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DÓRÓ SÁNDOR (1937-1974): HÁTRAHAGYOTT VERSEK 

ÁLOM 

Lassan emelkedik a poros útról 
az eperfák tömör 
lombozata között 
a vörös hold. 
Megyek a régi, keskeny úton, 
talpam alatt boldogan harsog 
a homok. 
6, régi út! 
Ifjúságommal elfutó, 
zabolátlan, vágtató 
nyugtalan mén. 
Már úgyse érném utol a virágok 
szirmával elt űnt id ő t. 

Lepke-libegés ű  táj 
röpdös át meg át lelkemen, 
újrasarjadnak bennem a zabok, 
a bükkönyök, 
a repcék, 
a sudár kenderek 
meg a nagy f ül ű  dohányok. 

Fekszem a tájban 
s nem tudom, álom-e mindez. 

ITT VAGYOK ÚJRA 

fm, most itt vagyok újra, 
hallgatom a tücskök 
búzából jöv ő  zenéjét 
s a békák zokogó, könyörg ő  énekét 
a holdért; 
most ismét elvegyülhetek 
a füvek, vadborsók 
és kígyóhagymák között... 

Im, most itt vagyok újra 
a ballagó, keskeny úton; 
kétfel ől a tamariskaillatú 
régi éjek simogatják a lelkem, 
s a tó is oly mélyen csillog, 
oly titokzatosan, 
akár a távoli csillagok ... 

Ím, most itt vagyok újra, 
kalász-szerelm ű  lengedezésben 
nyugszik a szívem, 
s az ég oly tiszta itt, oly der űs, 
mint a magányos szarkaláb .. . 
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Előgyeleghetek 
a pipacs-kandikálású táj 
apró rögein; 
bámulhatom a hangyák buzgó futását, 
a dölyfös pókra is ráijeszthetek, 
ahogy kevélyen elnyúlt 
két kóró között az űrben... 

EMLÉKEZÉS 

(Oláh Lajos barátomhoz) 

Dagadás földben állok — 
mozdulni nem merek. 
Apám fehér haját 
kuszálja langyos déli szél, 
összevissza, 
örvénybe, körbe-barikába, 
folyondárral a földbe fonja, 
lebegő  ág-szőnyegekbe, 
egy asszony szemébe, 
az emlékezésbe, 
a jó borokba, 
disznótorokba, 
füves tisztásokba... 

A régi gémes megcsikordul, 
egy koporsó a sírba fordul. 

A gyerek feln ő  
és megy konokul, 
mint égen a felh ő, 
merre er ős szél viszi .. , 

Szkopje, 1962. 

KfSÉRTÉSEK 

Valahol két nyárfa között, 
a dűlők végén, 
apám állt egykor kapával 
s levette fejér ől kalapját, 
hogy köszöntse az ébred ő  napot... 

Egykor a vadborsó "és muhar illata 
meg a tücskök esti zenéje 
mondta el nekem 
a legszebb altató mesét 
harmattól nedves tarlók 

Akácillat fojtogat mostan, 
itt lenn a patak-csobogású völgyben, 
de érzem — csalhatatlanul — , 
hogy ezek a yökerek és az. illat 
nem az anyaföldet idézik. 
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A virágok selymes nyelvén akartam 
szólni pár szót; 
apró barázdák ölén üldögélnek. 
De a kövek zörejei s a vajúdó hegytet ő  
belemorgott érthetetlen nyelven... 

Ekkor, amikor még volt apám, 
s apró gyerekszemmel néztem 
a világba, nem hittem, 
hogy másutt is kísértenek az elhagyott 
jegenyesorok meg anyám felhős arca. 

Sskoptje, 1962. 

ŐSZ  

Szeptember, október is elmúlt, 
s most novemberi sárban járok; 
kétoldalt es őgyöngyös tamariskabokrok 
őriznek engem. 
Hamar leszáll az est, 
véres, fojtó ködök szállnak fel a tóról 
s elnyeli őket a magas, 
mint pince a fényt. 
Csak szomorú gesztenyelevelek 
vannak most mindenütt, 
s vörös lánggal égnek 
az eltűnő  alkonyatban. 

GONDOLATOK A HONVÁGYRÓL 

Gyúljanak ki a csillagok:' 
Legsötétebb éjem 

ragyogják be szépen. 

đleljenek meg az otthoni bokrok, 
fogadjanak maguk közé 

a bátor jegenyék. 

A diócsörget ő  idő  
suhanfon el fölöttem

tavaszias észrevétlenül , . . 

Sárkánykapkodó szélkakasok 
túrják szét duzzadó hajam, 

, 	Lágy es ő  mossa meg arcom. 

Szőlővessző-lándzsák. szz rjAitak  :szíven, 
folyjon must vére 

az otthontél b IÚs lEprá • i . . 

... A f abe fal  rám a kegyoldalban. 
Itt a véletlen és a kövek  

szabják a tiiruisnyeket. 
Szkopje, 1962. 
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BÉKLYÓ 

A vaskutyák ugatását hallom emberi hangon, 
kiszabadultak a gránit-bölények, 
bolyongnak az óriásmályvák 
és harmatciklámenek között, 
míg én itt fekszem 
egy dinosaurus patanyomában; 

a betoncsődörök nyerítenek a völgy fel ől, 
ahogy fekszem 
a mammut-gombák tövében 
s szivárog a vérem 
(sebek az arcomon) 
és bottal verem a jóisten lába nyomát. 

Görbe csőrű, eszelős verebek szállnak 
(erőszakkal elfojtott vágyak), 
délibábot játszanak a napok 
megkötözött két tenyeremben. 

Szkopje, 1962. 

1962-BEN, EGY VÖLGYBEN ... 

Puskatuson írt, nyárfasusogású 
és lilomsóvárgású strófák 
tikkadt, de fel-felcsapódó árjai 
enyhítik napjaim laza szerkezetét, 
erősítik bennem a hit 
kékl ő, köldlő  távolát. 

Egykor nagyon hittem, 
hogy vágy és valóság egy, 
mint a tenger és az ég ölelkezése. 

Mindez egy völgy hajlatában 
jutott eszembe, 
lenn délen, a vörös arcú Macedóniában, 
miközben fürge kis golyók és gyíkok 
surrannak köröttem... 

Hullnak belőled a keserű  szavak, 
mint aknavetőből a gondtalan gránátok. 
Hangya füledben, de feküdj meredten, 
a sír majd elér. 

Mindez hatvankett őben, 
egy tátott szájú, tűrő  völgyben, 
ólomszín ű  éggel fölöttem. 
Fekszem a magam ásta gödörben. 

Szkopje, 1962. 
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I KENYERES KOVÁCS MÁRTA  

ÖRÖM 
Orosz Ibolyához 

Olyannak tűnik most az őszi táj, mint 
ragyogva izzó hajnalpír sugára, 
omolva fénylőn büszke fák lombjára, 
selyembe vonva még saját magát is; 

zizegve zümmögő  zöld zengve zúgja: 
Itt most a Nap dalol, s a Fény, az ünnep 
burkol be lángolón aranyló tüllbe 
ormot, völgyet, mezőt, vizet, s az útnak 

legapróbb porszemét. Mert ily Öromnek 
yardokra érő  lépte szökken, röppen, 
átszállva minden buktatón a ködben, 

homályon és hallomnyi akadályon, 
otthonná téve Életet, Világot, 
zenére váltva mind a szót, az álmot. 

A SZOBOR 
Farkas Zsuzsának 

Fonó-szövő  Idősköd leng a tájon, 
azúr egek alatt sötét vizen, 
rezgő  szemcséit két kezembe zárom, 
keskeny pallón is bízva átviszem 

a túlsó partra, hol talán a béke 
simítja lágyan szikra-szobromat. 
Zsombékról mindig új zsombékra lépve 
ujjam formál mind újabb fodrokat 

zsongó szobor-dalomnak ős mezén; 
átjárva Naptól, hóvihartól, szélt ől, 
nem érez fáradást, se kint e kéz, 

a kincsét tartja csak ölelve, félt őn, s 
köves puszták lennének bárha ott —
... művével elvet majd egy szem magot. 

AZ IGAZ ÚT 
Gubás Ágotának 

Görögve törnek mélyen izzó álmok 
utaknak útján egyre felfelé, 
bár fedi még az oktalan Sors nehéz 
árnya is a célt a láthatáron, 

s a lávatajték míg csak hömpölyög. 
Ám lenne már a láng is végzetes, 
gerléknek bús dalávall búg, repes, s 
otthonra lel a lélek egy rögön; 

talán az ismert hajnalnak varázsa 
áldozza fénye bűvös erejét 
nem várt, nem hitt csodának alkonyára 

az életívnek túlsó peremén; 
kristálysugár szikrázik így az éjben —
... ha gejzír fakad jéghegyek ölében. 
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KOPECZKY LÁSZLÓ 

ETODÖK ERŐGÉPRE 

TAVASZ TETEJE 

Amikor szegényebbek voltunk, még parádéra is tellett. 
Emlékszenek még a régi május eljesei felvonulásokra? 
Hogyne emlékeznének (amennyiben már meg méltóztattak szület-

ni is), hiszen ott feszítettek egy fatáblával a kemélylépt űek között, vagy 
a tapsolófalba szorulva visszhangzották a fent említett fatáblában fog-
laltakat. 

Lobogót persze csak attraktívabb külsej ű  kapott, főleg kinek szé-
pen domborodott valamije (izom vagy ... de ezt már a képzeletükre 
bízom). 

A ritka gépjárművek mindenike ott dohogott a sorban csataképpé 
átalakítva (kenyércsata, tervcsata) vagy valamilyen -- 'a hangosanbeszél ő  
által kommentált --- szimbólummá rendez ődve. 

Realisztikusan részlethűen megformált életképek úsztak el a zeb-
racsíkot még nem ismerő  úttesten. 

Egy ipari ihletésű  mozzanat például az anyacsavar születését ábrá-
zolta, az új, szocialista körülmények közepette. 

Futballisták tarka mezükben, vadonatúj lasztival a hónuk alatt las-
san méltóságteljesen mozogtak (akárcsak manapság a pályán) bimbó-
zó leánykák szalagokat libegtettek, táncléptekkel lejtettek tova. (Itt esett 
le a legtöbb taps részemr ől, s még néhány részrehajló részér ől.) 

Hátul a honderű  (a jövőt illetőleg): ifidaliáink zászlóval, tankon, 
paripán. 

Én már akkor ez is, az is voltam. 
Felvonuló gyanánt a Nagytemplom mögött leváltam a menet fejé-

ről, hogy visszaszaladva láthassam a farkát is a korzó sarkán. 
Ámde persze ott inkább fenekekkel vártak, 'mintsem tárt karokkal. 

Már ,iminden jegy elkelt", s bárhogy pipiskedtem, csupán néhány luft-
ballont láttam ficánkolni a fejek felett. 

Mit tesz ilyenkor a zsenge tudat? 
Elkezd kristályosodni. 
Hátat fordítottam a hátaknak és a November 29-e kirakatába me-

rültem. 
Ahol egyéb napokon napszítta kartondobozok, jelszavak, vándor-

zászlók díszelegtek, most teljes pompájában, mintegy az egész univer-
zumot betöltve teljes füstöltszalonna-oldal lógott és ,gúlába rakva" 
a környék egyetlen sonkája. 

Az a sonka nem is mai értelemben vett sonka volt (azt semmilyen 
értelemben sem lehetett venni, csak nézni), de olyan gyönyör ű, hogy 
sóhajaimtól beködlött a kirakatüveg. 

Ott lebegett előttem kézzelfoghatóan, mégis megközelithetelenül, 
újra meg újra eufóriába ejtve egészen a magánkívületig — pedig tavaly 
már láttam! 

Hát csoda, hogy én lettem a Kozma utca leglíraibb költ ője, akit 
mindmáig csak a Dési Ábel múlott felül, de ők nemsokára átköltöztek 
a Gunduhcs utcába, úgyhogy egyedül maradtam a csatatéren. 

* 

No persze, lehetett volna belőlem nagy muzsikus is. 
A villanytelepen dolgoztam akkor, és az ünnep el őtt megcsaptak 

egy kis osztalékkal. 
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Nem volt nagy összeg, de annyira éppen tellett, hogy bel őle meg-
vehettem a háztartási bolt kirakatából az igerl ően fényezett gitárt. 

A halhatatlanság felé mindig az első  lépés a legnehezebb (aztán 
már apróbbakat lépeget az ember), az én első  lépésem azonban hétmér-
földes jelleggel bírt volna. Az volt a stratagéma, hogy az ünnep délután-
ján a Sist :akra vonulok, s onnan a Jovičič-féle gitáriskolát elvégezve 
(nyolc-tíz oldal az egész), már mint pódiumképes hurszaggató térek meg. 
(De legalább a Malageniát gurgulázom kifogástalan kasztil, avagy anda-
lúz kiejtéssel, saját kíséretemben.) 

Hogy nem lett belőlem Segovia II., azt az anticiklonnak köszön-
hetem. 

Már amint a ládagyárnál a pesti vasúthoz kibukkantunk, szemer-
kélni kezdett az eső . 

Felhőtlen optimizmusom azt sugallta, hogy nyugatnak tartva, már 
az első  bakterháznál magam mögött hagyom az averziót. 

Csak a cseppek sűrtisbđdtek . azonban, s lassan minden fölös öltöze-
tünk a gitárra vándorolt. 

„A tűznek nem szabad kialudni!" parafrázisaként azt nyikorogtuk: 
„A gitárnak nem szabad begyulladni!" 

Már nem sok minden volt rajtam, de a gatyámat is ráadtam volna, 
ha nem tartok attól, hogy szemérem elleni merényletnek minősítik, s 
én a gitár helyett pengethetem a cellám rácsait. 

Meg aztán ... hogy néz ki egy gitár gatyában! 

Az erdőben szép óvatosan belopakodtunk a fa alá. 
Borúra is ború! 
Most már a leveleken felgyülemlett cseppek is a nyakunkba hul-

lottak. Valahányszor a szél megrázta az ágakat, olyan tust kaptunk a 
nyakunkba, csak úgy csicsegett a lelkünk. 

Csak este sütött ki a nap, s már ment is lefeküdni a nyavalyás. 
Ilyen körülmények közepette, a Jovičićot hat másodperc múlva fo-

lyékonyan tudtam volna játszani, ha egyáltalán szét sikerül hajtani a 
lapjait. 

Ekkor kicsomagoltuk a gitárt és borzadva láttuk, hogy bepisilt a 
pelenkába. 

Igy hát nem futottam be zenei karriert. 
Hát lehet azt egy gitárral, amelyik beázik?! 

361 



KÉZFOGÁS OK  

LAZAR MERKOVIC 

KÉT KŐ  KÖZÖTT 

 

Ébreszd fel szürkére kövesült beszéded láváját 
Mely rekedten nyög talpaid alatt 
Túl hosszú huszonnégy órás bánatod 
Már rég száraz rögökké szilárdult 

Borulj térdre mocsarunk felett 
Hol a legfényesebb csillagzat is 
A nyúlós békanyálba zuhan 
Mint a süvítő  szélbe hulló könnyek 

Majd emeld fel lábujjhegyre ki nem mondott szavad 
Fogd körmeid közé kicsinagy világodat 
Mely két pólus között a koordináták foglya 

Két k ő  között két fehér bánat között 
Két feledés két megbocsátás között 
Két igazi és két utolsó eged között 

 

És észreveszed, hogy az ujjak jelbeszédek 
Világok halnak el bennünk hang nélkül 
Csak a bánat hamva marad hogy zsarátnok 
Égette sebeket a húsban híven őrizzen 

És megérzed hogy magad is kifeszített vagy 
Két hatalmas szürke malomk ő  között 
És a két k ő  egyhangúan őröl 
Míg a teljes tehetetlenség ural 

Mert kövek közt a te világod 
S nincs ami megmentene 
Még a más életbe való menekülés sem 

Mert élni sem jelenthet mindig 
Uralmat világod felett ahol 
Bírája lehetnél életednek és halálodnak 

 

Kifeszítve felfigyelsz a két pólusra 
A két észrevétlen pólus megbocsátásból fakad 
Mely zuhogva ömlik sóvár vérzuhatagba 
A feledés furcsán tükröz ődik tengerébe 

Meglátod két fehérfekete fájdalmadat 
Csodálatosan ágazik és görbül hiába 
Nyolcágú villa-gyökereidnél is jobban 
Hisz úgyis tévesen fúródik az akarat iszapjába 

362 



Sokágú kezed görcsösül hogy legalább az ég fényes 
Csücskét megragadd boruló égboltunkon 
Amely sz őke fejed fölé sötétül 

A bosszú talaján ocsmány káromlás fojtogat 
S gondolatodban torkodban nyelveden 
Szádon nincs egy szavad sem 

 

Megérted majd hogy minden hiábavaló 
Hiába mozdulatod törekvésed s a fák vak vágya 
Előtted nincs semmiféle szabályos vonal 
Hogy valamely látott dologtól az ismeretlenhez vigyen 
Például mondjuk hogy sunyi vadállat 
Lopakodik a villaszer ű  görbe gyökerek mellett 
Szeretné röptében elkapni a madarat 
Felugrik s lezuhan tekintetünk nem követheti 

Értsd meg nincs már mit keresned 
Az emlékezést szeretted volna leláncolni 
De végül magad is belátod 
Hogy neked már nem csak kevés maradt 
Nyomorult visszamaradt olvadó hókupac 
A déli ver őfény izzó sugarai alatt 

 

Lehajolsz, lehajtod gondolataidat is 
Könny ű  mozdulattal hogy meg ne sértsd magad 
Felemeled a követ az els ő  igazi kövedet 
Az első  pólusról melyhez kifeszítettek 
Amikor felemeled meglátod teljes kékben 
Első  és utolsó igazi egedet 
S ha egy csöpp mosoly után kutatsz az égen 
Arról a halál fog arcodba vigyorogni 
Azután felemeled a második követ és meglátod 
Második igazi egedet is 
S ha azon is mosoly után kutatsz 

Felfedezed rajta felpuffadt valód 
üresen átszúrtan ártatlanul egy 
Véletlenül kihajtott virág tüskéje által 

 

És visszaemlékezel: igen, én 
Ültettem el ezt a virágot régmúlt-magamban 
Gyűlölni kezded a virágot és magadat is 
Szeretnéd gyökerest ől kitépni 

Rádöbbensz hogy önmagad kellett volna kitépned 
Mert a virág lágyan n őtt kezedb ől 
S kezeidre tekintve láthatod hogy két 
Eged helyett csak két követ tartasz 
Megérted hogy a két k ő  nem más mint éveid 
Hogy magad is kifeszített vagy éveid között 
A két pólus a két nagy fájdalom között 
A két nagy álom között két megbocsátás között 
Két felejtés két hatalmas k ő  között 
Két igazi és két utolsó eged között 

MOLCER Mátyás fordítása 
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ÖRÖKSÉ G  

MILAN NENADIe 

BRANKO ÁLMA ÉS A VALÓSÁG 
SZÁZHATVAN ÉVVEL EZELŐTT SZÜLETETT BRANKO RADIČEVIĆ  

Iskoláztatásom során — az általános iskolától az egyetemig — egy kicsit 
a kötelező  tananyag miatt, _egy kicsit azon kívül is — vissza-vissza kellett 
térnem, de szerettem is visszatérni Branko Radi čević  költészetéhez. Ma 
is szívesen veszem kezembe a mi Brankónk verseit. 

1962 szeptembere óta nem tudom feledni a Fruška gorát, Stražilovót, 
Karlovcit. Ekkor jártam ott először, tizenöt évesen, ekkor láttam először 
a sík Szerémség közepén azt az egyetlen perzsasz őnyeget és színeinek 
játékát. 

Vissza kellett emlékeznem a síksági csodával való régi találkozásra, 
hiszen ez a vidék ihlette a költőt. Azért is, mert sok minden él Branko 
halála után is, és azért is, mert sok minden meghalt költészetéből az ő  
halálával. És még egy okom van arra, hogy elmondjam azt, amit szeretnék: 
ez az év költőnk jegyében telik el. Branko Radi čević  ugyanis 160 évvel 
ezelőtt született. Már 160 év múlt volna el? 

Aleksije (szerbesítve Branko) Radi čević  1824, március 15-én született 
a szlavóniai Brodban. Szerb és német iskolában tanult Zimonyban 1830 
és 1835 között. Sremski Karlovciban tanul ezek után egészen 1841-ig. 
Majd még két esztendeig Temesváron. Utána Bécsbe megy, ahol ogot 
tanul , és az orvostudománnyal ismerkedik. Harmadéves orvostanhal lgató, 
amikor 1853. június 18-án Bécsben meghal: 

Apja, Teodor Radičević  azt mondja fiáról, hogy „rendkívül eszes gye-
rek vált, aki mindent könnyen felfogott". És hozzátette, hogy vidám ter-
mészetű  volt, inkább barna, mint szőke volt a haja és hosszúkás az 
arca. 

Branko arról álmodott, hogy iskoláinak befejezése után utazik majd 
a világban. Leginkább Rigómezőt szerette volna látni, és eposzt akart 
írni róla. Arról a Rigómezőről„ ,amelyen a szerb dicsőséget eltemették, a 
szabadságot elvesztették, a rabszolgasorsra jutottak". Igy beszélt Branko, 
és arról álmodott, hogy annak az eposznak „olyannak kell lennie, mint 
a görög hősi énekeknek'. 

Aztán nem így történt. Az álombál nem lett valóság. 
A százhatvan év alatti -hosszú idő  során irodalmunk eljutott a da-

dogástól a parnasszizmuson, dadaizmuson és szürrealizmuson keresztül 
az ún. beat-költészetig. Vajon melegít-e még bennünket az a tűz, amelyet 
Brankó gyújtott meg? Vagy már csak üszkök maradtak belőle, amelyeket 
érzéketlenül tarthatunk a tenyerünkön? Vannak, akik már régóta úgy 
vélekednek, hogy Branko Radičević  immáron nem több művelődéstörté-
neti jelenségnél. él. Ámbár... 

Ügy vélem, hogy néhány kérdést ma is fölvethetünk. Ha tehát tenye-
rünkön tarthatjuk Branko költészetének üszkeit, nem jutott-e az el — köz-
vetett úton bár — a mába, nem él-e . itt, és nem létezik-e elkerülhetetle-
nül egy másik formában? Lehet, hogy mai költ őket olvasva újra halljuk 
az egykori stražilovói őzsuta ugrását, az egykori karlócai diák 
ügyetlen léptét, vagy annak a fiatalembernek az elégikus hangját, akiben 
már ott lakozik a halál. (Jó, másik Branko, Branko Mila'ković  halála., 
majd száztíz esztendővel késő .. másmilyen volt, költőiesebb és elképe-
sebb is — elátkozottságával talán háttérbe szorította Radi čević  „kevésbé 
költői halálát".) 

Nem szabad elfelednünk, hogy Radičević  költészete nagyon sok kér-
dést fölvetett ugyan, de jó részükre nem tudott határozott választ adni. 
Mert nem is adhatott abban a korban és az akkori körülmények közepet-
te, amikor még csak kialakulóban volt az a nyelv, amelyen majd kés őbb 
nagy költészet születik: Ebben az összefüggésben kell Pavle Popovié kér- 
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déseire gondolnunk: „Ha Vuk nincs, ki tudja, hogyan énekelt volna Bran-
ko." Pavle Popovié az önmaga által fölvetett kérdésre ugyancsak kérdés-
sel felel: „Talán még jobban is?" Branko azonban nem tudott elszakadni  
Vuk Karadžič  „igéző  hatásától".  

„El kell vetni a parnasszusi verselést!" — ez volt a bels ő  és külső  
kényszer is Rastko Petrovičnál és Miloš Crmjanskinál Korunk is változatos,  
nincs szükségünk törvényesített irodalmi stílusra, merev szintaxisra, bo-
rongós énekre a világban végbemenő  nagy változások ellőtt. Rastko és  
Miloš tehát a költészet új folyamatait nyitják meg magukban, visszatér  
általuk a poézis az élethez. ,1  a .,költészetünk  új  föltámadása!  Ifjúság, és 
bolondság,  az öröm d neve ' . ' f f j ti kesergés mellett. Kire támasz-
kodhatnak itt, ha  nem  r k .; , ? Bra o ifrájának visszhangját  ott ta-
láljuk  már  Rastko  verseinek ` oínaiébsn  is: Pešwt na vodama (Költő  a vi-
zeken), Misao na Firencu (Firenzére gondolva), Soneti na vodama (Szonet-
tek a  vize ), Junoš na  vodama  (Legény a . ,. ~ n), , Protetnja postttrtna 
pesma ( 	os tavaszi dal). Annyi év titán I s , , . _ : ismét Branko . szólalt  

volna -  te g, a karlócai csibész, a huncut fickó, 	boldog, hogy él, a pajkOs  
rosszcsont, aki nem nagyon törődik azzal hogy;saját, dalát  énekli-e, vau 
pedig „felül" a szerémségi gyors,  szökdécseléses táncok szövegeinek. Ršstkd- 
nál iidlo.  , 	esik. az arcra „a halál rtlt 	~ __  me rn .engedi  ezt,  meg 
az é et rornók bősége. Amikor azonban korai  ' áról ` eljutott a  vérig - és  
az apokalipszisig, akkor Brankót „hívta": „Ej,  . ranka, Brankám, lány, 
vaagy  iarn, avagy kard (tisztaságával a hajnal előtt járva) aludtjel szemed  
sarkában . "  

E5 Crnjanski? Miloš saját verseiben Brankót ikertestvéreként vezeti  
kézen fogva, mindkettejük Fruška goráját pedig az egy jelképévé  
magasztosítja. xI 'úságábam csalódva Crnjanski az „itrban ált", a bécsi 
Brankóba  kapar  odtk, a Tuga i opomena (B és _ figyelmeztetés)  köl-
tőjébe,  nosztalgikus Byronunkba,  aki közelebbit ti-'szivféhéz. Ide g enben  
írva 1921-ben a Stražitovót, Miloš örökre elbúcsúzott IlegOétiltUsabb,, mí-
toszától, hogy soha többé ne térjen vissza hozzá. A StraŽfroVo című  poéma  
azonban Miloš Cmjanski költészetének koronája lett. Elfogadta és kor-
szerű  nyelvezettel továbbénekelte Branko törékeny és hullámos melódi-
áját. Elérte ezzel azt, hogy a Stražilovót mondva mindent elfelejtek — ezt  
a melódiát kivéve. Branko Tuga i opomena (Bánat és figyelmeztetés) cím ű  
verse ősmintája ennek a melódiának. Sajnos, befejezetlen ősminta.  

Branko melódiája föllelhető  később Stevan Raičković  verseinek gyön-
gédségében és puhaságában, álmodozó tónusaiban és talán ritmusában is.  
SSvetislav Mandič  verseiben Brankót hallani és látni is világosan. Szinte  
kitapinthatóan. Mi több, Mandič  kötetének címe is jellemző : Kad mlidijah  

Živeti (Amikor élni gondoltam). 8 nem hívta Brankót, hanem egyenesen a  
karjaiba rohant.  

Milan Dedinac — Manđićot említve — furcsa kérdést tett fel: „Milyen  
lenne most Branko Radi čević? Mi volna — ha volna!"  

,Egészen századunk elejéig idegen volt még Branko költészete kriti-
kus elemzőinek is a Tuga i opomena (Bánat és figyelmeztetés), valamint a  
Bezimena (Névtelen) című  versekben szereplő  szerelmi álom helyszíne.  
Itt 6 kevésbé konvencionális, szabadabb és „kora el őtt jár". Még a fiatal  
szerb költők között is akadnak, akik ,az ő  húrjain játszanak".  Csak Slo-
bodan Rakitičet említem ,  vagy  Rajko Petrov Nogo ifjonti nyugtalanságát,  
vagy Dragomir Braj'kovi ć  néhány korábbi versének meló diáját. A verse-
lésnek ezt a módját már hosszú ideje Stražilovói iskolagy űj tőnév alatt 
emlegetik. Szeretném azonban elmondani, hogy a Stražilov ói iskola arany-
korát két régebbi költő, Miloš Crnjanski és Rastko Petrovi ć  jelentik.  

Amennyire az új költők befogadják Brankót, amennyit visszaadnak  
a nagy elődnek, annyit adnak belőle korunknak, és annyi utat építenek  
költészetéhez, sajátos tehetségéhez.  

Branko Radičevič  költészetének a evőben is lesznek hívei és  mellő-
zői. Biztosan hivatkoznak majd rá, és biztosan lesznek tagadói is. Ilyen  
gondolatokkal nyitom ki és csukom be -- ki tudja, hanyadszor már! —  
Branko Radičević, a mi Brankónk különös verseinek kötetét.  

NÉMETH  János  fordítása  
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POMOGÁTS BÉLA 

KÖLTŐ  BÉKÉBEN ÉS HÁBORÚBAN 
AGYÓNI GÉZA SZÜLETÉSÉNEK SZAZADIK ÉVFORDULÓJÁN 

Irodalmi életünk manapság költ ők és írók emléke körül gyulekezik. Az 
elmúlt esztendő  leforgása alatt ünnepeltük Babits Mihály, Juhász Gyula 
és Kós Károly születésnapját, és most elérkezett az els ő  világháború 
költőjének: Gyóni Gézának a centenáriuma. Ünnep, amely némi magyaráza-
tot kíván, minthogy Gyónit hosszú időn át nemigen soroltuk a magyar 
irodalom progresszív hagyományának képviselői közé. Költői sorsát, mond-
hatnám, az utókor ítéletét azonban nem annyira életm űve szabta meg, 
hanem az a szerep, amelyben az első  világháború kitörese után a hivatalos, 
háborúspárti sajtó, elsősorban Rákosi Jenő  szerette volna felléptetni Ady 
Endre, pontosabban Ady egyértelműen háborúellenes költészete ellen. Két-
ségtelen, hogy Gyóni Gézának voltak versei, amelyek lehet ővé tették ezt az 
akarata ellenére történő  szereposztást. 1914 nyarán valóban írt lelkesed ő  
„menetszázados" költeményeket, különben nem egyedül, hiszen ekkor még 
a világosan gondolkodó Ignotus, a baloldalon elhelyezked ő  Balázs Béla 
vagy a plebejus érzékenységű  Juhász Gyula is támogatta a háborús erő-
feszítéseket, nem beszélve a hivatalos közvéleményről, amely valósággal 
nacionalista lázba esett a háború els ő  hónapjaiban. A kiábrándulás Gyó-
nnál is keserves volt, egyszersmind radikális következményekkel járt; a 
szibériai hadifogságba már olyan költő  került, aki leszámolást hirdetett 
a háborúval és 1917 tavaszán őszinte rokonszenvvel üdvözölte az orosz-
országi forradalmi átalakulást. Juhász Gyula nekrológja találó szavakkal 
állapította meg: „A költő, aki 1914 nyarán a háború költőjének indult a 
lengyel mezőkre, 1917 nyarán mint a nemzeti demokrácia és az emberi 
szolidaritás vértanúja esett el." 

Gyóni Géza költészete mindazonáltal nem váratlanul fordult a de-
mokrácia és az emberi szolidaritás eszméihez: valójában korábbi, 1914 
előtti munkásságában is ezeket az eszményeket képviselte. Hányatott életet 
élt, a huszadik század első  évtizedeiben dolgozó vidéki újságíró jellegzetes 
életét. 1884. június 25-én született Gyónon, ebben a Budapestt ől nem 
messze fekvő  faluban. Eredeti családi neve Áchim volt, apja Áchim Mi-
hály evangélikus lelkész, közeli rokona Áchim András, a békéscsabai pa-
rasztvezér. Tanulmányait Szarvason, majd Pozsonyban végezte, ez utóbbi 
városban az evangélikus teológia növendéke volt, egy megfontolatlan ön-
gyilkossági kísérlet azonban egyszeriben véget vetett induló papi pályá-
jának, s a fiatal Gyóni Géza szülőfallujában vállalt jegyzőgyakornoki állást. 
A közigazgatási munkát cserélte fel a vidéki redakciók világával, s ett ől 
kezdve egyik városból a másikba költözve élte a vidéki újságíró színes 
élményekben talán gazdag, de anyagilag semmiképpen sem megalapozott 
életét. Szerkesztette az Alsódabas és Vidéke cím ű  lapot, munkatársa volt 
a Soproni Naplónak, segédszerkeszt ője a Bácskai Hírlapnak (ahogy vala-
mivel korábban Somlyó Zoltán). 19131914-ben tartózkodott Szabadkán, 
és ennek az esztendőnek az emlékét nemcsak egy nagy szerelem és 
néhány szép vers őrizte meg, hanem egy kötetre való újságcikk is. (Ezek-
nek kiadása, ha jól tudom, már készül Dér Zoltán szabadkai m űhelyé-
ben!) Innen, Szabadkáról szólította a „lengyel mez őkre" a háború. 

Korai költészetében Petőfi és Vajda János követőjének bizonyult, ké-
sőbb Ady és Kiss József hatása érződött versein. A népi-nemzeti iskola ta-
nítványa volt, a hagyományos formanyelvet tulajdonképpen sohasem tudta 
megújítani: annak aurai realizmusnak a hangján beszélt, amely els ősorban 
a dal vagy a helyzetdal műfajában fejezi ki az érzéseket. Verseiben a ter-
mészet egyszerű  derűjének, a szerelem szelíd idilljének volt nagyobb 
szerepe, mint közéleti költő, a negyvennyolcas eszmék, az öntudatos ha-
zaszeretet mellett tett hitet. A háborút ekkor még elutasította: 1908-ban 
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mint közkatona sokat szenvedett a Boszniában rendezett császári had-
gyakorlaton, és 1912-ben, midőn a balkáni háborúk egy általános európai 
összecsapás veszélyét jelezték, öntudatos versben mondott nemet a fegy-
vereknek. Ez a költeménye, a Cézár, én nem megyek valóban a háborús 
kalandok ellen fellépő  békevágy hitvallása volt: 

Vérben úszik vad hegyek orma, 
Paskolja vér, paskolja ár. 
S engem a halál-dáridóra 
Cézár parancsa vár. 

Itthagyni minden szentet, drágát, 
Asszonyt, búzát, bort, dalt, zenét: 
Cézár parancsa nem kegyelmez. 
Kell a halál-cseléd. 

Már összeszedtem kis cókmókom. 
Indulni kell, Jaj, hogy lehet. 
Vérben úszik vad hegyek orma. 
Cézár, én nem megyek. 

Alig két esztendővel később viszont átmenetileg ő  is áldozatul esett 
a háborús propagandának: Lengyel mez őkön, tábort űz mellett című  1914 
őszén megjelent kötete volt az, amelyre Ady háborúellenes verseivel szem-
ben Rákosi Jenő  hivatkozott. Gyóni a Monarchia bevehetetlennek mondott 
híres várában: Przemyslben szolgák itt szenvedte végig az 1914-1915-i 
téli szörnyű  ostromot, itt esett orosz hadifogságba. A varostrom gyilkos 
éjszakáinak egyikén írta megdöbbent ő  Csak egy éjszakára című  versét, 
amely a háború poklában gyötrődő  egyszerű  katonák nevében hívta .te-
temre mindazokat, akik hasznot húztak vagy reméltek a véres öldöklés-
ből: 

Csak egy éjszakára küldjétek el őket: 
A pártoskodókat, a vitézked őket. 

