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BRASNYÓ ISTV ÁN 

REPRÍZ 
REGÉNYRÉSZLET 

A só és sok minden más is általában arról érkezett, amerrefelé most 
ment, tavasszal az esőfelhők és télen a hideg szelek, melyek valahány-
szor megelőzték a havazást , s amikor végre hullni kezdett a hó, szinte 
megváltásnak hatott: ezt hirdették a kolostorban is odafönn, meg azt, 
hogy légy alázatos és engedékeny, ezenkívül szeresd felebarátodat, mint 
tenmagadat, mert éretted is meghalt Valaki, 

Am most borongós tavaszi szél fújt — álmodja majd másvalaki 
sokára --, és az úton senkivel sem igen lehetett ilyenkor találkozni, mert 
itt az év jö, ha a nyár derekára elkezdődhet, és gyorsan ki is lobban, az 
utolsó fecskék szárnyán. Ez alatt az idő  alatt zajlik le minden említésre 
méltó, miután a havak elolvadnak és a vizek is csillapodnak, majd az 
erdő  alatt megszólal a kakukk, zöld, zöld a hangja, s mire a kakukk-
szóra rákapna a szajkó és a sárgarigó, vége az aratásnak is, csak a tarló 
aranylik a nyomában, meg az aszott szemnek hullanak át a rostán. Utána 
már elborul az álom, a hegyélen a hajnalt a köd kezdi fojtogatni, s ahol 
megritkulnak a fák, csönd feszül a törzsek között, akár a fakítatlan vá-
szon, amelyet csak ezután szőnek majd, ha a hideg közelébb húzódik a 
tűzhöz, és a szürke füstön már csupán a vetél ő  halad át, és a nap fénye 
alig megkülönböztethető  a holdvilágtál . Az apró, fázás lovak ugyan-
ezen az úton haladnak, a szél már bele-belekap bozontos sörényükbe, 
keskeny, vasalt patájuk csattog a köveken, és a hajcsárok hangja az 
ellenkező  irányba sodródik. Terhük ugyanolyan súlyos, mint idefelé, tu-
lajdonképpen csak ezután szolgálják meg a hasznot, ha majd lefelé 
kanyarog alattuk az ösvény, és a magasból már látni lehet a tenger 
szürke vizét, enyhe viharban, a cédrusok alatt a temet őnél, ahol a partra 
kanyarodik az út az ólmos virradatban. De az, aki most, vagy talán na-
pokkal előbb elindult, nem is ábrándozhat erről, nyers vidék terül el 
előtte, szokatlan a szemnek, mindenütt alacsony cserjék, kecskén és 
szamáron kívül más aligha élne meg rajta. Hogy önszántából vágott-e 
az útnak, az éppolyan mellékes, mint mások számára az, hogy megér-
kezik-e valaha is oda, ahová indult: nemigen hagyott maga után semmi 
elvárnivalót, sem űrt. 

Ment. 
A falvak előtt olykor huzamosabban időzött valami magaslaton, s 

a tornyukat nézte — ezek a tornyok sokáig kísértenek majd utóbb, mint 
a legfontosabbnak számító üzenet, s többen a keresésükre is indulnak, 
mindhiába —, ám a kőből nem tudott kiolvasni semmi jelentőset nem 
értette a kő  nyelvét, mint építményét, sem közelebbről nézve a beléje 
vésett jeleket, úgyhogy szinte vakon ment el mellettük; öltözéke hama-
rosan elütött az erre lakókétól, akik már a szavakat is más fekvésben 
ejtették, de az idő  nem várt, sietnie kellett, a cserjék fel ől lombokban 
közeledett felé a nyár, ha kelt a nap, araár úton volt, és este csak sö-
tétedés után tért nyugovóra tett ahol befogadták, s étellel kínálták, 
marasztalták, hiszen józan ésszel mérve hová is tarthatott, ám csak 
csóválta a fejét, nem IS annyira nemzet intett hanem mintha a kételyt 
riasztotta volna el magától, akár a hiábavaló beszédet, helytelen élce- 
lődést. 

Kőfalú kecskekarámok közt űregekbe húzódva a szél elöl, amely 
estefelé a magaslatok fel ől mindig csipđsre fordult, s a tüzet is őrizni 
kellett tőle, az idegen tüzeket, melyeknek füstje keser űbb, mint a szén-
égetők baksáié, könnyeket csalnak a szembe, amin megint csak nevetni 
lehet, hát hogyne, amikor ott vezet az út, szinte álmában tnegtapagat- 
hatja az ember a kinyújtott kezével a domborodó köveket, ame y ke et 
hajnalra beharmatoz az eső. Elalvás előtt még vetnek a parázsra, farka- 
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sok nem jártak fönn mostanában, ilyesmiket mondanak a cserzett b ő-
rökbe burkolózva, bár elszaporodtak ezekben az években, akárcsak más 
években, de mintha kíméletesebbé vált volna a természetük, ha hinni 
lehet nekik, de honnan lehetne hinni? Ez is csak szeszély, amibe bele 
kell nyugodni, védtelen itt minden, még a ragály is betört valahányszor, 
s aztán szertehurcolták. 

Az út viszont hogy fogyatkozik-e, nem tudni. Csak egy-egy villanás 
marad belőle, még a falvak neve is elmosódik az emlékezetb ől, a 
templomok neve, a házak neve, a karámok neve végig az út hosszán, 
semmit sem jegyez meg önmagából. És a visszaút? ... Legjobb nem Qon-
dolni a visszaúttal, nem lesz akkora már senki itt, szertemennek akkorra 
a nyájak, csak a gyapjuk szála akad fenn a bozótok tövisén. 

Menet közben mindig szükségesnek mutatkozott valami terven fe-
lül. Hiába vélekedett korábban úgy, hogy minden lényegessel ellátta ma-
gát, utólag egész sor apróságot nélkülözhetetlennek talált, szerencsére 
alig-alig tudott ezt-azt beszerezni bel őle, ebben a félénksége is akadá-
lyozta, és nem költhette mértékenfelül a pénzét sem: a régi kése és a 
régi öve helyett nem vett újat, 'éle' viszont fonalat és tűt mindenképpen 
kellett vásárolnia, mert a huzamosabban tartó és fokozottabb huso-
lástól fesleni kezdett rajta minden ruhadarab, csak a háti bőre nem, de 
azt is mértéktelenül verte az eső; vagy a verejtéke marta szét varrá-
sán az ingét, vagy a zsebe lyukadt ki, úgyhogy időnként le kellett ülnie 
varrogatni, s a maradék fonalat a fogával harapta el, akár az asszonyok. 

Érem ,sem volt a vékony ezüstláncon a nyakában, ami a bajoktól-
védelmezte volna, csupán:ék  az anyja leheletfinomra kopott régi gy űrűje, 
amit korábban nemzedE  viselhettek, mire hozzá került, az arany nyo-
ma hímporként marack a b őrükön, ő  viszont végszükség esetére tartogat-
ta, s ha ez bekövetkezne, akkor bizonyára örökre nyoma vész neki is 
meg a gyűrűnek is — hát ezért kellett volna az érem. De megfelel őt nem 
talált, nem tudtak olyat sehol sem kitalálni, amelyikért ne sajnálta volna 
a pénzt, mert útja végtelen hosszúnak tűnt, és nem tudhatta, mi várja 
még. Ha mindenestül rá mert volna hagyatkozni egyetlen éremre, akkor 
biztosan megveszi, de valami ellentmondást sejtett itt vagy titkos lelki-
furdalása volt, mindenesetre felülkerekedett benne a fukarság, hogy ekkép-
pen is takarékoskodjék. 

Tulajdonképpen félelme vagy szorongása állt útjában: azt az arcot 
kereste ugyanis, amelyet egy ízben látott, nem is elég világosan, de egy 
vereten képes lett volna felismerni, ha így közelre is kerül hozzá, ha nem 
is fedi sisak a homlokát, ha nem is ül lovon és nem is látni köpenye 
szegélyét, s alatta a sarkantyúját, melynek taréja ragyog, akár egy csil-
lag, de arca a magasban sötét és darabos, nincs a fémek bensejében oly 
hév és akkora tűz sem a kohókban, hogy akár egy pillanatra is felderít-
se, megvilágítsa; örökre mogorva marad, rozsdától harmatozott, s kö-
rötte minden tündökl ő, hullámzó, feldúlt, akár a hóra forduló zivatar. És 
ezt burkolja be vagy önti el egyszerre a hatalmas, szélmarta, sötét palást, 
mintha a hegyoldalból zúdulna alá lavinaként, elsöpörve az erd őket és 
megrendítve a sziklákat, akár a Végítélet napja. Csupán a némaság meg-
lepő, ahogy mindez lejátszódik, mialatt az el őtérben lova nyugodtan áll, 
tördelve ropogtatja zablája rúdját, s a szájából fehér habfoltok fröccsen-
nek, olykor a szügyén az ízmok meg-megremegnek a b őr alatt, szőre feke-
te és csatakos, de a látvány egészében mindenfajta feszültséget nélkülöz, 
a két jelenség mintha nem is egyszerre mutatkozna: a háttért a rendkí-
vüli emeli a méltóságteljes jelenés fölé, de minden pillanatban várni le-
het előtörő  tüzét is, hogy oly mozgalom támadjon, amely elragadja a 
lovast, s a ló ágaskodva igyekezzen megszabadulni terhét ől, hogy meghor-
dozza a világ felett az elszabadult palástot, mindennek arculatáról leta-
rolja a külszínt, s alatta gomolyogva bontakozik ki majd az, ami min-
digtől fogva volt, lehetőség nélkül a feltárásra vagy az átélésre, mert a 
csont nem tud átélni semmit és nem eshet át semmin, amit magában 
foglal. 
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A világ arcnélkülisége meg a keresett arc több módon is összefüg-
gött, mert a világnak igenis volt arca, és az a másik nem létezett, csu-
pán úgy, mint felidézhető; de odaadó ragaszkodás f űzte ehhez a felidéz-
hetőhöz, amelyet sehogyan sem nevezett, semmiféle névvel sem illetett, 
nem fért bele a fogalmainak a körébe, csupán küls őségeit tudta megha-
tározni, viseletét mondjuk, amelyet ő  maga is hordhatott volna, ha oly 
módban él. 

Hetek múltán útitársa akadt. 
Kezdett idomulni új helyzetéhez: az esti fejés valahányszor megha-

totta, még idegen földön is, miután egyre tolabb ,,,került természetének 
attól a részétől, amely örökre otthon maradt, s nem volt hajlandó követ-
ni őt még kurta árnyékként sem, távolodott t őle a mozdulata, ahogy nyi-
totta-csukta ,odahaza az ajtót, sötétedéskor el őkereste és meggyújtotta a 
mécsest, a fejszét az ajtó szemöldökfája fölé akasztotta, a füstt ől meg-
barnult kampókra, mindig ott állt, ha nem használták, vagy épp nem volt 
szükség rá. Elfogyott az otthon íze, illata elszállt, ekként mondhatta volna. 

Az útitárs apró, sötét b őrű, rejtelmes pillantású ember volt, eléggé 
elnyűtt, megfogyatkozott ruhában, és maga is éppoly elny űtt volt, mint 
az inge, ráncos arcú, töredezett fogú; egyszerre csak ott termett mellet-
te, és azt javasolta, tartsanak együtt. Neve mintha nem is lett volna, nem 
illett rá jóformán semmiféle név sem, bár ugyanígy szentek nevét is vi-
selhette volna, leginkább talán szent Pálét vagy még inkább Ágostonét, 
ám ennek jelentőségét úgysem érte volna fel ésszel, kitartott a póri Vaszi-
likosz mellett. Időnként a zsebébe nyúlt, és valami port szippantott be 
orrfolyás meg torokfájás ellen. Egy idő  után abbahagyta a szippantga-
tást, némán lépkedett mellette sokáig, majd megkérdezte: 

Nemesember volnál? Annal látszol ... Talán még lovad is lehetne. 
A látszat ellenére nem volt nemesember, mert akkor nem járt volna 

errefelé, Konstantinápolyba megy, és az úton szolgák kísérik. És nem áll 
meg a tenger partjáig, nem köti le figyelmét az aranyos tet ők látványa, 
egyenesen a partra siet, hogy megmossa arcát a teremtés vizében, amely 
összeköti a világtájakat, és dörögve tör be a völgyekbe az ég magasságá-
ig csapva a rezzenetlen lovas lába el őtt, aki átléptet rajta; akár a sötét, 
mindent lecsupaszító palást, és nem nyughat soha sziklaágyában — ezt a 
látomást hordja csak magában, ezüstösen sugárzik a melléb ől, akár a 
fájdalom, hogy könnyebb legyen vagy nehezebb legyen elviselni, vagy ön-
magában csak viselni, hogy megcsillanjon majd a sisak magas csúcsán, 
ha az égbolt alatti fényszitálásban ráismer a lucskos világosság, amely 
megfüröszti, és szemében lecsillapodik a zöldes visszfény háborgása. 

Vaszilikoszt nyugtalanította a némaság, a hallgatás; fekete, aszalt 
fejét csóválta, ahogy a szél himbálná a csupasz ágon a dércsípte erdei 
vadkörtét vagy naspolyát, és nem is szippantott a porból, mintha egyre 
inkább befelé figyelne, önmagával szemben töltené el gyanakvás. Baltát 
hordott magánál, rossz híre lehetett arrafelé, amerre ismerték, és honnan 
lehessen tudni, hol nem ismernek valakit? A baltát hol övébe dugta, hol 
kihúzta, mintha nem tudna vele mihez kezdeni, körözött a szemével, akár 
az ördöngős, és visszautasította a kenyeret is, azzal, hogy nem éhes. 

Mitől tartasz, Vaszilikosz? — kérdezte t őle, hátha megkönnyebbül-
ne a szótól. 

Először is istentől féljünk, utána meg a gonosztól, mert az épp 
ellentéte — mondta az ostobának tetsz ő, ellentéteket nem kedvel ő  kis 
ember. 

Ám estefelé már egészen más húrt kezdett pengetni: 
Lovakat kellene szereznünk. Volna pénzed egy pár lóra? 

Ezen annyira meglepődött, hogy egy pillanatra már azt hjtte, tudna 
venni egy pár lovat, de aztán meg kellett mondania, be kellete  
hogy nincs annyi pénze, nem is volt soha. Kényelmetlen, érz'vti, 
mintha Vaszilikosz megfosztotta volna valamitől, annak illúziójától talán, 
hogy megváltozhat ez a sorsa, és nem pusztán világgá ment, amikor falu, 
juk felett az útra lépett.  



Vaszilikosz zsémbelődött, amit ő  nem értett, elsősorban azt nem,  
hogyha pénze volna, miért kellene neki lovakat vásárolnia rajta, ha ő  
maga nem akar lovat, nem akar letérni erről az útról, s a hátralevő  időt  
már kibírja valahogy. Részint elbizonytalanodott, . részint bosszankodott  
is, hogy miért nem volt erélyesebb és kergette el magától a baltás em-
bert, amikor találoztak, mert ezentúl csak nyugtalamtani fogja puszta  
jelenlétével vagy zaklatni körmönfontságával.  

Életében még sohasem aludt szabad ég alatt, de Vaszilikosz jelenléte  
annyira elkedvetlenítette, annyira a kudarc érzésével töltötte ki lelkét,  
hogy szinte elerőtlenedett, jártányi ereje sem maradt, és semmi kedve  
sem volt tovább menni az útjukba eső  faluig vagy kecskekarámig, leg-
szívesebben lehevert volna az út szélén, s addig maradt volna ott moz-
dulatlanul, míg csak magára nem hagyja _ ~_  kis ember. Annak azon-
ban esze ágában sem volt elszakadni t őle. Megfelelő  nyugvóhely után né-
zett, baltája fejével körben a ritkás bozótot csapdosta, h ogy elriassza a 
közelben fészkelő  kígyókat, majd nekilátott tüzelőt gyűjteni, még napvilág-
nál, ,miközben dolgát végezni egy bozót mögé guggolt, kilátszott a fehér  
feneke, s ezalatt szemérmetlenül nyögött meg dúdolt, felváltva.  

Először vált nem kedvére valóvá az utazás, de a szavak oly súlyosak  
lettek, hogy képtelen volt kimondani őket , sehogyan sem tudta megfogal-
mazni, hogy miért vélekedik ennyire elutasítóan a kis, öreg görögről, aki  
szemmel láthatóan elégedett önmagával, és végeredményben semmit sem  
tett ellene, semmi rendelleneset nem tett, csupán az ő  elhatározását és el-
képzelését állította más fénybe a szavaival. Örömmel csiholt t éE nagyra  
kerekített képpel fújta a parazsat, ezt sem neki kellett végeznie, és mégis  
ellenérzést váltott ki belőle valamennyi mozdulatával, úgyhogy nem is  
segített neki.  

— Elszomorodtál — mondta végül Vaszilikosz —, mert fiatal vagy.  
Nagy szomorúság ez olykor ... — és satyakját maga mellé téve otthono-
san kotorászni kezdett az ő  iszákjában, nagyon a kezére állt, még a fene-
két is úgy igazgatta hozzá a földön, hogy kényelmesen üljön. A homloka  
fölött egészen a feje búbjáig kopasz volt, fejb őre  villogóan fehér, apró 
májfoltokkal,  de ha süvege a fején volt , egyáltalán nem tűnt fel kopasz-
sága, mert piszkosszürke haja körben a válláig ért. Az iszákból sorra ki-
rakott mindent, mint akinek ebben külön gyonyör űsége . telik, még a tű  
sem szúrta meg az ujját , majd utána ugyanígy visszarakodott , kivéve a  
cipó maradékát, és enni kezdett anélkül, hogy várt volna a kínálásra, és 
őt sem kínálta meg, hanem kormos ujjával kitépte a cipó . belét, mintha  
valami madarat bontana.  

A tűz fénye a sötétedéssel lassan térdükre, kéz- és lábfejükre esett,  
felfelé kúszott mellük, nyakuk  irányába , Vaszilikosz rakott rá még, és 
vizet ment keresni a sötétben; a láng nyomán majd könnyebben vissza-
találhat, ha alaposabban fellobog.  

Ekkor látta utoljára Vaszilikoszt, a kis görögöt, akit meg kellett vol-
na .gyilkolnia, ha valaha már gyilkolt volna.  

Kígyó füttye a levegőben, majd egy puha puffanás, mintha a ruhá-  
ján keresztül megmarta volna. Nem álmodhatja, mert erre ébredt fel,  
ahogy a kígyóbőr sisteregve ég a parázson, látja is az állatot, ahogy kín-
jában vonaglik, gyűrűzik, hátára fordul, és világos hasát mutatja, amely  
felreped, s a bőr kunkorodva vedlik le róla. A feje alatt kő  van, kövön . 

aludt, semmi mása nincs.  
Körötte magas lovak állnak, már hajnalban meghajtották őket, lát-

szik, hogy csillámló szőrüket foltokban megcsapta a verejték. S a lova-
kon még, magasabban, lovasok; nem az ő  lovasa, tagbaszakadt emberek, s  
forgós, palástos, hanem vadászzekés , szakállas , tagbaszakadt emberek, s 
állnak fölötte némán, szinte részvétteljesen, mert álmában lepték meg, és  
azt tehetnek vele, amit akarnak, meg is égethetik akár, miként a kígyót  
is megégették. Nem is hozzá beszélnek, hanem egymás . között vitatják  
meg leendő  sorsát.  
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Illetlen dolog volna fektében várni be, amíg ítéletet mondanak felet-
te. Feláll, megtapogatja magát. Lapos pénzeserszénye megvan, öve, kése 
megvan, Iszákja hiányzik, de nem a lovasok vették el, hanem Vaszilikosz 
szökött el vele; miért is nem tette a feje alá? 

Mekkora odaadással várta máskor, ugyanígy a hajnali t űz mellett, 
kissé meggörbült testtartással és csillogó szemmel, hogy a kormos üst-
ben elkészüljön a kása; akárki inkább gyermeknek vélte, oly fokig őszin-
tének, hogy akár abban a pillanatban is pontosan számot tudna adni 
élete minden cselekedetér ől, és az általa jónak és rossznak ítélt egyértel-
műen kiegyenlítődne abban a közönyös ártanságban, ami csupán az 
övé volt; ahogy elindult dta, hogy az úton 'többszörösen ki fogfák ra-
bolni, a végsőkig ki fogják fosztani, biztosnak' kellett lennie ebben, talán 
fogságra vetik, talán meg is ölik; mégis csupán élete árán lehetett volna 
eltéríteni szándékától, hiába bántalmaznák, hiába ütnék — most ütötték 
is, korbáccsal a lovak hátáról és káromkodva, káruk megtérítését köve-
telték rajta, amit nem t őle szenvedtek el, hiszen maga is kárvallott volt, 
azzal fenyegették, hogy magukkal hurcolják bár hurcolnák, azzal is 
telne az út. 

Lovukról leszállva átkutatták, egyikük megtalálta keblében az er-
szényt, kibontotta, és hosszasan rázva, közben bele-belenézve minden pén-
zét a markába öntötte, de elégedetlen volt vele, mert az erszényt félre-
hajítva a nyakláncra vetett szemet, amelyen anyja gy űrűjét viselte, egyet-
len rántással letépte a nyakából — sohasem gondolta, hogy ilyen vékony 
a lánc, véletlenül is elszakadhatott volna —, s azt is a tenyerébe tette a 
pénzhez, miközben a másik . a hátibőrt markolta fel a földről, amelyen 
aludt, a harmadik pedig késének pengéjét tette a talpa alá, s er őlködve 
kettétörte, majd elhajította a csonka nyelet a bozótba. 

Ezzel kifosztása véget ért. 
A lovasok fujtatva visszakapaszkodtak a nyeregbe, lovaikat még 

nekiugrasztották, korbácsaikkal még a fejére meg a hátára vertek, azután 
megfordultak és haragvón elvágtattak; a kígyó teteme még ott füstölgött 
a tűzön. 

Arcukat nem volt alkalma megjegyezni, csak a gy űlölettől eltorzult 
képük merült fel el őtte váltakozva, és az is nyilvánvaló volt el őtte, hogy 
hiaba is keresné őket vagy az igazát bárhol a világon, ennyire nyomoru-
ságosan, hogy még kése sincs, amellyel botot vághatna magának. 

Vaszilikoszra már nem is haragudhatott igazán: aki pusztán iszákot 
lopott, az nagyobb kárt nem tehet, s lehetett volna Vaszilikoszostul ott az 
iszákja, akkor is elveszik t őle, vagy talán kettesben még rosszabbul jár-
nak,  talán még meg is csonkítják őket: arra végleg nem lehetne engesz-
telés. 

Ha nem verik meg annyira, most könnyedebben jár, de lábán végig 
nagyon is érezte még a rúgásokat, bár szerencséje, hogy nem lóval tiprat-
ták meg, mert akkor menthetetlenül elveszne, ugyan ki akadhatna rá, ki 
viselné gondját? Különben sem lehet már túlságosan messze céljától, ám 
halandó esetében ezt nagyon nehéz megmondani., hiszen könnyen megle-
het, hogy az embert nyomorult sorsa, balsorsa fojtogatja már egy szeren-
csétlen fövendőben — úgy tekeredik a nyaka köré, akár a köldökzsinór, 
mielő tt következő  gondolata megszületne? Vagy ha megszületett már, mi-
előtt átalakulna? mivé? sehogyan sem magyarázható, ha egyszer a sarká-
ban jár, akár a szerencse, hogy megszabaduljon t őle vagy el is érje? — 
ez a kétirányúság az, ami vezeti, no meg a ,korai árnyéka, amely elébe 
hullik, ehhez igazodik kezdett ől fogva, s mostantól már felszabadultab-
ban, hiszen az élete árán jut előbbre, 's- ettől még nem fosztották meg. 

Ám értelmetlen volt valamem¥ gondolta miért midig iK  „ akadt 
ki; ha az este nem 1~ rajta erőt a gyermeki d ság, ami ltltakoz-
ni próbált a sorsába"való beavatkozás miatt, s nem az utszélen vesztegeti 
duzzogva az időt, hanem férfi módjára továbbmegy és rendes é'jelLszál-
lást keres magának, ahol semmiféle meglepetés nem érhette volna điza-
kodással folytathatná útját, így meg 1egfellebb szánnivaló'teaavarg a, aki-
nek minden tagja sajog, mert csibészkedésen kapták és jól elverték, vagy 
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puszta szórakozásból hagyták helyben mert védekezni is képtelen, gon- 
dolhat ja akárki. Az úttól távolabb, bah felől a magaslaton erős falú, tor- 
nyos 

	gon- 
dolhatja 

	látott , fehér tornyai voltak, csak a legmagasabbik, a ha- 
rangtorony volt kőből rakott. Vérző  orrát és felrepedt szemöldökét töröl-
getve még mindig remegő  kezével — most ötlött fel benne, hogy jajgatott 
as bizony, amikor ütötték, csak nem rimánkodott, mert ez hirtelen nem 
jutott eszébe, és nem is- mert volna az eltorzult, ördögi arcok gyűrűjében, 
melyeknek szájából pókfonálként fröccsent ki a nyál, tehát hangosan kiál-
tozták, de egyetlen szavukra sem emlékezett, mintha nem is hallotta volna 
—, arrafelé vette az irányt, azzal a szándékkal, hogy letelepszik a kapu-
ban és addig marad ott, amíg valaki, útra induló, fel nem fogadja vagy 
magával nem hívja, egyszóval meg nem könyörül rajta; arról ugyan nem 
volt közelebbi elképzelése, hogy miként is fog ez majd végbemenni: csu-
pán hallotta a nehez kapuszárnyak nyikorgását, az útra induló paták sza-
pora kopogását a kövön,. s hogy ő  magától csatlakozik, vagy előbb talán 
szót vált valakivel, gyapjúsapkas, csizmás. emberrel, akinek a sapkájáról 
a bojt a válláig lelóg, s a fülében vastag aranykarikát visel, s ett ől szinte 
nevetséges, de barna arcába és deres szakállába pillantva elmegy az em-
bernek a kedve a nevetéstől, mert kémény, akár a szálfa, s derekát te-
nyérni széles bőröv szorítja , s a termete ehhez illően valóságos óriás, s 
nincs ideje a hosszú beszédre, a felmálházott lovak meg öszvérek már 
elkanyarodnak az épület kiugró sarkán, ki vele, amigo, mert iFiol vezetik 
már a lovam, mondja ... Csak ne visszafelé, arrafelé vegyék az irányt, 
ahová ő  is igyekszik. 

Az út azonban teljes hosszában néptelennek látszik, az építmény felé 
alig észrevehető  csapás ágazik olykor ha járják, mindkét irányban egy-
aránt ritkán kanyarodhatnak ici róla az útra, éles kövek borítják, nem-
igen törődnek vele. 

A csapás, hogy ne legyen oly meredek, teljesen megkerüli a dombot, 
magasabb, mint amilyennek messziről, a nagyra nőtt cserjék ágai közül 
tűnik, s az építmény a tetején szinte elhagyatott, hátsó széles kapuját, 
melynek egyik szárnya megroggyant a sarkán, bárdolt, gyantás deszkával 
javították ki, de különben tárva-nyitva áll, és régi lótrágya nyomait látni 
a fű  között, amely a kövek résén ütközik Ici, túl a kapun; ki tudj a, meny-
nyi ideje nem jártak itt, sehol egy teremtett lélek, csak az épületek ma-
gas, befelé néző  homlokzata, meg a tetőkön a rengeteg galamb tanúsko-
dik arról, hogy talán valahol itt vagy a közelben élnek valakik, nem 
hanyagoltak el a végsőkig mindent, az udvar mélyén a körágyás sövényét 
is nemrég nyeshették, egyáltalán, ki tarthat itt körágyást? 

A kapun, bizonytalanra és jelenlegi állapotában, nem mert belépni, 
hanem megkerülte a hosszú, girbegurbán hol ferdén, hol sarkosra rakott, 
hámló vakolatú magas falat, amíg csak a harangtorony alá nem ért, 
amely karcsú árnyékot vetett a valaha rendben tartott pázsitra, de ennek 
is a talaja mintha mállni, csúszni kezdett volna minden irányba, szürke 
kövek, szikladarabok ütköztek ki bel őle, megközelíthetetlenné vált a kasza 
számára, csupán a torony alatt az ajtó állt hibátlanul a sarkán, nagy 
lakattal odafogatva sziklából hasított félfájához: mily váratlanul apadt 
el itt benne a reménység forrása, ez a névtelen érzés, amelyre aninden 
elképzelésben támaszkodott! Ez a magányosság a meredek falak tövé-
ben ... Ez a hatalmas szürkeség, amely szinte az égboltról szitál az arcá-
ba, örök sápadásra ítélve őt, hogy már a kézfeje is belesápad. 

Felment azon a néhány lépcsőfokon, és a templomajtó közelébe 
telepedett; valaha sokan járhattak ide, a követ is kikoptatta a-talpuk, a 
lépcsők pereme néhol olyan vékonynak tűnt, akár a késpenge, ezen töp-
rengett meg a torony árnyékát figyelte egy ideig, ahogy arrább és arrább 
kúszik, simára törölve mindent a fűben, a széthányt köveket és az apró 
virágok tányérját, amíg csak tompulni nem kezdett mögötte a fény, talán 
valahol a messzeségben, ahová nem látott el, fokozatosan ködös derengés 
borította el az eget, ha itt éri az es ő, ugyan hol talál menedékre? 

A szél előbb csak lökésekben érkezett, meghatározhatatlan irányból, 
a magasból csikorgás hallatszott, bizonyára valami szélkakast forgatott 
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eszeveszetten, a fal támpillérei egészen fakó színt öltöttek, a haragoszöld 
fű  is a szél alatt egészen vasszánú lett, ahogy rohamai fonákjukkal for-
dították felfelé a fűszálakat. Vad tombolás mindenütt; valahol, a falon 
belül, cserép csattant a kövezeten, majd utána váratlan szélcsend követ-
kezett, meleg léghullám, zsongító akár a lehelet a bőrön,' s ettől izzadni 
kezdett Énekszót hallott, távolról, egészen kápráztatóan, templomi kántá-
lást, amely olykor-olykor alig szivárgott a leveg őben, néha viszont egészen 
erőteljesre fordult, ezt nem a szél hozta s cibálta, de nem is a lelakatolt 
ajtón szűrődött ki, ahogyan először gondolta megrémiűve; nem,: az érzé-
kei nem hagyhatják cserben, nem tudta úgy elképzelni a Világot, hogy 
vele nem az történik, ami valój ában történik, hanem valami más, s így 
egészen kívülálló lesz, valami olyannak a részese, ami csupán az 8 szeme 
előtt vonul el, csak az ő  fülébe harsog, ami csupán egyedül neki szól, és 
senki másnak, amit nem lehet sehol sem szóvá tenni, mert bizonyára 
nincs is rá szó, vagy ép ésszel akkor is felfoghatatlan marad az egész, ha 
mozzanatról mozzanatra leírja érzékeléseit; nyelve megdermedt rémüle-
tében, alig fért már a szájába, oly nagyra duzzadt és lüktetett, lüktetett 
az erősödő  énekszóval, amit valóban hallott, mind közelebb férkőzött hoz-
zá, a háta lúdbőrös lett tőle, s a riadalom felkúszott egészen a tarkójára. 

És az építmény sarkos fala mögül nagy ívben, mintha hatalmas se-
bességgel érkezne a levegő  hirtelen áramlása sodorná, tarka menet ka-
nyarodott ki, szalagok lobogtak, égfehér, csipkés ruhákra fagyott rá a 
fény, gyertyák pislákoltak megdőlt lánggal, és messze, hátul, úsztak a 
lobogók! .. . 

És püspök az élen, talpig lilában, dalmatikája fénylik, arannyal hím-
zett süvege hegyes és magas, aranyos veret ű  pásztorbotja lépéseihez iga-
zodik. Körötte hevenyészett, fehér vállgalléros apródsereg, cipelik missalé-
ját, füstölőjét, csengettyűjét, majd papok és ministránsok sora, csupa 
arany és ezüst ragyogás, vakító sújtás mindegyiken a ruha, hogy elakad 
tőlük a szava is. 

Püspököt korábban sohasem látott, nem is hitte, hogy van a való-
ságban, a felhők között képzelte el őket, Jézussal imádkozva. De most, 
hogy szemtől szembe találta magát egyikükkel, siralmasan és megtépáz-
va, nem tudta, mihez kezdjen: pénze nincs, hogy adományt nyújtson át 
neki, gyűrűjét megcsókolva, ahogy illik, engesztelésért pedig milyen sza-
vakkal könyörögjön?; ha a lépcs őről most felugrik és fájós lábán mene-
külni próbál, utolérik, elébe cibálják, s mit mondhatna szigorú, fedd ő  
színe előtt: magasságos atyám, engem kiraboltak? és kiket nevezne meg, 
kik tették? Hazugsagként hatna minden szava, és pokolra átkoznák 
érte... 

Fekete ruhás, fekete csizmás emberek szinte szárnyakon suhantak 
el mellette, nyitották a templom csikorgó lakatját, szélesre tárták ajta-
ját, rá ügyet sem vetve, mintha nem lenne ott vagy csupán nem látnák, 
rettenetesnek érezte ezt a fölöslegességet, ide semmiképpen sem tartoz-
hatott, de hová tartozzon akkor, hová tegye magát, talán ha elnyúlna a 
kövön ... de azzal csak tetézné a felt űnést, még inkább szemet szúrna, 
a fekete ruhások pedig ott maradtak szobormereven az ajtóban, de rez-
zenetlen szemmel néztek maguk elé, és még csak zavarát sem látták, 
mint akiket semmi sem mozdíthat el onnan ezen a világon. 

A menet éle lassan-lassan egészen közelre ért, bár még a forduló-
ban nem szakadt vége, csak most csupa feketébe öltözött ember lépett 
ki a falsarok mögül vagy magából a falból? —, s ő  fogvacogva vette 
le sapkáját és zuhant t térdre mindannyiuk, a végtelenül sodródó látomás 
előtt, s így maradt, a legrosszabbra várva, hogy talán széjjel fogják tépni, 
miként a kísértetek tesznek az emberrel. Csak sokára mert felnézni, ta-
lán elsápadva az égre akarta utoljára emelni arcát, s egy félrefordított 
fejű, sovány képű, szinte jellegtelenül pelyhes, világos szakállú embert 
látott maga felett, aki határozottan és szinte követelőző  kíváncsisággal 
őt nézte, homoly arccal nézte egy hosszú pillanat, világos szeme még  
csak nem is rebbent, de riadalmát átlátta, s jobbjából a botot bal ke 
be tette, lassan, megfontoltan, s ezalatt az egész menet állt, érezte, be-
láthatatlan következményei lesznek ennek, hogy ekkora tömeget feltart, 
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ám a püspök kezét most feléje emelte, s keresztet irt a leveg őbe,. mintha 
ördögöt fizne, hogy ekként semmisítse meg őt. Azután szó nélkül ment 
tovább, az ajtó felé, mindenki hangtalanul követte, csupán ő  nem mert 
a lábára állni, csak nézte a bevonulást kerekre tágult szemmel, de a ko-
rábbinál nem kisebb riadalommal. 

Egy hullát vittek el előtte arca magasságában, akinek ősz haját és 
szakállát az iménti szél alaposan megkuszálta; ezt követték a lobogók, 
majd valami mormolás húzódott, vonszolódott, komoran, akár valami 
mérhetetlen terjedelmű  fátyol, s a süvegébe pénz hullott, egy, majd még 
egy érme, s utána aki csak elhaladt el őtte, mind vetett valamennyit a 
süvegébe, végül már csengett, pengett, és ő  nem tudta, mit kell a koldus-
nak mondania, ha adományt kap, csak a megered ő  esőt érezte csupasz 
nyakán, fedetlen fején, ahogy egybefolyik a verejtékével. 

Ám mindennek csupán az előidőkben volt értéke, az ártatlanság 
kibontakozásának, vagy ellenkez őleg, az ártatlanságról való megfeledkezés-
nek a hajnalán: átmeneti idők voltak, amelyek örökké tartanak; ha az 
egészet mind jelenként vesszük, a többit nyugodtan tekinthetjük múltnak. 

A vártnál hosszabb éjszakát töltött, kedve ellenére ismét magányo-
san, egy pattogó, széljárta faházban és szinte magánkívül az örömt ől: 
pénze többé nem fért az erszényébe, mindenhová, ruhája ujjába példá-
ul, sőt még a talpa alá is dugdosott belőle — kényelmetlen volt ugyan, 
de biztonsagos, s ha végignézett magán, tudta, hogy kifosztani már nem 
fogják, magabiztossága a nyomorúságosok fölé kerekedik mindenképpen. 
Azelőtt az éhség okozta neki a legfőbb gondot, és most is éhes volt, de 
ez többé nem volt fontos, nem játszott szerepet az életében, más életet 
élt már, hátat fordított önmagának, ezenkívül az úton el őször vett észre 
sónyomokat: a vályúba szórták a sót a kecskék elé, nem takarékoskod-
tak vele, elég sok ott maradt, miután elhagyták a karámot, feltétlenül az 
után, mert a szennyes színű  só még nem olvadt el, egészen kristályos volt. 

És messze, sziklaágyában, fekszik a tenger, lélegzik és reng a teste, 
akik messzire mennek es messziről érkeznek, tudják ezt, meg azt is, hogy 
oly távolságok vannak, hogy mire a madár odaérne, kihullik a szárnya... 
đ  is csupán azt az arcot jegyezte meg, amely csak felidézhet ő  volt előtte, 
annak az iszonyatos lovasnak az arcát, akinek képmását a nyakában sze-
rette volna oltalmazóként viselni, a többit mind elfeledte. 

Meg sem várta a virradatot; amikor az ég szürkülni kezdett, akár 
az olvadó só, továbbment. 

