszponálja azt, maga is eltöprengve az  

élet lényegi kérdésein, nem törődve azzal, hogy milyen tájain járunk az  
évszázadoknak és -ezredeknek. Sok eszközt használ fel célja elérése érde-
kében a rendező, a színpadot kiterjeszti az egész néz őtérre. A színé-
szek ujjal az egyes nézőkre mutatva teszik fel a velőbe hasító kérdést:  
„Létezik-e átlagon felüli kegyetlenség?" A zupást odakötözik a nézőtér  
egyik oszlopához, mintha a hatalmi erőslaknak fejet hajtani nem akaró  
mindenkori emberként egy lenne a teremben tartózkodó sokak közül,  

aki a lelkiismeretére hallgat, és szorult helyzetben sem veszíti el a  
józan ítélőképességét, mint ahogy mások igen könnyen  elveszítik, cs 
meg kell  találni a gyenge pontjukat , kenegetni  kell  hiúságukat. A Vörös mi 
gárdista a leghevesebben bírálta azokat, akik beadták a derekukat,  
aztán maga is csatlakozott a halálkülönítményhez, és éppen az ő  lelké  
szárad a legtöbb csecsemő  vére. Tettét lehet persze magyarázni  
magyarázgatni, hiszen még senki sem követett el úgy b űnt, hogy I# 
alább a maga számára meg ne magyarázta volna az okát, de ifj. Sza  
István jól mondja ezzel az előadással: az emberek cselekedetei a f  
tosak,nP__ em_pedig 'kaik.  Mert  ami az egyedüli –törvény  
tegnap, annak az ellenkezője is törvény lehet ma, és ennek szintén az 
ellenkezője holnap. Az emberek pedig nem cserélődhetnek ki: azok ma.  
radnak tettük elkövetése után is, akik tettük elkövetése 'el őtt voltak.  
Csak éppen minél jobban meg szeretnék érteni a világ dolgait és ural.  

kodni szeretnének rajtuk. Ha tisztességgel nem emelkedhetnek fölébük , 
próbálnak felemelkedni taktikával, fondorlatossággal, mint az esemé r 
nyekbe belelátó magas rangú tiszt, akibe maga a hercegnőből lett király., 
nő  szerelmes, s tudja így, hogy a hatalom igazsága az övé is.  

Erkölcsiség ilyen kiélezett kérdéseit teszi fel számunkra ez az el őadás,  
amely egészében ugyan nem kiegyensúlyozott és kerek produkció (a  
kezdo jelenetek csikorognak benne), de amely egyes részleteiben mara-
dandó színházi élményt nyújt. Főként a tiszt (Korica Miklós) és a pap  
(Kovács Frigyes) párbeszédeiben látjuk nagyon magasan a szabadkai  

színészek lehetőségeit.  
Egy alakítás ragyogta be Danek betlehemi világát most Szabadkán:  

Korira. Miklósé. Neki sikerült belülről, a tulajdonságaiban ábrázolnia a  
groteszk történet egyik kulcsfiguráját. Kovács Frigyes, Szabó Ferenc,  
Jónás Gabriella és id. Szabó István egy-egy jelenetben  volt igazán jó, 
máskor inkább-a rutinjára, kialakult színészi re flexeire bízta magát.  

Petrik Pál díszletei a darab szimbólumaihoz szolgáltak méltó kere-
tül. Anna Atanacković  jelmezei általános érvényűvé tették a minden  
korokra érvényes történetet.  

A színészek és a többi szakember partnerként viszonyult a rende-
zői elképzelésekhez. Törekvései nyomán élvezhet ő  előadás született meg,  
amelyre néhány sallang is rátapad (a stílust megbontó slágerek például),  
és amelynek az indítását érheti a legtöbb kifogás. E félresiklások f őként  
abból az aktualizálási szándékból erednek, amely végül is a legtöbb  
eredményt hozta. Ekként váltak ennek a kísérletnek éppen az erényei  
a hibáivá. Csakhogy az erényei a szembeötlőbbek, a valóban figyelemre  
méltóak, a hibák viszont további alakító munka során könnyen kikü-
szöbölhetők.  

Oldi°ich Danek: NEGYVEN GAZFICKb MEG EGY MA SZÜLETETT BÁRÁNY (színpadi  
játék két részben). (Fordította: Balogh Géza.) Szerepl ők: Szél Péter (zupás), Takács Imre  
(Ordas), Medve Sándor (Vörös), Szabó Ferenc (Kobak), Barácius Zoltán (Főúr), Vajda  
Tibor (Vakarcs), Sánta P. Lajos (tengerész),  Albert  Mária (anya), Szűcs Haj3na~ lka  (lány),  
Jónás Gabriella (hercegnő , később ,  királynő), Korica Miklós (tiszt), -Kovács Frigyes (pap), 
Sebestyén . Tibor (katona), id. Szabó István, m.-v. (bíró). Rendezte: - Szabó István. Díszlet-
tervező : 

 
 Petrik Pál m. v. Jelmeztervező: Anna -Atanacković . Zene: Murányi Mátyás. Gitáron

kísčr "Đivanövić  Róbert . - Bemutató  1984. janiár 13-án, pénteken , a Szabadkai Népsz ínházban.  



©LVA SÓNAPLó  

GONDOLATI MÉLYSÉG ÉS TARSADALOMRAJZ 

EMBERSZABÁSÚ GONDOLATOK 

HERCEG JÁNOS: Távlatok. 
Forum, iÍjvidék, 1983. 

Habár egy időben (a hatvanas évek második és a hetvenes évek első  
felében) nagy kultusza volt nálunk, az esszé valójában a mai napig meg-
hódítatlan terület irodaizmunkban, amolyan senki földje, ahova csak 
hosszabb-rövidebb ideig tartó kirándulásokat tesznek a szerz ők, de ahol 
senki sem ver tanyát, vagyis nincs igazi, vérbeli esszéírónk. Legalábbis 
sokan igy gondolták, és az én meggyőződésem is ez volt egészen mosta-
náig. Persze, mint annyiszor, most is számos el őítéleteink egyike aka-
dályozott és akadályoz bennünket a tárgyilagos végkövetkeztetés levoná-
sában. Előítéletünk és a mások, vagy még inkább a másfajta írók mun-
kásságára csak fél 'szemanel . odafigyelő, ha egyáltalán odafigyelő  felü-
letességünk, saját irodalomeszményennk börtöncellaként körénk falazott 
korlátai. 

A művek, természetesen a jó művek, szerencsére mindig erősebbek 
a gyámoltalanság sáncainál, s így el őbb-utóbb áttörik azokat. Herceg 
János Távlatok cím ű  legújabb kötete is ilyen mű; helyet követel és he-
lyet, mégpedig egészen előkelő  helyet teremt magának (engedtessék 
meg nekem, hogy csöppet sem indokolatlan iróniával így fejezzem ki 
magam) gaz „egyetemes" jugoszláviai magyar irodalomban, hogy csak 
pirulhatunk most egymás és magunk előtt, akik fel sem figyeltünk 
Hercegimmár hatodik éve folyamatosan megjelen ő  naplószerű  jegyze-
teire, kisesszéire, melyek nem is a szokásos m űfajünneplés miatt (hurrá, 
vannak már regényeink!, vagy hurrá , drámánk , sőt filmünk is van már!) 
érdemeltek volna megkülönböztetett figyelmet (hisz hogy tisztázzuk azért, 
Herceg János nem tegnap, még csak nem is fél vagy egy évtizede kez-
dett el esszéket írni), hanem els ősorban színvonaluk miatt. 

Herceg János ugyanis rendelkezik mindazokkal az erényekkel, ame-
lyeket aligha nélkülözhet a jó esszé: nyitott szemmel jár a világban és 
széles körű  a műveltsége, e . két tényező  pedig megbízható alapjául szol-
gál egy nem kizárólagos, de következetes, s így a kisesszék egységét 
megteremtő  világszemléletnek, ami viszont — hála a szerz ő  könnyed 
stílusának, ha tetszik, aprólékos szakmaismeretének — sohasem telep-
szik teherként, emészthetetlen nagyotakarásként a szövegre, hanem a 
Herceg-esszék gondolati mélysége általában észrevétlenül és sohasem 
önmutogatóan, Inkább mindig szerényen a szép írás mögé húzódva nyí-
lik meg az olvasó előtt, s ennek következtében a kötet összefügg ő  gon-
dolatrendszere, elméleti tartóváza sem tolakszik előtérbe: Herceg tudja, 
hogy a legfontosabb tartópilléreket nem a ház homlokzatán kell elhe-
lyezni, de egyúttal azzal is tisztában van, hogy ezek nélkül a tartópillé-
rek nélkül a küllemre mégoly tetszetős építmények is összeomlanak. Rö-
viden: a kincsűn és a belső  szilárdság egységének jóvoltából halad ják 
túl a könnyed értelmiségi csevegés szintjét a Herceg -esszék, ugyanakkor 
a könnyedség az elmélyültséget szolgálja. 

A Távlatok egyetlen nagy témaköre az alkotó, a műalkotás és a 
szűkebb vagy tágabb közösség megannyi változatot, lehet őséget és gyak- 
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ran korlátot felmutató egymás közötti viszonya. Ez a témakör azonban 
annyira széles és sokrétu, hogy a diktatúrától és cenzúrától kezdve a 
hontalanságon és a bármilyen ,;haza" vállalásán át a kimondottan er-
kölcsi és esztétikai kérdésekig, s őt a Velencét ostromló csempészek és 
a művelődési világközpontokba sodródó vendégmunkások világáig szinte 
minden emberi belefér. Az ember elembertelenedését is beleértve persze, 
lett légyen szó akár a forradalmak után is újra sarjadó giccsr ől és szno-
bizmusról, akár a lélektelen számitógép-muvészetről és a sablonokba 
fulladó „utcai avantgarde-ról" vagy épp a rideg filozófiákról, vagy a még 
ridegebb terrorista hatalmaicról. Igy tulajdonképpen Herceg János té-
makóre az emberségesség, az emberszabású világ, ahogy azt Mészöly 
Miklós mondaná, s ~án nem róható fel hibájául, ha minden esetben 
a művészet, az irodalom felől közelíti meg. Mint ahogy az sem hibájuk 
vagy erényük az előttünk levő  Herceg-esszéknek, hogy Európát járva, s 

g inkább Európára figyelve mondja el mindazt, amit mondani akar, 
hisz egyrészt a közvetlen téma mindig csak ürügy (természetesen táv-
latot is jelentő  ürügy) szerzőnk számára, másrészt viszont Herceg János 
nem az az író, aki azért szomjúhozza, habzsolja csillapíthatatlan éhség-
gel a nagyvilágot, mert hátat fordít sz űkebb környezetének. Ellenkező-
leg. Herceg ugyan nem hivalkodva, de határozottan, mintegy visszavon-
hatatlan tényként megállapítva nyilatkozza ki, hogy: 

„Én úgy nőttem bele az írás mesterségébe, hogy azzal közvetlen 
szolgálatnak tegyek eleget; Nem -messzire nézve, csak a szülffildön ural-
kodó viszonyokon tartva tekintetemet, s legföljebb ábrándokban és illú-
ziókban érezve a. szélesebb hazát, Európát. Tudom, hogy ezt nevezik pro-
vincializmusnak, a beszűkített világot, amelyen nincs mit felfedezni már, 
s ha u• .:4's arra törekszünk, az ismétlés unalmas lesz. Mint egyébként 
az eszmé és ideálok is, ha folyton hajtogatjuk őket, ahelyett, hogy ezt 
a szellemi üresjáratot cselekvéssel, a világ megváltoztatásával válta-
nánk fel. 

Az írott és festett és újraköltött világot. 
De hát a művész nemcsak önmaga foglya ..." 
S ezt a letisztult emberi és alkotói állásfoglalást, magatartást nem-

hogy megzavarná, hanem inkább megerősíti a belső  alkotói kétség: 
„Persze amit én szolgálatnak mondok, az is — egyre jobban látom 

— csak illúzió. Nem objektív értékében, hisz olykor még méltányolják 
is, hanem a szabad kreáció korlátai és lehetőségei között." 

Vagy: „Mindjárt le is inteni magam a nagyképű  párhuzam miatt, 
meg azért is, mert hangos szóval hirdettem a »szolgálatot« ahelyett, hogy 
a műgonddal törődtem volna. Az írás művészetének mégiscsak az a leg-
fontosabb feladata. Igaz, anélkül is lehet írni, s ki vitathatná el a kis 
irodalmak létezési jogát?" 

Hát igen, ki is vitathatná el, ha nem épp ezek a kis irodalmak. 
Nemcsak azzal, hogy a kis irodalmak írói közül sokan, túl sokan 

nemzeti vagy épp nemzetiségi közösségük kicsiny voltára rádöbbenve 
értelmet elborító elkeseredéssel rágják, marják műanyag masszából ha-
talmasra méretezett fogakkal saját köldökzsinórjukat, .nem még inkább 
azzal, hogy nem tudjak vagy nem akarják felismerni a saját világiro-
dobni helyzetükhöz leginkább illő  közösségi és természetesen mindnek. 
előtt irodalmi feladataikat. Nem mintha a kis népek fróinak nem lenne 
joguk a halhatatlanságot ostromolniuk. Csak épp az a fontos, hogy ne 
tegyék ezt a vidékről nagvárosba szabad.ulók mindig nevets éges, mert 
provinciális fennhéjázásával, melynek alapja mostanában az onmegtaga-
dás.. A vidékiesség tulajdonképpen az arányok ilyen vagy olyan jelleg ű  
eltorzulása, az arányérzék elvesztése. 

Herceg János viszont azon kevesek egyike, akik pontosan tudják, 
hol a helylik és mi a dolguk. És közülük is az egyik olyan, aki el is 
tudja végezni a maga dolgát a maga helyén. 

Kisesszéi is ezt bizonyítják. 