Csak egy éjszakára: 
Akik fent hirdetik, hogy — mi nem felejtünk, 
Mikor a halálgép muzsikál felettünk; 
Mikor láthatatlan magja két a ködnek, 
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek. 

Fogságba esése után hét hónapig gyalogolt a végtelen orosz mez ő-
kön, amíg sok ezer társával együtt a távoli Kelet-Szibériába, a kraszno-
jarszki fogolytáborba érkezett. Versek sorában adott számot újabb szen-
vedéseiről, számos bajtársa, közöttük saját testvére haláláról, majd azok-
ról a reményekről, amelyeket az orosz forradalom keltett benne. Újabb ver-
seit már nem fogadta lelkendezve a hazai háborúspárti sajtó, s őt amikor 
felvetődött az a gondolat, hogy fogolycsere révén hazakerüljön, a hiva-
talos körök nem mutattak érdeklődést további sorsa iránt. A túl sok 
szenvedés végül feltörölte lelki erejét, 1917. június 25-én a krasznojarszki 
fogolytábor kórházában ért véget hányatott élete. Versei több alkalom-
mal is az olvasó elé kerültek az elmúlt évtizedek során, Az Élet szeret ője 
című  válogatás — Z. Szalai Sándor bevezető  tanulmányával és szerkesztő  
munkája nyomán — most jelent meg a centenáriumon. Gyóni Géza köl-
tészetének ma már nincs szüksége mentegetésre: a huszadik századi ma-
gyar irodalom értékes hagyományai közé tartozik. 
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VÖLGYI ENDRE 

KENYERES KOVÁCS MARTA 
(1933-1984) 

Eljöttem betegen, űzötten, sebzetten, 
véremet, lelkemet elhoztam kezemben. 

(Kenyeres Kovács Márta) 

Innen származott el, ebből a porvárosból, oly gazdagon megrakott tar-
sollyal tért haza valahonnan Európából, hogy törékeny termete majd 
beleszakadt. Szelíd lelke minden értéket befogadott. Világjártában volt 
német, angol, szerbhorvát szakos tanár, volt grafikus, zenetanár az itt-
honi falak között, Autszriában is, de titokban eljegyezte magát a költé-
szettel, oly hűséggel, hogy többé nem tudott elszakadni t őler 

Valahogy a szabad alkotói pálya ragadta magával rendkívül finom 
hangszerelésű  női lelkét; újra megvetette lábát szülővárosában, itt sza-
bad művészként élt, és nem tudott többé innen elszakadni. 

Mint alkotó kis műfajokkal indult. A balladák világa már évtize-
dekkel előbb annyira magával ragadta, hogy nem is tudott, de nem is 
akart többé az érzékeny lírai lelkeket annyira megragadó m űfajtól meg-
válni. Hogy ez mennyire megigézte őt, azt a Goethétől kapott intelem-
mel idézte a váratlan halála előtt megjelent kis kötetében, mely úgy 
hangzik itt is, mint egy küldetés: 

„Csak három valódi természetes formája van a költészetnek: a vi-
lágosan elbeszélő, a lelkesültségtől áthatott, és az egyénileg szóló: eposz, 
líra, dráma. Ez a három költői mód együttesen vagy külön-külön lehet 
jelen. A legkisebb versben is gyakran együtt találjuk őket, és éppen ez 
az egyesülés kelti azt a csodálatos hatást, amelyet minden nép bámulatra 
méltó balladáinál tapasztalunk." 

A keresés közben gyorsan elillanó életében sokféle m űfajba kez-
dett Kenyeres Kovács Márta. Különböző  hatások között élte ki magát, 
s minden hívásnak, minden szakmabeli intelemnek már tollal a kezé-
ben indult, hogy eleget tegyen, ahol csak lehet, azoknak akik irodalmi 
életünket — itt — irányítják. Márta az Életjelnek, az üzenetnek esz-
tendők óta, lelkes munkatársa volt. Műhelyünkben születtek meg füzetei, 
könyvecskéi, műfordításai, köztük a Régi nóta, Híres nóta ... Arnold 
György, Gaál Ferenc és Lányi Ernő  zeneszerzőink életéről, munkásságá-
ról, azután következtek Gyöngyszemek címmel műfordításai a XX. szá-
zad német lírájából, A jövőben is élni . szerelmes versek századunk dél-
szláv költészetéből, a Susreti című, meleg szívvel megalkotott antológiá-
jában a mai jugoszláviai magyar költészetet mutatja be a szerzőnő  vá-
logatásában és fordításában, s végül következett kiemelked ő  műve, a 
Fölszállott a sármány című  kis balladás könyve, amely ígéretekkel teli 
életművét, balladás világát örökre lezárta a líráját már annyira meg-
szeretett olvasói előtt. 
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Herceg János hetvenöt éves 

JUHÁSZ GÉZA 

A SZELLEMI SZIMBIÓZIS ELŐMOZDÍTÁSA 

„Én a tőlem ` telhető  módon a szerb és magyar közeledés és barátság és 
szellemi szimbiózis ügyét igyekeztem el őremozdítani úgy is mint többszö-
rös szerkesztő, elbeszélő , író, esszéíró és fordító" — vallotta két évvel 
ezelőtt abból az alkalomból, hogy — a Híd-díj után és már akadémikus-
ként — átvehette életművéért a Vajdasági Írók Egyesülete irodalmi dí-
ját. E fogalmazásban külön figyelmet érdemel, hogy a szerb és magyar 
közeledés, barátság, szellemi szimbiózis érdekében kifejtett tevékenysé-
gének megnyilvánulási formáit sorolva, a műfordítást a végére hagyta. 
Ismeretes pedig, hogy milyen hatalmas ez a fordítói opus, s olyan nagy 
nevek nagy művei szerepelnek benne, mint B. Stankovi ć, M. Krleža, A. 
Vučo, P. Segedin, M. Lalić, Sz. Janevszki, Prežihov Voranc, hogy csak ta-
lálomra ragadjunk ki néhányat. A hercegi szövegben azonban — legyen 
az novella, regény, esszé vagy riport — soha egyetlen szó sem kerül vé-
letlenül oda, ahol éppen találjuk, s egy ilyen felsorolásban sem lehet 
véletlen a sorrend. Nyilvánvaló, hogy a m űfordítás a fenti törekvés leg-
közvetlenebb, legegyértelműbb megnyilvánulása, de korántsem egyetlen, 
s talán nem is a legfontosabb és leghatékonyabb. Azt is vallja ugyanis, 
hogy minden irodalmi igyekezetével törekedett „Vajdaság külön szellemi 
egységét" szolgálni, mert meggy őződése, hogy ,adminisztratív határok-
tál függetlenül egy olyan konglómerátum ez a Vajdaság, és a vajdasági 
ember típusa olyan sajátságos meg a vidék is, hogy egyedülálló". E típus 
sajátosságát pedig abban látja, hogy „az itt él ő  népek egymásra hatásából 
alakult", s ha az orosz muzsikhoz hasonló típust nem is tudott teremteni 
ez az irodalom, ez nem jelenti, hogy bácskai típus nincsen. Ha tehát 
Herceg a vajdasági vagy külön a bácskai ember típusát az itt él ő  népek 
egymasra hatásából eredezteti, vezeti le (, ;nincs még egy hely a világon, 
ahol ilyen szűk területre összeszorítva annyiféle nép élne, mint itt"), s 
ilyennek ábrázolja mintegy másfél-két évszázados alakulásában, akkor 
a természetes és szükségszer ű  szellemi szimbiózis történelmi, társadalmi, 
szociográfiai alapjait is igyekszik tudatosítani. 

Mindezt azonban a szépíró eszközeivel műveli, s tiltakozik is ellene, 
hogy történelmi pontosságot, faktográfiát kérjenek t őle számon, hisz szá-
mára a (rég)múlt csupán „ürügy a merengésre", s az eseményeket és sze-
replőiket nem a valóság fényébe állítva, hanem elmosódó pasztellképek-
ben eleveníti meg. Akkor is érvényes ez, ha valójában tényeket közöl. 
Egy becsei útjáról, a fiatal irodalombarátokkal való találkozása kapcsán 
elmondja, hogy itt Than Mór és László Fülöp festők alkottak, innen küld-
te verseit a Honderűnek Hiador, s itt fordította a szerb költőket Szulek 
József és Szászy István; itt próbált Draskóczy Ede erdélyi mintára Heli- 
kont szervezni, s ő  tárgyalt a helyi hatóságokkal az irodalmi estek enge-
délyezéséről, a magyar urakkal a könyvkiadás támogatásáról, mert Szent-
eleky és ezek az urak kölcsönösen lenézték egymást, nem lehettek hát 
tárgyaló felek. S ez a Becse, lassan feledésbe merül ő  irodalmi emlékeivel 
és legendáival, éppolyan merengésszer űen, pasztellképen jelenik meg — 
az említett alkotók, szervezők elmosódó alakjaival —, mint az Árnyak-
ban Draga Elez, azaz Mrs. Atkinson alakja s az ő  emlékeiben a szülőföld. 
E nagyvilági és gazdag hölgy vallja: „Odalenn, Nápolyban is csak úgy 
látom a ciprusokat és píneákat, hogy közben hajbókóló jegenyék és gör-
csös akácfák jelennek meg mögöttük." A két nagymama közül is az 
egyik ,;maga a változatlanság, a megkövült id ő. Szobái almaillatosak és 
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levendulától szagosak, s a boltban még ott van a pult és a stelázsi, 
ugyancsak rejtelmes illatokkal tele ... A magasra vetett ágyak még meg-
voltak a vastag dunyhákkal és slingelt huzatokkal..." Íme, így jelenik 
meg az érdekes „letűnt világ". 

Ehhez, úgy vélem, az a szilárd meggy őződés adott és ad neki erőt, 
hitet mindmáig, hogy „egy nép, amely megtalálta hazáját, nem lehet 
meg anélkül, hogy életét, munkáját és küzdelmét, érzéseit és vágyait a 
saját anyanyelvén kifejezésre ne juttassa". Számára tehát nem volt kér-
déses a jugoszláviai magyar irodalom megteremtésének szükségessége, 
sem a létrejötte, ha a megvalósulást, a m űvek értékét, színvonalát ille-
tően voltak s lehettek, lehetnek is kételyei, melyeket szintén nem szo-
kott elhallgatni. 

Herceg Jánost irodalmunk doyenjének, egyik megalapozójának tekint-
jük, úgy vélem, joggal és méltán. Az ő  életműve azonban nemcsak alapo-
zást jelent, az azon nyugvó építménynek is fontos, kimagasló eleme, hisz 
mindmáig épül, gazdagodik, gazdagít bennünket s a jugoszláviai magya-
rok irodalmát. Havonta megjelenő  folyóiratcikkeivel, csaknem évente 
rendszeresen megjelenő  könyveivel állandóan jelen van irodalmunkban. 
Ezért nem osztom külföldi kritikus kollégám aggodalmát afölött, hogy 
odafigyel-e írásaira, intelmeire a hazai magyar irodalmi közvélemény. 
Meggyőződésem, hogy igen, hisz a különböző  díjakkal már az utána kö-
vetkező  második, sőt olykor harmadik nemzedék tiszteleg életm űve és 
alakja előtt. 

Más kérdés viszont, hogy mire figyel a mai olvasó és a kritika, mit 
lát, esetleg mit téveszt szem el ől egy-egy művel kapcsolatban. Úgy talá-
lom, hogy a nagyobbrészt realista, de gyakran a valót és valón túlit egy-
beötvöző  novellistát, a szürrealista jegyeket is (ismét) felmutató próza-
írót, a közéletileg elkötelezett, szépírói és szociográfiai eszközökkel egyaránt 
élő  közírót, az irodalmi, kulturális és történelmi múltat megelevenít ő  emlé- 
kezőt általában felismerik és értékelik Herceg Jánosban. A „többszörös 
szerkesztőt", az irodalom lehetőségeinek, a ki- és elmondhatóság határai-
nak állandó ostromlóját mintha kevésbé látnák vagy akarnák látni benne-
Pedig számos írásával épp ezeket a határokat igyekezett tágítani, illet ő-
leg — az ő  szavaival — hozzáadta a tényekhez az álmait, s elébe végott 
a fejlődésnek. 

Az Ég és föld című  kisregény ennek a hegeklatánsabb példája, egy-
szersmind az ilyen magatartásból levont következtetések összegezése is. 
A mai olvasó ebből annyit érzékel, hogy önéletrajzi elemekkel át- meg 
átszőtt parabola 'a hatalom és művészet viszonyáról. A megjelenése ide-
jén, s maga a megjelenés ténye is sokkal, de sokkal többet jelentett en-
nél — 1959-ben. A Híd szerkeszt őivel folytatott beszélgetésben Csordás 
Mihály egyik közbevetett kérdésében arra utal, hogy „a Híd szerkeszté-
sének élményeiből ... egy kisregénye is táplálkozik. Ez utóbbi drámavál-
tozatát az év elején mutatták be az Újvidéki Színházban". Herceg se meg 
nem erősíti, se meg nem cáfolja e kérdésfélét, s azzal folytatja, hogy 
ezután távol tartotta magát a folyóirattól és az újságok •felé fordult. Bi-
zonyos, hogy benne van, természetesen áttételesen, az Ég és földben az 
is, ahogyan rábírták a szerkesztés vállalására, s ahogyan kés őbb elfogad-
ták a lemondását. „Nem volt ambícióm a szerkesztés. Felülr ől neveztek 
ki. Nem akartam szerkeszt ő  lenni ... Már az első  hat hónapban le akar-
tam mondani, de akik megtettek szerkeszt őnek, nem akartak engedni. 
Én lettem a látható figurája egy irodalmi játszmának. Akik megtettek 
szerkesztőnek, most gyanakvással fogadtak. Végül azt mondtam: legyen 
bármi, nem riadok vissza és nem maradok." Volt pedig ez 1955 és 1957 
között. Benne van, ismétlem, de nemcsak ez, hanem ennél sokkal több is: 
egy parabolisztikus regényben elmondva Herceg egész felszabadulás utáni 
írósorsa, amelynek csak egy epizódja volt a Híd szerkesztése; a leszámo-
lás egy kulturális és irodalompolitikai irányító módszerrel, amelyben a 
felsőbb kinevezéseket és leváltásokat egyaránt fej nélküli emberek hoz-
ták és érvényesítették a helyszínen. így lett az igazgatóból egyik napról 
a másikra pénztáros, a felügyelőből a rnenázsban lócitromot gy űjtő  se-
gédszemélyzet, Gerard pedig megint bohóc lehetett, újra visszatérhetett 
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hivatásához. A Fejnélküli Embert viszont berendelték a központba ellen-
őrnek, amit a világ legtermészetesebb dolgának tart, mert ugye Satanol-
li „visszaélt a művészetével. Olyan gondolatokat is megfejtett, amelyek 
nem tartoztak a hatáskörébe. Szóval, nem tudott ellenállni a megszokás 
kényszerének, akárcsak te. Elismerem, nehéz beilleszkedni a mer őben 
más viszonyokba, amit a privát élet jelent nekünk, de az én esetemben 
ilyesmi nem fordulhat elő. Mit tehet a Fejnélküli Ember, nem igaz? Ve-
lem nem fognak szégyent vallani". 

Nem titok, főleg pedig 1959-ben volt egészen nyilvánvaló, hogy az 
Ég és föld kulcsregény. Nemcsak a Fejnélküli Ember volt ismeretes, de 
a regény számos szereplője félreismerhetetlen volt, s azok a felsőbbségek 
is léteztek, ahol az irodalom kérdéseir ől, írók sorsáról (megjelenhetnek 
vagy nem), szerkesztői kinevezésekről, leváltásokról döntöttek. Herceg 
mégis megkísérelte mindezt kimondani, ábrázolni, elmenni a közölhet ő-
ség végső  határáig az adott pillanatban, próbára téve a Fejnélküli Ember 
következő  kinyilatkoztatásának igazságát: „Tisztelt társulat...., ez a 
kartárs, aki most köpontunk bölcs rendelkezése folytán ide visszatér, 
teljes rehabilitációt kapott. Meggyőződtünk róla, hogy minden ellenkező  
híreszteléssel szemben itt a, helye a cirkuszban. Mert teljes odaadással 
és ..." S habár a központ immár valóban bölcs rendelkezéseket hozott, 
azért ezt így ábrázolni még nem volt olyan magától értet ődő. Maga az 
író, az akkori könyvkiadók a megmondhatói, milyen bonyodalmak voltak 
a megjelenés körül, s a korabeli kritikák is meglehet ős tanácstalanság-
ról árulkodnak. A pillanat általában mégis alkalmas volt, Herceg els ő-
ként ismerte ezt fel, s a közelmúlt ilyen ábrázolásának lehet ősége, a pa-
naszok, sérelmek kibeszélése azzal biztatott, hogy a régi módszerek többé 
nem térhetnek vissza. Az író pedig végül is elegedetten nyugtázza, hogy 
visszatérhet az alkotómunkához: „Én tudom, hogy jelentéktelen tagja 
vagyok ennek a kis vidéki cirkusznak, és mégis boldog vagyok, hogy itt 
élhetek veletek." 

Bizonyos, hogy Herceg János életművének ismerői, más kritikusok 
és irodalomtörténészek is számon tartanak hiányosságokat az általános 
értékelésekben, van különvéleményük egy-egy m ű, írói eljárás, ábrázoló 
módszer megítélésében, s találnak is alkalmat a közlésére. Az Ég és föld-
del kapcsolatos kérdéseket viszont az említett beszélgetés mellett épp az 
abban is említett színházi bemutató (A bohóc) vetette fel, amely vélemé-
nyem szerint szintén arról tanúskodott, hogy kiemelve, kiszakítva a kelet-
kezése és megjelenése körülményei közül, sokat veszít a m ű  jelentőségé-
ből és mondanivalójából is. 

A Vajdasági Íróegyesület díjának átadásakor azt hangsúlyoztam, 
hogy a díjjal nem egy lezárt életmű  előtt tisztelgünk, hanem a további 
jelentős alkotások reményében és elvárásával is. Hadd köszöntsem a het-
venöt éves Herceg Jánost azzal az őszinte kívánsággal, hogy ezt még szá-
mos ilyen kerek évfordulón elmondhassuk, leírhassuk. 
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LÉVAY ENDRE  

ÍRÓ ÉS SZEREP 
Az emlékezet nélkülözhetetlen az ész minden m űveletéhez. 

(B. Pascal) 

A kortárs hangján szólok, mert egy jelent ős évforduló ébresztette föl ben-
nem ezt a szándékot. Most így, a bevezet ő  melegében úgy érzem, hogy 
azok, akik több mint fél évszázaddal ezel őtt egy égalj alatt indultak, el-
mondhatják azt, amit velük egyidejúleg — akár szakmabeliek, akár nem — 
más hangon mondanak el, mert az elfutott évtizedek után másképp gon-
dolják és másképp érzik a visszapillantásnak az indítékait. 

Ebben a visszaemlékezésben én újra élem azokat a hónapokat, azo-
kat az éveket, amikor Zomborban — ha jól emlékszem, még a Kalap 
utcában, tehát a város peremén — nagy nekihevüléssel irodalmunk föla-
datairól beszélgettünk. A léte, a visszhangja foglalkoztatott bennünket. 
Herceg János mögött már egy merész hangú folyóirat, az IKSZ (Irodalom, 
Kultúra, Szemle) állt, amely a már évek óta jelen lev ő  avantgarde idején 
ablakot akart törni a távolodó romantikát tíz körömmel megtartani akaró, 
még mindig szépreményű  polgárok ablakán, az egykori megyei székváros 
elnéptelenedett utcáin, a múlt emlékeit híven őrző  Kaszinó körül. Abban 
az időben Szabadka ugyanilyen szürke utcáin egy folyóirat indításának 
gondjaival küszködtem pénztelenül, üres zsebű  társaimmal együtt. 

Jánostól akkor kaptam dedikálva a Viharban című  novellás kötetét, 
melynek fejezeteiből az ragadott meg, amit ő  egyéni hangon fölépített 
bennük. Meg kell mondanom, jóval több, mint amennyit az almanachok 
vagy egyéb itt kiadott könyvek, füzetek a vajdasági magyar irodalomról 
mondtak ki hangosan: 

VAGYUNK! 
Ezt hosszú időn át a közömbösök előtt kellett bizonygatni; azok 

előtt, akik nem akarták elfogadni az új hangot megpendít ő  irodalom 
elhivatottságát éppen ott, ahol a széplelkek a vitrinben díszelg ő  bőrkö-
téses könyvet, még mindig mutatós darabot érintetlenül, olvasatlanul őr-
zik. De nem kellett bizonygatni egy pillanatig sem az általunk ,,;sz űz 
olvasónak" nevezett szelíd, de lelkes rétegei el őtt. Igaz, hogy ők csak 
apró obuilusokért tudtak venni olvasnivalót, de munkánk els ő  darabjait 
is bizalommal, tiszta szívvel fogadták. 

A Kalangya megjelenése idején már többr ől beszélhettünk, de könyves-
boltjaink kirakataiban a mi könyveinkb ől még alig láthattunk valamit, 
hacsak a Jugoszláviai Magyar Könyvtár köteteibe nem kapaszkodhattunk. 

A Kalangyában közölt novellái után — ott találkoztam a Kirándulás 
a nagyapámmal című  drámai írásával, amely örökre belém vés ődött — 
újabb kötettel, a Gyászoló k őművesekkel jelentkezett 1943-ban. Részben 
már megjelent írások ezek, s úgy hatnak, mint hogyha alakjai a szinte 4  
már megkövesedett göröngyökkel teli földjeinkbőQ léptek volna ki. Ha 
ezekbe mélyebben belemerülünk és újra meg újra olvassuk őket, a balla-
dás hang tömörsége ragad magával bennünket. Mindezekb ől érezni, hogy 
Herceg János az ember teljes szerepével él az időben s minden lebegés 
nélkül a kornak társadalmi kötöttségeiben. Igy éljük vele az élet olykor 
egészen szürke, olykor barátságos színeket felvillantó hétköznapjait. 

Évekkel később, amikor én már rég a zsurnalisztika hullámokkal teli 
vizein eveztem, s vajmi kevés időm akadt arra, hogy valami kis szépiro-
dalmi darab is kerüljön ki a kezeim alól, megmaradt számomra a napi 
„taposómalmon" kívül egy más világba menekülésnek és egy más világba 
merülésnek az olvasás. Nagyon szeretek olvasni, a verseket, a lírai szövés{í 
szépprózát nagyon kedvelem. Megnyugtató érzés, ha az ember lelkét lecsi- 
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títja az, hogy nem „diagonális olvasó", hanem hajlamos még arra is, hogy 
egy-egy bekezdést többször is elolvasson, azután még újra el ővegye, akár egy 
breviáriumot. 

Kedves olvasmányaim közé tartozott János oeuvre-jéből a Három 
halász meg egy molnár. Ezeknek olvasása közben nem lehet, hogy az ember 
édes mosolyra ne derüljön, amikor arcára lopva, váratlanul egy kis fényt 
derítenek a városi ismert, de azért mégis ismeretlen zugok. 

Írónk a kisiparosok tipológiájának nagymestere. Itt lappang benne a 
még ki nem bontakozott drámaíró, vagy az érzékeny klaviatúrájú szatíri-
kus. Amikor az, itt említett novelláit olvasgatom, ismét meggy őz arról, 
hogy életes portrékat ad a kisiparosokról. Bárhol is találkozunk ezekkel 
a földig érő  vastag kötényű  emberekkel, velük együtt jelen van a zama-
tos „sváda", a kackiás bajusz, a krigli sör, no meg a forró virsli is tor-
mával. Az olvasó jókedvében szinte dörzsönné a kezét, annyira felderítik 
ezek az ízig-vérig csámpás cipőjű  nyárspolgárok. Nem hiába a mi nagy 
írónk a nagy festőnkkel majdnem mindig együtt él, itt, ezeken a lapokon 
konjovići vaskos ecsetvonásokkal megrajzolt provinciális figurákkal ta-
lálkozunk, akikkel évekkel ezel őtt (de még ma is!) burleszkekben, rizs-
portól porzó tarka operettekben találkozunk a szinházi estéken a vidéken 
is. A csattogó ollóktól hangos borbélyüzletek, a kopácsolástól hangos 
suszterműhelyek, a krétával kirajzolt, eisengartól csillogó, szövethulladé-
koktól terhes szabóműhelyek úgy megelevenednek ezekben a finom meg-
figyelések alapján megírt sorokban, hogy a legjobb díszletez ő  sem tudna 
különb színfalakat varazsolni egy szabómester nyomorúságos kis műhelyébe. 

Nem lehet egykönnyen elfelejteni szerz őnk eredeti színekkel megraj-
zolt kispolgárait, mint ahogy nem mosódnak el emlékezetünkben a regé-
nyeiben megrajzolt — nehéz világban élő  — művészek, literátorok, plébá-
nosok, csaplárosnék és a búsan révedező  clownok sem. 

Amikor az ötvenes évek derekán Herceg János új regénye, az Anna 
búcsúja megjelent, örömmel vittem haza abban a remenyben, hogy a szá-
momra sokat ígérő  művel még akkor is megismerkedem, ha bántó szem-
gyulladásom van. Ebéd után szemhéjaimat lecsukva bórvizes borogatással 
ágyba kellett feküdnöm szemorvosom szigorú parancsa szerint. A lefekvés 
után megkértem Annát, üljön az ágyam mellé, és fennhangon olvassa ne-
kem János új regényét. hozzáfűzve: az is Annáról szól. Co kezébe vette a 
könyvet, olvasta lágy hangján. Szótlanul hallgattam, a borogatás alatt 
pihent a szemem, de olykor valami melegség öntötte el szemhéjaimat. 

Jóval később — talán hónapokkal később —, amikor egy találkozón 
ezt elmeséltem Jánosnak, úgy vettem észre (pedig igazán kemény ember 
Ő), talán egy csöppet megérintettem benne egy finom érz ő  szálat, de nem 
hagyta, hogy lássam, csak a szeme fényéb ől olvastam ki, milyen érzésekkel 
fogadta annak a rendhagyó délutáni fölolvasásnak a hírét. És azt, hogy 
milyen nyomot hagyott a lelkünkben. 

A regény hőse — Anna festőművész — idegenként él az új világban. 
Amit magával hozott és a lelkében hordozott, valahol útközben elvesztette: 
elvesztette énjét az útkeresésben. Péter, aki igaz barátja volt, segíteni 
akart rajta; nem egyszer nyújtotta az élet örvényében fuldokló asszony 
felé a kezét, Anna — ha nyúlt is utána — nem tudott többé megkapasz-
kodni: visszakapni azt, ami elenyészett. Péter — keser űen látva ezt — így 
kiáltott a távolodó felé: 

„De tudod, én mégis azt hiszem, hogy ez a válság nem most kezdő-
dött nálad. Hogy hol és mikor, azt neked kellene jobban tudnod. Talán 
Salzburban, a táborban, abban a lehetetlen környezetben, de az sincs ki-
zárva, hogy még előbb. Mindegy. Most el kell felejtened mindent, az el-
múlt éveket, a bizonytalanság érzését, a céltalansággal együtt járó tehe-
tetlen szenvedést és dolgozni, mintha egészen új életet kezdenél. Ne tö-
rődj azzal, hogy milyen lesz a munkád. Attól, hogy szándékosan akarsz 
jót és szépet alkotni, még nem lesz jobb, amit csinálsz. A nyáron azt mond-
tad, hogy hinni szeretnél, úgy, mint zni.. A hit se jön magától. Azt is munka 
folyamatában kapja az ember. Nem sokat értek az ilyen lelki vajúdások-
hoz, pláne, ha művészetről van szó, mégis azt mondanám, vedd úgy, hogy 
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rajtad kívül nincs más művész a villágon. Furcsállod talán, hogy ilyen 
lehetetlen dolgot mondok, pedig alapjában véve mégis így kellene lenni. 
Mondd azt magadnak: most én következem!" 

Anna nem tudja meglelni a már elmosódott nyomok között a kö-
vetkező  lépést. 

Az élet ment tovább, s vele ő  örökre eltávozott. 

Az emlékezésnek itt nincs vége, nem is lehet vége egy ilyen nagy 
életmű  jelenvalóságában; a pergő  képek így gördülnek tovább a Változó 
világ kemény veretű  alakjain át shiteles vonásokkal elénk vetítik ,;a 
birtok egykori cselédjeinek belső  változásait. Utána elénk dobban remek 
alkotása: az Ég és föld című  megrázó hangú önéletrajzi műve, amely — 
ha őszinte soraiba jobban belemélyedünk — egy kicsit a mi irodalmi 
világunk „minihegedűs" drámai tükre is, majd emberi vallomását la-
pozzuk újra fel, a Két világot, melynek sodró erejű  fejezeteiből kiérez-
zük, hogy a szomszédok tájékán is hasonló tőről új szirmú, új illatú 
virágok hajtanak ki. Ezt nemcsak érezzük, látjuk is a kerítésen innen, 
a kerítésen túl is ... 

De a virágok egy napkorong alatt élnek. 
És ha egymás felé hajolnak — soha nincsenek egyedül. 
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DÉR ZOLTÁN 

HELYZET ÉS SORS FÖLÖTT 

Távlatok címmel könyvbe gyűjtve is megjelentek Herceg János följegyzései. 
Sokat közülük az Üzenetben olvashattunk el őször, most, hogy kötetté szer-
veződtek, értelmük is világosabbá vált. Szerepük a szerz ő  szellemi háztartá-
sában s azon túl a jugoszláviai magyarság szellemi életében. 

Hat évvel ezelőtt, mikor Herceg Embersor című  könyvéről írtam, 
a társtalan szolgálatnak kijáró tisztelet és együttérzés jegyében tettem. 
A múltat számon tartó emlékezet és a jelen változásaiban a maradandót 
kutató értéktudatnak a napi események fölé hajló felel ősségét véltem 
elszigeteltnek, bátorításra szorulónak. Visszavonnom ezt a szolidaritást ma 
sem keld, de Herceg János új könyve láttán a „mindenesi" szerepet 
már nem érzem annyira áldozatosnak, észlelem benne a kedvtelés ár-
nyalatait is. 

Igaz, az Embersor a mai vajdasági hétköznapok gondjairól szólt 
riporteri, szociográfiai igába fogva a szépírót, ez a mostani könyv 
pedig a szerző  külföldi, európai kirándulásairól készült jegyzetek gy űj-
teménye. Nem kényszerű, hanem önként vállalt utak, fölvillanyozó élmé-
nyek, rég várt találkozások szellemi nyereségeivel állunk hát szemben. 
Igazi kirándulások és képzeletbeli utak, valóságos távlatok és könyvbeli 
élmények lenyomatai váltják itt egymást olyan b őséggel, hogy az ember 
számolni kezdi, hat év alatt és annyi más teend ők mellett hogyan jutott 
idő  még ezekre is: az utakra és az élmények ilyen színvonalú meg-
írására.  

Első  benyomásunk tehát a bőség, a tematika változatossága. Ír a 
mainzi székesegyházban látott Chagall-képekr ől; a századfordulót idéző  
Krakkóról; Szabó Dezső  temetéséről és művének értékeléséről; ismét 
krakkói benyomásairól szólva a giccs és az „utcai avantgarde" viszo-
nyáról; a maga Utrillo-élményér ől; Thomas Mann naplóját olvasva az 
emigránslét változatairól; talán újsághír kapcsán Peter Ustinov filmsi-
kereiről; a komputer-művészetről; Tennessee Williams, a kábítószer és 
a kihívás új példájáról; a százötven éves Taine és a couleur locale elmé-
let kapcsolatáról, az utóbbi igazi értelmér ől; Hermannn Jandl verseiről. 
Ezek az írások 1978-ban jelentek meg. Jobbára könyvélmények termékei. 

Az 1980. év aztán az igazi utazások sorát is megnyitja: Velencébe, 
Rómába, Bécsbe, Párizsba, Prágába. aztán Skandináviába, Spanyolország-
ba, Görögországba és újra Párizsba. Mert legközelebb ez a két város: 
Párizs és Róma áll a szívéhez. S ezek a valóságos utak múzeumok és tár-
latok új és új élményét kínálják: Picasso, Kandinszkij, Matisse, Kokoschka, 
Chagall a leggyakrabban fölmerülő  nevek, illetve látnivalók, s legszoro-
sabb kapcsolat a francia impresszionistákhoz f űzi. Velencében, Firenzé-
ben természetesen találkozik a reneszánsz óriásaival is, figyeli a Bauhaus 
monumentumait, s a modern építészet problematikája különben is állandó 
útitársa. 

S közben olvasmányairól is rendre beszámol. Isaac Singer .gyermek-
meséiről hallva a még paraszti sorban élő  lengyel zsidóság világáról; ez a 
téma: a századelő  lengyel és orosz zsidóságának mélyvilága, mint a m ű-
vészet televénye, többször is fölmerül a könyvben. Heinrich Böll egy ku-
darca kapcsán a nagy író és a kritika konfliktusában az igazság lehetősé-
geit fürkészi. Norman Mailer Dal a hóhérról című  regénye a h l választás-
ban észlelhető  új tendenciára hívja föl a figyelmet. Tűnődésre indítja 
Francoise Gilot Picassóról írt regénye; Boleslav Luká č  és Ludwig í<tenn 
halála; a Vatikán megenyhülése Galilei iránt; a Guernica hazavitele; 
dersen jubileuma; Bori Imre tanulmánya Justh Zsigmondról; a London- 
ban látott május elsejei felvonulás; a zsidók hűlt helye Prágában; az 
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olasz labdarúgás bunda-ügye; Ludwig Wittgenstein filozófiája és emberi 
különlegessége. Rómában Türr Istvan szobrát keresi; egy Temesvárról 
kapott lap a város nemzetiségi színskáláját bontja ki képzeletében. Föl-
figyel a jövőt megidéző  regényekre; miért a jövő  lett a fontos, s lett di-
vattá a nyíltszíni szexualitás? Miért érdékli az írókat a papok és apácák 
kapcsolata? Musil műveiben mi az időálló? Van-e ma cenzúra az NSZK-
ban? Mandelstam és nemzedéke más orosz költőinek tragikus sorsa; a 
Dunav nevű  hajó elsüllyedése, s a hajótörött ember szerepe az iroda-
lomban; Dosztojevszkij és az orosz nép küldetésének eszméje; egy ér-
tesülés arról, hogy Gide Münchenbe Nietzsche és Schopenhauer miatt 
zarándokolt; Saroyan örménysége Amerikában, Ovidius Tomiban; egy 
intim regény Sartre-ról és a vita, melyet kiváltott. Stb. 

A stb. nem ironikus jel, csak a tematika fölsorolásának reménytelen-
ségére utal. Arra, hogy hiába is vennénk leltárba hiánytalanul a témákat, 
a mögöttük rejlő  írás tartalmi gazdagságát ezzel még megsejtetni sem 
lehet. A változatosságot talán igen, de a téma kitágítasának, a gondolat 
elágazásának természetességét és könnyedségét csak részletes elemzés 
fedhetné föl. Mert ha Herceg János teszem azt Chagallról ír, s egy spon-
tánul rögtönzött mesteri kis jellemréssel lep meg, nem ül le babérjaira. 
Ő  nem Chagallról ír dolgozatot, hanem arról, ami benyomás és gondolat 
benne támadt Chagall .mainzi vitrázsai láttán: a mitikus látásmód és a mai 
racionalizmus viszonya foglalkoztatja. Ha Krakkóban a századel ő  Bé-
osére, a júgendstílusra emlékeztet ő  házakat, kávéházakat lát, s t űnődni 
kezd Bécs hatásáról, az intim-közelség ű  magyar példák után úgy tér vissza 
a lengyelekhez, hogy azok Bécs iránti türelmében már egy másik nagy 
félelem működését is érzékeli. A stílustörténeti téma merészen átbillen a 
történelem nagy ívére. A Justh Zsigmondról sz őlő  tanulmány sem a Justh-
értékelés alkalma, hanem Párizs vonzó, sugárzó hatásának példájára 
emlékezteti:, Adyra, Illyésre, s az utóbbiról úgy jutnak eszébe a Mont-
martre kiskocsmái, hogy már-már érzékelhet ő  közelségbe hozza atmosz-
férájukat is. Ezúttal tehát a személyes közelség felé segíti a lepkeröpt ű  
asszociáció.  