Részlet a szerző  1983. évi első  díjas regényének, a Majomévnek Repríz című  nagyobb 
szerkezeti egységéből. 
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KOPECZKY LÁSZLÓ 

ETŰDÓK ÍRÓGÉPRE  

t1GYELETES MŰÍTÉSZ  

Olök a kihalt szerkesztőségben... 
A szombat afféle pszeudomunkanap: a vasárnapi szám péntek dél-

ben lezárul, abba már csak dögvész-, lavuza , sakkhír kerülhet bele. 
]Én hát békésen tűnődöm, bele-belemordulva a kagylóba, mintegy 

a gyér telefonhívásokat leszerelend ő , hogy: 
„Nincs itt." 
„Nem tudom." 
„Nem láttam." 
„Nem, nem a Pityu ... Még csak nem is hasonlít." 
Szóval kinek-kinek ahogy. 
De nyílik az ajtó... 
Testes férfiú türemlik be a keskeny nyíláson. 
„Ez apróhirdetes lesz!" Már kezdem is magamban elküldeni a 

városháza tövibe. 
Mondja a nevét. 
Mondom: „Jó!" 
Most jönne a nehezebb pillanat, de kipattan bel őle, mint fenydmag 

a tobozból: 
Verseket írok... 

Láthatólag lement a nap a homlokomon, mert gyorsan hozzáteszi: 
Csak véleményét szeretném hallani ... 

Véleményem? 
Ugyan már! 
Addig jártattam a számat, hogy elfogyott, és most nincs. 
Annyi sincs, amennyivel észre tudnám magam vétetni egy üzemi 

lap hátsó felén. 
Lepusztultam, mint a fenyőerdő  a karsztos domboldalon erózió után 

másnap. 
Ha volna is, gyorsan eldugnám, s csak időről időre venném elő  titok-

ban. Megkukkantanám, gyengéden megsimogatva, elégedetten gügyögve, 
hogy: „Íme lám, nekem is van ..." 

Költőjelöltem ezt a néma monológot türelmesen végigszurkolja, szo-
rongva néz rám esdő  tekintetével. 

Szégyenlősen motyogja: 
Megfizetném .. . 

(Fizetett vélemény?... Olyanom már van a főmunkahelyemen.) 
Hogy képzeli azt?! — dörgök és villámlok. 
Elnézést ... Nem akartam megsérteni. 
Fél tíz előtt nem szoktam ggsértddni . Nagyon hosszú a nap. 

El találom veszteni a türelmemet s v alakit orrba treffentek. 
He-he — mondja. 
Igen ... Hehe ... — válaszolom szárazon. 

Itt elvben el kéne akadnia a dialógusnak, de Iáthatóan nem azért 
jött, hogy elakadjon. Otthon kielakadta magát. 

Öt perc az egész — biztat. 
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Hirtelen ideges leszek. 
Piszokul ráérek, ez itt a főbaj! 
Ha most sietnék valakinek (ez nem elírás: valakinek sietni: kézirat) 

vagy valahová, akkor most nyugodtan elhúznék, mint a darvak cukrászda 
iránt ... (Képzavar ... A darvak ugyanis dél felé ... S MÉG T ŐLEM KÉR 
VALAKI MOJBÍRÁLATOT! ?) De főnökasszony anyám, régi nagy pátrónám 
mondotta volt, hogy ezen a héten már ne írjak, mert tele vannak. A 
cukrászda pedig 10-kor nyit. 

„Fejlődőképes" ... „Olvasni, rengeteget olvasni!" .. „Fizessen el ő  
az t7ZENET-re!" (Ezt mindenkinek mondom.) Sokat lehet tanulni a szín-
házban is (én ugyan megbuktam kétszer is) — akarnám mondani, de 
elébe vág: 

— Nyugdíjas vagyok ... Leszázalékoltak .. . 
(Szerintem úgy megvan 102,5%, mint a pinty!) 
— .. , és nem akarok ezzel pénzt keresni. 

Sikerülni fog! ... A versért keveset fizetnek ugyan, de nem mind-
járt ... Viszont a dicsőség rögtön van. Ahogy meghalt. 

Megnézi? 
Sóhajtok. 

Küldje be ... 
Zsebébe nyúl, irkát vesz elő. 

Nincs legépelve, de olvasható. 
Megadón nyúlok a nyakamba lógó pótszememért, de ahogy az irka-

lapra tekintek — megtántorodom! 
Hisz ez nem magyarul van!? 
Igen, majd le kellene fordítani, mert szeretném a magyar lapok-

ban is megjelentetni. 
Jó ... jó — mondom —, fordító annyi van, mint a ny ű, de az 

már részemről pofátlanság lenne olyan nyelvközegben esztétizálni, ame-
lyet fordítva beszélek, jószerivel konyhai szinten. Ars fordétikám: Most 
jöttem a szótárból! 

Megrázza a fejét. 
Ezek egyszerű  dolgok ... Ügy írtam, ahogy jött. 
Ezzel én is így voltam ... Most hágyóm, hogy elmenjen. Ahogy 

jött. 
Szabadulnék, de azért restellem csak úgy visszaadni. 
Kezdő  költőnél két fundamentális hibát követhet el az ember: biz-

tatja, vagy lebeszéli. 
Az igazán konstruktív szöveg ilyenkor: „Hát igen!" ... „No er-

sze" ... „Azonban ne felejtsük el, hogy " ... „Mindazonáltal, ugyebár" ... 
Két irányba induló költőm, mialatt az ügyes kalpanciák felett sik-

lok el, röviden vázolja hitvallását: 
Anyámnak szenteltem ezeket a sorokat ... Szeretném könyvalak-

ban megjelentetni, hogy örömet szerezzek neki. 
Meghat ez a fiúi gyöngédség, és elszégyellem magam ... Én a hír, 

dicsőség felé törtem, és .. khm ...némi készpénzre is igényt tartottam 
világéletemben. 

És itt ez a startoló vátész; egy boldog anyai mosolyért feszíti ke-
resztre önmagát. (És még sokan másokat, akik esetleg nem kedvelik majd 
oeuvre-jét.) 

Ezt az embert én nem a fenébe fogom elküldeni, ahogy ezt helyem-
ben egy ,kevésbbé jóérzésű  szerkesztő  tenni szokta, hanem a konkurrens 
KALÁSZ nevű  állóirathoz (ők így írják: folyóirat), barátomhoz, az iro-
dalmi rovat szerkesztőjéhez, és ott hivatkozzon csak rám bátran! 

Szabad az ön becses nevét?... 
Pertios Guszti — válaszalom készségesen. 

432 



KÉZFOGÁS OK  

IZET SARAJLIC 

ZDRAVSZTVUJTYE, BYRON! 

ELŐSZÓ ÉS AJÁNLÁS 

Kedves Predrag Matvejević, 
még ina sem tudok megbarátkozni a gondolattal, hogy a múlt nagy íróival 
csak enciklopédiákban és múzeumokban találkozzam. Ugyan! Meghalni 
anélkül, hogy Puskinnal végig ne kocsikázzam a Nevszkij Proszpekten! 

Azt hiszem, te is így vagy: valahányszor a te szeretett Párizsodban bo-
lyongsz, mindig az az érzésed, hogy a Halászó Macska utcájában egyszer 
csak Villon toppan eléd. 
Nos, üdvözöld, kérlek, a nevemben is! 

Most pedig, íme, ez a néhány szemelvény: hogyan tartóztatja le a Gestapo 
Mickiewiczet nyolcvanöt esztendővel a halála után; vagy: hogy megtart-
hatná első  párizsi előadóestjét, Whitman miként durrant le 74-es wür 
chesteréból egy Wehrmacht-tisztet .. . 

Különben erről, hogy az élő  irodalommal (Ezra Pound időszakos kivé-
telével) a volt világirodalom nagyjai is együtt küzdöttek a fasizmus ellen, 
mint tudod is, beszéltem én már a béke harmincadik évfordulójának 
szentelt zágrábi írótalálkozón. 
A szó azonban elhangzik, és volt, nincs. A mi dolgunk viszont az, hogy 
írásunkat titokban öröknek szánjuk... 
Alahorevo, 1975. május—június 

CATULLUS RÓMÁBAN 1940 -BEN 

Micsoda különös város ez! 

Mussolini ezer meg ezer hangszóróra erősített 
rikácsolásától nem hallani a verebeket sem. 

Lesbia adta neki kölcsön az abesszin fronton elesett férje 
uniformisát: hosszú tógájában nehogy magára vonja 
az utca figyelmét. 
Ebatta uniformis! 
Hiszen ez a város az én szerelmi dalaim álta   
és nem holmi egyenruhás katonaparádéktól  

MINIDENIKIT AZÉRT MÉGSEM ÖLIÉT  K BG.  
A NÉMETEK  
Albion egén már harmadik napja tart a légÍiíi őzet. . 

Nos, mi van, Williarn Shakespeare, ön még nem vonult hadba? 

• 

• 
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Hogy vonulhatott be, amikor Shakespeare-né asszony 
épp most talált ikreket szülni! 
Két újszülöttet nem lehet csak úgy otthagyni, 
hiszen Suzanna, az elsőszülött is még csak most fogzik! 
Dühös is magára: épp most jön közbe mindez, amikor 
minden férfira szüksége van a hazának! 
És hogy valamivel kiengesztelné a jövendőt, nekilát 
és napok alatt megírja a Romeo és Juliát —  
a háborúnak csak vége lesz egyszer, és akkor 
színházba fognak járni az emberek: 
mindenkit azért mégsem ölhetnek meg a németek! 

FOLYTATOM 

Hogy ki vagyok én? 
Grimm Jakab? 
Wilhelm Hauf3f? 
Münchausen báró? 

Ezeket a meséket is a katedrás embernek szánom, merthogy nála 1839. 
szeptember 5. csakis 1839. szeptember 5. lehet! 

Költészet, te kis bolondom, hogy is tudnálak én nem szeretni téged!? 

Egyedül csak te láttathatod velem ebben a világégésben, Európa tankok- 
kal torlódó útjain azt a postakocsit, melynek ,  jelensége oly ártatlanul 
ósdinak hat, hogy fel sem tartóztatják a német j rőrök! 

Kissé persze bolondos itt minden ebben a mesében: a postakocsi meg a 
tény is, hogy egyetlen utasa, a legnagyobb lengyel költ ő  pont ezt az időt 
választotta első  hazalátogatására. 

đ, a nagy internacionalista, akit a XIX. század nevelt, amikor is Goethe, 
miként Vuk Karadžićnak is, minden népfi nagyságnak, aki Weimarba 
látogatott, szélesre tárta ajtaját; 
Turgenyev meg többet volt Flaubert ral, mint Tolsztojjal; nos, posta-
kocsink egyetlen utasa, amilyen naiv, valószínűleg azt hihette, elég, hogy-
ha megérkezik Varsóba és tiszteletét teszi hazája kormányzójánál, ill. 
helytartójánál, s az tüstént kivonja onnan a csapatait. 

Hogy hogyan végződött Mickiewicz posztumusz varsói küldetése, azt az 
olvasó araaga is felfoghatja. Én csak annyit mondok, hogy Goethe, utasunk 
régi barátja személyesen tiltakozott Hitlernél Ádám barátja letartóztatása 
miatt. Csakhogy Hitler nem sokat adott (szó szerint idézem:) a weimari 
vén bolond szavára. 
Persze az sem véletlen, hogy kultuszminisztere revolvert rántott a kultúra 
szó hallatára! 

ÉG VELED, HOLDFÉNY! 

Balzac az egész Párizsból állítólag Montmartre-nak azt a kis csücskét 
szerette legjobban, amely fölött a Sacré Coeur-templom dominál. Most 
azonban, amíg a Sacré Guerre dominál, eltökélte: nem hagyja el a 
lakását. 

Dolgozóját befüggönyözte, felmondta a telefont, és nem hogy regényt, 
még levelet sem írt Hanskának. 
Szerelmi érzelmeinek közlését ezekben az években aljasságnak vélte, egy-
féle árulásnak azok ellen a fiatalemberek ellen, akik még meg sem 
ismerhették a szerelem rejtelmeit, és már hullanak Európa-szerte. 
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Roppant hiányzik neki a Hanskával való levelezés; mása sincs már az 
életének; sínyli is, de tartózkodik t őle, mintegy szolidaritásból a fiatalok-
kal, akiket éjjel-nappal szakadatlanul visznek a vesztőhelyekre. 
Európának ebben a mindent elborító sötétségében — igen: lemond a 
hold fényér ől is! 

Eközben André Gide két ízben is meg akarta látogatni, hogy kifejtse neki 
nézetét, miszerint Franciaország új urai mivel sem rosszabbak a koráb-
biaknál. 

Kulcslyukon át külde el, mindkétszer, az anyja kínjába. 

PUSKIN A VÖRÖS HADSEREG TANKEGYSÉGEINEK 
FÖLVONULÁSÁT SZEMLÉLI 1941 NOVEMBERÉBEN 

Hitlerről sohasem hallott még, 
Goethét ismeri, egyszer lúdtollat kapott t őle ajándékba; 
nem tudja, mi az a tank, de látja: tenger sok van; és látja a helyzetet — 
noha bánni csak a pisztollyal tud, 
meg túl is van már ifjúsága első  virágzásán — 
örömest jelentkeznék maga is az els ő  parancsnokságon, 
igen ám, csakhogy ott aligha vesznek fel 
tizenkilenc századbeli elesetteket. 

HEINRICH HEINE A FRANCIA ELLENALLÁSI 
MOZGALOMBAN 

Mint első  
és egyetlen életében is, 
a Rajna és a Szajna ugyanúgy folyik, 
a hó is ugyanúgy esik — ilyen hóesésben szeretett 
sétálni a Luxemburg-kertben egykoron; 
de hogy sétálhatna most, amikor Európa-szerte vérebekként 
hajszolja véreit a Gestapo? Kedvét sem leli többé, mint a történelmi 
biztonságban egykoron holmi romantikus séták felidézésében .. . 

S egy éjszaka aztán, a hitleristák épp Szmolenszk elfoglalását 
ünneplik, kiszáll montmartre-i sírjából 
és csatlakozik az ellenállási mozgalomhoz. 

Elég gyatrán forgatja a parabellumot, de a golyója által leterített els ő  
feldwebelnek éppúgy örül, mint annak idején, 
amikor még verseket írt: egy remek metaforának. 

ADY ENDRE A HORTHY-RENDŐRSÉG ŐRIZETÉBEN 

Minthogy a halálra gyötört költ őnél, Radnóti Miklósnál 
Ady-verseket találtak, 
Horthy rendőrsége őrizetbe vette 
a Szeretném, ha szeretnének szerzőjét is. 
Léda megkísérelte őt kimenteni Budapestről, 
hogy magával vigye Párizsba, 
a Költő  azonban csak legyintett és felolvasta neki 
a nagy szerelmük idejéb ől való versét, a Párizsban járt az őszt. 
Különben oly büszke volt, világéletében, fasisztagy űlöletére, 
hogy olykor őszintén sajnálta, hogy immár A halottak élén jár 
és többé nem lőhetik főbe, mint 
szegény jó Radnótit, 
ezek a galád fasiszták. 
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WALT WHITMAN PARTRA SZÁLL NORMANDIABAN 
Másképp képzelte el Európába látogatását. 
Charles Baudelaire rendezi meg irodalmi estjét a 
Montparnasse-on, elpoharazgat Verlaine-nel, 
megismerkedik a csodagyerek Arthur Rimbaud-val — 
Itt meg ez a tébolyító fegyverzaj! 
Fű  helyett aknamezők! 
Mi történt Európával?! 
Hiszen ő  azt hitte: itt Mondschein-szonátát komponálnak, 
keringőznek és Hugo ódáiról vitatkoznak csupán. 
Hát igen, mindezért az a zöldruhás oberleutnant felel ős, 
az ott ni, az a dekorált, az a horogkeresztes hajtókájú. 
Lelkifurdalás nélkül célba veszi hát 
74-es winchesterével, amivel New Jerseyben madarászott, 
és meghúzza a ravaszt. 
Igy ni. 
Most már szabad az út, jöhet Párizs, Baudelaire! 

TALÁLKOZÁS AZ ELBÁN 
Hello, Puskin! 
Zdravsztvujtye, Byron! 
Lám, Hitlernek kellett megtámadnia mindkettőnk hozáját, hogy itt 

találkozzunk. Egy whiskyt ...? 
Ó, örömest ... De mit szólna egy vodkához? 

-- Mióta harcol? 
1941 vége óta. Pedig az volt érzésem, fel sem veszik a tizenkilencedik 

századbeli elesetteket, de a háború oly hevesen tombolt, hogy bennünket 
sem igen kerülhetett volna el hazáink balsorsa. És ön hogyhogy nem a 
tengerészeknél szolgál? 

Ott Percy Bysshe Shelley van. Félő  azonban, hogy a rombolót, amelyen 
szolgált, elsüllyesztették. Emlékezhet rá, el őször is így volt, 1822ben a 
tengerbe fúlt. 

És Goethéről tud valamit? A fogoly német tisztektől vajmi keveset 
hallhattam róla. 

Remekül tartotta magát az öreg. Mikor megtudta, hogy W irmar köze-
lében is konclágert építettek, búcsút mondott az Akadémiának. Utolsó 
évét szobafogságban töltötte el ... Még egy kortyot? 

A vđtre! 
Egészségére! 

FRANCE PREŠEREN VISSZATÉR A PARTIZANHABORŰBbL 
1945. májusa. France Prešeren megjön a négyéves partizánháborúból. 
Nehéz a szíve, bántja a fiatal Karel Destovnik-Kajuh eleste. Közvetlenül 
előtte ismerte meg. 
De viszont örül annak, hogy találkozott Julija Primicovával. Hány levelet 
írt hozzá az erdőből — gondolatban. 
Hármashídnál elbúcsúzik Matej Bortól és rohan abba a drága utcába, 
ahova oly repesve járt a tizenkilencedik században is. A kétemeletes ház 
bejáratán, utoljára 1849 januárjában járt ott, a ház urának öreg szolgája 
fogadja. 
Az aggastyán szemlesütve közli, hogy a nobilis úrn ő  öt nappal ezelőtt 
megszökött egy quislinggel. 

a Mester, miközben a város a győzelmet ünnepli, hazamegy, fogja a 
lúdtollat és megírja a boldogtalansag szonettjeit. 

AZ ELSŐ  IRODALMI EST A FEGYVERLETÉTEL UTÁN 
Végül is — ahogy Borisz Szlucki' mondaná — vége a háborúnak is! 
A terhes anyák most ismét elfoglalják helyüket a villamosokon. A gyere-
kek most orrukat ismét a kir akatok üvegére tapasztják! Ismét díszítik 
majd mindenütt az újévi fenyőfákat! 
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A nagybácsik, már akinek van, törhetik a vodkás poharakat ismét! 
Zsukov marsall irodalmi rendezvénnyel is növelni szeretné a nagy gy őze-
lem megünneplését ; meg is tartják, szabad ég alatt , a Brandenburgi kapu 
közelében , mindjárt másnap a fegyverletétel után. 

Emelvényül egy harckocsi szolgál a költ őknek, 
stflszerűen, hiszen remekül teljesítette szolgálatát. 
A közönség, a Vörös Hadsereg katonái, akkor már f őleg 
az aknátlanftással foglalatoskodnak, 
a sorokban feltűnik egynéhány bátrabb civil is, 
nyilván Göbbels propagandája hatására vélhették úgy — bizonyára 
valami egzekúción vésetnek majd részt. 
A legnagyobb érdeklődés Alekszandr Blok felléptét el őzi meg; 
azon a reggelen érkezett Berlinbe, 
s éppolyan izgatott, mint a hallgatói. 
Vajon mit fog szavalni? 
Valami 	harciasat? 
Valamit a Kulikovo mezején ciklusból? Vagy a Szkitákat? 
De saját meglepetésére is, hogy, hogynem, másba kezdett... 
Elmond egynéhányat, gondolta, a Versek a Szépséges Hölgyhöz könyvéből, 
a katonák azonban egyszerűen nem engedték le a tankszínr ől. 

Mivel ajzhatta úgy fel az eldurvult katonaszíveket? 
Egyike-másika már a könnyét sem titkolta ... 

Teljesítvén nagy kötelességüket az emberiség iránt, 
most kezdődhetnek már az aprók: saját maguk iránt. 
Voltaképpen a szerelem emberi ideje kezd ődött. 

ECKERMANN EGYIK LEGÚJABB BESZÉLGETÉSE 
GOETHÉVEL 

Mint oszthatatlan német író, akit Keleten és Nyugaton egyaránt és egy-
ként becsülnek, Goethe szabadon járhat-kelhet hazája mind a két országá-
ban. Én persze nehezebben juthatok a szükséges vízumokhoz, a Mester 
tekintélyének köszönhetőleg azonban ezek a bonyodalmak is megoldód-
nak végul. is. Igy aztán el is kísérhetem őt csaknem valamennyi német-
földi útjára. 

Amit itt feljegyzendő  vagyok, azt alkalmasint 1972 . május 20-án mondotta 
el nekem Münchenben, a Schwabingen, melynek a párizsira emlékeztető  
hangulata szinte elragadta. Ez volt a Mester második tartózkodása a 
bajor fővárosban, amikor is oly igen nagyon meghatódott, látván ott a 
fiataloknak azt a virágcsokros sokaságát, hogy ezekkel a szavakkal fordult 
hozzám: 

Látja, Eckermann, milyen gyönyörűek a fiatal férfiak, ha parabellum 
helyett virág van a kezükben ... Kissé minthogyha pironkodnának mégis: 
nem az ő  dolguk ez ... És vajon az az ő  dolguk --- betörni a lengyel 
városokba és golyót ereszteni Chopin mazurkái kótáiba?" 
Azon az estén az Olympia-torony éttermébe mentünk vacsorázni. Útközben 
egy fiatal helybéli író csatlakozott hozzánk: Michael Krieger. Goethe rop-
pant jó hangulatban volt azon az éjszakán. Fiatal beszélget őtársa kevésbé. 
Nos, hkedvre derítse, eloszlatván szorongását, engedje meg, hogy  
ezentúlegernek szólíthassa. Majd kés őbb, egy tárgyilagosabb pilla-
natban ezzel a kérdéssel fordult hozzá: 

Mi az ön véleménye, Antikrieger, vajon az első  vezényszó a harmadik vi-
lágháborúban is németül fog elhangzani? 

DUDÁS KÁLMÁN fordításai 

A fenti fordításokat abból az alkalomból közöljük Dudás Kálmán hagyatékából, hogy 
a jeles költő  egy évvel ezelőtt, 1983. július 15-én hunyt el. 
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ÖRÖKSÉG  

MALUŠEV CVETKO  

CSUKA ZOLTÁN - A JÓSZOMSZÉDSÁG HÍDÉPÍTŐJE  

Csuka Zoltán — író, költő, műfordító, irodalomkritikus — 1984. március 
23-i halála mélységesen megrendített mindenkit, aki abban a kivételes 
szerencsében részesült, hogy nagyszer ű  emberi tulajdonságokkal meg-
áldott személyét közelebbr ől megismerje. Csodálattal szemléltük hat év-
tizedes irodalompolitikai munkásságát, amelyet f őként a Balkán-félszi-
get és a Pannon síkság népei jószomszédi viszonyának kialakítása és szi-
lárdítása érdekében végzett. Múlhatatlan érdemeket szerzett a jugoszláv 
irodalom legszebb alkotásainak magyarra fordításában. 1984. július 10-én 
Zágrábban, a Nemzeti és Egyetemi Könyvtár csarnokaiban emlékkiállí-
tás nyílt Csuka Zoltán eredeti műveiből és fordításaiból mintegy elisme-
résül fáradozásainak, amelyeket népeink közeledésében és összebarát-
koztatásában kifejtett. 

Ezzel persze korántsem meríthet ő  ki hosszú ideig tartó és fára-
dalmat nem ismerő  irodalmi és közéleti munkásságának méltó elisme-
rése, mert ehhez gyökeres tanulmányozásra lenne szükség, mi mégis kö-
telességünknek érezzük, hogy a kiállítás kapcsán elismeréssel adózzunk 
emlékének és köszönetet mondjunk mindazért, amit közös céljaink el-
érése érdekében tett. 

~ 

Csuka Zoltán 1901. szeptember 22-én született a bánáti Zichyfalván. 
Pénzügyőr édesapját szolgálati érdekb ől gyakran ide-oda helyezgették a 
régi Magyarországon, így fia gyermek- és serdül őkorát Szabadkán és Er-
délyben töltötte, emberré pedig Pesten ért. Mint Mert vén Szabadka, álda-
lak című  önéletrajzi jellegű  írásában megemlíti, városunk egész élet-
re szóló emléket és élményt hagyott benne. Itt szokta meg a vegyes nem-
zetiségű  környezetet, itt ismerte fel már gyerekésszel, hogy minden nép 
jó nép és hogy békésen egymás mellett élni a más nemzetiség űekkel igen 
emberséges dolog. Füle már Szabadkán hozzászokott a szláv nyelvhez. 
Ennek később nagy hasznát vette, amikor mint magyarországi emigráns 
az újvidéki Szalajkán, a Bodza utcában, szerb szomszédoktól a szerb nyel-
vet tanulta, különösen pedig akkor, amikor élete legf őbb céljául a jugoszláv 
írók munkáinak lefordítását t űzte maga elé. Ehhez valószínűleg éppen a 
szabadkai gyermekélmények adtak indíttatást. 

Csuka Zoltánnak Szabadkán, az általános iskola kisdiákjának nem 
sok szerencséje volt az egészséggel: szívbillenty ű-tágulás és tüdőcsúcshu-
rut keserítette életét, s amikor a baj már nagy lett, az apja orvoshoz 
vitte. Ez lakhelycserét ajánlott: 

— Helyeztesse át magát valahova a hegyekbe, hogy a fiú egészsége 
rendbe jöjjön — majd a gyerekhez fordult: — Apáddal most szépen el-
mentek valahová a hegyek közé lakni és ott úgy kigyógyulsz, hogy még 
nyolcvan évig is elélhetsz... 

(Dr. Török Béla — nyilván — nemcsak jó orvosnak, hanem kit űnő  
jósnak is bizonyult, mert Csuka Zoltán 83 évig élt.) 
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Szabadka után a család az erdélyi Topánfalván és utána Mohácson 
élt és csak 1915-ben telepedett le véglegesen Pécsett. Csuka Zoltán a Mecsek 
alatti városban a Felső  Kereskedelmi Iskolába iratkozott és már diák-
korában a háború miatt erősen zajló politikai élet sodrába vetette magát. 
Érdeklődni kezdett a munkásmozgalom iránt és a villamoskezelők szak-
szervezetében titkár lett. Pécs munkásnépe, amikor 1918 nyarán végképp 
belefáradt a hosszú háborúba — megunta a nyomort és éhezést —, békét 
követelt. Csuka Zoltán a tüntet őkkel menetelt és az őszirózsás forradalom 
zászlaját lengette. Egymás után két diáklapot is alapított, majd a szoci-
alisták és liberálisok koalíciójának a megbízásából megindította a Kró-
nika c. újságot és ő  lett a főszerkesztő je. Ez a lap a „hamarosan kitörő" 
világforradalomért agitált és a hamarjában megalakult Baranyai Szerb—
Magyar Köztársaságot éltette, melynek elnöke Petar Dobrovi ć  festőmű-
vész volt. Zoltán tanára, az Anatole France-t fordító és forradalmi esz-
méket hirdető  Fehér Sándor befolyása alatt biztosra vette a népakarat 
gyors diadalát, közben lelkesedéssel olvasta Goethe műveit. Ez a nagy 
német sugallta neki: 

— A fiatal ember gondoljon el magának egy nagy életcélt, tegye rá 
egész életét és tartson ki mellette, történjék bármi! 

Csuka Zoltán a későbbiekben — a legnagyobb megpróbáltatások ide-
jén is — kitartott ifjúkori elhatározásai mellett, ám a trianoni békekötés 
véget vetett a Baranyai Szerb—Magyar Köztársaságnak, 1921 augusztusá-
ban feloszlott, tagjai és szimpatizánsai emigrációba kényszerültek. Csuka 
Zoltán Jugoszláviába jött. ügy gondolta, csak ideiglenesen marad itt, 
amíg az osztrák vízumot megszerzi és Párizsba — az akkori világ köz-
pontjába — megy egyetemre. De az osztrák követség nem mutatkozott 
hajlandónak arra, hogy a magyar emigránsoknak vízumot adjon és Csuka 
— egy vas nélkül a zsebében, éhesen és nyelvtudás nélkül — itt maradt. 
Beállt napszámosnak a Hollánder-féle fakereskedésbe, majd csomagoló 
munkás lett egy konzervgyárban és kitartóan tanult szerbiill. Nemsokára 
újságíró lett. Ezzel egy lépéssel közelebb került élete nagy céljához: az iro-
dalomhoz. 

Jugoszlávia akkoriban a nagyszerb burzsoázia által meghirdetett Obz-
nana jegyében élt. Tűzzel-vassal üldözte a kommunistákat és a nemzeti 
kisebbségeket. Az októberi forradalomból idemenekült magas rangú fehér-
orosz tisztek kommunizmussal rémisztgették a szerb dinasztiát és ez 
jogszabályokba foglalta ellenforradalmi intézkedéseit. 

Csuka Zoltán — a munkásosztály iránt érzett rokonszenvével és avan-
gardista-expresszionista költ ői orientációjával — kapcsolatokat keresett 
a vajdasági magyar `frókhoz, sőt az itteni haladó szellemű  délszláv írók-
hoz is. Megismerte a nagy tekintélyű  Szenteleky Kornélt és általa az Adyt 
tisztelő  Todor ,  Manojlovićot és más szerb és horvát írókat. Vallotta Szent-
eleky felfogását, miszerint erre a közeledésre minden szempontból nagy 
szükség van. 

Szenteleky Kornéllal szoros barátságban antológiát és folyóiratokat 
szerkesztett, magyar irodalmat szervezett. Vallották: „Korszerűsítendő  iro-
dalmunkhoz saját erőnkből, itteni forrásokból kell szellemi tartalmakat 
meríteni. Megállunk a magunk lábán! Fogjunk össze minden írástudót és 
hívjuk életre az anyaországtól független vajdasági magyar irodalmat!" 
Úgy érezték, a vajdasági irodalomnak az itteni életet kell tükröznie minden 
sajátságával és helyi színével. Ehhez új koordináták között ki kell alakítani 
az új értékrendszert. 

Csuka Zoltán Újvidéken 1922-ben Ember (Hollánder) Zoltánnal meg-
indította az avangardista irányzatú ÜT c. folyóiratot, mely 1925-ig rend-
szeresen meg is elent . Munkatársaik között nemcsak magyar, hanem 
szerb és horvát írók is voltak, akikkel együtt közös kétnyelv ű  irodalmi es-
téket, matinékat és addig még nem látott különféle akciókat szerveztek. 

Ám a vajdasági magyar kulturális életet még mindig béna vára-
kozás, a pangás és tespedés jellemezte. Csukáék makacs közönnyel talál-
ták szembe magukat. De Csuka nem hagyta magát: hirdetések és el őfi-
zetők gyűjtésével próbálta meghosszabbítani a tiszavirág életű  lapokat 
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és kiadványokat. Balázs G. Árpád festőművésszel együtt beutazta egész 
Vajdaságot. Ő  írta a riportokat, Balázs meg illusztrációkat rajzolt hozzá-
juk. Filléres előlegekből tengették életüket. A bajok tetézéshez hozzá-
járult a cenzúra és a konzervatív magyar „közvélemény", mely nem ér-
tette és nem szerette az avangardista költészetet és határozottan szembe-
szállt Csuka „kommunista" nézeteivel. 

Mindezek ellenére Csuka Zoltán 1927-ben Szabadkán megindította a 
Képes Vasárnapot ás ennek irodalmi mellékletét, a Vajdasági Írást, így 
próbálva megvalósítani a vajdasági magyar írók egységét. 1932-ben Szezit-
elekyvel együtt megalakította a Kalangyát, írt, szervezett, fellépett, sza-
valt, agitált, életre szóló sok barátságot kötött és fokozatosan a figye-
lem központjába került. Életét az irodalom és kultúra szervezésének szen-
telte és mély barázdát hagyott maga után mind nálunk, mind kés őbb 
Magyarországon. 

Csuka Zoltán műfordító munkássága a húszas években kezdődött, a 
harmincas években kibontakozott, de igazi fénykorát a második világ-
háború után érte el. Közben verseskönyveket adott ki, újságokba írt és 
esztétikai, valamint irodalompolitikai cikkeket publikált. Fordítói munkás-
ságának ars poeticája volt Jugoszlávia legjobb irodalmi termékeit bemu-
tatni a magyar olvasóközönségnek úgy, hogy belőlük megismerje életét, 
szenvedését, harcát, törekvéseit és nézeteit — múltját, jelenét és a jö-
vőbe vetett hitét. Megbízható ösztönnel válogatta össze a fordítandó m ű-
veket. Elég egy futó pillantást vetni fordításainak bibliográfiájára, hogy 
lássuk: mindig csak a legjobbakra koncentrált. Válogatásainál egyéni szem-
pont érvényesült: csak a neki rokonszenves Írókat fordította, akiket rend-
szerint személyesen is ismert. Els ő  pillantásra úgy rémlik, a személyes 
szimpátia volt az egyetlen . mércéje, ám ha számításba vesszük, hogy Ju-
goszlávia minden nemzetiségű  irodalmában talált gyöngyszemet, mégsem 
volt annyira szubjektív, amennyire magáról ezt elhíresztelte. 

Csuka Zoltán csodálatos fordító tehetsége, kitartása fiatalkori elkö-
telezettségénél és képzeletet felülmúló munkabírása legjobban talán ak-
kor lesz látható, ha felsoroljuk azoknak a jugoszláv szerz őknek a nevét, 
akiknek a műveit lefordította és megjegyezzük, hogy többüknek nem csak 
egy könyvét vagy egy versét ültette át magyar nyelvre, hanem eseten-
ként négy-öt kötetét is: 

Alečković  Mira, Andreevszki Petre, Andrić  Ivo; Baranin. Jovan, Bo-
tić  Luka, Božić  . Marko, Bunić-Vučić  Ivan; Cankar Ivan, Cesarec August, 
Cesarić  Dobriša; Čalić  Dušan, čiplić  Bogdan, Čolaković  Enver; Čopić  
Branko; Dedinac Milan, Desnica Vladan, Dizdar Mak, Domjani ć  Dragutin, 
Držić  Marin; Đapić  Goran, Đorđić  Stijepo, Đurđević  Ignjat; Franičević  
Marin Frankopan F. Krsto; Gilevszki Paszkail, Golob Zvonimir, Gorjan 
Zlatko, Gradnik Alojz, Gundulić  Ivan; Hadžič-Svetić  Jovan, Hektorović  
Petar, Horvatić  Dubravko, Hristić  Jovan, Humo Hamza; Idrizović  Nusret, 
Ignjatović  Jakov, Ivaaiišević  Drago, Ivanji Ivan , Isaković  Antonije; Jakšić  
Đura, Janevszki Szlavko, Jefimija, Jovanović  Jovan Zmaj; Kačič  M. And-
rija, Kaleb Vjekoslav, Kaštelan Jure, Katančić  M. Petar, Kolundžija Drago, 
Koneszki Blazse, Kovačić  Ivan Goran, Kranjčević  Silvije Strahimir, 
Krklec Gustav, Krleža Miroslav, Krmpoti č  Vesna, Kulenović  Skender; 
Lalić  V. Ivan, Lazarević  Stefan, Lucić  Hanibal, Lukié Velimir; Marinko-
vić  Ranko, Mažuranić  Ivan, Marulić  Marko, Matoš A. Gustav, Maksimovi ć  
Desanka, Matič  Dušan, Matevszki Matej, Matković  Marijan, Manojlovič  
Todor, Madjer M. Slavko, Matavulj Sima, Menart Janez, Menčetić  $iško, 
Mičunović  Veljko, Mihalić  Slavko, Miladinov Konstantin, Milutinović  S. 
Sima, Miljković  Branko, Mladenović  Tanasije, Mušicki Lukijan; Nastasi-
jević  Momčilo, Nazor Vladimir, N'egoš P. Petar, Novak Slobodan; Obra 
dović  Dositelj, Olujić  Grozdana; Pančić  Jovan, Pandurović  Sima, Parun 
Vesna, Pavić  Nikola, Pavlović  Miodrag, Petkvić  Viladisilav-Dis, Petrak 
Nikica, Petrović  Branislav, Petrović  Veljko, Polić  Kamov Janka, Papa 
Vasko, Popović  J. Sterija, Popovski Ante, Potrč  Ivan, Preradović  Petar, 
Prešeren France, Pupa čiĆ  Josip; Racin Kocso, Radičevič  Branko, Rakić  Mi- 
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lan, Raičković  Stevan, Reljković  M. Antun, Riter Vitezovič  Pavao, Ristič  
Marko; Samokovtlija Isak, Sarajlić  Izet, Selimović  Meša, Simović  Ljubo-
mir, Slamnig Ivan, Slaviček Milivoj, Stahutl'ak Višnja, Stamać  Ante, Stan 
ković  Bora, Stefanović  Svetisitav; Santié Aleksa, Š ćepanović  Blažo, Šimić  
Antun Brako, Šolc Oto,; Šoljan Antun, Šop Nikola, Špollar Krsto; Tahi 
janović  Dragutin, Tošovič  Risto, Trifunovič  Duško; Ujevxć  Tin, Urošević  
Vlado; Vangelov Atanas, ilidri ć  Vladimir, Vitez Grigor, Vitkovi ć  Mihajlo, 
Vodnik Valentin, Voranc Prežihov, Vučetić  Šime, Vučo Aleksandar, Vule-
tić  Anđelko; Zrinski Katarina, Zrinski Petar. 

Ez a lista mindennél jobban bizonyítja Csuka Zoltán tokéletes tá-
jékozottságát a jugoszláv $ Yrodalornban, hiszen aligha `van' még jelent ő-
sebb név hazai literatúránkban, amely ebből kimaradt. Mint látjuk, a vá-
logatásban nincs hiba, mert Csuka minden történelmi korból, minden 
nemzetiségünkből és minden generációbál reprezentál. A felsorolásból hi-
ányzik, de Csuka válogatásából nem hiányzik a jugoszláv népköltészetnek 
öt kötetre tehető  válogatása, és azt sem szabad elfelejteni, hogy a 
közreadott bibliográfiák még nem teljesek, mint ahogyan nem szabad 
figyelmen kívül hagyni a hátrahagyott nyomdakész és félig befejezett 
kéziratokat sem. 