145 



VILÁGUNK EGYIK DARABJA 
DUDÁS KÁROLY: Ketrecbál. 
Farum, Újvidék, 1983. 
Lajkó Péteréé öreg, Bogár nevű  kutyáját amolyan kölcsön kenyér vissza-
jár, a szemet szemért, fogat fogért elv alapján löveti agyon a tanya-
szomszéd Svetić  Marko a katonákkal, akikkel egy korábbi látogatást 
jött viszonozni, mikor is a Lajkó Péter kíséretében levő  tiszt lőtte, agyon 
a z ő  kutyáját. Természetesen mindez a háborús években történik, ami-
kor a közép-bácskai tanyavilágon is est követve és kergetve vonul-
nak át a különböző  seregek, s amikor a hadak az egymás mellett hosszú 
éveken, évtizedeken keresztül békességben éldegél ő  különböző  nemzeti-
ségű  szomszédokat . is •szembefordították egymással a torzsalkodókról 
nem beszélve, hogy — mint az köztudott -- sokkal több ember, mint 
kutya esett a szabadjára engedett, illetve er őszakosan felszított szenve-
délyek áldozatául; a háborús áldozatok és a történelmi hűség, igazság 
szempontjából így Lajkó Péterék megvénült Bodri kutyája iga zán szóra 
sem lenne érdemes. Mégis épp a háborús áldozatok és a történelmi hű-
ség, igazság szempontjából Dudás Károly Ketrecbál című  regényében a 
lényeget ragadta meg ebben a részletben, mert ez a két oldal megren-
dítő  példázata, hogyan vált azokban az időkben a jó szomszédok és a 
barátok között is saját akaratuk és vitathatatlan emberségük ellenére 
uralkodó törvénnyé a szemet szemért. És mivel ez a rész a regény végén 
helyezkedik el, az utolsó pillanatban szinte teljesen átértékelődik a má-
sik Bogár nevű  kutyának a szerepe, amelyik a reménytelenül magára 
maradt idősebb Lajkó fiú, Illés drótkerítése mögött acéldrótra er ősített 
pórázon futkározza és ugatja végig a regényt... 

Magának a Ketrecbálnak persze nem ez a részlet és az átmesélés- 
ben szükségszerűen leegyszerűsített, szimplifikált példázat a lényege. Itt 
csupán a lényegig hatoló, a lényeget irodalmi eszközökkel feltáró mozza-
natok 

 
 egyikéről van szó, melyekben nem kis megelégedésünkre bővel-

kedik ez a műfajon belül egyébként szerény terjedelm ű  alkotás. Dudás 
Károly tömött, tömény prózát ír, s alig hagyja lélegzethez jutni az ol-
vasót: regénye az apróbb hullámvölgyekt ől eltekintve (mint amilyen 
például a tetovált kocsmai vendég megismételt uramozó, elvtársozó mo-
nológja, a beszolgáltatást játszó  gyerekek, vagy Tóth Gazsi fiának az 
erőtlenné és így nem elég ,  meggyőzővé sikerült alakja), nálunk szokat-
lanul egyenletes színvonalat, s tegyük hozzá, magasan tartott színvonalat 
képvisel, s ez mindenekelőtt az igényesen kidolgozott és szinte sohasem 
túlírt, vagyis az egész regény hiteles atmoszféráját megteremt ő  részle-
teknek köszönhető. Ez Dudás Károly lassan, de biztosan beérő  prózaírói 
erényeinek a legszilárdabb alapja. És természetesen az, hogy azért még-
sem kábítja el a részletek gazdagsága, és egy pillanatra sem veszíti szem 
elől, hogy ezek alapvető  funkciója mégis az egész szolgálata, vagyis Du-
dás Károly a Ketrecbálban megteremtette a rész és az egész harmóniá-
ját. Az olvasó számára ez magától értet ődő, a művet rétegeire bontó 
vizsgálódás azonban már a kezdet kezdetén a regényszövet bonyolult-
ságával szembesül. 

S ha már egy kiemelt epizóddal kezdtük méltatásunkat, id őzzünk 
talán még egy ideig a részleteknél. Idézzük emlékezetünkbe Nagy Vince 
temetését , Horák Lajos bodzaszedését , Lajkó Illés kapálását , a világnak 
induló cselédekre zuduló vihart, a végtelen vízen fonott karosszékében 
hintázó Engelmann kisasszonyt, Magó Gallér fényképezéseit, Kelemen 
Franciska szobáját és óráját, az igazi Brazília felvillantott képeit, a be-
szolgáltatási jelenetet, a közönséget csalogató Társulatot, a nadrágja szá-
rát egy hosszú pálcával csapkodó rendezőt, a színészlányok szoknyája alá 
leselkedő, biliárdozó suhancokat stb. stb. Korántsem soroltunk fel minden 
figyelemre méltó mozzanatot, és a mellékszerepl ők népes társaságából, 
akiknek az alakját gyakran csupán két-három találó mondattal, er őteljes 
vonással rajzolja meg a szerző, sem említettünk mindenkit. 

Nem annyira a fentebb mondottak igazolására, mint egy jóles ő . 
pihenővel megajándékozó szusszanás kedvéért álljon_ itt szó szerint a. 
szamaras Vilmus táncát leíró részlet: 
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,,.., fiilsértéen recseg a zenekar, argentin tangót játszik, de egyel őre  
senki sem táncol, igy a ketrec közelében ólálkodó markos legénye unot-
tan ásĐtoznak, az ő  idejük még nem érkezett el, ekkor Vus, a sza-
maras ember váratlanul fölpattan az asztaltól, imbolyogva megáll Pá-
vaszem fejedelemkisasszonnyal szemben, szemébe konyuló zsíros köcsög-
kalapjában, térdig érő  fekete zakójában amely minden bizonnyal az 
esküvői öltöny  darabja, szürke  katonanadrágjában, súlyos bakancsaiban  
leginkább talán a Hamlet első  sárásójára emlékeztet, .mélyen meghajtja  
magát, szabad egy röpke táncra, nagyságos fejedelemkisasszony?, és né-
hány pillanattal később a falusiak őszinte megrökönyödésére ott keren-
genek a ketrec előtt üresen hagyott téren, Vilmus merev testtel messzire  
eltolja magától a lányt, ahogy azt régi filmekben lehet látni, kigombolt  
bosszú zakószárnyai sötét uszályként lebbennek utána, lába alig éri a  
földet, attól lehet tartani, hogy kalapja hegyével lesodorja a villánykörtét 
és sötétbe borítja a teamet, a zenekar ig  egyre tüzesebben és egyre 
harsáa~yalYban játszik, a harmonika versenyt nyerít a szaxofonnal, nagyo- 
kat buifan a dob, szikrázva csapódnak

ara 	
áshoz a cintányérok, a he- 

gedűt  már  rég nem hallatszik, Vilnius  vadul 	kezd, Pávaszem fe- 

ledelemkrsasszany sikong a gyönyörűségtől,  az egész terem visszafojtott 
élegzettel őket figyeli, és amikor végre kimelegedve visszazuhannak az  
asztalhoz és Vilmus diadalmas rikoltással a magasba hajít egy apunaran-
csot, fölhangzik a taps, akár tegnap éjjel az el őadáson, a ketrecőrök  
pedig csak hüledeznek."  

Az-  ilyen részletek és ezek a mellékszereplék tulajdonképpen a Ket-  
recbál legfontosabb építőkövei, s a főhősei is a maguk módján, ameny-
nyiben játszi könnyedséggel veszik a vállukra és telítik a mindennapok  
vérbőségével és életességével a regényt. Az olvasót szinte észrevétlenül  
magával sodró kedvező  összhatás pedig mindenekelőtt annak köszönhető ,  
hogy egymásba pontosan illő, a regény különböző  pontjain felbukkanva  
egymásra válaszoló, a próza nyelvén egymással rímel ő  részletekről van  
szó és olyan figurák tarka kavargásáról, akiket nem az írói önkény rán-
gat és irányít a maga előre kicinkalznazott elképzelései szerint.  

Már önmagában ez is elegendő  lenne ahhoz, hogy figyelemre méltó  
alkotásnak tartsuk a regényt, hisz rég megszoktuk már, hogy az egy-
másba kapaszkodó, még nem is túl nagy gonddal egymás mellé helye-
zett részletek regényként kezelhetők. A Ketrecbálnak azonban csupán  
egyik rétege ez, mely saját szigorú belső  logikáját követve szövődik 
három ember összefonódó élettörténetére: Magó Gellért, Horák Lajos  
és Lajkó Illés a három központi figura, pontosabban az szabályosan  
három részre tagolt három életük képezi a m ű  hármas tengelyét, mely  
körül az ördögmalom bolondosan lebegő  székeihez hasonlóan kerengnek  
a kavargást követni igyekvő  olvasóban enyhe szédülést okozva a rész-
letek.  

Magó Gellért, a negyvenéves távollét után az igazi Brazíliából az  
itteni Brazíliától, kicsiny falujától végleges búcsút venni hazalátogató  
megfáradt kivándorló, Horák Lajos, a m űvészet küldetésében egyaránt  
állandóan bizakodó és kételkedő  vándorszínész és Lajkó Illés, a közép-
bácskai tanyavilág egyik isten háta mögötti parányi településén remény-
telenül ottrekedt .és elmagányosodott oregember élete az egész m űvet,  
mármint a számos részletet és figurát biztosan összetartó, egybesodró  
hármas vezérfonalként vonul végig a regényen. ők lennének a regény  
főhősei, s az ő  valamilyen módon összetartozó, egymást kiegészít ő  és  
egymást értelmező  életük a regény témája?  

A kérdés szónoki, s csak arra való, hogy mindjárt tagadó választ  
adjunk rá. Pontosabban, hogy elmondhassuk, valójában ők hárman is  
csak annyira és olyan értelemben főhösök, mint amennyire és ahogyan  
a másfél tucatnyi mellékfigura bármelyike a biliárdozó kislánytól kezdve  
a szamaras Vilniuson keresztül Nagy Vincéig vagy épp Horák Lajos, illet-
ve Magó Gellért apjáig azzal a különbséggel, hogy ők másfajta helyet  
foglalnak el és másfalta szerepet töltenek be a regény szerkezetében.  
Nem, a Ketrecbál nem Magó Gellért, nem Horák Lajos és nem is Lajkó  
Illés életét írja le, s még csak nem is  hármójuk  ügyesen eggyé  szőtt  tör-
ténetét . Végsős soron ők is csak arra jók, hogy hitelt adó emberi dirren-  
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ziót kölcsönözzenek a műnek, s hagy ezen túlmen ően még fenntartsák, 
mindvégig megőrizzék a regényen belüli heves örvénylések egyensúlyát, 
s hogy ne engedjék az egyik vagy a másik oldalra billenni a történelmi 
ördögmalmot. 

Mert épp erről szól a regény, ezt írta meg Dudás Károly: egy vidék, 
egy elhagyott, elzárt közösség fél évszázadának a történetét, s a tény, 
hogy a közösségbe csöppenő  színházi vándortársulat léthelyzete különös-
sége és idegensége ellenére is sok mindenben rímel a brazillóslak lét-
helyzetével, csak a szélesebb és a m űvészi alkotás esetében mindig jóté 
.kong többrétű  értelmezés előtt nyit teret. Mint ahogy Magó ` Gellér kiván-
dorlása sem a sárbanragadottság egyszer ű  ellenpólusa, s mint ahogy a 
háttérben szórványosan fel-felvillanó brazíliai indiántörzsek sorsa . sem 
egyértelműsíti, hanem — amint az az irodalmi párhuzamoktól el is vár-
ható — bonyolítja a történelmi helyzetképelt, és a történelem, i lletve az 
ideológia szükségszerűen sarkított és leegyszerűsített megállapításai és 
értékítéletei helyett egy gazdag . színekben lüktető  és sokféle egyenrangú 
i ot felmutató világot tár elénk, mely mellesleg saját történelmünk 
egyik teles darabja. 

Ilyen értelemben a Ketrecbál társadalomrajzként és dokumentum-
regényként is kezelhető. Mint ilyen a legjobbak közé tartozik irodalapunk-
ban, s nyilván Brasnyó István Famíliája mellett a helye épp sokrétűsé-
gének, árnyaltságának, meggyőző  és magával ragadó atmoszférájának 
jóvoltából. 

Jóleső  érzéssel szögezhetjük le, hogy épp az ilyen valóságközpontú 
irodalmat kérjük számon már évek óta az „utcai avantgarde„ nyomába 
iramodott íróinktól, költőinktől, vagyis a minden tekintetben kimunkált 
öntudatosságot, mert hisz csak a rosszindulat feltételezheti, hogy az iro-
dalom kárára akarjuk ismét önmegisanerésünk szolgálatába állítani az 
irodalmat. Nem, az irodalom épp irodalomesztétikai értékeivel és sajá-
tosságaival járul hozzá leginkább önmegismerésünkhöz. Brasnyó István 
írói gyakorlata már korábban bizonyította, most pedig igen színvonalas 
és értékes regényével Dudás Károly is bizonyítja, hogy a valóságra sze-
gezett figyelem sohasem árthat meg a jó irodalomnak. Ellenkez őleg. 

Mindezek után őszintén sajnáljuk, hogy a regénypályázat bíráló bi-
zottsága valamilyen (feltehet őleg elsősorban nem irodalomesztétikai) okból 
nem tudta vagy nem akarta vállalni a Dudásregényt. Igaz, ugyanakkor 
már annak is örülnünk kell, hogy azért elgáncsolni sem akarta, hanem 
egyszerűen sorsára hagyta. Az olvasót bizonyára nem fogja megzavarni 
és megtéveszteni a szakmai körökben szokásosnak is mondható man ő-
verezés. 

PODOLSZKI JÓZSEF 

DIALÓGUS A SZÁZADDAL 

CS. SZABÓ LÁSZLÓ: Alkalom. 
Gondolat, Budapest, 1982. 

CS. SZABÓ LÁSZLÓ: Közel s távol. 
Magvető, Budapest, 1983. 