Látszatra személyesen, valójában nagyon is törvényszer űen zajla-
nak ezek a képzettársítások. Ha arról töpreng, hogy a let űnt idő  ábrá-
zolása után most miért a jelen és a jöv ő  izgatja az írót, szükségszer űen 
asszociál magára, akiben szintén erős a holnap, a saját közösségének 
jövője miatti aggodalom. Thomas Mann naplóját olvasva az otthon el-
hagyásának olyan esetei jutnak eszébe, mint Byron, de azután a ' Thü-
ringiában szenet fejt ő  magyarék, azaz Márai Sándor könyve, a Béke Itha-
kában és a Halotti beszéd. Törvény van abban is, ahogy a gettóba szo-
rult zsidóság képviselőire figyel, s múltjuk szerepét műveikben fölismeri, 
ahogy a szazadelő  térképének nyílt útjait Krakkótól Bécsig végig-végig-
járja, s az impresszionizmus képviselőinél oly gyakran elidőzik. Egy 
kiforrott kulturális világkép sarkpontjai ezek: képek, versek, regények, 
alkotók, városok. 

S Herceg János tematikája: olvasmányai, úti élményei mindig ebben 
ezt a kialakult világképet hozzák mozgásba, a reflekxiók ennek vonatko-
zási pontjai közt kelnek életre. Oskar Kokoschka félelme a hitleri ex-
panziótól Hercegnek a Jónás könyve Babitsát juttatja eszébe, s mesére 
hangolt képei (életérzése) a hazai szecesszió szelíd m űvészeit Kőrösfői-
Krieschtől a zombori Juhász Arpádig. Türr István szobrát azért keresi 
Rómában, mert Bácskához is szoros szálak f űzték. Ha a spanyol emig-
ránsok helyzetét — mert Közép- és Dél-Amerika otthonos nyelvi közegébe 
mehettek — viszonylag kedvezőnek véli, eszébe jut Stefan Žweig, aki ön-
gyilkos lett, s Werfesl mellett Sinkó Ervin, aki a katolicizmusban is ke- 
reste ,. Sfl...~.  1 GJ LG ~Q. 111c11~UG11\..L.  

A képzettársítások tehát egy sajátos kultúra sínjein futnak, de ne 
gondolja senki, hogy eltökélt, netán rögeszmés céltudatossággal. A nem-
zeti türelmetlenségre érzékeny, szomorúsan veszi tudomásul, hogy a csehek 
Jiráseket is jobban szeretik, mint Werfelt, mivel az utóbbi németül írt. 
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Érzékenyen figyel minden vajdasági vonatkozásra, s az Ady—Koszto-
lányi nemzedék is állandó vonatkozási bázisa, de szelleme sokkal sza-
badabb, érzései oldottabbak, hogysem átengedné magát az érvkeresés, 
a példázatosság parancsainak. Ezek a jegyzetek éppen spontaneitásukkal 
válnak ki Herceg többi műve közül, s elütnek emlékirataitól is. 

Van, amikor egy szilveszter eseménytelensége is elég, hogy megörö-
kítse, pontosabban az éjszakai szánkózás, mely a szürke krakkói szilvesz-
terből kiemelkedett. A prágai sörözőről is ráérősen mesél, s ha végül 
Hašeknél köt ki, ezzel nem válik mélyebbé a riport. Szerzőnk ezt nem is 
erőlteti. Tudja: egy zsibvásár — kivált a madridi — is elég ahhoz, hogy 
az író megnézze és beszámoljon róla. Igaz, innen is egy bácskai író, 
Orbók Lóránt (Lorenzo Azértis) nem ismert könyvével tér haza. A lát-
vány kapcsolódása a világkép magvához tehát önképtelenül is végbe-
megy. 

Tudja, hogy a szépíró elsőrendű  esélye ez: fogékonyan, tisztán látni 
és szabadon földolgozni a látványt. Ezért nem is alapoz szembeötlő  mó-
don, nem végez szívós előtanulmányokat, sokszor — sejthet ően — csak 
újságcikkekből indul ki, céduláival sohasem hivalkodott, de terepet, mely-
re témáját viszi, ismeri, tájékozottsága megbízható. Nem tagadja, hogy 
az irodalom támogatásával lép ki a nagyvilágba. Támaszának ez önmagá-
ban is elég lehetne, de azt az olvasó is észreveszi, hogy Herceg képz őmű-
vészeti kultúrája is érett és alapos. Nem keld tehát félnie az eltévedést ől. 
Olykor meglep, hogy miért éppen Pitigrilli ponyvájáról ír, hol tett rá 
szert, miért foglalkozik Paolo Rossi bunda-ügyével, de Pitigrilli fel ől a 
mai szexdivat ferdüléseire nyit ablakot, Rossi ügyér ől könnyed kapcsolás-
sal vált át Assisire, Umbriára, s megejt ő  tisztasággal ismeri föl a tájban, 
a Fiorettiben és Paolo Rossi naivnak tetsz ő  védekezésében a rokonvoná-
sokat. A szépíró tehát jó ösztönnel talál rá minden témájában az írás 
magasabb érdekeire. Átfogóbb útirajzra nem is vállalkozik, módszeres 
leírásokra még kevésbé: a pillanat ihletéb ől és műveltségéből él. 

Semmi Okunk elhallgatni, hogy újságírói föladatokat is végez, mi-
közben ablakot nyit Európára. A megkezdett munka folytatását, a tu-
dósítást a lapok, a rádióállomások is várják, s a szellem higiéniája is 
megkívánja, hogy nagyobb munkái között friss élményekkel töltse föl 
világképét. Pőrébben fogalmazva: a megélhetés gondja is kötelezi. „Az 
írók egy része — írja Németh László — izzad, ízetlenkedik, elzüllik ebben 
a kedvetlenül csinált rovatocskában; a másik tiltakozik, koplal és lemond 
az olvasóról. Kosztolányi azonban vérbeli művész s azt gondolja, ha az 
ördögnek elég volt egy fa, a költőnek is elég lesz egy újság-zug. Hozzá-
igazodik a kerethez, műfajt teremt a szükségből, (...) Nem sérti meg az 
ostobaság kátéját, de fölébe 'kerül elméje fényével." (Két nemzedék. Bp. 
1970. 120-121.) 

Ami az elme fényét illeti, annak szikrázását Herceg írásaiban is 
észleljük, igaz, hogy a szükségb ől ő  is nyereséget hozott ki. A maga kö-
zösségére figyelő  szellemet, a „mindenes" írót Európa nagy szellemi 
forrásaihoz kötik ezek az írások. Távlatot nyitnak, önismeretre ta-
nítanak, a bezárt sors és a sziszifuszi küzdelemre kényszerít ő  helyzet 
fölött egy tágasabb ég repüléslehet őségeivel ismertetik meg. Erről ő  ma-
ga is ilyen értelemben ír a Távlatok 81. oldalán: „I?éjá vu — mondtam 
még ebben a révületben, a fekete-fehér rajzok és egy elt űnt világot vissza-
idéző  kollázsok között, a magiam nosztalgiáját is kétségkívül elárulva, 
s mintegy az álom időtlenségeben átélve az emlékek egész sorát ebben 
az Európában, amelynek vonzó, mindent beragyogó fénye akkor se hal-
ványodik el egy pillanatra sem, ha a falusi utcákat járom, és társaster-
melő  parasztokkal beszélgetek a magunk nyelvén. Mintha humánum-több-
let lenne az igény is, az álom is, amely helyzete és sorsa fölé képes emel-
ni az embert." Németh László 'azonban az Alakok című  kötet Kosztolányi-
járól írta a fentebb idézett sorokat, s Herceg írásaiban a m űfaji vívmány 
kétségkívül szerényebb. Inkább azokra a jegyzetekre, gondolat-szikrákra, 
reflexiókra emlékeztet, melyek Kosztolányi Ember és világ vagy Feleba 
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rátaim című  kötetét kitöltik. Könnyedsége sohasem lágyul lazasággá. Még 
akkor sem, amikor — például — Peter Ustinov olcsó sikereir ől olyan enge-
dékenyen tűnődik, hogy nem tudható, minősít-e vagy csak legyint. Mon-
datfűzésének üdesége mindig eredeti. Ismerős tényeket von áramkörébe 
tűnődése Defoe Robinsonáról vagy Dosztojevszkijről szólva is. Persze, 
ahogy a Robinsontól a tenger és a tengerésztörténetek angol szabadal-
mához kijut s ott a Dunav elsüllyedésének tényére visszakapcsol (megír-
ja-e valaki?), már mesterre vall. 

Az ilyen jegyzeteket azonban nem az min ősíti, hogy mennyi bennük 
a csalhatatlan ítélet, hanem az észlelés, az észrevevés, a látvány, s az él-
ményből fejlő  reflexiók érdekessége, hitelessége. Nem lehet véletlen, hogy 
ilyen emlékezetes megfigyelésekkel jobbára onnan tér meg Herceg, ahol 
huzamosabban időzik: Norvégiából, Párizsból, Rómából, Krakkóból. Ami-
kor az utca emberére, a közegre is figyelhet, nemcsak a m űemlékekre. 
A norvég tájról rögzített képei különösen jók. S elgondolkodtató, hogy 
a norvégok németes munkafegyelme, a munka szervezettsége neki sem 
tetszik. Mintha Kosztolányi szemével nézné és észlelné a gépiességet. 

Mély értelműek azok az észrevételek is, melyek az oroszok áhítatát 
rögzítik, az értéktudat szilárdságára vallanak, arra, hogy komolyan ve-
szik, amire fölnéznek. Csak történelmi érzékenység ű  figyelem reagálhat 
ilyen gyorsan a gesztusra, melyet János Károly király a kommunista 
Picassónak tett. S a jelen emberének szomja az emberi arányú, a termé-
szetbe ágyazott otthonra, ez az érzékenység is olyan fölismerésekre nyit-
ja rá Herceg szemét, melyek most kezdenek a közízlésbe hatolni. 

Érdeklődése elsősorban az irodalomhoz és a képzőművészethez von-
ja, néha a művészeteken túli benyomásokra is figyel, de meglep, hogy 
Vajdaság szociográfusa milyen kevés munkással találkozik (egy helyen 
ő  is fájlalja ezt), s a táj szépsége iránt is csak Norvégiában nyílik ki. 
Az étkezés alig, a piacok, az üzletek még kevésbé érdeklik. Pedig tudja, 
hogy sokan ezért utaznak, egyszer maga is utazik olyan autóbuszon, 
amely ilyen üzletes turistákat szállít, de lélektanukkal hamar elkészül. 

Aki a világot járja, de olyan szoros kapcsolatban az otthonnal, mint 
Herceg János, akaratlanul is szerez olyan benyomásokat, melyek ér-
vekké, elvi tanulságokká kovácsolhatók. Kivált, ha annyit találkozik a 
modern művészet remekeivel, mint ő . Nos, ilyen argumentáló, netán irány-
diktáló szándék szerzőnket nem bujtogatja. Bizonyos divatok, például 
a nyílt szexualitás, a komputer-m űvészet tünetei láttán lehangolódik, de 
pört nem kezd ellenük, Európából azt a tanulságot véli hazahozandónak, 
hogy világosan kell beszélni: „Úgy írni magyarul, ahogy Gide írt fran-
ciául. Úgy festeni, ahogy Cézanne vitte vászonra az almát és az asztal 
kockás abroszát. Nem az utánzás szolgai alázatával, hanem az önkife-
jezés szuverén fölényével." Ezt a meggy őződését erősítik másfelől a Zsda-
nov nevével jelzett dogmatizmust minősítő  utalásai. A veszteségtudat, 
mely a dogmatizmus művészáldozatairól szólva írásait áthatja. 

Az önmagunkhoz, helyzetünkhöz és föladatainkhoz való h űség előbb 
idézett érveit sem ismétli Herceg János. Nincsenek illúziói. Önmaga és az 
író szerepét nem érzi se könny űnek, se nagyon hatékonynak. Martin Du 
Gard-ral sóhajtja: „»Mire jó egy könyvb ől több abban a zűrzavarban, 
amelybe a világ hosszú időre belesüllyedt?« És ezt a fordító Benedek Mar-
cell hangján hallom, aki azzal biztatott egykoron: »Azt mondom, amit 
apám mondott, amikor tanítványaival bejárta Erdélyt: nektek kötelessé-
getek írni!«" „Kötelesség, öröm, szolgálat" — ezt olvassa ki Herceg Mar-
tin Du Gard naplójából, s e hármasságból most neki is sikerült az öröm-
ben is részesülni. Az utazás örömében, s abban a bizonyosságban, hogy 
lám, előtte is nyitva állnak Európa ajtói. Gondjai nem zárták be se bö-
lénymagányba, se egy ízlés rácsai közé. Kényszereinél igénye er ősebbnek 
bizonyult, fölemelte őt helyzete és sorsa fölé. 
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ÉGTÁJ  

GARAY B ÉLA 

SZÁZHARMINC ÉVES A SZABADKAI SZÍNHÁZ 
ADALEKOK A SZÍNHÁZ TÖRTÉNETÉHEZ 1. 

A szabadkai színjátszás története a XVIII, századba vezet vissza .Ebben 
az időben Szabadkán éppúgy, mint az ország többi városában, a színját-
szásnak kétféle módját találjuk a feljegyzésekben: az iskolai és a német 
hivatásos színészek által adott előadásokat. Az utóbbi inkább afféle 
„Hanswurst" rögtönzés és nem tekinthetjük közvetlenül az igazi szín-
művészet alapjának. Mégis lehetetlen meg nem említeni, miután ez volt 
úttörője a később alakuló magyar színészetnek. 

A kétségtelenül hiteles feljegyzések levonható tanulságai szerint az 
iskolai színjátszásnak leglelkesebb támogatói fennkölt lelkület ű  lelkészek 
és azok a polgárok voltak, akik bizonyos ünnepi alkalmakra az iskolák 
tanulóival előadásokat adtak. Később, amikor már a sziilnészet egyre 
jobban elterjedt, az ezeken az el őadásokon részt vett tanulókból feln őtt 
polgárok lettek leglelkesebb pártolói a színészetnek. A diákokból pedig 
nem egy a magyar színészet kiváló művésze lett. 

Mint fent említettem, vidékünkön sokszor fordultak meg német 
színészek, akik Erdély felé tartva megtelepedtek városunkban és itt is 
tartottak előadásokat. Ezért állíthatjuk, hogy nálunk is a színészet út-
törői a német színészek voltak, akiknek egyes truppjai már a 18. szá-
zad első  éveitől kezdve látogatták Szabadkát, az akkori Marfia Theresien-
opelt. A legels ő  adatok szerint 1780-ban jelentek meg a német „komé-
diások" és megtartották vezet ő  helyzetüket mindaddig, míg a magyar 
színészet meg nem alakult és megerősödve el nem hódította a németekt ől 
a közönséget. Az első  német igazgató Schwertenberg Josef, aki társula-
tával a század vége felé jelent meg nálunk. El őadásait többnyire a város 
vezető  körei, ezek családtagjai, valamint az itt állomásozó osztrák egység 
tisztjei látogatták. 

Kelemen László, a fiatal pesti jogász és társai 1790-ben összeültek 
Budán egy könyvkereskedésben és arrol tárgyaltak, hogy meg kell ala-
kítani a magyar színészetet. Elhatározták, hogy mindent megmozgatnak 
ennek az ügynek érdekében. Ebben segítségükre volt Kazinczy Ferenc, a 
költő  és még sok más lelkes hazafi. Szabadka város tanácsa nagyobb 
pénzösszeget küldött, hogy segélyezze a nemes ügyet. Kelement és tár-
sait ez az akció válaszul a magyar nyelvrendeletre indította el. Kelemen 
a rendi országgyűléshez is beadványt intézett, amelyben támogatást kért, 
azonban a „TT. Karok és Rendek" felháborodva utasították azt el. S őt 
ilyen hangok is hallatszottak: „A nemzetb ől csúfot akar csinálni! Le vele! 
Hazaáruló! Komédiást akar a magyarból faragni! A magyart bukfencez-
tetni akarja! Bolondok házába vele!" Kelemen azonban nem csüggedt, 
annál kevésbé, mivel Kazinczy Ferenc mellett több neves személy, köz-
tük Ráday Pál is segítségére sietett és hosszas küzdelem után meg is 
alakult az első  magyar színtársulat, amely els ő  előadását a pesti oldalon 
egy azóta lebontott elhagyott épületben, az úgynevezett Rondellában 
tartotta meg. Mivel abban az időben nem volt nagy választék a dara-
bokban Simay Kristóf Igazházi, egy kegyes jó atya című  fércművére 
esett a választás. Leírhatatlan . tombolás, tapsvihar fogadja a színpadon 
elhangzó első  mondatot és a szereplők reszkető  térdekkel léptek a ri 
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valdára. A szívek úgy vertek, mintha dob vezényelte volna a taktust. 
Az egyetlen Moór Anna kivételével, a többiek bizony elég ügyetlenül mo-
zogtak a színpadon, de az egybegyűlt közönség ezzel mit sem törődött. 
A műpártoló magyarok azért jöttek ide, hogy a kiirtásra ítélt nyelvük 
feltámadásának tanúi legyenek, és ez sikerült is. A vágyuk teljesült. 
Ezzel megkezdődött a magyar színjátszás. 

Az osztrák szellemű  hatóság és a létérdekét véd ő  német színtársu-
lat persze hamar megérezte a veszedelmet és igyekezett mindenben aka-
dályokat gördíteni a magyar el őadások elé, borsot tömi a ;  magyar szí-
nészek orra alá. Az els ő  magyar színtársulat bele is bukott ebbe a sziszi-
fuszi harcba. Kelemen együttese feloszlott. Tagjai közül néhányan — er-
délyi vándorszínészekkel felszaporodva — járták az országot és Láng 
Ádám vezetésével egy ideig Kecskeméten, majd Nagyk őrösön léptek fel 
sikerrel, ahol a közönség ingyenlakással és sok esetben teljes ellátással 
fogadta őket. Szegedre szándékoztak utazni, ezért kérelemmel fordultak 
Szabadka vezetőihez, hogy — útba ejtve városunkat — a nyári hóna-
pokban előadásokat adhassanak nálunk. E célra egy megfelel ő  épületet 
kértek. A kérelmet a társulat vezet ője, Láng Ádám, Kilényi Dávid, Uj-
falussy Sándor, Szentpétery Zsigmond, Várady Károly, Farkas József és 
Koncz József súgó irta alá. Egyben közölték a társaság n ői tagjainak 
névsorát: Láng Mária, B ősi Anna, Kellemé Borbála, Mesterné Franciska. 
A kérvény 1816. július 4-én kelt Kiskunhalason. A tanács a kérelemnek 
helyt adott, és ezzel a vendégjátékkal kezdődött meg tulajdonképpen a 
szabadkai hivatásos magyar színjátszás. A társaság megérkezett és a 
városháza melletti régi gimnázium nagytermében tartotta el őadásait. 

De Láng Ádám és társainak kérelmével szinte egyidej űleg érkezett 
Brand Filip német színigazgató engedély iránti kérelme is Eszékr ől, aki 
a városi tanácstál kérte, hogy kétheti színiidényt engedélyezzen társu-
lata részére. A tanács az engedélyt megadta és a német társulat ugyan-
ennek az évnek az őszén meg is érkezett Szabadkára. A Láng-féle tár-
sulat innen Szegedre távozott és közben Láng, valamint Udvarhelyi le-
mondtak az igazgatásról, az együttes pedig két részre szakadt. Az egyik 
Ujfalussy Sándor, a másik pedig Kilényi Dávid igazgatása alatt külön 
társulattá alakult. 

A Kilényi által vezetett társulat 1818-ban Aradról érkezett vissza 
Szabadkára, miután közben felvette az Alföldi Nemzeti Színjátszó Tár-
saság nevet és bárhol fordult is meg, mindenütt nagy sikert aratott és 
telt ház kísérte előadásait. Ez érthető  volt, mert Kilényi a későbbi idők-
ben is takarékos, rendszeret ő  és becsületes igazgató hírében állott. Emel-
lett kiváló szervező  volt és ezzel elérte, hogy a városok vezet ői és a szí-
nészek, akiknek szívügye volt a magyar színészet fejl ődése, segítették. 
f5 vezette be 1818-tól a délutáni el őadásokat, amelyek addig nem vol-
tak ismeretesek az országban. 

Ez a társulat is a régi gimnázium nagytermében tartotta el őadásait. 
A városi tanács — mivel elégedett volt a truppal — ingyen adott f űtést 
és világitást részükre. A közönség nagy tömegben látogatta a színházat. 
Sajnos a német, illetőleg osztrák vezetés alatt álló helytartótanács 1818. 
január 19-én kelt rendeletével megtiltotta a gimnázium termének haszná-
latát és a társulatnak át kellett költöznie a Schulcz-féle kávéházba, majd 
pedig a Fekete sas vendégfogadó ivószobájába, ahol „pipafüst és bor-
gőz mellett" tartotta az el őadásokat. Nehéz soruk volt akkoriban a szí-
nészeknek, a „nemzet napszámosainak", mert az osztrák hatóságok nem 
jó szemmel nézték a magyar színjátszást. Féltek — és joggal — a ma-
gyar színészet terjeszkedését ől és a német színészet lassú eltűnéséről er-
ről a vidékről, ahol — valljuk be — semmi keresnivalója nem volt. 

A Kilényi-társulatnak nehéz élete volt. A Fekete sas termébe csak 
az ablakon át juthattak be létrák segítségével. A társulat sem lehetett 
nagy létszámú, mert Ecsedy Jozefa színészn ő  megbetegedése miatt több 
napig nem tarthattak el őadást, és amikor a színésznő  felgyógyult, meg-
jelentek a német színészek és ők kapták meg a termet. Kilényiék el-
hagyták a várost, de 1820-ban újra visszajöttek. Közülük jelent ősebbek 
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voltak: Láng Ádám, Szentpétery Zsigmond, Abday Sándor, Bartha Já-
nos, Nagy Károly, Mészáros János, Nagy Mihály, Pály Elek, Ecsedy Jo-
zefa, Csepreghy Anna, Déryné Széppataky Róza, akit — miután édesapja, 
Schenbach jászberényi patikus volt — mind kollégái, mind a közönség 
egyszerűen Patyikás Rózsi becenévvel . ruházott fel. Az ekkor még kezd ő  
színésznő  később országos jelentőségű  énekesnővé, sőt az első  magyar 
operaénekesnővé fejlődött. 

Itt kapta kézhez Déryné a levelet, amellyel a székesfehérvári tár-
sulathoz hívták, ahol havi 100 forint gázsit ígértek neki. A fiatal m ű-
vésznő  nemcsak a jelentős gázsi, de a jóhíru, kedves székesfehérvári 
közönség miatt szívesen elhagyta a Kilényi-féle társulatot. Távozása után 
a színház látogatottsága csökkent, mivel nehezen tudták pótolni őt. Tá-
vozása érthető  volt, mert ebben az időben küzdelmes és nyomorúságos 
volt a színészek élete, még a színlapokat is ők körmölték és maguk hord-
ták szét. A színpadon a világítást faggyúgyertyák szolgáltatták, éspedig 
oly módon, hogy a színpad két oldalán három-négy szál gyertyát égettek 
és ezeket maguk a színészek vagy színésznők oltogatták el szerepmondás 
közben. Néhány évvel később a Szabadkán szereplő  színtársulatok már 
olajmécsessel világítottak. A néz őtéren egyszerű, támla nélküli padok vol-
tak, a kényelemszerető  színházlátogatók széket, a tehetősebbek karosszé-
ket küldtek a színházba és azon ültek. 

A színészek élete nyomorúságos volt. Még Déryné is maga szabta, 
varrta, éjjel gyertyafénynél görnyedve a másnapi el őadáshoz szükséges 
ruhát. Sok helyen, ahol a társulat megfordult, a színpadok is f űtetlenek 
voltak, sőt volt olyan hely, ahol nyitott kocsiszínben építettek színpadot. 
A faggyúgyertya füstje vörösre égette a színészn ők szemét. A díszleteket 
sem tervező  tervezte, mint ma, hanem maguk a színészek, s őt ők is 
készítették el a léckeretet, amelyre felhúzták a papirost, hogy megfest-
hessék a díszletet. A társulat tagja volt Szentpétery Zsigmond, aki nem-
csak jó drámai színész, hanem szép hangjával elsőrangú operaénekes is 
volt, s akinek — a régi feljegyzések szerint — f ő  törekvése volt, hogy a 
megjátszandó alakot „az életből lesse el". Elismert tehetség volt és az 
1837-ben Pesten megnyílt Magyar Színház (a kés őbbi Nemzeti Színház) 
tagjai között már ott volt az ő  neve is. 

Kilényiék befejezték a szabadkai idényt és Pécsre távoztak. Ekkor 
Szalay Ferenc, egy kisebb vándortársulat igazgatója, aki Kalocsán m ű-
ködött, kétheti idényre játszási engedélyt kért, amit azonban a városi 
tanács nem teljesített. 

Kilényi Dávid 1820-ban ismét megjelent társulatával. Gy őrből jöttek 
ide, de indulás előtt az igazgató minden taggal fix szerződést kötött. A 
magyar színészet történelmében Kilényi nevét mint az osztalék, vagy 
ahogy abban az időben mondták: majdling megszüntetőjét jegyezték fel. 
Nem volt könnű  abban az időben jó tagokból álló társulatot összeállí-
tani, mert a színészekben benne volt a vándorlási kedv, mentek egyik 
helyről a másikra, nem szerettek egy helyben, hosszú ideig egy társu-
latnál maradni. Kilényi előrelátó ember lévén nagyobb előlegekkel ma-
gához kötötte a színészeket. Nála volt ekkor Szilágyi Pál, Szentpétery 
Zsigmond, Takács József, Csepreghy Anna, Mászárosné Ludwig Borbála 
és még többen az akkori ismert és tehetséges színészek közül. Közben 
hozzá szerződött Bartha János is, aki igazi őstehetség volt. Neves hős-
és jellemszereplője a vidéki, majd a 'később megnyíló pesti Magyar 
Színháznak. Szentpétery Zsigmond művész volt tetőtől talpig és ebben 
az időben még szép, fiatal, karcsú ember. Ilyen alakkal könnyedén ala-
kította a szerelmes szerepeket. 

Az 1820-as évek második felében a Kilényi-társaság egyik tagja, 
Abday Sándor, aki közben örökséghez jutott, felcsapott igazgatónak és 
ő  jelent meg társulatával Szabadkán. Igazgatói min őségben igyekezett 
színészi népszerűségét és összeköttetéseit is értékesíteni. Truppfiának tá-
vozása után egy évig hallgatott Thalia a városban. 

Majd csak 1822-ben Marie Anna Kreutzmayer német színtársulati 
vezető  kérte a várost, adjon engedélyt . június 15 tel szeptember végéig 
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előadások tartására. Kérvényében felemlítette, hogy .m űsorán cenzúrált 
színművek és operák szerepelnek. A tanács a kérést teljesítette és az 
engedély megadta. 

Ezután 1824-ben Horváth József és Komlóssy Ferenc igazgató társu-
lata érkezett ide. A társulat tagjai között olvashatjuk a következ ő  ne-
veket: Székelyné Simon Borbála, Székely Zsuzsánna, Gaál Mihály, Te-
lepy György, Székely József, Vitéz György, Balogh István és Pergő  Ce-
lesztin, akiről feljegyezték, hogy kitűnő  emlékezetű  színész volt és az 
egész darabot, amelyben fellépett, kívülr ől tudta. A súgónak megtiltotta, 
hogy akár csak egy szót is súgjon neki. Szerepeit szabad ég alatt, fenn-
hangon tanulta, mert ott senki sem zavarta. A kedves, jómodorú, kelle-
mes ember a közönség kedvence volt, nemcsak a teremben, hanem az ut-
cán is. De a társulat többi tagja is jól játszott. A város minden rend ű  
és rangú szülötte összeszedte erejét, hogy kitegyen magáért és támogassa 
őket. Műsoron szerepeltek: a IV. Béla a Benjamin, a Franzstadti viada-
lom, a Favorita, az Aurelius, a Burgundiai gróf, a Testvérek ellenkezése' 
című  színművek és énekes játékok. 

A társaság innen Zomborba távozott, mert meghívást kapott a f őis-
páni beiktatás ünnepségére. A beiktatás napját 1825. május 30-ra t űzték 
ki A megyei laptudósító ezt írta: „Radványi Gy őry Ferenc főispán beik-
tatásának ünnepsége oly fényes és pompás volt, hogy ilyen ritkán tör-
ténik hazánkban." Nagyban emelte az ünnepség fényét, hogy maga a f ő-
ispán hívta meg a Horváth és Komlóssy által vezetett társulatot, amely 
abban az időben a legjobb hírű  volt az országban. Az ünnepi el őadáson 
kívül még 11 előadást adott, majd Bajára távozott. 

Közben Szabadka város a színház részére egy állandó helyiség léte-
sítését határozta el. A terv hamarosan valóra is vált. A Nagykávéház 
(Bürger Casino) báltermét alakították át el őadások céljaira. 

Ebben az új helyiségben tartotta 1826. augusztus 4-én els ő  előadását 
a;  már egyszer itt szerepelt, Horváth és Komlóssy által igazgatott székes-
fehérvári Magyar Színjátszó Társaság Komlóssy Ferenc Az öröm oltára 
című  alkalmi színművével, amelyben a színészek köszönetet mondtak 
mind a város vezetőségének, mind a közönségnek az áldozatkészségért. 
Utána bemutatták Kisfaludy Károly Kemény Simon című  színművét a 
címszerepben Munkácsy Pállal. A darabhoz Arnold György, a szabadkai 
városi zenekar karmestere írt zenét. Arnold volt az els ő  képzett zenész, 
vagy — ahogyan tréfásan mondtak — „kalapos kántor", s egyben a 
Nagytemplom regens chorija. Kitűnő  zeneszerző  volt. Egyik, különösen 
szép egyházi művéért III. Leó pápától rendjelet, kitüntetést, a városi ha-
tóságtól pedig magas pénzjutalmat kapott, ami további munkára serken-
tette. A darab a siker útján indult el, hogy az ország más társulatainak 
előadásaiban is színre kerüljön és ismertté tegye a illusztris szerz ő  és a 
zeneszerző  nevét. 

A társulat tagjai között voltak: Abday Sándor, Borosnyay, Komlóssy 
Ferenc, Pozsgay János, Karpenszky, Magyar János Ujfalussy Sándor, 
Megyery Károly, a hires komikus, Kántorné Engelhardt Anna, a neves 
tragika, Sáska Borbála, Komlóssyné és Czégény Erzsébet. Megyery Ká-
roly hamarosan a közönség kedvence lett. Pet őfi Sándor is jól ismerte 
a későbbi években, hiszen róla írta A tintásüveg című  versét: 

Vándorszínész korában Megyeri 
(Van-e, ki e nevet nem ismeri?) 

A kiváló komikus igazi színészvér volt, akit a legmostohább korban 
nem az anyagi szükség, nem is a jobb lét reménye, hanem a mérhetetlen 
kedv és vonzódás vitt a színészethez. Ő  is nyomorgott a többiekkel együtt, 
küzdött, és a sárga kabát meg az eltört tintásüveg is igaz volt, amit 
Petőfi megénekelt: 

Mivel csak egy kabátja volt, 
Amint mondom, csak egy kabátja volt. 
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Az előadásokkal a közönség elégedett volt. A Tudományos Gyűjtemé-
nyek 1826. szeptemberi száma is lelkesedéssel foglalkozott a társulattal, 
a városi tanács által rendelkezésre bocsátott teremmel, amely „ez év 
Kisasszony havának 24-ik napján az itt egybegy űlt hazafiak örömére ki 
is nyittatott". Az együttes július 17-t ől augusztus végéig 26 előadást tar-
tott. Műsora igen változatos volt. Felsorolunk néhány jelent ősebb dara-
bot: Sevillai borbély, Tolvaj szarka, Moór Károly, B űbájos vadász, Ke-
mény Simon, Othello. Egy eredeti bemutatót is tartott: a Béla futása 
című  operáét. Az énekes darabokat a helybeli városi zenekar kísérte, 
melynek karmestere Heinisch József, Arnold György rokona volt. Külön-
ben ez a két kitűnő  zeneszerző  írta . a Mátyás király választása c. opera 
zenéjét is, amely a helyi siker után az ország minden jelentősebb szín-
házában színre került. A társulat tagja, Szerdahelyi József nemcsak tehet-
séges színész, hanem kitűnő  műfordító és zeneszerző  is volt. Co írta Fa-
zekas Mihály népi komédiájának, s Lúdas Matyinak a zenéjét is. Ez a 
darab szintén szerepelt a társulat m űsorán. 

A színészek az idény befejezése után ekhós szekerekre pakoltak és 
Pécsre mentek. 

Néhány évig nem jöttek magyar színészek a városba, csak 1831. ja-
nuár végén kereste fel Szabadkát truppjával Balla Károly igazgató. Jó 
erőkből volt összeállítva, és a közönség meleg szeretettel támogatta a 
társulatot, amely a Szent a törvény, szent az eskü című  színművel kezdte 
meg előadásait, utána a Gr. Ademal lengyel király, a Tündérharang, a 
Tigris Róbert, majd az Árulás és szerelemféltés című  szífnmű  követke-
zett. A városi tanács is elégedett volt a művészekkel és a sajtó is jó kriti-
kákat írt a produkcióikról. 

Két év múlva újra Kilényi jött a városba és 1833 szeptemberében 
kezdte meg idényét a Szilaj fiú című  darabbal. Másnap az András és 
Béla című  színmű  került színre, 8-án a Hangász és költ ő  vagy a speku. 
latio pénz nélkül című  darab ment, de a közönség gyengén látogatta 
ezt az előadást. Ezért a sajtó neheztel ő  cikkek írt a közönségről. Úgy 
látszik, ennek meg volt a kell ő  hatása, mert 12-én Kisfaludy Csalódások 
című  vígjátékát már zsúfolt ház nézte végig. Néhány nap múlva a Ké-
rők bemutatója is zsúfolt néz őtér előtt folyt le. De sikerrel ment a 
Zsigmond király álma című  színmű  is. Az idény ezzel befejez ődött és Ki-
lényi a függöny elé lépve hálás szívvel köszönte meg a közönség támoga-
tását. 

Ekkor a helyi sajtóban cikk jelent meg, amelyben a szerkeszt ő  sür-
geti az állandó színház felépítését és egyben felveti a gondolatot, hogy 
a szegediekkel együtt csekély áldozattal egy szeged—szabadkai társula-
tot kellene létesíteni, amely mindkét városban tartana el őadásokat. Eb-
ből láthatjuk, hogy már húsz évvel a szabadkai színház felépítése el őtt 
a közönség sürgette a színházépítést, ami sajnos csak 1854-ben vált 
valóra. 