Elismerten Európa legtermékenyebb fordítóinak sorába tartozott. Tito 
elnök 1969-ben az Aranykoszorúval Ékesített Jugoszláv Zászlórenddel tün-
tette ki, a magyar állam a Munka Érdemrend Aranyfokozatával és a Szo-
cialista Magyarországért Lrde nddeQ. Életművéért okleveles nemzetközi 
fordítói díjat kapott a FIT Nathorst svéd alapítványtól. Fogadalma hősies 
vállalkozás volt ebben az egyensúlyát vesztett és zaklatott világban, amely-
ben intézményesen tenyésztik a nacionalista uszítást. 

Ha Csuka Zoltán kész és közreadott fordításait vesszük szemügyre, 
látjuk, hogy minden lefordítandó műhöz alapos előtanulmányokat készí-
tett magának. Megismerkedett az író életével, felfogásával, környezetével, 
stílusával, idiomatikájával. Elgondolta, hogyan hat majd a lefordított m ű  
dialektikus tartalmi és formai egysége a magyar olvasóra és milyen ér-
zelmeket vált ki majd benne. Megpróbált eligazodni a lefordítandó mű  
földrajzi és történelmi labirintusaiban, közmondásaiban és népi meséi-
ben. Igy ismerte fel a szerző  általános mondanivalójának lényegét. Meg-
figyelt minden apró részletet, mert született m űvész létére tudta, hogy 
éppen az apró részletek rejtik sokszor magukban a művek legnagyobb mű-
vészi szépségét. Hogy megőrizze a tartalom folytonosságát, az eredeti-
ből kiiktatta — sőt kihagyta — azt, ami a magyar olvasóban biztosan 
hamis képet váltana ki, ha ő  megmaradna a szavak értelmi hűségénél. 

Minden fordítói munka magával hozza a ferdítés veszélyét. Emiatt 
harcolni kell a kétértelműségekkel és szinonimákkal. A legjobban megfe-
lelő  kifejezést úgy kell megtalálni, hogy a fordítás szépsége kedvéért a leg-
nagyobb mércékben kihasználhassuk a fejlett és modern nyelv minden 
hajlékonyságát és furfangját. A közhasználatban lev ő  (mindig régi és min-
dig hiányos) szótárak itt keveset segíthetnek. 

„Njegoš alkotásainak nyelve izgatott — az a nyelvezet és nyelvújí-
tás, amit akkoriban véghezvitt a Vuk Karadži ć-mozgalomban. Fiatalko-
romban határoztam el, hogy lefordítom" — mondta egy interjújában. 

Próbáljuk meg a Hegyek koszorújának befejező  tíz verssorát össze-
hasonlítani, mennyire sikerült ez Csuka Zoltánnak: 

Vladika Danilo: 

Mrki vu če, podigni brkove 
da ti vidu toke na prsima, 
da prebrojim zrna od pušakak 
kolika ti toke izlomiše! 
Mrtvu glavu ne diže iz groba 
ni prekova bistra 4e f erdara. 
Zdravo tvoja glava na ramena, 
ti ćeš pušku drugu nabaviti, 

• a u ruke Manduši ča Vuka 
biće svaka puška ubojita! 
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Danilo püspök: 

Komor Vukom, emeld föl a bajszod, 
Hadd láthassam melleden a vértet, 
Hadd olvassam a puskagolyókat, 
Jó vértedet hány is törte széjjel! 
Sírjából á holtat föl nem kelted, 
Dzse f erdárod nem forrasztod egybe. 
Épen áll a fejed válladon még, 
másik puskát szerzel majd magadnak, 
S Mandušić  Vuk h ősi két kezében 
minden puska harcra áll majd készen! 

Csuka Zoltán fordítói munkásságának gyöngyszemei közé tartozik 
Miroslav Krleža Éjtszakának virrasztója (Balade Petrice Kerempuha) a 
Magyar Helikon 1959-es kiadásában. A mindig is lefordíthatatlannak tar-
tott mű  fordításához a szerző  kissé kétértelmű  biztatást adott. Meleg 
hangú baráti levelezésükből, melyből ötven oldal csupán ezzel a témával 
foglalkozik, ragadjuk ki Miroslav Krleža következő  levelét: 

„Mindjárt az elején hangsúlyoznom kell, hogy már els ő  olvasásra 
(prima vista) az a meggyőződés alakult ki bennem, hogy nem is olyan bi-
zarr és megvalósíthatatlan ezeknek a balladáknak a magyar átültetése, 
mint ahogy én azt — a született kételkedő  — eleinte hittem.' 

„Amint Ön is említette, a legveszélyesebb fordítási kalandok egyi- 
kébe bocsátkozott, abba, hogy egy olyan költ ői témát ültessen át ma-
gyarra, amely már önmagában veve kalandos természetű, s egy rég elfe-
lejtett  nyelven kerül elmondásra; olyan nyelven, amely ma már mindenfe-
lől sebeket kapott, összevissza törődött és perforálódott, s amely ma már 
inkább csak különös spiritiszta szeánszókon mozog, mint kísérteties árny; 
inkább érzelmes sóhaj a sírok fölött, semmint él ő  szó, s amelyről a szerző  
is meg volt győződve, hogy nyelvi rejtélyt képvisel , s így alkalmas arra, 
hogy a líra egyik legnehezebb témáját lehessen kifejezni a segítségével, 
ez pedig a forradalmian irányzatos jelszavak témája, amelyet valódi, úgy-
nevezett autentikus lírai eszközökkel mondunk ki. Mindjárt az elején he-
lyesnek és opportunusnak tartom, ha el őrebocsátom: az ön nyelvén, az 
ón magyar mondataiban, beszéde dinamikájában, képei meggyőző  egyezé-
sében sok olyan elem van, ami olyan frappánsan, meglel ően hat, hogy 
ezeknek a véres balladáknak a szövegét helyenként úgy olvassa az ember, 
mintha a közvetlen magyar hangszerelés eredetijét olvasná. Egy De Pro-
fundis motívum eredetijét, nemcsak a nyelvi kifejezés erejénél, hanem 
a mentalitásánál fogva is, s ami még leny űgözőbb és különösebb (valójá-
ban pedig nem különös), a környezetnél, vagy amint másként mondják, 
az ambiantnál vagy miliőnél fogva ..." 

Tudjuk, Miroslav Krleža nem egykönnyen osztogatta az elismerést. 
Érthető  hát, hogy Csukának ez nagyobb örömöt szerzett, . mint bármely 
dicsérő  szó vagy állami kitüntetés. Nézzük azonban, mit írt ő  a balladák 
fordításánaknehézségeiről: 

„Krleža már röviddel indulása után megteremtette sajátos kifejezési 
formáját, azt a gazdagon hullámzó, kavargó, merész képekkel, asszociá-
ciókkal, hasonlatokkal telített stílust, amely forradalmi újítást jelentett 
a horvát irodalom elavult kliséivel szemben, amelyet át- meg áthat a 
metsző  szatíra, harcos kedv és fékezhetetlen temperamentum." „Ezekben 
a versekben (...) szintetikusan mutatja be az egyszer ű  horvát ember 
véres és gyötrelmes múltját egészen napjainkig." „A nehézség abból szár-
mazik, hogy Krleža ezt a művét sajátos zamatú, régies, úgynevezett kaj 
nyelven (...) írta meg ... A mai jugoszláv átlagolvasó persze csak jegy-
zetek kíséretében tudja élvezni ezt a szöveget, amely így — bármennyire 
is furcsán hat -- a kissé archaizált magyar fordításban, magyar olvasó 
számára talán még jobban megközelíthet ő, mint a jugoszláv olvasónak 
eredetiben". 
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Csuka Zoltán fordítói vállalkozásának már az elején tudta, hogy a 
fordító nemigen szokott elismerésben részesülni, és azt is tudta, hogy 
minél jobb a fordítás, az olvasó annál jobban lelkesedik az eredeti szöveg 
szerzőjének művészetéért, és egészen elfelejti a fordítót, pedig éppen az 
ő  szövegét olvassa. Csukát ez a körülmény csöppet sem zavarta — lehet, 
hogy megérezte: a végén lelkiismeretes munkája úgyis csak elnyeri az el-
ismerést, amint ez most éppen történik is. 

~ 

Csuka Zoltánnak jelentős életműve A jugoszláv népek irodalmának  

története is, amelyet 1963-ban a budapesti Gondolat adott ki. A témák be-
osztásán, nyelvjárásainak bemutatásán, a felhasznált források szakszer ű  
megválogatásán és az irodalmi korok kimerít ő  ismertetésén meglátszik az 
alaposságra való igyekezet és a részletekbe hatoló tárgyismeret. 

A jugoszláv népek általános története kezdeteinek bemutatása után 
következik a délszláv nyelvek kialakulásának ismertetése, a Bizánc, Róma 
és a török elleni harcok rövid története, végül a délszlávok nyelvcsaládjá-
nak jellegzetessége. Középkori irodallmunk kialakulásának és benne az 
első  szerzők munkásságának méltatása után leírja az els ő  szerb nyom-
dák alapításának érdekes históriáját. 

A humanizmus és a reneszánsz politikai és társadalmi viszonyaiból ki-
alakuló tenger melléki és dubrovniki horvát költészet kibontakozása és a víg-
játékíró Marin Drži ć  prezentálása után következik a dubrovniki „aranykor" 
költőinek bemutatása, majd a felvilágosodás korában el ő törő  népies irány-
zatok leírása a délszlávok irodalmában, kitérve a szerb irodalmi nyelv me-
tamorfózisaira, a szlovén felvilágosodás virradatára. Csuka könyve ez-
után nyomon követi epikus népi költészeteink korszakait, azok jelent ő-
ségét a nemzeti romantika kezdeti stádiumára. Vuk Karadži ć  nyelvújító 
harcát összeköti a szerb klasszikusok pártfogásával és kimutatja a XX. 
század első  felének iránykereséseinek eredményeit a modernekt ől kezdve 
az expresszionistákig. 

Hiú ábránd lenne akárcsak megkísérelni is az 560 oldalas m ű  va-
lós kiértékelését, azt azonban meg lehet állapítani, hogy Csuka Zoltán 
megbízható vezetője a magyaroknak Jugoszlávia történelmi, földrajzi és 
társadalmi-nemzeti labirintusaiban, annál is inkább, mert sok helyen 
szembeötlő  párhuzamokat és hasonlóságokat kutatott fel a magyar nép 
történelmével, hiszen „gyalázatunk, keservünk már ezer év óta rokon ..." 

A teljességre törekvés másik bizonyítéka az, hogy ebben az irodalom-
történetben 350-nél több írót vonultat fel, még olyanokat is, akik 1930 után 
születtek. 

Egy ilyen vállalkozás dicsőségére válna egy jugoszláv szerz őnek is 
(amilyen még nem akadt!) — annál inkább érdemel elismerést Csuka Zol-
tán, aki utóvégre csak tizenkét évig élt Jugoszláviában. 

De ez a tizenkét év — a férfikorba érés legszebb évei — mélyen be-
vésődött Csuka Zoltán lelki életébe. Bizonyíték erre az a Topolyán 1933-ban 
rendezett irodalmi est, amelyen magyarul szavalta el Tin Ujevi ć  Hétköz-
napi sirám (Svakidašnja jadikovka) c. versét, amikor nyilván nemcsak 
a szerző, hanem a saját keserveit is betlesírta a versbe: 

Kako je teško biti slab,  
kako je teško biti sam,  
i biti star, a biti mlad!  

I biti slab, i nemoćan,  
i sam bez igdje ikoga,  
i nemiran, i očajan.  

I gaziti ppoo cestama,  
i biti gažen u blatu,  
bez siaj zvijezde na nebu.  

Gyengének lenni mily nehéz,  

és milyen nehéz egyedül,  

öregnek lenni s ifjúnak!  

Erőtlenül és betegen  
tengődni egyes-egyedül,  

kétségek közt és nyugtalan.  

Taposni messzi utakon  

és megtaposva sárba lenn,  
csillagtalan égbolt alatt.  
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Bez sjaja zvijezde udesa 
što sijaše nad kolijevkom 
sa dugama i varkama. 

— O Bože, Bože, sjeti se 
svih obe ćanja blistavih 
što si ih meni zadao. 

O Bože, Bože, sjeti se 
i Ijubavi, i pobjede 
i  lovora i darova. 

I znaj da Sin  tvoj putuje 
dolinom svijeta turobnim 
po trnji i po kamenju, 

od nemila do nedraga, 
i noge su mu krvave, 
i srce mu je ranjeno. 

I kosti su mu umorne, 
i duša mu je žalosna, 
i on je sam i zapušten. 

I nema sestre ni brata, 
i nema oca ni majke, 
i nema drage ni druga. 

I nema nigdje nikoga 
do igle dra ča u srcu 
i plamena na rukama. 

I sam i samcat putuje 
pod zatvorenom plaveti, 
pred zamra čenom pučinom, 

i komu da se potuži? 
Ta njega niko ne sluša, 
ni braća koja lutaju. 

Jer meni treba mo ćna rije č, 
jer meni treba odgovor, 
i ljubav, ili sveta smrt. 

Ha sors-csillagod nem ragyog, 
bölcsőd felett, mely csillogott, 
— csalókán fénylő  égi híd. 

Eszedbe jusson, istenem, 
sok tündökl ő  ígéreted, 
mit egykor adtálMénnekem. 

Jusson eszedbe, istenem, 
a győzelem s a szerelem, 
a babérig, szép adomány. 

És tudd, hogy Fiad vándorol 
e gyászos földi völgyeken, 
tüskéken át, sziklákon át, 

bajtól bajig és mostohán, 
és véresek már lábai, 
és felsebbzett a szíve is. . 

S fáradtak már a csontjai, 
a lelke mélyén bánatos, 
magányos immár s elhagyott. 

Fivére nincs és húga sincs, 
és anyja sincs és apja sincs, 
sem barátja, sem kedvese. 

És sehol sincsen senkije, 
szívébe tüske t űje szúr, 
és lángot hordoz két kezén. 

Egyes-egyedül vándorol 
a rá lehajló ég alatt, 
előtte tenger messzeség, 

s kinek mondja el panaszát? 
Meg nem hallgatja senki sem, 
még bolygó testvérei sem. 

Mert nékem szó kell, nagy s er ős, 
zengő  válasz kell énnekem, 
és szerelem vagy szent halál. 

Csuka Zoltán itteni kebelbarátaitól és költőtársaitól búcsúzik, Ma-
gyarországra távozóban még nem tudja, mi vár rá ott, ahol már senkit 
sem ismer — őt sem ismeri senki —, ki tudja, mikor ölelheti majd meg 
újra ezt a sok embert, akiket szeret, és akik őt szeretik... 

Csuka Zoltán költészete — anyanyelvén — tizenkét verses könyv. 
Némelyike szlovén, macedón és horvát nyelven is megjelent. Mint avan-
gardista és internacionalista orientációjú költő  szabad, rímtelen, de hang-
súlyozott ritmusokban zuhogó verseket írt — írásjelek nélkül, de nem 
mindig „érthető" mondanivalóval. Kassák Lajos híve volt, sokszor tehát 
tudományos tételeket és tételes emberi igazságokat hangoztatott versei-
ben, aminek persze oka van. Az első  világháború utáni időkben az éhe-
zők és jogtiprottak szenvedéseire reagál protestáns prédikátorhoz méltó 
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humanista hangvétellel. A világforradalomba vetett hite és a Harmadik In-
ternacionálé gyors diadalában való bizakodása sugallta ezt a költ ői mon-
danivalót. Később higgadtabb, elmélyültebb és művészibb hangon és jel-
képekben fejezi ki az emberi élet realitásait. 

* 

Visszatérve Magyarországra , régi szokása szerint folyóiratot alapít. 
A Láthatárban akarja bemutatn i a jugoszláv írókat, és irodalmi esteket 
szervez: a jugoszláv irodalom estjét Budapesten és a magyar irodalomét 
Belgrádban és Újvidéken. 

A Láthatár az utódállamokban élő  magyarság' problémáira tereli a 
magyar közfigyelmet és ismerteti íróikat, m űvészeiket. A kitűnő  folyóirat 
1944 őszéig jelent meg, amikor Csuka önként beszüntette, mert a Szállasi-
kormánynak nem akart engedelmeskedni. 

* 

Amikor a szovjet csapatok bevonultak Pécsre, Csuka Zoltán már itt 
is lapot alapított — a Hazafias Népfront megbízásából életre hívta a 
Dunántúlt és egyben a főszerkesztője lett. De 1946-ban Pestre hívták és. a 
Közművelődési Minisztérium egyik osztályvezetője lett. Hamarosan ki-
nevezték a Magyar—Jugoszláv Baráti Társaság ügyvezet ő  titkárává (Rajk 
László volt az elnöke) és folyóiratának, a Déli Csillagnak a főszerkesztő- 
jévé. Csuka itt is a két szomszédos nép összebarátkoztatását szolgálta és 
több írót bemutatott a jugoszlávok közül. Igy Ivo Andrićot is, akinek Híd 
a Drinán c. regényét lefordította, bár akkor még senki sem gondolhatta, 
hogy egykor Nobel-díjas író lesz belőle. 

Amikor Jugoszlávia szembeszállt a Tájékoztató Iroda hazánkkal szem-
beni rágalomhadjáratávall, a túlbuzgó Rákosi-kormány 1950. január 26-án 
perbe aglgta. Csuka Zoltánt is mint jugoszláv kémet. Zárt tárgyaláson 15 
évi f . ra ítélték, amelyből öt évet le is ült Vácott. Csak Sztálin ma-
gyarországi csatlósainak szégyenteljes bukása után szabadult, hogy az-
után — haláláig — Érdligeten nagy szenvedélyének, a fordításnak éljen. 

Tudjuk, Jugoszlávia harca Sztálinnal és a Tájékoztató Irodával — an-
nak sikeres kimenetele után — felénk fordította a magyar nép érdekl ődését 
és rokonszenvét. Csuka Zoltán fordítói életműve ehhez nagymértékben 
hozzájárult. Általa a magyar olvasók milliói jobban megismerték múl-
tunkat  és jelenünket. Csukát kétségtelenül nem csak irodalmi-esztétikai 
szempontok vezérelték egész életére kiterjed ő  orientációjában, hanem a 
tiszta emberi érzelmek is. 

* 

Talán ezeknek az érzelmeknek köszönhetjük azt is, hogy Csuka Zol-
tán az érdligeti házában berendezett Jószomszédság Könyvtarát — ezt a 
maga nemében egyedülálló intézményt — a közösségnek adományozta. Az 
egész életén végigvonuló gyűjtemény — könyvek, folyóiratok, újságok, le-
velek, fényképek, portrék, műalkotások formájában — felbecsülhetetlen 
értékű  „aranybánya" lesz a laikusok és szakemberek számára egyaránt. 

Ez a vakítóan fehér falú, egyszerű  épület — mint a megnyitón "Gustav 
Krlclec horvát költő  mondta — két népnek adott ajándék. A három tágas 
szobában elhelyezett 3000 magyar, szerb, horvát, macedón, szlovén, szlo-
vák, bolgár könyv, a festmények, szobrok és műtárgyak, a kb. 6000 levél 
és : sok más vendégmarasztaló anyag maradandóemlék lesz egy emberre, 
aki fennen hirdette: „Nem szerethetem saját népemet, ha as velem egy eg-
bolt alatt élő  többi népet nem szeretem." 



SZÖLL ŐSY VÁGÓ LÁSZLÓ 

ÍRNI  - HITTEL ÉS  MEGGYŐZŐDÉSSEL  
IN MEMORIAM MARKO RISTIO (1902-1984) 

Folyóiratunknak ez a száma már a nyomdában volt amikor a hírügynök-
ségek viliággá röpítették a húrt : Belgrádban 82 éves korában elhunyt 
szellemi életünk kimagasló alakja, Marko Risti ć. Világgá — mondom —, 
és ezt ebben az esetben nem az ilyenkor talán megbocsátható túlzás mon-
datja velem; Marko Risti č, az elkötelezett humanista magasan több volt 
annál, hogy csak a mi viszonylag kis világunk tekintse őt magáénak. 

Az életrajzírók feljegyezték róla, hogy bölcsészetet tanult a belgrá-
di egyetemen, és azt is, hogy egyike volt a szürrealista mozgalom meg-
alapítóinak nálunk, akkor, amikor a szürrealizmus nem csupán az édes-
kés polgári költészettel, hanem az egész polgári világszemlélettel való 
szembefordulást jelentette. Kevesek költészete volt ez akkor, fél évszá-
zaddal ezelőtt, a harmincas évek Belgrádjában, Jugoszláviájában — évti-
zedeiknek kellett elmúlnia, egy új költ őnemzedéknek felnőnie ahhoz, hogy 
ezt az irodalmi és szellemi irányzatot, melynek leggyakoribb képzetei 
(Ristiénél is) a szabadság, a poézis, a forradalom, az igazság, a tudat, 
az álmok, a látomások, a történelem, a dialektika, általánosan elfogadják. 
Ristić  — ha nem is törekedett kizárólagosságra — mégsem volt hajlandó 
soha kompromisszumra, nem tett kétes kimenetel ű  engedményeket. Amit 
írt, hittel és meggy őződéssel írta, vállalva annak veszélyét is, hogy ma-
gára marad. 

Nem maradt magára mégsem: Aleksandar Vućo és Dušan Matić  a 
munkatársai a Nemoguće című  almanach szerkesztésében, a Pozicija nad-
realizma című  kiáltványt 11 szürrealista költőtársa írja alá. Ebben igaz, 
burkolt formában — kifejtik, hogy a szürrealizmus a szocialista forra-
dalom pozícióján áll. Csoda-e hát, hogy a művet elkobozzák és betiltják, 
éppúgy, mint pár évvel kés őbb a Danast, amelynek munkatársául Krleža 
nyerte meg Rističet, és amelynek ekét egymást követő  számában jelent 
meg az ifjai Ristič  kulcsjelentőségű  esszéje, a Moralni i socijalni smisao 
poezije. 

A szociális, az erkölcsi, a költői és a történelmi, fogalmát Ristić  
oly módon helyezte összefüggésbe, hogy a költészet el őtt megnyitotta a 
történelem színterére vezet ő  utat, de ugyanakkor ajtót nyitott a törté-
nelemnek is a költészet felé. A költészet szabadsága Risti č  értelmezésében 
elválaszthatatlan az élet, a gondolkodás szabadságától, ezért találkoznak 
nála a barikád azonos oldalán a forradalmi eszmék, a költészet és a tár-
sadalmi erők, ezért érthette meg, hogy a történelem formálja az emberi 
Tétet és tudatot, de ugyanakkor az embernek is részt kell vennie a maga 
történelmének formálásában. 

Vannak írók, akik olvasóik ostobaságára , számítva építik fel művei-
ket — olvashattuk Muharem Pervi ćnek a Politikában megjelent méltatá-
sában. Ristić  ezzel szemben — folytatja — az elmére, az emberi tudatra, 
az ítélőképességre épített. Az összképhez persze hozzátartozik, hogy Risti ć  
szótárában az elme is, a tudat is, az ítélőképesség is a legszélesebb tar-
talommal jelenik meg. 

Marko Ristić  életműve arról tanúskodik, hogy az író — és általában 
a művész — nemcsupán az irodalomra, a művészetre és a körülöttük 
zajló eseményekre lehet (van!) hatással, hanem a történelemre, a társadal-
mi változásokra, történésekre is. 
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LÉVAY ENDRE 

FIATAL RENDEZŐNK HALÁLÁRA 
Ifj. . SZABÓ ISTVÁN (1937-1984) 

Sokszor egy életutat határoz meg: ki honnan indul, és mikor. 
Szabó István harmincöt vagy valamivel több évvel ezelőtt, fiatalon a 

szabadkai gyermekszínház színpadán tette meg els ő  lépését „a világot je-
lentő  deszkákon", Ki gondolta volna, hogy egy távoli város színpadáról in-
dulva hol köt ki majd évek múltán, ha megtalálja a maga igazi élethiva-
tását?! 

Igaz, voltak intermezzók. Zágrábban jogászkodott, ahol abszolvált is, 
majd Belgrádban a szín- és filmművészeti iskolán a rendezői szakon sze-
rezte meg a magában melengetett hivatáshoz szükséges , diplomát. Ám ez 
csupán „jogosítvány" volt a kezében, de ennél ő  nagyobb elhivatottságot 
érzett magában. És — azután — amikor hazatért Szabadkára, az itteni több 
mint százéves színpadon egy merész hangú, új színházi kultúrának igyeke-
zett a közönséggel való egyuttélési, együttjátszási pódiumot teremteni. 

Szabó István indulásának pillanatában sem félt attól, hogy amit egy 
mű  feldolgozásakor a színpadon mondani akar, az az ő  megfogalmazása 
szerint nemcsak taszítja, meghökkenti, lúdb őrözteti, hanem magához is 
vonzza a színház igazi rajongóját. Jó utakon járt. Ezt már akkor, amikor 
az 1970-es évek elején Eugene O'Neill Utazás az éjszakába című  bizarr 
drámájának meglepően hideg hangú rendezésével jelentkezett, éreztük, 
hogy egy olyan fiatal rendező  művével ismerkedünk most, aki még sok 
ugat tartogat tarsolyában a színházbarát számára. 

És reményünk sokak örömére valóra vált. 
Fiatal rendezőnk pár esztendővel később — mint a színpadi tipoló-

giának és általában a modern dramaturgiának kitűnő  ismerője egész 
sor meglepően izgalmas és temérdek új élményt nyújtó el őadással lepett 
meg bennünket. Soha nem riadt vissza a szöveg huzásától, sem a régi 
színházi embereket is ámulatba ejt ő  szereposztástól, de még attól sem, 
hogy olyan környezetben játssza a számunkra már ismert klasszikus mű-
vet — Maliére-t, Csehovot, Szophoklészt hogy majdnem káprázik a 
szemünk tőle, s nem tudjuk levenni tekintetünket az el őttünk szenvedve 
vonagló Antigonéról, az örök szenvedés örök mintaképéről. 

Molicre Scapinjéből a megszületésének korát nem cáfoló játékot m ű-
velt. (Ez kevés rendezőnek sikerült eddig így.) Játék közben az egyik meg-
lepetésből a másikba estünk; hogy mennyi mindent rejtett a nagy francia 
vígjátékíró ebbe a művébe, lehet (sokak előtt egészen addig, amíg Szabó 
István föl nem fedte előttünk), nem is gondoltunk rá ... 

De lépjünk csak tovább, a csehovi színpad csöndjébe, ami valósággal 
megejti a még legavantgardistább lelkeket is. (Láttuk!) A Sirály, úgy tet- 
szik, 	mely egy vidéki történet. De nem! örök emberi tragédia, m y életeket 
emészt fel, és búcsúszó` nélkül távolítja ;el azokat, akik 

tragédia, 
	akarják el- 

fogadni életútjuknak azt, amit még vérző  szívvel is el kell fogadniok .. . 
Rendezőnk nem riadt vissza gaz amfiteátrumszeríf .el őadásoktól. Nem 

egy alkotását - többek között az Antigonét is - így alkotta meg , . de nem 

r  
húzódozott a 	t nagy Aimetizió k érvényesítésétől sem, amivel Tóth 
Ferenc láb cím feledhetetlen bibliai tárgyú drámájának láttán .találkoz-
tunk, s amivel eljutott a Stea lja Játékokra. 

Repertoárjában pađsable.darabba Nl nem találkozhattunk. A nagy fel 
adatok, a temérdek verejtéket követel ő  rn=tinkák  vonzották. Remenyik Zsig-
mond Blöse úrék mindenkinek tartoznak tán sehol elő  nem adott dráma- 
jával halálos csöndet parancsolt a nézőtérte. Ezt a hangulatteremtést érte 
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el Miroslav Krleža út a paradicsomba c. művével, Jean-Paul Sartre Pisz-
kos kezek c. lenyűgöző  drámájával és a Tamási Áron különös és cso-
dálatos világát elénk varázsoló 

drámájával 
 marárral. 

És azokkal a művekkel, amelyeket városunk falain kívül vitt színpad-
ra: az Újvidéki Színházban Samuel Beckett Godot-ra várva című  darab-
jának egyedülálló színpadra állításával: a rendezői kompozíciójával olyan 
visszhangot ért el, hogy az újvidéki m űvészegyüttes Algírba is eljutott ve-
le, s a kisszínpadok szarajevói fesztiválján diplomát kapott érte, s ezt 
követte a vajdasági színházak díja. Marin Drži ć  Dundo Maroje szatirikus 
játékával Marosvásárhelyen, Gobby Fehér Gyula A budaiak szabadsága c. 
drámájával pedig Gyulán, a Várszínházban érdemelte ki a múlhatatlan si-
kert. 

Ha mindezeken túl még Danek Negyven gazfickó és egy ma született 
bárány tartományunk idei színházi évadjának legjobb előadásaként minő  
sített rendezésére és a többi nagy alkotóra: Sterijara, Nuši ćra, Németh Lász-
lóra, Karinthy Frigyesre gónddlunk, akkor hasít belénk fáján annak a 
tudata, hogy fiatalon eltávozott, kivételes rendez őnk mit érlelt még ma-
gában, és mit nem mondott még el nekünk — magába zárva, örökre el-
temetve. Ami megmaradt utána, az emlékeinkben él. 
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ËGTÁJ  

GARAY B ÉLA 

SZÁZHARMINC ÉVES A SZABADKAI SZÍNHÁZ 
ADALÉKOK A SZINHÁZ TÖRTÉNETÉHEZ 2. 

Hevesy «Imre új társaságot szervezett és 1845 őszén újra felkereste a 
várost. Az új társulat tagjai Csengery Pál, Kontai Béla, Gyöngyősy Pál, 
Nagy Károly, Foltai Ernest, Szántó István, Szerérai Gy örgy, Zolnay Pál, 
Berzeviczyné, Hevesyné, Gusztonyi Júlia és Munkácsyné voltak. A ren-
dező: Török Béni. A műsort részben a már ismert darabok, másrészt 
új darabok töltötték ki. Igy egyebek között el őadásra kerültek: A szökött 
katona, Két pisztoly, Egy színész élete, Tisztújítás, Csalódások, Richelieu, 
amelyben Gusztonyi Júlia kiválóan alakította szerepét, és A notre-dame-i 
torony őr. Mint érdekességet jegyezte fel a krónikás, hogy a Szapári Pé-
ter című  darabban a helybeli tarsaság néhány fiatal tagja, Arnold Mária 
és a Vojnies lányok is felléptek mint m űkedvelők. A társulat december 
végén hagyta el a várost. 

Hevesy igazgató a városból való eltávozása el őtt beadványban kér-
te a tanácsot, adjon részére bizonyítványt az itteni m űködésről. Mivel 
a város efégCuett volt a társulattal és a tagok viselkedésével, a követke-
ző  bizonyítványt adták ki: „Hevesy Imre úr 1845 Bájt hava 14-ik napjá-
tól a közelebb lefolyt hánapok alatt városunkban folytatott színiel őadá-
saival a közönség várakozását illet őleg kielégíteni igyekeztek s a közön-
ségnek számos legújabb színdarabok el őadásával kedveskedtek, úgyszin-
tén viselkedésük ellen az egész id ő  alatt semmi panasz nem tétetett." 

De ugyanebben az időben érkezett a Budán székelő  helytartótanács 
10651. számú leirata „Szabadka Szabad Királyi Város becsülendő, értel-
mes és gondos N. N. Főbírája, Polgármestere s többi Tanácsnokai, hites 
Polgárai és az egész községnek", s ebben a következ őket tudatta: 

„Minthogy gyakoribb tapasztalás szerint némi idő  óta gyermekek 
nem csak nagyobb számban, hanem meghatározott koron alul is színé-
szeti mutatványokra alkatmáztatnak, — miután fennálló legfels őbb ren-
deleteknél fogva az parancsoltatnék, hogy gyermekek bármiféle színi el ő-
adásokra ne fogadtassanak, se ne alkalmaztassanak." És ezután részlete-
sen elrendelte, hogy csakis 15. életévüket betöltött lányok és 17 évet 
betöltött fiúk léphetnek fel. Elrendelte, hogy a város az itt :megforduló 
színigazgatókkal a fenti rendeletet közölje és a legszigorúbban ellenlirizze 
annak betartását. 

A következő  esztendőben, 1846. január és február havában. Gócs Dá-
nielné volt az igazgató. Az ő  vezetésével drámákat és operákat adtak él ő, 
bár csak egy énekesük volt, maga az igazgatón ő, és persze či játszotta az 
operák főszerepét, de bizony gyengén, mert hangja :  nem>  volt s erre alkal-
mas. Egyébként a drámák sem ütötték meg azt a színvonalat,elr , a 
közön közöng a pénzéért elvárt, így a közönség. gyengén látogatta az előadá-
sokat.  Innen Szegedre távoztak és ott szétoszlott a társulat, erem a kö-
zönség ott som támogatta. 

Még ez év, rná'us havában a már ismert és elismert Kilényi Dávid 
társulaia érkezett ide Bajáról egy hétig tartó idényre, amely sikeres volt, 
mert előadásai színvonalasak voltak. Októbertől . december végéig . Hevesy 
Imre és Török Béni társigazgatók működését jegyezték fel az egykori 
krónikásak. Ennek a társulatnak . volt tagja Nyári Mari, aki a szabadság- 
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harcban beállt a magyar honvédhadseregbe és főhadnagyi rangig vitte fel.  
Az ő  regényes életéből Szilágyi László a harmincas években operettet írt  
Mária főhadnagy cíanmel t  amelynek zenéjét Huszka Jenő  szerezte és or-
szágszerte nagy-. sikerrel játszotta minden színház. Ám a pesti sajtó helyi  
tudósítója nem volt elégedett az előadások színvonalával és ezt írta róluk:  
„ ... a színészek középszerűek és a közönség mégis nagy számban jele-
nik meg." Az is érdekes, hogy az egyik zenés el őadáson a közönség egy  
része füttykoncertet rendezett, a fütty azonban nem a rosszul játszó szí-
nészeknek, hanem a hamisan játszó helybeli zenekarnak szólt.  

Az, hogy egyes kritikusok, színházért lelkesed ő  krónikások dicsérték  
az előadásokat, nem téveszthet meg bennünket, mert ha jobban me g~vviizzss--
gáljuk a dolgokat és tanulmányozzuk a 19. század első  felének szmnját-
szását, arra a megállapításra jutunk, hogy az akkor még fejl ődésben levő  
magyar színészet a sok dicséret ellenére sem állt valami magas fokon.  
Sőt, sok kivánnivalót hagyott maga után. Sajnos a régi, úttörő  színészek-
nek nem volt alkalmuk tanulmányozni a kílföldi színházakat és nem ta-
nulhattak az ottani nagy színészekt ől, nem fejleszthették ízlésüket. Csu-
pán az :országban időnként megjelenő  német és osztrák színészektől lát-
hattak előadásokat, azoktól tanulták el a náluk szokásos affektáló szín-
játszást.  

A korabeli kritikusok, Bajza József és Vörösmarty Mihály is nyíltan  
megírták, hogy annak a kornak a színészei merevek  voltak,  nem tudták  
kezüket  megfelelően mozgatni és játékukban túlzott gesztusokat és arc-
játékokat használtak. A színpadon természetellenes párást-kelést láthat-
tak a nézők, sőt az állásba is bizonyos merevséget, karikatúraszer űséget  
vittek. A német színészek maguk is modorosak voltak, sőt néha modor-
talanok is, beszédjük inkább éneklés, mint beszéd volt. Mindezek mellett  
nagy pátosszal mondták szövegeiket, sőt sok esetben nem beszéltek, ha-
nem szinte kiabáltak a színpadon. És sajnos ez az átvett modor még az  
újonnan megnyílt NemzetiSzínházban is sokáig uralkodott ez ellen vet-
ték fel a harcot a komoly színjátszást ismer ő, kellő  ízeléssel rendelkező  
kritikusak.  

Az alakításokon az is sokszor érződött, hogy a színészek nem ismer-
ték a magyar nyelv szabályait, nem ismerték az irodalmi nyelvet, és sok  
színész tájszólásban beszélt. Annak a vidéknek a nyelven deklamált,  
amelyről származott. Hol alföldi, hol székely, vagy éppen palóc beszéd  
váltogatta egymást. Nem alakult ki egy tiszta, egységes színpadi nyelv.  
Ezenkívül a német színészekt ől elsajátították az affektálást és mesterkél-
ten adták elő  a darabokat. Ez a rossz szokás különösen a nőknél volt  
észlelhető, akik majdnem énekelve tolmácsolták szerepeiket. Csak két  
jeles színésznő  volt, aki természetes hangon és modorban játszott. Az  
egyik Déryné, a másik a német származású Kántorné Engelhardt Anna.  
Az ő  játékukon látszott, hogy nemcsak akkor éltek a színpadon, amikor  
szöveget mondtak, hanem akkor is benne éltek a cselekményben, ami-
kor némán, szöveg nélkül vettek részt egy-egy jelenetben. Az a színész,  
aki szerette és tisztelte a színészetet, igyekezett t őlük tanulni.  