Cs. Szabó Lászlónak, a Londonban élő  kitűnő  magyar írónak a közel-
múltban két kötete jelent meg Magyarországon: az Alkalom címűben 
irodalomról és művészetről írt esszéiből válogatott, a Közel s távot 
című  kötetében 1948 és 1981 között írt elbeszéléseib ől nyújtott át egy 
gyűjteményt. 
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Az olvasók egy részének kicsit „be kell mutatni" Cs. Szabó Lászlót, 
hisz rendszeresen nem találkozott nevével és műveivel a folyóiratokban, 
könyveivel sem a könyvesboltok kirakatában. A Nyugat második nem-
zedekének tagjaként, Illyés Gyula és Vas István kortársaként, az úgy-
nevezett esszéíró nemzedék tagjaként indult pályáján. Kb. húsz kötete 
jelent meg Magyarországon 1949-ig, amikor is külföldre távozott. A 
nyugati magyar irodalom legmarká nsabb, legjelentősebb alakja. Főmű-
faja az esszé. E műfajban alkotta legeredetibb m űveit; Poussintől Henry 
Moore-ig és Eliottól Toinay Károlyig Irt „alkalom  szülte" pontrékat. Min-
dig tiltakozott az ellen, ha leszűkítették irodalmi munkásságát, és csu-
pán esszéit tartották számon. Cs. Szabó László mindig figyelmeztetett 
arra, hogy író, a maga általános értelmezésében, aki verset, elbeszélést 
és esszét ír. A Vándorének cím ű, a nyugati magyar költőket bemutató, 
1982-ben Budapesten napvilágot látott antológia természetesen Cs. Szabó 
Lászlót mint költőt is megismerteti az olvasókkal. Béládi Miklós, a nem-
rég elhunyt kitűnő  irodalomtörténész különböző  stílusú, formai megol-
dású verseket választott Cs. Szabótól. A Még egy búcsu című  az emlé-
kező  költő  zárt formaművészetét idézi; Tengeri várak című  pedig a 
prózaköltemény látszólag kötetlenebb kifejezési lehet őségeit próbálgatja. 
A chartres-i rózsa pedig már az író, az esszéíró Cs. Szabó László egyik 
jellegzetes látásmódjára, írói sajátosságára figyelmeztet. Amikor Chart-
res-élménye felvillan benne, a francia képek mellett magyar képek ka-
varognak. Verseiben, elbeszéléseiben és esszéiben természetesen  olvad  
Össze az otthon - - . 

„Itt él ott, ott él itt", így jellemezte Cs. Szabó Lászlót az ugyan-
csak Londonban élő  pályatárs, Sárközi Mátyás. Valóban ezt érezzük mi 
is az író egyik legjellemzőbb vonásának. Budapest és London, Kolozs-
vár és Párizs nem távollevő  földrajzi helységek számára. Együtt látja 
őket, irodaizmi és művészeti élményeit nem korlátozza egy-egy ország-
határ. Neki Mikes Kelemen és Shakespeare vagy Zrínyi és Matisse 
egy világ, egy Európa alkotói, s ő  érzékenyen egyformán tudja befo-
gadni őket. Bár ma divatszó a dialógus, de maga az író is úgy érzi, 
hogy ez jellemzi pályafutását: „Dialógusban éltem, nagyrészt ez volt írói 
sorsom értelme." Bessenyei György címét, a Magyar Néz őt vette köl-
csön régebben. Fontos írói látását érzékeltette ezzel, mondván, hogy 
»Magyar Néző  voltam a hazában, az maradtam a nagyvilágban több 
mint harminc évig". 

Most az Alkalom című  esszékötetéből emeljünk ki néhány olyan 
részletet, melyben a középpontban álló világirodalmi vagy egyetemes 
művészettörténeti kor, alkotó kapcsán a maga magyar élményei, vonat-
kozási-hivatkozási pontjai tűnnek elénk. A Jersey szigetére száműzött 
Victor Hugo nyomait keresve Teleki Sándor grófról Ír, aki hajdan meg-
hívta kastélyába, Koltóra Petőfi Sándort és Szendrey Júliát. Cs. Szabó 
László beszámol a szigeten élt régi magyar kolóniáról, melynek tagjai 
között ott volt Orbán Balázs, Mészáros Lázár, Perczel Mór, Beöthy Ödön. 
S aztán Igy ír: „De Hugo volt az utolsó titán, aki a modern ember 
mardosó belső  kételyeit is vállalva még tudott hinni a felvirrad đ  új 
társadalmi Aranykorban, mint az a két gyanútlan, boldog ember, a kö-
zelítő  világforradalom, arkangyali hírnökei: Pet őfi és Shelley." Amikor 
Cs. Szabó László Michelangelo kései művein és a halhatatlanságán elmél-
kedik („A halhatatlanság nem más, mint id őnkénti súlypontváltozás egy 
lángész életművében"), magyar vonatkozási pontokat ad meg olvasóinak: 
,.,Egy életen át kíséri Dante szelleme, azonosul vele, levelein, versein át-
üt a nyelve, mint Zrínyi Aranyén, Vörösmarty Babitsén." Egy másik 
alkalommal a párizsi Louvre és az edinburghi meg a londoni Delacroix-
kiá1lításon járva a budapesti Szépművészeti Múzeumtól kölcsönzött fia-
talkori vízfestményen, a villámtól megriadt  ló és a viharfelhők jelenetén 
tűnődik el. S közben egy régi kürthang, a messzi ifjúságból küldött 
sóhaj, hajdani pesti emlék idéződik fel benne. Majd a Chiosi mészárlás 
című  kép kapcsán Berzsenyi versét, az Új Görögországot idézi. Máskor 
pedig Shakespeare színművek& írva a költői nyelv változásairól szól, a 
hagyomány es újítás megfelelő  harmóniáját kereső  törekvésekről — ma- 
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gyar párhuzamokra is figyelmeztetve: „Nálunk Vörösmartyna k jut tud 
hasonló feladat: neologizmusok összebékítése a hagyom yal,  
ködés nélküli ragyogás, természetes pompa." Aztán a magyar Shakes-
peare-paródiákra utal, Karinthy Frigyesére  és Kálnoky Lászlóéra, me-
lyeken biztosan jót  derülne  maga a ester is. Az Eliotról írt nagy tanul-
mányában Cs. Szabó László . A négy vonósnégyest állítja középpontba,  
melynek megírásához Bartók , Béla öt vonósnégyese is hozzájárult. . A  
somerseti falukép az esszéírót Ady Endre Séta bölcs ő-helyem körül  
soraira emlékezteti. S amikor Eliot költ ői világának szintézisét ` elemzi  
— a bibliai hatásoktól Shakespeareiig ---, önkéntelenül is a poeta doctus  
magyar példáját idézi. („Babus, a pesti szemetesfiu, mozi, ligeti apacs,  
tüntetés és világosító udvar költő je vérében hordta Zrínyit, Vörösmartyt 
s Vergilius deákos átköltőit.") Aranykor a vaskorban címmel Shakes-
peare-ről és koráról ír Cs. Szabó László. A magyar történelmi helyzet  
elemzésével kezdi esszéjét, az 1526 utáni, a központi hatalomtól meg-
fosztott, pusztuló hadterületté váló országról szólva. S ehhez méri a  
korabeli Angliát és belső  harcait, a kibontakozó reneszánsz világát,  
Erzsébet uralkodását. A két ország szellemi képét is öszehasonlít~ J'a; a 
fegyverzajban hallgató Múzsákkal mi Balassi Bálint költői életművével  
tudunk rácáfolni, Anglia pedig egy egész aranykorral, Shakespeare vi-
lágával. De hogy ne szűkítsük le Cs. Szabó László igazán tágas esszéírói  
látásmódját a rendszeresen fellelhet ő  magyar párhuzamok, vonatkozások  
idézésére érdemes kicsit hosszabban  elidőzni  Shakespeare-esszéjének. be-
fejező  szakaszánál. A vetkőző, az önmagát pőrén megmutató színpadi  
hős kapcsán már a későbbi drámaformákra figyelmeztet egy félmondat-
tal, a Godot-ra várva szituációjára. Mindegy az, hogy alkatilag keresz-
tény volt-e Shakespeare  vagy nem, de az biztos,  hogy a ,,világrend  
költője” volt, aki „látta, felf • _ a s a néz ők arcába vágta a kor iszo -
nyatát. De hallotta, akárcsak ' .te, hogy azon is átsz űrődik a szférák  
zenéje." Talán ez a pár sor képes érzékeltetni Cs. Szabó László kulö-  
nösen gazdag asszociációkkal teljes, elemzési készséggel megáldott ' stí-
lusát, melyben olykor egy mellékmondatba s űríti egy egész tanulmány  
summázatát, gondolati anyagát.  

„A műveltség akkor sem árt meg,  ha túl nagy", idézték többen
Cs. Szabó László szavait. Tökéletesen igaza van. Hihetetlenül nagy mű- 
veltsége a régi és az újabb magyar s világirodalomban, de különösen  
szokatlanul nagy fogékonysága az európai művészet iránt, valóban ritka  
adottság. Y Az agynevezett esszéíró nemzedék, Gyertyai Albert, Szerb An-
tal, Halász:  Gábor, , Illés Endre, Németh László gondolatgazdag tanul-  
mányaihoz méltán hasonlíthatjuk Cs Szabó esszéit. Neki Shakespeare a  
világrend költője, aki aranykort teremtett a vaskorban. Róla ír talán  
legtöbbször. Victor Hugo, Byron, Proust, Eliot ihleti. Érzékenyen éli át  
a legkülönbözőbb korokat Franciaországban, Angliában, Olaszországban  
és Magyarországon. Otthon van Leonardo reneszánsz világában, jól is-
meri az Erzsébet-kori Angliát. Átáll az 1849 utáni magyar emigránsok  
sorsát. A száműzöttek nehezen viselték sorsukat, s mint írja, az ideg-
orvosi rendelőkből ismert „emigritisz" érződött rajtuk, vagyis a belső  
meghasonlás, lelki felmorzsolódás és a Kossuth körüli széthozás. S a  
korokon, egyéniségeken, nemzeteken, id őn és téren egyszerre felülemel-
kedni tudó Cs. Szabó László képes észrevenni esszéiben olyan összefüg-
géseket, rejtett korrespondenciákat, melyekre sokszor csak a költ ők tud-
nak találni egy-egy metaforát, Shakespeare Troilus és Cressidáját elemez-
ve a megváltozott költői szókincset, képeket figyeli, melyekb ől a romboló  
és pusztító idő, a gyors feledés tűnik fel: „Shakespeare, viaskodó érzé-
sekkel az Idő  hatalmának a nyomában,  eljut Proust csodálatos nyo-
mozó regényének a küszöbéig." Igy kerülegymás mellé Shakespeare és 
Proust. Máshol egy Baudelaire-idézettel jellemzi Delacroix m űvészetét,  
később egy Vigny- és egy Nerval-párhuzammal. Aztán Shakespeare Víz-
keresztjének ravasz játékossága kapcsán jegyzi meg, hogy ezt bizony 
még Pirandello is  megirigyelhette  volna! A velencei kalm ár egykései 
Mikszáth-regényhez hasonló. Az Athéni Timon egyik részlete  majd  La 
Fontaine soraiból fog újra felhan  HenryMoore szobrai kapcsán 
Sztravinszkij zenéjét idézi és Vajda János l ontblanahasonlatát, meta- 
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foráját. S. Matisse-rój írva a provence'i tengerpart fölött lev ő  vence=i 
kápolnához zarándokol el. A Nizza fölötti temet őben nyugszik. A Matisse-
esszét Paul Valéry Tengerparti temet ő  című  versével zárja Kosztolányi De-
zső  szép fordításában. („Nyugodt Tet ő, hol járnak a galambok, / fenyők, 
sírok közt s tí remeg adattuk, /ráhág a Dél, tűzzel belengeni. / A tenger 
itt, a tenger s messze-messze! / b pályabér, mikor gyötör egy eszme / 
az istenek csöndjén merengeni!") 

Az esszé műfaja különösen nagy fontosságot tulajdonít az „én"-nek, 
az írói egyéniségnek. A nagyom nagy pontosságra és tökéletes stflusra 
törekvő  Cs.' Szabó László mindig lámpalázzal fog egy-egy új témának. 
Mindig újrafogalmaz, átír, és csak a negyedik, az ötödik változat kerül 
a nyilvánosság elé..Stflusának árnyaltságára, visszafojtott költ őiségére," 
gondolatébresztő  kérdő  mondataira idézzük a Turnerről írt esszé egyik 
bekezdését: „A Nap az isten! mondta volna halálos ágyán. De melyik 
Nap? Amelyik megaszalja elhullott karavánok csontjait az izzó sivatag-
ban? V amelyik tapadós szürkületi párában segít felszerszámozni fújó 
teherl t? Amelyik ködbe fulladva Mába keresi. Osszián . szirtjét a 
Hebridák mennydörgő  vizein., vagy amelyik árbocostul, sirályo stul, bál-
nástul szétömlő  királyvérébe vegyíti az eget a tengerrel? Vagy az a 
fiatal nyilazó isten, akit virradatkor boldog- remegéssel vár, mint nászi 
kamrájában a szűz menyasszony, Luzern fölött a Rigi rózsálló csúcsa 
és San Giorgio Maggiore harangtornya, szemközt a. Dooe-palotával? Me-
lyik?” A Turner,tól elinduló ndolatsor  egy ívben feszül, megállíthatat-
lam~ tovább a na P Különböző-  változatait idézve, költői 
ihletettséggel. 