Balla Károly társulata 1835-ben kezdte meg idényét a Mardosó lel-
kiismeret című  darabbal, amelyben a Honművész beszámolója szerint Vá-
radyné, Szántayné, Kováts és Szilágyi nyújtottak jó alakításokat, másnap 
a Calabriai haramiák című  vígjátékban a Balla házaspár és Kőszeghy 
jeleskedett. A továbbiakban műsoron volt a Leánybarátság (vígjáték), 
a Göldingi vár (vitézi játék), a Történet tréfája, az Újmódi házasok, a 
Felkelt magyar nemesek (honi hősrajz), A hamispénzver ők (nézőjáték), 
a Barátság és szív gyengeségei (udvari játék), amelyet Balláné fordított 
németből. A Honművész cikkéből kiderül, hogy a közönség elégedett volt 
a színészek képességeivel. Ez a társaság adta elő  először Szabadkán a 
Lear király című  Shakespeare-tragédiát. 

Még ugyanebben az évben, 1835. december 1-én Zentáról érkezett a 
városba Demjén Mihály társulata. A Honművész meleg szavakkal üdvö-
zölte a színészeket és reményének adott kifejezést, hogy az unalmas téli 
estéken „kellemes időtöltőket éldelhetünk". Első  előadásuk a Vendég-
jog című  színmű, másnap a Dijoni őrültek háza című  dráma került 
szun.re. A társaság három hónapig vendégeskedett a városban. 
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Csak 1836. október 14-én jött újabb társulat, Abday Sándor truppja, 
amely iránt megfelelő  bizalommal volt a közönség és szép bérlet köté- 
sével biztosították a színészek megélhetését. Az idényt A kolduslány 
című  színművel kezdték meg ezután a Tizenhat év ű  királylány került 
színre Abdaynéval a főszerepben. És december 9-én ez a társulat adta 
először városunkban elő  Shakespeare tragédiáját, a Hamletet. 1837. 
február 11-én ősbemutatóként Bártfay József ügyvéd, helyi szerz ő  műve, 
az Anejka című  színmű  került műsorra, majd máricus 18-án Rudics Jó-
zsef főispán névnapja tiszteletére lakásán el őadták Vörösmarty művét, a 
Zalán futását. A társulat a hónap végén Bajára távozott. Abday Sándor 
1840-ben Aradról — ahol akkor működött — küldött kérelmet a tanács-

hoz, hogy október 25-től kezdve a téli hónapokat Szabadkán tölthesse. Miután 
mindig elégedett volt Abdayval, készségesen megadta az engedélyt. 

Egy fővárosi lap cikket közölt Rövid észrevételek honi vándor szí-
nésztársaságokrul címmel, amelyben sok mindenért elítélte a vándor- 
társulatok tagjainak a magánéletben való viselkedését. Néhány részle-
tet közlünk a cikkből: 

„... úgy a fővárosi színésztársaságok mind külföldön, mind honunk-
ban a vándor Thalia Társaságaiból keletkeztek — azon vándortársulatok-
bul, mellyeknek olly sok viszontagsággal, semmi pártfogás mellett kell 
küzdeniük . " 

Majd néhány sor után így folytatta: 
„Láthatni, hogy színészek és színésznők helyzetükről és tehetségük-

ről fegfeledkeznek. Mi következik ezután ezekbül? Jövedelemtelenség s 
fonák vélemény a társaság járátossága iránt ..." 

Továbbá ezeket írja: 
„A vándor színésztársaságok fejükre sok vészt kerítenek még a ná-

luk divatozó csinos koldulások, amilyenek órák, pipák, gyűrűk, kivarrott 
tárcák stb. számokon vagy kártyákon kijátszásuk. Sokan aztán tartózkod-
nak a színészektől, sőt nem járnak színházba sem ..." 

Még lejjebb ezt írta az újság: 
„ ... a csinos k o 1 d u 1 á s o k, s ezeknek rokonságai, mellyek a 

vándor színészeket tehetősebb magyar uraságok előtt — kiknek nagyobb 
része még a legrendezettebb honi színészet iránt is felt űnő  idege n-
s é g e t nyilvánít — nyomorú lazzaronikká törpítik — szóval, tollal, tet-
tel, fenyítékkel kiirtandók ..." 

Ezek a „csinos koldulások" főleg arra vonatkoztak, hogy egyes szí-
nészek jutalomjátékuk alkalmával bejárták a várost és gy űjtöttek m a-
g u k n a k . Elfogadtak pénzt, élelmet és ezzel rontották a komoly szí-
nészek tekintélyét. 

A Kom►lóssy József által vezetett Dal és Színész Társulat 1841 január-
jában érkezett ide Szegedr ől, ahonnan jó hírek érkeztek tehetséges tag-
jairól. Ezek a hírek igaznak bizonyultak. Az volt a vélemény róluk, 
hogy a pesti társaság után a legjobbak az országb an . Három színm ű: a 
Grzsetdis, a Falusi egyszer űség és a Micbán csaladja került színre, majd 
áttértek az operákra. Ezek közül a Zampa, a Norma és a Szerelmi báj-
ital került műsorra. Ezekről az operaelőadásokról különböző  vélemény 
alakult ki a város színházszerető  közönségének körében. Az egyik kritikus 
megelégedetten írt róluk kritikát a pesti folyóiratban, a másik azonban 
szigorúbb mércével mérte a társaság tudását, tehetségét és énekhangját. 
Dicsérte a kritikus Komlóssy Idát, akinek játéka kimért,, pontos, de na-
gyon hideg, így „nem bír szíveket rendíteni", ett ől eltekintve alakítását 
kielégítőnek tartotta. Egyben bátorította is a fiatal színészn őt, mert azt 
irta, hogy kitartó tanulással és szorgalommal egyike lehet a legjobb éne-
kesnőknek. Gusztinyi Júlia mezzoszopránját is dicsérte és azt írta, hogy 
Havi Mihállyal énekelt kett őse után sok tapsot kaptak. Haviról megálla-
pította, hogy benne „a magyar operának egy kedvence nevekedik. őt 
méltó lenne figyelemre venni, gondos mesterre kellene bízni a szép, 
egészsége hangot, melly mélységeben úgy, mint ritka magasságában kel- 
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lem gazdag". Dicsérte a i ibbieket is; különösen kiemelte Egressy Gábor 
tehetségét. A társulat i,supán hét előadást tartott, majd visszautazott 
Szegedre. 

Közben a helyi sajtóban cikk jelent meg, amelyből megtudhatjuk, 
hogy a város vezetősége komolyan Rondolt arra, hogy Thaliának méltó 
csarnokot emel, sőt az Életképek cunű  pesti folyóirat itteni tudósítója 
a alap 1844. évi I. kötetének 254. oldalán ezt írta err ől: „Azt beszélik, hogy 
városunk egy nagy vendégfogadót akarván építeni, abba egyszersmind 
egy csinos, mai ízlés szerinti . színházat. helyezend.. Ha ez megvalósuland, 
mind a színészetre szebb napok virradnak fel, mert ezáltal is a, közm ű-
velés mozdíttatik elő: 's ki ne kfvánná ezt?" De az egész még terv volt, 
amelynek megvalósulásához még sokáig jutottak el. 

Hosszú idő  után, 1844 tavaszán Heveny .Imre társulata érkezett Sza-
badkára. fine miként vélekedett róla május havában egy tudósító: „ .. . 

egy meglehetős erővel bíró színész társaság ütötte fel városunkban pony-
váit, a közón; •által buzgó részvéttel fogadtatva, mellyet, mint látszik, 
a társaság hanyag -előadásaival nem igen méltányolt." Ezután a kritikus 
sorban leírja , lesújtó nézeteit egyes színészek felületes játékáról. Így ért-
hető  volt, hogy a közönség nem látogatta az el őadásokat és nem lehet 
csodálkozni, ,,,hogy . a jóindulatú szabadkaiak elfordultak ett ől a truppt il. 
Az igazgató kénytelen volt más városba távozni. 

Még ennek az évnek június havában Chiabay Pál jött m űvészeivel 
hathetes idényre, amelynek befejezése után június közepén Harkányba 
ment. 

Augusztusban megérkezett a nagyvendégl őre és a színházra vonat-
kozó építési engedély és most már „nincs egyéb hátra, mint pénz, pénz 
és dolog — amiket Szabadka, ha akar, jelenleg el ő  tud teremteni" — írta 
Manó név alatt a tudósító. 

(Befejezése következ ő  számunkban) 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 44. 

A legtöbb háborút köztudottan mindig hódítási vágy indította el, anyagi 
érdek, a hatalom kiterjesztése. A helyzet Dzsingisz kán és Attila óta 
annyiban változott, hogy az újabb időkben a legyőzöttet is élni hagyják, 
ha ugyan maradt még valami az országából és népéb ől. Alkusznak, mint 
a piaci kofák, és csak természetes, hogy a dönt őbírák, a győzőnél is 
nagyobb hatalmak sem hagyják figyelmen kívül a maguk egyéni érde-
keit. Befolyási övezetek, érdekszférák születnek egy-egy háború után, új 
piacok nyílnak meg, s ezzel aztán azt a látszatot keltik, mintha min-
denki jól járt volna: győzők, legyőzöttek és az ítélőbírák, akik igazságot 
tesznek a szemben állt felek fölött. Világpolitika, mondja az ember, és 
legyint. 

Nincs szükség holmi optikai fénytörésre, hogy a háború hátterében 
az üzlet is látható legyen. A megígért szabad rablástól kezdve a jóváté-
teli kötelezettségekig, melyeknek megítélésénél az említett bírák is ér-
dekelve vannak. 

Mindebből alaposan okult a világ, s ha régen nem is alakult ki 
általánosan olyan megalkuvást nem ismer ő  pacifista magatartás, az 
utóbbi egy-két században a háború már félelemmel tölti el a tömegeket. 
Azokat is, amelyeknek biztos győzelmet ígérnek, mintha az egyszer ű  
ember, az „éridj, János, gyürk őzz, János" névtelenje már nem akarna 
győzni. 

Ennek a passzív rezisztenciának megvan a maga lélektani háttere 
is, amelynek kialakításához nagyban hozzájárult a pacifista irodalom, 
amely háborús regényeivel Remarque-tól kezdve Markovics Rodionig, 
a század első  harmadában elárasztotta a világot. Ezek a háborús élmé-
nyeket felsorakoztató regények tényekb ől és tapasztalatokból születtek. 
Egyszerűen szólva: az igazat írták, a pusztulás értelmetlenségét, a halál 
oktalanságát a fronton, még a gy őzők oldalán is, amiért aztán ez az 
irodalom nem kerülhette el a defetizmus megbélyegző  jelzőjét. A paci-
fista irodalom nem hirdette többé a megszokott felfogást, hogy a há-
záért meghalni szép és dicső  dolog, így aztán mindenütt, ahol ennek a 
hazafias nézetnek hatalmi bázisa volt, ezeket a regényeket ellenséges 
propagandának tekintették, elkobozták, néhány helyen máglyára hord-
ták mint olyan műveket, amelyek megmérgezik az áldozatra kész tö-
megek lelkületét. 

A mostani háborús irodalomnak nincs szüksége többé a valóság 
élményére. A néhány év óta divatossá lett regények az elkövetkezhet ő  
háború utáni időkben játszódnak, hol romantikus keretek között, mint 
valami robinzonád, mivel azt már nem vonja 'kétségbe senki, hogy az 
atomháborút nem élheti túl az emberiség, s csak ritka véletlenek foly-
tán maradhat meg itt-ott valaki, hol pedig a teljes pusztulásról számolva 
be, a rettenetes valóság változatait követve. Már nem úgy, mint Matej 
Bor poémájában, ahol Lét és Nemlét határához ért a vándor. Ezek a 
regények a halálon túli életről szólnak, amennyiben egyáltalán életnek 
lehet nevezni az egy-két megmaradott sorsát. 

Legutóbb egy tévéfilm készült Hollywoodban, hétszázmillió dollárt 
költöttek rá, de így is jó üzlet, máris eladták több nyugat-európai állo-
másnak. A filmnek egyetlen szerepl ője van, egy orvos, aki a temetetlen 
holtak között jár-kel, hátha rábukkan még egy él őre. Hogy _ a holtak te-
metetlenek, persze elavult fogalom, hiszen az atomháborúban minden 
ellángol, az emberi test is. Ahol az atombomba csak félmunkát végzett, 
csontvázak maradnak. Ezek között bolyong Jason Robarts, az orvos re-
ménytelenül. 
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A régi háborús regények és filmek a túlélés állapotában fogantak. 
Az olvasót is az a jóérzés járta át, hogy ő  túlélte a borzalmakat. A 
túlélés tudata és a remény, hogy nem lesz többé háború — ez adott 
értelmet ennek a műfajnak irodalomban és filmben egyaránt. 

Mit mondhat minderre a mai ember? Azt, amit a régiek mondtak, 
ha minden remény elveszett: Isten kezében vagyunk. 

A hontalan írók találkozójáról szól a rövid hír. A jelek szerint 
sokan lehetnek szétszórva a nagyvilágban különböz ő  politikai elvekért, 
vállalva a kényszerű  vagy önkéntes száműzetést, a jobb- és baloldal min-
den színárnyalatában, de azzal, hogy elhagyták hazájukat, közös sors 
várt rájuk. A hontalanságnak ebben az átmeneti vagy holtig tartó álla-
potában tanán meg is szűntek közöttük a világnézeti ellentétek odakinn, 
idegenben, hiszen az írás szabadságának korlátozásával az otthoni hata-
lom egyforma megkülönböztetést alkalmazott velük szemben. Ezért kel-
lett &menekülniük. 

A szellem embereinek száműzetése nem ; új jelenség. Dantéra is ez 
a sors várt több mint hatszáz évvel ezelőtt. Míg egy küldöttséggel a pá-
pához indult, ellenfellei elfoglalták Firenzét és őt magát távollétében mág-
lyahalálra ítélték. Nem tehetett mást, mint hogy holtáig írt életm űvében, 
a Divina Cammediában számoljon le ellenfeleivel, a purgatórium és a 
pokol minden kínját kipróbáltatva rajtuk az édes bosszú költ ői bűvöleté-
ben. Ha otthon marad, s a városállam hat f őből álló szenátusának tagja-
ként írja tovább szép, de ártalmatlan történeteit, mint amilyen a Vita 
Nuovo volt, amelyben Beatrice iránt érzett szerelmének állított emléket, 
nem lett volna az, aki lett. 

Csak hát a száműzetések sem egyformák. Voltak és vannak magá-
nyos bujdosók, amilyen Vuk Karadži ć  volt, aki nem is egyszer lökte el 
csónakját Szerbia partjaitól, hogy idegen földről kíméletlen episztolákat 
írjon Milos fejedelemnek, s aztán élete nagy részét Bécsben élje le. 

A francia forradalom emigránsai, mintha csak kirándulásra mentek 
volna, a forradalom hamarosan bekövetkező  győzelme után diadalmasan 
tértek haza. Victor Hugo kocsijából kifogták a lovakat, akárcsak nem 
sokkal előbb Pesten Táncsics Mihályét, azzal a különbséggel, hogy utób-
bi nem emigrációból szabadult, hanem börtönből. 

Az újabb kori száműzöttek, akik a második világháború után tértek 
haza, már nem dicsekedhettek az örömnek ilyen mámoros fogadtatásával. 
Thomas Maron nem is ment haza, mert nem tudta eldönteni, melyik Német-
országba menjen. Pedig ő  is úgy menekült el a nemzetiszocializmus em-
bertelensége elől, hogy tudta: nem tart sokáig a zsarnokság uralma, s 
az új hazába igazán az tér meg, aki elment. Valahogy úgy, ahogy Balázs 
Béla látta a hontalanságot: „Magyar éjben téli szél vág, Idegenek voltunk 
s árvák. Azért kellett útra kelni: házunk hagyni, hazánk lelni." Ám egy 
világégést kellett kivárni, amikor ez a legtömegesebb része a bujdosóknak 
idegenből hazatérhetett. 

És voltak sokan, akik kinn maradtak azután is, hogy nyugodtan 
hazamehettek volna. A Nobel-díjas Ivan Bunyin például, aki a németek 
által megszállt Párizsban szovjetbarát propagandát fejtett ki, a hazája 
győzelmét várta. Miért maradt kinn mégis a háború után? Talán mert 
hetvenöt éves volt, s ilyen korban az ember már nehezen mozdul. A ma-
gyar regényíró, Jósika Miklós is úgy megszokta drezdai magányát, ahol 
felesége csipkeboltot nyitott, hogy eszébe se jutott kegyelmet kérni, ame-
lyet könnyen megkapott volna. Az öregség nagy marasztaló. És nehéz is 
új életet kezdeni, ha százszor hazamegy hosszu idő  után a bujdosó. A 
hontalan írók említett nemzetközi gyülekezete aligha viaskodik a menés 
és maradás dilemmájával. A szabad írói véleménynyilvánítás helyett, ami 
odakinn elvesztette értelmét és id őszerűségét, mert nem egyéb propagandá-
nál, alighanem helyzetük gyakorlati kérdéseivel foglalkoztak, menedék-
joggal, amelyet néhol egyenesen rájuk erőszakoltak, s megélhetési gondok-
kal, miután nem számíthatnak az istenek gondoskodására, mint Odüssze- 
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usz, aki árbocrúdhoz kötötte magát, hogy eQlenállhasson a szirének ha-
zahívó énekének. 

Innen messziről s a biztonság melegéből csak sajnálni lehet őket. 

Átírják a bibliát. Látszatra nem sok a változás a szövegben, épp 
csak annyi, hogy Isten nem Atya többé, nem az a szakállas jó öreg, akit 
a felhők között örökítettek meg a fest ők. Személytelenné vált, megfosz-
tották nemétől, úgyhogy se nő, se férfi, hanem mind a kett ő  együttvéve: 
Isten. 

Bennem természetesen korántsem vallási kérdést vet fel ez a vál-
tozás, melyet az amerikai egyházak tanácsa a szentíráson végrehajtott, 
legföljebb filológiait. Mert az ember az élet kanyargós útjain sokfelé bo-
lyong, messzebb, egyre messzebb a gyerekkorától, amikor még hinni tu-
dott a szent csodákban, miként _a jámbor népek milliói, akik minden 
bajukkal Istenhez menekülnek, s mindent, ami jó történik velük, néki 
köszönik meg. A viliág is megváltozott körülöttünk, s fölényes tagadás a 
válasz Isten létezésének kérdésére vonatkozóan. Hitetlen Tamások lettünk 
nagyon sokan, pedig megmondatott: boldogok, akik nem láttak és hisznek, 
s kétezer év óta ezen se változtatott az egyház. 

Pedig oly sok minden megváltozott, még ebb ől az újításból kimaradt 
katolikus egyház gyakorlatában is. Már azzal, hogy egyetemes helyett lát-
szatra nemzeti egyházakra tagolódott, s a latin helyett a hiv ők anya-
nyelvén tartja meg szertartásait. Azel őtt bement az ember Párizsban, 
Bécsben vagy Rómában a templomba, s otthon érezte magát, amikor a 
pap megfordult az oltárnál és énekl ő  hangon azt mondta: Dominus vo-
biscum! Akárcsak Kanizsán vagy Gomboson. 

Most meg se kell fordulnia, mint régen, amikor azt a látszatot volt 
hivatva kelteni, hogy nyája élén a mennyek felé fordul, s vezeti a híveit. 
Mikor én első  gimnazista koromban ministrálni kezdtem, a közös gyónás 
hosszú latin szövegét, a Confiteort is megtanulva, hogy amikor Korányi 
tisztelendő  úr lehajol és magához veszi a szent ostyát, gépiesen elfújjam, 
épp ez a titokzatosság, ez a rejtelem hatott ránk, úgyhogy még Andráska 
Matyi is abbahagyta a gombfutballlozást a padban Keltsch Lacival az 
áldásosztásig. 

Az Atyaisten fogalma a gyerekkoron túl is minduntalan megjelent, 
képben, szoborban, versben, már nagyon messze az egyház tanításától, 
mint Adynál, amikor bizakodást és reményt fejezett ki: 

Oszlik lelkemnek barna gyásza: 
Nagy, fehér fényben jön az Isten, 
Hogy ellenségim leigázza. 

Az önmagával és a világgal váltig viaskodó forradalmas Ady nem tar-
tozott a gyakorló hivők közé, de egyéni világképében benne volt az is-
tenfogalom, búsan és kopottan gyakran megjelent el őtte az „öreg Úr, 
Paskolta, verte a ködöt, Rórátéra harangozott" a Sion hegy alatt. 

És nemcsak a költészetben, nemcsak Michelangelo, Tintoretto, Raffa-
elo és a többiek vásznain, mint a Szentháromság: Atya, Fiú és a Szentlé-
lek misztériumában. A mindennapi nyelvben is meghonosodott, átokban és 
könyörgésben, reményben és lemondásban, a népi hiedelmekben, amikor 
tüzes nyilakat bocsátott le a felh ők között éppúgy, mint az esti ha- 
rangszóban, kinn a félhomállyal takart földön egy Millet festményén. 

Hallom, népes gyülekezet tanácskozott hosszasan, miel őtt megállapí-
totta volna, hogy ez a javítás elengedhetetlen. Az amerikai protestáns 
egyházak atyái és bölcsei heteken át vitatkoztak róla, hogy aztán elha-
tarozzák a változtatást, amely most a biblia új, módosított kiadását 
vonja maga után. De úgy látszik, nem sajnálják rá a pénzt. Isten személy- 
telenné változtatása ebben az istentelen korban fölöttébb szükségesnek 
látszott. És így elvárható, hogy bizonyos id ő  múlva az amerikai katonák 
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— hacsak nem katolikusok! - már ezt az új bibliát vihetik magukkal  
kenyérzsákjukban, ha majd hajóról vagy ejtőernyővel leszállnak, golyó-
szóróval a kezükben, renitenskendő  népeket és országokat rendre és en-
gedelmességre tanítani.  

~ 

Kanyargós kis utcák, szűk sikátorok. Szentendre. A hét pravoszláv  
templom közül hat még megvan, némelyik itt-ott még üzemel is. Maga  
a kisváros már nem az, ami vált. Még megvannak a faragott  barokk 
portálok, a városháza zömök márványoszlopai ugyancsak változatlanok,  
csupán a kocsifelhajtót simították el a gyalogjárókra való tekintettel. A  
polgári jólét számos jele maradt meg két-háromszáz év óta, de szerb vá-
rosnak már negyven év előtt se lehetett mondani, amikor először itt jár-
tam. A fiatal szerb tanító nagy Ady-barát volt. Az ds Kajánt szavalta ne-
kem, amit én Dučićtyal meg Rakiétyal igyekeztem viszonozni. Az iskola  
udvarán a gyerekek már magyarul beszéltek, csak négy osztályban ta-
nultak anyanyelvükön, amin meg sem ütközött senki, csupán énrajtam fu-
tott át a kegyetlen felismerés, hogy így sz űnik meg egy nép. A középüle-
teken most szerb feliratok láthatók, ez azonban semmin se változtat már.  

Bennünket a kegyelet hozott ide, evégből aztán kicsit elidőzünk, egy-
egy nevezetes épület előtt némán tisztelgünk, s Jakov Igajatovi ć  szülőhá-
zinak emléktáblájára koszorút helyezünk. A járókel ők megállnak egy pil-
lanatra, hogy mi ez most, egy kocsibóa türelmetlenül ránk dudálnak, mire  
csendesen beljebb húzódunk, aztán tovább megyünk.  

Szentendre réges-rég bevonult a szerb művelődéstörténetbe, hiszen itt  
nyílt meg a 18. században az els ő  szerb tanítóképző, első  az egész Balká-
non. Innen indult el Joakim Vujić, hogy megszervezze a szerb színházi éle-
tet, s itt írta regényeit az említett Jakov Ignjatovi ć, bohém nevén „bruder  
Jašo", aki 1848-ban nyíltan a magyar forradalom oldalára állt. Nem fegy-
verrel harcolt, mint Damjanich meg Knézics, a két szerb aradi vértanú,  
tollával hirdette az együtt él ő  népek barátságát. Kitűnően össze tudta  
egyeztetni szerb nemzeti öntudatát magyar hazafiságával, váltig fájlalva,  
hogy a szerbek 1704-ben nem csatlakoztak Rákóczihoz, mert együttesen  
bízvást kiküzdötték volna a szabadságot.  

A régi Szentendre irodalomtörténészek kirándulóhelye, s egyben a  
mai magyar Montmartre a század legjelentősebb festőinek: Czóbelnek,  
Kmettynek és Barcsai Jenőnek életművét bemutató galériájával, amelyet  
Kovács Margit nem kevésbé magával ragadó kerámiagy űjteménye egészít  
ki. Művészváros lett a valóban festői Szentendre, amit Budapesthez valló  
közelsége is nagyban elősegít. Régiességét ugyancsak megőrizve a kis csa-
ládi házak kiugró ablakaival, amelyek alatt feltehetően meg is állt estén-
ként egy-egy diákember vagy távolról jött peregrinus tamburával a kezé-
ben, amit gyertyaQánggal köszönt meg a csipkefüggöny mögött az eladólány  
vagy a ház úrnője.  

Szóval a romantikának még látható és emlékeztető  jelei vannak, az  
élet azonban csak alkalmanként romantikus, mert a mindennapi élet  
józan vallósága háttérbe szorítja. A nép, a ma már 18 ezer lakost számláló  
Szentendre népének csak egy töredéke vallja magát még ma is szerbnek,  

s pravoszláv ünnepen a daszkál megkongatja a harangokat, hogy innen  

meg onnan beszólítsa a hivőket.  
Mikor én negyven év előtt itt jártam, vallás és nemzeti azonosság még  

szorosan összetartozott. A vaslándzsa kerítéssel körülvett püspöki palo-
tában fogadott Zubković, a magyarországi szerbek püspöke, biedermeier  
szalonban és méltóságteQjesen, mert hivatalánál fogva f őrend is volt, s  
igen magabiztosan jelentette ki: „Aki otthagyja hitét, nem tekinthet ő  
többé szerbnek!"  

Most itt vagyunk ugyanebben a szalonban, amelynek huzata kicsit  
foszlott már, s a berakásos antik asztalon pálinka és harapnivaló van, az  
ablakon meg vasrács, ki tudja, miért. A szobákból dohszag árad, hiszen  
lakatlanok, s csak időnként jön az egyházfi szell őztetni.  

Én nem iszom és nem eszem, hiába biztat a társaság s emelkednek  
koccintásra a poharak. Meghatottságomat csak azzal  magyarázom, hogy  
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itt látom, milyen öreg vagyok, ami ellen barátaim zajosan tiltakoznak. 
Mert jókedvükben észre se veszik, hogy a történelem szele suhant el 
fölöttünk. 

A budapesti Zmaj-ünnepek sok mindent felszínre hoztak megint. A 
középkorú vendégek, a negyven-ötven év körüliek csodálkozhattak eleget 
azon, ami nekünk, öregeknek rég közhelyszer ű  szálam, hogy itt volt a 
szerb kultúra bölcsője Pest-Buda mintegy 20-30 kilométeres sugárköré-
ben Szentendrétől Ráckevéig. A 'kiskocsma, ahol a szerb m űvelődési egy-
let, a Matica srpska megalakult, elt űnt az egykori Tabánnal, ahogy az 
alapítók, a magukat szerbeknek valló gazdag keresked ők is eltűntek, 
utódaikban népesebb közösségbe olvadva. De él 'a Matica 1826 óta és 
folyóirata, a Letopis se veszített sokat egykori fényéb ől, amely a nemzeti 
szellem erejével és szépségével vonta egységbe mindazokat a vidékeket, 
ahol szerbek éltek Ogulintól kezdve Temesváron át le egészen Sztrumicáig. 

De hát hogyne csodálkoztak volna a délről jött fiatalabbak, akik-
nek tekintetét két véres háború fordította el az északi testvérnépt ől, ahogy 
a szentendrei polgárvidék, Jakov Ignjatovi ć  szerette mondogatni. A szerb 
reallista regény megteremt ője a nemzeti romantika korában! Voltak azon-
ban ennél ellentmoncjásosabb jelenségek is a 18. század végén, amikor 
második József a felvilágosodás szellemében központosítani akarta biro-
dalmát s általánosítani a német nyelvet. A nemzeti öntudat akkor ébredt 
fel Kelet-Európában. Akkor, amikor a francia forradalom már a polgári 
elvek, a demokrácia, az egyenl őség és testvériség jelszavával kiáltotta 
meg, egész Európának példát mutatva, a szabadságot. A kis népek pedig 
éppen a diadalmas szabadságeszmény igézetében zárkóztak be féltékenyen 
a maguk nyelvi és szellemi magányába. A magyarok éppúgy, mint a többi 
nép. Az ilyen maroknyi kisebbség is itt, Buda környékén. 

Csakhogy ez a kis népi közösség mintha mindenki másnál el őbb 
lépett volna a polgáriasodás útjára. És így lett ezen a néhány száz négy-
zetkilométeren, egy időre legalább, de a kezdet évtizedeiben a még rab-
ságban sínylődő, vagy abból éppen ocsúdó szerbség szellemi vezet ő  rétege. 
Ezek itt nem jobbágyok voltak, hanem céhekbe tömörült mesteremberek, 
s még ezeknél is számosabban keresked ők, akik disznóvar, marhával men-
tek fel Bécsnél is messzebb, s le egészen Velencéig meg Szalonikiig, ahon-
nan drága szövetekkel s egyéb divatos holmival meg gyarmatáruval tér-
tek vissza. A könyveket is elsősorban ők terjesztették, amikor már voltak 
szerb könyvek a budai egyetemi nyomda oégjelzésével a címnapjukon. A 
Zomborból felkerült jurátus, Jovan Hadži ć  velük teremtette meg a Ma-
tica srpska anyagi és erkölcsi alapját. Hogy talán épp ezért szálljon ko-
nokul szembe Vuk nyelvújító mozgalmával. Erre a messzibb országokat 
bejárt Buda környéki szerb polgári rétegre hivatkozott, amikor elutasí-
totta a marhapásztorok nyelvét. Mintha a felvilágosodás eszméje, amely 
Dositej könyveit átjárta, a „nemzeti tsinosodás" korszakában a tanult osz-
tály privilégiuma lett volna, ahova felemelkedni a köznép valóban nem 
tudott abban az időben. Nem csoda, hogy a népi programmal fellépett Vuk 
is, aki azonban már nemzetben gondolkozott, ugyancsak itt keresett híve-
ket, a budai szerbek között a mozgalmához. Beteg lábával a budai fürd ők-
be járva szorgalmasan gy űjtögette könyveihez az előfizetőket, ott írta az 
Arany Szarvas asztalnál tanulmányát a szerb költészetr ől, míg egy má-
sik asztalnál Milovan Vidakovi ć  körmölte valamelyik regényét. Vuk meg 
csak mosolygott a bajsza alatt, hogy ez még mindig a romantika rózsaszí-
nű  felhőiből nézi az életet. 

Most meg mi járjuk nyájba verődve, mint a Zmaj-ünnepségre érke-
zett küldöttség tagjai a pesti utcákat. És én is csodálkozom, mintha a 
Szerb utca környékén járva, s a másik utcában Thököly Sava palotáját 
mutatva, amelyben 1914-ig tanulhattak a magyarországi szerb diákok, s 
ahol most semmi sincs, mintha mindez számomra is újdonság lenne. 
Mint amikor az idő  mélyéből jönnek fel az emlékek, s az ember nem is 
akarja mindjárt elhinni, hogy az igazat hozzák vissza kis id őre a mesz-
szeségből. 
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ALKOTÓM ŰHELY  

GUELMINO SÁNDOR 

TOVÁBBRA IS VÁLASZÚTON A MESS 
A SZARAJEVÓI KIS- ÉS KÍSÉRLETI SZÍNPADOK FESZTIVALJÁRÓL 

Infonrnatív jellegű  írásban is óhatatlan szót ejteni a negyedszázados fenn-
állását ünneplő  színházi fesztivál múltjáról, struktúrájáról, ideiglenes 
koncepcióinak változásáról, cserélődéséről, hiszen a MESS a színházi evo-
lúciót főbb vonulataiban mindig követni, lefedni igyekvő  rendezvény volt 
és maradt. Nem véletlen, hogy éppen fleibilitása, nyitottsága folytán szám-
talan vita, nézetösszekülönbözés, koncepciózavar jelezte az elmúlt id ősza-
kot, hiszen a korigény és szükségszerűség felismerése a körülötte bábás-
kodók körében természetszerű  fáziseltolódásokkal revelálódott. 

A MESS új vezetése már tavaly úgy döntött, hogy önhatalmúlag le-
számol a kis- és kísérleti színpadok hagyományával Szarajevóban és egy 
új koncepció örve alatt minden valós értéket felmutató el őadást meghív-
nak a fesztiválra, természetesen az eddigi rostálási, válogatási rendszer 
alapján. Kizárólagosnak tekintik a fent említett folyamatot, s nemcsak 
megkondították a vészharangot a színpadi kísérlezés felett, hanem elvi-
tatták annak létezését is. Ugyanakkor a Nova Gorica-i fesztivál, mely a 
kísérletező  kisszínpadok eredményeit szüreteli le, paradox módon egyre 
népszerűbb, színvonalasabb és tömegesebb. 

Az idei válogatási koncepció (amióta Miro Lasi ć  a fesztivál igazgató-
ja, ő  !egyben a főszelektor is) igyekezett kikerülni azokat a csapdákat, 
melyekbe egy évvel ezelőtt csúnyán beleesett, amikor is a legkülönböz őbb 
kritériumok alapján hívta meg az előadásokat, egyiket társadalmi rele-
vanciája folytán, másikat a kivételes színészi alakításai miatt, harmadikat 
mert figyelemre méltó módon nyúlt a kulturális örökséghez stb. Most az 
évről évre változó érvelés már színleg a „színházi értékkel bíró kísérlete-
zést" emlegette, valójában azonban Mai színház címmel egy olyan blok-
kot állított össze, aminek a jugoszláv színház pillananyi állapotáról, csúcs-
teljesítményeiről kellett képet adnia. A másik csoportba Szület őben levő  
színház címmel a színészi formanyelvvel végzett kísérletezéseket és a la-
boratórium-színházi kutatásokat sorolta, ráadásul meghagyott egy kiska-
put, egy kibúvót, mondván, hogy ezek nem kiteljesített művészi értékű  
előadások is lehetnek. 