Déryné — mint már az előzőkből tudjuk — több ízben is megfordult  
Szabadkán, országszerte elismert kitűnő  énekesnő  lett, aki fáradhatatla-
nul járta az országot. Sikereit főleg énekes játékokban és operákban  
aratta. Feljegyzésre méltó az a cselekedete, hogy miel őtt a KilényiJtársu-
lattal Szabadkára jöttek volna, Kilényi rövid vendégjátékra felvitte a tár-
sulatot Pestre, ahol Déryné a Sevillai borbély és A tolvaj szarka mellett  
az Othellóban, a Don Juanbau és A b űvös vadászban is olyan sikerrel  
lépett fel, hogy a pesti német színház igazgatója, Grimm az el őadások  
által fellelkesedve megkörnyékezte Dérynét, írjon alá a német színház-
hoz szerződést. Azt is felkínálta neki, hogy állami költségen Olaszország-
ba küldik kétévi tanulmányútra. A jó svábnak az volt a célja, hog'  
utána „palira" vegye a közönséget és mint  „külhoni"  énekesnőt léptesse 
fel hazatérte után. A művésznő  válasza rövid és értelmes volt: „A kakukk-
nak van eszében, hogy én a magyar színpadot elhagyjam. Ha én most  
elhagyom a magyar színészeket, nem lenne itt opera tán száz év múlva  
sem. A magyarnak nincs több énekesnője e honban. Honom nevelt fel,  
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đ  temessen is el!" És maradt, utána sógora, Kilényi társulatával Szabad-
kára utazott. Itt nemcsak a magyar közönség szerette rajongásig, hanem 
 szerb a bunyevác és német ajkú lakosság is  szívesen látogatta  a  szín-

házat . Egyszer, amikor a Párizsi János cím ű  operát adták, amelyben a  
női főszerepet énekelte, ahogy a színpadra lépett, hatalmas virágesővel  
fogadta a közönség. Előadás után a város ifjúsága éjjeli zenét adott a  
anűvésznőnek, akit könnyekig meghatott a szeretetnek ez a megnyilvánu-
lása. Nehéz koszorút is kapott, amelyre egy kartonlap volt adaerősítve,  
ezen pedig a következő  vers volt olvasható:  

Mely föld honod, bájhangú csalogány?  

Vagy égb ől szálltál alá közénk?  

Ki mint kecses, szende tavaszvirány  

Bájitallal közelítesz felénk.  

Valaki, egy helyi fűzfapoéta üdvözölte így a művésznőt.  
A társulat másik neves kiváló művésznője, az ugyancsak német szár-

mazású Kántorné Engelhardt Anna, igen alacsony sorból küzdötte fel  
magát. Mikor kislány korában árvaságra jutott, mint a pesti német szín-
ház szolgálója kezdett érdeklődni a magyar színészet iránt. Megtanult 
magyarul. Ebben nagy segítségére volt Kántor Gerzson, a kedvelt és te-
hetséges magyar komikus, akihez feleségül is ment. Ez a házasság m űvé-
szi emelkedése szempontjából igen szerencsés volt. Nemcsak azzal, hogy  
férje személyében kiváló nevel őre akadt, aki a színművészet fortélyainak  
elsajátításában hathatós segítséget tudott neki nyújtani, hanem abban is,  
hogy követte férjét Debrecenbe, ahol hiányos magyar nyelvtudását csi-
szolgatta, gazdagitotta. Itt kapta els ő  nagy tragikai szerepeit, és ezután  
vándorlásai során bárhol is lépett fel, mindenütt megnyerte a közönség  
szeretetét.  

De nagy hiba volt a múlt században a legtöbb színésznél, hogy nem-
csak 'a színpadon kívül, hanem a színpadon is idegen kifejezéseket kever-
tek bele szövegükbe. Nem szerepet, hanem „rollé"-t játszottak, nem kabát  
volt rajtuk, hanem „rokk", de sok más ilyen kifejezéssel éltek. Ennek  
egyik tő  oka abban rejlett, hogy németből fordított darabokat adtak el ő,  
a fordítók legtöbbször a színházak iskolázottabb tagjaiból kerültek ki,  
akik maguk sem ismerték tökéletesen a magyar nyelvet.  

A század elején élő  színészeknek nem volt alkalmuk megismerni a  
nyugati kultúrát, annak színműirodalmát. Sőt eleinte annyira szűkében  
voltak darabokban, hogy kénytelenek voltak rögtönözve el őadni (comedia  
del arte) a történeteket. Voltak fordítók, akik — ismerve a közönség na-
gyobb részének ízlését — kedvében akartak járni a néz őknek és saját  
ötletüket vitték bele a fordításokba, amelyek nem mindig voltak ötlete-
sek és ízlések, sőt a legtöbb esetben felháborítóak és értelemzavaróak  
voltak.  

A fordítások sokszor pár nap alatt készültek el, és az is el őfordult,  
hogy a fordítónak csak egy éjjel állt a rendelkezésére. El lehet képzelni,  
milyen értékű  lehetett az ilyen fordítás. De ezek a darabok kés őbb, ami-
kor már gyakorlott, tehetséges írók írtak a színházak részére műveket,  
kiszorultak a színpadokról.  

De nemcsak a színészekben és a fordításokban volt hiba, hanem a  
közönségben is, amely. nem volt valami válogatós ezen a téren: Ellenke-
zőleg, követelménye elég alacsony fokon állt. Nagyon hosszi `4dőre volt  
szükség, amíg a vidéki , közönség megértette a művészetet. Itt : a,. színész  
még,. aundig csak komédiás volt a közönség szemében, míg nyugaton a  
kultúra terjesztőjének tekintették. Idővel azonban akadtak ol 	: ,akik  
et~yze fontosabbnak tartották a színészetet, a nyelv fejl 	etc, esiszo- 

ának tényezőjét látták benne.  
A vándorszíntársulatok váltogatták egymást a városokban, így  Sza-

badkára 
 

 is új társulat érkezett 1847 márciusában . Az eddig Pécsett mű-
ködő  Havy Mihály és Szabó József daltársulati igazgatóktól levél érke- 
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zett a városi tanácshoz. Ebben arra kérik, engedélyezzen számukra áp-
rilis 12-ig tartó idényt nyolc-kilenc el őadás tartására. A tanács az enge-
délyt megadta, és a társulat április elején meg is kezdte évadját. Az els ő  
előadást zsúfolt nézőtér mellett tartotta meg. A kritikusok szerint az ének-
đésben kiválóan állták meg helyüket vokálnégyesei, az el őadott népdalók 
is megfelelők lettek volna, ha azokat zenekíséret mellett adják el ő . 
, ;Azonban a legkitűnőbb ének is elveszti báját, kellemességét, ha nem 
kíséri zene" — írta a műítész. 

Közben Nagybecskerekről megérkézett a Hevesy Imre által vezetett 
társulat és itt egyesült az egyébként gyengén szervezett, Havy és Szabó 
által vezetett truppal és együtt tartottak el őadásokat, de miutan a közön-
ség látogatása nem volt kielégítő, április végén eltávoztak Szegedre. 

Ha egy cseppben benne van a tenger, akkor egy ilyen szabadkai 
évadban benne foglaltatott a vándorszínészek minden problémája és nyo-
mora. 

Mint már említettük, Szabadka megindította az eljárást, hogy mél-
tó otthont emel Thaliának. 1847-ben Bécsb ől meg is érkezett az erre vo-
natkozó engedély: 

Tekintetes Nemes Tanács! 

Folyó hó 13-án tudósításom folytán ezennel van szerencsém tudósí-
tani, hogy főméltóságú Császári és Királyi közönséges Kamarának a szín-
ház építését K. M. leirata a tegnapi napon f. é. 13075-ik Kir. Kamarai 
szám alatt a Nagyméltóságú Magyar Királyi udvari kamara Elnökségé-
hez valósággal elbocsáttatott, s annál fogva hivatalos úton a Tek. Ta-
nácshoz leendő  leküldését is nemsokára reményelheti, hosszabb késedel-
mezés esetében pedig a tisztelt Nagyméltóságu magyar Királyi Udvari 
Kamaránál szorgalmazhatni. 

Mi egyébiránt további szíves szolgálatkészségem ajánlásával teljes 
tisztelettel maradtam a Tekintetes Városi Tanácsnak 

alázatos szolgája 
WALLNER ANTAL s. k. 

m. kir. adóügyvivő  
Bécs, június 19-én 1847 

Az Életképek helyi tudósítója megjegyezte cikkében: „bár közeledik 
a tél, még nem szállták meg városunkat a színészek. Tán érzik Ők is, hogy 
a tavaszra okvetlen építendő  nagyobbszerű  színház élvezeteinek nézünk 
elébe." 

Hevesy Imre, miután szétváltak Havy és ő, társulatával november 
közepén megérkezett a városba. Színészei változatlanul azok voltak, akik 
már az előző  itteni vendégjáték alkalmával tagjai voltak az együttesnek. 
Műsoron szerepelt egyebek között a Rab és a Czillei c. dráma, a Lendvai 
koldusok c. színmű, a Lucretia c. színpadi játék, a Pénz, pénz, pénz c. víg-
játék. Nem tartottak mindennap el őadást, mert — örök színészbetegség 
— a tagok között dúlt a viszály és több el őadás elmaradt. Sőt többen 
el is hagyták a társulatot és mindaddig, míg Hevesy nem szerz ődtetett 
új tagokat, nem volt előadás. Ennek ellenére mégis három hónapig itt 
voltak és csak december végén utaztak új városba. 

Tehát láthatjuk, hogy a színház felépítésének gondolatával már 1848 
előtt kezdtek komolyan foglalkozni. De valószínű, hogy az építkezés el-
halasztásának oka a szabadságharc kitörése volt. 

Háborúban hallgatnak a muzsák ... — mondja a közmondás. Így volt 
ez 1848-ban is. Nincs tehát semmi felj egyezni valója a krónikásnak 1848- 
cal kapcsolatban. Annál többet lehet írni a szabadságharc utáni időkről, 
amikor a szuronyokra támaszkodó Bach-korszakban a közművelődés, 
és ezzel a színészet is, alárendelt szerepet játszott. 
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Azok a színészek ', akik a honvédségben harcoltak, a szabadságharc  
leverése után külföldre menekültek. A nemrégen még hangos város néma  
lett. Széthullott, mint az oldott kéve, minden nemzeti intézmény. Az itt-
hon maradt színészek szétszéledtek a szélrózsa minden irányába, a leg-
többen álnéven tengették nyomorult életüket. Megsz űnt a színpadon a  
magyar szó, elnémult a tapsvihar, kialudtak a rivalda lámpái ...  

A rossz emlékű  Bach-rendszer megkezdte a polgári hatóság megszer-
vezését. Sajnos  akadtak talpnyalók is, akik vá llakoztak a piszkos szerep-
re. Űjjáala~tották a rendőrséget, amelynek kötelessége volt besúgók út-
ján kifürkészni a közhangulatot, kihallgatni egyes személyek beszélgeté-
seit. Egyszóval, minden rendőri felügyelet alatt állt. Különösen az egye-
sületek, kávéházak kocsmák, színházak feletti  állandó felügyelet volt a 
rendőrség kötelessége.  

A hazafias érzés azonban ez alatt az id ő  alatt sem tűnt el a lelkek-
ből: hamu alatt izzott a parázs, s amint alkalom adódott rá, lángra is  
lobbant a nemzeti lelkesedés. Talán egy közintézmény sem volt erre oly  
alkalmas, mint a színház.  

Elsősorban a szegény színésznők és színészek érezték az abszolutiz-
mus terhét. Nem tudták sohasem, melyik pillanatban idézik Őket a „po-
licáj" elé, ahonnan legalábbis bírság nélkül még egy sem tért vissza kö-
zülük ...  

Ennek ellenére a színészek a színpadon sokszor tüntettek. Ez a tün-
tetés sokszor eredeti módon nyilvánult meg. Szabó Amália színésznő  pél-
dául nem viselt más ékszert, mint azt az aranyba foglalt fafaragványt,  
amelyet egy kufsteini börtönben sínyil ődő  magyar politikai rab készített  
és ajándékozott neki.  

Szabó János, aki Havy Mihály társaként már mint igazgató meg-
fordult Szabadkán, 1850-ben egy kitűnően szervezett társulattal Aradról ér-
kezett Szegedre és az ottani idény befejezése után felkereste Szabadkát.  
A társaságot a város közönsége nagy szeretettel és ünnepséggel fogadta,  
mert az akkori Szerb Vajdaság keretében a magyarság örömmel látta  
vendégül a kultúra napszámosait, akik a művészet apostolai voltak. Erre  
az ünnepélyes fogadtatásra felfigyelt a kerületi ,császári és királyi biz-
tos" Cseh Eduard, s átiratot  intézett  a város polgármesteréhez, melyben 
„teljes bizalommal és óvatossággal" tudatta, hogy a „nemzeti és forra-
dalmi dalok" a zenészek által „sűriúi muzsikáltatnak". Hasonló célzást  
tett a színészekre is és elrendelte, hogy minden tag köteles a városban  
megjelentekor az útlevelét bemutatni a hatóság előtt, s csak akkor lehet  
nekik kiadni az engedélyt, ha nincs ellenük semmi kifogás, az igazga-
tónak pedig tudomására kell adni, hogy minden ppolitikai kétértelm űsé-
get, valamint a forradalommal kapcsolatos célzásokat kerülni tartoznak,  
mert ellenkező  esetben súlyos felelősségre vonás következik.  

Alig múlt el tíz nap, máris újabb átirat érkezett t őle, amelyben a  
színészet megrendszabályozását úgy rendeli el, hogy a színtársulatokat  
szigorú rendőri felügyelet alá helyezi.  

Érthető  tehát, hogy a véres emlékű  Bach-korszak minden hivatal-
noka nemcsak a színészek, hanem az egész lakosság erkölcsi őrének te-
kintette magát. Elrendelték a darabok cenzurálását. A cenzor araég a klasz-  
szikus, régmúlt időkben játszódó darabokból is húzott ki egyes szava-
kat, sőt előfordult, hogy teljesen ártatlan színpadi helyzeteket kihúzott,  
mert attól tartott, hogy a közönség az akkori id őkre vonatkoztatja.  

1851. október 7-én újabb színpadi rendszabályokat léptettek életbe.  
Tizenhét pontban' állapították meg, mit szabad és mit nem szabad mon-
dani a .színpadon. A cenzorok a kulisszák mögött ültek, onnan figyelték,  
vajon a kitörölt részt elmondják-e a színészek, vagy sem. De a színészek  
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is ravaszak voltak: a színészn őket a cenzorok nyakára küldték, hogy in-
cselkedjenek velük, és ezzel elterelték a figyelmüket, így egy-egy találó 
mondás elérte a kívánt hatást. 

Ilyen nehéz körülmények között m űködtek a Szabó-társulat tagjai is, 
a közönség pedig szinte tüntetőleg támogatta őket. Anyagilag jól végző-
dött idény után távoztak el Pécsre. Ezeknek a nehéz körülményeknek 
ellenére Latabár Endre 1851-ben vállalta a szabadkai színjátszás felel ős-
ségteljes vezetését. Társulatával három hónapig tartó idényt töltött itt 
és ő  is, mint elődje, Szabó, megfelelő  anyagi eredményt ért el. 

Közben Szabó József és Hidasy Károly társultak és 1853-ban együt-
tesen tartottak el őadásokat. Ez akkoriban igen jól szervezett társulat volt. 
Tagjai között olyan neves vidéki színészek voltak, mint Mátray, Várady, 
Balogh Josefa és Glementis Berta. Az igazgatók pesti művészeket is meg-
hívtak vendégszereplésekre. Közöttük volt id. Lendvay Márton, kora egyik 
nagy művésze, a Pesti Magyar Színház tagja is. 

Ebben az időben már a közönség nagyon sürgette a színház felépíté-
sét, amely összefüggésben volt a város társadalmi és gazdasági fejl ődé-
sével. Minden kényelemnek megfelel ő  városias vendégfogadóra már régen 
szüksége volt a városnak. Ezenkívül hiányzott egy olyan nagy terem is, 
ahol a táncvigalmakat kultúrált módon lehet megtartani. Ez évtizedek 
óta foglalkoztatta a város vezet őségét és a lakosságot. Ez a terv 1848-
ban került a megvalósulás stádiumába. Már megkezdték az anyag össze-
hordását, amikor fellángolt a szabadságharc és az események nehézsége-
ket támasztottak a terv kivitelezése elé. De 1853-ban a színház céljaira 
kijelölt mocsaras helyet feltöltötték és azon felépítették a vendégfogadót, 
valamint a színházat. 

Akkor a városi tanács ülést tartott, amelyen Manojlovic_s János pol-
gármester-helyettes elnökölt. Ezen elhatározták, hogy az építkezést Skul-
téty János építőmesterre bízzák, mert az ő  ajánlata volt a legkedvezőbb. 

A színház belső  berendezésének munkálataira Telepy György pesti 
színész és iparművész tett ajánlatot, amely szerint a néz ő téri berendezés 
kb. 2028-2195, a színpadi felszerelés pedig 5100-5250 forintba kerül, te-
hát az egész belső  berendezés és felszerelés ára 7128-7445 forint között 
mozgott. 

Telepy György nemcsak mint színész, hanem mint iparm űvész, dí-
szítőművész is működött. Nélkülözhetetlen tagja volt a vándortársulatok-
nak, mert a színészeten kívül dolgozott mint fest ő, díszítő, gépész, kel-
lékes, tűz-, fény- és árnyjátékos is. Olyan pompás ilátványosságokat tu-
dott csinálni a színpadon, hogy a közönség már csak ezekért is tömege-
sen járt a színházba. Pedig abban az id őben még nem volt villanyvilágí-
tás, mégis ragyogó dolgokat produkált ez a szinte szemfényveszt őnek szá-
mító művész, aki mint színész nem tartozott a nagyok közé, csak mellék-
szerepeket, úgynevezett epizódokat alakított. Komikus volt, mivel id ővel 
elhízott. A jobb fordítók közé tartozott, s őt színdarabokat is írt. 

Telepy ajánlatát fontolóra vette a tanács, de Pestre küldte Antuno-
vits Pál polgármestert és Geiling Vilmos tanácsnokot, hogy — felhatal-
mazással a zsebükben — nézzék meg Telepy munkáit, és ha megfelelnek, 
a helyszínen kössenek vele szerz ődést. 

Ügyes és jól gondolkodó volt a küldöttség, mert hazatérése után a 
tanács ülésén bejelentette, hogy szerz ődést kötött 5000 forintra, mely ösz-
szegért Telepy vállalta az összes felszerelések, függönyök, vászonanyagok, 
vasberendezések és gépezetek elkészítését és felszerelését, illetve üzembe 
helyezését. Kétszázötven forintot tehát lealkudtak. 

Valami azonban érthetetlen. Telepy ugyanis csak a színpadot szerel-
te fel. A nézőteret Nenad Raić, Pirkó András, Stringl József, Weisz 
mos és Schwendtner József rendezte be. 
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Á tárgyalásokat tett követte és hamarosan elkezdték az építkezést. 
Az új színház egy év alatt készült el, méghozzá téglából. 

Sajnos a korinthoszi oszlopsor fölé nem az a felirat került, hogy Szín-
ház, hanem hogy Szálloda Pest városához. Ügy látszik, a város vezető-
sége jobban bízott a szálloda jövedelmében, mint a kultúra hajlékának fon-
tosságában. De ötven esztedő  múlva, 1904-ben, amikor az épületet felújí-
tották és megtartották ötvenéves fennállásának ünnepségeit, felkerült vég-
re a homlokzatra a Városi Színház felirat. Ez a felirat 1920 után lekerült 
onnan és csak 1954-ben, a színház fennállásának 100. évfordulójára került 
fel fényes neonbetűkkel: Narodno pozorište — Népszínhaz. Viszont az 
1967. évi tatarozás után eltűnt a homlokzatról. Vajon miért? Ha nem 
volt pénz neonbetűkre — amelyek egyébként megvoltak —, miért nem 
volt pénz egyszerű  festett betűkre? 

Mialatt a színház épült, a tanács szerződést kötött Latabár Endre 
akkori szegedi színigazgatóval és meghívta az új színház megnyitására. 
A meghívást Latabár el is fogadta. Nagy dolog volt a színház felépítése, 
mert a magyar városok legtöbbjében még csak kocsmai termekben szo-
rongtak a színészek és a nézők. Az új színháznak 450 ülőhelye, 45 páholya 
és körülbelül 160 állóhelye volt. A tehet ősebb családok magukra vállal-
ták egy-egy páholy felépítésének költségeit, festését vagy tapétázását, be-
rendezését. így az történt, hogy minden páholynak más-más színe volt, 
s tarka-barka kép fogadta a néz őtérre belépőket. 

Az új színház belső  berendezése a kornak megfelelő, díszletezési, vi-
lágítási, akusztikai szempontból kifogástalan volt, mert Telepy bravú-
rosan oldotta meg a feladatát. A város értesítette Latabár igazgatót, hogy 
1854. december közepén megtarthatja az ünnepi megnyitót. Latabár híres 
volt arról, hogy mindig jó társulatot igyekezett szervezni. Ekkor is nála 
volt Munkácsy Flóra, Kecskésné, Molnár György, a kit űnő  rendező  és 
drámai művész, Foltényi Vilmos, Kecskés és Gönczy, valamint a vidék 
egyik legnevesebb komikusa, Berzsenyi. 

Az első  előadást 1854. december krán tartották. Jósika Miklós Két 
barcsay című  színműve került színre. Az ünnepségen nemcsak a város 
közönsége, hanem a régi Bácska majd minden jelent ős családja megje-
lent. A mai korzón végig és a mellékutcákban sorakoztak az urasági hin-
tók. Igazi ünnepi hangulat uralkodott a városban, és a közönség hamaro-
san szeretébe fogadta a színészeket. Nemcsak a magyar, hanem a bunye-
vác és szerb közönség is szívesen látta vendégül a művészeket. 

A régi beszámoló szerint az első  előadáson fellépett Szentpétery 
Zsigmond, a Nemzeti Színház nagynevű  művésze, aki már vándorszínész-
ként is megfordult városunkban. De már ebben az idényben nálunk ven-
dégszerepelt Egressy Gábor, Szigeti József, Jókainé Laborfalvy Róza, Kos 
lóssy Ida, a társulat tagjaként a szabadkai születés ű  Jónosiné Gvozdano-
vits Júlia is, aki elvált első  férjétől, Gvozdanovits ügyvédtől és férjhez 
ment Paulay Edéhez; később mindketten a Nemzeti Színházhoz szerz őd-
tek. A közönség nagyon kedvelte és pártfogolta; ahányszor csak fellépett, 
minden esetben nagy tapssal fogadta. 

Latabár igazgató igyekezett a legjobb műsort összeállítani, aminek 
meg is lett az eredménye, mert a színház napról napra megtelt. 

A sikeres idény 1855 húsvétjáig tartott, amikor is a társulat Szeged-
re távozott. 

Színházunk 130 éve nyújt lehetőséget a színészeknek, hogy hirdes-
sék a magasztos színházi kultúrát, most már két nyelven mint Narodno 
pozorište — Népszínház. 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLOJEGYZETEK 45. 

Egy Ady-estre emlékeztet vissza engem is Balogh Edgár a legújabb köny-
vében. Talán  csakugyan az elsőre, amelyet 1928-ban rendezett Budapesten 
néhány Erdélyből felkerült diák. Azokat mi inkább csak kiegészítettük a 
szlovenszkói Balogh Edgárral, aki az est legfőbb szervezője volt. S az, 
ahogyan engem is említ, mint „vékonydongájú, nyurga írójelöltet", való-
ban azt a látszatot kelti, mintha a magyar ifjúságnak mi lettünk volna 
az ébresztői, Erdélyből, Szlovenszkóból és a Vajdaságból feljött fiatalok. 
Mintha mi teremtettünk volna demokratikusabb légkört, kisebbségi kör-
nyezetből hozott talán reálisabb szemléletünkkel, hogy ne mondjam for-
radalmi világnézettel, holott csak fiatalok voltunk. 

Az viszont biztos, hogy a pesti diákszövetségek jobboldalisága, a ke-
resztény kurzus reakciós magatartása nemcsak elidegenített magától ben-
nünket, de kihívásaival egyenesen szembefordított vele. Verekedésekkel 
tarkított tüntetésekben jutott kifejezésre ez a konfrontáció, kölcsönös 
rednzavarásokkal a tányérsapkások egy-egy előadásán, illetve a Bartha 
Miklós Társaság némely összejövetelén. Ez volt ugyanis az a legális szer-
vezet, ahol otthonra találtunk. A régi magyar politikai ellenzék s a füg-
getlenségi mozgalom egykori harcosának neve alatt. Az itt tömörült fia-
talokra is mindenekelőtt az ellenzékiség volt a jellemző, a szembefordu-
lás mindennel, ami a fehérterrorra emlékeztetett, s ez nem volt kevés. 
Eközben az se zavart bennünket, hogy ennek a Bartha Miklósnak — 
egyébként Zenta országgyűlési képviselőjének — olyan maradi nézetek is 
megnyilvánultak annak idején a politikájában, hogy az ugyancsak ellen-
zéki fiatal nagyváradi újságíró, Ady Endre éles hangú cikkekben marasz-
talta el. Maga a társaság azonban csak keret volt, amelyben megfértek 
ugyancsak ellentmondásos ellenzékiségükkel a magyar paraszti mítosz 
hangadói, s az a baloldal, amelynek látható alakja egy-egy csoport élén 
József Attila, illetve Rajk László volt. De hadd játsszak el én is a gon-
dolattal, hogy mi, kisebbségiek voltunk a haladóbb szellemű  fiatalok. Jól-
lehet épp mi bíztuk meg Balogh Edgárt, hogy ünnepi szónoknak az em-
lített mítosz leghangosabb képvisel őjét, Szabó Dezsőt kérje fel. Megint 
csak az ellenzékiségét látva, s figyelmen kívül hagyva veszélyes eltévelye-
dését a fajszeretetben, amelynél csak habzóbb pátosza volt áradóbb. De 
kétségtelen, hogy ebben a mi kisebbségi összefogásunkban sok minden 
megszólalt, ami a más-más földrajzi egységből egy olyan nézetazonossá-
got hozott, amely mentes volt nemzeti türelmetlenségt ől éppúgy, mint a 
fajelmélet valóságot eltorzító jelenségeit ől. Talán valóban a kisebbségi 
alkalmazkodás és az együttélés tanulsága alakította ki bennünk azt a 
magatartást, amelyet majd kés őbb Fábry Zoltán humánumtöbbletnek 
nevez. És ezért volt elkerülhetetlen a balratolódásunk. 

Maga az Ady-est mint rendezvény nem lehetett letisztult világnézet 
kifejezője. De hitvallás volt Ady forradalmisága mellett, s olyan tüntet ő  
megmozdulás, amely nemcsak a hivatalos irodalomtörténet által elha-
nyagolt költőt emelte magasra a magyar köztudatban, de radikálisabb 
társadalmi mozgalom elindítója is lett. Miért maradt meg bennem mégis 
az est színesebb és látványosabb képsora? Az a jelenet, amikor Szabó 
Dezső  tizenkettőnket felhívott a Zeneakadémia színpadára és nyilvánosan 
megfogadtatta velünk, hogy Ady Endre, Szabó Dezső  és Móricz Zsig-
mond „halhatatlan szellemében" tevékenykedünk majd. Aztán felmentünk 
a még létező  Tabán egyik kiskocsmájába, ahol a mester hatalmas disz-
nófejet rendelt vacsorára, nagy talpas pohárból vörös borral meglocsolta, 
s befogott a nótájába — Ki tanyája ez a nyárfás? — , amelyhez mi szol- 
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gáltattuk a halk, zümmögő  kíséretet. Szerepjátszása oly íztelen ripacsko.  
dás volt, hogy még akkor este kiábrándultunk az íróból éppúgy, mint az  
emberből. És ez a kiábrándulás .  egy kicsit az egész Ady-est emlékére — 
legalább bennem — árnyékot vetett.  

Szervezett megmozdulásunk azonban tovább munkált bennünk, mi-
után hazajöttünk ki Erdélybe, ki Szlovenszkóba, én magam a Vajdaság-
ba, s talán nem túlzás, ha azt mondom: enélkül nem lettünk volna azok,  
akik lettünk. Balogh Edgár a sarlósok vezérlakja lett, barátom, Hock Rezs ő,  
akitől a legtöbbet tanultain, öt évre bevonult Mitrovicára mint kommu-
nista elítélt, jómagam pedig Szenteleky igézetébe kerülve elinerultearn az  
induló vajdasági irodalom marasztaló ingoványába.  

~ 

Doré, a francia illusztrátor centenáriuma alkalmából mint az már  
szokásos, a túlzás önkényes megállapításai hangzottak el. Hogy a legjobb  
illusztrátor volt, s a grafika legtökéletesebb m űvésze. Ehelyett inkább  
talán azt mondanánk, hogy a legtermékenyebb rajzolók közé tartozott. 
Munkásságának harm inc éve alatt rengeteg fametszet került ki a keze  
alól, köztük olyanok is, mint Dante Isteni Színjátékának darabjai, ame-
lyeket Babits nem szeretett. Eltűnődhetünk rajta, hogy miért nem, s mi-
ért vette át inkább Signorelli festményeinek reprodukcióit meg az ur-
binói kódex miniatűrjeit a fordításához? Az illusztrálás az alkalmazkodás  
művészete, s az ábrázolásé. Doré többet akart: a modern kor fest ői for-
manyelvét is érzékeltetni a reneszánsz stílusán meg építészetének jegyein  
kívül, szóval egy XIX. századi Dantét állítani a világ elé. Ezzel lettek  
fametszetei az alkalmazkodásnál kevésbé korhűek.  

Signorelli viszont beszédesebb és természetesen színesebb, nem szól-
va a kódexek édesen gyermeteg naivitásáról, ahogyan csak szent élet ű  
barátok és jámbor apácák képzelték álmatagon maguk elé Dante korát  
Nessus útján:  

És így követtük biztos vezet őnket  
a forró vörös folyót megkerülve,  
ahol a vérben f ővők messze b őgtek.  

De Doré elődei: Dürer és az ifjabb Holbein is alaposan túltettek a  
kizárólagos alkalmazkodás művészetén. Az ő  fametszeteik rajzban gazda-
gabbak, levonataik a fejletlen technika ellenére árnyaltabbak az övéinél.  

Pedig az đ  idejükben a fa és a véső  csak eszköznek számított és nem  
ihlető  anyagnak, mint később, amikor voltak dolgok, amelyeket máskép-
pen nem lehetett elmondani, csak fába vésve. igy aztán már az ő  illuszt-
rációik is hívebben jelenítették meg a reneszánsz pompáját,, ha százszor 
a német gótikából kiindulva . Dürer a Jelenések könyvében r szletező  gaz-
dagsággal, de egyéniségének egyedülvaló eleivel ábrázol . S Holbeinnél 
különösen érezhető  a reneszánsz 'formavilága, miközben ő  éppúgy, mint  
Dürer, négyszáz évvel volt közelebb Dante korához, mint a francia illuszt-
rátor, aki végül kiaknázta a fejlett technika minden lehet őségét. Anyag  
és reprodukáló  készség bőven állt rendelkezésére már száz év el őtt a  
képzőművészetnek. Új formanyelvet teremtett a litográfia és megannyi  
más lehet egészen  a linómetszetig, vagy a  korunkban  divatossá lett 
falrajzig. A a usmozgalom minden művészetben az anyag tiszteletét  
hozta előtérbe, mint a közvetlen egyszer űség ertSforrását. És ezzel visz-
szahelyezte a művészi illusztrációt is a minél egyszer űbb célszerűség szol-
gálatába. Anélkül, hogy grgrafikusai a szöveg kedvéért feladták volna alko-
tó szabadságukat; s anélkül, hogy alkalmazkodtak volna . De hát a Bau._ 
haus  grafikusai  csak elvétve illusztráltak, annál nagyobb hatást értek el a  
plakáttal, amelynek mindenekelőtt frappánsnak kellett lennie, s a művé-
szi függetlenségben a lény, kellett szorftkozniuk .  Körzővel' és vonalzó. 
val dolgoztak , mint az  épitészek, és senki sem tartotta olyan tiszteletben  
a vonal egyeduralmát a rajzban, mint ők.  
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Ezzel azonban már a mai időkhöz értünk, a műszaki fejlődés kor-
látlan lehetőségeihez a művészetben is, amikor a grafikának többé nem  

csupán a toll, a tus, a ceruza a kifejez ő  eszköze, s az illusztrátortól se  
várja senki

' 
 hogy szolgai módon alkalmazkodjék a szöveghez. Hiszen az 

egész képzaművészet szakított a forma általános .törvényelvei, mert min-
den művész önmagának lett a törvényhozója. Anélkül, hogy tekintettel  
lenne rá, mit várnak tőle.  

~ 

Még tart a vita, mert még nem oszlottak el a kétségek a zágrábi  
műkincsek eredetiségét illetőleg. Pedig Ante Topić  Mimara első  donációja  
után eltelt 35 év épp elég id ő  lett volna az egyes festmények eredetiségé-
nek tisztázására, gondolná az ember. Azóta ez a gyűjtemény egy múzeum  
tekintényes anyagává b ővült, s még nagyobb lett a bizonytalanság s a  
gyanakvás. Külön gondot okoz az ajándékozó szerint a Michelangelo által  
festett Léda a hattyúval. Ez a görög mitológiából vett nász, amelyben  
Zeusz hattyú alakjában csábította el Tyndareus spártai király feleségét,  
mivel másképpen nem juthatott az annyira kívánatos n ő  közelébe, igen  
termékenyen hatott a fest ők képzeletére. A reneszánsz korban ugyanis,  
amikor Venus és a madonnák alakjában a nőket is meztelenül kezdték  
festeni, odáig azért még nem jutottak el, hogy a szerelmi ölelkezést is  
ábrázolják. Az ilyesmi még ma is csak moziban látható. Boccacio után  
azonban már nem volt helye a képmutatásnak, hiszen az ő  vidám törté-  
neteiben jámbor barátok is oly könnyedén vették le lábukról, ahol é rték, 
a gömbölyded mesternéket, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga  
lett volna.  

Csak a képzőművészet idegenkedett jó ideig átlépni a szemérem ha-
tárát, mert láthatóvá kellett volna tennie, amit a. korabeli irodalom csu  
pán szavakban .  fejezett ki, s amivel a többit már az olvasó képzelete adta 
hozzá kellő  gyönyörűséggel, és ez se volt kevés. Léda és a hattyú tehát  
kapóra jött a festőknek: nász is volt ez a szerelmi ölelkezés, meg költé-
szet is a festményeken, ami ellen a legszigorúbb pápának sem lehetett  
kifogása.  

Ez a zágrábi jelenet azonban Léda és a hattyú között még csak nem  
is nász, hanem azt megelőző  előjáték, ami a legszebb a szerelemben, hi-
szen utána már csak a vég következik, a befejezés. Ezen a vásznon Léda  
nem éppen alkalmas, de annál izgalmasabb pózban fekszik, féloldalt, úgy -
hogy a háta közepé ig minden remekül érvényesül rajta, míg a hatty ú  
szárnyával csapkodva majd megőrül. az izgalomtól. Nem lehet tudni, ked-
vezőbb festői megoldásból fekszik félig háttal az akt ezen a Michel ange-
lónak tulajdonított vásznon, vagy csupán a túlzottan tartózkodó 'szemé-
rem miatt, hogy azonnal rátérjen a tárgyra. Ezen se kellene csodálkoz-
nunk, mert a festő  szonettekbe rejtett vallomásokon kívül Vittoria Colon  
nához fűződő, igaz, kései szerelmében se mert tovább menni, megmaradt  
az önkínzó sóvárgás nem éppen kényelmes állapotában. Vagy a sorrendet  
tartotta be, mert aztán mégiscsak megfestette a természetellenes, de tün-
déri jelenetet.  

A zágrábi Lédáról ennek ellenére megoszlanak a vélemények. Per-
sze a művészettörténet szakemberei nem elegszenek meg feltevésekkel, de  

még a sajátos színek meg az ecsetkezelés sem lehet döntő  bizonyíték a  
számukra. Az előttük ismeretlen vászon titkát még fokozza, hogy ilyen  
Lédát eddig nem látott a világ. Felmerült hát a gyanú, hogy Michelangelo  

valamelyik tanítványának a műve ez a kép, s đ  maga csak belerajzolt,  
vagy a színek tónusán tompított, ahol kellett, illetve tette azokat lángo-  
lóbbakká, ahol a szükség megkívánta.  

A másolat kérdése fel se merült. Mert akkor az eredeti csak látha-
tó lett volna valahol ötszáz év alatt. Inkább hamisításra gyanakodnak  

azok, akik nem hiszik, hogy Michelangelo vásznáról van szó. Mert minél  
zseniálisabb egy művész, annál több az utánzója és hamisítója. Az aján-
dékozó Topić- Mimara ugyancsak szakemberekkel bizonyítja a kép ere-
detiségét, de hát ez nem jelent semmit. Megtörténhet, hogy hitelt érdem- 
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lően sosem lehet már megállapítani: Michelangelo rendezte-e el magának 
így ezt a jelenetet a nász előkészületére, vagy valamelyik nem kevésbé 
tehetséges suhanc a műhelyéből képzelte el így a dolgot Lédával, a király 
feleségével meg a hattyú alakjában ingerked ő  Zeusszal, miközben álmata-
gon babrált el a nő  testének lágy domborulatain. 

Nem szeretem a krimit. Az újságok rejtvényeit sem az utolsó olda-
lak valamelyikén, s azt hiszem, a kett ő  hasonlít egymásra. A krimiben is 
tulajdonképpen rejtvényt kell megfejteni, azzal a különbséggel, hogy ez a 
feladat nem az olvasóra vár, hanem a szerz őre. És az úgy kezdi el mű-
vét, hogy elsőnek az áldozatot jelöli meg, aztán visszapergeti a dolgot 
és minden igyekezete odairányul, hogy az igazi b űnöst végig elrejtse. Az 
olvasó meg bedől neki, s hosszú-hosszú fejezetek után, amelyek mind csak 
a figyelmét terelik el, tudja meg végre az igazat. Azt hiszem, leegyszer ű-
sítve ez a bűnügyi regény vagy film képlete. És minél több a kaland ben-
ne, annál érdekesebb. 

Ugyanakkor a kalandregény nem mindig tartozik a krimi népes csa-
ládjába. Nem mintha az író elhanyagolná az izgalom fokozását. Doszto-
jevszkij egy nagy kártyaadósság után azzal ült le, hogy b űnügyi regényt 
ír, amit nagy példányszámban adnak ki, tehát többet lehet vele keresni, 
mint a Megalázottak és megszomorítottak fájdalmasan szép történetével, 
megírta hát a Bűn és bűnhődést. De fordított előjellel. Azonnal rámuta-
tott a gyilkosra, s aztán száz meg száz oldalon keresztül próbálta meg-
menteni. És közben a korabeli orosz élet mélységeibe világított, eredeti 
céljától alaposan eltérve, amikor keresztet cseréltet Raszkolnyikovval és 
Szonyával, aki vállalja közös sorsukat, a szám űzetést. 