Közel s távol, ez Cs Szabó László elbeszéléskötetének címe. E jelleg-
zetes címet Kazinczytól kölcsönözte. „Közel hozzád, távol t őled. / Gondolar 
tom csak felőled" — írta ami mester. A kötet egyik legszemélye-
sebb és legjelentősebb elbeszélése az Irgalom című, melyben feleségének 
1949 szeptemberében lejátszódott valóságos menekülését, határon valo átju-
tását írta le. Az itáliai környezet most nem léleküdít ő  háttér. Hisz a nincs-
telenség, a tartózkodási engedély hiánya, a létbizonytalanság felhőzi az 
eget. De az egymásra talált férj és feleség pillanatnyi öröme mindent — 
minden gondot — elnyom. Az olasz napfény mégis mindenen áttör. S 
új mitológiát ír, melyben Euridiké néha erősebb, mint Orpheusz. Egye-
dül kell visszatérnie az alvilágból. Az elbeszélés sorain az átélt élmény 
forrósága érződik. De ritka az effajta személyesség, közvetlen élmény-
elmondás, elsődleges epikai megfogalmazás a kötetben. Az író olykor 
rejtőzködik el, mint hajdani esszéíró társai, például Szerb Antal, külön-
böző  régi vagy újabb korok álarcai mögé. A kegyenc című  elbeszéléséhez 
Szamoskdzy István XVI. századi erdélyi történetíró munkáját idézi. A 
történet I5$8-bam játszódik Velencében. A magyar vonatkozású cselek-
mény és szereplők mellett érdemes arra figyelnünk, hogy az író itt lehe-
tőséget kap szeretett városa, Velence leírására, képzőművészeti érdek-
lődésének közvetett kifejezésére. Giorgione, Tiziano, Dürer, Tinrtoretto 
festményeit emlegeti. Fények villognak a velencei vizeken. („A nap s űrű  
fényhálót húzogratott a vízen, s a víz visszadobta a rezg ő  csillámlást a 
lugas leveleire s a pohárra,") Az elbeszélés utóiratában a megszenve-
dett erdélyi szereplő  huszonöt év után folytatja a történetet, magányo-
san, de teli tapasztalattal, megenyhülve készül a halálra. Még 
elbeszélés vezet távolabbi időbe; a Salamon király című  a XIII, 
ban játszódik, az Is-Ten, a nagy órásmester pedig 1610-ben Pekin 	A 
többi a XX. században, egy aneghatározott időpontban (p1. 1920- • ara ° s 
mindegyik írás alatt külön felhívja a figyelmet a színhelyre (Páin , 
Dél-Olaszország, Firenze, London stb.). 

Egy jellegzetes vonást még hadd emeljünk ki Cs. Szabó László elbe-
széléseit olvasva! Ahogy az esszéíró külföldi témák kapcsán is visszatér 
a magyar irodalomhoz, hasonlóképpen a külföldi színhelyeken játszódó 
elbeszéléseiben is gyakoriak a araagyar vomátkozások. A Lélekvándorlás 
hőse párizsi emlékeit keresi, s közb a régi Pesti  fiatalságának Pestje, 
a vízivárosi földszintes ház j 

en 
ut eszébe. A csere cYmű  elbeszélésben iro-

nikusan mutatja be a magyarkodó-előkelősködő  ,urakat", s közben szel- 
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lemesen leplezi le a Csokonai-verset Petőfinek tulajdonítók tájékozat-
lansást. A Hadnagy utca rejtelmei című  elbeszélésében újra hivatkozik 
— mint esszéiben — a nagyon szeretett Baudelaire-versre, A fároszokra. 
S az [írás ezernyi neve,  magyar (Szendrey Júlia, Erdély, 
Fallas lexikon Krúdy Gyula, a Kálvin téri templom, Mikes Kelemen 
stb.). A kötet utolsó elbeszélése. az Erősebb a halálnál. Mottóját Eliottól 
kölcsönözte, Vas István fordításában. Az alcím mintegy jelképesen érzékel-
tteti a Londonban élő  magyar író gondolkodásmódját: „Történik Lon-
donban, Budapesten és még valahol, 1980-ban. 

Cs. Szabó László peregnixnus öregdiákként, a hajdani kolozsvári, 
sárospataki kollégiumok hű  diákjaként folytatott dialógust ebben a 
nyugtalan században és nyugtalan Európában - keresve a régi magyar 
szellemek keze nyomát, pl. Bethlen Miklósét és Apáczai Csere Jánosét. 
Mind elbeszéléseiben, mind esszéiben együtt tudta látni és ábrázolni ma-
gyar nézőként a magyar és az európai kultúrát. Ahogy Sárközi Mátyás 
jellemezte őt találóan: „itt él ovit, ott él itt." 

SZEKÉR ENDRE 

ÉRTÉKES ADALÉK KANIZSA MONOGRÁFIÁJÁHOZ 

Dr KORNEL DERE —Dr PAVLE TOMI Č: Opština Kanjiža. 
Prirodno-matematički fakultet, Institut za geografiju, Novi Sad, 1982. 

Kanizsa, Bácska többi községéhez 
hasonlóan, a közelmúltig nem na-
gyon dúskálhatott a multjával, je-
lenével foglalkozó összefoglalások-
ban, monografikus tanulmányok-
ban, ezért minden ilyen mű  ritka és 
ünnepi esemény. Ez alkalommal 
Kanizsa község földrajzi monográ-
fiájának örülhetünk, amelynek egye-
lőre szerbhorvát címéről adhatunk 
hírt, de már itt előrebocsáthatjuk, 
folyamatban van a könyv magyar 
fordítása is. 

A szerzők közül dr. Györe Kor-
nélt nem kell külön bemutatnunk 
sem a szűkebb szakköröknek, sem 
a szélesebb olvasóközönségnek. Írá-
sai, tanulmányai jelen vannak a 
szakfolyóiratokban, alkalmi kiadvá-
nyokban egyaránt. Pavle Tomič  föld-
rajzi munkássága szintén tájaink-
hoz kötődik, több községi monográ-
fiának ő  a szerzője. Mindketten az 
újvidéki Természettudományi Kar 
Földrajzi Intézetének 'tanárai. 

Ez az intézet vállalkozott rá, 
hogy a Kanizsai Művelődési Önigaz-
gatási Érdekközösség támogatásá-
val, A vajdasági községek földrajzi 
monográfiája részeként megjelen- 
tesse Kanizsa földrajzát, Csóka, Ko-
vin, Bácstopolya és sok más község 
után. 

A könyv célja, amint a szerzők 
az Utószóban megfogalmazták, hogy 
segítse a tájismereti oktatást, hogy 
a község egész lakossága jobban és 
elmélyültebben megismerhesse szű-
kebb hazáját, múltját és még inkább 
jelenét, de felhasználható városren-
dezési tervek készítésénél és hon-
védelmi célzattal is. 

A monográfia a földrajztudo-
mány belső  tagolódását követve 
két nagyobb egységre tagolódik: az 
általános és az alkalmazott részre. 

Az általános rész Kanizsa köz- . 
séget egységes területként szemlélve 
veszi számba a természeti földraj-
zi jellemzőket, a község fekvését, 
nagyságát, határait, domborzatát, 
eg lati viszonyait, talajt ani adott-
ság t, vízrajzát, növényzetét, majd 
pedig társadalmi-földrajzi viszonya-
it, azaz lakosságát, gazdasági éle-
tét (mezőgazdaságát, iparát, vendég-
látóiparát, közlekedését, idegenfor-
galmát). 

Az alkalmazott rész is a terület 
egészéből indul ki, bemutatja a te-
lepüléshálózat általános jellemzőit, 
mind a múltra, mind a jelenre ve-
títve, sőt felvillantja jövő  távlatait 
is. Ezt követően a kommuna tizen-
három települését egyenként veszi 
sorra, fontosságuk és népességük 
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sorrendjében. Egyes települések 
anyaga belsőleg is tagolt: a helység 
múltjának, természeti környezete-
nek, kialakulásának, távlatainak, 
funkcióinak bemutatásából áll. 

Az imént elmondottak a műnek 
természetesen csak a szerkezeti vá-
zát képezik. Ami mindezt kitölti, 
az gazdag tartalom, adatok százai, 
amelyek az idegennek megjelenítik, 
közelebb hozzák Kanizsát, a helybe-
li olvasót pedig arra ösztönzik, 
hogy újraértékelje, más szemmel 
nézze környezetét, és azt nagyobb 
összefüggésekbe tudja helyezni. 

Igy tudjuk meg, hogy a kanizsai  
helyi idő  20 perc 16 másodperccel 
tér el a zónaidőtől, hogy országosan 
a szocialista országok felé irányuló 
forgalom szempontjából van a köz-
ségnek legnagyobb jelentősége, és 
szemlélhetjük a területet a külön-
böző  -földtörténeti korok alakító té-
nyezőinek fényében. Ily módon idő-
beli mélységben ismerhetjük meg 
a domborzat térszínformáit, a lösz-
fennsíkot, a löszteraszt, az alluviá-
lis síkságot. Ezek a domborzati 
alapformák, amint azt a monográ-
fia is ó1 érzékelteti, a vízhez való 
közelséggel és az úthálózattal együtt 
eleve meghatározták a lehet ő  és le-
endő  települések hálózatát, az em-
ber formálta táj arculatát is. 

A tájegységekkel megismerkedve 
nagyon sok, a laikus olvasót meg-
lepő  adatról, összefüggésről értesül-
hetünk, például, hogy a Körös és 
a mentén húzódó feketehomok-sáv, 
sőt a löszterasz is, nem a Tiszával, 
hanem a Dunával áll genetikus kap-
csolatban, amelynek egy mellék-
ágát „örökölte" a Körös, eredetileg 
valahol Paphalom körül a Tiszával 
egyesülve. 

Nem kevésbé revideáló az sem, 
hogy a Kanizsát kettéosztó, Körös-
nek nevezett meder valójában a 
löszteraszba vájódó erózis völgy, 
amelynek az ármentesítés el őtt 
semmilyen kapcsolata sem volt ma-
gával a Körössel. Ha ez így van, 
az utóbbi is, nagyon sok, Kanizsa 
településtörténetét alapvet ően meg-
határozó, ténynek látszó feltevést 
kellene felülvizsgálni, a Kanizsapa-
taknak a Körössel való azonosítha-
tóságától kezdve egészen a régi föld-
várnak Kanizsa településmagvával 
való identifikálásáig — ettől a gon-
dolattól a szerzők sem idegenked-
nek amelyet Marsigli a zentai 
csata után a Köröstdl nyugatra  

fekvőként említ. Mindenesetre a kö-
zépkori és későbbi korok földrajzi 
viszonyaival kapcsolatban maradt 
még néhány nyugtalanító kérdés. 

Nagyívű  összefoglalást találunk 
a Tisza mederváltozásairól, vízállá-
sairól, az ármentesítő  munkálatok-
ról. 

Történeti teljességben tárul 
elénk a tájat benépesítő  mindenko-
ri lakosság a társadalmi-földrajzi 
jellemzők taglalásánál, egészen 1946-
ig, a legutóbbi lényeges etnikai vál-
tozásig. A sokrétű  feldolgozás szá-
mos elgondolkodtató grafikont, ada-
tot tartalmaz, például a születések 
és elhalálozások közti ijeszt ő  arány-
talanságot, a vendégmunkások szá-
mának alakulását. A legszüksége-
sebbekre szorítkozó bemutatásnak 
természetesen vannak egyenetlensé-
gei is. Kanizsára például nem al-
kalmazhatók az 1750-es betelepíté-
sek egész Bácskára érvényes viszo-
nyai. Ide nem telepedtek sem a 
Dunántúlról, sem a Kunságról, sem 
a németek, viszont némi figyelmet 
érdemelt volna a vlach, a zsidó és 
a cigány etnikum XVIII—XIX. szá-
zadi meggyökerezése. 

Nagyon gazdag, teljességre tö-
rekvő  a gazdasági élet áttekintése, 
amely kiterjed a tevékenység egé-
szére, de a jelentősebb munkaszer-
vezetekre külön is, bemutatva az 
összetett társultmunka-szervezeteket 
alapszervezeteket, vállalatokat a me-
zőgazdaság és az ipar vonatkozásá-
ban is. 

Sok érdekességet kínál a telepü-
léshálózat egészéből kiinduló, az 
egyes helységeket egyenként bemu-
tató alkalmazott rész is, például, 
hogy a településláncolat els ő  mag-
vait a földvárak képezték. Némi vi-
tára késztetők a történeti település-
morfológia bizonyos szakaszolásai, 
mondjuk Kanizsa esetében, ahol a 
könyv szerint második települési 
egységként a Tópart alakult ki, 
mindjárt a törökök kiűzése után. 
Ennek ellene látszik mondani, hogy 
ezt a városrészt másként ma is Új-
városnak nevezik, és kisded város-
történetében Popovics György is az 
1830-as évekre teszi keletkezését. 

Hogy hogyan viszonyul ez a mű  
más községi földrajzi monográfiák-
hoz, a műfaji követelményekhez, 
abba nem kívánunk belebocsátkoz-
ni, annál is inkább, mert a kérdés-
nek alig van számottevő  elméleti 
irodalma. Néhány elvi, módszertani 
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szempont felvetése viszont hasz-
nosnak látszik. 

Az adott monográfia nyilván a 
sorozat egészéhez idomul, még ha 
hallgatólagosan is. Ezt példázza a 
Halászat és vadászat fejezetcím is, 
amely alatt viszont csak a vadá-
szatról olvashatunk, azaz a szerz ők-
nek erre voltak adataik. A sorozat 
egészének jellegét bizonyos mód-
szerek együttes érvényesülése szab-
ja meg. 

Az egyik válaszutat a helyi, konk-
rét körülményekből kiinduló, a na-
gyobb összefüggéseket csak ké-
sőbb kereső, illetve a nagyobb ösz-
szefüggések felől a helyi konkrétu-
mok felé közelítő  megközelítés je-
lenti. Szerzőink az utóbbit választ-
ják, elkerülvén minden bezárkózást, 
noha megállapításaik éppen ezért 
néha általánosítóak, például a bete-
lepítések vonatkozásában. 

Meg kell, meg kellett találni a 
szinkron (csak a jelen állapotból 
kiinduló) és a diakron (a történeti-
séget is figyelembe vevő) vizsgála-
tok arányát. Eredményeképpen egy-
szerre élnek és állnak előttünk a 
jelenlegi körülmények és a jelent 
magyarázó, de u múltban gyöke- 

rező  tények, amelyeknek erővonalai 
azonban mind a jelen felé mutat-
nak. 

Mivel egy ilyen kiadvány nem-
csak a szűkebb szakkörök, hanem 
a szélesebb' olvasóközönség igényei-
re is számíthat, számítania kell, meg 
kellett találnia az elmélyültebb tu-
dományosság és a népszerűsítő  
szándék, a mindenkihez szólás 
egyensúlyát is. 

Úgy véljük, Kanizsa földrajzi 
monográfiája egészében jó példaja 
a fenti elvek egybehangoltságának, 
és fontos láncszeme a már megin-
dult teljes monográfiai munkálatok-
nak. 