Ilyen eltérő  szervezői elvek miatt a második csoportba került el őadá-
sok már megbélyegezetten jöttek a fesztiválra. Nyilvánvalóvá lett a törek-
vés, hogy Szarajevó a jövőben csak a főműsort óhajtja megtartani és 
igyekszik leépíteni a párhuzamos el őadásokat, melyek a régi koncepcióra 
emlékeztetnek. A fesztiváli átrendez ődés persze nem megy könnyen, ju-
goszláv szinten is ellenállásba ütközik. Épp az új koncepció elfogadtatása, 
társadalmi verifikálása érdekében szerveztek a fesztivál idején kétnapos 
tanácskozást a MESS további sorsára vonatkozóan. Az érdeklődés óriási 
volt, úgyhogy a beérkezett írásos véleménynyilvánítások közül azoknak 
alig felét tudták felolvasni, ismertetni. A MESS új m űvészeti vezetésének 
elképzelése azonban — a várakozásokkal ellentétben — nem talált egyhan-
gú támogatásra. Nagy volt a szóródás a fesztiváli koncepciót illetően. Vé-
gül olyan határozat született, hogy az egymással ellentmondó nézetek szem-
besítése, valamint a kompromisszumok megkötése és a végleges változat 
kidolgozása céljából pár hónap múlva újra egybehívják az érdekelteket. 
Az mindenesetre kitűnt a tanácskozáson — témája: a MESS mint a ju-
goszláv színházak fesztiválja —, hogy a szarajevóiak hajlandók megtar- 
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tani a MESS elnevezést továbbra védjegyként akkor is, ha a fesztivál tar-
talma, struktúrája már egyáltalán nem felel meg e régebbr ől származó 
rövidítésnek. Értelmetlen dolognak látszik, ám ez csupán a szervez ők tak-
tikája, akik ilyen módon is megpróbálják kifogni a szelet a fesztivál 
transzformálását ellenzők vitorlájából. Ha azonban most az idei MESS-t 
vizsgáljuk, könnyen megállapíthatjuk, hogy félúton állt meg az átüteme-
zést, radikális változtatást követel ők és a régi koncepciót marasztalók el-
képzelése között. Ilyen patthelyzetben felemás programot kínál fel, a ti-
zenhét bemutatott el őadás minőségben, jelentőségben olyannyira külön-
bözött, mintha csak lehunyt szemmel válogatták volna őket. A Mai színház 
tíz előadása még véletlenül se reprezentálta a jugoszláv színjátszás jele-
nét, legféltettebb művészi eredményeit, a Szület őben levő  színház prog-
ramjának pedig még az elnevezésével is bajok voltak, hiszen a képlékeny 
cím heterogén magyarázatokra, interpretálásokra adott lehet őséget, elfa 
gadhaatóan definiálni még maga a szül őatyja, a MESS igazgatója sem tud-
ta. Túlméretezett színházi fesztivált láttunk, melynek min ősége nem iga-
zolta a művészi elvárásokat, még kevésbé a belefektetett óriási anyagiakat. 
Ezért kell alaposan elgondolkodni immár a MESS tartamáról is, hiszen 
az ország jelen gazdasági helyzetében a m űvelődésre szánt eszközökb ől 
nemigen futja ilyen túldagasztott rendezvényekre. Ráadásul a szokásos 
külföldi társulat vendégszereplése, esetünkben a párizsi Théatre national 
de Chaillot (Marivaux Az álruhás herceg című  színjátékát játszotta Antoine 
Vitez rendezésében) is alaposan megterheli a fesztivál költségvetését. 

Mindettől függetlenül néhány statisztikai adat is idekívánkozik bi-
zonyítandó a MESS iránti hatalmas érdekl ődést: az ország 80 színháza, il-
letve színcsoportja összesen 123 el őadást jelentett be a fesztiváQra. Ez a 
hivatalos számadat, tudvalevő  azonban, hogy a köztársasági és tartomá-
nyi szelektorok (jómagam a vajdasági jelentkez őket rostáltam) útközben, 
önkezdeményezésre vagy elkésett nevezést is figyelembe véve ennél több 
előadást tekintettek meg. A f őválogató figyelmébe, tehát a sz űkebb keret-
be mintegy negyven színházi produkciót ajánlottak és ezek közül került ki 
az a tizenkilenc, mely jogot szerzett a szarajevói vendégszereplésre. Igaz, 
hogy végül szervezési meg technikai okok miatt két színház lemondta 
részvételét. És a valamelyest szigorúbb megméretést is csak négy-öt el ő-
adás viselte el. Ebből következően még a jelenség erejéig se ejtek szót 
a többi részvevőről. 

Vito Taufer fiatal szlovén rendez őre tavaly figyeltünk fel, amikor 
szintén a ljubljanai Slovensko mladinsko gledaiiš čében Nigel Williams drá-
mája, Az osztályellenség szlovén körülményekre adaptált kegyetlen 
színházi 'változatának döbbenetes agresszivitásával valódi sokkot idézett 
elő. Most egy merőben más színházi ideál jegyében készült el őadása, az 
Én nem vagyok én című, amelynek szerzője és rendezője volt egy személy-
ben. A multimediális színházi tapasztalatokat használja fel annak a csep-
pet se hízelgő  tézisnek bizonyítására, hogy az emberi faj önmagára esz-
mélése, a tulajdonjog kialakulása, a szexuális vonzalom egy örök körfor-
gást hozott lére a történelemben, a szituációk ismétl ődnek, az ember el-
vesztette eredendő  tisztaságát, ember embernek farkasa lett, a javító, job-
bító szándékok vereséget szenvednek, hordozóik sorra megbuknak. Taufer 
rendezése, akinek szerz ői gondolatmenetére, mint előadásából kitűnik, 
Shakespeare, Sheckley, Robespierre, Kardelj és még egy regiment gondolkodó 
eszméi hatottak, minimálisra csökkentett szöveggel az alaptézist a szín-
padi jelek gazdag rendszerével illusztrálva — amelyben a koreodráma 
metaforái dominálnak -, mozgalmas el őadást teremt, hatásában pedig 
a szkepszis és a romantikus reménykedés furcsa elegyével itatja át a 
publikumot. A történelemben tett hosszú utazás kezdetén az ősvilág, a 
százszínű  szűzi természet bontakozik ki színpadán; sértetlen, idilli flóra és 
fauna. És béke leng körül mindent, amíg a legértelmesebb, a legtörekv őbb 
majom végre kiegyenesedik, két lábra áll, többet lát és több teret követel 
magának. Ettől a fordulóponttól felgyorsul a színpadi történelmi folyamat, 
az „evolúció" félelmetes következetességgel teremti meg az önzést, a ha-
talmi érzést, hatalmi viszonyokat, vele együtt a gy űlölködést, a szerzésvá-
gyat, az erőszakot, melyek azóta is negatív jellemz ői emberi társadalmunk-
nak. Csakhamar bemocskolódnak a tiszta érzelmek, a sz űzi szenzualitás- 
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ban megfogant szerelem, a folyamatot képtelenség megállítani. S hiába 
jönnek később a különböző  Robespierre-ek az emberi jogról szóló kiált-
ványaikkal, hiába a papírra vetett megváltó eszmék, az ember felszabadí-
tásáért, megtisztításáért indított forradalmak, eredménytelenek az er ő-
szaknak szembeszegülő  erőszakok, az alkalmi vérfürdők, az emberiség ön-
pusztítása, létének bemocskolása tovább folytatódik. Az artaud-i szer-
tartásszínház válfaja született meg Vito Taufer rendezésében, és ez els ő-
sorban a fiatal színészek mozgáskultúrájával, a pantomim imaginációjával, 
a testbeszéd közérthet őségével ragad meg. Szentimentális utópista végki-
csengése, a szeretet és szerelem mindenhatóságának dics őítése kicsit a 
virággyerekek idealizmusát lopja vissza a színházba. 

A világ egyedülálló cigányszínháza a szkópjei Pralipe, mely a folklór-
hagyományok szokásos és szokványos ápolása helyett az artaud-i esztétika 
elemeit elsajátítva a maga képére alakítja a világ drámairodalmának jeles 
darabjait, a mítoszokat, ez esetben Szophoklész Oidipusz királyát. Több 
fesztiváli siker bizonyítja e maroknyi lelkes színházi ember m űvészetének 
relevanciáját, hatóerejét. A színház karizmatikus vezéregyénisége Rahim 
Burhan, aki a közelmúltban olyan el őadások alá írhatta nevét, amelyekkel 
— a nagyvilág mítoszait, sorstragédiáit önmagukon átszűrve — saját cigány 
világszemléletükről, érzelmeikről, viszonylataikról tudósíthattak. Az Oidi-
pusz-előadás három figyelemre méltó összetevőjéről kell megemlékezni, a 
játéktér szcenikai kiképzésér ől, a sajátos stílusról és az egyéni meg kol-
lektív bűnre vonatkozó burhani koncepcióról. A Pralipe színház Thébája 
gyászleplekkel körülhatárolt mocskos hullaházra asszociál. Sárban, iszap-
ban tapognak, csúszkálnak a szerepl ők. Kifelé, felfelé, a megtisztulás, az 
igazság felé hosszú falétra vezet, ezen távozik végül a vak király. De a 
többiek, a nép és Iokaszté — az előadásban nem követ el öngyilkosságot 
— itt marad, számukra nincsen megváltás, hedonista múltjukért tovább-
ra is vezekelniük kell, az egyéni áldozat nem menti fel őket. A trauma 
Thébában marad örökre. Iokaszté eszel ősen mossa, súrolja Oidipusz hát-
rahagyott sáros ruháit, de nemhogy az tisztulna, a fatekn ő  tiszta vize lesz 
egyre szürkébb, piszkosabb. Hiábavaló minden igyekezete, átok verte sorsa 
elől nem menekülhet. Burhan egy drasztikusan lecsontozott, alapmotívu-
maira redukált történetet játszat el a Pralipe meghatározó jelleg ű  modo-
rában, túlhajtott szenvedélyekkel, heves tempóval, féktelen expresszivitás-
sal, emfázissal. Archibald Margaritisz görög teatrológus szerint „a tragé-
dia lényegére tapintottak rá primitív klasszikus stílusukkal is, mely a 
mondatok, szavak, mozdulatok állandó, többszörös ismétlésével, bár a teat-
ralizmus felé mozdítják el a játékot, nyomatékosítják a szituációkat, a 
legfontosabbnak vélt szövegrészeket". Burhan hatáseleme, a flasch back, 
a filmes, tévés technika arzenáljából kölcsönzött visszajátszás, mapnetosz-
kóp-rafinéria gyakorisága azonban küls ődlegessége miatt dilemmát is okoz, 
hiszen színészei az igazi, belülről jövő  szenvedélyeket, szenvedélyes repli-
kákat ismételve, sokszorosítva azok negációja felé közelítenek, a stílus te-
atralizmusa egy idő  után automatikussá válik, így mentesíti a színészeket, 
hogy minden szót belülről érlelve, megélve és megkínlódva hozzanak fel 
magukból. 

Mile Korun Hamlet-rendezése a ljubljanai Mestno gledališ čébem egy-
szerre tudósít az alkotó művészi következetességéről és a társadalmi te-
matika iránti erősödő  szenzibilitásáról. Egyszerűségével, kifejező  eszközei 
nek választékosságával közvetlenül tud szólni egy hermetikus, már-már 
teljesen steril világról, ahol a gondolkodó, az értelmiséi Hamlet nem 
érezheti jól magát; embergyűlölő , hiszen látja maga körül a gazságot, a 
szemforgató álnokságot és fél ett ől a világtól, zavarban van,:feszélyezettsé-
ge, visszahúzottsága gátolja meg abban, hogy tettekkel törjön a rothadó 
államgépezetre. Ez a Hamlet nem termett vezetésre, harcra, inkább undo-
rodik, mintsem gyűlölne. A kapott feladat meghaladja — nem intellektuális 
— emberi képességeit. Korun két habitust, magatartást állít párhuzamba, 
Claudiusét és Hamletét. Két lehetséges pályát, karriert. A komparáció ked-
véért meglepő  szereposztást végez, Claudiusban megteremti Hamlet ellen-
párját, fiatalember, nemzedéktárs játssza ezt a szerepet. Gertrud, az anya-
királyné pedig élemedett korú matróna, akinek révén a gátlástalan, hata-
lomra törő  fiatal férj erőszakkal, fondorlattal valósítja meg célját. Gert- 
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rud az első  áldozata ennek a skrupulusok nélküli, cinikus gazembernek. 
Fia lehetne a hervadt királynőnek, de ez nem gátolja meg, hogy behálózza, 
elkápráztassa férfiasságával a női mivoltának utolsó hódító bizonyosságáért 
mindenre képes asszonyt. Amiután viszont segítségével az ősz királyt el-
teszik útjukból és a hatalmat kezébe ragadta, Claudius keresztülgázolt Gert-
rudon is, félredobja, kiszorítja az uralkodásból, nem avatja bele perfid 
manipulációiba. Hamlet okosabb, els ősorban tisztességesebb kortársánál, 
de mindig vesztes marad, hiszen olyan korban élnek, amikor az ember úgy 
elaljasult .. . 

Ugyancsak a jelen állapotokat tárgyalja Dušan Jovanovi ć  parabolisz-
tikus meséje, a Hadititok. A tavalyi Spliti Nyáron tartották ősbemutató-
ját, s mivel Belgrádtól Zágrábon át Ljubljanáig több szinház és színházon 
kívüli intézmény vett rész létrehozásában, találóan összjugoszláv produk-
ciónak nevezték. Rendezője pedig ki más, mint a legmerészebb, megdöb-
bentő  ötletekkel szolgáló fiatal színházi alkotónk, Ljubiša Risti ć . Érdeme, 
hogy Jovanović  szövegének groteszk és szatirikus rétegeit dúsította fel, 
aktuális társadalmi mondanivalóját szigorú profizmussal közvetítette, anél-
kül, hogy a gondolati mozgósító erőt, a művészetet háttérbe szorítva, po-
litikai plakátolvasásra használta volna fel. Az íróra jellemz ő  felaprózott, 
filmtechnikai jelenetezéssel készült allegorikus szatíra asszociációs köré-
ben mindenképp Orwell Az állatok farmja című  drámája tűnik fel, holott 
e keserű  „állatmese" a jugoszláv jelen számos vitális problémáját érinti 
és szereplői, emberek és állatok azonos súllyal vannak benne jelen. Irá-
nyítók és irányítottak, „emberek" és „állatok" közötti áthidalhatatlan sza-
kadékot mutatja meg, azt, hogy nem értik egymás nyelvét, pedig a Zooling-
visztikai Intézetet annak idején épp az állatok nyelvének dekódolása cél-
jából hozták létre. Ezt a Jugoszláviára vonatkozó metaforát egyetlen né-
zőnek nem kellett magyarázni. 

Végül a versenyelőadások közül méltatlanul kihagyott újvidéki Pro-
mena akadémiai színcsoport Marat/Sade-járól informatíve annyit, hogy 
az idei MESS egyik legzaklatóbb, legsúlyosabb színházi produkcióját vizs-
gaelőadásként rendezte főiskolás társaival Haris Pašović . Tavaly Vedensz-
kij Ivanovék feny őfája című  művével aratott kirobbanó sikert, most 
Peter Weiss drámájában ötvözte remekül a patológiai vonulatot a forradal-
mi eszméket hordozó részekkel. A forradalom genézisének ért ő  vizsgálata 
során az előadás egyértelmű  elítélésben részesít minden kizárólagosságot, 
az eseményekhez való puszta individualista és az egyént szem el ől tévesztő  
absztrakt közösségi ideát. 

Az említett előadásokon kívül a MESS műsorán szerepelt még: 
Mai színház — Klaus Mami: Mephisto — Belgrádi Nemzeti Színház; 

Csehov: Cseresznyéskert — dubrovniki Marin Držić  Színház; Pirandello: 
Ma este rögtönözve játszunk — Belgrádi Drámai Színház; Rostand: Cyrano 
de Bergerac — zágrábi Horvát Nemzeti Színház; Herbert Achternbusch: 
Ella — ljubljanai Glej Kísérleti Színház; „Jelenetek egy karakter életéb ől 
és álmaiból" — Ivo Andmć : Kisasszony című  regényének motívumai alap-
ján — Mosztári Népszínház; Džabir Ahmeti: Lázálom — szkopjei Nemzeti-
ségi Színház, albán társulat; Goran Sztefanovszki: Dupla fenék — szkopjei 
Drámai Színház. 

Szület őben lev ő  színház — Ivan Bakmaz: Házi terápia — varaždini 
August Cesarec Népszínház; Marko Kavaja: Kékvér — titogradi Crna Gora-i 
Nemzeti Színház; Krešimir Dolenčić : Boszorkányt vettem feleségül — zág-
rábi Egyetemista Művelődési központ. 

Díjasok: 
Arany babérkoszorú: 1. Cyrano de Bergerac; 2. Hamlet; 3. Hadititok. 
Rendezői díj: Paolo Magelli (a Pirandello-rendezésért). 
Színészi díjak: Petar Kralj (Mephisto), Mira Stupica és Vlastimir Đu-

za Stojiljković  (Ma este rögtönözve játszunk), Mustafa Nadarevié (Cyrano). 
A Szület őben lev ő  színház műsorának legjobb előadása a Marat/Sade, 

mely a 25. MESS legsikerültebb experimentumaként elnyerte a Három 
Aranycsillag nevű  nem hivatalos díjat is. 

A szarajevói MESS továbbra is amorf állapotú rendezvény. Remélhe-
tően jövőre már művészileg és társadalmilag is verifikált koncepcióval 
igazolja egykori hírnevét. 
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JUHÁSZ L. GÉZA 

KIVÁLÓ EREDMÉNYEK, NAGY TÁVLATOK 
A TÍZÉVES ÚJVIDÉKI MYÍVÉSZETI AKADÉMIA 
iUNNEPSÉGSOROZATÁRÓL 

Egy teljes hétig tartott a megalakulásának tizedik évfordulóját ünnepl ő  
újvidéki Művészeti Akadémia rendezvénysorozata, amellyel kilépett (sz űk-
re szabott) falai közül, s egy átfogó koncepcióval bemutatkozott a nagy-
közönségnek. Ezért a bátor, de tervszer ű  és megfontolt lépésért minden 
dicséretet megérdemel a szervez ő  bizottság is, amelynek a professzoro-
kon kívül számos tekintélyes társadalmi poli 'fikai dolgozónk is tagja. 

Az ünnepi hét alatt bemutatkozott az akadémia mindhárom tan-
széke (a zenei, a képzőművészeti és a színművészeti osztály), a diákok 
ugyanúgy, akárcsak a tanárok, de még külföldiek is szerepeltek azokról 
az akadémiákról, amelyekkel együttműködünk. A műsor tehát nagyon 
gazdag volt, átfogó jellegével sikerült bemutatnia a m űvészképzés stádi-
umait és eredményeit, és élményszerű  produkciókat nyújtania a közön-
ségnek. Az összbenyomás tehát feltétlenül nagyon kedvez ő, mind minő-
ség, mind mennyiség tekintetében, még ha nem is mindig a kész ered-
mények, hanem inkább a távlatok, ez az óriási művészeti potenciál vál-
tott ki csodálatot. És itt nemcsak a zenei szakra gondolunk, habár az a 
legszámosabb (hozzávetőlegesen 150 diákkal) és az ünnepségen is a leg-
több teret kapta, hanem a színészekre, a rendez őkre, a képzőművészek-
re ugyanígy. 

Azt, hogy az elmúlt évtized alatti intenzív és magas színvonalú mun-
kát, amely folyamatában ritkán látványos, mennyire nem tévesztették 
szem elől az illetékesek (még ha az anyagi körülmények ezt sejtetik is), 
azt bizonyítják Vladislav Radakovi ć  üdvözlő  szavai az április 22-i, vasár-
napi megnyitón a Szerb Nemzeti Színház kistermében. Radakovi ć  a szer-
vező  bizottság, valamint a Tartományi Oktatási és Művelődésügyi Bi-
zottság elnöki minőségében az akadémia megalakulásának körülményei-
re emlékeztetett, Vajdaság SZAT sokoldalú gazdasági, társadalmi, politi-
kai és kulturális fejlődésének szerves részére, népeink és nemzetisége-
ink akaratának kifejezőjére. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a tudomá-
nyos és a művészeti fejlődésben nagy eredményeket értünk el, és hogy 
mindebben akadémiánknak is megvan a saját helye, feladatköre és felel ős-
sége. A művésznevelésben a fiataloknak megadjuk azt a lehetőséget, 
hogy az alkotáson keresztül ismerjék meg az igazságot. 

Iván Kovács dékán, ismert zeneszerzőnk vázolta fiatal intézmé-
nyünk eddigi fejlődésének irányvonalait, hangsúlyozta a nyíltság elvét 
minden hazai vagy külföldi hasonló intézmény iránt, amelyben az egyet-
len mérce a magas szint és a szakmai tudás a művészi tehetséggel ötvöz-
ve. Az elért eredmények és tekintélyünk, mondotta, nyilvánvalóan annak 
is köszönhető, hogy nem hagytuk érvényre jutni a helyi és más jelleg ű  
bezárkózásra irányuló törekvéseket. Kovács megköszönte azt az önzet-
len segítséget, amellyel a hazai és külföldi intézmények hozzájárultak aka-
démiánk útnak indításához, de nem hallgatta el, hogy munkakörülmé-
nyeink a mai napig sem kielégít őek. A megoldást sokkal könnyebb len-
ne kivárni, fejezte be a dékán, ha az belátható id őn belül reálisnak lát-
szana. 

A Művészeti Akadémia ünnepi hetét, műsorának gazdagságát, ki-
emelkedő  produkcióit legjobban, azt hiszem, úgy érzékeltetem„ 'az =ese-
mények krónikásának szerepét vállalom, de nem teljes, rp' e; törekedve, 
hanem a válogatás önkényességének vádját kockáztatva Kezdein ' tehát 
az üdvözlő  beszédeket követő  ünnepséggel. (A kronológiai sorrendet már-
is felborítván: a műsor előtt fél órával nyílt meg a prágai Szépművé-
szeti Akadémia tanárainak közös tárlata az el őcsarnokban, reprezentatív 
és retrospektív jelleggel.) A kivételesen magas színvonal, az alapos felké-
szültség máris megmutatkozott: akadémiánk vegyes kara, Boris Černo-
gubov vezényletével, példás fegyelmével és kim űvelt hangzásával váltot- 
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ta ki a lelkesedést. A színészek közül hadd említsünk néhány nevet: Lász-
ló Sándor (Virág Mihály diákja), Gordana Đurđević  (aki Branko Plešá-
nál tanul), de Ana Jaj čanin docens és Rade Markovi ć  rendkívüli tanár 
is elmondtak egy-egy monológot. A kamarazenekar már halványabb volt, 
istenkáromlás volt Vivaldi négyzongorás versenym űvét így összekuszál-
ni — ami viszont csak némi gyakorlást és alapvet ő  karmesteri felkészült-
séget igényelt volna. 

Külön figyelmet érdemelt a harmadéves magyar színésznövendékek 
esti előadása: Arthur Schnitziler Körtánca a századforduló monarchiájá-
nak tipikus szerelmi jeleneteibőla11, szituációk füzére, nem kerek egész. 
Viszont nem kétséges, hogy akadémiai et űdnek kiválóan alkalmas, tehát 
egy más elvárási sík könyörtelenül csalódást fog okozni kritikusnak-néz ő-
nek. Ezért természetes is, hogy a remekbe szabott alakítások mellett da-
rabosakat is láttunk, és talán igazságtalanság lenne bárkit a többi fölé 
helyezni a színésznövendékek közül, de azt örömmel nyugtázhatjuk, hogy 
nagyon jó „anyag" fog jövőre diplomálni, s a lelkes fiatal művészek által 
biztosan tovább fog gazdagodni színházi életünk. 

Hétfőn a zeneszakos diákok a péterváradi épületben hangversenyez-
tek, rossz teremben (mert nincs másik), és hát eléggé különböz ő  szinten 
is. Itt látszott meg, milyen is az a művészpotenciál, amellyel az akadémia 
rendelkezik, akik még főleg „gyúrják a billentyűket". De a gyönyörű  fel-
villanások miatt is érdemes volt őket végighallgatni, s a becsületes hoz-
záállás, az átélés több-kevesebb sikere, a buzgalom mindenképpen meg-
nyerő  tulajdonságok. Számomra a legnagyobb élményt, talán intellektu-
álisan érett játéka miatt, Szebenyi Magdolna jelentette Valentini szonátá-
jának tolmácsolásában. A szabadkai csellista, aki a nagy tekintély ű  Mirko 
Molnarnál tanult, most a fiatal Varga István docensnél folytatja tanulmá-
nyait első  éven, és valóban nagyon sokat ígér ez a szereplése. 

Este két diplomafilmet láthattunk az Újvidéki Színház nagytermé-
ben, Živko Popović  és Jan Makan munkáit, amelyek közül egészen nyil-
vánvalóan csak a második érdemel figyelmet. Itt viszont valami mást kell 
megjegyeznünk, az akadémia sajátoságos helyzetét szemléltetve: a ren-
dezőknek ez a nemzedéke 1978-ban indult, s hogy máig is csak a fenti kett ő  
diplomálhatott, ez nem rajtuk múlott — ugyanis egyszer űen nincs pénz 
a filmekre. 

Az akadémia díjnyertes muzsikus diákjai — kedden léptek fel a 
Rádió M-stúdiójában, mind igen magas szinten. Ezért csak egy talán ke-
vésbé fontos külsőséget vetünk a rendez ők szemére, ami már mellesleg el ő-
ző  napon is feltűnt: túl sok zongoristát szerepeltetnek, s szokatlanul so-
káig tartanak a hangversenyek. Talán ez is az oka, hogy helyenként saját 
szándékukat meghazudtolva játszanak, hiszen a 40-50-es létszámú közön-
ség igazán nem nevezhető  nyilvánosságnak. 

Szerdán, április 25-én a Matica srpska képtárában Milivoj Nikola- 
jević  festőművész, a Vajdasági Tudományos és M űvészeti Akadémia rendes 
tagja, az akadémia volt professzora nyitotta meg a diákok tárlatát. 
Meleg üdvözlő  szavai, melyekkel a munkákat figyelmünkbe ajánlotta, az 
egész rendezvénysorozatra jellemzőek voltak: ha nincsenek is még komp-
lett egyéniséget, letisztult technikát és szilárd koncepciót tükröz ő  alko-
tások, hiszen a szakmát még most tanulják, a tehetség kétségkívül 
jelen van, s érdemes tetten érnünk az alakuló, forrongó m űvészetet. Az 
alkalmi hangversenyen Branislav Vukasovi č, fiatal baritonistánk aratta 
(megérdemelten) a legnagyobb sikert, akit az ősszel Papagenóként ismer-
hettünk meg „rászabott" szerepben, Mozart Varázsfuvolájában. 

Szerda estére zsúfolásig megtelt a Szerb Nemzeti Színház kisterme: 
a moszkvai Csajkovszkij Konzervatórium három diákja lépett fel, aka-
démiánk vendégei. (Megjegyzendő, milyen tekintélynek örvendenek a 
székvárosban a szovjet vendégek: legyen az balett, opera vagy hangver-
seny — mindig minden jegy elkel.) Andrej Piszarijev másodikos zongo-
rista a Rahmanyinov-verseny győztese; az a diák, aki „mindent tud"; 
óriási szellemi és manuális koncentrációval játszik, minden szempontból 
tökéletes — csak éppen a lényeget hiába kerestem benne: az egyéniséget. 
Ilija Kaljer L. Kogannál tanult, most V. Tretyakov felügyelete alatt he-
gedül (1981-ben 18 évesen megnyerte a génuai Paganini-versenyt) és nyilván 
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Konzervatórium „nagy ágyúja" a közelg ő  Csajkovszkijra. Technikailag 
kiváló, tónusa jellegzetesen — oroszosan — lágy, de mondanivalója is. 
A legjobb szerintem Vladimir Bogacsov volt, végre egy igazi olasz bel-
canto-iskolájú orosz tenorista, aki 24 éves kora ellenére világklasszis. 
Mellesleg tavaly megnyerte a brüsszeli Grand prix-t. Hangereje bámulatos, 
technikája csodás, hangszíne természetesen férfias. Megjegyzend ő  még, 
hogy a zongorista két kollégája kíséretét is ellátta, mégpedig kiválóan, 
ami szólistanál ritkaság. A közönség óriási lelkesedéssel üdvözölte az 
oroszokat, s mindegyiken két-két ráadást is behajtott. 

Másnap sajnálatosan, betegség miatt elmaradt máris nagyhír ű  fiatal 
rendezőnk, Haris Pašović  diplomaelőaclása: Peter Weiss Marat/Sade da-
rabja. Ezzel valóban komplettebb lett volna a rendezvénysorozat, annál 
is inkább, mert az akadémia másod- és harmadéves diákjai játszanak. 

Pénteken léptek fel az M-stúdióban a zeneszakos tanárok és munka-
társak, mégpedig igen szép számú közönség előtt. Valóban kitűnő  produk-
ciók sorakoztak, zongora, hegedű, kvintett, kamarazene, s én csak az elfo-
gultság vádja mellett emelhetek ki valakit. Viszont Kinka Rita amúgy 
is elsőként szerepelt, meg hát el őször is hallottam a tanárok sorában. 
Ez a szabadkai leány mindamellett akadémiánk büszkesége is: itt vég-
zett Timakin professzornál (akinél annak idején Pogorelii tanulta a szak-
mát Moszkvában), s tavaly Arbo Valdma docens diákjaként magisztrált; 
azóta tanársegédi rangban dolgozik nádunk. Rita régi ismerősünk, de 
Zágrábnak is, Belgrádnak is, hogy ne soroljuk tovább; tudjuk, hogyan 
játszik — és mégis az a művész, akivel minden találkozás új élményt 
jelent. Ha mégis külön jellegzetessége volt ennek a fellépésnek, az az 
oldottság volt, ami viszont nem ment kárára a koncentrációnak, Liszt 
Itália-ciklusából játszott darabjainak, vagy a VI. magyar rapszódiának. 

Az ünnepség utolsó napján, szombaton este gálakoncertet tartottak 
a Szerb Nemzeti Színház nagytermében. A Vajdasági Filharmóniát aka-
démisták erősítették fel. a négy szólista is diák volt, a karmesteri pálca 
pedig Mlladen Jagušt mester kezében volt. A hangverseny színvonalával 
azonban már volt egy kis baj. Hiába az ország legjobb dirigense, aki a 
zenekart mindenkinél jobban ismeri (mellesleg akadémiánk volt tanára), 
a fúvósok gyengék, az ütőhangszerek nem engedtek a negyvennyolcból 
(a saját ritmusukból), s örök betegség, hogy filharmóniánk meg akar 
húzódni az árnyékban, „hiszen ott a szólista, azt figyeljék ..." Viszont 
ezúttal a szólisták is rossz napot fogtak ki, tudom, hogy mire képesek. 
Míg ugyanis Lévai Laura Mozart fuvolaversenyét némileg vérszegényen, 
de mégis elfogadhatóan adta elő, az ugyancsak szabadkai Jasminka 
Stančul Chopin e-mollja nem volt kielégítő . Utóbbi legfeljebb az els ő  tétel 
frazeálásában csillogtatta meg tehetségét, de a futamokat általában gyen-
gén, szinte felelőtlen hanyagsággal vette. Közben kínos volt a koncert-
zongora regisztereinek kiegyensúlyozatlansága is, meg hát a Steinway 
éles hangja nem is igen való Chopinre, de hát ez nem kifogás. Kemal 
Gekić  Esz-dúr zongoraversenyével mindenesetre jobb benyomást keltett: 
magabiztosabb volt, zenei gondolatai is tisztábban rajzolódtak ki. Mateja 
Marinković  hegedűs kitűnő  felkészültségéből pedig éppenséggel semmit 
sem láttunk, Sarasate Carmen-variációžt felháborítóan pontatlanul ját-
szotta', s mindannyian alig vártuk, hogy véget érjen a m ű, talán a szólista 
a leginkább. Úgyhogy a gálaest nemhogy koronát tett volna az ünnepségre, 
de némileg még el is rontotta az összbenyomást. 

Ezt a rendezvénysorozatot gazdagsága, koncepciója, min ősége és fel-
mutatott perspektívái alapján egészében csakis dicséret illeti. A bemu-
tatkozási elképzelés igazán megnyerő, s követendő  példa az is, hogy ilyen 
bátran kiálltak diákok-tanárok a nagyközönség elé egy becsületesen elké-
szített programmal. Mondhatnók, ennél mi sem természetesebb, hiszen 
szakmájukból többé-kevésbé adódik a nyilvános szereplés — ám ez mi-
felénk éppen ennyire mégsem magától értet ődik. S szinte hihetetlen, de 
tény: az akadémián magán éppen semmiféle ünneplés nem folyt, elma-
radtak az ünnepi ebédek, a pohárköszönt ők. És nyilván nem csak azért, 
mert erre se pénzük, se helyiségük nincsen (és különben is takarékosko-
dunk), hanem azért is, mert ez nemigen jár együtt a m űvészettel. De 
nemcsak ebben mutattak példát a fiatal művészek és tanáraik. 
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CSORDÁS MIHÁLY 

KÖNNYŰ  ÉS NEHÉZ CSATÁK 
KÉT SZÍNHÁZI BEMUTATÓRÓL 

Tehet-e valamit és mit tehet egy-egy színház az új drámai törekvések 
szolgálatában? Mennyiben lehet máról holnapra alakítója a m űvészeti 
ízlésnek? — teszi fel magának a kérdést az utóbbi hónapok újvidéki 
és szabadkai rendezői próbálkozásainak tanúja. Hiszen két hivatásos 
együttesünk mintha perbe szállt volna néhány darabban a színpadon 
folyó játékról alkotott tegnapi és mai fogalmunkkal: az ismert hagyo-
mányos szövegekre modern produkciót épített, de az avantgarde m ű-
veket is átminősítette, „idegen talajba" ültette. 

Ezek a kísérletek nyilvánvalóan nem haszon nélküliek, mint ahogy 
egyetlen olyan kísérlet sem az, amely nemes célt szolgál. Persze, ered-
ményeik rejtettek, alig regisztrálhatók. Rejtettek, mert nem mutat-
koznak meg magában a kérdéses el őadásban, hanem csak ennek az elő-
adásnak a hatásaiban, következményeiben. Beleépülnek színházi kultú-
ránk egészébe, a benne érvényre jutó elképzelésekbe, s ezek révén az 
újabb és újabb produkciókba. 

Napjainkban Vajdaságban az alapszövegt ől részben vagy teljesen 
független színpadi játék apró „korszakát" éljük. Két társulatunk — be-
kapcsoilódva a hazai ilyen jellegű  próbálkozások láncolatába — a játék 
becsületéért folytat kemény harcot a „világot jelent ő  deszkákon". 

A nemzetiségi kicsiny színházak is sokat tehetnek egy-egy stílus-
eszmény realizálásáért, hiszen jobb produkcióik általában eljutnak a 
különféle országos, köztársasági vagy tartományi szemlékre, de magá-
ban az anyaszínházban is élvezheti az el őadásaik egy részét a nem magyar 
ajkú közönség is, ugyanis legtöbbször gondoskodnak a szervez ők a szi-
multán fordításról. 

Hogy valamely bemutatót nem követi rögtön a színházm űvészetünk 
alapjait „megrengető" vita, az még nem jelenti azt, hogy ne indítana el 
egy újulási folyamatot, s ne adna sok-sok ötletet a vállalkozó szellem ű  
szakembereknek. Így a szabadkai és újvidéki együttesek próbálkozásai 
is, amelyeket a legtöbbször ugyan megfelel őképpen értékelnek, ám ame-
lyek csak hetek, hónapok múlva vonják igazán magukra a szakmai körök 
figyelmét. Persze, egyáltalán nem végleg későn. 

Nézzük hát a két bemutatót, amelyek mindegyike kacérkodott va-
lamiképpen a varázslatos ismeretlennel. Mindegyikben új törekvésre vilá-
gít rá a vakító rivalda. 