És tulajdonképpen a Don Quijote is kalandregény, meg az Odisszea, 
hogy csak a legnagyobbakra hivatkozzam. Volt adó, amikor ponyván 
árulták ezeket a remekm űveket, melyeket nem a szépségükért olvastak, 
hanem a bennük váltakozó rengeteg izgalmas kaland miatt. De ki merné 
ezeket ma már ponyvának vagy pláne kriminek nevezni? A kalandregé-
nyek olvasóinak meg különben is unalmasak. 

A modern krimi kétségtelenül izgalmasabb. Ugyanakkor, mondják, 
a legjobb altató, mert végül minden kétséget eloszlat, s ett ől az olvasót 
jótékony nyugalom tölti el. A legközelebbi rémregényig. 

Más az úgynevezett irodalmi krimi, amely nemcsak izgalmas, de 
szórakoztat, sőt szép is lehet. Ennek modern mesteréül általában Sime-
nont szokás tekinteni, aki annyiban tért el a sablontól többek között, 
hogy nem az ok kérdését feszegette, hanem az okozatét, így aztán lélek-
elemzésre és társadalmi rajzra is b őven hagyott magának id őt. Főhőse, 
Maigret felügyelő  se zseniális szaglószervével jut a b űnös nyomára, ha-
nem az egyszerű, mindennapi élet ismeretében. 

A magyar Rejtő  Jenő , aki P. Howard néven a krimi nagyiparosa 
lett, végül már maga is megunta a sematikus ötleteket, s kell ő  öngúny-
nyal kezelte saját leleményeit. A b űnügyek légköréből kiszabadulva egy-
féle szatírát teremtett. ó azon kevesek közé tartozott, akik leleplezték 
önmagukat, amikor pedig vele egyidej űleg igen sok tehetséges magyar 
író titokban ponyvát írt, legtöbbször négerként, a szakma befutottabb tag-
ja nevében. Hamarjában csak Aszlányi Károly jut eszembe, Osvát felfe-
dezettje, aki azonban a Nyugatban közölt novelláiból a mindennapi kávé-
ját sem tudta volna kifizetni a Magyar Korona kávéházban. 

Hanem aztán vannak mesterséges b űnügyi regények, mint ' mostaná- 
ban a Kennedy igazi gyilkosát keres ő  folytatásos torténetek. Ezek már a 
technika minden mai eszközét felhasználva vezetik a nyomozást a gyilkos 
után. Nem először és nem utoljára. Már egypárszor megtalálni vélték 
ugyanis, a pillanatnyi érdekeknek megfelel ően. Most tovább bonyolítják 
az ügyet, másfelől, más érdekeknek kedvez ően közelítve a témához, de 
semmivel sem kevesebb izgató mozzanattal. Ez azonban már nem szóra-
koztató irodalom, mint a szegény, napszámért dolgozó egykori b űnügyi 
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regények íróié volt, akik fart pour fart bonyolították a cselekményt a  

végkimerülésig, s már ezért is jóhiszemű  ártatlan angyalok voltak a  
politikai kriminál rengeteg szakembere mellett.  

~ 

Disszonáns hangok Lukács György körül. Méghozzá olyan körben,  

ahol a legkevésbé várta volna az ember. A marxista szemlélet jugoszláv  
fellegvárából, amely távol áll a dogmatizmustól, s a magyar filozófust  

bizonyos tekintetben mégis mérvadónak tekintette eddig. Meg azért is,  

mert Lukács nemegyszer szembekerült a szocialista realizmus tételeivel,  

amelyeket pedig neki kellett volna áltanossá tenni az irodalmi köz-
tudatban.  

Csodálatos sors volt az övé! Nem azzal emelkedett világhírre az iro-
dalomban, amit mondott, hanem amit neki tulajdonítottak. Amiért tá-
madták. Mert nem ismételte szó szerint, amit a párt hirdetett Lenin,  

majd Sztálin után, s amit az irodalmi talmudisták oly kitartóan hajto-
gattak, mint valami politikai imamalom. Ő  volt az moszkovita irodalom-
történész, aki minduntalan kénytelen volt önkritikát gyakorolni, hogy  

aztán ott folytassa, ahol abbahagyta. Ez az önmaga ori dezavuálása  

azonban egy jottányit sem változtatott alapállásán, s ha ilyenkor mondta  
is, senki sem hitte el neki, hogy az egyetlen üdvözít ő  ut a szocialista  
realizmus.  

Mert igaz, hogy Sztálinra nézett meg annak ítéletvégrehajtójára,  
Zsdanovra, de Balzacra meg Tolsztojra hivatkozott, s így valóban sok-
szor ellentmondásba keveredett. Mindamellett óriási anyaggal dolgozott  
és a regény legmonumentálisabb épületének sem maradt olyan részlete, 
amelyet meg ne világított volna. (}szinte lelkesedéssel elmerülve a feltá-
rás és okfejtés művészetében, mintha nem bíró akart volna lenni s íté-
letet hirdetni, hanem varázsló, aki csodákat mutat be.  Tulajdonképpen  
ezzel a lelkesedéssel és őszinte elszólásaival hívta ki az istenek haragját.  
Ezért volt kénytelen már a harmincas évek elején módosítani, amit  
Solohov regényéről, A Csendes Donról óvatlan elragadtatással írt: De ez  
már a személyi kultusz ideje volt, amikor Sztálin nyugodt lelkiismeret-
tel tette indexre John Reed könyvét a világrenget ő  tiz napról, pedig Le-
nin azt írta a könyv előszavában: ,Fenntartás nélkül ajánlom a világ  
munkásságának ezt a könyvet, amelyet milliós_példányszámban kellene  
minden nyelven megjelentetni." De majd csak Hruscsov adja ki megint  

1956-ban, a Sztálin-legenda megsz űnése után. Igaz, hogy a pártnak olyan  
ellenségeiről szóló elismerő  szavakat, amilyen Trockij volt, Zinovjev 
meg Kamenyev, kihagyták a könyvből. Szóval Hruscsov sem ijedt meg  
egy kis hamisítástól.  

A legnagyobb szentségtörést azonban már otthon követte el Lu-
kács György, amikor azt írta, hogy „az író sohasem sorkatona, hanem  
partizán". Rudas László, a másik moszkovita támadta meg és Révai  

József olyan hangnemben, amelyet Sztálin alatt már a likvidálás követett  

volna, vagy legalábbis Szibéria.  
Budapesten azonban más volt a légkör, még Rákosi alatt is, mint  

Moszkvában. Lukács újabb önkritikát gyakorolt s tovább írhatott.  

Tragédiája viszont az volt, hogy épp otthon, a magyar irodalomban  

nem lett soha népszerű. Pedig tanítványok serege vette körül, de ma-
gukra az írókra nem tudott hatni. Idegen volt, nemcsak azért, mert ti-
zenkét évig Moszkvában élt, s nem ismerhette a magyar viszonyokat.  

Világpolgári érdeklődése még korábban elidegenítette a magyar szellemi  
élettől, amelyet csak madártávlatból szemlélt. S aztán jött 1956, tárcát  

vállalt Nagy Imre kormányában, majd meghurcolták, amivel a nyugati  

világ figyelmét még inkább magára vonta.  
Mégse hinném, amit egy belgrádi kritikusa mond róla, hogy Lu-

kács Györgyöt lenyűgözte a szovjet hatalom tisztelete, s így Lenin hét-
köznapi propagandának szánt szavait is filozófiai rangra emelte. Hogy  

ebből szárinazott- minden baj és ellentmondás az életművében. Inkább  
talán az, hogy mindenütt otthon volt a nagyvilágban és mégsem volt se-
hol gyökere.  
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ALKOTÓM ÜHEL Y  
• 

GUELMINO SÁNDOR 

JOBB IDŐKRE VÁRVA 
A 29. STERIJA JÁTÉKOK KAPCSÁN 

Ha nem is vesszük egészen komolyan a csalódott néz ők fogadkozásait, hogy 
tudniillik az idei repertoárt és a m űvészi szintet tekintve mélyponton lev ő  
fesztivál miatt jövőre már nem fogják ilyen tömegesen látogatni a Sterija 
Játékok előadásait, mégis el kell gondolkodnunk a 29. ellentmondásain, bal-
fogásain, kritikai és közönségfogadtatásán. Nem szabad azzal vigasztalód-
nunk, hogy a közönség lázongása múlékony, akárcsak a labdarúgó-mérk ő-
zéseken, az újabb attrakció feledteti vele a régebbi sérelmeket; jöv őre 
jubileumi esztendőbe lépünk, az ország legjelentősebbnek nevezett színhá-
zi fesztiválja fennállásának harmadik evizedét ünnepli, és hogy a közönség 
akarva-akaratlanul úgyis visszapártol. Ez csak részben igaz. A megingott 
vagy elvesztett bizalom visszaszerzése sokkal több energiát igényel, rá-
adásul eg; ilyen nemzetközileg kiadósan propagált színházi rendezvény te-
kintélye hazai és külföldi nézőinek szemében is megcsorbul, ha a jugoszláv 
színjátszás tükreként olyan produkciókat hozunk Újvidékre, melyek a hiva-
talból vagy egyéb érdekből lelkes keveseken kívül zömmel közömbösen 
hagyják az embereket. Nem csoda, hogy a Játékok kritikusai kerekasztalán 
a legizgalmasabb vita vagy vitatkozás középpontjában az unalom kérdése 
szerepelt, az unalomé, mely néhány reprezentatívnak szánt el őadásból 
áradt. A fesztivált követően megjelentetett összefoglaló kritikák mindegyi-
ke elmarasztaló, igaz, a sterilitást, a semmitmondó, közömbös repertoárt 
a lapok és folyóiratok más-más aspektusból magyarázták, néhányan túllőt-
tek acélon és magát az intézményt tették felel őssé a balsikerert, ugyan-
csak mások a válogatót bírálták, de akadtak olyanok is, akik a hazai szín-
játszás felett kongatták meg a harangot. Vitathatatlan, hogy a dolgok szo-
ros kapcsolatban vannak egymással, a jugoszláv színházakban nemrég vé-
gigsöpört új hullám elültével a fesztiválok, közöttük a Sterija Játékok m ű-
vészi szintje is érezhetően csökkent, ráadásul a főszelektornak választott 
Dževad Karahasan is — úgy érezzük — egyfajta prekoncepcióval állította 
össze a fesztiváli programot, hangzatos epitheton ornansokkal cifrázta ki 
jelentését, a gyakorlatban azonban nehéz volt ráismerni azokra a furcsa 
kategóriákra, melyekkel előzetesen manipulált. Rátapintott viszont a meg-
közelítően pontos helyzetre, amit a következőképpen fogalmazott meg: „A 
jugoszláv színházakban ebben a pillanatban nincs domináns stílus, nincs 
olyan repertoártendencia, amely dominálna, és nincs olyan el őadás, amely 
értékeivel kimagasodna, amely gondolkodásmódjával annyira elütne a 
standard produkciótól, hogy diszkontinuitást idézne elő. A színházak reper-
toárján egymás mellett sorakoznak a manierista és naturalista darabok. A 
domináns stílus hiánya az új stílus utáni kutatás következményeként is 
felfogható ..." A továbbiakban kifejtette, hogy a hazai színjátszásnak két 
fő  vonulatát látja kiteljesedni; az els ő  megkísérli teatralizÁlni  a valóságot 
a „valóság — színház reláción, a másik pedig a „színház — színházi" nyelv 
összefüggésében a különböz ő  stílusirányzatok tapasztalatait szintetizáln i. A 
gondolatmenet látszólagos ellentmondásai , a stílusok megítélésében tapasz 
talható zűrzavar utótag , a teljes műsor isíneretében valóságos kontradik-
ciókban csúcsosodott ki, megkérdőjelezve az egész szelektori ° koncepció 
realizációját . Hiszen a két „blokk" élesen elkülönítettnek, mesterségesnek 
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tűnt, kölünösen a rébuszként ható posztavantgarde manierizmusnak cím-
kézett műsoregység, melyben az el őadások önnön belső  értékeik helyett 
csak egy téma-kontinuitás miatt válogatódhattak be. 

A valamelyes izgalmasabb, ám összességében átüt ő  erővel mégsem ren-
delkező  „műsorokba" az úgynevezett politikai színházhoz sorolt produk-
ciók kerültek; ezeknek Karahasan szerint a politika, a politikai jelensé-
gek csak tárgyuk és nem a céljuk, „vizsgálják kollektív tudatunk egyes tra-
umáit és e traumáknak a gondolkodásmódra gyakorolt hatását". 

Hogy a 29. Sterija Játékok miért nem váltotta be a hozzá f űzött re-
ményeket, a szelektori jelentés alapján előlegezett bizalmat miért nem iga-
zolta, arra nagyon tömören, radikálisan a következ őt válaszolhatjuk: azért, 
mert a hagyományos, a polgári színház által felvetett problémákon társadal-
munk túllépett, a mai néző  magától idegennek érzi a még oly nagyszer ű  
írók, mint Vojnović, Kamov vagy Krleža által egy adott id őpontban rend-
kívül jelentősnek látszó pszichológiai, netán társadalmi konfliktusokat, ha 
azoknak legalább parabolikus áttételük nincsen valóságunkra; a „politikai 
színház" idei termése, legalábbis egy húron játszó tematikájával, a Sztá-
linnal, a sztálinizmussal és a Szovjetunióval kapcsolatos ideológiai azono-
sulásnak, ihletve meghasonulásnak mindenképpen egyféle eszmei kötődés-
nek, okkupációnak az a magas fokú koncentrációja, mely ezen a Steriján 
tapasztalható volt, hihetőleg nem él ennyire meghatározóan mindennapja-
inkban, gondolkodásunkban, hagyományunkban, akkor sem, ha a gyökerek 
valóban erősek és mélyek voltak egykoron. Továbbá színm űvészeti szem-
pontból a miként illetőleg is stagnálás észlelhető, ha éppen nem visszalé-
pes. A ritka s talán egyetlen kivételt a zágrábi Gavella Drámai Színház 
Glembay Ltd.-je képezte, noha az elsősorban színháztörténeti, Krleža-inter-
pretálást illetően fontos mérföldkő, mintsem modern, innovációkkal ren-
delkező  színházi tett. Repertoárgazdagító szelektori húzás lett volna, ha 
eljut Újvidékre a MESS-en is szep sikert aratott slsliti, vagy mondjuk így, 
összjugoszláv színházi produkció, a Hadititok. Sajnos anyagi okok miatt 
— bár versenyen kívül meghívták a fesztiválra — nem adhattak el ő. 

A sokszor emlegetett unalom, melynek értelmezése annyi id őt rabolt 
el a kerekasztalon résztvev ők érdemesebb szegmentumokra fordítható vi- 
taidejéből és energiájából, a Zágrábi Nemzeti Színház Dubrovniki trilógiai. 
jának bemutatása után, tehát közvetlenül a fesztiváli nyitóel őadást követő-
en már a kizárólagos peoratív „értékhatározóként" hangzott el. A létérzés, 
a lelki bántalmak drámai, a szubjektum immanenciája megfelelő  átütő  erő  
híján, mint a Dubrovniki trilógia és az Anyaszív esetében történt, nemcsak 
hidegen hagyta, fárasztotta is a mai néz őt. A Vojnović-darabot Ivica Kun-
ćević  radikálisan meghúzta, már-már adaptációról beszélhetünk, hiszen a 
három lekerekített drámai egységet kontinuitásban, az id ő  évtizedein ke-
resztülvonagló történetként, kiüresedő  folyamatként vitte színre. Három 
összefüggő  minidráma helyett egyetlen nagy drámai tömb három összefüg-
gő  időelemében bontotta ki a dubrovniki arisztokrácia hanyatlását, Délet 
vizedének csődjét, ahol is a múlt teljességgel determinálja a kései utódok 
sorsát. De amig értelmezésben, formai megoldás tekintetében új megköze-
lítést tapasztalunk, hiányérzetünk támad a hozzánk, a mához szóló üzenet 
elfojtása miatt. Pedig súlyos drámai pontokon siklott át, az eredeti els ő  
részben például, az „Allons, enfants!"-ban valós tragikum csírái, mi több 
aktuális politikai mondanivaló csírái szunnyadnak; a klasszikus dráma-
építkezés elemeivel találkozunk itt, az anagnoriszisszel és a katasztrophé-
val, hiszen adott pillanatban a hősnek döntenie kell, elkótyavetyéli-e a sza-
badságot az idegenek által hozott „béke" ürügyén, vagy megtagadja a vá-
rosállam kapuinak megnyitását és vállalja a kilátástalan háborút, a biztos 
vereséget, a nagy vérveszteséget. Az el őadás legszembeötlőbb, legerőtelje-
sebb építőeleme, meghatározója a díszlet — Dinka Jerini ć  munkája —, az 
az óriási raguzai fejedelmi palást, amely gyakran mozduló, szinte él ő  hát-
tér, palotabelső, végül a múltat magába záró kripta, több jelentés ű  szim-
bólum is. 

S ha az előadásokból legfeljebb egy-egy elem, részlet marad némi-
képp emlékezetes, a Janko POlić  Kamov-múnek, az Anyaszívnek előadása 
ennek is híján van. Ennek a polgári színjátéknak utólagos „felfedezése" nem 
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járult hozzá a század eleji bohém horvát író opusának érdembeli revalori-
zációjához. Hermetikus világa, dramaturgiai fogyatékosságai, terjengőssé-
ge és következetlensége a dubrovniki igen szerény társulat interpretációjá-
ban a Játékok :g ' mélypontját jelentette. želimir Mesarić  rendezése pe-
dig zsibbasztó rgég módisagával nyomasztott.  

A Glembay Ltd. Petar Veček rendezésében egyszerre szakít a dráma  
eddigi színrevitelének hagyományával  és a rákövesedett sablonokkal. El-
fogulatlanul közelített a nagypolgári, patríciusvilág morális és emberi konf-
liktusaihoz, megérteni és éreztetni kívánta a köztudatban gyilkosokként  
és hamiskártyásokként megrögződött família minden tagjának bels ő  tör-
vényét, saját igazságát. Az élő  embereket kereste a fakó tablóképek helyén,  
konfliktusdrámát játszatott el, és csodák csodája, a dráma megnyílt, sok-
szorosan összetett jellemek, tragikus sorsú h ősök jelentek meg, akiknek  
eddig csak azt a maszkját ismertük, melyet maguk elé tartottak, amelyr ől  
drámatörténészek és színházasok hitték és vallották, hogy a szerepl őknek  
igazi énje. Ime a feladat Veček rendezése után: felülvizsgálni meggyökere-
sedett 

énje. 
 „félreismereteinket". Rade Šerbedžila Leo-

ne-alakítása pedig, aki a cinikusan köteked ő, botrányos viselkedésű  festő  
helyett szeretetre áhítozó, gyenge idegzet ű, tisztasagában szerencsétlen,  
glembayizmusától menekülni képtelen, helyenként hamleti reminiszcenciá-
kat ébresztő  fiatalembert formált meg szuggesztíven, csatát nyert a Ve ček-
elképzelésnek.  

A „politikai színház" kategóriába sorolt el őadások valamivel vitálisab-
bak, de ugyancsak egyenetlenek voltak, egyik se tartalmazta azt a mozgósí-
tó erőt, azt a színházi értéktöbbletet, melyet címkézése alapján feltételez-
hettünk. A Gojko Nikoliš emlékirataiból. készült Gyökér, törzs, epilógus  

egy generáció gondolatvilágát, minden pórusát kitölt ő  ideológia és törté-
nelmi korszak förtelmes csapdáj áról tudósít. Fragmentá ris dramaturgiája 
bepillantást nyújt a spanyoQ polgárháború végnapjaiba, a nemzetközi bri-
gádok, önkéntesek franciaországi internálásába, a tábor életébe és egy há-
ború utáni moszkvai diplomáciai fogadásba. Felrajzolódnak közben a Sztá-
lin és a sztálini ideológia iránti vakhitb ől a kiábrándulásba vezető  út stá-
ciói. Központi figurája a doktor, a szerző  alteregója, akiben a történelmi  
események gyanút keltenek a sztálini politika tévedhetetlenségével szem-
ben, s akit logikus gondolkodása kommunista számára abban az id őben  
megbocsáthatatlan „eretnekségig" hajszol. Fiatalkori ideáljai akkor osz-
lanak el végleg, amikor személyesen győződik meg a sokáig eszményített  
szovjet pártvezér ellentmondást nem t űrő  igazságtalan nézeteiről. Mindez  
így elmesélve izgalmas színpadi lélekfejl ődést, a leleplezés evolúcióját fel-
tételezi. Sajnos a belgrádi Egyetemista M űvelődési Központ előadása meg-
reked az illusztrálásnál, a kell ő  drámai töltet nélküli színpadi képek sor-
jázásánál.  

Nemcsak a szlovén drámairodalmat, a háború utáni forrongó, válto-
zásokkal teli időszakot is egy eddig ismeretlen oldalról, a humor felől kö-
zelítjük meg Tone Partljič  Apám, a szocialista kulák című  szomorkás víg-
játéka révén. A változás, az átmenet korának egyéni sorstragédiákkal ter-
hes történetéről az eddig napvilágot látott komoly, komor, fontoskodó, do-
kumentalista, esetleg a problémákat elkend őzni vágyó mútidézések helyé-
ben az író mai szemmel vizsgálja a negyvenes éveket és olyan szituációkat  
mutat be a szlovén falu hétköznap aibó~l, amelyek immár tragikus vagy 
kimondottan komikus hatásúak. Fa lusi család kerül a napi politika futó-
szalagára, kisemberek, akik mit sem értenek a körülöttük zajló világvál-  
toztató mozgásokból, akiket hol felemel, megdicsőít, °hol meggyanúsít és  
fenyeget az uj állam építésének hullámverése. Egyik oldalról az ú' ideoló-
gia, 

 
 másikról a régi társadalmi rend szokásai f ►g ak marokra  őket  • és a 

Jože Malek-'éle egyszerű, becsületes emberek sodr jobbra-balra  tá-
jékozatlanul, értetlenül. Hazaérkeznek  a  háborúból, idegenből és itthon új  
jelszavak fogadják Őket, alig kezdenek dolgozni, máris meglepetésként éri  
Őket az agrárreform. De a földosztáskor kapott  Isis birtoknk  se  örülhet-
nek  sokáig , mert a kollektivizálás  visszaveti. őket oda, ahonnan indultak.  
Közben pedig várnak rájuk a tájékoztatóirodás . megpróbáltatások. Ám  
örökös, ujrakezdeni kész lelkesedéssel túlélnek mindent, megtaulnak ra- 
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vaszkodni, kénytelenek ostobát, hibbant agyút játszani, s végül kifognak 
minden hatalmon. Könnyed, aránylag szellemes vígjáték, komikuma azon-
ban rendkívül kemény rétegekből tör föl. Végkövetkeztetése, hogy ezeknek 
a nehéz időknek önellentmondó intézkedései olyannyira érthetetlenek, hogy 
csak az élheti túl őket, aki bolondnak tetteti magát. Jože Babi č  rendező  
egyszerű, dinamikus falusi életképekből kialakított előadása célszerűen 
szolgálta a szöveg igényeit, színházi tettként azonban korrekt illusztrálá-
son túl nem értékelhető. 

„A huszadik század végi ember egy halott , apokaliptikus világ terhét 
hordozza a hátán . Elnyűtt , patetikus frázisnak tűnhet a megállapítás, de 
bizonyítja, hogy erre már rászoktunk és a dolgok rendjeként fogadtuk el. 
A kényszernek és a. önkényszerítésnek eme megkövesedett világát az él ő  
ember három módon kísérli meg levetni magáról: művészet, őrültség vagy 
forradalom által" — írja legújabb drámája, a Dupla fenék ürügyén Goran 
Sztefanovszki fiatal macedón szerző. Tézisdrámájában a világmegváltás-
nak, vagy legalábbis a világgal való szembeszegülésnek három említett 
módját járja körül, de a megoldás csodálatos formuláját nem mutatja fel. 
Azonos szituációkban, különböző  időkben különböző  (az említett három-
ból) típusokat állít szembe a bürókratikus hatalom képvisel őivel. Művész, 
Őrült és forradalmár ütközik meg, s minden miniharc után eljutunk a fel-
ismerésig, hogy nem ismerünk pontosan mindent, még önmagunkat sem, 
hiszen minden mögött van még egy mögttes, minden alap alatt még egy 
alap, valóságunk alatt, illetve mögött egy másik valóság, a művészet, az 
árült elme, a forradalmár igazsága is egy imaginárius macik igazságra ala-
pozódik. A dráma konkrétan a kulturális életben jelentkező  bürökrácia 
ellen íródott, a kispolgári létbe ágyazódott hatalmat veszi céltáblának, 
szimbólumrendszere azonban sokkal nagyobb területet pásztáz be. Bár 
Sztefanovszki társadalompolitikai bíráló szándéka evidens, a darab aktu-
ális, angazsáilt, nem jut túl a tézisdrámák konstruáltságán, s e hibáját a 
rendező, Slobodan Unkovszki se korrigálhatta teljesen. Milica Sztojanovsz-
ka, Aco Gyorcsev és Nenad Sztojanovszki ihletett játéka révén a szkop-
jei Drámai Színház fellépése mégis megütött egy elfogadható mértéket. 

Dušan Kovačević  vígjátékáról, A balkáni kémről már rengeteget cik-
keztek a hazai újságok. Jelen pillanatban ritka csúcsot tart: az amat őr-
együtteseket is számítva mintegy ötven jugoszláv színházban játsszák. Óriá-
si volt az iránta az érdekl ődés, csak rendőri segédlettel sikerült megfékez-
ni és kint marasztalni a jegy nélküli néz ők tömegét. Sajnos, a főszereplő  
Danilo Bata Stojkovi ć  mesteri játékán kívül a belgrádi Jugoszláv Drámai 
Színház együttese nem kápráztatott el. 

Ha lehet így fogalmazni, az idei zsürinek könny ű  dolga volt, egy-egy 
kategóriában sem éleződött ki a konkurrencia, aki valamivel is többet nyúj-
tott a nagy átlagnál, díjas lett. 

A legjobb előadás díját a zágrábi Gavella Drámai Színház vitte el 
Miroslav Krleža Glembay Ltd. című  drámájának bemutatásával. 

A legjobb rendező  — Petar Viček (Glembay Ltd.) 
A legjobb kortárs drámaszöveg — Dušan Kovačević : A balkáni kém. 
A legjobb dramatizáció — Vida Ognjenovi ć : Gyökér, törzs, epilógus 

(Gojko Nikoliš emlékirataiból). 
Színészi díjak: Polde Bibič  (Apám, a szocialista kulák), Rade Serbe-

džija (Glembay Ltd.), Milica Sztojanovszka (Dupla fenék), Danilo Stojković  
(A balkáni kém), Tonko Lonza (Dubrovniki trilógia). 

Díszlettervezői díj: Dinka Jeričević  (Dubrovniki trilógia, Dupla fenék). 
Jelmeztervezői díj: Ika Škomrlj és Diana Kosec-Bourek (Dubrovniki 

trilógia). 
Versec város díja a legjobb vigjátékért — Tone Partlji č : Apám, a szo-

cialista kulák. 
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Végül sorrendben a 29. Sterija Játékokon Újvidéken látott el őadások: 
Ivo Vojnović : Dubrovniki trilógia — zágrábi Horvát Nemzeti Színház, 

rendező: Ivica Kunčević. 
Janko Polić  Kamov: Anyaszív, vagy a Baškovi ć-ház bukása — dubrov-

niki Marin Držić  Színház, rendező: Želimir Mesarić . 
Miroslav Krleža: Glembay Ltd. — zágrábi Gavella Drámai Színház, 

rendező: Petar Veček. 
Goran Sztefanovszki: Dupla fenék — szkopjei Drámai Színház, ren-

dező: Slobodan Unkovszki. 
Gojko Nikoliš: Gyökér, törzs, epilógus -- belgrádi Egyetemista Mű-

velődési Központ, rendező-adaptátor: Vida Ognjenovi ć . 
Tone Partljič : Apám, a szocialista kulák — ljubljanai Szlovén Nemzeti 

Színház, rendező: Jože Babič. 
Dušan Kovačevič: A balkáni kém — belgrádi Jugoszláv Drámai Szín-

ház, rendező: Dušan Jovanović. 
Meghívott előadások: Milosav Marinović : Jelenetek egy karakter éle-

téből és álmaiból — variációk Ivo Andrić  Kisasszony című  regényére —

Mosztári Népszínház, rendező: Miloš Lazin. 
Velimir Lukié: Santa Maria delta salute — Teatr rozmaitosci, Varsó, 

rendező: Andrzej Marfia Marcevski. 
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CSORDÁS MIHÁLY 

MEGÁLMODOTT ÁLMOK 
NÉGY SZINHÁZI BEMUTATÓRÓL 

Zsongító szerelmi történtekbél „álmodtak" szivárványos színpompában 
fénylő  előadásokat most a színházi idény végén a rendez ők Újvidéken 
és Szabadkán: Hernyák György jócskán stilizált játékparádét „kivona-
tolt" Majtényi Mihály művéből, Vajda Tibor keretbe fogott mesét „kép-
zelt el" a számunkra, Virág Mihály erotikus jeleneteket játszatott el a 
harmadéves színinövendékekkel, Ljuboanir Draški ć  pedig a sorsszerűség 
poétikus, szatirikus produkcióját hozta létre Georg Buchner komédiá-
jából. 

A rendezőik megálmodták hát a maguk álmát; sok-sok akarással 
és messze lendülő  fantáziával dolgoztak az ismert szövegeken. Mindegyi-
kükét egyazon törekvés jellemezte: valami szokatlanul újat alkotni, játék-
kal „tölteni be" a színpadot. Ez a törekvésük azonban olykor csak rész-
ben hozott eredményeket — a közönséget nem mindig sikerült rábírniuk, 
hogy velük álasodjon .. . 

Az idény vége a nagy rendezői szándékok jegyében zajlott hát, 
színjátszásunk igértektől vemhes időszakaként. Hisszük, hogy a meglepe-
téseket a szeptember meghozza majd. 

PARODIZÁLT TRAGLDIA 

Majtényi Mihály Harmadik ablak avagy muzsikaszó, jókívánság 
című  'színjátékából sokféle előadást tudunk elképzelni, de ilyenre, ami-
lyent áprilisban Újvidéken láttunk, nemigen gondolhat a m űfajilag sem 
egységes szöveg ismerője. Amit hát konstatálhatunk: a rendezői fantázia 
túlszárnyalta a miénket. Nézzük: mi született meg a nyomában? Az 
együttes igencsak nagy kirándulást tett a 'színházi esztétika vizein a 
.Majtényiaművel, amelynek itt az adaptációját láthattuk. Szögezzük le 
mindjárt az elején: tulajdonképpen nem is magát a tragédiat, hanem 
annak a paródiáját játszotta el az Újvidéki Színház gárdája. 

A mű  és a nyomában megszülető  produkció messze csúszott hát 
egymástól. Néha okkal, néha ok nélkül a rendező  a maga álmait vará-
zsolta színpadra, nem pedig Majtényi álmait. A varázslat azonban ered 
ményes lett : Ivica Klemenc mozgáskompozíciói és Báthori Katalin ko-
reográfiái révén izgalmas előadás kerekedett ebből a kockázatos pró-
bálkozásból, amely mögött fiabalos vállalkozó kedv és lelkesedés 
sejthető. 

Hernyák György rendezése mintegy provokál bennünket a töpren-
gésre azon, vajon mennyire fontos, vagy akár kötelező  színházainknak 
tisztelniük a bemutatásra választott darab szerz őjének elképzeléseit, 
mennyire fontos, vagy akár kötelez ő  az általa megrajzolt figurákat a 
világot jelentő  deszkákra vezérelniök? Esetleg odaküldhetik az ágról-
végről való rokonaikat is? Mert ha igen, akkor Jó ez az előadás. Áss 
ha nem, akkor ... Akkor hát tudomásul vesszük, hogy valami rendkívül 
érdekes kísérletnek voltunk a tanúi, csakhogy ahhoz a Majtényi Mihályé 
mellett más társszerz ő  vagy társszerzők neve is odakívánkozott volna a 
plakátra. 

A vitát azonban a maga részéről lezárta a társulat, amikor afféle 
groteszk paródiává transzponálta át Majtényi színjátékát. Végigvonul az 
előadáson az a jellegzetes játékstílus, amely végül is magasra lendíti 
Thalia szekerét; csakhogy ez a stílus nem érvényesül minden jelenetben 
egyformán. Azonkívül nem teljesen egynem ű  — keverednek benne a pa-
ródia, a grotesz, az abszurd, a pantomim sajátosságai. Annyira szeren- 
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csésen keverednek azonban, hogy csak csillogóbbá, sokszín űbbé teszik 
az alakításokat. Kár, hogy nem minden szerepformálásban egyforma 
intenzitással vannak jelen, némelyikből pedig teljesen hiányoznak. 

Várnánk az ilyen próbálkozásoktól: mindjárt az első  pillanattól be-
szédesen vallanak a rendez ői koncepcióról. Ennek a darabnak a kezdése 
azonban még nem Igéri a további színözönt. Később is gyakran leesik 
a játék intenzitásának képzeletbeli görbéje: felesleges elemek vagyülnek 
a jól kidolgozott megnyilatkozások közé, egészen hosszú részek stilizálat-
lanul maradnak. Súlyos tehertétel a darabon a parodisztikus öngyil-
kosság-sorozat , a befejező  vészben, hiszen úgysem hisszük már a mesét, 
úgyis régen a játék finom árnyalataira figyelünk. 

Ivica Klemenc mogzáskompozíciói és Báthori Katalin koreográ-
fiái nemcsak tartópillérei ennek az előadásnak, hanem a jellegét is 
adják. Sajnos, Balla Ildikó (főiskolai hallgató) díszletei korrekt meg-
tervezésük mellett sem hatnak; éppen csak a „hátteret szolgáltatják". 
Lengyel Gábor kitűnő  zenéje feltétele a játék sikerének. 

Csupán két igazi színészhőse van a mostani próbatételnek: Banka 
Gabriella és Földi László. Az el őbbit a Tanyaszínházból ismertük idáig, 
most azonban elámított bennünket kialakult mozgáskultúrájával, remek 
stílusérzékével. Az utóbbi a kezdő  jelenetekben még kereste szerepfor-
málásához a fogódzókat, a későbbiekben azonban a groteszk mestere-
ként mutatkozott be. Több jelenetben uralta a színpadot Soltis Lajos, 
Pásthy Mátyás, Bicskei Elizabetta, Bakota Árpád, Szilágyi László és 
Banka János. A többiek is részesei ugyan a darab ,különös" sikerének, 
de jócskán eltértek a rendez ő  kijelölte iránytól; letértek erről a cserjéktől 
alig megtisztított ösvényről, s ma , k jártabb, ismertebb, „biztonsá-
gosabb" kövezett utat választotta S haladtak rajta, ahogy bármely 
más darabban halladhattak volna. 

MAGYARÁZATOK AZ ÉLETRŐL 

Marcel Achard francia sikerszerző  A világ legszebb szerelme című  
sikerművét olvasva, a darab sajátos változatát álmondta a Szabadkai 
Népszínház színpadára Vajda Tibor rendező, miként Aladics Jánosnak 
adott interjújában mondotta: „ ... az el őadásnak selyemcukorkára kellene 
emlékeztetnie — kívülről megérzi szemgyönyörködtetően rózsaszín vagy 
üdezöld mázát, azután, ha beleharapunk, a tölteléke lehet édes, savanyú 
vagy éppenséggel keserű. Az előadást szemre szépnek képzelem el, de a 
mondanivalójának fanyarnak kell lennie." 

A lehetőségeket a mai színház számára alig kínáló romantikus 

kjáték szövegének a lapozgatásakor akaratlanul vet ődik fel bennünk a 
érdés: miként lehet megvalósítani a színpadon a szép rendezői szándé-
kot? Hogyan meglelni azt a módot, amelyen eredményesen tolmácsolható 
az író rövid üzenete: a szerelem mindenekfelett gy őzedelmeskedik. Hogy 
miként és milyen áron, az már az írót nem érdekli. Mert nála az igaz 
szerelem győzelmének az ára lehet megcsalás és mnegcsalatás is, a fontos 
az, hogy annak rendje és módja szerint bonyolódjon a mese. 

A soványka vígjátékot nyilván a szerző  arás sókkal jobb színmű-
veinek a fényénél olvasták azok, akik műsorra tűzésé- kezdeményezték. 
Vajda Tibor rendező  a szertelen lehetőségek médiumát látta benne, ép-
pen mert egy az ' egyben nem játszható, hanem valamit kell bel őle csi-
nálni. Igyekezett hát sebes iramú epizódokat  készíteni amelyek alkal-
mat adnak a színészeknek a jő  ala ra; sőt valami 

készíteni, 
 is 

odarejtett az elhangzó szavak mögé. 
Persze, mivel ínár Achárd . sem mondott semmi különöset a szá-

munkra, hogyan mondhatnának üzenetének tolmácsolói? A műben 
annyira keverednek a stflussajátosságak, hogy a mondatok hitelüket ve-
szítik, a figurákrrlak nem tudunk hinni. 

A rendezőnő' szándékok, elképzelések sem igen épülhettek más tar-
tópilérre, mint a fordító;  Kolozsvári Grandpierre Emil fordulatos nyelvé-
nek játékosságára és néhány színész helyenkénti jó szerepformálására. 
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Hogy többre vágyunk, arra a rendező  is gondolhatott. Hiszen alig tu-
dunk többet annál, amit már amúgy is sejtünk: a fiatal szerelmesek na-
gyon szeretik egymást. Ám ez sem olyan nagyon igaz, hiszen a Marfia 
Surgeres hercegnőt „imádó" Ludovic de Rochenoire kapitány Stellát a 
szépséges cigánylányt is megközelíti, habár annak a kedvese, Gasp ard 
Ferréol testőr éppen miatta kockáztatja az életét, és miatta — lovagias 
célok érdekében - bújt a hercegn őt őrző  márki feleségének az ágyába, 
és vele töltött egy éjszakát. Gaspard felszarvazta hát kapitánya ellenfe-
lét, de a mű  szerint végeznie is kellett volna vele, mert így az öli meg 
ót. Stella azért igyekszik szeretett Gaspard-ja után halni, mert egyéb-
ként — saját bevallása szerint gyorsan szemet vetne más férfira, azt 
viszont igazán nem akarja. 