Amit esetleg hiányolunk, az egy 
a belterületeket, utcaháQózatokat is 
feldolgozó térkép, és néhány for-
rásértékű  szakirodalmi előzmény 
adatainak kimaradása. Elsősorban 
Apel Edének a múlt században írt 
kanizsai monográfiájára gondolunk, 
amelynek épp a földrajzi része a 
legjobb, de megemlíthetnénk Iványi 
István Bács-Bodrog vármegye föld-
rajzi és történelmi helynévtárát is, 
amelyben nagyon sok, a jelölt táj-
egységekre vonatkozó adat és le-
írás található. 

PAPP GYÖRGY 

A TÁJ NEM ENGED 

LABADI KÁROLY: Dohányosak. A telecskai dohánytermesztés és szókincse . 

Helyi Közösség, Telecska, 1983. 

Igen ritkán van lehet őség arra, hogy 
a néprajztudomány egy makrókö-
zösség szétsugárzását s annak kö-
vetkezményeit két évszázadon át ku-
tassa. Telecska néprajzának kuta-
tása ilyen ritka lehetőséget kínál. A 
falu a múlt század nyolcvanas évei-
ben keletkezett, lakói Szajánból, az 
úgynevezett Vilmatérb ől települtek . 

meg Közép-Bácskában. Szaján ne-
vét ugyan már a XV. században em-
legetik az oklevelek, de mai lako-
sai 1806-ban a szegedi tanyavilág-
ból, az algyői uradalomból és Hant-
házáról jöttek. Tehát se az anya-
község, se Telecska nem tekinthet 
vissza nagy múltra, a dohánykerté- 

szek azonban napjainkig megőrizték 
a Szeged környéki parasztság anya-
gi és szellemi kultúráját, amely az 
újabbnál újabb környezetben ter-
mészetesen némileg megváltozott. 

Abban a szerencsés helyzetben 
vagyok, hogy mindkét falut, Telecs-
kát is, Szajánt is ismerem, s Lábadi 
Károly könyvecskéjét olvasva szá-
momra is ismerős dolgokat fedez-
hettem fel. Néprajztudományunk 
mulasztása — s ez Lábadi Károly 
munkáját sokban megnehezítette —, 
hogyÉszak Bánát dohányosainak 
néprajza, nyelvjárása nincs feldol-
gozva, így összevetéseket a szerző  
csak a szegedi és a Szeged környé- 
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ki dohányosokkal végezhetett, mert 
a nyelvet is és a néprajzot is nem 
kisebb tudós tanulmányozta, mint 
Bálint Sándor. Eggyy-egy ilyen rész-
tanulmány .  olvasásakor döbbenek 
rá, mennyire feldolgozatlan vidé-
künk néprajza, pedig Vajdaság et-
nográfiája rendkívul tanulságos 
lenne mind a hazai, mind a külföldi 
kutatók számára. 

A két falu földrajzi és Olkölógiai 
viszonyai nem azonosak. Szaján szi-
kes, mocsaras vidéken fekszik, Te-
lecska pedig az enyhén lankás Te-
lecskai dombokon. Az utóbbinak a 
termőföldje_ lényegesen jobb, . mint 
az anyaközségé, ezért gabonater-
mesztésre is igen alkalmas. A te-
lecskaiak azonban nemcsak ö-ző  
nyelvjárásukat, hanem a dohány 
iránti szeretetüket is meg őrizték. 
Igaz, ez az ipari növény napjaink- 

visszaszorul, mert míg 1972-ben 
mintegy ezer holdon termesztették, 
1982-ben már csak száz holdat pa-
lántáltak be. 

A dohány, akárcsak Szajánnak, 
Telecskának is meghatározta gazda-
sági és szellemi életét. Ennek ren-
delték alá a telket, az udvart, a la-
kóépületet. A dohánytermel őknek a 
ház körül is nagy földterületük van, 
a soros udvar elmaradhatatlan tar-
tozéka a nyitott vagy zárt dohány-
pajta . Az első  szoba jóval nagyobb, 
mint a nem dohánytermelőké, mert 
télidőben itt fűzték, csomózták a 
növényt. A dohány egész évben mun-
kát adott a családnak, kicsinek, 
nagynak . egyaránt. Kár, hogy a ta-
nulmányból nem tudjuk meg, me-
lyik hónapban kezdik el csíráztatni 
a magvakat, mikor készítik el a 
melegágyat, s mikor kerülnek ki a 
dohány alá különlegesen felszántott 
szántóba. A dohányt azután tovább 
kell ' gondozni, kapálni, kaccsazni, 
majd folyamatosan elkezdik beta-
karítani, a leveleket azután felfűzik, 
szárítják a pajtákban, amikor pe-
dig megszáradnak, csomózzák őket, 
miközben osztályozzák is. Ezután 
értékesítik. A felszabadulásig a do-
hány állami monopólium volt, így 
természetes, hogy megjelentek a do-
hánykufák s a fináncok, akik har-
colnak ellenük. 

Ez az ipari növény nemcsak 
munkát, anyagi javakat biztosított 
a kertészeknek, hanem lehet őséget 
adott a falvaknak a közösségiélet-
re is. A rokonok, ismerősök kisegi'- 
tették egymást. Nem tudom, Te- 

lecskán móvának, móbának vagy 
kalákának nevezik-e a kisegítésnek 
ezt a módját. A közös munka már 
eleve felkínálta a mesemondás, 
anekdotázás, balladaéneklés lehető-
ségét, ezért ezekben a falvakban a 
prózai hagyományok jobban fenn-
maradtak, mint más közösségekben. 
Telecskán is emlékeznek a jó mese-
mondókra: Sági Ferencre, Kovács 
Jánosra. Vajon a községben tudják-e 
még a meséiket? A dohány termesz-
téséhez fűződő  mágikus cselekmé-
nyeket amint az a könyvből °ki- 

manapság is számon 
tartják. Hogy megfogadják-e vagy 
sem ezeket a javallatokat, az 'az asz-
szonyok titka. Lábadi Károly a do-
hánytermesztésben nőtt fel, így is-
meri ezeket a titkos kis ' praktiká-
kat, amelyeket idegen gyűjtőnek 
vagy elmondanak, vagy nem. Ha 
hár a_t 
nyújtotta a megélhetést, az asszo-
nyok máig úgy tartják, hogy a do-
hányzás, a pipa az ördög találmá-
nya, a férfiak azonban igencsak él-
tek ennek a szenvedélynek. Az ör-
dög találmányát gyógyításra is  fel-
használták: ezzel kezelték a derék- 
és gerincfájást, a nyilamlást, a láb-
dagadást és a himlős malacot. 

Lábadi Károly könyvét olvasva 
a kutatónak ismételten felt űnik, 
hogy a paraszti életmódban min-
dent, de különösen az építészetet a 
funkcionalitásnak rendeltek alá. A 
gányók udvarának elmaradhatatlan 
gazdasági épülete a dohánypajta. 
Szabadka környékén is termesztet-
tek dohányt Kelebián a Kertészso-
ron, de a ludasiak is híres dohány- 
kertészek voltak. A Napnyugati sző-
lők egyik dűlőjét még ma is Gányó-
sornak nevezik. A földrajzi és a le-
véltári adatokon kívül szóbeli és 
tárgyi emlékeket nemigen találunk 
a dohánytermesztésről. Az viszont 
érdekes, hogy Kelebián két évvel ez-
előtt még állt egy csukott dohány-
pajta, s ez szerkezetében megegye-
zett a Lábadi Károly által ismerte-
tett pajtával. A kelebiai és telecs-
kai kertészeknek semmi- közük nem 
volt egymáshoz, a pajta azonban 
mégis hasonló. Az ágasfás tetőszer-
kezetű  épületnek nagy volt a teher-
bírása, érthető  tehát, hogy hasonló 
épületeket készítettek mind a két 
helyen. 

Igazugyan, hogy a gányó szó-
nak pejoratív értelme van, de en-
nek ellenére mégis fel kellett volna 

. . I . '  
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venni a szójegyzékbe, mert éppen 
a temesközi dohánykertészeket ne- 
vezték így. Nem ártott volna azt 
is megtudnunk, hogyan Ann vélekednek 
erről a telecskaiak. 	ál is inkább, 
mert még gányónótáról is tudunk; 
Kodály Zoltán írt róluk. 

A tíz fejezetből álló könyv el-
olvasásakor bárki megtanulhat,ja 
a dohánytermesztés csínmát-bínjat. 
Végső  ideje, mert ennek az ipari 
növénynek a visszaszorulását az 
okozza, hogy a gépi megmunkálás 
lehetetlen, a termeszt ők számára az 
egyetlen könnyítés az, hogy nem 
kell a megszáradt növényt osztályoz-
niuk, csomózniuk. 

A könyvecske a falu felépítésé-
nek centenáriumára készült el. Az  

ünnepségsorozat jeles eseménye ez 
a munka, de egyúttal Lábadi Károly 
néprajzi felkészültségét is bizonyít-
ja. Csak azt sajnáljuk hogy ha már 
ennyi pénzt elköltöttek az évfordu-
ló megünneplésére, miért nem gaz-
dagították az értékes kötetet néhány 
fényképpel. 

A Dohányosok ismételten bebi-
zonyította, hogy a táj nem enged. 
A telecskaiak nyelvükben, napsuga-
ras házaikban (a régieket még min-
dig úgy meszelik be, mint a szajá-
niak), dohányművelésükben még 
mindig kötődnek anyaközösségük-
höz, a bánáti Szajánhoz. Hasznos 
lenne a két falu párhuzamos vizsgá-
latát elvégezni. 

BESZÉDES VALÉRIA 

IRÁNYTŰ  NÉLKÜL  

Sebők általában avantgardon túli 
magatartásnak minősíti az általa 
fontosnak tekintett kísérleteket, nem 
kétséges azonban, hogy a hagyomá-
nyos valóságlátásnak nem új, ko-
rábbi értékfogalmakat cáfoló alko-
tással, hanem nihilista polgárpuk-
kasztással való érvénytelenítése min-
denekelőtt a dadaizmus végső  két-
ségbeesésből születő  humorára em-
lékeztet, még akkor is, ha azóta a 
médiumközpontúság olykor tudálé-
kos elmélete támogatja is az álújí-
tásokat. Szerencsére Sebőköt a te-
hetsége távol tartja a csapdátóQ, 
mely felé egyébként többször is 
megindul, például az angol kísérle-
ti filmekről írt kritikája végén, ami- 

kor a közönség kínzásában a nagy 
kezdőbetűs Kaland ellenszerét di-
cséri. Bölcsesség vagy legalábbis .tak-
tika rejlik abban, ahogyan elhall-
gatja a kísérleti film pozitív ellen- 
pólusát, az igazi alkotásokat, me-
lyek, akár elidegenítési effektusok 
árán, akár pedig a hagyományos 
beleélés módszerével, szmtén meg-
botránkoztatnak és állásfoglalásra 
késztetnek. Csak hát az esztétikai 
tettnek ez a nagyobb erőfeszítést 
igénylő, hatásában is teljesebb vál-
tozata nem tetszik a kísérletez ők 
többségének. Sebők nem ül ítélő-
székbe, viszonylag ritkán szalad ki 
elfogult szó a száján, egyelőre a 
,senki földjén" érzi jól magát. 

A művészet és ellenművészet kö-
zötti ingázásnak megvannak a meg-
fogalmazatlanságuk ellenére is nyil-
vánvaló sérvei. Kétezer évig uralta 
a művészetet a pedagógia, a végső  
soron állampárti katarzis elve, — 
és vajon kevésbé önző-e ma az em-
ber, barátságosabb-e a halál? Lé-
nyegében tehát nem pusztán a te-
hetségen, hanem a hiten, a kedélyen 
is múlik, hogy a rombolva humani- 
zálást („kísérletezést") vagy az alkot- 

SEBÖK ZOLTÁN: Médiumok és m űvészetek. 
Forum, újvidék, 1982. 

A Médiumok és m űvészetek külön-
féle színvonalú kritikai írások gy űj-
teménye. Akad köztük tárlati be-
számoló, esztétikai mikroelemzés, 
kötetlen esszéisztikus fejtegetés is. 
Amennyiben a tárgy elsősorban a 
vizuális és a képzóművészet, vala-
mint a film, a gondolatok a filozó-
fiai hagyományok egy-egy tételétdl 
a mai értékelméletekig ívelnek, vagy 
pedig, a szemet támogatva funkció 
jóban, magán a látványon időznek 
el. 
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va rombolást (a hagyományok ta-
gadásában a hagyományok é  felhasz-
nálását) választják a művészek. 
Csakhogy ha az utóbbi iránt 3közöm-
bös lett a közönség illetve, mi-
ként céloztunk rá, mindig is az 
volt —, akkor a kísérletek befoga-
dásával járó iszony, tompa meren- 
gés vagy harsány röhögés nem, sok-
kal látszik célszerűbbnek a kiürült 
arisztotelészi műélvezetnél. Minden-
esetre az iróniába átjátszott ys ćep-
szist és kétségbeesést, a létező, csu-
pán felfedezésre váró struktúrát kü- 
lön kellene választani az ügyesked ő, 
tehetetlen szélhámosságtól. 'Ogy tet-
szik, Sebők Zoltán ebben a feladat-
körben szeretne magára talállni. Ez 
természetesen nehéz és ellentmon-
dásoktól veszélyeztetett munka. 