A PIHENŐ  SZÍNHÁZ 

Jacques Deval Potyautas című  zenés vígjátékával arra tett kísér-
letet a Szabadkai Népszínház magyar együttese, amire tulajdonképpen 
időközönként szüksége lenne minden társulatnak: egy gördülékeny ko-
médiában jusson friss levegőhöz, pihenje ki úgy igazából magát, hogy 
ereje és kedve növekedjék a nagy m űvészi vállalkozásokhoz. Hiszen alig-
ha tarthatná a t őle megszokott tempót olykori lazítás nélkül. S a közön-
ség is sóvárog a könnyed játék örömére, különösen ha egy népszínház 
nézőterén üldögélve szoktatta szemét a rivaldafényhez! 

Nagy hagyományokkal rendelkező  színházművészet a miénk, még-
sem alakultak ki benne az évtizedek során azok a természetes viszony-
latok, amelyeken belül ki-ki pontosan tudná a maga feladatát. Különb-
ségtétel nélkül mindkét együttesünktől modern drámák kísérleti előadá-
sait várja el a szakma és a kritika, szórakoztató színm űvek bemutatá-
sát pedig a széles nagyközönség. Hajlamosaik vagyunk arra, hogy a 
jelenkori művészeti jelenségek megítélésekor keverjük a szezont a fa-
zonnal: a teljesítményeket ne a min őség mércéivel, hanem teleologikus 
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kategóriákkal (pl. műfajokkal, irányzatokkal) mérjük. Kiderül aztán, hogy 
egy rosszul megrendezett abszurd dráma el őadása sokkal jobb, mint 
egy jól megkomponált musical. Ki tudja, miért hisszük: egy kicsiny 
kultúrának csak abban nyilatkozhatnak meg az ambíciói, ha modern 
szövegek produkálására vagy reprodukálására vállalkozik ... Ha a vele 
szemben támasztott ilyen téves elvárásoknak igyekszik eleget tenni egy-egy 
társulat, könnyen tévedhet a jellegtelenség ingoványos talajára, ahonnan 
kikecmeregni azután csak mások (például a vendégrendezők) segítségé-
vel tud. 

Előítéleteinket tartják szemük előtt a színházak, amikor oly szé-
gyenlősen tűzik műsorukra a szórakoztató célzású zenés darabokat, pe-
dig ahogy a napi nehéz munka után az ember kirándulni megy, bennük 
piheni ki magát egy fejlődő  kultúra, amelynek joggal lehetnek pihen ő-
napjai, -órái. 

Megtörni ezt a hazug varázst! — t űzte most maga elé célul a sza-
badkai együttes. Szabadon szórakoztatni a közönséget, de mindenképpen 
ügyelve arra, hogy a maga műfajában igazán színvonalas produkciót 
készítsünk elő  a számára. Mert ez sem könnyű  feladat, miként a Potya-
utas rendezője, Sándor János, a Szegedi Nemzeti Színház munkatársa 
megfogalmazta a színlapon olvasható nyilatkozatában: „Pokolian nehéz 
dolog a színházban mesét mondani, és már a rajtnál tisztában lenni 
azzal a csékélységgel, hogy a szakemberek a m űfajt nem értékelik." 

Egy-egy ilyen kedvezőtlen tény tudomásulvételekor önkéntelenül ke-
resi a rendező, a színész, de a közönség is a dolgok miértjeire felelő  vá-
laszt. Valóban: miért? Nyilvánvalóan történetileg kialakult el őítéleteink 
miatt. Hiszen jól tudjuk egyébként, hogy nemcsak a színház, hanem a 
társművészetek bármelyik műfaján belül is lehet értékes vagy értékte-
len alkotást létrehozni. Arra pedig semmi sem kötelezhet bennünket, s őt 
jó, ha nem kötelez bennünket, hogy odafigyeljünk el őítéleteink fülünkbe 
seppegéseire. Nem hallgatott oda most a szabadkai gárda sem, és teljes 
hittel a tiszta játékra esküdött fel az egyszer ű  kis mese előadásakor. 
Ez a játék persze hol egészen önfeledtre és könnyedre sikerül, hol 
csikorgott kicsit, de tendenciáiban mindenképpen el őremutatott. Alkal-
mat adott az elfogulatlan szemlélőnek, hogy megvárja, mi születik meg 
a próbálkozásból, és akkor vonja le a maga következtetéseit. 

Persze, e felé az eszményi hozzáállás felé legfeljebb csak közelít napja-
ink közönsége. Ám azonnal észrevette, hogy .a Deval-darabban most sza-
badon lélegzett, szórakozva pihent a színház. Az önfeledt játék b űvöleté-
ben Jónás Gabriella, Albert János és Árok Ferenc a zsongl őr ügyessé-
gével szórakoztatta a nagyérdeműt. Az előadás hamis skálahangjai is 
megütik a fülünket, benne a rutinos megoldásokat is észrevesszük, még-
is igazi színházi élménnyel leszünk gazdagabbak. 

Csoda történik most ebben a darabban: még a botlábúak is táncra 
perdülnek, s ha más nem segít az ilyen-olyan bajokon, hát segít egy 
kicsiny karikírozás, valamicske változtatás a mű  mondandóján. Mind-
ez persze csak akkor, ha a vígjáték jobb, frissebb, frappánsabb lehet 
tőle. 

A színpadi csoda részeseiként az sem zavar bennünket, amikor 
meglepődve látjuk: a lendületes tánc hevében nem minden színész lába 
hallgat a gazdájára (és legfőképpen a rendezőre meg a zenére). Sajátos 
cinizmussal kacsint ránk hát a rendez ő, mintegy mondva: az emberek 
törpeségünkben olykor önnön karikatúrájuk is. Türelmesen várjuk hát, 
hogy Albert János kezdjen táncba, aki valóban az ilyen szerepekre szüle-
tett. Kiegyensúlyozott alakítása rajzolja meg a legélesebb vonallal en-
nek a produkciónak az arcélét. 

A hasonló jellegű  újvidéki próbálkozásoktól eltérően a szabadkaiak 
nem szakadnak el a szerző  eredeti meséjétől: a dúsgazdag leányt a luxus-
hajón potyautasként Amerika felé kísérő  szegény fiatalember szerelmes 
lesz a szintén meggazdagodni vágyó szép, de vagyontalan lányba, akinek 
— a véletlenek véletlenje folytán — a kabinjában bújt el. Mindössze 
ennyi e vígjáték alfája és omegája, ebből táplálkozik szerteburjánzó cse-
lekménye. Sándor János érdeme, hogy élettel töltötte be a színpadot, s 
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a színészeké, hogy úgy adták elő  a fülefarkanincs mesét, hogy a néz ő-
téren ülőknek kellemes órákat szereztek. A rendez ő  ugyan nem stili-
zálta át a komédiát, de — mint valami üres akkumulátort — feltöltötte 
művészetének vibráló áramával, hogy ne az érdekeljen bennünket, mi 
minden esik meg Raoullal és csábos szépség ű  kabintársával (az őt be-
fogadó és rejtegető  Martinével), hanem az: miként élik meg ezeket az 
apró kalandokat? Öröm és bánat, szeretet és gy űlölet, csalás és öncsa-
lás hullámaiban vergődnek ezek a Deval-figurák, akiket a századel ő  és 
-közép polgársága annyira a magáéinak érzett. Más úgysem vigasztalhatta 
sanyarú sorsa miatt, mint az utópisztikus remény: véletlenül éppen ő  
válik egyszer gazdaggá, éppen neki kedvez majd a szerencse ... S mivel 
fehér holló volt akkor is, máskor is a milliomossá kivakarodó éhenkó-
rász, a csábítás még erősebb, kifejezettebb lehetett. A próbálkozások el őtt 
lebegett a nagyon kevesek váratlan szerencséjének a példája. 

A tánc — mint említettük — áttételesen, karikírozott formájában 
vitt frisseséget az előadásba. Rá elsősorban Albert János építette szere-
pét, bizonyítva, hogy a vajdasági színjászásnak ma is a legkiválóbb éne-
kes-táncos színésze. 

Jónás Gabriella jó partnere volt Albert Jánosnak és Árok Ferencnek. 
az  éneklésben és táncolásban, ám alakításában Martine jellemének a 
leheletfinom megformálására helyezte a hangsúlyt; bels ő  töltést adott 
tulajdonságainak. 

Árok Ferenc stilizálta leginkább (a rendez ő  helyett is) szerepét, 
ismételten igazolva: a legjobb óra pontosságával képes id őzíteni poén-
jeit, groteszk mozdulatait. 

Baráth Ibolya koreográfiájában teljesedett hát ki ez az élvezetes 
produkció, amelyhez csupán elfogadható keretül szolgáltak Aleksandar 
Zlatković  díszletei, de amelyben a jellemkomikum intenzitását növelték 
Pataki Éva jól megtervezett jelmezei. 

Az örömteli, tiszta játéknak ezt a nem hibátlan, de igényesen elké-
szített előadását lánia kell a kicsiny falusi színpadok közönségének is. 

„VÉRES" KÜZDELEM 

A játék a játékért mottójára alkotta meg Újvidéken a maga sajátos 
előadását Csizmadia Tibor szolnoki vendégrendez ő  is, ragaszkodva ugyan 
Alfred Jarry szövegéhez, de szem el őtt alig tartva azokat a követelmé-
nyeket, amelyek a darab előadásával kapcsolatban a nagyobb és kisebb 
világ színházaiban az 1896-ban lezajlott botrányos ősbemutató óta kiala-
kultak, s amelyeket mégis vétség teljesen eliminálni. 

Nem a nagy akarások hiányoztak mégsem az übü király mostani 
színpadra 'állításának igazán alapos el őkészítéséből, hiszen az utóbbi idő-
ben aligha láthattunk olyan vajdasági el őadást, amelyet annyira szívvel-
lélekkel, annyi verejtékes munkával dolgoztak volna ki szinte szavaira bont-
va, mint éppen ezt. A főszerepekben a színpadi sikerért „véresen" megküzd ő  
Bakota Árpád és Ladik Katalin akkora erőt fektetett be alakításába, 
hogy akarásaikról csak a legnagyobb elismerés hangján szólhatunk. Saj-
nos, törekvéseiket nem követte a várt eredmény, alakításuk nem illesz-
kedett bele szervesen a produkcióba, a mimikára és (kevésbé) a gesztu-
sokra szorítkozó öncélú játék pedig nem tudta lekötni a közönséget. 

A szöveg ilyen sűrítése szemmel láthatóan ölte meg a színpadon 
Jarry abszurd drámáját. Csizmadia Tibor rendez ői vízíója mintha na-
gyobb teret kívánt volna — teljes egészében nem fért be az újvidéki 
kicsiny színpadra. Itt, ebben az előadásban csak beszéltek — megérteni 
az egymáshoz ragasztott asszociációkat pedig csak az oldottabb abszurd 
játék révén lehetett volna. Int így aztán a néz ő, és hallgatta ,a villám-
gyorsan pörgő  történetet 1.7bü papa és Übü mama mérhetetlen gonosz-
ságáról, kapzsiságáról, gyűlölködéséről, és szemlélte a színpadra .helye-
zett vécékagylósort kétfelől emelkedőben, jobb felől felettük az akvárium- 
mal, amelyben bizonyára áramütésekkel idegesített halak csapkodtak al-
kalmas pillanatokban. Nem értette az egészet, mert_ nem is igen volt 
mit értenie rajta. Amit az übüi lázadás lényegér ől már az első  jelene 
tekben megértett, azon a kés őbbiekben nem volt mit figyelnie. 
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Titok maradt azonban a "számára, miben is áll Alfred Jarry jelleg-
zetes színházának a varázsa, miben áll a szerző  formabontása, hogyan 
alkothatóak szavak ú forniahyelvi ábécéjéből? Hogy ezekkel a szavak-
kal a magunk életének néghtívumait fejezhessük ki, a magunk hibáit 
leplezhessük le — Jarry szellemében. 

Csizmadia Tibor rendezői koncepciója eleve megfosztotta a kis hár-
mast (Gyenes Zita .főiskólii hallgató tartozik még bele) a nagy alakítás 
lehetőségétől. Hiszen a 'Jékely Zoltán fordításában kapott kivaló szöveg 
csak akkor érvényesülhetett volna színpadunkon, ha nem neki „adja a 
fő  szerepet" a rendező. Már a kezdő  jelenetek során egyértelműen kide-
rült: a mimikán kivid a játék sok-sok más elemét igényelte volna az 
übü király beix'iutatása, s akár még néhány szerepl őt is. 

Még valami gátolta a színészeket a kifejezésben:, a darab móndari-
dójának szétszórtsága, az író üzenetének apró mondatokba tördeltsége. 
Szinte sírt a lelkünk óriási erőfeszítéseiket látva, amelyeket o követett 
néhány emlékezetes kép, néhány , . hatásos megnyilatkozás,  T' jdorsk 
pen egy elképzelés csődjének voltunk Így a tanúi, nem pedig a résZtve 
vdk rossz teljesítményeinek. önmagában ugyanis megállja a helyét min-
den alakítás, csak m intha nem egy és ugyanazon produkcióim a része 
lenne, nem szerveződik egymással égésszé. 

Eljutottunk hát a következtetésig: a közönséggel tulajdonkép pen 
senki sem tart élő  kapcsolatot ebben az előadásban, amely ugyan ,-  ú j sze-
rű, de egyben je llegtelen is, feleslegesen annyira elvont, túldíszített. 
Benne Alfred Jarry írói üzenetére nem lehet ráhallani. Arra az üzenetre, 
amelyet a drámából az irodalmat tanuló nemzedékek sora ismert meg. 

Ami mégis mentette ezt a próbálkozást, az Bakota Árpád és Ladik 
Katalin szerepformálása. Mindketten komolyan vették feladatukat, és . 
igyekeztek a lehető  legtöbbet nyújtani tehetség-ükből-tudásukból. A darab 
elején  mintha sikerült volna is misztikus ködbe vonniuk a kell ő  hangu-
lati töltéssel kimondott mondatokat, s úgy tetszett, ez elég ahhoz, hogy 
valamilyen-olyan színházat teremtsenek. Az eldarált szavak egyhangúsága 
aztán szétoszlatta a sejtelmes ködöt, és így lemeztelenedett el őttünk az 
elemeiben szegény játék. 

Bakota Árpád számára a nagy bizonyítás lehetőségét jelentette az 
übü király címszerepének megformálása. Nem is viszonyult hát félváll-
ról nehéz feladatához: sok-sok fáradsággal csiszolt ki minden szót, min-
den arc- és testmozdulatot a bemutatóig. A színészi eredményekért foly-
tatott küzdelmet még akkor sem adta fel, amikor már maga is rájött, 
hogy nem védekezhet tovább az ismétlések kényszere ellen. 

Ladik Katalin jóval nagyobb színészi eszköztárából választhatta ki 
a jelen esetben alkalmazható megoldásokat. A játék vezérfonalát azon- 
ban hiába próbálta kezével kitapintani a rendezés összekuszálódó szálai 
között. 

Antal Csaba vécékagylósoráról joggal kérdezhetjük: miért ez, és mi-
ért nem valami más? Hiszen más is lehetne. Igaz, a mű  1896. évi ősbe-
mutatóján a „szar" szónak a színpadról való elhangzása miatt tört ki a 
botrány, és a díszletnek egyébként is van a darab mondandójával rímelő  
szimbolikus jelentése. Mégsem eléggé funkcionális, miként Branka Pet-
rovié látványos jelmezkollekciója sem. 

Jácques 1levál: POTYAUTAS (zenés vígjáték) :  Fordította: Máthé Klára. Rendezte: 
Sándor János m. v. Szereplők: Jónás Gabriella (Martine), Árok Ferenc (Raoul), Takács Imre 
(Ogden), Bada Irén (Barbara), Tallós Zsuzsa (Nicole), Dóró Emma (Yvonne), Juhász Anna 
(Aline), Albert János (Ferboise), Vajda Tibor (Pivier), Szél Péter (Bardóú), Nagy István (Ivan), 
Sebestyén Tibor (hordár). Díszlettervez ő : Aleksandar Zlatković . Jelmeztervező: Pataki Éva m. v. 
Zene: Nádas G. — Gyenes I. Vezényel: Murényi Mátyás. Koreográfia: Baráty. Ibolya tn. v. Kor-
repetitor: - Nagy Edit. Bemutató 1984. március 16-án, pénteken, a Szabadkai Népszínház nagy-
termében. 

Alfred Jarry: ttBfJ KIRÁLY (abszurd dráma). Fordította: Jékely Zoltán. Rendezte: Csiz-
madia Tibor m. v. Szereplők: Ladik Katalin, Bakota Árpád és Gyenes Zita f. h. Díszlettervez ő : 
Antal Csaba m. v. Jelmeztervező: Branka Petrövič  ni. v. Zenei aiiinkatárs: Lengyel Gábor m. v. 
Bemutató 1984. március 20-án, kedden, az U jvidéki Színházban. 
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KLEMM JÓZSEF 

A KIS(SZERÚ) FILMEK SZEMLÉJE 
JEGYZET A .31. BELGRÁDI RÖVIDFILMFESZTIVÁLRÓL 

Az 1984. március 15-étől 19-éi Belgrádban látottak valóban arra késztetik 
az összefoglalást készítő  nézót, hogy a címben szereplő  szójátékkal elle-
mezze az ötnapos szemlét. A másik kínálkozó lehet őség az volna, hogy 
már-már közhelyszerűen a rövid műfajok válságiról beszéljen, s a válság 
okait kutassa. . Talán valóban érdemes volna kivizsgálni, vajon az a fel-
fogás uralkodott-e el, hogy a rövidfilmeknek nincs már társadalmi szere-
pük, esetlég úgy véljük, hogy a kisfilmek járulékos m űfajok csupán, 
amelyek azért léteznek, hogy a pillanatnyilag parlagon heverő  — félretett, 
félreállt, tehetségtelen, be nem futott még betörni igyekvő, már letört, 
stb. — filmmunkások számára biztos ítsák a megélhetést. Vagy azt hisz-
szük, hogy mindezek már kinőtt műfajok, amelyeknek csak egy-egy nem-
zeti filmgyártás fejlődésének kezdetén, mondhatnánk proletár korszaká-
ban van szerepük, s később már szégyellünk is hozzájuk nyúlni, mintha 
származásunkat szégyellnénk. Egy ilyen ' mélyenszántó elemzés nyomán 
valószínűlegsok minden felszínre jutna, els ősorban a YU-filmgyártásban 
uralkodó áldatlan állapotok, de — azt hiszem — akkor is ahhoz a végkö-
vetkeztetéshez jutnánk, amelyet a figgyyelmesebb szemlélő  ezen a fesztivá-
lon is megállapíthatott: nem a kisműfajok válságáról kellene többet be-
szélnünk, hanem az alkotói felfogás és szemlélet, a hozzáállás, a lelkiis-
meretesség és a felelősségtudat válságáról. 

Nem újdonság, hogy a rövidfilingyártá.s súlyos anyagi gondokkal küsz-
ködik. Ennek azonban . inkább arra . kellene rákényszerítenie az illetékese-
ket, hogy szigorúbb mércéket alkalmazzanak, jobban megválogassák, kinek 
és mire hagyják jóvá az eszközöket. Ehelyett szinte sorozatban jönnek 
létre a felületesen elkészített, kezd ő  hibáktól hemzsegő, a műkedvelők 
filmjeinek minőségi szintjét sem megközelítő  alkotások. Az ilyen viszo-
nyulás számomra nem . a rövidfilm, hanem kizárólag az alkotók szegény-
ségi bizonyítványa lehet. 

Lássuk azonban, hogy a műsoron szereplő  egyes műfajok tekinteté-
ben mit is hozott az idei szemle. 

Már néhány éve, szinte hagyományosan, a dokumentumfilm volt a 
legtömegesebb és legszínvonalasabb kategória. A tömegesség szempontjá-
ból az idén sem szakadt meg ez a hagyomány, a min őség azonban ko-
rántsem volt az előző  évi szintjén. A dokumentumfilmek készít ői mintha 
elfelejtették volna a műfaj alapszabályát, mely szerint a műnek nem 
csak a jelen állapotokat kell tükröznie, hanem az ok-okozati összefüggést 
kutatva fel kell tárnia az előzményeket, és utalnia kell a következményekre 
is. A dokumentumfilmeseknek azonban mintha elapadt volna az ihletésük, 
képzelőerejük, alkotókedvük vagy bátorságuk. A szerz ők csak egy-egy 
filmben — például Milorad Baji ć  a Bunker vagy Nikša Joviđević  a 
Vizsgálatot kérünk című  művében — törekedtek arra, hogy szarkasztikus 
éllel pellengérezzék ki a társadalmi visszásságokat. Ezek a rendez ők sem 
tudtak azonban elmélyültebb társadalombírálatot adni, hanem viszony-
lásuk a hetykélkedő : odacsapok, s elszaladok viselkedéshez hasonlított. 
A kivétel csak a három nagydíjas film jelentette, ezekr ől azonban később 
bővebben is szólok. 

A másik nagy érdeklődéssel várt kategória a rajzfilmek csoportja 
volt. Ez ugyanis az a kisműfaj, amellyel eddig a legtöbb elismerést vívtuk 
ki a nemzetközi téren, s őt a zágrábi iskola révén az animációs filmek 
történetében is külön fejezet illeti meg szerz đinket. Az idei szemlén látot-
tak alapján azonban úgy tetszhet, hogy rajzfilmjeink dics ősége mar valló-
ban csak a történelemé. 
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Az okok itt is ismertek. Egyrészt a kisfilmek közül a rajzfilm a  

legdrágább műfaj: elkészítése négyszer-ötször is többe kerülhet, mint a  

többi rövidfilm előállítása. Másrészt a már említett zágrábi iskola berke-
iben valami nincs rendben. A. rajzfilmesek elégedetlenek helyzetükkel, s  

a vezetőség meg az  alkotók közötti viszály az utóbbi egy-két év filmter-
mésére is rányomta bélyegét. A következmény: az eddigi fesztiválokon 
sohasem volt olyan kevés s viszonylag annyi rossz rajzfilm, mint ez-
úttal.  

A kis játékfilmek osztályában látottak sem javítottak az összképen.  
Culátszik, ez a kategória nem túl vonzó az alkotók számára, hiszen talán  
még a dokumentum-, illetve rajzfilmeknél is nehezebben élhetik túl a  

szemlét, azaz juthatnák be egy-egy  tévéállomás vagy f ilmszínház  műso-
rába.  Igy, ahelyett , hogy ez volna  az a műfaj, ahol a szárnyukat bonto-
gató vagy oroszlánkörmüket mutogató fiatalok felhívnák magukra a fi-
gyelmet, bizonyítanák szakmai felkésziiltségiiket, a kis játékfilmek cso-
portjában látottak inkább egy idejétmúlt, kihalófélben lev ő  műfaj benyo-
mását keltették.  

Végül: a kísérleti filmek csoportja. Err ől, sajnos, semmit sem mond-
hatok, mert a fesztiválra -- kissé megkésve — egyetlenegy kísérleti fil-
met neveztek be, s a zsüri ezt Sem t űzte a szemle műsorára. Az idén első  
ízben bevezetett kategóriával kapcsolatos sikertelen kezdeményezés eggyy i~k  
oka valószínűleg az volt, hogy - a szervezők kissé későn jelezték az újítást.  
Másrészt a fesztiválra is csak az egyes filmvállalatok közreműködésével  
elkészített, illetve védnöksége alatt álló alkotásokat lehet benevezni, a  
kísérleti film viszont épp az ilyen gyámkodással egyeztethet ő  legkevésbé  
össze. A jelenlegi szabályok mellett a jövőben is aligha várhatjuk az  
újító, önálló utakat kereső  fiatalok tömegesebb jelenlétét.  

A kísérleti film nem létező  csoportja egyébként a fesztiválról kiszo-
rította az alkalmazott: oktató- és reklámfilmeket. Amennyire dicséren-
dő  az előző  újítás, a kisérleti alkotások felvétele, annyira megkérd őjelez-
hető  az utóbbi döntés. A fejlődő, alakítható ízlésű  fiataloknak szánt okta-
tófilmeket és szinte mindennapjaink szerves részét képez ő  reklámfilme-
ket ezzel gyakorlatilag kitiltottuk az egyetlen olyan helyr ől, ahol nyil-
vánosan beszélhettünk volna értékeikről meg fogyatékosságaikról. Fél ő ,  
hogy az így „önállósuló" kisműfajokban a jövőben még több lesz a  
giccset és rossz ízlést propagáló alkotás.  

A HOSSZÚ FILMEK JEGYÉBEN  

A lesújtó összkép felvázolása után illik megemlíteni, hogy az öt  
fesztiváli napon látott mintegy száz film között volt néhány olyan is,  
amely kivételként az alacsony színvonal szabályát er ősítette. Az sem vitás,  
hogy a bíráló bizottság nagyjából a valóban arra érdemesülteket sorolta a  
versenyműsorba, a zsűri véső  döntése, a díjazottak kihirdetése után mégis  

parázs vita robbant ki a bizottság tagjai és a jelenlev ő  kritikusok között.  
A szóváltásra az adott okot, hogy akkor, amikor mindenkinek vilá-

gos volt, hogy az utóbbi évek egyik leggyengébb fesztiválja volt az idei,  

sőt a zsűri elnöke is beismerte, hogy alig-alig tudtak egy elfogadható  

versenyműsort összeállítani, a díjak kiosztásakor a bíráló bizottság igen  

bőkezúnek bizonyult. Három filmet is nagydíjjal tüntetett ki. Senki sem  

vonta kétségbe azt, hogy valóban Petar Lalovi ć  Az utolsó oázis, Lordan  
Zafranović  Jasenovac vére és hamvai, valamint Krsto Škanat A 12 hónapos  
tél című  egész estét betöltő  dokumentumfilmje volt a fesztivál három  

kimagaslóan (legjobb alkotása, azt azonban mindenki természetesnek tar-
totta, hogy a zsüri megbízatásával összhangban rangsorolja az említett  

műveket. Ehelyett a bizottság kibújt a felel ősség alól, a legkényelmesebb  
megoldást választotta, nem tudta, vagy nem akarta kijelölni a jó filmek  

legjobbját. Igy — állítólag a fesztiválok történetében el őször — három  
nagydíjat osztottak ki. Nem csoda, hogy a döntés hallatán egy tréfásabb  

kedvrű  újságíró megjegyezte: a 31. fesztivál, a zsüri jóvoltából, va-
lószínűleg bekerül a furcsaságok Guinness-féle könyvébe.  
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Vegyük azonban sorra az említett három filmet, hogy a hivatalos 
döntés helyett egy egyéni érvényű  értékrendet állapíthassunk meg. 

Petar Lalovic kiváló természeti filmjének legnagyobb értéke a rész-
letekben kereshető. Több éves munkájával, türelmes kamerájával ugyan-
is olyan, eddig nem látott pillanatokat örökített meg, mint például a 
szarvas agancsának elhullása, a kiöregedett szarvasbika kimúlása, vagy 
a kócsagpár ragaszkodásának és hűségének megható története. Érthet ő  
ezért, hogy az idei cannes-i fesztivál keretében megtartott filmvásáron 
nem játékfilmjeink, hanem Lalović  alkotása iránt nyilvánult meg a leg-
nagyobb érdeklődés, sőt egyes hírek szerint már több ország is meg-
vásárolta. 

Az sem hallgatható el azonban, hogy Lalović  filmjének szerkezete 
kissé széteső. A rendező  néha túl sokat akar beleerőszakolni a keretbe, 
helyenként úgy tetszik, nem tud betelni a látvánnyal, kapkod, hogy min-
dent megmutasson. Emellett a teljesen félresikerült kísér őszöveg is sokat 
ront az összhatáson. 

Lordan Zafranović  Jasenovacról készített dokumentumfilmjének nagy 
erénye viszont épp a kiváló szerkesztés. Az eredeti dokumentumfelvé-
telekből és a haláltábor egykori foglyainak emlékezéséb ől egységes, jól 
átgondolt, szuggesztív filmet készített. Az 50 perces művet több mint hat-
órányi anyagból állította össze. Műve nemcsak a történelmi közelmúlt 
gyászos eseményeiről tanúskodik, hanem a különböző  nacionalizmusok új-
raéledésének idején arra figyelmeztet, milyen következményekkel járhat a 
fékevesztett nemzeti gyűlölet. 

A film hibája viszont, hogy helyenként túl didaktikus, merev, ami 
valószínűleg abból ered, hogy Zafranovi ć  a dokumentumfilmet megrende-
lésre készítette, azaz ezt a filmet mutatják majd be mindazoknak, akik az 
egykori usztasa haláltáborba látogatnak el. 

Véleményem szerint a nagydíjas alkotások legjobbja Krsto Škanata 
Tizenkét hónapos tél című  dokumentumfilmje volt. Az alkotás a sztáliniz-
mus éveit, a tisztogatások korát, a Tájékoztató Iroda és a kirakatperek 
idejét eleveníti fel. Škanata filmjének els ő  változatát még 12 évvel ezelőtt 
elkészítette és ezt bővítgette, módosította az időközben beszerzett új do-
kumentumanyaggal. Letisztult szerkezetű, gazdag tényanyagot feltáró, úgy-
nevezett snittfilmekhez viszonyítva szokatlanul kreatív alkotás a Tizenkét 
hónapos tél. Nagy kár, hogy a rendezőnek nem sikerült elkészítenie a 
dokumentumfilm második tervezett részét, amelyben a sztálinizmusnak a 
nyugat-európai kommunista pártokra gyakorolt hatását tárta volna fel. 

Ezek után lássuk tehát az egyéni érvény ű  ranglistát: a nagydíjat 
Škanatának ítéltem volna oda, Lalovi ć  és Zafranović  pedig a (legjobb do-
kumentumfilmnek kijáró díjakon osztozott volna. 

Egy ilyen megoldás azért is ésszerűnek látszik, mert a dokumen-
tumfilmek kategóriájában első  dijjal jutalmazott alkotás aligha érdemel-
te meg ezt az elismerést. 

Mirjana Zoranović  Anna című  műve nem rossz film ugyan, de nem 
is elég őszinte egy ilyen nagy elismeréshez. A falun magányosan élő  
öregasszonyról készített filmben a rendez ő  többször is előnytelenül avat-
kozott be, érzelgőssé tette a történetet. A külföldön dolgozó, gyermekeit 
hiába hazaváró, púpos öregasszony jóval keményebb, szikkadtabb, rezig-
náltabb, mint amilyennek a kamera mutatja. A film kétségtelen erénye 
viszont az, hogy egész idő  alatt egyetlen szo sem hangzik el, az operat őr 
is kiváló munkát végzett, s így a történetet kizárólag a képek mesélik 
el. Az is biztos viszont, hogy a bemutatott embert is ezek a képek ha-
misítják meg. 

A zsűri munkájával kapcsolatban egyébként még néhány észrevétel 
elhangzott. Sokan felrótták azt, hogy a legjobb rövidjátékfilmnek Alek-
sandar Ilié A magas röptlí galamb című  alkotását kiátották ki. A film 
szereplői ugyanis már a címb ől is kitűnik -- kizárólag galambok. A 
kritikusok es az alkotók egy része megkérdőjelezte az ilyen döntést, inert 
szerintük az állatokról készített film nem lehet játékfilm. Noha a tana 
valószínűleg hosszabb fejtegetést érdemel, véleményem szerint a . zs űrinek 
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ebben az esetben teljesen igaza volt, és jogosan ítélte oda a díjat Ili ć  
filmjének. Ezúttal ugyanis egy kimondottan metaforikus alkotásróQ volt 
szó, amely a szereplőktől függetlenül, mindenekelőtt a rendezői beavatko-
zás, szerkesztés jóvoltából vált játékfilmmé. A „főszereplő" galamb ugyan-
is a kisszerű  csoportból kiváló, feljebb törő, nagyobbat akaró, termikész, 
alkotnivágyó egyént jelképezte, akit a raj azért közösít ki, majd semmisít 
meg, mert több, jobb akart lenni, mint ők. A többi semmitmondó, se-
kélyes rövid játékfilm között ezért ezt a művet még akkor is előnyben 
részesítem, ha szereplői nem a teremtés koronájának fajához tartoznak. 

A rajzfilmek között Nikola Majdak Az utolsó tévéhíradó című  művé-
nek nem volt nagyobb konkurrenciája, jogosan szerezte meg az els ő  he-
lyet. A tehetetlenül tespedő, a konformizmusban elfásuló, s a saját meg 
az emberiség pusztulását egykedvűen szemlélő  emberről szóló alkotás va-
lóban időszerű, megformálás szempontjából azonban ez sem haladja meg 
az átlagos szintet. 

A fesztiválon látott további művek felsorolása nélkül látszólag hiányos 
lehet ez a beszámoló. Valójában azonban nincs így, hiszen a három nagy-
díjas alkotás kivételével szinte semmi említésre méltó sem történt az 
ötnapos szemlén. Még az egyes műfajok díjazottjai sem jelentettek külö-
nösebb élményt, és biztos, hogy a korábbi években nemcsak, hogy díja 
nem kaptak volna , hanem a versenyműsorban is nehezen jutottak volna. 
be. Ezek után nem kell csodálkoznunk azon, hogy egyre inkább meg-
csappan a kisfilmek iránti érdeklődés, s hogy — lezárásul ismét szójá-
tékkal élve — rövidfilmekre mindinkább a rövid életű  filmek megne-
vezés illik. 
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OL VASONAPL O  

ÖSZTÖNZŐ  KIHÍVÁS 

Dr. BODROGVÁRI FERENC: Érték és utópia. 
Forum, újvidék, 1983. 

A „szükségszerűség birodalmának innenső  oldaláról" megállapítható az 
ember óriási erőfeszítése, amit annak a szándékának igazolására for-
dít, hogy szubjektummá válhasson a társadalmi-gazdasági valóság egé-
szén belül. Még az a megállapítás is megengedhet ő, hogy az eddigi emberi 
fejlődés története sem más, mint az ember szubjektummá formálódá-
sának sajátosan grandiózus folyamata a célból, hogy — amikor e törek-
véseiben megfelelő  eredményeket ér el — a „szükségszer űség birodalmá-
nak túlsó oldalára" kerülhessen. 

Az effajta emberi törekvéseket a történelem folyamán mind ez ideig 
különféle elidegenítő  erők és tendenciák nehezítették. Az ember mint 
szubjektum gyorsabb és minden oldalú affirmálódásához a valóságon 
belül a szabad teret a szocialista társadalom teremti meg: a szocialista 
forradalmi akciók és forradalmi változások történelme. 

Ezzel szemben, éppen e nagyobb és szélesebb lehetőségek következ-
tében, ebben a társadalomban válnak markánsan szembet űnővé azok az 
ellentmondások, amelyek az embernek a társadalmi valóság szubjektumá-
vá válását kísérik. Egyáltalán: a szocialista forradalom folyamata (és ez 
nem korlátozódik kizárólag a szocialista országokra) különösképpen ki-
hangsúlyozza az ellentmondásokat, vagy talán helyesebb igy fogalmazni: 
az emberi egzisztencia alapkérdéseinek — a lét és a lehet őség (sein—sollen) 
ellentmondasos jellegét. 

Az embernek a társadalmi folyamatok tényleges szubjektumává válásá-
ra irányuló törekvések során gyakorta háttérbe szorul ez az immanens el-
lentmondás, amely pedig végigkíséri a társadalmi fejl ődés egész történelmét. 
És amíg a szocialista társadalom kialakulásáig jobbára az objektív (sein) 
törvényszerűségei domináltak, a szocialista társadalomban — sajnos — 
nem ritkán a szubjektív (sollen) válik dominánssá. 