Szóval sok mindent kell csak úgy kapásból elhinnünk Marcel Achard-
nak. Inkább nem hiszünk hát semmit. Hanem a romantikus-humoros 
darab hősei helyett a színészekkel érzünk együtt inkább, gaz ő  sorsuk 
érdekel bennünket. Mit tehetnek ők ennek a szándékokban, álmokban 
élő  előadásnak a sikeréért? 

Korica Miklós a kicsit csikorgó mese romantikus figurájáként kö-
vetkezetesen érvényesített egy stílusirányt játékában. Rájött arra, amire 
az ilyen könnyű  fajsúlyú művek jó előadói általában rájönnek: könnyed 
és apró fordulatokban gazdag alakítással kell szórakoztatni a közönséget, 
s a kimondott holt szavakba olyan töltést kell belevinni, amely életre 
kelti őket. 

Váradi Hajnalka dinamikus mozgásával forrósította fel maga körül 
a levegőt, kevés érzelmi-hangulati töltést adva játékának. A látványos 
színháznak volt hőse. Az egykori piacterek előadásainak stílusában je-
lenítette meg Stella, a cigánlány alakját, elfogadható módon. 

A többi színész, Szűcs Hajnalka, Barácius Zoltán, Kovács Frigyes, 
Medve Sándor és Szabó Ferenc, valódi feladata alig terjedt túl néhány 
szokványos megoldásmeglelésén, ezért nekik aligha ráhatjuk fel, hogy 
nem sokat nyujtottak. Mégis korrekt módon járultak hozá a keretbe 
fogott mese bonyolításához. 

Boris Maksimavić  díszletei segítették meghúzni a XVII. századi 
történet és a XX. századi világ közötti párhuzamot. Falra akasztott ké-
pei a darab hőseiről a drámának éppen a legizgalmasabb megoldására 
terelik a figyelmet: amese fordulatai mögött a régi históriába szerelmes 
rnázeumőr fantáziája munkál. E megoldás lehetőségeivel viszont a ren-
dező  alig élt. 

Korica Miklós és Váradi Hajnalka kiemelked ő  szerepformálása mel-
lett ennek a produkciónak a legnagyobb teljesítményét Annamária Mi 
hajlović  jelmezei jelentették. Kosztümjei csodálatos formáikkal, hatásos 
színkompozícióikkal elbájolták a szépet szerető  szemet. 

Mit nyújtott hát végül is a számunkra ez a darab? Els ősorban lát-
ványt. A látványon túl pedig a szerz őtől és a rendezőtől származó ma-
gyarázatokat az életről, amely szerintünk is eléggé kiismerhetetlen. Per-
sze, miért ne fogadjuk el nekik ezeket a magyarázatokat? Mégis látnunk 
kell: - a múzeumőr fantáziájának szálaiba kapaszkodva tovább juthattunk 
volna a költészet izgalmasabb világába. De utunk akkor sem lett volna 
egyenes. Kanyarulataihoz pedig Arohard semmiféle jelzést nem adott. 

„IZGATÓ" NATURALIZMUS 

Az újvidéki Művészeti Akadémia harmadéves színinövendékei Arthur 
Schnitzler öt képből álló színpadi játékának, a Körtáncnak az előadásával 
járultak hozzá egyetemük fennállása tizedik évfordulójának a megünnep-
léséhez. Próbálkozásukhoz színpadot kértek és kaptak. Már maga e 
tény is sok mindenről tanúskodik: az akadémia alkalmasságáról arra, 
hogy a színészek új nemzedékét nevelje fel; a jelöltek felel ősségtudatáról 
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és művészi bátorságáról; az őket szerepeltető  intézmények segítőkészsé-
géről... Hogy bemutatkozásuk eredménnyel járt, az sztnnnűvészetünk és  
teljes kultúránk fejlődésének a biztos jele.  

Talán más művet választhattak volna ehhez az első  nyilvános, ün-
nepélyesm yilatkozásukhoz. Talán más m űvet választhattak volna 
tanáraik a számukra. Elismerjük persze: sok gyakorlati szempontot kellett  
figyelembe venniök: a darab a növendékek tehetségéhez, alkatához, vá  

oz, sőt számához szabott legyen! Hadd jusson mindenki kifejezésre  
e, mutatkozzék be a legjobb oldaláról!  
A játéksor lendületes első  jelenetei optimizmusunkat táplálták: itt  

minden sikerül majd. Később, a kezdő  rész után azonban már mind  
többet gondoltunk arra: talán mégsem nyújthatják  megszerzett tudásuk 
legjavát a hallgatók a bécsi sikerszerző  lélektelen kis helyzetképeiben.  
S főként nem az egymásra nagyon-nagyon hasonlító epizódoknak az  
impresszionizmus talajából az ,,izgató" naturalizmus televényébe való át-
palántálásával.  

Itt akár meg is állhatunk egy Iélegzetvételre! Naivan kérdezzük:  
a Körtánc ifjú szereplőinek miért kell egy az egyben eljátszaniok szerelmi  
jeleneteket, akár egy bárműsorban? Mondhatnánk persze: hadd csinálják,  
ha már szórakoztatni akarnak! Csakhogy Schnitzler világának az ére-
tes megjelenítésével többre mentek volna, mint történeteinek a direkt 
közvetítésével. Éppen mert első  gyámoltalan lépéseiket teszik a rival-
dafényben, a finom, jelképes játék követelményét fokozottan állíthatjuk 
fel a színinövendékekkel szemben. Nemcsak mi, hanem a közönség is.  

Variációk a csábításra -- állapíthatjuk meg Schnitzler rövidke me-
séiről, még inkább pedig a belőlük készült egyfelvonásos produkciókról.  
Ez utóbbiak ugyanis az előbbieknek csupán egyetlen lehet őségét „aknáz-
ták ki": a csábítás tényében rejl ő  „érdekességét". Ez pedig semmiképpen  
sem mondható soknak, még ha a közönség szórakozik is az „izgalmas"  
szerelmi fordulatokon.  

Feltételezzük, hogy a bécsi sikerszerz ő  többet is szeretett volna mon-
dani a számunkra annál, mint hogy sok n ő  elcsábítható. Ez a feltétele-
zett többlet maradt ki ebből az előadásból. Meglehet azonban, hogy  
ilyen nem as létezik. Csak akkor igazán nem volt miért éppen ezt a da-
rabot a hallgatók bemutatkozásához kiválasztani.  

A gördülékeny kis műsor csillanásai az egyes alakítások voltak,  
amelyek  közül Banka LĐviáé, Döbrei Dénesé, Gyenes Zitáé és Toholye-
vity Bozsaziáé emelkedett ki. A többiek (László Sándor, Banka János és  
Banka Gabriella) kevesebb határozottsággal formálták meg szerepüket.  

Valamennyi színész gyepggéje a suta színpadi mozgás és a kiegyen-
súlyozatlan beszéd, sőt tobbeknel a kettő  diszharmóniája. Erényük vi-
szont a merészségük és a természetességük. Az akarásáikban hinni lehet.  
Ha 
felé,  ~~a

ilyen  
a eddlg pavsok lehetősé etv  nem nyujtó 

igazi, korszerűi  színjátszás  

akkor messzire érhetnek. 	
g 	yujtó vígjátékig eljutottak,  

EGY JELKÉP ÁRNYÉKÁBAN  

Újra egy megálmodott, de meg nem valósított álom! Ljubamir  
Draškić, az Újvidéki Színház sikereinek biztos és erős kezű  kovácsa  
Büchner-bemutatót készített elő  az újvidéki gárdával. „Már vagy tíz éve  
készülök a Leonce és Léna rendezésére. Nikola Petrovićtyal.ZoQnborban  
minden évben megbeszéltük, hogy jövök és csinálom, de én minden évben  
végül is elálltam tőle. Nem volt bátorságom a probléma megoldásához.  
Az Újvidéki Színház most valamiféle telepátia révén engem kért fel a  
műsorra tűzött Leonce és Léna. rendezésére ..." — vallja a rendez ő  a  
Magyar Szónak adott interjújában.  
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A feladat valóban nem lekicsinylésre méltó. A darab sem elvetni 
való. Az irónia és a groteszk színei lebegik be ezt a kedves kis történe-
tet, amelyet felfoghatunk az emberi cselekvés szabadságáért szóló ódának. 
Ljubomir Draškić  rendezésében az elégia műfaji sajátosságai is a da-
rabba ivódnak, olyannyira, hogy végül szinte teljesen átminősítik a me-
sét: nincs menekvés a magunk sorsa elől. Szép, remekül megkomponált 
képpel zárul az el őadás: fekete lepellel vonják be a szoborszer űen meg-
merevedő  szereplőket. 

Az elmúlás ilyen impozáns vizuális jelképének az árnyékában zajlik 
a játék Draškić  álomszínpadán. Popo országocska ifjú hercege, Leonce, 
hiába kapálózik a sorsa ellen: ismeretlenül éppen abba a lányba lesz 
szerelmes, akit neki rendeltek el. N őül veszi hát a saját menyasszonyát 
(ez eddig rendjén is volna), akir ől nem tudja, hogy az ő  menyasszonya. 
A rendező  azonban nem fejezi be ezzel az el őadást, nem bízza ásó-kapára-
és a nagyharangra a fiatalok boldogságát, hanem jelzi: egymásra talá-
lásuk közel esik a véghez, a halálhoz, ekként tehát magában hordja a 
tragédia csíráit is. 

A sors kezében piciny játékszerek vagyunk — mondja ugyanis Georg 
Büchner, a német romantika fiatalon elhunyt jeles egyénisége, az ab-
szurd színház előfutára. Miniatűr vígjátékában, a Leonce és Lénában, 
amelyet Thurzó Gábor fordításában adott el ő  áz évad végén a vállalkozó 
szellemű  társulat, hol a mese, hol a líra, hol a dráma hangján beszél a 
világra szemét nyitó két fiatal szerelmér ől. A dantoni gondolatokat bon-
colgató dráma tulajdonképpen csak alapul szolgált a rendez ő  számára 
ehhe a. monumentális produkcióhoz. Talán mert túlságosan felduzzasz-
tot_anyagát, talán mert sok mással toldotta meg Büchner üzenetét, 
Draškić  rendezői törekvéseit nem koronázta egyértelm ű  siker: az előa-
dás darabokban maradt a bemutatón, nem állt össze teljes egésszé. Ma-
gán viseli az utólagos átalakítás, átformálás jegyeit: mozaikkockái nem 
csiszolódtak még kellőképpen egymáshoz. Közöttük réseket fedezhetünk 
fel, sőt egészen nagy nyílásokat is. A kevesebb (a tömörebb, a lényegibb 
játék) több lett volna ebben az esetben. 

Ahogy visszapillantunk a produkció jeleneteire, észrevesszük: nem 
kötötte őket eléggé egymáshoz a frappáns ötlet — a színészek „kett ős" 
szerepet játszanak. Egyrészt ugyanis h ősei a darabnak, másrészt úgy 
viselkednek, mintha egy színházi próbán vennének részt. Szerencsés eset-
ben „négyzetre vitt" alakításukon jól szórakozhattunk volna. 

A másik adódó lehetőséggel azonban élt a társulat: az erd őkön-me-
zőkön Šatangoló két királyi sarj egymásra találásának líráját jól kiak-
názta. 

A Iegjobb szerepformálás Ferenczi Jenő  nevéhez fűződik, aki rö-
vidke jeleneteiben is vérbeli jellemkomikusként teremtett hangulatot a 
nézőtéren. A szikrák azonban, amelyek gesztusaiból kipattantak, nem 
tudták fellobbantani a játékot. 

A főszerepben Rövid Eleonóra mindvégig kereste csak azt a módot, 
ahogyan Lénát megszemélyesíthette volna. Hol egyik jellemvonását, hol 
a másikat hangsúlyozta túl. Egyszer elbájoló kedvesség ű  gyermeklány-
nak, máskor rafinált nőnek mutatta magát. 

Földi László egy-egy jelenetben az abszurd és a morbid mestereként 
mutatkozott be, máskor azonban akadozott a játéka. 

Soltis Lajos addig volt jó, amíg nem bocsátksozott túlzásokba. 

Petar Draškić  díszletei és Branka Petrović  jelmezei szépek, hatáso-
sak és segítik a rendezőt a kifejezésben. 
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Majtényt Mihály: HARMADIK ABLAK (színmű). Rendezte: Hernyák György. Szerepl ők:  
Soltis Lajos (Bódog). Abrahám Irén (Amál), Földi László (Menyhárt Imre), Banka Gabriella  
(Mágocsi Erzsi), N. Kiss Júlia (nagynépi), Pásthy Mátyás (Géza), Banka János f. h. (Lórii), La-
dik Katalin (Lódiné), Bicskei Elizabetta f. h. (Rézi), Bakota Árpád (Praxy), Szilágyi Nándor  
(állatorvos), Toholyevity Bozsana f. h. (szobalány), Törköly Levente f. h. (Ül ő  Bika), Soltis  
Oszike (kislány). Díszlettervező: Balla Illdikó f. h. Mozgáskompozíció: Ivica Klemenc. Korre-
og á s~ thoL Katalin.   Zeneszerző: Lengyel Gábor . Bemutató 1984 . április 1-én, vasárnap, 

az Marcet Achard: A VILÁG LEGSZEBB SZERELME (romantikusjáték  három felvonás-
ban. Fordította : Kolozsvári Grann~ppserre Emil.  Rendezte: Vajda  Tibor. zereplők: Korica Mik-
lós (Jules Grécy teremőr és Gáapard Ferrč  Hajnalka SziBcs  (amerikai lány és Mária 
Surgeres), Baráclus Zoltán (Laubardemont , tanácsos), Kovács Frigyes (Ludovic de Rocheno- 
ire, kapitány) Medve Sándor ( 	se), Szabó Ferenc (Saimpol), Váradi Hajnalka m. v.  
(Stella), Díszlettervező: Boris 	ič  m. v. Jelmeztervező: Annamária Mihajlovič. Be- 
mutató 1984. április 13-án, pénteken, a Szabadkai Népszínház nagytermében.  

Arthur Schnitzler: KÖRTÁNC (játék öt képben). El őadták a Művészeti Akadémia har-
madéves színinövendékei. Rendezte: Virág Mihály (tanár). Rendez őasszisztens: Fischer Várady  
Hajnalka. Szereplők: Döbrei Dénes—Banka Lívia (A katona és a szobalány), Banka Lívia—
László Sándor (A szobalány és a fiatalúr), László Sándor—Gyenes Zita (A fiatalúr és a fiatal-
asszony) Tpholyevity Bozsana—Döbrei Dénes (Az édes  kislány  és a költő), Banka János— 
Banka 

	fiatal- 
asszony), 

	(A gróf és a színésznő). Bemutató 1984. április 22-én, vasárnap, az Djvidéki  
Színház színpadán.  

Georg Büchner: LEONCE ÉS LÉNA (vígjáték). Fordította: Thurzó Gábor. A versbe-
téteket Rónay György illtette át magyarra. Rendezte: Ljubomir  Draškić . Szereplők: Ferenczi 
Jenő  (Péter, Popo birodalmának királya), Földi László (Leonce herceg, a fia), Rövid Eleonóra  
(Léna hercegnő , Pipi birodalmából, Leonce jegyese), Soltis Lajos (Valerio), N. Kiss Júlia (a  
nevelőnő), Pásthy Mátyás (az udvarmester), Banka János (a szertartásmester), Fejes Gy ő  
(az államtanács elnöke Bakota Árpád (az udva ri káplán),  Abrahám Irén (az iskolamestern8),  
Szilágyi Nándor (a tanácsos), Fischer Várady Hajnalka (Rosetta). Díszlettervez ő: Petar  Pašič . 
Jelmeztervező: Branka petrović . Zeneszerző: Volislav Kostić . Bemutató 1984. május 25-én,  
pénteken, az üjvidéki Színházban.  
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OL VASÓNAPLÓ  

BABITS MIHÁLY SZÁZ ESZTENDEJE  

Babits Mihály száz esztendeje.  
Szerkesztette: Pók Lajos.  
Gondolat, Budapest, 1983.  

Mint különös hírmondó.  
Szerkesztette: Kelevéz Ágnes.  
Petőfi Irodalmi Múzeum—Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, 1983.  

Fotótéka: Babits Mihály.  
Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, 1983.  

„Lobbanj föl, új dal, te mindenható! — Szülj engem újra, te csodagép?"  
— In memoriam Babits Mihály II.  
összeállította és szerkesztette: Téglás János.  
Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola, Budapest, 1984.  

Elek Artúr Babitsról.  
Összeállította és a jegyzeteket Írta: Téglás János.  
Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola, Budapest, 1984.  

A nagy költő  születésének centenáriuma megmozgatta a magyar iroda-
lomtudományt. Az irodalomtörténetírás és a filológiai tevékenység gya-
kori hibája, hogy egy-egy nagy alkotóra csak jelentékeny évforduló irá-
nyítja figyelmét, Babits Mihály esetében azonban — úgy látszik — más-
ként lesz. Ennek részben az a magyarázata, hogy mennél intenzívebben  
mélyedünk el életművében, annál sürgetőbben merül fel már végérvényes-
nek hitt irodalmi Ítéletek felülvizsgálatának, korrekciójának szüksége.  
Sok félreértés, a tények nem pontos ismeretéb ől fakadó hibás következ-
tetés felhőzte a Babits-életművet s mert életútja valamiképp érintkezett 
a huszadik századi magyar irodal om majd minden törekvésével, voltaképp  
a század irodalomszemléletének kulcskérdése a helyes Babits-interpretá-
ció. Ennek alapkérdése a megfelelő  és hozzáférhető  szövegközlés, melyet  
— nem a kritikai kiadás igényével ugyan, de meggyőző  tudományos 
szempontok alapj án — a  Szépirodalmi  önyvkiadó vállalt  magára.  (leg-
utóbb épp a  Halálfiai közlésével) de kis túlzással talán azt állíthatjuk, 
minden Babitsra vonatkozó ad aléknak súlya és jelentősége van, s öröm-
mel nyugtázhatjuk, hogy a közvetlen évfordulo után sem kevesbedett  
ezek száma.  

A Babits Mihály száz esztendeje című  kiadvány, melyet a költő  
egyik jeles monográfusa, életművének jó ismerője, Pók Lajos szerkesz-
tett, olyan kritikákat, portrékat tartalmaz, melyek egymásutánjából  kiraj-
zolódik a költő  életműve és annak fogadtatása. l ~delmes, önkorrek-
cióktól sem mentes, szüntelen harcok között vezetett ez az út, s a Ba-
bitscsal való kapcsolatot nyilván nehezítette a vezéri szerepre nem éppen  
predesztináló gátlásossága s tagadhatatlan hiúsága. De talán épp az a  
sajátossága segítette igaz ítéletek megalkotásához, hogy tisztában volt  
a maga emberi :gyengéivel és küzdött is ellenük. S megvolt benne az az  
összefoglaló szándék, mely nélkül ritkán születik igazán nagy művészet.  
Bár a méltatások és elemzések nagy része „kívülr ől" közelített az élet- 
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műhöz, s csak benső  barátai ismerték emberi jellemének minden össze-
tevőjét, Pók Lajos válogatása hitelesen jeleníti meg azt az ellentmondá-
sos környezetet, melybe Babits a szellem és az emberség fényével igye-
kezett bevilágítani, s amelyben idegenkedve, kedve és hajlamai ellenére 
végül is az útmutató szerepére kellett vállalkoznia. 

Hosszú, küzdelmes, félremagyarázásoktól sem mentes volt költ ői és 
gondolkodói útja, míg minden oldalról elismert irodalmi nagyság lett. 
De már fiatalon is kivívta pályatársainak az elismerését — még a leg-
nagyobbra törő  Kosztolányiét is — kivételes műgondjával, azzal a mo-
dernséggel, mely kortársa volt ugyan az avantgarde apostolaiénak, az 
izmusok elkötelezettjeiének, mégis mer őben különbözött az övéktől, mert 
Babits úgy lett modern hogy a hagyományokat is integrálni akarta. Ez 
az a „finom differenciáltság", amelyre Kosztolányi célzott Babitsnak írt 
egyik 1908-as levelében, s épp ezt nem értették és értékelték a „hájfej ű  
burzsoák" (ez is Kosztolányi kifejezése). Babits valóban „filozofáló haj-
landóságú, régi korok lelkébe áhítatosan lemerül ő  ember" volt (Szilágyi 
Géza találó jellemzése), s talán a kornak is változnia kellett hogy ahhoz, 
amit szemére szemére vetettek — verseinek „ridegsége" és „szárazsága" , 
kozzék a közízléssel, mely csak kés őbb fogadta el mértékének az objek-
tivitást és a ráció fegyelmét. Jellem és költői törekvés e látszólagos kü-
lönbözőségére nagyon finoman érzett rá Lukács György, aki a Huszadik 
Században az új magyar lírát elemezve ezt írta Babits Mihály költésze-
téről: „Babit$ Mihályban ma talán a virtuóz hat a leger ősebben, ha iga-
zán emberi tartalmai — talán kerül ő  utakon ugyan — nem is maradnak 
egészen hatástalanul. Mert ezeknek hatáslehet ősége talán még sincs 
annyira elrejtve, mint az els ő  pillanatra látszik, sőt a magyar entellek-
tüelek egy nagy része számára oly végtelenül aktuálisak, oly izgatóan 
az ő  kérdéseik, hogy sokan közülük talán ugyanabból az okból mondják 
virtuóznak Babitsot, amiért az đ  versei virtuozitással leplezik tartal-
mukat." 

Horváth János nagyszabású tanulmányában „rejtőző" költőnek mondta 
Babitsot, aki „nem lehet se nem is lesz soha népszer ű". Hiányolta lírá-
jából az egységes rendező  elvet és a primér ihlet állandóságát: „Amiben 
fő  ereje van, az vezeti fogyatkozásaiban is. Tud és szeret látni, alakítani, 
mintázni s ha ihlet vezeti, szépet is alkot; de lát, alakít, mintáz sokszor 
csak versírás kedvéért is s a képpel ilyenkor nem tud mit csinálni; de 
hogy mégis egészet mutasson, valamelyes keretet mesterkedik ki hozzá." 
Nyilvánvaló, hogy Babits verseiben egy újfajta költészetideál kereste 
kifejezési formáját, mely merőben eltért attól, amit Horváth János mér-
téknek , érzett, s amit ő  negatívumaként említett, a költemények „lírai és 
objektív elemeinek szakadását ", az a modernség egyik lehetséges meg-
jelenési formája volt, s velük a költő  az érzesek bizonytalanságának 
adekvát kifejezési lehetőségeit igyekezett meglelni. Régi mércével mérve 
bizonyára ki lehetett olvasni Babits rapszodikusabb élettartalmakat meg-
ragadó és megjelenítő  verseiből a „lírai egyöntetűség hiányát" , de vajon 
képes lehet-e a költő  „egyöntetűen" ábrázolni olyan kort, mely mindenes-
től a változás és a forrongás állapotában volt, s amelynek épp azokban 
az években kellett rádöbbennie arra, hogy az a világkép, melyet végér-
vényesnek és tökéletesnek hitt, elemeire hullik szét? A m űvelt és érzé-
keny, a tudományokat is figyelmező  Babits bizonyára tudatában volt an-
nak, hogy a kilencvenes évek megelégedettsége és befejezettség-tudata 

kjóvátehetetlenül a múlté, s az ember, aki oly elégedetten tájékozódott 
örnyezetében, félve, szorongva riadt föl önnön lelke mélyrétegeibe te-
kintve. Ennek a szembesülésnek Ady mellett kétségtelenül Babits volt a 
legnagyobb lírikusa a magyar irodalomban. Csakhogy míg Ady sürgette, 
sőt dühödten hirdette az egyetemes változás szükségességét, s ennek ér-
dekében öntörvényű  költői szimbólumrendszert teremtett, Babits inkább 
a tradíció értékes elemeit igyekezett meg őrizni, azét a lírai hagyományát, 
melynek csúcspontján akkor Arany Jánost látta és mutatta, de amelynek 
karakterisztikus, fénylő  színe volt az idős Vörösmarty tépetten emberi 
lírája is. Ady átélte, ábrázolta és megszenvedte e világkép széthullását, 
Babits inkább igyekezett ekkor még egybeforrasztani azt, ami széthulló- 
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ban volt, s ugyanolyan szenvedélyes eltökéltséggel küzdött a „rossz" meg-
haladásáért és kiiktatásáért, mint A gólyakalifa szakadt lelkű  hőse, Ta-
bory Elemér. 

A jóvátehetetlen szakadás tényét nemcsak a világháború szenvedései 
tudatosították Babitsban, hanem személyes sorsának bizonytalanná vá-
lása is Dunántúli (Rákosi Jenő) támadása után, mely egy nevez őre hozta 
őt Adyval, s Babits, ki oly sok fenntartással figyelte pályatársa költésze-
tét (s nyilván emberi magatartását is), vállalta ezt a közösséget, melyet 
Várdal Bála „aszályos miazmának" nevezett a Magyar Kultúrában, abban 
a cikkében, melyben ugyancsak együtt verte el a port Adyn és Babitson, 
„ásítóan üres"-nek nevezve az el őbbi, „patologikusan mesterkélt"-nek az 
utóbbi líráját. 

Ez a „mesterkélt" minősítés kezdettől visszajárt a Babitscsal fog-
lalkozó írásokban, de már a költő  kortársai megkísérelték megfejtését, 
hitelesebb elemzését. Király György Babits Dantéjaról szólva viszont épp 
egyik hatáselemének nevezi a ritmus tudatosan merész kezelését, mely 
új megoldásokhoz segítette. „Íme, Babits művészetének a titka: a termé-
szetes hangsúly érvényesülése rendkívül megeleveníti a sort, és friss 
ritmust hoz a régi, zenétlenül kattogó formákba". (Ha már a költ ő  egyik 
leghatalmasabb vállalkozásáról, a Dante-fordításokról szólunk, hadd idéz-
zük Szentkuthy Miklós egyik 1984-b ől származó nyilatkozatát, amelyben 
„különvéleményét" jelenti be ezzel kapcsolatban:„ ...nagyon szeretem 
Babits, Szabó Lőrinc, Mészöly Dezs ő, Tóth Árpád, Arany János, Koszto-
lányi miatt a fordításokat, mert ezekben a nyelv legvirtuózabb diada-
lait lehet látni. Ide tartozik Babits Dante-fordítása is, amelyet az ősidők-
ben olvastam és egy-két éve újból elkezdtem. A könyv is nagyon kedves 
emlékem, mert Babits özvegyét ől kaptam, akivel Babits halála után 
négy-öt éven át a legszebb barátságban voltam. A fordítást az olasszal 
párhuzamosan olvastam. Az olasz olyan, mintha latinul volna: kristály-
világos! A magyar fordítás viszont buzgó, szó-zubogtató, barokk szöveg. 
Ragyogó, isteni fordítás, de egy másik világ!”) De a ,mesterkélt" és 
„rideg minősítések az első  világháború után is felbukkantak, amikor 
Babitsot kizárta tagjai közül a Petőfi Társaság. Ez a Babits azonban 
részben a körülmények alakulása, részben művészetének folytonos érlel ő-
dése miatt már az új irodalom vitathatatlan, útmutató tekintélye volt, akit 
konzervatív-jobboldali pozícióból ugyanolyan hevesen illett támadni, mint 
annak idején Adyt.,... ez a Babits — igy Kassák 1921-ben a Bécsi Ma-
gyar Újságban —, akit már láttunk más csillagok alatt is járni: most a 
fehérterrorral közülzárt és embervérrel dekorált magyar völgyben egy-
szerű  szürke köntösben zarándokol, és énekli a természet »halk és ha-
talmas zenéjét«, amely »annyira egy a csönddel, mint a tücskök zaja 
őszi este.«" S ahogy Babits egy irodalmi eszmény és magatartás meg- 
őrzője lett, ugyanúgy vált a fiatalok szemében egyfajta konzervativizmus 
képviselőjévé is; e vélekedés részben abból táplálkozott, hogy a vesztett 
világháború és a forradalmak bukása utáni sokk valóban nem kedvezett 
az ujrtásoknak, másrészt azonban alighanem Babits magatartásából is: 
amilyen kedvvel és szenvedéllyel vonta maga köré a fiatal lírikusokat, 
ugyanolyan pátosszal tudott ítéletet mondani fölöttük, ha úgy érezte, 
„veszedelmes világnézet" követői. Az irodalomtörténetté vált költ ő, az 
útmutató a nevelő, olyan jelenség lett, akit védelmezni vagy támadni 
lehetett és kellett — de megkerülni nem leketett. „Az újítók minden bal-
sorsa elérte -- írta róla Szerb Antal 1927-ben —, a kétfel ől támadtatás 
keserűsége is: a régieknek nagyon új . volt, és az újaknak nagyon régi 
és hideg-tudatosságának művészet-etikai értékét, a szemérmességében to-
kéletes forma mögött rejlő  igaz érzésvilágot kevesen értették meg." De 
ez a nemzedék megérezte azt is, hogy e „szétmarcangolt" író „testéb ől 
Isten felé menekül a lélek", (Németh László), vagy ahogy a tragikus sorsú, 
hajdan ugyanilyen szerepre hivatott Juhász Gyula írta: 

S ma egy világnak romján újra kelve 
Te vagy megint új harcok tiszta lelke, 
A lobogó, ki új egekbe ér! 

(Babits Mihálynak) 
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Izgalmas kérdés, s nem könnyű  rá a válasz: vajon minden vonat-
kozásban jót tett-e Babitsnak az a szerepe, amelybe irodalmi vezérsége 
kényszerítette? Nem lett-e túlságosan is érzékeny a támadásokra, nem 
fogadta-e őket felfokozott lelkiállapotban, amely megakadályozta abban, 
hogy a bírálattól elválassza az indulatot? Sértést érzett ott is, ahol csak 
különvéleményét jelentette be valaki? Használt-e neki az a hódolat, 
amellyel egyre több folyóiratban illették? Valószín űleg hiányzott belőle 
az a bizonytalanságot is vállaló, s őt, azt kihívó nyitottság, mely Koszto-
lányit jellemezte — s amely elszakadásuknak egyik, de nem jelentékte-
len oka volt —, persze kérdés, vajon szerepe, mely hovatovább a küldetés 
mind határozottabb gesztusaival nyert hitelesítést, megengedte-e ezt. 
Nyilvánvaló, hogy az irodalmi vezér olyan er ővél és tekintéllyel rendelke-
zett, hogy csak a szenvedélyesebb támadások kezdhették ki hitelét — leg-
alábbis bírálóinak hite szerint. Németh László és József Attila hangját 
az elszakadás veszélyeztettségének tudata er ősítette meg, míg az újabb 
nemzedékek épp a kötöttség vágya miatt írták a maguk „hommage"-ait. 
De a költő, akihez írták, immár nemcsak a higgadt, okosan mérlegel ő , 
eligazító tanító volt, a szenvedések és az új valagháború fenyeget ő  réme 
az ő  lírájában is megérlelte a költ ő  és próféta együttes szerepvállalását, 
ahogy Radnótinál, s joggal írta róla Bálint György: „Bölcs és heroikus 
fénye vakítóan hatol át a hanyatló esztend ő  gyanús félhomályán." 

Az az érzésünk, a maga stációira felkészült Bálint György jobban 
érzékelte a babitsi mondanivaló teljességét, mint Lukács György, aki a 
maga konstrukciójába építette bele a költ ő  újabb lírai termését is, s 
1941-ben írt tanulmányában meglehet ős fenntartásokkal elemezte azt. A re-
zonancia hiányának nyilván a tanulmányíró és a költ ő  oly különböző  
történelmi-társadalmi háttere a magyarázata, s az is, hogy Lukács György 
aligha ismerhette teljesen azt az aurát, amely Babitsot körülvette, s a 
szerepet sem, mely túlmutatott a költ ői, tanulmányírói megnyilatkozáso-
kon és Babitsot egyszerre tette jöv őt nyitogató és múltat őrző  jelenséggé. 
Ennek a tanulmánynak azonban voltak olyan elemei, melyek beleépültek 
az 1945 utáni Babits-irodalomba, amely — Lengyel Balázs emlékezetes 
tanulmánya szerint — „Babits után" indult, de az ő  jegyében is, őt is 
tekintve mércének, vagy — éppen fordítva — elvetend őnek. Meglehető-
sen hosszú időnek kellett eltelnie, míg elkövetkezhetett az ellentétes el ő-
jelű  szenvedélyek kiegyenlít ődésének lehetősége, melyet egy teljes, min-
den értékre nyitott, befogadni és továbbépíteni kész irodalomszemlélet 
nevében így fogalmazott meg Babits leghívebb örököse: „Ady és Babits: 
a század elején együtt kezdték pályájukat, testvércsillagként keltek föl a 
magyar szellemiség egén. A csillagok nem homályosítják evmást, és a 
hajós annál nyugodtabban hajóz, minél többet lát maga &Iött teljes 
ragyogásban." A csillagoknak ezt a tiszta fény ű, eligazító ragyogását szol-
gálják a Babits-filológia újabb teljesítményei, közöttük a Babits Mihály 
száz esztendeje című  kötet is. 

Már alkalmunk volt szólni arról az áldozatos és rendkívül fontos 
irodalomtörténészi tevékenységr ől, melyet az 54. sz. Ságvári Endre Nyom-
daipari Szakközépiskola és Szakmunkásképz ő  Intézet diákjai fejtenek ki 
Téglás János avatott irányításával. Babits Mihály emlékezetét ébresztik 
új, gyönyörű  kivitelü könyvecskéjükben, melynek címe egy jellemz ő , a 
költő  utókorát jelző  versidézet: „Lobban föl, új dal, te mindenható! — 
Szülj engem új a, te mosodagép?" Ez a kötet folytatása megel őző  kiadvá-
nyuknak, „A dal szüli lEtkesét"-nek; hozzá hasonlóan Babitsa köszönt ő , 
rá emlékező, örökségét Ty idéző  versek antológiája, Téglás Afpios váloga-
tásában, Keresztury Dezs ő  autográf bevezetésével. 

Hogy egy bármily nagy költő  emlékezete, a vele való azonosulás 
vagy szembesülés vágya, a babitsi mérlegen való megméretés szándéka 
létrehívhat-e ötvenkét maradandó költeményt — ennyit tartalmaz a gyűj-
temény s nem is túlságosan tág idđhatárokat ölel föl —, az legalábbis 
kétséges. Mint irodalmi jelenség mindenképpen figyelemre méltó azonban, 
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hogy az a törekvés, irodalom és világszemlélet, melyet ő  képviselt, ily 
eleven napjainkban, s ennyire áthatja, megtermékenyíti új irodalmun-
kat. Ott érezni ebben azt az „apahiányt", melyet Kálnoky László pana- 
szol versében. A legújabb magyar lírából s általában az irodalomból való-
ban fájdalmasan hiányzik egy, a Babitséhoz hasonló egyéniség, aki mér-
ték és eligazító, akinek véleménye biztonságos irányt űjelzés lehet, s aki 
valóban költővé ütné a hozzá forduló legtehetségese bbeket. Bizonyára 
a múló időnek is szerepe van abban, hogy Babits példája ennyire megnö-
vekedett, s hogy hiánya — vagy egy hozzá hasonló egyéniség, irodalmi 
tekintély nemléte — egyben egy alighanem csak virtuálisan kiküzdhet ő  
egység megteremthetetlenségének jelképe lett. A költészet azonban meg-
alkothatja a maga eszközeivel ennek a valahai egységnek a legendáját, s 
beleállíthatja abba, annak tetőpontjára, Babitsot, aki őrtornyából a le-
győzhetetlen humánum jelzéseivel segítette az akkori fiatalokat. Err ől 
szól a kötet egyik megragadóan szép verse, Vészi Endre Babits rap-
szódiája: 

(AZ ŐRTORONY) 

Hogy néhányszor kezet fogott velem 
hogy leközölte néhány versemet 
ez csontjaimon is majd átdereng 

a gyémántbarna szem 

A könyvtárszoba komoly esthomálya 
mely a tétova kamaszt körülfogta 
s hol a fiút egy lángelme fogadta 
szűrt lélegzet s csend 

maga is légszomj 

Már kezdett éjbe hullni a világ 
és írástudók álltak át a Rosszhoz 

mondhatni a gonoszhoz 
jövend ő  gyilkosokhoz 

Ott állt Babits 
törékenyen szikáran 

nem elefántcsonttorony 
őrtorony 

a Délivasút fel ől a korom 
arany szemcsekkel ereszkedett lágyan 

Ezt a „törékeny, szikár", önmagán túlemelkedni tudó és utókora 
szemében valóban túllépett személyiséget jeleníti meg tapintható jelenva- 
lóságában a jeles filológus, Láng József által szerkesztett Fotótéka so-
rozat Babits Mihálynak szentelt kötete, melyet W. Somogyi Agnes állított 
}össze „... Külön tér... idő  . " mottóval . A gyűjtemény nem tar-
talmazza az összes Ba itsot ábrázoló, ma még fellelhető  fotókat, azoknak 
csak egy részt, majdnem a felét írja le, s körülbelül egyötödét közli. 
„Vállalt célja — mint W. Somogyi Ágnes tájékoztatój ában olvassuk -- 
egyetlen gyűjtemény, a Babits-fotók leggazdagabb lelőhelye, az Országos 
Széchényi Könyvtár Kézirattára valamennyi Babits-képének feltárása és 
ismertetése volt." E kötettel párhuzamosan jelent meg a Mint különös 
hírmondó, amelyben ugyancsak W. Somogyi Ágnes közli a • Petőfi Iro-
dalmi Múzeumban található Babits-fényképek ikonográfiáját. A két m ű  
tehát e. vonatkozásban kiegészíti egymást. 
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• 	A régi felvételek technikai minősége természetesen meghatározhatja,  
hogy melyiket közlik s melyiket nem, mégis szívesen vettük volna, ha  
a reprodukciók között szerepel az a fénykép is —, és nemcsak a leírása 
—, amely együtt ábrázolja Babitsot, Heide ~ggert és Husserlt. Mint Gál  
István közlésből tudjuk Heidegger és Babits között Szilasi Vilmos  te-
remtett  kapcsolatot ; Szilasi Heidegger .  hatására fordult az ember önmeg-
valósítását célzó kutatásai során az egzisztencializmushoz, kés őbb azon-
ban szembefordult vele, s azt vallotta, hogy a filozófiai gondolkodás és  
a természettudományok alighanem kiegészítik egymás területeit s köl-
csönösen megtermékenyítik vizsgálati módszereiket. Babits és Heidegger  
kapcsolat. — még ha ez nem jelentett is mélyebb eszmetörténeti közös-
séget kettejük között'— olyan érdeken tény, amelyet akár egy rossz mi-
nőségű  fotó közlésével is érdemes lett volna dokumentálni. . 