Az önellentmondás ott jelentke-
zik, ahol a kritikus a rombolást 
nem esdeti, általa i_s elfogadott 
funkciójában tárgyalja, hanem alko-
tói többletet lát bele. Paradoxon, 
hogy Sebők, aki helyenként (példá-
ul a hopi indiánok elképzelhet ő  mű-
vészetéről szólva) zseniálisan blöf-
föl, olykor saját maga is a blöff ál-
dozatává válik és komoly arccal 
légvárakat kezd építeni a képregény 
romjain. Az elaggott civilizáció el-
leni dac jeleként a lehetetlennek a 
bebizonyítási szándéka jelentkezik, 
noha az írások végkövetkeztetése 
többnyire feloldja a görcsöt. Azon-
ban nem mindig eredménnyel, mert 

Jovan Đorđević  művészettörténeti 
kópiasorozatának értékéről ezt álla-
pítja meg: „ ... e metanyelvi rákér-
dezések talán legfontosabb tanulsá-
ga, hogy a művészetben egyszer már 
megvalósultprincípiumot tilos ko-
pírozni." Vajon e „tapasztalat" előtt 
is nem lett volna Sebők azok között, 
akik  ezt a legjobban tudják? ;  Vagy 
ez alkalommal sem beszélne komo-
lyan? A poénnak túl hosszú elő-
készítése. A plakatkialjitással kap-
csolatos, megfigyelése és bevallott 
tanácstalansága . érdekesebb, szelle-
mesebb. Egy konzervatív kritikus 
sem  lehetne cinikusabb nála a vég-
következtetésben: „Ha, tételezzük 
fel, az utcán minden hagyományos 
plakátot felváltana az anti-plakát, a 
modern művészek minden bizonnyal 
nagyon hagyományos plakátot csi-
nálnának." Sebők azonban, ha akar-
ná, sem tudná önmaga  számára kö-
telezővé tenni a blöfföt, hiszen mű-
veltsége és tehetsége nem engedi el 
a jobbik út közeleb őll. Amit Pauer 
Gyula pszeudo Maya-szobráról ír, az 
az elemzőkészségnek és a logikus 
gondolatvezetésnek nálunk újabban 
alig látott bravúrja. 

A szerző  érzi nemzedéke proble-
matikáját, de nem akar alámerülni 
benne: a helyzet tudatosításához 
igyekszik hozzájárulni. Ilyen érte-
lemben figyelemre méltó alkotó 
munkát végez. 

VAJDA GÁBOR 

TÜKÖR ÉS KÖZHELY 

GÖRBE TÜKÖR 

GUELMINO SÁNDOR: A nebuló könyve. 
Forum, újvidék, 1983. 

Guelmino Sándor gyermekregény-
nyel jelentkezett irodalmunkban. 
Egy 1. osztályos kisfiú szemszögé-
bal ítélve elbeszéli egy tanítási év 
történetét, és mutatja be azt a mik-
roszociális környezetet, amelyben 
hőse él, mozog, ismereteket, tapasz-
talatokat szerez. Mivel helyesen nem 
abból a tévhitből indul ki, hogy a 

gyermek „felnőtt kicsiben", banern . 

az  én-regény eszközeit je1h~ 
sajátos látásmóddal érzékelteti a 
szülő—gyermek, gyermek—iskola és 
a társak viszonyát. Ez a . megközelí-
tési mód óhatatlanul előidézi, hogy 
habár a valóságelemek sokszor hi-
telesek, minden elrajzoltan tarul fel 
az olvasó előtt, azaz ahogy  a gyer- 
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mek látja a felnőttek — számára — 
különös világát, vagy ahogyan az 
író elképzeli a gyermeki világlátást. 

Hogy mennyire hiteles ez a szem-
léletmód, arról majd a könyv oltva 
sottsága vall a legékesebben, illetve 
következtetni lehet majd abból, 
hogy a választott ábrázolásmód 
megragadja-e az adott olvasóréte-
get. Ez tehát a mű  utóéletéhez tar-
tozik. Amit a felnőtt olvasó, aki 
mellesleg elég biztosan mozog mind 
a nevelés elméletében, m ind gya-
korlatában, a benyomásairól mond-
hat, az meglehetősen ambivalens. 
Kétségbevonhatatlan, hogy Guelmi-
no groteszkül elrajzolt figurái kö-
zött igen sok a találó, tipikus vo-
nás. Első  helyen kell említenünk a 
család viszonyát a gyermekhez, a 
kisiskoláshoz. Feltételezzük, hogy a 
személyes tapasztalaton kívül a 
szerző  jó megfigyelőképessége is se-
gítette abban, hogy a családi neve-
lésben tapasztalható sok maradi 
vagy ellentmondásos jelenséget ép-
pen eltúlzással sarkítsa. Ezek tények, 
amelyekkel lépten-nyomon találkoz-
hat az ember vagy környezetében, 
vagy akár saját családjában. 

Még találóbban ábrázolja a vá-
rosi szülők viszonyát az iskolához, 
gyermekeik iskolai előmeneteléhez. 
Nem ritkán hallunk vagy közvetle-
nül tapasztalunk olyan jelenségeket, 
amelyeket a szerző  tollhegyre tű-
zött. Biztosan, határozottan alakít-
ja az olvasók ítéletét az általa jól 
ismert urbánus környezetben élő  
szülők viszonyáról az iskolához és 
saját gyermekeikhez. A majomszere-
tet jeleivel vagy a gyermekek erőn 
felüli megterhelésével igen gyakran 
találkozunk éppen azok részéről, 
akik nehezebb körülmények között 
szerezték meg az általános vagy ma-
gasabb műveltséget.. A gyermekre 
vetített szülői óhajok idézik elő  a 
gyermek mértéktelen megterhelt-
ségét, akinek aztán sem ideje, sem 
kedve nem marad már arra, hogy a 
játékban kipihenje magát vagy ép-
pen a játék által szocializálódjék, 
szerezzen ismereteket az őt környe-
ző  világról. Guelmino a hitelessé gg 
mellett mindezt groteszk humo rral 
tudja ábrázolni. A derű  ostyájába 
csomagolt keserű  tartalmat köny-
nyen, észrevétlenül tudjuk elfogadni. 

Más kérdés a szerző  családképe. 
Sajnos, ebben sztereotip példákat 
követ, melyektől nem mentes egy-
némelyik tankönyvünk sem. Példá- 

ul a szülők családi munkamegosz-
tása. Vajon annyira tipikus, hogy a 
családfő  a fáradt dolgozó, aki ott-
hon semmire sem használható? 
Ugyanakkor a mai anyák éppúgy 
rabjai a konyhának, háztartásnak, 
mint nagyanyáink, és munkájuk 
másodlagos téma? Nem tagadjuk, 
sok ilyen eset van ma is. De a szü-
lők foglalkoztatottsága — ellent-
mondásosan ugyan — mégis kiala-
kítja a munkamegosztást. Igaz, reá-
lis és találó a nagymama ábrázolá-
sa. Igaz benne a gyermek, az uno-
kaimádat. A nebulónak idős a 
nagymama: a hét évéhez viszonyít-
va. A valóságban nem lehet ötven-
egynéhány évesnél idősebb. Mond-
juk nyugdíjas. Most van ideje, hogy 
minden anyai ösztönét unokájának 
szentelhesse, mert anyaként sok-
szor ehhez nem volt ideje. De nem 
tartjuk hitelesnek, hogy ez a nagy-
mama vallásos, akitől a világi szel-
lemben nevelt unoka vallási kérdé-
sekről értesül. Nem állítjuk, hogy 
ma már mindenkitől idegen — s ép-
pen a nagyszülőktől — a vallásos 
világnézet. De a szülő  éppen úgy 
lehet hívő, mint a nagyszülő, még 
ha értelmiségi foglalkozású is . De 
akkor ezt vegyük célba! 

Van egy terület, ahol vélemé-
nyünk szoges ellentétben áll a szer-
zőével. Ez pedig az iskola, az isko-
lai nevelés és a pedagógusok. Szin-
te divattá lett, s Guelmino nem tud-
ta kivonni magát ez alól, hogy él-
celődünk az iskolával és a nevelők-
kel, lekicsinyeljük, ezer hiányossá-
got fedezünk fel velük kapcsolat-
ban. Valahogyan a közvélemény pe-
rifériájára szorul e kérdés. Nem va-
gyunk elfogultak: történtek komoly, 
lényegbevágó melléfogások a köz-
oktatási rendszerben. De ezek dá-
tumhoz, sőt személyekhez kötőd-
nek. Ha kedvünk van ezekkel fog-
lalkozni, egészen konkrétak és tár-
gyilagosak lehetünk. De mindennek 
ellenére állítjuk, hogy ma is általá-
nos iskolánk a legérintetlenebb és 
legszilárdabb pontja közoktatási 
rendszerünknek! Gyermekközpontú 
nevelési szemlélete eredményeiről 
bárki meggyőződhet, aki általános 
iskolásainkat ismeri. Az oktatási ér-
tékek mellett vagy inkább el őtt a 
nevelési eredményekre hívnánk fel 
a figyelmet. Itt is éppen azokra, 
amelyeket legértékesebb társadalmi 
hagyományaink ápolása terén való-
sít meg ez az iskolafokozat. Munká• 
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jának „végterméke" az erkölcsös, 
széles látókörű, hazáját szerető  ka-
masz. Hogy személyiségjegyei ké-
sőbb nem mindig kedvezően alakul-
nak, az más kérdés, amelyet nem 
feszegetünk. 

Felró juk viszont a szerzőnek, 
hogy előítélete folytán a nebuló ta-
nítójának  alakját elnagyolta, s őt 
annyi fáradságot sem vett, hogy 
legalább az 1. osztály tanrendjét 
vagy tananyagát megismerte volna. 
Ugyanis még az 1959-es iskolareform 
törölte a tantárgyak sorából a ké-
zimunkát, az alsó tagozatos tan-
anyagból a történelmet is. A tájé-
kozatlanság következtében a korsze-
rű  matematika oktatása mellé nem 
létező  tantárgyakat sorol be. De néz-
zük meg a sokat feszegetett mate-
matikát is! Tény a következ ő: a 
mai szülő  nem tanult még a közép-
iskolában sem halmazelméletet és 
matematikai logikát. De nem ta-
nult a húsz évvel ezelőtt végzett ma-
tematikatanár sem. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy nem tanítha-
tó az első  osztályban. Ellenkezőjé-
ről meggyőzött bennünket az eltelt 
nyolc év, amióta tantervi anyag, és 
ezt bizonyítja minden alapos peda-
gógiai, pszichológiai kutatás is. Ha 
mi nem értünk valamit, azért az 
még nem lehet rossz! S érveink er ő-
sítésére nem keverhetjük a 4. osz-
tály anyagát az 1. osztályéval! Mert 
a szerző  esetében ez történt... 

Nemcsak egy pedagógussal szem-
ben elfogult a szerz ő. Sommás vé-
leménye kitetszik a következőből is: 
„... minden pedagógustalálkozó el-
vesztett idő. Nem ér többet, mint 
amikor a háziasszonyok leállnak be-
szélgetni a piacon." (!) Nem elég 
a szegény pedagógusnak, hogy nyá-
ri szabadságából, a téli szünetből 
napokat tölt a különböző  szakmai 
összejöveteleken, mert írástudó lé-
tére fel sem tételezik, hogy a tu-
dományos felismeréseket önképzés-
sel is megismerheti, íme a közvéle-
mény hangjaként még azt is kétség-
be vonják, hogy képes-e valamit 
hasznosítani ezekből az összejövete-
lekből. Nem tudunk egyetérteni a 
szerzővel. Az övéhez hasonló néze-
tek juttatták a pedagógus társadal-
mi tekintélyét a mélypontra. Érdem-
telenül ... 

Nem tárgyunk az iskola és a 
pedagógus tekintélyének megvédé-
se. Csak közbevetőleg foglalkoztunk 
a kérdéssel, mint ahogy a szerző  is 
tette a maga módján. S nem önt-
jük ki a fürdővízzel a — nebulót! 
A családi tenyészetben nevelkedett 
egyke jól érzi magát az iskolában. 
Társakra lel, hancúrozik, kapcsola-
tokat teremt (szocializálódik), neki 
nem nehéz a matek. Alapjában 
véve természetes közegének érzi az 
osztályközösséget. Ahogyan saját 
szemszögéből láttatja a saját és a 
felnőttek világát, az humoros. Kö- 
szönet a szerzőnek, hogy meg sem 
próbálkozott . lapos kabarétréfákkal 
élni. A választott ábrázolásmódból 
sugárzik a derű. Akaratlanul is a 
valóságot ábrázolja azzal, hogy a 
nebulónak ez az igazi  élettere,az_ 
iskola. Ha kevés szó esik a tanu-
lásról, az abból adódik, hogy az el-
sős nebulónak valóban játék az is-
kola, s a játék is iskola. 

Általában a nebuló nyelvi anya-
ga is teljesen hiteles. Csalj néha 
cseng ki megállapításaiból a szer-
ző  véleménye és szókincse. Az ol-
vasó érzi a zökkenőket. Nem való-
színű, hogy a hétéves kisiskolás ilyen 
kifejezéseket használ: suli, ráfáztok, 
favágás a tanítás, ravasz reklámot 
dobtak be, átver, pipa stb. Itt a 
szerző  szól a gyermek szájából, s 
disszonánsan hat az olvasóra. 

Az sem árt, ha a szerző  számon 
tartja megállapításait. Mindjárt a 
könyv elején van egy összehasonlí-
tás: „Osztályunk valamivel tága-
sabb, mint a mi egyszobás laká-
sunk." Az olvasó számára egyértel-
mű: a nebuló egyszobás lakásban 
lakik a családjával. De rajtuk kí-
vül, mármint a háromtagú családon 
kívül, állandóan ott van a nagy-
mama, egy zongora, s néha a só-
gorék családja Bánátból. Hát, zsú-
folt lehet néha az az egy szoba! 
Emeletes ágyakról nem olvasunk. Az 
meg csakugyan pokoli lehet, ha 
10-12 pajtás ricsajoz benne! 

Döccenői ellenére nem rossz ol-
vasmány Guelmino könyve. Kár, 
hogy szemlélete bizonyos kérdések-
ben elfogulttá teszi. 
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A KÖZHELYEK KÖNYVE 

KREKOVICS FERENC: Aranyfény ű  napok. 
Forum, Újvidék, 1983. 

Nagy baj az, ha egy író eleve az-
zal a szándékkal fog műve megal-
kotásához, hogy azt gyermekolva-
sóknak szánja. Ebben az éthatáro-
zásban ugyanis beleértődik a jöven-
dő  olvaso egyfajta lebecsülése: mi-
vel éretlenebb, tapasztalatlanabb, 
irodalomban járatlanabb olvasói ré-
tegről van szó, nem kell ügyelnie a 
művészi megformálásra. Krekovics 
Ferenc Aranyfény ű  napok című  „if-
júsági" regényében éppen erről van 
szó. Kénytelen voltam kiemelni a re-
gény jelzőjét, mert ha nem egy bi-
zonyos, éretlennek hitt olvasóréteg-
ről lenne szó, semmiképpen sem 
csúszhatott volna át a szakvélemé-
nyezők éber figyelmén. 