Az elmondottaktól nem mentes a mi társadalmunk sem. Forradal-
mi fellendülése során társadalmunk gyakorta dialektikátlanul viszonyul az 
objektív (sein) és szubjektív (sollen) kategóriákhoz, azaz eltekint az ob-
jektív valóság igényeitől és figyelmét a szubjektív azonosítására összpon-
tosítja, ezzel a forradalmi akciót a „szükségesség" (sollen) kereteire sz ű-
kítve: Ennek következményeként lelassul a forradalmi akció (lassul az em-
beri társadalom humánus célkitűzéseinek megvalósítása). Ennek bizony- 
ságaként elég arra utalnunk,: hogy társadalmi gyakorlatunkban rendsze-
rint teljes az egyetértés valamely forradalmi akciót illet ően, annak megvaló-
sítása viszont elmarad. Elég-e ezzel kapcsolatban megállapítani a forra-
dalom szubjektumának °fegyelmezetlenségét és megelégedni - magával a 
megállapítással? Nem az volna-e magától értet ődő, hogy feltárjuk a for-
radalom szubjektuma ilyen viselkedésének mélyebb okait?! 

Az érték és utópia problematikájának áttekintésével dr. Bodrogvári 
Ferenc — az ismert filozófus és tudós, akinek munkássága szorosan kap-
csolódik szocialista forradalmunkhoz, de akit korai halála megakadályo-
zott abban, hogy alapos marxista ihletettség ű  munkásságával hozzájárul-
jon valóságunk további feltárásához — bekapcsolódik az objektív és szub-
jektív viszonyának kutatási folyamatába. 
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E tanulmány magvát dr. Bodrogvári Ferenc doktori értekezése ké-
pezi — A humanista értékek lehet ősége a modern társadalomban —, melyet 
1973. március 15-én védett meg az, Eötvös Loránd Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karának filozófiai tanszékén. Sokat mond e munka ér-
tékéről és ,jelentőségéről az a tény, hogy opponensei olyan ismert és ki-
emeJlkedő  filozófusok voltak, mint dr, Hermann István, dr. Erdei László, 
dr. Sziklai László és dr. Munkácsy Gyula.' 

Bodrogvári-  Ferenc tanulmánya }égy részből áll. Az első  részt a 
probléma megfogalmazásának sahenteli, ntalva a kutatott téna  ' metodo-
lógiai megközelítésének lehetőségeire. Már-ebben a részben nyivalóvá 
válik k az -az álláspontja, mely nem tűri a probléma,  olyas-
fajta absztrakt megközelítését,, amely az embert „idegen testként"' kezeli, 
azaz mindent, a társadalmi folyamatokból vezet le az ember pedig mint 
valóságos lény, csak Véletlenszerű  komponense ezelmek a fo1ya  
Ilyen . értelemben teles. ' 	hangsúlyozza: „A lehetséges ember érté- 
keinek keresését a különböző 	dimenziókról szerzett ean irilttis is- 
meretek tudományos összegyűjtése és szintézise feltétélezi. Aveét npiri-
kus antropológia nélkül aífilozófiai antropológia csak steril spekuláció 
lehet." Ebben a fejezetben fogalmazza meg a szerz ő  tanulmánya célját is. 
A megfogalmazott cél rendkívül érdekes a forradalmi gyakorlat , további 
fejlődési lehetőségei szempontjából is — nemcsak nálunk , hanem min-
denütt, 'ahól agyvilág forradalmi megváltoztatására törekednek. Bodrogvári 
ugyanis ebben a munkájában tudatosan vállalta mindazon veszélyek szám-
bavételét, melyek következményeként az értékkoncepció a modern elide-
genült társadalomban az utópia eszközévé válik. 

Bodrogvári tanulmánya második fejezetének címe A transzcendentá-
lis értékt ől a forradalmi transzcendenciáig. Ebben a szerző  áttekinti a 
társadalmi valóság humanisztikus értékeinek lehet őségeivel kapcsolatos 
különféle koncepciókat; Platón koncepciójának bírálatából kiindulva — aki-
nek az adott társadalomban nem sikerült feltárnia humanisztikus értékek 
meglétének lehetőségét —, Arisztotelészen, a keresztény eshatológián, 
Max Schelleren és Nicolai Hartmannon keresztül jut el Hegel és Marx 
dialektikájáig. Rámutatva Marcuse Marx-értelmezésének helyességére, 
hangsúlyozza: „az ember több is lehet, mint az osztálytársadalom terme-
lési folyamatának felhasználható szubjektuma." Ennek köszönhet ő, hogy 
megőrizhette a marxizmus kritikai elmélet jellegét mind a mai napig, 
függetlenül azoktól a pozitivista-pragmatista éš egzisztencialista irányza-
toktól, amelyek a társadalmi valóság intellektuális szférájában jelentkeznek. 

A harmadik fejezetben Bodrogvári a represszív ideológia és az utó-
pisztikusan értelmezett szabadság problémáját taglalja. Figyelemre méltó, 
amint Wittgenstein értéknegációját bírálja. Wittgenstein szerint ugyanis 
tudományos módszerekkel semmilyen érték sem mutatható ki: minden 
ilyen irányú kísérlet szükségszerűen a misztikumba torkollik. Ezzel szem-
ben — mint azt Bodrogvári jó szemmel ismeri fel — maga Wittgenstein 
sem tudott következetes maradni az értékek tagadásában: „Rendszere egé-
sze illúzióknak deklarálja az értékeket, de ezt az egész rendszert éppen a 
»kimondhatatlan«, a Misztikus foglalkoztatja, melynek kimondására a 
filozófia mint elmélet képtelen, de megmutatására mint tevékenység egye-
dül hivatott." Bodrogvári határozottan elutasítja az érték-neutralizmust is, 
különösképpen Reichenbachra vonatkoztatva, hogy valamivel kés őbb meg-
kérdőjelezze Dewey és Skinner pragmatista-operacionalista koncepcióját 
is. Ez a rész Heidegger nihilizmusának bírálatával és Sartre utópisztikus 
szabadság-értelmezésének leleplezésével zárul. Bodrogvárinak az a vélemé-
nye, hogy Sartre — másokkal ellentétben — látja az elidegenülést, az 
elidegenült valóságot. A probléma ott van, hogy látja, de nem érti:. „He-
lyesen látja az elidegenült valóság történelmi pillanatának embertelen vi-
szonyait, a homo homini lupus társadalmának rafinált áruvá lett embe-
reit, de a konfliktust öröknek, primárisan pszichikai és nem szociális 
eredetűinek tartja. A avasolt megoldás — a szerzett irracioná lis egyesítő  
ereje — a misztikum felé hajlik." 
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Bodrogvári tanulmányának legértékesebb része a negyedik, ame-
lyet Herbert Marcuse negatív filozófiája azonosításának és kitörési kí-
sérlete kritikájának szentelt. „A modern osztálytársadalom manipulatív 
világából a humanista gondolat sokféleképpen igyekszik kitörni" — ol-
vashatjuk Bodrogvárinál. A modern világ represszív ideológiájából, ami a 
modern társadalmi valóság minden formájában többé vagy kevésbé meg-
nyilvánul, az egyik kitörési kísérlet Herbert Marcuse . é. Elméletének je-
lentőségét Bodrogvári abban látja, hogy Marcuse „a marxi módszer végig-
gondolásával, »az alkotó negáció dialektikájával« bírálja ... a modern 
társadalom minden területét átitató , represszív ideológiát". Ilyen értelem-
ben Marcuse műve figyelemre méltó törekvés arra, hogy Marx kritikai 
eszméit a modern társadalmi valóságra vonatkoztatva reprodukálja. A 
problémát az okozza, hogy Marcuse marxista hagyományokra támaszkodó 
kritikája a valóságot nem a politikai gazdaságtan fel ől közelíti meg, te-
hát nem a társadalmi alapból, a társadalmi viszonyokból indul ki, ha-
nem a pszichikai alapból: „A deformálódott emberi természet elfojtott 
alkotó mozzanatait Marcuse a modern társadalomban Freud metapszicho-
lógiájának extrapolációjával mutatja ki." 

A tanulmány olvasóját mindenekelőtt az a mód ragadja meg, ahogy 
Bodrogvári megközelíti Marcuse koncepcióját: az immanens kritika mód-
szerével világítja meg Marcuse humanisztikus kitörési kísérletét, rámu-
tatva mindarra, ami ennek az elméleti koncepciónak erénye, de nem hall-
gatva el azokat a mozzanatokat sem, ahol Marcuse Marx kritikai gondol-
kodásának színvonala alatt marad. Bodrogvári külön kiemeli, hogy Mar-
cuse eszméinek keserű  optimizmusa „új problémákat nyit meg, melyeket 
az egyénért való nemes aggódás hat át", ezáltal ösztönz ő  kihívás mindazok 
felé, akik nem hajlandók a valóságot mint megváltoztathatatlan kategó-
riát elfogadni, és azok felé is, akiket nem elégítenek ki a represszív ideoló-
giák szükségszerűen korlátozott feltevései. 

A mi társadalmi valóságunk sem mentes a Marcuse-éhoz hasonló hu-
manisztikus kitörési kísérletektől. Kiemelkedő  filozófusaink égész sora 
tette magáévá és vallja magáénak Marcuse eszméit, mintegy „új baloldalt" 
teremtve meg nálunk is. Ezt az „újbalos" elméletet nálunk a közelmúltban 
éles bírálatok érték, de ez sajnos mind a mai napig nem történt a szüksé-
ges mértékben és a megfelel ő  elméleti szinten. Bodrogvári munkája fi-
gyelemre méltóan példázza éppen ennek a társadalmi igénynek a kielé-
gítését, jóllehet ez a tanulmány — természetszer űen — nem terjedhetett 
ki a téma minden lényeges kérdésére, illetve ha a szerz ő  erre törekedett 
volna, ez meggátolta volna abban, hogy ilyen mértékben mélyüljön el a 
modern társadalmi valóság problémakörében. 

Az elmondottak alapján az a véleményünk, hogy a Forum Bodrog-
vári Ferenc posztumusz kötetének kiadásával értékes könyvet adott az 
olvasó kezébe. Ez egyúttal jelent ős hozzájárulás azokhoz a törekvések-
hez is, hogy társadalmi gyakorlatunkat felkészítsük a különféle polgári, 
etatista és egyéb restaurációs törekvésekkel szembeni hatékonyabb véde-
kezésre. A szocialista •önigazgatást nem ,elég verbálisan, formálisan tá-
mogatni; továbbfejlődése nemcsak a kérdések merész felvetését, hanem 
azok filozófiai átértelmezését is feltételezi Ilyen munkákból sajnos kevés 
van, Bodrogvári tanulmányára éppen ezért további hasonló elméleti mun-
kák feltételeként és ösztönz őjeként  kell tekintenünk. 

Dr. SZÁM ATTILA 
(Dr. Szöllősy Vágó László 

fordítása) 
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TÁVOLODÁSRÓL ZENGŐ  STRÓFÁK 

GÁL LÁSZLÓ: Sziklaévek. Hátrahagyott versek 1969-1975. 
Forum, Újvidék, vidék, 1983. 

A századforduló első  éveiben alig akadt olyan igazi lírai lelkialkat, akit 
ne ragadt volna magával' — már serdül őéveiben is — a Hortobágy poé-
tája, aki abban az időben Dévénynél tört be új időknek új dalaival. 
Az indulóban levő  új életek, akik akkor a szerkesztőség körül Nagyvára-
don a könnyebben elérhető  Dutka Ákos köré sereglettek, s aki nagyon sze-
líd volt, sohanem volt olyan harapós, mint az Érmindszentr ől jött Ti-
tán, — még azok is titokban Ady hívei voltak. Ám nem csak éppen a 
századfordulón, hanem a tízes, s őt a húszas években is, amikor a 
mohó olvasók kezébe került a lobontos hajú, bikatekintetű  költő  néhány 
újabb kötete, köztük a Halottak élén, az Új versek, az Illés szekerén, 
és még a „ponyváról" is előbukkant a Még egyszer elmondom... 

Ahogyan a harmincas évek elején az első  szabadkai vallomásaiban 
elmondta, Gál László is ifjú éveiben az Ady-rajongók közé tartozott. Ezt 
nem csupán őszinte vallomásai bizonyították — mert mindig bizarrul 
őszinte volt —, hanem az első  versei is még a Grimasz megjelenése el őtt 
egészen addig, amíg lapjainkban, folyóiratainkban meg nem jelentek 
első  költeményei, s amíg nem adta ki fekete fedel ű  kis versesköny-
vét, amellyel mint új, merész hangú költő  jelentkezett. 

Most, amikor több mint fél évszázad után hátrahagyott költeménye-
it olvasgatjuk, lezajlik el őttünk a nyugtalan élet ű  s mindig elégedetlen 
poéta Hetvenhárom éve. (Ezt azért emeltem így ki, mert a hagyatéká-
ban talált jegyzetek, vázlatok, megkezdett vagy befejezetlen versek és 
kész költemények között nem egyszer említi ezt az esztend őt, mintha 
valóban előre kijelölt végső  lépcsőfoka lett volna annyira rapszodikus 
lelki életének.) 

Mert hogy rapszodikus lelki élet ű  művészlélek volt, azt csak azok 
tudják, akik hosszú évtizedeken át közös szerkeszt őségben, egymás mel-
lett levő  íróasztalon dolgoztak együtt; olyan körülmények között szer-
kesztettek napilapot, amilyenekr ől a mai zsurnaliszták még csak nem 
is álmodtak, ha csak az ő  soraikban nem bukkantak ezeknek a küzdel-
mes éjszakáknak a nyomaira... 

A Sziklaévek címmel kiadott hátrahagyott versek kiegészítik azt az 
oeuvre-t, amelyet mint kortársak, mint olvasók az els ő  versektől kezd-
ve a Grimasz bökversein át a Rozsdás estékig megismerhettünk, s gaz-
dagíthattuk a belőlük merített sorokkal a jugoszláviai magyar iroda-
lomról gondosan összegyűjtött ismereteinket. Mert az ő  életműve — köl-
teményei és még kiadatlan prózája, naplójegyzetei, tárcái, útinaplói — 
jelentős alapkövei a mi újjáéledt és örvendetesen terebélyesed ő  jugoszlá-
viai magyar irodalmunknak. 

A most kiadott Sziklaévek című  gyűjteményben közzétett anyag 
voltaképpen két részre oszlik: a kötet els ő  része a Folyóiratokban, lapok-
ban közölt versek 1970-75, amelyek terjedelmükkel a kiadvány majd-
nem felét teszik ki, tehát a szorgalmas versolvasók el őtt részben ismert 
sorok ezek; a második rész a Közöletlen versek, verstöredékek 1969-
1974. Itt új anyaggal találkozunk: ezeknek a gyöngyszemei most kerül-
nek először elénk, mint még soha nem látott, vagy egyetlen estén sem 
hallott verssorok. 

Mind az első, mind a második részben található strófák, verstöre-
dékek szerves részei Gál László költészetének, kiegészít ői a megjelent 
köteteknek, de még hatványozottabban magukon viselik a távolodás mé-
lyen zengő  akkordjait, mint a Rozsdás estékben közölt ,búcsúdalok". (A 
benne közölt fotókkal együtt talán ennek is lehetne nevezni ezt a köny-
vet; én legalábbis még életében ilyen érzésekkel vettem kezembe a Gál 
László-i „zsoltároknak" ezt a gyűjteményét ... 
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A Sziklaévek (nem tudom, honnan kapta a kötet ezt a csak részben 
találó címet) a Pagazus táltosom cím ű  verssel kezdődik, s költőnk eb-
ben is nem egyszer jelzi, hogy nem tudott megbékélni azzal az olim-
poszi magaslattal, amelyet az irodalomtörténet még életében számára 
kijelölt, a ,,... sánta szép táltos" számára ... 

Mennyivel más a hangja amikor éneket ír a tavaszról , a kavics-
ról, a hegyről , a völgyről, a fecskékről, a vén legényről, s itt érkezünk 
el oda, ami ennek a ciklusnak a szíve, s ami az irodalomkutatók, az iro-
dalomtörténészek számára komoly értéket jelenthet majd. Ez pedig a 
következő  vers, amellyel autentikusan a költ ő  versekbe szőtt életrajzát 
kezdi. Ez a feledhetetlen vers a Pályám. 

kovilj 
újvidék, 
huszonhárom kilométer 

a tejútról akartam csillagot lopni 
és mentem mentem mentem 
hatvanhárom centimétert naponta 

járni igen koviljon tanultam 
messze éppen nem jutottam 
újvidékig kifulladtam 
itt maradtam 

te repül őgép ti rakéta álmok 
ti könyvek és te fehér papír, 
futna még messze az ámokfutó 
de tudja már hogy sose jut oda 

hova 
négykézláb járni koviljon tanultam 
két lábra újvidéken álltam 
most már csak üldögélek 

most már csak üldögélek 

Nem ebben a versben említi .meg el őször a könyvet, és nem is csak 
egyszer. De a legmélyebben ható az a pár sor, amelyet ugyancsak élet-
rajztöredékként Vers könyvekr ől címmel elmúlhatatlan napok megörö-
kítéseként írt meg 1971-ben, két évvel az annyiszor emlegetett 73 el őtt. 

megszült anyám és meghalt az apám 
anyám könyveket árult 
nehéz kenyér volt és kevés 
az én kisfiamat nagy jöv ő  várja 
mondta és sokszor csak ez volt a vacsorája 

a jöv ő t megértem nem nagy és csak jelen 
de könyveket írtam hogy örök álmában 
hadd árulja őket holt édesanyám 

Ilyen mélyen megindító életrajztöredék az Anyám című  költeménye, 
a Vers a prominclicukorról, azután az öreg legény könnyes vánkosa, mind-
mind egy mozaikkocka ahhoz az ismeretlen fehér folthoz, amely még 
ma is betöltetlenül áll Gál László megíratlan életrajzának oldalain ... 

Ha a kötet második részét vesszük jobban nagyító alá, akkor derül 
csak ki igazán, hogy költőnk szinte eleit ől végig — akárcsak nagy mes-
tere, Ady — a Halál rokona volt, s majd minden második, harmadik 
vagy nem tudom hanyadik versében a Halottak élén járt. Ez nem csupán 
az alkonyodó éveiben írt költeményekben mutatkozik meg, hanem már 
jóval előbb is, a Rozsdás estéket messze megelőzve. 
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Itt, a Közöletlen versekben így, követik egymást a halált és a te- 
metőt idéző  sorok: Az én b űnöm, hogy sose, hittem, Elmondtam min-
dent, Mondom keményen, Ne sirassatok maid ... Azután a Holtakkal 
együtt című  versében így idézi a távozás óráját: 

most már csak emlékeEem 
azokra akik csak volt ak 
mert olyan tiszták akik megholtak 
és csak a halottak tiszták igazán 
— 	.;7- — — — — — 
ó mennyién százan vagy ezeren 
taűjutottak . 'e f rxresak eleten 

Most mindenki jó volt bármilyen 

	

s dobot 	bennük de az én szívem 
amíg üg 

	

a 
	

ők is velem 
s együtt halunk meg. 

És mindennek a kötet záróverse adja meg Gál László-i őszinteség-
gel a hiteles utóhangot, mely a hátrahagyott versek egyben legpoétiku-
sabb epilógusa is: 

hogy hol és mikor lesz a vég 
nem tudom 
de fáj az öregség 

.* 
és megcsaltak már a bet űk is 
a szavak a mondatok 
most már hiszem hogy meghalok 

* 
fájjon-e még akit elhagytam 
és aki elhagyott fájjon-e még 
színt már nem látok hiába mondják 
hogy még mindig kék az ég 

* 
tudom tévedtem az út hibátlan 
akarja fejem nem bírja lábam 
de az út hibátlan 

* 
értsetek meg csak annyit mondok 
bet űzve halkan ennyi 
ember akartam lenni 
semmi 
senki 

* 

Nehéz föladatra vállalkozott az, aki Gál László hátrahagyott versei-
nek összegyűjtéséhez kezdett. Nyolc esztend őnek kellett eltelnie a költ ő  
halála óta, hogy ez a kötet végre is egybeálljon s az alkotó hagyatéká-
nak megfelelően kerüljön sajtó alá. Érezni a kötet összeválogatásán, 
hogy vérbeli költő  vette kezébe ezt a munkát s olyan mély m űgonddal 
komponálta meg a kezébe került temérdek vázlatból, jegyzetekb ől, vá-
gatokból, nehezen rekonstruáalha» széthullott füzetekb ől azt az anyagot, 
amely a jegyzetekkel együtt most kész egészet ad. Pap József sajtó alá 
rendezéséről csak a legnagyobb elismeressel szólhatunk, és azokról a 
jegyzetekről is, melyekben kitűnő  útmutatást ad az olvasónak az idő-
rendiség követésében. 

LirVAY ENDRE 

411 



A MEGKÍSÉRTETT TÖRTÉNELEM  

VÉGEL LÁSZLÓ: Áttüntetések. 
Forum, Újvidék, 1984. 

A jó cím legalább olyan fontos egy-
egy műalkotás esetében, mint bár-
melyik másik alkotóeleme. A cím 
akarva-akaratlanul általában olyan 
lényeges dolgokat árul el a műről, 
olyan fontos információkat közöl, 
amelyek jelentős mértékben befo-
lyásolhatják a befogadást, vagyis 
észrevétlenül formálják, alátámaszt-
ják vagy elbizonytalanítják a műér-
tékelés kedvező, illetve kedvezőtlen 
ítéleteit. 

Végei László új regényéről szólva 
azzal kell kezdenünk a méltatást, 
hogy a szokásosnál jóval hangsúlyo-
zottabb szerepet játszik a cím: ki-
kiabál belőle a szerzői szándékos-
ság. Nem a szándék, hisz ezt utólag 
kell kibogoznunk a nyilvánvalóan tu-
datosan választott, mi több, tudato-
san alkotott címből, ami a gondosan 
(de talán görcsösen is) megőrzött 
többértelműség miatt nem is annyi-
ra egyszerű , hanem a szándékosság, 
hogy tudniillik a szerző  mintegy a 
regény legjellemzőbb vonásait, való-
színűleg műve lényegét akarta csöp-
pet sem titkolt módon megnevezni. 
Csak azért és csak így kerülhetett 
a borítóra egy, a magyar nyelvben 
egyébként nem létező  főnév, mégpe-
dig többes számban: Áttüntetések. 
Ez a szokatlan s bizony nyelvet gyöt-
rő  és a kifinomult nyelvérzéket irri-
táló cím pedig már azért is figye-
lemre méltó, mert valóban jellemzi 
a regényt, annak kulcsszavaként is 
kezelhető  nem utolsósorban értel-
met ficamító szokatlanságával, ta-
gadhatatlan mesterkéltségével e-
gyütt. 

Az eltüntetést, az elrejtést és a 
tüntetést, a tiltakozást egyaránt szug-
gerálja, az át határozó szó és a 
többes szám pedig arra figyelmez-
tet, hogy itt többszörös elrejtésr ől 
és tiltakozásról, az egymásba szöv ő-
dő, olvadó és az egymást eltakaró 
rétegek, illetve személyek hullámzá-
sáról, kavargásáról van szó. S azon-
nal megállapíthatjuk, hogy az ilyen 
jelentéstartalmakat hordozó cím va-
lóban nagy pontossággal határozza 
meg a regény lényegét annak ellené-
re, hogy mesterkéltnek érezzük, és 
hiába szoktatjuk hozzá a fülünket,  

az idegen csengés csak nem akar 
kikopni belőle. No, de a Végel-re-
gény nem is az olvasóval barátkozni 
szándékozó könyvek fajtájához tar-
tozik, a szerző  nem az elbeszélést, 
hanem a vizsgálódást és a megisme-
rést tűzte ki céljául, irodalmi eszkö-
zökkel próbál meg feltárni és meg-
ragadni egy folyamatot. Az Áttün-
tetések egyik méltatója azt írta, hogy 
Végel László az időt írja meg regé-
nyében. Ezzel a megállapítással töb-
bé-kevésbé egyetérthetünk azzal a 
csöppet sem jelentéktelen kiegészí-
téssel, hogy Végei a történelmi idő-
re összpontosít, azt boncolgatja, i-
gyekszik tetten érni és megmutatni. 

A feladat nem könnyű, hisz a 
kifejezett megismerési szándék szá-
mos veszélyt, csapdát rejteget, s a-
karva-akaratlan is a művészi meg-
közelítéstől teljesen idegen fogalmi-
ság felé sodorja a szépirodalmi szö-
veget. Végel László az Áttüntetések-
ben meglehetősen ügyesen, sokszor 
már-már zsonglőrként mozog a fo-
galmiság aknái, csapdái között, 
mindegyiket azonban fokozott óva-
tossága ellenére sem sikerül elke-
rülnie, s ilyenkor bizony kiritkul a 
regény szövete, egy-egy íróilag, a 
megírtságával alá nem támasztott 
bölcs vagy kevésbé bölcs megálla-
pítás kikezdi az irodalmi hitelessé-
get és olyan döccenőket jelent, ame-
lyek végül is halvány, mégis kelle-
metlen, zavaró emlékekként marad-
nak meg az olvasóban. Ezzel is úgy 
vagyunk, mint a címmel; nem tudja 
fenntartások nélkül elfogadtatni ve-
lünk a szerző . S hogy nem tudja, 
abban az írói eljárásmódnak is :sze-
repe van. 

Végel László három történelmi 
szituáció egybemosásával igyekszik 
felszínre hozni a lényeget: 1941, 1968 
és a hetvenes évek vége a három 
egymásra vetített, egymásba szőtt 
idósík. Ezek az idősíkok azonban 
nagyon is amorfak lennének csupán 
dátumszerű  meghatározottságukban; 
Végei jól tudja, hogy a történelmi 
időhöz mindig hozzátartozik a konk-
rét hely és a konkrét emberi közös-
ség. A regény színhelye Újvidék, a 
közösség pedig a felnőtté érő  ma- 
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gyar ifjú nemzedék értelmiségi ré-
tege. Ezek a regény alapelemei. Hogy 
irodalmi mű  születhessen ebből az 
anyagból, ahhoz meg kellett oldani 
az állandóság és a folyamatosság 
ellentmondásos problémáját, neve-
zetesen azt, hogy mindhárom idősí-
kon ugyanaz a közösség mozogjon, 
s hogy ugyanakkor az idő  se fosz-
tódjon meg változó, múló jellegétől. 
Olyan megoldást kellett találni, hogy 
1968-ban es a hetvenes évek végén is 
az 1941-es fiatal értelmiségi nemze-
dék legyen a színen, illetve fordít-
va, az 1968-as fiatalok éljék át és 
csinálják végig 1978-at és 1941-et is. 
EZ: persze képtelenség. De az iroda-
latnak talán épp az a legnagyobb 
varázsa, hogy a fizikai és történelmi, 
az. egyéni és társadalmi képtelensé-
geket is valószerűvé, hitelessé tud-
ja tenni a dolgok azon szintjéig ásva 
le magát, ahol a rejtettebb đsszefüg-
gések igazsága válik érzékelhetővé. 

Végel egy igen hálásnak és hasz-
nálhatónak bizonyuló fogással oldot-
ta meg a kérdést; színészek a h ősei, 
az 1968-ban induló s az 1978-ra már 
felnőttekké keseredett színészek, a-
kik megkésve, mintegy utólag, ha 
tetszik, most már inkább csak öni-
gazolásként és pótcselekményként, 
elbizonytalanodva, fáradtan és kié-
getten látnak hozzá ifjúkori tervük, 
álmuk megvalósításához: filmet for-
gatnak 1941-ről. Ez az alaphelyzet 
egy csapásra mindent megold, ter-
mészetessé válik az idősíkok, a sze-
mélyiségek, a történelmi és az em-
beri szituációk váltogatása, felcseré-
lése, egybemosása. S az írói alkotó-
kedv előtt így megnyíló szinte kor-
látlan lehetőségeket szolgálja az is, 
hogy Végel egyes szám második sze-
mélyben beszélteti a regénymonoló-
got elmondó Szőnyi Pétert, akit így 
folyamatosan önmagával láttat, s ez-
zel, no meg a gyakori szerepcsérék-
kel szabad utat nyit az objektívnek 
látszó (ön)vizsgálódás el őtt. 

Sajnos, Végel nem használja ki 
teljes mértékben és nem kamatoz-
tatja az így megteremtett lehet ősé-
gek előnyeit, aminek viszont valószí-
nűleg az lehet a legfőbb oka, hogy 
sokkal több lényeges mondani-
valója van az 1941-es nemzedékről, 
és sokkal gazdagabb színekben tud-
ja megeleveníteni azt a kort, mint 
akár 1968-at vagy 1978-at. Ezáltal fel-
borul a regény belső  egyensúlya, ami  

nem utolsósorban épp az egyenetlen 
színvonalban jut kifejezésre: a leg-
markánsabb és legemlékezetesebb 
részletek az 1941-esekhez, Major Jó-
zsefhez, Löwingerhez, Olgához kö-
tődnek, míg Szőnyi Péterék több-
ször üresjáratban tapossák a pedált. 
Az ilyen arányeltolódás természete-
sen nem tesz jót az egyébként vi-
tathatatlanul érdekes és olvasásra 
érdemes regge'nnynek, s hiányérzetün-
ket csak fokozzák az író megtorpa-
násai, amikor mintha maga is megi-
jedne a szereplők és az események 
egybemosódásától, egybemoshatósá-
gától, és siet világosan az olvasó 
tudtára adni, hogy ez a Löwinger itt 
most tulajdonképpen Zsolnai, ez az 
Olga itt most tulajdonképpen Anna 
stb. 

S ha azt mondtam az előbb, hogy 
az írói eljárásmód miatt sem tudjuk 
fenntartások és csipetnyi idegenke-
dés nélkül fogadni Végel László re-
gényét, akkor most annyiban kell 
módosítanom ezt a megállapítást, 

hogy az valójában nem magának az al-
kotói módszernek, hanem következet-
len alkalmazásának, kihagyott és vá-
ratlanul, értelmetlenül elzárt lehető-
ségeinek, az elvileg egyenrangú, mert 
egyformán fontos történelmi szituá-
ciók megbomlott belső  egyensúlyá-
nak a következménye. A hozzánk 
közelebbi idősíkon a regény atmosz-
féráját gyakran a sematikus leírás 
és az (ugyan ironikus szándékkal, 
de) zavaró módon eltúlzott szólam-
pufogtatás helyettesíti. Az Áttünteté-
sekben 1941-gyel 1968 vagy 1978 se 
történelmileg, se esztétikailag nem 
tudja felveni a versenyt. 

Nagy kár, mert Végel László re-
génye belső  torzulásaival együtt is 
a színvonalasabb és izgalmasabb tel-
jesítmények közé tartozik irodal-
munkban, s az sem mellékes, hogy 
társadalmi-történelmi érzékenysége 
egy sor igen fontos kérdést fogal-
maz meg itt és most az olvasó szá-
mára. A válaszokat természetesen 
kinek-kinek magának kell végiggon-
dolnia. 

Épp ezért hiányosságai ellenére 
is melegen ajánljuk a regényt min-
den olyan olvasó figyelmébe, aki 
nemcsak időtöltésből, szórakozásból 
olvasgat, hanem hajlandó vállalni a 
szellem kihívását, s a , bizonytalan 
kimenetelű  kalandoktól sem riad 
vissza. 

• 
PODOLSZKI JÓZSEF 

413 



AZ ELMULASZTOTT ALKALOM 

BEDER ISTVÁAI: Kecsketemplom. 
Forum, Újvidék, 1983. 

Vajon elegendő-e egy értékes regény 
megírásához annak a valóságnak tü-
zetes ismerete, amelyből aztán a 
szerző  a maga regényvalóságát akar-
ja megformálni? A válasz egyértel-
műen csakis tagadó lehet. A szer-
zőnek meg kell lelnie azt a hiteles 
megnyilatkozási formát, amely e-
gyedi, amely alkatából fakad és a-
mely, eleget téve az alkotás két a-
lapkövetelményének: a tömörítésetek 
és szelektivitásnak, hitelessé teszi a 
szerző  élményanyagát. A Kecske-
templom ú'ságiró szerzője így vall 
művéről: „Munkám során rengeteg 
élményanyag gyűlt össze, s nagyon 
sok olyan emberrel beszélgettem, 
akikben élénken élt a múlt. Els ősor-
ban a zsellérek, béresek, föld nélküli 
napszámosok, bárók, grófok sorsa 
érdekelt; élettörténetüket, sorstörté-
netüket magnószalagon és cédulá-
kon rögzítettem, . hogy aztán regé-
nyem megkezdésekor újra előve-
gyem és átdolgozzam a felgyülem-
lett adathalmazt. Igy állt össze a 
múlt eseményeiből a Kecsketemp-
lom." Ugyanebben a nyilatkozatában 
még egyszer hansúlyozza: „A könyv-
ben ábrázolt személyeknek és 
eseményeknek ... valóságfedezetük 
van." Épp a gazdag valóságfedezet 
kelti fel az érdekl ődést, hiszen a 
vajdasági magyar próza az utóbbi 
években nem bővelkedik realista mű-
vekben. Marad a kezdetben feltett 
kérdés: hogyan sikerült Bedernek 
anyagát szepirodalommá átalakíta-
ni, milyen értékeket és fogyatékossá- 
gokat hordoz magában regénye? 

A 228 oldalas könyv négy részre 
és nem kevesebb, mint 49 fejezetre 
oszlik. Tehát a : szerző  az erősen ta-
golt formát választotta. A kötőanyag 
szerepét Gábor Géza építészmérnök 
tölti be, mivel a regény tulajdon-
képpen nem más, mint az ő  fel-
jegyzett emlékei arról, hogyan is ala-
kult életének egy szakasza az ötve-
nes évek végén és a hatvanas évek 
elején egy képzelt Tisza menti é-
szak-bácskai városkában, amelynek 
csúfnevét viseli címként a könyv 
és amely Zenta, Ada és Kanizsa osz-
szevonásából született. Legalábbis 
ezt mondja a szerző . Az erősen fel- 

aprózott váz arra utal, hogy a re-
gény cselekményes, színtere állandó-
an változik, mozgalmas, és ez olvas-
mányossá teszi. A szérző  nem kísé-
relte meg a tömörítést oly módon, 
hogy esetleg egy-egy jelenet köré 
csoportosítson jó néhány eseményt 
és ezzel mintegy tömény és kivona- 
tos lényegre utaljon. Helyette a fő-
hőst futtatja ide-oda, aki mindenhol 
megfordul (gyakran nem is tudjuk, 
miért megy el valahova vagy vala-
kihez, vagy esetleg a megokolás túí 
naiv), minden információhoz hozzá-
jut, az emberek nyomban mindent 
elmondanak neki, kitárulkoznak. Tet-
ték ezt esetleg Bedernek, de főhősé-
nek kétlem. 