A Babits-évfordulóra megjelent kiadványok közül a már említett  
Mint különös hírmondó az egyik legszínvonalasabb és legérdekesebb. Az  
egymást követő  ciklusokban sorakozó tanulmányok a mgeközelítések le-
hetőségeit sejtetik: vannak közöttük az életmű  kardinális eszmetörténeti  
szempontjait tárgyalók, mint Rába Györgyé, aki Babits-esszéb ől Babits- 
vers címmel „a költő  lényegszemléletéről" í~rt.'remek `,tanulrnányt , Németh
G. Béláé, aki  Az  európai irodalom története kapcsán teszi Babits világ- 
nézetét és irodalomfelfogását, Nemes Nagy Ágnesé, aki a költ ő  és tár-
gyának újszerű, objektív viszonyát tárgyalja Alany és tárgy címmel, s  
itt olvasható Reisinger János írása, amely Babits és a kereszténység,  
illetve a költő  és a katolicizmus viszonyát elemzi alighanem még további  
nagy vitákat indukálva.  

Kitűnő  példáját nyújtja a filológiai kiindulásból az életm ű  egészére  
is érvényes megállapításokat tév ő  vizsgálati módszernek Kabdebó Lóránt  
A költ ő  és egy szerkeszt ő  címmel írt tanulmánya, melyben Babits és Ba-
logh József kapcsolatát elemzi. Az életmű  legizgalmasabb vitakérdéseire  
összpontosítja figyelmét Csaplár Ferenc kapcsolattörténeti írásában, mely  
Babits és Kassák viszonyát elemzi tárgyszer ű  szigorral, s e sorba tartozik  
Mikó Krisztina „kettős portre"-ja Babitsról és Halász Gáborról, az „els ő"  
és ,második" nemzedék irodalomfelfogásának különböz őségeinek hiteles,  
árnyalt rajzával. A dokumentumok közül Illyés és Babits levélváltása  
(válogatta és a jegyzeteket készítette Téglás János) a legizgalmasabb.  

Már a vázlatos, korántsem teljes címleírás is sejtetheti, milyen gaz-
dag anyagot tartalmaz a Mint különös hírmondó, s mily magától érte-
tődő  természetességgel találnak helyet benne egymás mellett a különféle  
irodalomtörténészi megközelítések, melyek oly kibékíthetetlennek látszó  
küzdelmet vívnak egyéb terepeken. Mintha Babits, aki életében is egy-
fajta Treuga Deit képviselt és elképezett , most is kibékítené a küzdel-
müket  vívó irodalomtörténészeket, akik az életmű  nyitott kérdéseivel  
szembesülve talán akaratuk és szándékaik ellenére bizonyítják, hogy an-
nál gazdagabb a múltról való képünk, mennél több néz őpont alapján  
közelítünk hozzá.  

Az eddig nem említett írások közül különös nyomtatékal hívjuk fel  
a figyelmet Tasi József Babits, Zsolt Béla, Hatvany és József Attila című  
közleményére, már csak azért is, mert ebben újra központi helyre ke-
rül Kosztolányi Ady-revíziója, melyről több és többféle vélekedés látott  
napvilágot az utóbbi időben. Tasi ezúttal abból a vonatkozásból közelít  
a oz, hogyan reagált a revízióra Babits, akit — mint Kiss Ferenc  
kutatásaira hivatkozva jelzi — Kosztolányi meg akart nyerni nézeteinek.  
(Ezzel kapcsolatban talán lehetne ellenvetést tenni, az azonban vitatha-
tatlan tény, hogy pamfletjének közlése után Kosztolányi egyértelm ű , ál-
lásfoglalást várt Babitstól — pontosabban: fiatalkori levelezésük Adyt  
elítélđ  kitételeinek megismétlését.)  

Az évforduló körül mind több részletmunka, foglalkozott Babits és  
kortársapi viszonyával. E részletmunkák sorába illeszkedik az 54. sz. Ság-
vári Endre Nyomdaipari Szakközepiskola diákjainak Téglás  János által . 
irányított miniatűr könyvremeklése , az  Elek  Artúr Babitsra A kíliply-  
vecske ,  végén szerényen , a Jegyzetek élére helyezte Téglás Unos. EleX  
Artúrról írt tanulmanyát, mégis érdemes elményült figyelemmel *' 
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vasni e művet, mely nemcsak alapos forráskutatáson és Marianna D. 
Birnbaum művének ismeretén alapszik, hanem Elek Artúr személyiségét 
átvilágítva is íródott. Hadd idézzük vissza ezzel kapcsolatban Bóka László 
Elek Artúrról faragott remek arcképvázlatát, mely lélektanilag is hitele-
sen rajzolja meg a kivételes tehetség gátlásosságát, a nagy, tudásához 
mért feladatoktól való szinte érthetetlen visszariadását. Babitsot és Elek 
Artúrt nyilván nemcsak azért fűzte . össze megbecsülés és kölcsönös tiszte-
let, mert mindketten rajongtak az olasz irodalomért és művészetért, ha-
nem azért is, mert egyéniségüknek e gátlásossága mintha rokon lett volna 
mindkettejükben. Az a már-már szemérmesen rejtegetett szeretet, mellyel 
Elek Artúr az irodalmat szemlélte, s amellyel belehelyezkedett a képz ő-
művészet világába, bizonyára nem hagyta érintetlenül a szélesebb hori-
zontra kitekintő, de alapjában hasonlóan érző  Babitsot sem. 

Az évforduló körül még jó néhány, elsősorban a konkrét tények fel-
idézése miatt, a majdani nagyszabású Babits-életrajz, illetve a meginduló 
'kritikai kiadás munkálatait segítő  lokális kiadvány is megjelent. Ezek a 
költő  vidéki tanárkodásának éveit idézik. A megélénkül ő  kutatásból leg-
érzékletesebben mégis Babits utókorának etikai és morális felel őssége 
olvasható ki. Ahogy Rónai Mihály András írja Magyar lant (1984) címmel 
megjelent tanulmánykötetének szép Babits-esszéleben, mintegy összefog-
lalva az életmű  nyitottságát: ,,öröksége miénk: gazdagodni azzal, ami . 

benne kincs, megfogadni azt, ami benne példa, okulni abból, ami benne 
intelem." Ezt a folyamatot, mely nemcsak irodalmi felismerésekkel gaz-
dagít, hanem szemléletünket, erkölcsi felel ősségünket is növeli, az ismer-
tetett kiadványok legtöbbje magas színvonalon segítheti. 

RÓNAY LÁSZLÓ 

KETTEN EGY ~ÓL 

LÁNYI SAROLTA: Próbatétel. 
A műveket összegyűjtötte, a szöveget gondozta, az utószót és a jegyzetet 
írta: Dér Zoltán. 
Életjel Könyvek 28. Szabadka, 1982. 

EMLÉKIRODALMUNK MARADANDÓ ALKOTÁSA 

Nyolcadikos voltam, amikor a Virágom, virágom című  antológiával aján-
dékozott meg év végén osztályf őnököm. A sok szép szerelmes vers közül 
a legjobban egy különös -- akkor oda nem illőnek érzett — költemény 
ragadta meg figyelmem: Gyászfátyolban, ez volt a vers címe, írója Lányi 
Sarolta. Férje elvesztését siratta. Számomra máig a legmegrendít őbb ver-
sek egyike maradt. Olyan erős összetartozást sugalló költemény, hogy 
nem véletlenül vált a - szerelmes versek antológiáinak elmaradhatatlan 
darabjává, s a Lányi Saroltáról szóló tanulmányok, emlékezések egyike 
sem hagyja említetlenül. Most a Próbatétel című  kötet feltárja, igazolja 
a versből áradó érzelmeket. 

Lányi Sarolta is egyike azoknak, akiknek sokat köszönhet a magyar 
költészet, nélküle a Nyugat korszakának története rnegi1rhatatlran. Osvát 
Ernő  pontosan érzékelte tehetségét, amikor 1910-ben teret nyitott számá j 
a nevezetes folyóirat hasábjain , s a szabadkai napilapok után itt jelen-
hettek meg versei, most már családi nevén, az addigi Csery Éva álnév 
helyett. Édesapja a szabadkai zeneiskola igazgatój a volt, húga, Lányi 
Hedda Kosztólányi múzsája . Első  versei és prózai írásai a szabadfai ul-
ságokban láttak napvilágot. 
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E körülmények indokolták, hogy éppen Szabadkán került sor a köl-
tőnő  zsengéinek és eddi csak kivonatosan közölt naplójának teljes kiadá-
sára a szabadkai izod , művelődéstörténeti hagyományokat 'fáradha-
tatlanul és példamutatóan gy űjtő, őrző, közreadó Dér Zoltán jóvoltából.  
Az irodalmi köztudat számon tartja a Csáth Géza-, Kosztolányi Dezs ő-ha-
gyaték kiteljesítésében értékelésében kifej tett munkásságát .  Nemcsak iro-
dalomtörténészként, bibliográfusként, folyoiratszerkesztőként, újságíróként,  
hanem az Életjel-kiadványok létrehozójaként is egyike azoknak, akik a  
legtöbbet teszik a jugoszláviai ..magyar irodalom értékes ományainak 
fennmaaradásáéét , az egyetemes . magyar irodalomba integ~ásáért, jelen  
tás művek megismertetéséért.  

Az Életjel Könyvek 28. köteteként jelentek meg a Szabadkáról Buda-
pestre települt, s ott 84 éves korában elhunyt költőnő  korai versei, ne-
hány tárcanovellája és$z emlékiratok,  önvallomások mai áradatában is  
feltűnést keltő  naplójegyzetei. A kötet végén a gy űjtőmunkát, szöveggon-
dozást, _ jegyzetírást is vállaló Dér Zoltán alapos tanulmánya minden fon-
tosat elmond a gyűjteményben olvasható munkákról, filológiai pontosság-
galmutatja ki a zsengék és a kés őbbi verskötetek termése közötti össze-
függéseket, elemzi a tárcanovellákat, vázolja Lányi Sarolta életútját, kap-
csolatait, irodalomtörténeti érdemeit.  (Talán csak a műfordító Lányi Sa-
rolta munkásságára szánt kevés helyet, de ez nem is lehetett feladata. Még  
nincs megírva a kellő  méltatás arról a míúfordítói teljesítményről, amely-
lyel Lányi Sarolta gazdagította orosz és szovjet irodalmi ismereteinket.)  

A tárgyilagos bevezető  elemzés, a közlő-leíró tanulmány írója kevésbé  
lelkendezhetett, mint ahogy ezt a kötetet forgató olvasó megteheti. Érde-
kesek a versek, a rövid, világfájdalmas hangu latú kisprózák is, de az igazi  
élmény a napló. Sajnos, csak néhány évig vezette a költőnő, s akkor is 
elég hézagosan, ren dszertelenül. A helyszín és időpont bizonyos fokig ért-  
hetővé teszi, hogy mindössze ennyi készült el ebb ől a sokszor megszakí-
tott írásműből. A színhely néhány Moszkva környéki íróüdülő  és Moszkva,  
az időpont: 1935. november 13.-1937. október 16. Ma szívszorító doku-
mentumként olvassuk a személyes hangvétel ű  sorokat, melyeket írójuk  
nem is szánt a nyilvánosságnak. „Irástréningnek" tartotta eleinte: „meg  
akarom szokni az írást, mint mások a narkotikumot — írta 1935. novem-
ber 19-én. Betegségét, elkeseredettségét gyógyítja az íróüdül őkben, később  
pedig, Moszkvában, az igazságtalanul börtönbe vetett társ, . Czóbel Ernő  
iránti érzéseit, a magány szörnyű  heteit, hónapjait próbálja oldani, meg-
örökíteni , Feljegyzései szubjektíven csapong anak, elsősorban hangulatait,  
benyomásait 'resti. Nem eseménytörténetet ír, bár a harmincas évek  
moszkvai magyar emigrációjával kapcsolatos események is fel-felvillan-
nak a sorok között. Egy érzékeny költői lélek alkotáslélektani szempont-
ból tanulságos vívódásai, önbizalomhiány és ambíció közötti verg ődései  
uralkodnak a napló első  részében. A férje  elvitelét  követő  oldalakból egy 
naiv, megingathatatlan forradalmár léle k és egy szerelmes asszony gyot-
rődései tárulnak elénk: egyszer ű, tiszta, lírai szavakkal fogalmazott val-
lomások, a szenvedés stációi és a rendíthetetlen hit férjében és a kom-
munista eszmében. Micsoda utat kellett megtennie a Nyugat halk szavú 
költőjének a forradalmár Czóbel Ernőt 1922-ben a Szovjetunióba követ ő  
asszonyig! Kislányával, Annával ment férje  után, aki egy fogolycsere kap-
csán került ki a magyar bö rtönből, s lett a Szovjetunióban a legjobb  
Marx-kutatók egyike. Nehéz évek vártak rájuk, az emigráns sors a meg-
oldatlan kérdésekkel küszködő  országban különösen nehéz volt. Lányi  
Sarolta bizalma és hálája második hazája vezetői iránt csak nagyon szűk-
szavú jelzéseket enged meg e tárgyról. De mivel már egyre több e korra  

vonatkozó önéletrajzot, naplót és regényt ismerünk, megértjük ezeket a  
ritka jelzéseket a nehéz anyagi körülményekről bizonytalanságról nyo-
masztó 1 orrtSl, a hazatérés remnénytelenségérőt, a  nagy perek utáni fé-
lelep L  (A nemrégiben Cannes-ban díjat nyert magyar film, Mészáros  
Márta Napló gyermekeimnek című  alkotása is bepillantást enged ugyan-
ennek a kornak embert próbáló, küzdelmes epizódjaiba.) Lányi Sarolta  
naplójában betűjelekkel említi ismerőseit, barátait, az egyes vezetőket.  
Megdöbbentően magas — tizennégy — azok száma, akikr ől a betűjeleket  
feloldó jegyzetek szűkszavúan közlik: „A törvénysértések áldozata lett"  
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Tíz évig tartottak a fájdalom, a szomorú megpróbáltatás évei. 1946-
ban Czóbel Ernő  kiszabadult szibériai száműzetéséből, s 1947-ben feleségé-
vel és leányával együtt Magyarországon folytathatta munkáját 1953-ban 
bekövetkezett haláláig. Lányi Sarolta naplójegyzetei egyértelm űen bizo-
nyítják, hogy ő  mindvégig hitt férje ártatlanságában, rehabilitálásában; 
fanatikusan hitt benne. Csodálatra méltó ez a megőrzött hit, ez a kikezd-
hetetlen meggyőződés a legtragikusabb élethelyzetekben is, a Lenin szel-
lemét segítségül hívó odaadó forradalmiság szuggesztivitása! Szinte hihe-
tetlen, hogy egy beteges, fáradt, csüggedt lírai költ ő  mekkora lelkierőről, 
emberségről, érzelmi gazdagságról tesz tanúbizonyságot. S milyen jó, hogy 
e megpróbáltatások után megérhette 1975-ben tizedik verseskönyve meg-
jelenését is, a naplója első  részében kétségbe vont alkotóképessége végül 
mégis kibontakozhatott. „Egynéhány — nagyon kis számú — ember érté-
kelését szeretném utólag kiérdemelni" — írta. Vágya teljesült, nagyszámú 
olvasójának nagyrabecsülését érdemelte ki, s nemcsak verseivel, m űfordí-
tásaival, hanem most már a teljes szöveg ű  naplóval is. A Próbatétel iro-
dalomkedvelők, pszichológusok, történészek számára egyaránt becses, for-
rásértékű  dokumentum, a huszadik századi magyar emlékiratirodalom 
maradandó, szép alkotása. A kötetben közölt bibliográfia, jegyzetanyag és 
beszédes képmelléklet is figyelemre méltó kortörténeti adalék. 

R. TAKÁCS OLGA 

HAVAT MORZSOLGATNI, SELYMET TAPOGATNI, KÖNYVET 
LAPOZGATNI . . 

Az Életjel Könyvek 28. kiadványaként jelent ,meg Lányi Sarolta Pró-
batétel című  verseket, novellákat és 1935-1937'között írott naplóját tar-
talmazó kötete. Az olvasó számára talán a szovjetuniói feljegyzések lesz-
nek a legérdekesebbek, a századelő  Szabadkáján született versek és novel-
lák viszont esetleg csak az irodalomtudósnak jelentenek' csemegét. A 
fedőlap azonban mindent átfogó líraiságában (a fiatalon elhunyt Sis-
kovszki András munkája), kék, fehér, piros színével, szecessziós vonalve-
zetésével az egész könyv alaphangulatára nyit ablakot. 

Ovegházban nevelt nőszirmok törékenysége delikát színei, illatta-
lansága, megnyúlt, nap felé sóvárgó szárak valószerűtlensége — állnak 
össze képpé a Szabadkán alkotott zsengék rám gyakorolt benyomásai. 
Tóth Árpád és Kosztolányi Dezső  hatását véli felfedni, tetten érni az utó-
szóban Dér Zoltán. Az erőtlen szár szerintem más irányba hajol. Ady 
villám sújtotta gránitoszlopai felé: 

Idegen csókok vadonában járok, 
Idegen csókok vad örvénye szédít, 
És én, az ijed ős, szomorú vándor, 
Hallgatom a csókok kusza beszédit. 

(Idegen csókok vadonában) 

	Vérünk hull, hull, mint özön, 
És én e párás, forró permeteggel 
A lelkem hervadt kertjét öntözöm. 

(Némaság) 

Csery Éva szignálja ezeket a sorokat, a költ ői álnév mögé rejt őző  
Lányi Sarolta, a szorongó útkereső, aki még idegen kövek felhasználásá-
val építi a hidat saját lelkét ől a végtelen hómezők fehérségével kísértő  
papírig. Az Antiqua első  sora is azonnal párhuzamba áll A vár fehér 
asszonya első  sorával: 
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-- Hószín márványpalota a lelkem 
A lelkem ódon, babonás vár 

Palota és vár. Hószín és ódon, babonás. A lélek helye is természete-
sen más a mondatban. Lányinál a sor végén, Adynál a sor elején foglal 
helyet. Nárcisz nézi így magát a tóban, mondaná az els ő  sorra valaki. 
És a másikra? Rembrandt festi önarcképét barnával, feketével. 

Hírtartalmilag mit hoz ez a 29 vers? De nyugodtan rákérdezhetek 
a novellákra is. Hozza tehát a nősors nehézségeit, buktatóit, rneditatív 
általános témákat. 

A napló más. A szenvedés aranyfedezete áll mögötte. Csupa veszte-
ség jellemzi: elvesztett egészség és vesztett hit a választott eszmét kép-
viselő  bálványokban. 

A száműzetés, amelyet Lányi Sarolta vállalt férje oldalán, kikezdi 
testi-lelki erejét, s a különöböz ő  üdülőkben töltött napok, hónapok csak 
kevés javulást hoznak. A naplóírásba kapaszkodik, a sokszor mégoly 
triviális események rögzítésébe. Lelki állapotát is elemzi, férje és leánya 
helyéről ad számot életében. Közben mintegy a sorok fölé vetítve kiraj-
zolódik arcéle: 

„Saját fürdőszoba, ápolt haj és bőr, finom fehérnemű, stílusos, rám 
szabott ruhák, cipő, harisnya ... ó, e percben himnuszt tudnék zengeni 
róluk, oly soha nem ízlelt és — már hiába is elérhet ő  örömök ezek szá-
momra. Igenis, hiányoztak, hazudnék, ha tagadnám. Most már?" 

„A nő, aki legalább szép volt és jómodorú, elutazott, s itt maradtak 
ezek a vadak, — nem, rosszak, félm űvelt, öntelt senkik. Se ízlésük, se 
kultúrájuk. Ahogyan esznek, azt nézni utálat, ahogyan viselkednek, kibír-
hatatlan." 

„Egy percig sem voltam magamé, — csak E. és A. birtoka." 
„Rossz ízt hagyott maga után beszélgetésünk, főként én nem tet-

szettem benne magamnak, amiért be hagytam magam ugratni a kitárul-
kozó nyilatkozatokba." 

A pihenés és gyógyulás aránylag nyugodt légkörét azonban meg-
zavarja a napi politika eseményeinek hideg fuvallata: 

„S énszerintem az a hja és értelme az ilyen fontos politikai ki-
nyilatkoztatások »feldolgozásának«, hogy ki-ki, minden egyes adjon hozzá 
valamit a maga agysejtjeib ől is s ne csak gépiesem mindenre igent 
bólintson." 

Emberi mivolta, gondolkodó, logikus lénye, úgy látszik, kizárósag 
naplójának lapjain nyilatkozhat meg: „nem tud áldozni isteneknek". 

Ötvösmunkát végez: Puskint fordít nagy örömmel, kiadás reménye 
nélkül. A kacérkodás, a flört is foglalkoztatja mint lehető  kikapcsolódási 
forma. Játszik a gondolattal, elemzi újfent saját magát, majd mint ér-
dektelent elejti a lehet őséget. 

Lírája, mint búvópatak elő-előbukkan: „Mit is szeret a kezem? E. 
kezében pihenni, A.-an haját simogatni, havat morzsolgatni, selymet ta-
pogatni, könyvet lapozgatni ..." 

Közben tragikus események torlódnak: a családot vádak érik, fér-
jét elhurcolják. Kilátástalanság, reménytelenség, vigasztalan magány sza-
kad rá. Kételyek is felmerülnek benne férje őszinte forradalmiságát 
illetően s a rágalmak következményeképp. A lázadás, a megnyugvás, de 
a remény percei is váltakoznak. „Azért is az igazság fog felülkerekedni 
— én talán nem érem meg, de egyetlen gyermekem igenis megéri majd, 
hogy rehabilitálják szegény üldözött apját, anyját. De meddig tart ez 
még? Mikor kapok munkát? Kenyeret, megbecsülést?" Valóban szörny ű  
napok tanúságát hozzák elénk a napló utolsó lapjai. Persze nemcsak ez, 
hanem végeredményben az egész 1935-1937 között íródott dokumentum-
anyag, ha áttételesen is, de hiteles képet nyújt az akkori Szovjetunió-
ban kibontakozó általános helyzetr ő l. 

Csak örülhetünk, hogy a család ezeket a szennyes árként sodró 
időket túlélte; majd a háború után visszajutott Magyarországra, s a napló 
biztos kezekbe kerülvén egy tágabb közösség tulajdonává válhatott. 
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Mit nyertünk, kaptunk az Életjel Könyvek e kötetével? Révkalauzt 
Lányi Sarolta egész költészetéhez és egy érzékeny lélek látomását egy 
igencsak válságos korszakról. 

Külön értéke a kiadványnak a 18 fénykép, amely ,méltóképp egé-
szíti ki a benne foglaltakat. 

Befejezésül három, a francia nyelv ellen elkövetett vétségre hívnám 
fel a figyelmet: 54. oldal — főcím: FEMMES SAVANTES(v kell r he-
lyett); 93. oldal — 7. sor: „déjá senti" (i kell é helyett); 105. oldal — 
alulról az 5, sor: a précieux-ben az els ő  emaradt accent aigu nélkül. 

VIRÁG. ÁGNES 

SZÁZEGY DARABRA HULLOTT REGÉNY 

TOLNAI OTTÓ: Virág utca 3. 
Forum, Újvidék 1983. 

Amennyiben meg akarjuk ragadni Tolnai Ottó alapötletét, amely legújabb 
könyvének megírásakor vezérelte, akkor feltétlenül Idéznünk kell a könyv 
elején közölt Valéry-gondolatsort: „írói munkám kizárólag abban áll, 
hogy olyanjegyzeteket és töredékeket veszek (szó szerint) munkába, 
amiket a vil gon mindennel kapcsolatban már leírtam, történetem min-
den szakaszában. Egy témát kidolgozni számomra abban áll, hogy már 
létező  részleteket csoportosítok egy kés őbb választott vagy sugallt téma 
köré. Anyagként semmi mást nem fogadok el, csak a körülmények által 
adott részleteket, amelyek maguktól jánnek, ha jönnek, és ann it érnek, 
amennyit érnek. — A témát éppoly lényegtelérnek érzem az' irodalmi mű-
ben, mint egy opera szövegét — amelyet a hallgató általában nem ért — 
és amely amúgy is csak puszta jelzés." A szerző  tehát nem rejti véka 
alá, mi is volt elképzelése, amikor harmadik prózai alkotását, második 
regényét írta. 

Tulajdonképpen minden azzal kezdődött, hogy apróhirdetés útján 
Tolnainak sikerül házhoz jutnia, innen a könyv címe,_ és ott egy „nagy 
experimentumba" kezd. Ez a kísérlet, illetve annak cékla, nincs pontosan 
meghatározva a könyvben, talán valamilyenfajta ,új életmódot" jelentene. 
Amíg a Virág utca 3. számú házban lakik családjával és bejár a rádióba 
dolgozni, makacsul írja regényének „fejezeteit", amelyekb ől aztán 101 
készül el. Ennyit hordott össze az idő . 

A könyvnek gyakorlatilag egyetlen „hőse" van: maga a szerző . Tolnai 
minden kendőzés nélkül tárja fel önmagát, az ő  érzései, gondolatai, egyé-
nisége a tulajdonképpeni „témája" rendhagyó alkotásának. A gyanútlan ol-
vasó ne várjon regényt, mert a Virág utca 3 mindennek minősíthető, 
csak annak nem. A modern regénynek számos változatát ismerem, de a 
Tolnai által . választott kevéssel rokon. Ugyanakkor a modern regény 
meghatározása szinte lehetetlen és ebb ől a szempontból neki van talán 
igaza: ő  a maga regényét ilyennek képzelte e1! Mindenesetre azért van-
nak olyan támpontok, amelyek bizonyos megszigorítást jelentenek ami-
kor a regény formájáról beszélünk és ezek nem vonatkoztathatók Tolnai 
műmére. Eredeti módon szintetizált alkotásról van szó tagadhatatlan, de 
regényként való kezelése egyszer űen képtelenség. 

Nos, tehát a szerző  ,kivonul" a társadalomból, jobban mondva fel-
hagy a szokványos toronyházi életmóddal és az ecetgyár kéménye köze-
lében, amely néhány jelkép viselőjévé válik számára, megkezdi az új 
életet. Változatlan marad azonban ragaszkodása ciklámenceruzájához, 
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amelynek elvesztése páni félelemmel tölti el, úgyhogy legszívesebben 
ujjához kötve hordozná magával, hogy mindig bevetésre készen legyen ;  
hogy gondolatait, merész és váratlan, gyakran szellemes és eredeti észre-
vételeit nyomban lejegyezze, miel őtt az újabb élmény elnyomná. Tolnai 
szenvedélyes író ember. Épp azért, mert a valósághoz hihetetlen fogékony-
sággal közelít és költ ői alkat, a képek ellenállhatatlan erővel ragadják 
meg, belső  kényszert érez, hogy mindent megörökítsen, intellektuális 
informáltsága pedig valósággal megdöbbentő . Amennyiben felismerni vél-
jük ezeket a tényeket, és szem előtt tartjuk a Valéry-idézetet, meg tudjuk 
érteni, miért is sikerült ilyenre ez a könyv. 

A legizgalmasabb megvizsgálni a könyvben a szerz ő  viszonyulását 
valóságyunkhoz. Úgy vélem, ez az a kulcs, amely segítségével „felnyitható" 
a Virag utca 3 Amikor megtörtént az új házba való beköltözés, megkez-
dődik annak „meghódítása". Tolnaiban intenzíven él egy világ, amely 
olyan, „akár a paradicsomkert", s talán ezt igyekezett az új környezet-
ben megtalálni. Tárgyakat fedez fel a szobákban, a paldáson, a kert-
ben, a szemétdombon, állattartásba kezdenek, s mindez gondolatokat, 
emlékeket ébreszt benne, amelyeknek az intenzitása valójában lebilincsel ő . 
A Virág utca 3-ban a mikrovilág heves „feltámadásának", a részletek, 
valóságdarabok különös életre keltésének lehetünk tanúi. Minden, de va-
lójában minden tárgy vagy hang, szó vagy szín, képzettársítások özönét 
váltja ki a szerzőnél, s ezt nehezen tudja zabolázni, vagy talán nem is 
igyekszik irányítani, hiszen a funkciómentes (vagy a „funkcionális" fe-
lesleges fogalom számára?) elkanyarodások szinte hemzsegnek m űvének 
epizódjaiban. Igen tömör nyelven szól hozzánk, úgyhogy sokszor ezote-
rikussá, követhetetlenné válik a szöveg. A nyelvi b űvészkedés egyszerre 
utal a szerző  költői alkatára és titkos, játékos szándékára: az olvasó 
orron való fricskázására. 

Tolnai igyekszik összeszedni magát, mégiscsak kialakítani egy töm-
böt, hiszen minden az új házzal kapcsolatos, annak kellene elképzelése 
szerint a központi helyet elfoglalnia művében. De a túlsagosan nagyvo-
nalú kitérők, a felbukkanó gondolatok ellen őrizhetetlen (vagy ellen őrizni 
egyáltalában nem kívánt) elkalandozása az alkotást százegy cserépda-
rabra töri 'szét. A valóság százegy töredéke nem áll össze zárt és kerek 
képpé. Ügy érzem, nem csak a nagy kísérlet nem sikerült, „nem hozta meg 
a várt eredményt", hanem a vele kapcsolatos és bel őle fakadó, merőben 
újszerű  „regénynek" megírása sem. Sokkal elfogadhatóbb lenne a köny-
vet mondjuk naplójegyzeteknek, reflexióknak nevezni, bár ez sem fedi tel-
jesen az igazságot, mert jelen van az esszé csírája és a prózai vers tor-
zója is. Valójában: a Virág utca 3 rendkívül összetett és műfajilag nehe-
zen behatárolható mű . 

De talán nem is fontos műfaji megjelölése! Az első  helyen az eszté-
tikai értéknek kell lennie. Tolnai intenzív belső  életet él, amely, úgy lát-
szik, nincs nagyon kapcsolatban a makrovilág élményanyagával. A való-
jában megélt csak indítékul szolgál a bels ő  gombolyag végtelennek tetsz ő  
fonalának pergetéséhez. Legtöbbször képekkel manipulál a szerz ő, a 
mikroélményt felnagyítja és homályos általánosításokkal zárja le. Meg-
határozatlan eredetű  félelem kínozza (milyen szörnyű  kor vár rá a nyoia 
vanas években? — teszi fel magának a kérdést), elvágyódik (többször útra 
kelne), nem leplezi, hogy tájunk nem szellemi hazája, hiszen Párizs az igazi 
otthona, ha azt elhagyja, „hazulról" utazik el, állandóan ösztökéli magát: 
„nem szabad szétszóródni, szétfolyni", a pénz Lčm érdekli, titokban tüdő-
vésztől retteg, leszögezi: „valamit csinálüi'in? nem elég csak másokat 
mikroszkopálni„, tehát feszíti az alkotás 'Vágya, a nagyvilágl7An való 
bátor cselekvéstől immár vonakodik: „éit inkább csak képzelődöm, .... 
csak papíron legénykedek", nem is csoda, hogy fiának azt tanácsolja az 
életre való felkészülés folyamán, hogy „ne igyekezzen", de ugyanakkor 
sok mozzanat nincs híján a humornak és ebben az a rokonszenves, hogy 
gúnyolódása őt sem kíméli. 
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Tehát ilyen lenne könyve alapján a szerző  viszonyulása a valósághoz, 
azaz: ez a viszonyulás határozza meg magának a m űnek arculatát. Vá-
ratlan fordulatai és bonyolultsága ellenére, hála végtelenül őszinte hang-
jának, a Virág utca 3 feltétlenül izgalmas olvasmány már csak azért is, 
mert bepillantást nyújt az alkotás m űhelyébe. Tanúi lehetünk az irodalmi 
mű  születésének, in statu nascendi pillanatképek bontakoznak ki a ma-
guk ős-eredeti cs iszolatlanságukban, szögletességükben és őszinteségükben. 
Hiszen a szerző  többször előttünk keresi a szavakat (hogyan is nevezik 
az állati eledelt? — kérdi, de nyomban folytatja az írást, mert a képzet-
társítás már tovább sodorja, takarmánynak, súgjuk meg neki játéko-
san, mert tudjuk, nincs híján ő  e szónak} lépít, kepeket villant fel, itt-ott 
esszéizál, mitizálja a részletet, kiderül: egyéni módon éli át a ' képz őmű-
vészeti alkotásokat, a könyv címlapján Borjan Bem olaj pasztellje, amely 

Tudomást falán függ. Tudoást szerzünk' kapcsolatairól más alkotókhoz, ide 
tartozik egy alkatilag hozzá némileg hasonló íróember, Balázs Attila is, 
akik szintén specifikusan élik át világunkat. Tehát még a művelődéstör-
téneti mozzanat is képviselteti magát. 

Ez a könv is azt igazolja, hogy Tolnai nemprózaíró, hanem köl-
tő . Amennyiben szem előtt tartjuk, hány könyve jelent meg már, akkor 
némileg meghökkentő  a megállapítás, miszerint Tolnai ebben a köny-
vében kisérletezőként mutatkozik be, márpedig mindegyik kísérlet 
valamilyen módon kezdet, újrapróbálkozás. Mintha egy városba került, 
siló-lakóházba szorult, a maga költőiségében megbéklyózott alkotó sze-
retett volna egy újabb kísérletet tenni annak érdekében, hogy megtalálja 
a benne élő  paradicsomkertet és egyéni hangon, a próza nyelvén számol-
jon be erről. Mint jómaga egy helyen megjegyzi, a „kísérlet nem hozta 
meg a várt eredményt" és a hozzá f űződő, belőle fakadó könyv sem si-
került talán olyanra, mint ahogyan azt szerz ője elképzelte. A Virág utca 3 
felemásra sikerült elegy, a tégelyben, ahol készült, túlságosan is sok-
féle elem keveredett, a szerző  túlságosan is a saját egyéniségével van 
elfoglalva, mikrovilágának feltárulkozásán van a könyv hangsúlya. Ez a 
befelé fordulás, a külső  világ ingereire történő  érzékeny és viszahúzódó 
reagálás, . irodalmi pillanatképünk egy mondhatni magányos jelensége. 
Ellentétben Tolnaival, igazi _prózaíróink újabb termékei, gondolok itt el-
sősorban Dudás Károly és égel László, valamint részben Bognár Antal 
regényére, a valóság, társadalmi-történelmi közelmúltunk lázas és meg-
szállott felderítői, ábrázolói. Üzenetük, úgy vélem, értékesebb Tolnai kü-
lönös hibridjénél. 

VARGA ISTVÁN 

KÍSÉRTŐ  MÚLT 

DUDÁS KÁROLY: Ketrecbál. 
Forum, Újvidék, 1983. 

Vidékies kisebbrendűségi érzésünk nem egyszer az újságírást hibáztatta 
irodalmi nyelvünk sírásójaként. A közhelyeknek a létfenntartást bizto-
sító kötelező  tisztelete ki sem bontakoztatja az alkotóer őt, nem hogy 
tönkretehesse azt; a nyelvet pedig a valoságot kifejez ő  funkciójában 
bénítja meg, mielőtt még elsorvasztaná - mondogatták régebben többen 
is. Kettőn múlik a vásár — válaszolhatj uk a kérdésre, s még csak nem 
is feltétlenül fontos Graham Green, 

válaszolhatjuk 
 és Huxley közismert 

példájára hivatkoznunk: Dudás Károly regénye onmagában is bizonyít-
hatja, hogy a publicisztikai tevékenység ihletett alkotó vállalkozást ala-
pozhat meg. 
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A . Ketrecbál úgyszólván folyamatosan valósítja meg a mai próza 
egyik vágyálmát: az egymásra villanó ellentétek és egymást taszító pár-
huzamok általi jelentésgazdagodást. Magó Gellért, a Nagy Vincét utolsó 
útjára szállító halottaskocsit látva, arra az id őre emlékezik vissza, ami-
kor Brazília, az álmodott élet felé indult meg a nyomorult zsellérek 
kocsisora. Ezután rövidesen a színészek csapata — baljóslatúan — a 
halottasmenet elől tér ki. 

Az azonosságok és különbözőségek szempotjából Brazília, mint hely-
ség- és országinév,; a hozzá tapadó asszociációk szembeállítása miatt fon-
tos. Magó Gellért a Tanyac7inhá7zal találkozván ösztönösen az indiánokra 
gondol. Később pedig a dél-amerikai őslakók és az itteni kihalófélben 
levő  lakosság erőszakkal terhelt múltjának és jelenlegi életképtelenségé-
nek párhuzamára utalnak gondolatai. 