A „regény" rövid tartalma a kö-
vetkező: adva van egy VIII/C ,osztá-
lyos fiú, aki falja a °ponyvaregénye-
ket. Mikor minden kéznél levő  „iro-
dalmi" forrása kimerül, átkutatja a 
környező  padlásokat. Így bukkan 
egy könyvre, amelyben valaki el-
árulja, hogy egy diófa tövébe három 
kilónyi aranyat ásott el. Ezzel kez-
dődik a bonyodalom az arany fel-
fedezése körül. Igy látszólag egy iz-
galmasnak ígérkező  könyvhöz jut az 
ifjú olvasó. A baj azonban ott van, 
hogy az elfogadott történet feldol-
gozása tele van logikátlanságokkal, 
kezdetleges melléfogásokkal. S ha a 
könyvről egyáltalán beszélni érde-
mes, ezekre kell rámutatnunk! 

Az első  oldalon úgy tűnik az ol-
vasónak, hogy egy harmadik sze-
mélyben elmondott történetr ől van 
szó. Ám a második oldalon derül 
ki, hogy tulajdonképpen egy első  
személyben elbeszélt történetet fo-
gunk olvasni. No, üsse kő, mit szá-
mít a gyerekeknek ez a kicsiny-
ség! Meg az, hogy a szerző  szerint 
minden rendes torreádor flamencót 
táncol? Esetleg megnézheti a lexi-
konban, és akkor kiderül, hogy a 
flamenco a ,,sevillai cigányok tán-
ca" ... Nem beszélve arról, hogy az 
arénában igen furcsán festene a dü-
hös bika előtt egy táncoló torre-
ádor. 

A rettegett tanár neve Bikavia-
dal. Állítólag pocakja emlékeztette 
a gyerekeket az arénara, a bikaviada- 

lok színhelyére. Lehet. De ismerve 
a gyerekek nyelvteremtő  fantáziáját, 
biztosra veszem, hogy sokkal talá-
lóbb vagy humorosabb nevet ado-
mányoztak volna (és adományoznak 
is) tanáruknak. Bizonyítja ezt a diák-
nyelv állandóan változó és meg-
újuló szókincse, valamint a ragad-
ványnevek gazdag tárháza az isko-
lákban. 

Ugyanilyen vérszegény, fantáziát-
lan a pad alatt olvasott ponyva cí-
me is: Vér a tusban. A belőle vett 
idézet kísértetiesen hasonlít Rejt ő  
klasszikussá vált Piszkos Fred, a 
kapitány című  művének indítására. 
Ha már innen merített a szerző, 
miért nem jelzi Rejtő  nevét, művét, 
hiszen nagy a valószínűsége, hogy a 
gyerekek ismerik, olvassák? 

Nem derül ki, hogy a cselekmény 
Vajdaság melyik varosában játszó-
dik. De sejthető, hogy egyik nagyobb 
központunkban (a főh ős nem tudja, 
hagy Zenta falu-e vagy város ... ej-
nye, ejnye!). Márpedig városhelyen, 
de jószerével faluhelyen sem járkál-
hat akárki csak úgy kedvére idegen 
padlásokon, hogy azokat átkutassa. 
Mert természetesen minden „jobb 
családban" a ponyvaregényeket a 
padláson tárolják ... 

Ahol az aranyra utaló bejegyzést 
találja a főhős, azok „idegenek" az 
utcában: csak néhány évvel ezelőtt 
jöttek fel vidékről. Annyira idegei 
nek, hogy Klári lányukat is csak 
kerülővel, bonyolult módon ismeri 
meg hősünk, aki szerelemre lobban 
iránta. S ez a lány nem is abba 
az iskolába jár, ahova hőseink. Mint-
ha még mindig külön fiú- és lányis- 
kolák lennének, s ma már a koedu-
kációt csak a neveléstörténészek is-
mernék mint terminust: Pedig a sze-
rencsétlen és — sajnos igen vitá-
lis — „tanár néptárs" megszólítás 
szerint napjaink kamaszairól van 
szó. 

A kamaszkor egyik jellemzője a 
szoros barátságok kötődése, a gyer-
mekcsoport, a „galery" megléte és 
élénkebb érdeklődés a másik nem 
iránt. Ez mind jelen is van a re-
gényben. A problémát azonban ab-
ban látjuk, hogy a tényekkel és az 
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életkori tulajdonságokkal ellentét-
ben a főhős és társai nem ismerik 
az utca népét, a lányokat! Úgy be-
szélnek a környék lakosságáról, 
mintha vadidegenek lennének, mint 
a jelzett család, amely néhány éve 
jött vidékről, tehát senki sem is-
merheti őket. Én arra figyelmeztet-
ném a szerzőt, hogy ha nincs saját 
gyermeke, kérdezzen meg a szom- 
szédságból egy srácot, kit nem is-
mer az utcában vagy a tágabb kör-
nyéken! Mert ha másként nem, de 
a könyvben is szereplő  vöröskeresz-
tes gyűjtés útján, közvetlen kapcso-
latba kerülnek mindenkivel -- föl-
téve ha nem valamelyik óriás ház 
hangyabolyában laknak. A regény 
pedig nem ott játszódik! 

A regény végén kiderül, hogy a 
bejegyzés csak tréfa volt, melynek 
bedőlt maga a diófa tulajdonosa 
is. Csak ismét jön a bökkenő: a be-
jegyzésben szigorú  utasítás_ -van,_ 
hogy aki olvassa, tépje ki a lapot... 
Persze, megzavarodik az olvasó. Aki 
először olvasta a bejegyzést, any-
nyira hitt a rejtett kincsnek, hogy 
kiásta öreg diófáját, de nem tett 
eleget a felszólításnak, hogy tépje 
ki, tüntesse el a lapot! Nem hihe-
tetlen mindez? 

De igen, az! Sőt az is, hogy a 
nyelvi eredetiségükről napról napra 
tanúságot tevő  gyerekek csak nyelvi 
közhelyeket használnak. A felnőttek 
világában tapasztalt nyelvi közhelye-
ket. Pl. Suba vélekedése a nőkről. 
Ez a korosztály vagytrágár nyílt-
sággal beszél egymás között a ne- 

mek közötti viszonyról, vagy sze-
mérmes. De a két szélsőség között 
nincs ilyen sztereotípia, amivel ta-
lálkozunk a regényben. Nem érték-
ként, de az értékcsökkenés pél-
dájaként idézem a következőket: „a 
nő  és a villamos után nem kell sza-
ladni, mert úgyis jön másik"... 

Egyáltalán a közhelyek átitatják 
a regény egész szerkezetét. Nemcsak 
a szereplők nem tudják magukat 
eredetien kifejezni, de a szerző  sincs 
megáldva valami gazdag szókészlet-
tel. Kláriék kutyája csak „nagy dög 
kutya" olvassuk vagy tizenötször. 
Ám gyökeresen megváltozik a hely-
zet, mihelyt Klári megismerkedik a 
főhőssel. Kiderül az ebről, hogy egy 
játékos kedvű  kutyus, s nem vé-
rengző  fenevad. 

Végezetül emlékeztetném a szer- 
zőt, hogy Defoe, Swift . neon. gyerme- 

k.  De a gyer- 
mekek bef 	ták, magukévá tet- 
ték, és év 	adokat kiálltnak, még- 
sem veszítettek értékeikb ől, vonzá- 
sukból. Gárdonyi sem ifjúsági re-
gényt akart írni az Egri csillagok 
megírásakor, ma mégis már a kisis-
kolások is értik és rajonganak érte. 
Ne becsüljük le az olvasóknak ezt 
az ifjú retegét. Kétségtelen és bi-
zonyítottan a legtöbbet ők olvasnak, 
s mert általában jó irodalmat ol-
vasnak, kialakul az értékrendszerük 
és értékítéletük. Ők az elsők, akik 
észreveszik, hogy igazi irodalom he-
lyett pótanyaggal akarjuk traktálni 
őket. 

DR. HORVÁTH MÁTYÁS 

ÁBRÁZOLÓ KÖLTÉSZET 

SLAVKO MATKOVIĆ : Antigraf. 
Minerva, Subotica, 1983. 

Slavko Matković  képzőművész és 
költő  egy személyben. Erről tanús-
kodik valamennyi eddig megjelent 
műve: az 1971-ben, Szalma Lászlóval 
közösen közreadott 5112/a címet vi-
selő  vizuális versgyűjtemény, az 
1976-ban, az Osvitnál kiadott Mi smo 
mali šašavi potroša či (Buta kis fo- 

gyasztók vagyunk) című  verseskönyv, 
az 1979-ben, ugyancsak az Osvit gon-
dozásában megjelent, vizuális köl 
tészeti kutatásokkal kísérletez ő  Knji-
ga (Könyv), s noha legújabb kötete, 
az Antigraf klasszikus módon (képek 
nélkül) írt költeményeket tartalmaz, 
a versek tematikája, mondanivalója 
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és üzenete szintén erről a kettős, 
költői és képzőművészi beállított-
ságról tesz bizonyságot. 

A kötet néhány versében a szerző  
a vizuális, mix mediális művek kelet-
kezésének, megalkotásának folyama-
táról szól, mint például a Hogyan ké-
szülnek bizonyos verseim címűben: 

„Ábra az újságban 
— kivágom 
képregény kockája 

kitépem 
folyóiratban cím 

kiszakítom 
azután várom 
hogy valami történjék 
hogy elgondolkodjam 
magamról s a képr ől ..." 

A könyv hosszabb, elbeszélő  köl-
teményei is részleteikben föl-fölme-
rülő  képszerű  élményeket tükröz-
nek: 
„Salétrombarázdák tarkítják a falat 
különös lényeket rajzolnak rá 
állatokat és 
növényeket 
s engem ma mindez 
Vtadan Radovanovi ć  
csodálatos 
üvegfestményeire emlékeztet."  

(A táltos) 

A festői meglátással rögzített em-
lékképek költői ábrázolása mellett 
az Antagra f verseiben a szerző  életé-
nek olykor mindennapi, olykor sors-
döntő  eseményeivel is találkozunk, 
őszinte, közvetlen hangú leírások ke-
retében, de ezekben is mindegyre 
fölcsillan a vizuális hatás. Erről győ-
ződhetünk meg többek között a Sza-
badkai képeslap című  költemény ol-
vasásakor is; ebben a versben a szü-
lővárosával kapcsolatos érzelmeiről 
vall a költő  sajátos, egyéni módon: 

„Ma 
szépen esik a városomra a fény  
a levegőben vizek illatoznak 
sok a gépkocsi 
és a zaj. 

gyalogosok várnak a zöld fényre 
iskolatáskák 
diákok hátán 
ablakok a házak falain 
minden a maga helyén 
és minden úgy ahogy kell.  

Csak ez a fény zavar 
mely a városra hull 
és a kapu a számtáblámmal 
és hogy ma nem ismerem fel a 
különbséget 
az eddig látott 
utcák 
városok 
és emberek 
és e város között. 

És kérdezem 
én vagyok-e a városokban 
vagy a városok bennem 
hol vagyok én Szabadkán 
városom melynek letargiájában 
a világ 
minden városa elveszik." 

A leíró és ábrázoló költemények 
mellett a könyv néhány tisztán lí-
rai elmélyültségű  verset is tartal-
maz, ilyen például a Hogyan halok 
majd meg hirtelen című, amelynek 
záróversszakai megindítóan szólnak 
az élettől való elválásról: 

„Majd hirtelen meghalok 
hogyha már nem lesz 
többé senki él ő  
hogy emlékezzék 
a hosszú hajamra 
és néhány apró 
bolondozásomra. 

Majd hirtelen meghalok 
nem érintve kezemmel 
kedves szeretteimet 
és két-három jó 
és szép tárgyamat. 

Majd hirtelen meghalok 
mert meghalni mindig íg y 

[szoktak. ' 

Lírai miniatűr a rezignáltságtól 
áthatott, az élet nagy kérdéseivel 
szemben közönyt mutató, de a köl-
tészet biztonságot adó erejébe ve-
tett hitet kifejez ő , Levél egy álmo-
dozó baráthoz című  vers is: 

„Öregem 
engem már semmi 
nem lephet meg az életben 
sem hazugság sem igazság 
sem csúfság sem szépség 
sem kés sem golyó 
sem apa sem anya 
sem t űz 
sem szenvedély 
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sem bánat 
sem harag 
megszilárdulva 
úgy érzem 
csak a költészetben vagyok." 

Slavko Matković  képzőművészeti 
elemekkel átszőtt, a festő  szemével 
rögzített élményeket tükröz ő  költé-
szete eredeti, sajátságos színfoltot 
képez irodalmunkban. 

KENYERES KOVÁCS MÁRTA 

MŰFORDITÓK MŰHELYÉBEN 

Prevodila čke spone, Kop ča 1. 
Az Újvidéki Bölcsészeti Kar délszláv 

A műfordítás szolgálat, népek és 
művek, nemzetek és :kultúrák egy-
máshoz közelítése. De a műfordí-
tás a művészi alkotás  mélyebb, 
sokrétűbb igazibb megismerése is; 
két nyelv teherbíró képességének, 
kifejező  erejének, színgazdagságá-
nak, hajlékonyságának próbája. Lel-
ket, szellemet gazdagító szép hiva-
tás a műfordítás — ám ugyanakkor 
nehéz, fáradságos, sok esetben ki-
látástalannak látszó munka. Mert 
a jó műfordítónak egy seregnyi 
erényt és adottságot kell magában 
hordoznia. Mindenekelőtt tehetsé-
get, nyelvtudást, művészi hajlamot, 
mesterségbeli felkészültséget — és 
a tolmácsolásra kiválasztott mű  
(meg az adott nyelvterület kultú-
rájának, irodalmának, történelmé-
nek, gondolkodásmódjának stb.) át-
fogó ismeretét. Mindezért széles kö-
rű  olvasottság, tűrhető  világirodal-
mi tájékozottság, kiművelt érzé-
kenység, megbízható ízlés, m űértés, 
befogadó és alakító képesség, sze-
mélyes vonzalom, elhivatottság, 
tenniakarás és még sok minden 
más kell a .műfordításhoz. Türelem, 
hit, odaadás, fegyelem, szerelem ... 