Épp ebből fakad a mű  egy másik 
fogyatékossága, mégpedig az, hogy 
a szerző  nem tudott véglegesen ál-
lást foglalni a belső  formát illetően. 
Tudniillik a regény első  felében in-
kább a stendhali „tükörtechnika" do-
minál, a második részében viszont 
nem annyira a szerző, hanem a fb-
hős mesél. Hála ennek a körülmény-
nek, a harmadik és negyedik rész 
elmélyültebb, az események alakulá-
sa is lelassul, több teret kap a bels ő  
monológ, a hang őszintébbé válik, 
inkább a már megtörtént elemzése, 
összegezése kerül előtérbe, a cselek-
ménysor többnyire a főhőstől füg-
getlenül bontakozik ki, s mivel im-
már társadalmilag rangvesztett, tár-
gyilagosabban és átfogóbban látja 
az őt körülvevő  világot. De míg az 
ő  fura és ellentmondásokban oly 
gazdag sorsának alakulását az olva-
só még bírja követni, addig nehezen 
összegezhető  az események sokasá-
ga, amelyről Gábor Géza tudomást 
szerez. Valóságos esemény-erdőről 
van szó, amelynek meghódításához 
a szerző  nem „jelölt ki ' utat, sőt: a 
fákat is oly összevissza ültette, hogy 
a tájékozódás igencsak nehézzé vá-
lik. Talán felesleges is egy-egy epi-
zód hitelességén elmélkedni, vegyük 
úgy, hogy Beder egy túlzsúfolt és 
rendezetlen társadalomregényt írt, 
bár azáltal, hogy főhőse meghatáro-
zott „oktatásban" részesült, a maga 
módján érintette a nevelési vagy fej-
lődési regényt is. 
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Kidolgozatlansága és szögletessé-
ge ellenére a Kecsketemplom ritka 
példája a bátor és szókimondó tár-
sadalombírálatnak táj ainkon. Hor-
nyik György egy munkásembert vá-
laszt hősül a Gyárkapun kívül című  
regényéhez, amely némileg még kö-
tődik a régebbi idők „termelésregé-
nyéhez", Beder viszont jóval többet 
igyekszik megragadni és a pillanat-
kép mögöttinek, a múltnak feltárá-
sával kísérli meg megalkotni a maga 
társadalmi regényét. Hiszen könyvé-
ben felsorakoznak az egyszerű  két-
kezi munkások, parasztok, kisvárosi 
értelmiségiek és a vezet ő  körök. A 
társadalombírálat főleg az utóbbia-
kat érinti és sújtja..Hiszeai a háború . 
előtti múlt hatalmasai immár végleg 
kikerültek a történelmi áramlásból 
és a társadalom szénén tengődnek, 
tajtékzó dühük már nem mérgez ő, 
ragaszkodásuk a múlt árnyaihoz e-
gyesek esetében a . téboly ösvényére 
löki őket. A szerző  igen részletesen 
és behatóan igyekszik leleplezni a 
városi „kiskirályokat", azok múltját 
és jelepbeli üzelmeit. Hány mulasz-
tás, malléfogás és botor tévedés scr 

,, rakozjk fel a regényben! Hogyan 
utal arra a szerző  megmásíthatatlan 
egyértelműséggel, hogy ezek a „kis-
királyok" milyen ügyesen manipulál-
tak az emberekkel, hogyan tüntetik 
fel egyéni érdekeiket közérdeknek! 

A regény egyik nagy mulasztása 
az — s ez talán ellentmondásosan 
hat, amikor az előbb szó volt a 
szerző  teljességre törekvő  igyekeze-
téről —, hogy a társadalmi kép még-
sem teljes. Tudniillik a felsorolt hi-
bák mellett ugyanabban az időszak-
ban a regény színhelyén történtek 
olyan dolgok is, amelyek valamilyen 
módon szebbé és jobbá tették az 
ott élő  emberek sorsát. Mert a re-
gény alapszíne sötét. Beder talán 
azt a téves nézetet vallja, misze-
rint a társadalmi tabló egyenlő  a 
(részben újságíróra jellemző) leplező  
felfedezéssel, illetve a felfedezés me-
rész kimondásával. Regényének nincs 
„pozitív" hőse, aki megmaradt meg-
határozott erkölcsi normák mellett 
abban a korban és helyen, amikor 
és ahol a társadalmi mércék változó-
ban voltak. Ebből a szemszögből 
nézve a legrokonszenvesebb, bár cse-
lekedete és magatartása nem helye-
selhető  és magyarázható . teljes mér-
tékben, a főhős alakja. Nem akar 
„egyutt üvölteni a többiekkel", téy 
pelődik, és amikor képtelen megta- 

lálni helyét a társadalomban, kivo- 
nul abból. Elhatározza, el fog mene-
külni, és feleségének halála, kinek 
alakja rendkívül gyengére sikerült, 
ebben az elhatározásaban meger ő-
síti. 

Amilyen hitelesek a regényben 
felsorakozott múltbeli epizódok, 
olyan mesterkélten és átlátszóan hat 
a regény jelen idejében történtek 
közül sok minden. A cselekmény kö-
rülményesen bontakozik ki, egy-egy 
szakaszában naiv mozzanatok lendí-
tik tovább. A regény végéig nem tud-
tam megszabadulni attól az érzés-
től, hogy talán maga a szerző  sem 
volt igazán tisztában azzal, hova is 
akar kilyukadni. Sokat levon az al- 

Mk tás értékéből a nyelvi szürkeség. 
intha a közlésre szánt információ 

„torkon ragadta" volna a szerzőt és 
az a fojtogatástól az azonnali köz-
lés útfián igyekezett megszabadulni 
nem figyelve elegendően arra, hogy 
az olvasó milyen formában jut majd 
az információhoz. Vallomása szerint 
tíz éven át dolgozott ezen a regé-
nyén, de a nyelvezeten ez egyálta-
lában nem érezhető. Általában az a 
benyamúsat, -hogy a Kecsketemp-
lom amorf és kissé darabos regény 
lett. A valóságfedezet „legyurte 
szerzőjét, aki képtelen volt a felhal-
mozott anyagot szépirodalommá át-
változtatni. Összehasonlításképpen 
vegyük Dudás Károly Ketrecbál című  
regényét, bár tudom, hogy az össze-
vetésék igencsak kétes értékűek. Du-
dás regénye' nem tartalmaz több in-
formációt, mint Bedére (s őt: talán 
kevesebbet), de benne a tömörítés, 
a szelektálás és általában a művészi 
ábrázolás ` magasabb szinten van 
jelen. Talán azért, mert Dudásnak 
sikerült.- égy modern forma tökéle-
tesítésével jobban és hatásosabban 
a maga valóságfedezetéből megte-
remtenie a maga hiteles regényva-
lóságát? Ogy érzem, igen. 

A Kecsketemplom egy nagy lehe-
tőség elmulasztásáról tanúskodik. A 
szerző  által begyűjtött és rögzített 
valóságanyag lehetővé tette volna, 
hogy megszelessen, egy nagyszabású 
vajdasági magyar regény negyed év-
századdal azelőtti világunkról.A vál-
lalkozás felülmúlta Beder alkotói ké-
pességeit. Közvetlen környezetében 
feltétlenül nagy visszhangot fog ki-
váltani, de nem művészi értéke, ha 
nem kulcsregény volta miatt. Az 
észak-bácskai városka lakói egy re-
gényen keresztül idézhetik fel a kö- 
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zelmúltban történteket az, amir ől 
esetleg csak suttogva lehetett be-
szélni, íme, most nyomtatott formá-
ban jelenhetett meg. Még egy helyi 
jenlegű  botrány kirobbanásának le-
hetősége sem zárható ki. 

Beder regénye új színfoltot je- 

lent kortárs prózánkban. ,Leleplez ő" 
regénye mély társadalombírálat, a-
melynek •azonban két lényeges fo-
gyatékossága van: némileg kés őn ér-
kezett és a valóságanyag regényvaló-
sággá való átalakítasa korántsem 
minősíthető  igazán sikeresnek. 

VARGA ISTVÁN 

EGY KÖNYV KETTŐS TÜKÖRBEN 

PÁLINKÁS JóZSEF: Walter magisztertől a tudományegyetemig. 
Farum, újvidék, 1984. 

AZ EGYEDRANGÚ OKTATÁSIG 

Nehéz eldönteni, hogy egy szerző  
mikor kezd foglalkozni egy témával, 
hogyan érlelődik meg benne, hogyan 
terebélyesedik a kiteljesedésig. 
Hosszú az út a kész műig, ha ugyan 
az is nem mérföldkő  csak egy tar-
talmas kutatási időszakban. Pálin-
kás József könyve a Watlter magisz-
tertől a tudományegyetemig címen 
ilyen hosszú érlelődési időszak ter-
méke. A szerző  1971-ben hallatott 
magáról, amikor egy terjedelmes ta-
nulmányban összegezte a szabad-
kai tanítóképzés százéves történetét. 
Feltevésünk szerint ekkor döbbent 
rá, hogy a levéltárakban micsoda 
kincs hever, mert alig pár évre rá 
kötetben, monografikus igénnyel 
megjelentette a szabatdkai népisko-
lák történetét. S így gombolyodott 
le a történelem fonala: korról korra, 
szűkebb területről a tartomány köz-
oktatására terelődött a figyelme. 
Most itt van előttünk az összegez ő  
tanulmány, a Walter magiszter. De 
nem csodálkoznánk, ha a szerző  tol-
lából más mű  is születne iskoláink, 
közoktatásunk történetér ől, mert 
annyi gondolat, annyi lehetőség ve-
tődik fel munkájában, hogy vagy 
magának, vagy másoknak fojtatni 
kell a megkezdett munkát. Fokról 
fokra fel kell tárnunk részleteiben 
is neveléstörténeti múltunkat. 

Nem másról beszélek, amikor 
Bori Imre példáját említem. đ  az, 
aki a közhiedelem árjával szemben 
évtizedek óta egyre sikeresebben 
bizonyítja, hogy a Vajdaság nem 
művelődési múlt nélkül való. Ma  

már ez iskola. Hatására mind keve-
sebbszer mind kevesebben tekinte-
nek úgy a Vajdaság múltjára, mint 
a műveletlenség, a parlagiság pél-
dájára. Pálinkás József is ezt teszi 
könyvében: eltüntet egy fehér fol-
tot múltunkból, és ez iskoláink tör-
ténete. 

Felcsillanó szemmel vesszük tu-
domásul, hogy az első, adatolható 
középkori iskolát a XI. században 
Tétesítették tájainkon! Hogy milye-
nek lehettek ezek az iskolák? Olya-
nok, mint szerte Európában az egy-
házi . iskolák. A papság a vallással 
együtt hozta az írástudást, és a ma-
ga igényének megfelelő  írástudókat 
képezett ki. A meglepő  az, hogy a 
pusztának, kietlennek hitt vajdasági 
tájakon meglepően sok ilyen jelle-
gű  iskoláról vallanak az okmányok. 
Engedjünk a könyv gondolatébresz-
tő  hatásának, és folytassuk a gondo-
latmenetet. Ahol iskola volt, mert 
volt rá igény, ott élet, települések, 
gazdaság és mindenekel őtt embe-
rek, törekvő  emberek voltak. A ter-
melést hordozó ember a termel ő-
eszközök és termelési viszonyok fej-
lődésének megfelelően létrehozza a 
városi iskolákat is a XV—XVI. szá-
zadban ott, azokon a helyeken, 
ahol a polgárosodás csírái jeilentkez-
nek a polgári gondolattal együtt. S 
ennek terméke az iskolák mellett 
-- nem véletlenül! -- az els ő  magyar 
bibliafordítás, vagy ahol a legvére-
sebb formában anyagiasult ez a 
gondolat a Dózsa-féle parasztláza-
dáskor .. . 
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A török hódoltság éveinek volt 
mit pusztítania tehát. De nem hi-
szem, nem akarom hinni, hogy pél-
dául Zomborban, amelyről Evlija 
Cselebi áradozva írt, a hódító hata-
lom ne tartott volna valamiféle is-
kolát. A történész azonban törté-
nész: csak arról szól, amiről adatai 
vannak. Éppen itt és hasonló esetek-
ben látom a könyv távlatát: tisztáz-
za neveléstörténetünk ezeket a kér-
déseket! 

A török uralom megszűnte után 
a bécsi udvari közigazgatás hozta 
magával a maga iskolarendszerét. 
Ez pedig a XVIII. században egyre 
inkább a francia felvilágosodás ha-
tása alá került, tehát fokról fokra 
a haladó polgári igények veszik át 
a vezető  szerepet a feudális álla-
mon belül a közoktatás tartalmi és 
formai-szervezeti megoldásaiban. 
No, nem mehetett ez éppen simán, 
küzdelmek, harcok nélkül. Meg kel-
lett vetni a világi nevelés alap jait, 
magasabb szintre helyezni a kép-
zel: tartalmát. 

A szerző  marxista történész. Igy 
nem az ideák áramlásában, hanem 
a termelőerők fejlődésében keresi 
és találja meg a mozgatóerőket. A 
feudális kötöttségek és az iskolák 
egyházi szelleme nem elégítette ki 
a fokozatosan fejlődő  termelési 
rendszert, a korszerűsödő  közigaz-
gatást. Világi emberekre, világias 
tudományokra volt tehát szükség, 
olyan fiatalokra, akik ismereteikkel 
ki tudják elégíteni az egyre növek-
vő  igényeket. Ilyen szemszögből néz-
ve a XVIII. század izgalmas kor-
szak volt. Megjelennek az els ő  kö-
zépiskolák Újvidéken, Szabadkán, 
Zomborban. A Ratio educationis 
rendet vitt az addigi feudális szer-
vezettségű  és feldaraboltságú okta-
tási rendszerbe. Megvonta a hatá-
rokat az oktatás fokozatai között, 
és megteremtette a fokozatok közöt-
ti kapcsolatot, és bevezette az anya-
nyelvi oktatást. 

Nagy érdeklődéssel olvashatjuk a 
XIX. század eseményeiről szóló fe-
jezetet is. Az 1868-ban meghozott 
népoktatási törvény bevezette a tan-
kötelezettséget 6-12 évig. Ezzel az 
intézkedéssel ismét a közoktatás eu-
rópai sodrába kerültünk, mert ha-
sonló törvényt Anglia, Olaszország 

és Franciaország csak később ho-
zott. A kötelező  népoktatás bevezeté-
se lassan kialakította a mai vajda-
sági iskolahálózat körvonalait. Per-
sze az elv valóra váltása nem ment 
kompromisszumok nélkül. De ahogy 
a polgári rend a maga keblén belül 
létrehozta a munkásosztályt, úgy a 
polgári iskolarendszeren belül meg-
teremtődik g1. a szakmunkásképzés. 
Igen hálás feladat lenne valakinek 
monografikusan feldolgozni ezt a 
kérdést. A manufaktúrák, majd a 
kialakuló ipar megkövetelte a szak-
munkást, így a munkásképzést is. 
Hol, milyen tartalommal és formá-
ban fejlődött ki nálunk ez az isko-
latípus? Érdekes lenne részleteiben 
is ismertetni. Például a szerz ő  emlí-
ti, hogy a századfordulón már a vá-
rosokon kívül is 15 tanonciskola 
működött! 

A két háború közti időszak ok-
tatási alanyai még élnek. Tudjuk, 
milyen volt ez az oktatási rendszer. 
Éppen ezért érdekes és helyes, hogy 
vele ellentétben hogyan fejl ődött a 
Vajdaság közoktatása az elmúlt 
négy évtizedben. 

Bácska, Bánát és Baranya Kato-
nai Közigazgatási Hatósága 1944. 
november 11-én kelt 2. számú ren-
delete előírta az iskolák megnyitá-
sát, az oktatás megszervezését a 
tartomány összes nemzeteinek és 
nemzetiségeinek a nyelvén. Tehát az 
a hatóság, amelynek gondoskodnia 
kellett a harcosok, sebesültek ellá-
tásáról abban a városban, amelytől 
alig 20 kilométerre, a szerémségi 
fronton nagy erőkkel még ott volt 
az ellenség, elsők között az oktatás-
ról és a nemzeti egyenrangúság 
megtartásáról hozott döntést. Fon-
tos okmány ez a tartományi közok-
tatás további fejlődése szempontjá-
ból. Lényegében közvetlenül ez ve-
zetett el az Újvidéki Tudományegye-
temig. De nem szabad szem elől té-
veszteni, hogy ezt viszont évszáza-
dos fejlődés előzte meg. Voltak te-
hát kezdetek, amelyek 900 évre 
nyúlnak vissza. 

Gondolom, nem csupán a szakma 
forgatja majd érdeklődéssel Pálin-
kás József könyvét. Bárki érdeklő-
déssel olvashatja, aki e tájhoz kö-
tődik érzelmileg. 

HORVÁTH MÁTYÁS 
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RÉGÉN VOLT ISKOLAMESTEREK KÉSEI UTÓDA 

A gondolkodó embert a néha gon-
dolkodó embertől az különbözteti 
meg, hogy elmélkedésének állandó 
tárgya van: élete minden jelent ő-
sebb mozzanatának tanulsága azok 
közül a gyújtópontok körül összpon-
tosul, amelyekre figyelme általában 
irányulni szokott, amelyeknél töp-
rengéseiben előszeretettel időzik —
csengnek vissza emlékezetemben 
egy régi (ma már akár klasszikus-
nak is mondható) pedagógiai olva-
sókönyv szavai. Igein ám, de az el-
mélkedő, a szakemberré vagy tudós-
sá előlépő  szakíró rendszerint a ma-
ga problémáján (problémáin) át lát-
ja (csak ezeken át láthatja!) a világ 
minden dolgát: az őt izgató kérde-
seket túlbecsülheti környezete, eset-
leg az egész emberiség központi 
problémájának ítélheti. És akár úgy 
jár el, hogy tárgyának határait a 
végtelenségig terjesztve minél több 
tényben véli felfedezni a saját igaz-
ságát, akár úgy, hogy szűk határt 
von kicsinyes részlet vagy részletek . 
köré és azokból magyaraz mindent, 
anélkül, hogy köréből kilépne — 
mindenként fontoskodóvá válik, aki 
képtelen a dolgokat jelent őségük-
nek megfelelő  helyen látni. 

Az idézett dilemma minden alka-
lommal felmerül bennem, valahány-
szor egy-egy szűkebb szakterületet 
érintő  értekező  prózai mű  kerül a 
kezembe. Kiváltképp jogos a kérdés 
ilyetén feltevése ismeretterjeszt ő , 
népszerű-tudományos művek eseté-
ben; ezek tudvalevően nem a szak-
ma korifeusai számára íródtak, ez 
a tény azonban nem igazolhat semmi 
engedményt a tudományosság rová-
sára — egy művet nem a tudomá 
nyosság vonatkozásában megenge-
dett kompromisszum, hanem a ki- 
fejtés módja tesz népszer űvé! 

Pálinkás József könyve esetében 
még egy mozzanattal kell számol-
nunk: a pedagógia (ebb ől követke-
zik, hogy a nevelés, az iskolák tör-
ténete is) az a fajfia olvasmány, 
amelyet nehéznek szoktak nevezni. 
Sok tudománnyal érintkezik, sok 
tudomány eredményei futnak össze 
benne; sok előfeltétele van a meg-
értésének, még több annak, hogy 
valaki haszonnal tudja forgatni vagy 
éppen élvezettel tudjon elmerülni 
benne. Ez a könyv — és itt talán egy 
pillanatra elébe vágunk az ismerte-
tésnek az értékeléssel — azok közül  

való, amelyek kínálják magukat: 
magával tudja ragadni olvasóját. 

A nevelés (nem is nagyon régen) 
még mesterség volt: a szót „iskola-
mester" szó szerint kell érteni. Pá-
linkás József csaknem ezeréves visz-
szapillantásában innen, a mai vaj-
dasági iskolák első  ismert elődjé-
től, az 1028. körül alapított csan4-
di káptalani iskolától, annak is el-
ső  oktatóitól, Walter magisztertől és 
Henrik szerzetestől vezeti végig ol-
vasóját iskolaügyünk sorsfordulóin. 
Az anyaggyűjtést — mint előszavá-
ban írja — a történettudomány esz-
közeinek segítségével végezte, csak 
áz intézményes oktatás dokumentá-
cióját véve figyelembe az anyagren-
dezésben, így jutva ed iskolatörténe-
tünk korszakolásáig, ennek megfele-
lően építve fel műve szerkezeti vá-
zát. 

Az egyházi iskolázás korának be- 
mutatásában a keleti egyházatyá-
kig, a kereszténység korai századaiig 
nyúl vissza: innen (majd később 
Nyugatról is) rajzottak ki azok a 
szerzetesek, akik néhány száz évvel 
később a mi vidékünkön az els ő  ko-
lostori, plébániai, káptalani iskolá-
kat alapították. ° A városiasodásnak, 
majd az eretnekmozgalmaknak az 
iskoláztatásra gyakorolt hatását kí-
sérhetjük nyomon a könyv lapjain, 
később a Mohácsot követő  másfél 
évszázad fehér foltjait, amelyeket 
csak néhány pravoszláv kolostori is-
kola tör meg, és — a törökvilág 
sajátságos velejárójaként — a 
Sremska Mitrovica-i és a zombori, 
valamint a (feltételezett) szabadkai 
és bácsi mohamedán medreszek, 
mégtebék (teológusokat és jogászo-
kat képző  felső, illetve elemi isko-
lák). 

A török alól felszabadult Vajda-
ságban csak lassan áll helyre az ok-
tatás korábbi rendje. Közben a ka-
tolikus egyház korábbi iskolák fe-
letti egyeduralma is meginog — az 
új hitfelekezetek (reformátusok, lu 
theránusok, evangélikusok) vallási 
tanaikat szintén az iskolák révén 
igyekeztek terjeszteni. Az állam is 
bejelenti igényét az oktatásügy,  fe-
letti felügyeletre: a XVIII. sz ázad 
második felének oktatástörténeté-
ben a világi nevelés megalapozásá-
nak társadalmi, politikai, gazdasági 
tényezőivel ismerkedhetünk meg, 
és a szerző  olyan útvezetőnek bizo- 
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nyul, aki nagyszerű  meglátással mu-
tat rá minden olyan mozzanatra, 
melynek ismeretében könnyebben 
eligazodhatunk a 'kor eseményeinek, 
dokumentumainak, rendi és nemze-
tiségi harcainak útvesztőjében. 

A tanügy polgári átalakulása, a 
modern iskolarendszer kibontakozá-
sé Vajdaságban egy forrongó kor-
szakkal veszi kezdetét. Az 1848-as 
forradalom és szabadságharc utáni 
időkben ugyan az oktatásban -.a né-
metesítés, a klerikalizmus, a biroda-
lom és a császárhoz való hűség a 
meghatározó, domináns jegyek, a 
Bach-rendszer közokatásügyi poli-
tikáját kiszolgáló hivatalnok-cselé-
dek is csak az összbirodalom érde-
keire voltak tekintettel, a fejlődés 
mégsem állt  le. Erre nézve a szerz ő  
konkrét adatokat sorakoztat fel a 
csantavéri, a moravicai, a bajmáki, 
a zentai és a szabadkai iskolaügyi 
hatóságok dokumentációja alapján. 

A népoktatási törvény (1868) 
megelőzte korát. A papság befolyása 
megosztotta az elemi iskolák jelle-
gének megállapításával megbízott 
közoktatásügyi bizottságot: a több-
séget sikerült is meggyőznie a köz-
ségi iskolák „káros hatásáról", így 
az évekig tartó küzdelemben a pol-
gári reformok szószólói rendre alul-
maradtak. Pálinkás József könyvé-
ből a szabadkai, a zombori, a bres-
tovaci, a gombosi és a tordai (itt 
becsületsértési per lett a küzdelem 
vége!) iskolai formaviták kimenete-
lével ismerkedhetünk meg. 

Az oktatási rendszer korszerűsí-
tésének velejárójaként tájékozód-
hatunk a tanító- és tanítónőképzők,  

a polgári iskolák, az óvodák, az al-
sófokú szakiskolák és a zenedék a-
lapításának körülményeiről. És né-
hány oldalnyi, érzelmileg is felfűtött 
szöveg, minden közcím nélkül, csil-
lagok közé illesztve, a tanyai isko-
láról; a szerző  nem tudja (talán 
nem is akarja) megtagadni egykori 
tanyai tanító-önmagát. 

A közelmúlt sok — ma még 
élő  — tanúja számára sorakoztat 
fel ismerős tényeket Pálinkás József 
könyve negyedik fejezetében: a 
SZHSZ (később Jugoszláv) Király-
ság, majd a megszállók oktatáspoli-
tikájának nacionalista, elnyomó in-
tézményrendszerét, de a két világ-
háború közötti, kevéssé ismert té-
nyeket is. Kevesen tudják például, 
hogy a Független Szakszervezetek 
köré tömörült mezőgazdasági dolgo-
zók 1928-29-ben a párt irányításával 
az adai, a moholi és zentai határ-
ban három illegális magyar tanyai 
népiskolát szerveztek a mez őgazda-
sági dolgozók gyermekei számára... 

Talán legkevésbé kimunkált ré-
sze a könyvnek a mába nyúló utol-
só fejezet: az utóbbi évtized nagy 
horderejű  változásai, melyek átérté-
kelése még tulajdonképpen folya-
matban van, mintegy szétfeszítéssel 
fenyegetik a mű  egészének az előző  
fejezetekben olyannyira stabil szer-
kezetét. Pálinkás József azonban is-
koláink rövid történetének megírá-
sára vállalkozott, könyve éppen 
ezért nem is válhat jelenünk okta-
tásügyének krónikájavá, annál ke-
vésbé, mert ezt a krónikát egyelőre 
még napjaink eseményei írják. 

SZbLL ŐSY VÁGÓ LÁSZLÓ 

A BELSŐ  TŰZ 
MIODRAG BULATOVIČ : Két ördög között. 
Fordította: Poór Zsigmond. 
Európa, Budapest, 1982. 

Miodrag Bulatovič  szerb prózaíró (a 
jugoszláv irodalom egyik legnagyobb 
tehetsége, világszerte mintegy har-
minc nyelvre fordították le műveit) 
1930-ban született a Bijelo Polje 
(Crna Gora) melletti Okladában. 
Egyetemi tanulmányait Belgrádban 
végezte. Huszonöt éves, amikor 1955-
ben megjelenik Đavoli dolaze (Jön-
nek az ördögök) című  elbeszéléskö-
tete, amellyel egyszerre betört a 

szerb, illetve az egyetemes jugoszláv 
irodalomba: a kritikusok felfigyel-
tek rá, s kimagasló tehetségű  it iá-
ként beszéltek róla még azok is, akik 
fenntartásokkal fogadták első  elbe-
széléseit. További művei; Vuk. ,i zvo-
no (A farkas és a kolomp, 1958; el-
beszéléskötet), Crveni petao tett pre-
ma nebu (Égre száll a vörös kakas, 
1963, regény, amelyet magyar nyelv-
re is lefordítottak), Heroj na ma- 
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garcu (Hős a szamáron, regény), Rat 
le bio bolji (A háború jobb volt, 
szintén regény, az előbbi folytatása), 
Ljudi sa četiri prsta (Négyujjú em-
berek, a több, mint tíz kiadásban 
megjelent, egyik legnépszerűbb pró-
zai alkotása) csak még jobban meg-
erősítették Bulatović  helyét a mo-
dern jugoszláv irodalom élvonalá-
ban. 

Miodrag Bulatović  „az örök nagy 
témák"-hoz nyúl, az emberekben 
együttesen megtalálható jó és rossz 
örök harcáról ír szinte mindegyik 
alkotásában olyan sikeresen, olyan 
sajátos filozófiával, stílussal és írás-
készséggel, eredeti nyelvezettel, hogy 
az utánzás, az epigonizmus semmi-
képp sem mondható rá. 

Elbeszéléseiben, így, a Két ördög 
között című  művében is (amely vol-
taképpen két előbbi, a Jönnek az 
ördögök és A farkas és a kolomp 
című  könyvének legszebb elbeszélé-
seit foglalja magába) az események 
háttere a háború. Konkrét időpont és 
helyszín nélkül ugyan, de a hősök éle-
tében, cselekedeteiben, jellemében 
ott érezni mindig a háború elsöprő , 
vad és öldöklő  viharait (legtöbbször 
csak a tűz szimbólumával érzékelteti 
ezt). Mintha a háború ellentmondá-
sos esztendei pecsételnék meg a  hő-
sök sorsát, mintha azok „nevelnék" 
őket át. Igaz, hogy az elbeszélések 
cselekménye az író szül őföldjén, Crna 
Gorában játszódik le a második vi-
lágháború idején, de mivel mindez 
csakis háttér, az események általá-
nos érvényűekké válnak, bárhol, a 
világ bármely táján és bármikor 
megtörténhettek volna. 

A Két ördög között című  elbe-
széléskötet hősei egyszerű  emberek. 
Az író nem a konkrét sorsukkal, 
múltjukkal és jelenükkel tör ődik, 
hanem lelki szenvedéseikkel — ezt 
pedig mélyen és emberien teszi. H ő-
sei, legyenek azok igazságos, 
hodzsák (mint A kis hodzsában), 
vagy tetszelgő, hiú férfiak (Szerel-
mesek), vagy számkivetettek és „go-
noszak", mégis mindannyian szen-
vednek, még akkor is, amikor azt vall-
ják, hogy „szenvedés nem is léte-
zik, csak kitalálták az emberek" 
(Szerelmesek. 24.) Az emberi bűnö-
ket, szenvedélyeket veszi górcs ő  alá 
az író, hősei mind-mind csalódottak, 
olyanok, akik rendületlenül keresik 
a megbékélést önmagukkal és a kör- 

nyezetükkel, olyanok, akik, ha nem 
is hisznek a boldogságban és az 
igazságban, de mégis keresik azt, 
mert valamiképpen lelkileg hiány-
érzetük van: „Azt mondta nekem, 
valaha régen a szent könyvekben ol-
vasta, hogy az embernek nem sza-
ban meghajolnia és hajlongania a 
többiek előtt: hogy egyetlen kétlá-
bú teremtmény se méltó rá, hogy a 
bűnösök neki rimánkodjanak: hogy 
az ember ne higgyen senkinek, és 
senkitől se várjon semmi jót; hogy 
az ember az embernek forkasa, zsar-
noka és a tetejében sátánja, és nem 
engedi, hogy a világon egyetértés, 
testvériség és szeretet uralkodjék; 
hogy ez a sátán hatalmas erej ű, kaj-
la fülű  és hosszú farkú, s az ember 
nem tudja kiűzni magából se a ke-
reszttel, se az isztambuli rózsafü-
zérrel, s a Próféta sírjáról való kegy-
tárgyakkal. Alighanem ezért is ma-
radtam ilyen magányos és teljesen 
elszakadva a többiektől." (Két ör-
dög között. 52.) 

Az író alaptétele, ars poeticája: 
jó és rossz, az önfeláldozás és a go-
noszság mindenkiben benne rejt ő-
zik, a gyilkosban és az áldozatban 
is. Annál is inkább, mert aki tegnap 
gyilkolt, ma áldozattá válhat, s őt az 
emberekért az önfeláldozást vállaló 
megmentővé. A kérdés azonban, 
hogy ki szenved igazabbul, mélyeb-
ben, megmarad, s szinte ez adja Bu-
latović  műveinek azt az állandó té-
pelődő , önmarcangoló hangnemet, 
azt a mély és ellentmondásokkal te-
li életfilozófiát: a legvégletesebb, a 
legszörnyűbb és legszebb emberi tu-
lajdonságok egymás mellett, együtt, 
elválaszthatatlanul léteznek az em-
berekben és hatnak azok sorsára. 

A ,  tűz, mint jelképe a lelki tisz-
títótűznek, szinte mindegyik Bula-
tović-elbeszélésben jelen van. A t űz, 
amely ugyan feléget mindent maga 
körül, de ugyanakkor felszínre hoz-
za a valót, az emberekben szunnya-
dó jót és rosszat. A tűz lehetővé 
teszi, hogy a hősök magukba lássa-
nak, hogy felismerjék önmagukat 
és a bennük szunnyadó jót és rosz 
szat, s hogy ezt a két végletes tu-
lajdonságukat meg is különböztes-
sék, szétválasszák. Bulatović  szép 
költői stílusa itt, ezekben a tüzet 
leíró, tobzódó képekben válik iga-
zán nagyszerűvé. 

KREKITY OLGA 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 30. KÖTETE 

KENYERES KOVÁCS MÁRTA 

Fölszállott a sármány 
(Balladás versek) 

Vékony, alig kétíves kötetbe gyűjtötte össze balla-
dás verseit Kenyeres Kovács Márta, amikor úgy érezte, 
hogy nem lesz hozzá kegyes a sors: nem tegzi lehet ővé 
számára, hogy vaskos könyvekben prezentálja több év-
tized termését — publikált és meg nem jelent verseit, 
műfordításait, regényeit, elbeszéléseit, kritikáit, irodal-
mi és zeneesztétikai írásait. Csakugyan nem adatott meg 
neki ez, csupán azt érhette meg, hogy a kórházi beteg-
ágyon még kezébe vegye egyetlen verseskötetének, a Föl-
szállott a sármánynak a nyomdából hozott első  példá-
nyait, s dedikálja azoknak, akiket tisztelt és szeretett. 

Hogy költeményei közül miért csupán ezt a huszon-
hármat nyújtotta át könyv alakban azoknak, akik figye-
lemmel kísérték munkásságát, annak nem csupán anya-
gi okai voltak: érzékenysége és igényessége éppoly er ő-
teljesen jutott kifejezésre, mint tudatossága. Ezért csi- • 
szolgatta, javítgatta műveit állandóan, mert számára a 
versírás nem vált monoton folyamattá. Lírikusi hajlamai 
spontaneitással párosultak, így természetessége megka-
póvá teszi vallomásait. A népköltészet iránti szeretete — 
mint a fülszövegben olvasható — gyermekkorába nyúlik 
vissza. A balladaforma azért volt vonzó számára — ezt 
is tőle tudjuk —, mert ezek a kisméretű, de tömör és 
egyidejűleg drámai, epikai és lírai hatást kelt ő  alkotá-
sok kiváltképpen alkalmasak arra, hogy egy-egy jelent ős 
életmozzanatot rögzítsenek, illetve megelevenítsenek. S 
mivel középpontjukban mindig az ember án, ő  pedig az 
emberek és — fordításai révén — a nemzetek egymás-
hoz való közeledésén fáradozott, ez a kifejezési mód gya-
kori ihletforrás volt számára. Ahogyan írta: verseiben is 
a közeledés, a bizalom és a közösségi érzés vágya mun-
kál. Hosszú időn át erre törekedett, ez a szándék éve-
ken át szinte igézetében tartotta. S mert megvolt hozzá 
a képessége, legjobb munkáiban a költészet hangján és 
eszközeivel tudta kifejezni magát. 

Tragikusan korán lezárult életmű  az övé, de töredé-
kessége ellenére is sajátos színfoltot jelent irodalmunk-
ban. 

Erről bizonyosodhatunk meg, ha elolvassuk ezt a 
tetszetős kötetet, amelynek népi ihletésíj fedéltervét és 
illusztrációit Vankó Basa Lenke készítette. 

Ára 65 dinár. Kapható a Forum és a Napredak sza-
badkai könyvesboltjában. 



(1978-1983) 

MEGJELENT 

Az eddigi háromnál is vaskosabb az Életjel, negyedik év-
könyve, amelyben az utóbbi öt évben kifejtett tevékenységével 
kapcsolatos dokumentumokat gy űjtötte össze: csaknem ötszáz 
oldalon ad számot az 1978 végétől 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, sőt még ennél is több: mintegy háromszáz kép 
a közreműködőkről, 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 el ő-
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 nyelv ű  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. 

Igy 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 Vlahovi ć  Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg tara 
Jovana Nenada 15), vagy pedig 1000 dinárért megvehet ő  a Fo-
rum újvidéki és szabadkai, valamint a szabadkai Napredak 
könyvesboltjában. 