Dudás ily módon társadalmi életünk főproblémái köré é • Etette re-
gényét. Az első  a jelen társadalmi és művelődésbeli sivársága. ögíött a 
két háborúnak és az időnként drasztikusan kiéleződő  osztályellentéteknek 
a mai embere magatartást meghatározó emlékei. A három főhős egysze-
rűen 'képtelen folyamatosan a jelenre vagy még kevésbé a jöv őre ossz-
pontosítani a figyelmét: önmaguk realizálásában gátolt vagy pedig (mint 
Horák Lajos) fenyegetett emberek. Apjuk vagy kora ifjúságuk sérelme 
sajog bennük, megnyomorodott, illetve el őrelátott vereségük miatt szo-
rongó emberek. Horák Lajos gondolataiban három katonaszerep (az 
apjáé, az ő  korábbi és a Tanyaszínház-be li szerepe) súrlódik undort 
keltő  kellemetlenséggel. Nem úgy a bábszínházzal kapcsolatos gyermek-
kori emlék, amely azonban nem csupán Horák hajlamának kibontakozá- 
sát jelzi , hi 	

tin 
szen a bábok az új társadalomnak azóta részben elárult jel- 

szavait harsogják. 
Dudás regényében tehát az idősíkoknak egymással való szembeállí-

tása funkcionális: múlt és jelen, eszme és valóság összehasonlítását szol-
gálja. Horák Lajosnak például akkor jut eszébe, hogy mit magoltatott 
be vele tanítója a honszeretetr ől, a szülőföldhöz való ragaszkodásról, ami-
kor saját szemével kell látnia, hogy az élet megcáfolta eszméit: az isko-
lát bezárták, és a falu is kihalófélben van. (A kett ősség magából a múlt-
ból is kibomlik: a tanító vidéki kallódásának tudatában szitkozódva adja 
elő  az állami tananyagot.) 

Anélkül, hogy filozófiai meggondolás vagy olvasmányélmény lopa-
kodna mögé, Horák Camus Sziszifuszának kett ősségében él. Főleg sze-
repét, annak lovagi nimbuszát érzi hamisnak: ,,...nem el őször osztottak 
rám katonaszerepet, olyan erőteljes viszolygás lepi meg, hogy kis híján 
földhöz csapja a kardot meg a csákót, legszívesebben rájuk taposna 
nehéz csizmájával, türtőztetnie kell magát: megy a darab; a derék ter-
mete miatt osztották rá minden alkalommal ezeket a katonaszerepeket, 
mert 'kifejezetten jól mutat rajta az egyenruha, akárcsak egykor az 
apján ..." A katona valósága mint kínos emlék lerombolja benne a játé-
kos képzelet katonaeszményét. Dudás könnyedén láttatja a hagyományos 
művészi formák elleni világszerte bekövetkezett lázadás lélektani okait. 
A színészi élet belső  ellentmondásai is hozzájárulnak a regény drámai 
feszültségének növeléséhez. Ahhoz, hogy a színész a színpadon (a Tanya-
színház előadásán) „szabad" lehessen, a rendez ői irányításnak kell alá-
rendelődnie. Mivel azonban ez sem lehet mindentől független, a darab 
szerkezetének váratlan módosítása elidegenít ő  hatású a rendelkezés vég-
rehajtásának szempontjából. Ami tegnap jó volt, azon ma változtatni kell. 
Az ok részletes kifejtésére nincs id ő. Az életlendület segít, ha--. -van.   Lenne, 
de sok minden akadályozza. 

Diderot szerint a színész az érzelmileg legfeszültebb jelenetekben is 
tiszta fejjel játszik. Dudás Horák Lajosa, ezzel szemben rossz közérzettel, 
intellektuális kiegyensúlyozottság nélkül, szinte önmaga ellenében. alakít. 
Számára visszataszító a valóság, amit formál. A tömegnek, az egyszerű  
falusi embereknek viszont éppen erre van szüksége. Beleéléseik teljes, 
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mint egykor a romantikus dráma aranykorában. Amit a színészek úgy 
izzadnak ki magukból, az az ő  számukra élő, emberi életet megtestesít ő  
valóság. 

A legnagyobb élményt mégis az jelenti, ami az els ő  pillanatban 
bosszúságot okoz: a teremtett és a tényleges valóságnak id őnkénti súrló-
dása, sőt összeütközése. Amikor a társulatot fuvarozó csacsik pihentükben 
„beleszólnak" a darabba, vagy ha a néz ők közül valaki jóindulatúan se-
gíteni akar a hősön. 

A regény kezdetétől lappangva jelen levő  ellentmondások az utolsó 
fejezetben súlyos és végül megoldatlan konfliktusokat okozva kerülnek fel-
színre, és a színészcsoport kordéja megsemmisülése után azon a gyász-
kocsin hagyja el a falut, amely elől, megérkezésekor, kitérni kényszerült. 
De hát a kezdet „csupán" jelképes volt, befejezése sem sokkal több. Nem 
tudhatjuk ugyanis: vajon Lajkó Illés engedett-e az életb ől való elvágyó-
dás Tanyaszínház szította kísértésének; s az is bizonytalan, hogy a hazát-
lanságnak melyik formáját fogja választani Magó Gellért: a brazillósit 
vagy a brazíliait. 

Hogy a színészek nem szent missziójuk b űvöletében járják a fal-
vakat, az Horák Lajos plasztikusan szemléltetett vívódásaiból is kit űnt, 
de kellemetlen következményekhez csak a komédiás és a falusi lány kö-
rül kirobbant verekedés során vezet. Az önfegyelmet és céltudatosságot 
visszaparancsolják az ösztönök; az élmény, a siker a fontos, szinte füg-
getlenül a tartalomtól. Bels ő  elemzés helyett tárgyilagos leírást kapunk, 
méghozzá a regény szerepl ői között az élettől legtávolabb álló Lajkó 
Illés nézőpontjával azonosulva. Lajkó az, akit a látottak még inkább meg-
erősítenek pesszimista meggy őződésében. 

A Ketrecbál három központi hőse képtelen teljesen feloldódni jele-
nében, ámde a közöttük levők látszólag maradéktalanul azonosulnak a 
színészek játékával, ahelyett, hogy a látvány által a magánélet labirintu-
sába engednék magukat taszítani. Nem a regény egészéb ől hiányoznak 
tehát a vidámabb színek, hanem csak a problematikus szerepl ők életé-
ből. Hogy mégis a három főhős beállítottsága a legjellemzőbb, azt a 
Lajkó Illés tudatából felmerülő  példabeszédszerű  bűvészepizódból tudjuk 
meg. A bűvész szemfényvesztés segítségével a gravitációs er őt szeretné, 
de kísérlete csődöt mond. Magyarázkodása a falusi emberek józanságát 
találja telibe: „az önök akaratával és összpontosításával volt a baj. Egy-
szerűbben úgy is mondhatnám: csődöt mondott a képzeletük." 

Dudás gyöngébb kondíciójú hegymászói számára ösvényt is épített, 
az ábécé betűivel jelölve meg, kihez tartozik egy-egy szövegegység. Nem 
az aggályoskodás eredménye e tette; prózája meglehet ősen bonyolult szö-
vésű, annál is inkább, mivel hősei lelkülete és múltja lényegében, de oly-
kor konkrét mozzanatokat illet ően is, azonos. Ez az azonosság a szárma-
zással összefüggő  sorsközösséget húzza alá. Túlságosan és a jelenig hatóan 
súlyos a múlt ahhoz, hogy Dudás h ősei által főleg előretekinthessen. Nem 
a törekvés hiányzik, nem a jó szándékból van kevés, hiszen a közöttük 
legszerencsétlenebb Lajkó Illés sem mondott le végképpen a családalapí-
tás második és talán végleges megoldást hozó kísérletér ől. A túl nagy 
gátlásokon, a terhes örökségen múlik minden. 

A gyér cselekmény és a három hős életének, a környezet múltjának 
és jelenének átvilágítása egy napra korlátozódik. Ekkor kísérik ki utolsó 
útjára Nagy Vincét, a falu korábbi vezet ő  egyéniségét. Ezért óhatatlanul 
is Faulkner egyik neves regényere, a Míg fekszem kiterítve címűre kell 
gonolnunk, ám a párhuzam megtéveszt ő  lehet, ha a hasonlóságot nem 
korlátozzuk csupán az alaphelyzetre. Nagy Vince, az „utolsó mohikán" 
halálával függhet össze a régi id ők alkalmi bicskázásait betet őző, a tel-
jes anarchiát felszabadító tömegverekedés. 
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Mondani sem kell, hogy a „ketrecbál", a regény címe nem csupán 
tájjellegű  érdekesség, hanem szimbólum is. Nemcsak azért, mert „bör-
tönbe" csak az jut, akit lopáson fognak, hanem azért is, mert a színé-
szek egy-egy pillanatra farsangszer ű  hangulatot teremtő  játéka nem ered-
ményez teljes felszabadultságot. Hogy miért nem, azt a három f őhős 
váltakozva elénk vetített lelki életének megnyomorítottságából is láthat-
nánk, ha a kocsmai verekedés végkifejlete nem bizonyítaná egyértelm űen 
az embert az állatvilághoz kötöz ő  erők legyőzhetetlenségét. 

A művelődési vállalkozás szempontjából tragikusnak tekinthet ő  befe-
jezés abban a szakadékban is el őlegeződött, melyet a Vitéz Lászlót ala-
kító színész érzékelt néz őközönsége és saját világa között. A Shakespeare 
Sir John Falstaffját idéz ő  monológjában saját megszenvedett, majd ba-
rátja meggondolatlan hódításában végül pusztító hatású nihilizmusának 
ad hangot. „Mi a becsület? Egy szó. És mi ez a szó, ez a becsület? Le-
vegő . Ez tiszta számvetés. És kié a becsület? Aki szerdán meghalt. És 
érzi a becsületet? Nem. Hát hallja? Nem. Akkor hát a becsület nem ér-
zékelhető? A halottnak nem. Akkor talán az élőkkel együtt él? Nem. Mi-
ért? Mert a rágalom nem szenvedheti. Akkor hát én nem kérek bel őle; 
a becsület csak festett halotti címer; és ezzel véget ér az én katekiz-
musom; megértik-e majd ezeket a t űszúrás-rövid mondatokat a tágra nyílt 
szemű , színházat még sohasem látott emberek, akik pedig egész életük-
ben becsületesek voltak, értené-e az apja, ha ott ülne közöttük, elfagyott, 
érzéketlen kezét az ölébe ejtve;" 

Az író óvatosan, mértéktartón bánik anyagával. Nem kényszeriti rá 
magát, nem erőszakoskodik vele, hanem alkalmazkodik hozzá. Nem fél a 
szociográfiától vagy a riporttól, és nem csak azért nem, mert ma ali^ 
van jó próza, amely nem használná épít ő  anyagként e műfajokat. Dudás 
nyelvének abban a lírai könnyedségében bízhat, mely alig érinti anyagát 
és máris felemeli. Ő  megteszi azt, amire regényének b űvésze képtelen 
volt: könnyedén győzi le a tömegvonzást. 

Talán egyetlen fenntartásunk lehet Dudás Károly regényével kap-
csolatban. Bármennyire is különbözzenek egymástól h ősei, a gondolkodás-
struktúra azonossága, mely els ősorban a mindhárom esetben azonos 
egyes szám harmadik személyű  elbeszélésmódnak köszönhet ő , talán a 
kelleténél jobban teszi őket egymáshoz hasonlóvá. Igaz, a közös gyökerek 
indokolják ezt az egyöntetűséget, kérdés azonban, hogy például az egyes 
szám első  személybe tett monológ, tehát a látszólagos különböz őség nem 
hangsúlyozhatta volna-e ki még inkább a lényegbeli egyezést. És még 
valami: a régi hazájában hontalanul ténferg ő  Magó Gellért hogyan buk-
kanhat „beszolgáltatást" játszó gyerekekre? Képtelen vagyok eldönteni: 
vajon túlzás ez vagy pedig az én ismereteim fogyatékosak. 

Némileg ironikus kicsengésű  véleményünk szerint els ősorban a 
Ketrecbál című  regényt kell dicsérnünk, s csak másodsorban Dudás 
Károly alkotói egyéniségét. Ezt „csak" azért, mert tollat ragadott s ezzel 
már eleve vállalta önmagát. Neki ugyanis etet a művet nem megírni lett  
volna nehezebb. A kihagyás, a lenyűgöző  <sűrítés művészete az övé. A fe-
leslegeset sikerrel hagyta ki, a b őséget ,példatárat" meggyőző,. egymást  
értelmező  példákrar tedttkálta. A lényeget~dja kortársainak _és — az  
utókornak: _ ~7 

Azon kevesek közé tartozik d, akiknek — éppffgy, a múlt felé for  
dulva — a jövő  számára is van mondanivalója.  

VAJDA GÁBOR  
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SZÍNES MAJOLIKAVIRÁGOK A HOMLOKZATOKON 

BELA DURÁNCI: A vajdasági építészeti szecesszió. 
Forum, Újvidék, 1983. 

Ifjúkoromban számtalanszor foglal-
koztatott a díszítőelemektől virító 
cifra paloták ,páváskodása". 
fővárosi rokon valahányszor ellá-
togatott szülővárosomba, gúnyos fö-
lénnyel mutatott városházánkra. 

„Meddig ékeskedik még itt ez a 
mézeskalács? ... Mire vártok ve-
le?... Hogy kiállításra vigyék Ba-
bapusztára vagy Apatinba? ' 

A fölületesen megírt új ságcikkek 
sem voltak sokkal kíméletesebbek 
sem az épületekhez, sem a tervez ő  
ménaököikhöz, mert a Városi Kávé-
ház márványasztalai mellett bóbis-
koló újságírók még csak nem is sej-
tették, hogy Lechner ödön és 
Raichle Ferenc műépítészek után 
hány maradandó név került még 
a márványtáblákra, hogy a búzán, 
kukoricán, a hízott disznón és a 
nagy alföldről idelopott lovon kívül 
más valami is nevezetessé tegye 
ennek a városnak a nevét... 

Mennyit kellett várni, és mennyit 
kellett átélni, mire eddig — ahol 
ma tartunk — eljutottunk. 

Nem egy esetben elhangzott már, 
de úgy látszik, nem elégszer, mert 
még mindig sok az alvó lélek ezen 
a tájon, s inkább befele élnek, sem 
mint hogy kinyissák ablakaikat. 

Ismét arról kell szólnunk, hogy 
jelentős mértékben gazdagítja va-
lamennyiünk számára a választékot, 
ha a könyvesboltjaink kirakataiban 
újabb és újabb műfajokkal jelentke-
zik kiadónk, s az utóbbi időben 
majd minden esztendőben újabb, 
még feldolgozatlan területekre viszi 
el kiadványaink kedvelőit. Művésze-
ti, művészettörténeti vonatkozásban 
cselekvési területeink kiterebélye-
sedtek, és mind kevesebb az a mű-
kincs, ami még ismeretlenül a múlt 
emlékeivel megmaradt nekünk. Id ő-
közben felnőtt egy nemzedék, ala-
posan fölkészült a munkára, s az ő  
segítségével megismerhetjük azo-
kat az alkotásokat, amelyeket el ő-
deink az eltelt évtizedekben, vagy  

több mint fél évszázada hoztak lét-
re itt, „a csakis búzatermésre" ki-
tűnően alkalmas fekete földeken és 
az aranysárga futóhomokon .. . 

A jelen pillanatban még több a 
rom, mint a ép műremek, mert 
hosszú évtizedeken át érintetlenül 
álltak egykori építészetünk létesít-
ményei nem csupán Szabadkán és 
Zentán, nem 'kizárolag csak Kama-
ráson és Babapusztán, Zomborban 
vagy Újvidéken (még e két utóbbi 
városban vannak a legjobb állapot-
ban a ma már műemlékszámba me-
nő  épületek), hanem még azokban 
a helységekben is, ahová még el 
sem jutottunk. 

Hosszú évtizedeken .át — csak-
nem a századfordulóig — a neves 
szakemberek alig foglalkoztak a 
vajdasági építészeti emlékekkel. Ha 
találkoztunk iás történelmi jegyeket 
magukon viselő  objektumokat is-
mertető  írásokkal — cikkekkel —, 
azok nagyobbára a napilapokban 
jelentek meg, mint hírszerű  beszá-
molók; komolyabb munkákat a fő-
városi művészeti szaklapok, folyói-
ratok tettek közzé. Igaz, meg kell 
mondanunk, hogy a mi vidékünkön 
a századfordulo előtt nemigen ta-
lálkoztunk hasonló vállalkozások-
kal. Még a dzsentrik, a dzsentroi-
dok sem építkeztek úgy, hogy az 
különleges figyelmet érdemelt 
volna. 

Kétségtelen, hogy ami a műépí-
tészet terén jelentkezett volna, az 
eppen a századfordulón emelkedett 
ki a régi, kimondottan alföldi épü-
letek és a még itt-ott megmaradt 
várromok közül. A barokk, a csúcs-
íves stílusok rajongói után jelent-
keztek a szecesszió hívei, akiknek 
már a jelentkezésük első  pillanatá-
ban az volt a törekvésük. hogy el-
szakadjanak a régitől, és merész 
formabontással az úgynevezett új 
művészet eddig ismeretlen vonalai-
nak teremtsenek itt termékeny te-
rületet. 

A bécsi júgendstilus művei, Gus-
tav Klimt megigéző  festményei ha-
tásukkal már akkor jelen voltak itt. 
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Azokban az években senki nem  
gondolt arra, hogy az új építkezési  
irányzat nálunk épen a Vajda  
ban hozza létre leganaradan • •  • • 
műveit. Mindezek ma is ismertek  
szerte a vén kontinensen, ahol a  
kiváló szakemberek mindig fi e-
lemmel kísérték sorsukat London-
tól, Párizstol, Roamától, Bécst ől,  
Budasttől Belgrádig, Zágrábig,  
Ljubljanáig. Tudták, betéve tudták,  
hogy ezen a területen mire vállal-
koztak azok a műépítészek, akiket  
itt is számon tartanak, ahol a mo-
dern styl, az art nuoveau, a Jugend-
stil, a stil floreale, a Sezession szü-
letett.  

A közelmúltban egy olyan mű  
került az asztalunkra, amely ezekre  
az eddiginél jóval nagyobb figyel-
met érdemlő  létesítményekre hívja  
föl a figyelmet, már alaposabb fel-
dolgozásban, mint ahogy eddig el-
vétve találkozhattunk velük a be-
vezető  sorokban emzlitett „kételyek-
kel" együtt.  

Ezért — élvezve szecessziós csar-
nokainkat — évek óta pontosan  
egy ilyen könyvre vártunk.  

Bela Duranci A vajdasági építé-
szeti szecesszió című  műve olyan  
megfogalmazású munka, amely nem  
csupán a szakemberek számára je-
lent hasznos kézikönyvet, hanem a  
széles olvasóközönség számára is  
az értékes és gyakran kézbe kerülő  
olvasmányok köré tartozik.  

Igein találóán a könyv első  há-
rom fejezete a kötet végén felsorolt  
forrásmunkák nyomán valósággal  
bedekkert ad az érdeklődő  kezébe:  
mielőtt még tájunk kiemelkedő  épí-
tészeti objektumainak részletes le-
írásába merülne el, ismerkedjen  
meg az olvasó az art nouveau, a  
Jugendstil, Sezession — mint új  
építészeti stílus — jellegzetességei-
vel, erényeivel és funkcionális adott-
ságaival, ami a korszerű  architek-
túra elsőrendű  követelménye, bármi-
lyen célt is szolgál a megadott stí-
lusjegyeket féltve őrző  épület.  

Ezután következik a dolgozat  
második része, amely már a megis-
mert művészettörténeti adatok nyo-
mán simán követhető, s a szerző  
olyan alapossággal dolgozta fel az  
Alkotok és alkotások cím ű  fejeze-
tekben a bemutatásra kerülő  ilő  objek-
tuxnokat, hogy a „laikus" olvasó  
egy pillanatra sem téved el az itt  

felsorolt elemek sokaságában. Ez  
különleges értéke Duranci munkájá-
nak, mert  kéziratait a  helyszínelés  
idején szerzett benyomások alapján  
állította össze, s így nem egy eset-
ben alkalma nyílt arra is, hogy az  
új stílus g~zz jeli tességére szemlél-
tetően rámut~ásson. A szabadkai  

Zsinagóga leírásakor, miután el-
mondta, hogy milyen díszítđeleTnek  
találhatók az épület külső  és bel-
ső  falain annak külön hangsúlyozá-
sával, hogy itt .  lépten-nyomon a  
modern építészet elvével találko-
zunk, az alkotók terveinek lényegét  
így fogalmazta meg:  

„A zsinagóga legnagyobb értéke  
(ami által a modern építészet el ő-
futárává vált) a szerkezetbeli újítás.  
A kupola itt ugyanis vasszerkezeten  
fekszik, ezt pedig nyolc erős oszlop  
tartja. »A vasoszlopokat nem kőosz-
lop imitációval burkoltatták a terve-
zők, hanem egy megszakítás nélkül  
való formával, amely lehetőleg oda  
simul a vas maghoz ... tisztán az  
a célja, hogy tűzveszély ellenébe  
megvédje  a vaskonstrukcziát." 

Egyik igen jelentős fejezethez  
érkezvén többek között ezeket ír-
ja szerzőnk:  

„Vajdaság leggyakrabban emle-
getett és legismertebb szecessziós  
épülete a szabadkai városháza. Ezt  
a szabadon álló, méreteivel lenyű-
göző  objektumot a múlt század  
utolsó évtizedeire jellemző  építésze-
ti stílus, az eklektika fogja körül. A  
városszerkezetből ily módon kie-
melkedő  városháza már az új szá-
zad hírnöke, de ugyanakkor a mi  
szempontunkból :nézve, olyan — 
némiképp elkésett — épületegyüt-
tes, amely a saját stílusuk után  
kutató magyar építészek útkeresésé-
nek második évtizedében jött létre."  

A „legismertebb" objektumról  
még csak ennyit:  

A szabadkai városháza„ ... egy-
részt Lechner <időn  dús képzelet  
nek és vizionáriusi tervezésének,  
másrészt pedig a célszerűséget  
szem előtt tartó modern építészet  
hatásának kereszteződésében szüle-
tett”. Munkatársai, „Jakab Dezső  
és Komor Marcell ... " művükben  
megteremtették a jővőbe vezető  
hidat".  

A kötet hasonlóképpen részlete-
sen ozik a másik kiemelkedő  

szecesziós -épülettel, a  
Ratiohlspalotá°vel., amely ma  

tehivatását]  mert az OrliZá-
gos i3 	Képzőművészeti T.l 	ó  
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székháza, melynek homlokzata a 
pályaudvarral szemben a platánsor-
ra néz. 

Külön értéke ennek a kötetnek, 
hogy fejezeteiben találkozunk végre 
a szabadkai Leavits-palotaa, a zentai 
tűzoltó-laktanya, a beocsini kastély, 
a babapusztai Fernbach-kastély rész-
letes leírásával, és ugyancsak külön 
kell megemlítenünk azt a két érté-
kes fejezetet, amely nélkül ez a m ű  
nem lenne teljes, sőt igéretet ad ar-
ra is, hogy a szerző  további kuta-
tásai nyomán ennek a hasznos 
munkának a folytatása — éspedig 
kötetben — nemsokára következik. 

Ez a két fejezet részben egybe-
illik a szerző  központi gondolatve-
zetésével, még akkor is, ha a sze-
cesszió jegyeivel csak itt meg ott 
találkozunk, de az új stílus kibon 
takozásánál a korábban született 
maradandó épületekről van ben-
nük szó. 

Az egyik fejezet újvidék építé-
szete a századfordulón. Duranci eb-
ben a részben olyan adatokat tár 
fel tartományi székvárosunk épít-
kezésének multjából, épp a század- 

forduló idejéből, amelyek ma is egy 
kor új vállalkozásainak eredmé-
nyeit hirdetik (köztük van a Matica 
srpska palotája és az újvidéki püs-
pöki palota). 

És végül egy kis líra is vegyült 
ebbe a kötetbe a természeti szép-
séggel és akarva, nem akarva az 
irodalomRnal párosítva. Még ha kis-
sé naivan hangzik is a Jakab és 
Komor építészeti együttese Palicson 
című  fejezetének els ő  pár sora, lí-
rai hatása van a képsornak a távo-
lodó romantika visszapillantása-
ként, de ugyanakkor a szerző  mind-
járt meg is dicséri a városatyákat, 
hogy már akkor gondoltak a „tu-
rizmusra", csupán ebből a szép és 
nemes gondolatból a Vigadón, a 
Víztornyon, a Női fürdőn, és az ak-
kor 

 
 még meglevő  Férfi fürdőn — 

mint objektumon — kívül még Ver-
mes Lajos közép-európai sportpá- 
lyai sem tudtak olyan igazi kirán-
dulóhelyet létesíteni Palicsból, 
amely tömegeket tudott volna ide-
csalogatni a természeti szépségek 
és a merész műépítészeti vállalko-
zások önfeledt élvezetére. 

LÉVAY ENDRE 

EGY KÖNYV KETTŐS TÜKÖRBEN 

Életjel évkönyv 4. 
Sajtó alá rendezte: Dévavári Zoltán, Horváth Emma, Lévay Endre. 
Veljko Vlahović  Munkásegyetem, Szabadka, 1983. 

A KULTÚRA HŐSEI 
Lassan odajutunk, hogy — ha már 
a többség a fizika törvényeitől sem 
függetlenül nem büntetendő  meg — 
ki kell tüntetnünk azokat a ritka em-
bereket, akik mindennapi életünk 
hulladékának csak azt tekintik, ami 
valóban az; azután pedig a felhasz-
nálhatatlant az illetékesek által ki-
jelölt helyre juttatják. Vaj on ho-
gyan jutalmazzuk meg az olyan fe-
hér hollót, aki, mondjuk egy folyo-
són eldobott csikket felemelve, an-
nak volt tulajdonosára mosolyog és 
a néhány méterrel arrább levő  ha-
mutálcába dobja a dohányzás ma-
radékát? Vajon hogyan emeljük ki 
az ilyen embereket? — morfondíro-
zok magamban, miközben arra gon-
dolok, hogy jelenleg még csupán a 
kultúra szikráinak lehetünk tanúi, 
a lángokra azonban még sokáig kell 

várni. De vajon kik azok, akik a fel-
lobbanást késleltetik? 

Elmélkedés helyett legcélszerűbb 
egészen konkrétan válaszolni a kér-
désre. Egy könyv egyik írásából idé-
zek: „... nagyon nagy kár, hogy így 
hánykolódunk egyik helyről a má-
sikra és tulajdonképpen sehol ott-
hont nem tudunk kialakítani. A fel-
szerelésünket sem tudjuk hol tarta-
ni, van némi bútorunk is. Nagyon 
fontos, hogy egy helyen legyünk, 
hogy egy termet berendezhessünk 
úgy, ahogy szeretnénk, mert higgyék 
el, hogy egy szépen berendezett me-
leg klubhelyiség vagy próbaterem 
rengeteget jelent." Aligha találná ki 
valaki: honnan és kitől vettük az 
előbbi idézetet. Nem egy alakuló 
zenekar szószólója kesergett, s nem 
is fellegjáró utópista áradozott. Az 
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Életjel negyedik (1983-ban megje-
lent) kötetéből, Horváth Emma ki-
tüntetett művelődésszervező  egyik 
nyilatkozatából származik a szöveg-
egység. A színhely — nem az infor-
máció, hanem a hangsúly kedvéért 
mondom — Szabadka. 

Az ellentmondás még kiáltóbb 
lesz, ha e néhány év anyagát felöle-
lő  szöveggyűjteménynek dr. Szöll ő-
sy Vágó László *hal készített beve-
zetőjéről is motiđunk néhány szót. 
A tanulmány szerzője az ember al-
kotóvá nevelésének marxista eszmé-
nyéből, valamint az Életjelnek azt a 
magasrendű  igényt bizonyos mér-
tékig már kielégítő , hiteles eredmé-
nyéből indul ki, mikor a művelődési 
mozgalomnak az iskolai oktatást ki-
egészítő  pedagógiai értékeit elemzi 
és az eddigi munkát elméletileg is 
megindokolja. Társadalmunk szelle-
mi őseire hivatkozva bizonygatja, 
hogy a kultúra nem megtűrt kísérő-
jelenség, hanem létfeltétel, amennyi-
ben az emberek valóban vállalják 
naponta hirdetett eszményeiket. 

A szöveggyűjtemény tanúsága 
szerint az utóbbi években nálunk és 
külföldön egyaránt nőtt az Életjel 
tekintélye, noha a művelődés kép-
viselői még mindig hajlamosak ar-
ra, hogy külsőségekre, „műkedve-
lésre" korlátozzák a lelkes amatőrök 
tevékenységének jelent őségét. Az 
Életjel produkciója szerintem töb-
bet tartalmaz a hivatásos m űvészek-
nek a teljesítményénél. Nem mint-
ha nem akarnánk meglátni a mutá-
lást és a lámpalázat, és nem is csu-
pán azért, mert a lelkesedés, a még 
megvalósulatlan ambíció sokszor fe-
lül is múlja a rutin gépiességét. Az 

A CSODÁT MŰVELNI 

Az Életjel évkönyv negyedik, csak-
nem félezer oldalas dokumentumkö-
tete azt a Németh László-i gondola-
tot testesíti meg elsősorban, hogy 
miként válhat a gályapadból labo-
ratórium. A két és fél évtized hét-
köznapjaiban számon tartani, kér-
ni, összegyűjteni, rendszerezni az 
élőújságra vonatkozó minden doku-
mentumot, robotos feladat, de csak 
így érdemes csinálni, a teljesség igé-
nyével, hiszen csakis így válhatott 
a 25 évi ,betakarítás négykötetnyi, 
új veté 	is alkalmas kulturális 
értékek 	évé. 

A negyedik évkönyv, az 1978 és 

Életjel által művelt amatőrizmus 
— ahelyett, hogy elkápráztatná, le-
nyűgözné a nézőt — együttműködés-
re serkenti. Az már másodlagos kér-
dés, hogy a későbbi évek során mi-
lyen környezetben eredményeznek 
termést a felszívott javak; „csak" 
emberséget vagy pedig művészegyé-
niséget alapoznak meg. Az Életjel a 
„csak"-nak, a minimumnak a válla-
lásával teremt — a mi viszonyaink 
között — maximumot. Azt teszi, 
amire sajnálatosan kevés a pozitív 
példa manapság: gyakorlat által ta-
nít emberségre. 

A mozgalmak változó objektív és 
ugyancsak változó szubjektív ténye-
zők függvényei, ezért — értékelés 
céljából — nehéz őket összemérni. 
Ha arra gondolunk, hogy társadalmi 
életünk sznobizmusa az elmúlt év-
tizedek során milyen nagy mérték-
ben elpuhított, saját eszményeink 
karikatúrájává torzított bennünket, 
akkor a huszonhatodik életévébe 
lépett, sok száz rendkvül változatos 
tartalmú előadást megrendezett, 
sok ezer részvev őt foglalkoztatott 
Életjelnek a szerepét olyannak kell 
látnunk ma, mint amilyen a Hídé 
volt a háború előtt. önigazgatási em-
beri viszonyokról ugyanis mindad-
dig nem beszélhetünk komolyan, 
míg az önzetlenség és ezzel együtt 
az alkotószellem nem diadalmasko-
dik bennünk. Az önzetlenségre és az 
alkotó szellem pártfogására viszont 
az utóbbi két és fél évtizedben az 
Életjel mutatta nálunk a legszebb 
példát. 

Irányítói és rendszeres munka-
társai hősök. A kultúra hősei. 

VAJDA GÁBOR 

1983 közötti tevékenység krónikása, 
egy új arculatával tűnik ki: sokkal 
több elmélyült tanulmányt, kitekin-
tőbb írást, riportot tartalmaz, ame-
lyek szerzői valóban a tiszteletre 
méltó negyedszázados múlthoz mél-
tó módon az általános érvényű  dol-
gok megfogalmazására;törekedtek, 
s egy kicsit emberközelbe hozták az 
élőújságot. 

Az évkönyv bevezető  írásában 
Herceg János az irodalomtörténeti 
és munkásmozgalmi hagyományőr-
ző  rendezvények és kiadványok. Yt9 . 

nulatának jelentőségét tömöríti, Ko. 
peczky László pedig lakonikus böl 
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csességű  Köszönt őjével ünnepli az 
évfordulót. Dr. Szöllősy Vágó Lász-
ló tanulmánya a korba ágyazva, a 
társadalmi viszonyok marxista meg-
világításával összefüggésben tárgyal-
ja az irodalmi, népművészeti, for-
radalmi hagyományokat ápoló mű-
sorok, képzőművészeti, zenei, mű-
emlékvédelmi rendezvények helyét 
és szerepét, emellett művészeteszté-
tikai, pszichológiai és pedagógiai ve-
tületében is megvizsgálja az Élet-
jel funkcióját. 

A kötet felépítésének érdekes for-
dulata, hogy erről az átfogó szellem-
horizontrol hirtelen egy közelképet 
szemlélhetünk, emberközelségbe ju-
tunk, mégpedig az Életj el-rendezvé-
nyek 1 őbb közreműködőinek, a 
Csáth Geza Művészetbaráti Kör tag-
jainak irányítója tesz vallomást a 
szép beszéd, a versmondás műhe-
lyéről, pontosabban a műhelypadló-
ra hullott forgácsokról. „A forgács 
fürtökké faragott fa. Munka nyo-
ma" — ennek az örömet, de sokszor 
szomorúságot, verítéket és akarás 
nyomát hordozó munkának a mű-
helyébe pillanthatunk be. S érdekes-
mód, épp e forgácsok villantanak 
fel olyan lényegi és egyre idősze-
rűbb kérdéseket, mint például a 
rendezvények látogatottsága; hisz 
hosszú távra nem megoldás az egy-
re ismétlődő  „szervezett" közönség-
kör, de sajnos az is tény, hogy már-
már az előkészületektől a kivitele-
zésig minden egy ember nyakába 
szakad, amit bármily lelkesedéssel 
és hihetetlen energiával is végezzen 
valaki, nem győzheti. 

E kérdéshez talán tanulságos 
adalékul szolgálhat éppen a 25. év-
forduló alkalmából összeállított 
reprezentatív műsor, az Életjel szár.. 
nya alatt fölnövő  tehetségek és ne-
ves előadóművészek fellépése. Ter-
mészetesen irreális volna a hétköz-
napokon is számon kérni ilyen szín-
vonalat, ám az egyre igényesebb és 
kritikusabb közönség igényli az 
egyéniségeket, az eredetiséget. Más-
felől a műhelymunkában óhatatla-
nul is .kivetítik a munkadarabok az 
erős egyéniségű  mester keze nyo-
mát. Ám ha ez a hatás nem jut át 
a tanítványok sajátos, egyéni szűrő-
jén, akkor csak hű, pontos mású 
utánzatok születnek. Ilyenkor pedig 
valóban jogos az új, az ilyen értel-
mű  újítás iránti igény. 

A versmondás roppant nehéz, 
kristálytöménységű  ségű  műfaja után a 
Kosztolányi Dezsđ  Irodalmi Szín-
padról kapunk átfogó ke'pet. Az 
utóbbi öt évben egy szerbhorvát 
nyelvű  együttes gazdagítja a mű-
sort, s ezzel az Életjel szép példá-
ját nyújtja az együvé tartozás esz-
méje ápolásának. 

Az évkönyv két legterjedelme-
sebb anyagrésze az Életjel-rendez-
vények és a könyvkiadás visszhang-
ja. 

Az utóbbi öt évben egyre több-
ször gazdagítják az élőújság műso-
rát zenei és képzőművészeti rendez-
vények is. Ezt tanúsítja például 
több értékelés, lírai feljegyzés, de 
a helytörténeti, műemlékvédelmi és 
népköltészeti műsorok egyre erősö-
dő  vonulatát is . jól érzékelteti a do-
kumentumkönyv. 

Az Életjel könyvkiadási tevékeny-
sége is egyre nagyobb visszhangra 
talál a kritikusok körében, akik el-
sősorban azt emelik ki, hogy a sze-
rény anyagi lehetőségek ellenére 
milyen hézagpótló szerepet tölt be 
ez a tevékenység, újabbnál újabb 
felkutatlan területet hódítanak meg 
a 'kis példányszámban megjelenő  
könyvek. 

Végiglapozva az Életjel el őző  há-
rom 

 
 évkönyvét, jelentős (130, 280, 

430 s csaknem 500 oldaa17 "számsze-
rű  gyarapodásról beszélhetünk, de 
már az úttörő  munka kezdetén szá-
mot adhat az első  évkönyv kiemeL 
kedő  színvonalú megmozdulásokról. 
Ilyen tartalmi vonatkozásokért is 
érdemes visszalapozni a kezdethez. 
Az első  évkönyv például olyan éjjel-
be nyúló irodalmi estekről, ponto-
sabban vetélkedőkről számol be, 
amelyek résztvevői 16-18 éves kö-
zépiskolások voltak, a témakör pe-
dig a jugoszláviai magyar iroda-
lom; az élőújság pódiumán pedig 
igen sok színész vendégeskedett .. . 

A negyedik évkönyvet ilyen szem-
besülésekkel kellene többször is 
kézbe venni, hogy az elkövetkező, 
ötödik kötet minél több olyan éL 
ményről számoljon majd be, amely 
a nézőben, olvasóban maradandó 
nyomot }fagyott, s Nagy László sza-
vaival mondhatnák a buzdítást a 
csoda varázslóinak: „Műveld a cso-
dát, ne anagyarázdi" 

GUBÁS ÁGOTA 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 30. KÖTETE 

KENYERES KOVÁCS MÁRTA 

Fölszállott a sármány 
(Balladás versek) 

Vékony, alig kétíves kötetbe gy űjtötte össze balla-
dás verseit Kenyeres Kovács Márta, amikor úgy érezte, 
hogy nem lesz hozzá kegyes a sors: nem teszi 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 m űveit 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 kisméret ű , 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 áll, 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 ihletés ű  fedéltervét ć , 
illusztrációit Vankó Basa Lenke készítette. 

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



(1978.-1983)  

MEGJELENT  

~Cetyel 

 

Az eddigi háromnál is vaskosabb az Életjel, negyedik év-
könyve, amelyben az utóbbi öt évben kifejtett tevékenységével  

kapcsolatos dokumentumokat gyűjtötte 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 Dezs ő  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-ismeretterjesztő, 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 íjvidéki 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  

Vel j ko Vlahovi ć  Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg cara  

Jovana Nenada 15), vagy pedig 1000 dinárért megvehető  a Fo-
rum újvidéki és szabadkai, valamint a szabadkai Napredak  

könyvesboltjában.  