És sorolhatnánk tovább, hosszan 
a műfordítás követelményeit, jel-
lemzőit, sajátosságait. De száz szó-
nak is egy a vége: a fordításnak 
úgy kell az idegen tartalmat az új 
befogadó közeg számára közvetíte-
nie, hogy az ott is az eredeti mű  
hatását keltse. Ez a hasonítás, új-
raalkotás pedig hol sikerül, hol 
nem. Ha a lefordított műnek (vers-
nek, novellának, regénynek, drámá-
nak stb.) is megmarad az íze-zama-
ta, hangulata, szöveghűsége, vagy 
egy annál is hívebb hűsége, szépsé- 

nyelvek intézetének cikkgyűjteménye . 

ge, ha az újraalkotott mű  él, hat, 
igaz és hiteles a befogadó nyelven 
is, akkor többé-kevésbé elégedettek 
lehetünk  a műfordítással.  Ám a 
végeredményig elfutni, legyőzni a 
kételyeket, szorongásokat, repro-
dukció helyett művészetet és mű-
vészit adni — az a legnehezebb. 

Nos, egy ilyen roppant nehéz 
mesterséggel, ezzel a roppant ne-
héz vállalkozással foglalkozik — a 
fenti kérdéseket is taglalva — az 
Újvidéki Bölcsészeti Kar délszláv 
nyelvek intézetének Prevodila čke 
spone — Kop ča 1. című  füzete, a-
mely dr. Sava Babić  gondozásában 
műfordítók tanulmányait és mű-
helyvallomásait teszi közzé. Azokat a 
tanulmányokat és műhelyvallomá-
sokat amelyek három évvel ezelőtt, 
az 1980. szeptember 19-i és 20-i vrd 
niki műfordító tanácskozáson hang-
zottak el, az akkori Dositej-ünnep-
ségek sajátos és mindmáig figyel-
met érdemlő  színfoltjaként, rendez-
vényeként. 

Ezek a tanulmányok és vallomá-
sok ma is frissek, elevenek. Dosi-
tej Obradovié műfordításairól, an-
tik szövegadaptációiról, Dositej és 
a korabeli német irodalom kapcso-
latáról, majd pedig Vitkovics Mi-
hály (1778-1829) műfordításairól 
szólva, s műfordítóink mai eredmé-
nyeit, dilemmáit ismertetve, a mű-
fordítás társadalmi, művelődési, ám 
mindmáig kellőképp meg nem be-
csült eredményeire figyelmeztetnek. 
Arra, hogy lelkes, odaadó és jó mű-
fordítók nélkül a kultúrák áramlá-
sa és egymásra hatása elképzelhe-
tetlen; a szellemi szegényedés és el-
szigetelődés a vánvaló. Másrészt 
viszont, a tanulmányok majd mind- 
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egyikéből kitűnik az is, hogy min-
den sikeresen és hitelesen átülte-
tett művel elsősorban a befogadó 
nyelv és a befogadó irodalom ;  kul-
túra gazdagodik, népek nemze-
tek kerülnek közelebb egymáshoz. 
Az irodalomban, művelődésben, tu-
dományban is — a ,,nép fölvilágo-
sításában" — ezért ad akkora sze-
repet Dositej a műfordításnak s 
hozzá hasonlóan sok jeles ember 
azóta is. 

Dositej Obradović  kultúrafelfo-
gásáról és műfordítói nézeteiről Jo-
van Deretić, Miodrag Sibinovič, Mi-
odrag Stójanović  és Strahinja K. 
Kostić  tanulmányait közli a szóban 
forgó füzet. A tanulmányok címe: 
Dositejevo shvatanje kulture, knji- 
ževnosti i prevoltenja; . Dositej Ob-
radovi ć  kao prevodilac; Dostejeve 
prosvetLteljske ádaptacije anti čkih 
tekstova; Dositej i nema čka knji-
ževnost. 

Vitkovics Mihályról Mihajlo Vit-
ković  prevodila čki. savremenik Do-
sitijev címen dr. Boidar Kovaček 
ír. Megállapítja, hogy Vitkovics ma-
gyarról  szerbhorvátra, . szerbhorvát-
ról magyarra, vagy németről ma-
gyarra és . szerbhorvátra, illetve la-
tinról magyarra fordítva azok kö-
zé a fölvilágosult és bölcsen előre-
látó emberek közé , tartozott, akik 
fölfogták, magától értetődőnek tar:  
tották, hogy a műfordítás a kultú-
rák kölcsönös egymásra hatását se-
gíti elő, a népek és nemzetek mű-
velődési kincseinek gyarapítását. 

A háromnyelvű  füzetnek -- kö- 
tetnek — egyéb magyar vonatkozá-
sai is vannak. Sava Babić  a [ordíht-
hatóság és fordíthatatlanság kérdé-
seit boncolgatva, s a műfordítók 
csöppet sem ritka alkotói tehetet-
lenségét elemezve Weöres Sándor, 
Bárdos Lajos és Tolnai Ottó egy-egy 
művének átilltetési nehézségéről 
szól; Szilágyi Károly viszont arról  

tesz közzé egy szellemes' kis trak-
tátumot, hogy miért van az, ha ki-
vételesen nagy emberek gondolatait 
kell tolmácsolnunk, egyszeriben 
görcs áll a kezünkbe, úgyhogy az 
eredeti szöveghez való szolgai ra-
gaszkodás miatt az egyszerűt is bo-
nyodultan, körülményesen, nyakate-
kerten fordítjuk,. illetve fordítják 
azok, akik elfelejtik, hogy a száz-
sz-zalékos szöveghűségért sohasem 
szabad gúzsba kötni a nyelvet, s 
megtagadni, semmibe venni annak 
szellemét, törvényeit. Szűcs Imre 
— e sorok írója — két „hűtlen hű" 
fordítás műhelygondjairól, kompro-
misszumairól tesz említést, a pél-
dául felhozott művek pedig Brani- 
mir Ščepanovič  Földbe némult száj 
és Dragoslav Mihajlovič  Petrija ko-
szorúja című  alkotásai. 

Aleksandar Nejgebauer William 
Wordwort egyik 1799-ben íródott 
balladájának fordítása kapcsán 
mond el számos érdekességet, és 
Vladimir Gerič  is ezt teszi V'lagyi- , 
mir Hlebnyikov verseinek fordítá-
sairól szólva. A füzet közli még 
Mikes Melánia jegyzeteit,amel ek 
S. Babić  Déry fordításaira (Egy 
füredi délel őtt) vonatkoznak, és 
Ljupcso Sztojmenszki, Svetozar M. 
Ignjatović, Milan Čolić, Olivera Si-
jački egy-egy szép vallomásának, 
műfordítói jegyzetenek is helyet ad. 

A füzet (132 oldalas kötet) egyik 
legfőbb tanulsága az, hogy műfor-
dítók nélkül egyetlen irodalom és 
kultúra sem lehet meg, így hát 
munkájukat is Illenék jobban meg-
becsülni, • számon tartani. 

Másik fontos tanulsága pedig az, 
hogy az efféle cikkeket, tanulmá-
nyokat a jövőben is közzé kell ten-
ni. Ha azt akarjuk, hogy valóban 
megismerjük és jobban megbecsül-
jük egymást. Meg a tőlünk kar-
nyújtásnyira levő  szellemi kincse-
ket. 

SZŰCS IMRE 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 28. KÖTETE 

LÁNYI SAROLTA 

Próbatétel 
(Versek, novellák, napló) 

Lányi Sarolta életművét irodalmunk előtörténetének ré-
szeként tartjuk számon. Erre kötelez bennünket az a tény, 
hogy Lányi Ernő  a század első  évtizedében nagyon fontos 
szerepet töltött be városunk zenei m űvelődésében, s gyer-
mekei szintén szoros szálakkal köt ődtek Szabadka kulturális 
életéhez. Lányi Sarolta pályája itt bontakozott, zsengéi a 
Bácskai Hírlapban és a Bácsmegyei Naplóban jelentelt meg. 
Ezek egy csoportja kés őbb köteteibe be sem került, de a 
kötetbe fölvettek is érdekesek szempontunkból, mert a sza-
badkai szöveg és a könyvbeli közötti eltérések igen tanulsá-
gosak. A gyűjteményben szerepl ő  harminc vers közül négy 
itt jelenik meg először, tizenegyet pedig szerz őjük egy köny-
vének anyagába sem iktatott be, tehát jóformán még a szak-
mabeliek előtt is ismeretlenek, akárcsak a novellák. 

A könyv másik része Lányi Sarolta kiadatlan naplóját tar-
talmazza, amelyet 1935. november 13-tól, kisebb-nagyobb meg-
szakításokkal, 1937. október 16-ig két íróüdül őben és Moszk-
vában vezetett. Rendkívüli jelent őségét az adja, hogy a férje 
letartóztatása körüli hónapoknak a légkörét jegyezte föl ben-
ne. Ahogy múlik az idő , egyre több olyan emlékirat kerül 
nyilvánosságra, mely a sztálinizmus áldozatai fel ől idézi föl 
a törvénysértések éveit. Lányi Sarolta naplója minden vele 
rokon dokumentumhoz mérten is eredeti, kútf ő. Eredetisé-
gének legszembeötlőbb jegye, hogy nem is kútfőnek készült. 
Írására a szerz ő  azért szánta el magát, hogy íráskészsége be 
ne rozsdásodjon, hogy magában az írói fegyelmet és kedvet 
életben tartsa. Igen jellemz ő , hogy a külső  események nem 
is nagyon érdeklik, els ősorban önmagáról ír: a maga közér-
zetétől, férje iránti érzelmeiről, kettőjük viszonyáról. Ebbe a 
magánjellegű  világba tör be a kinti élet szinte váratlanul, de 
nem észrevétlenül, mert a közérzet árnyalataiban, önkéntele-
nül ugyan, de előre föltűnnek a szörnyű  kifejlés jelei. Ez a 
jóhiszeműség, ez a gyanútlanság a napló egyik legeredetibb 
vonása, s kivételes jelent őséget kölcsönöz neki: hiteles doku-
mentum egy korról és érdekfeszít ő  olvasmány is egyúttal. 

A 176 oldalas, 18 dokumentumérték ű  képet tartalmazó, 
tetszetős kiállítású könyv anyagát Dér Zoltán gyűjtötte ösz-
sze; utószavát és eligazító jegyzetét is ő  írta. Fedéltervét Sis-
kovszki András, a közelmúltban elhunyt fiatal grafikusm ű-
vész készítette. 

Az Életjel legújabb kiadványa 230 dináros áron megren-
delhető  a Veljko Vlahović  Munkásegyetemen (24000 Subotica, 
Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 280 dinárért megve-
hető  a Forum újvidéki és szabadkai, valamint a szabadkai 
Napredak könyvesboltjában. 



MEGJELENT  

Ć toł/et  év%~tzc~v 4. 
(1978-1983)  

Az eddigi háromnál  is vaskosabb az Életjel, negyedik év-
könyve,  amelyben az  utóbbi öt  évben kifejtett  tevékenységével  
kapcsolatos  dokumentumokat gyűjtötte össze: csaknem  ötszáz  
oldalon 4d számot  az 1978 végét ől 1983 december közepéig  vég-
zett munkájának .visszhangjáról. Tette ezt negyedszázados év-
fordulója  alkalmából az összegezés  nem titkolt szándékával. Azzal  
a céllal, hogy  a  jelentős jubileum kapcsán felmérje  a  megtett  
utat: hány  nagy előadást tartott,  hányszor léptek  a  közönség  
elé a keretében működő  Csáth Géza Művészetbaráti Kör  tagjai,  
hány darabot láthattunk  a  Kosztolányi Dezső  Irodalmi Színpa-
don, hány művet jelentetett meg az Életjel Miniat űrök  és  az  
Életjel Könyvek sorozatban, hányan nézték meg rendezvényeit  
és hányan ,szerepeltek pódiumán. Mindez megtalálható ebben a  
vaskos kötetben, ső t  még ennél  is több: mintegy háromszáz kép  
a közreműködőkrő l,  a  kiemelkedő  estek  plakátjairól, azokról az  
írókról és művészekről,  akik  élőújságunk  népes  táborának tagjai  
voltak, mielőtt elhunytak.  

Művelődéstörténeti  adatok tárháza ez  az almanach. Azzá  
teszik bevezető  írásai is. Herceg János mint szellemi mozgalmat  
köszönti az Életjelet negyedszázados ünnepén, mondván, hogy  
irodalomtörténet és munkásmozgalmi múlt, helytörténet és ha-
gyományőrzés váltakozó  anyaga  adott tartalmat  a  számtalan elő-
adásnak s  a  kiadványok  sokaságának Szabadkán.  Dr. Szöllősy  
Vágó László  az  élőújság művészeti-ismeretterjeszt ő ,  pedagógiai és  
művelődéspolitikai funkcióját  elemzi  terjedelmes tanulmányában.  
Horváth Emma  a  Csáth Kör  és a  Kosztolányi Színpad, Olga  
Afanaszjeva pedig  a,  szerbhorvát nyelvű  csoport munkáját  Össze-
gezi. Gubás Ágota és Papp Imre arról ír, hogy mennyiben járult  
hozzá a Szabadkai,  illetve  az  Újvidéki Rádió  az Életjel- rendezvé-
nyek népszerűsítéséhez.  

Így alakul ki  —  az előadásokról szóló beszámolókkal és a  
kiadványokat értékelő  kritikákkal, valamint  a  rendezvények rész-
letes műsorával együtt  —  az  élőújság krónikája,  amely jóval  
több adatgyűjteménynél: évtizedek múlva  is  értékes adalékokat  
nyújt majd azoknak, akik a teljesség igényével meg akarják  
írni vidékünk egyik legéletrevalóbb kulturális tevékenységének  
hiteles  történetét.  

A szép kiállítású könyv 800 dináros áron megrendelhet ő  a  
Veljko Vlahović  Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg  cara 
Jovana Nenada 15), vagy pedig 1000 dinárért megvehet ő  a  Fo-
rum újvidéki és szabadkai, valamint  a  szabadkai Napredak  
könyvesboltjában.  


