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ZÁKÁNY ANTAL 

MELYIK ÚTON HOZZÁD? 

Hét lépés mától 
a Teremtésig vissza, 
hét. háborúság, 
az Úr minden 
napjára rendelt: szülő  
és öldökl ő, örök Jelen .. . 
Mondd, Békesség, 
te titkon őrzött angyal, 
kinek a kincse, 
rabmadara vagy te, 
hogy tudjam, 
kitől raboljalak el?! 
Egyszerű, de sorsos 
döbbeneteim ládájában, 
íme, 
nincs már mit keresnem:  

elhagyta azt minden 
súgva beszél ő  talány :. . 
És ezután már' rnošt-  
vakká v čtrázsolt lélek, 
fenyeget ő  kezek erdején át 
melyik útra térjek? 	• 
A Békességhez, Hozzád, . 
melyik út vezet? .. . 
Félig élni csak tebenned, 
létezve sem lenni 
egészen, és súlyos k ő táblád 
a Célig elcipelni, 	- 
mely semmire nem felel — 
lásd be, Mindenség, 
már pusztán csak 
embernek lenni is 
mekkora teher....  

ASSZONYSORS -- VILÁGVÉGZET 

Mama, mianyánk 
asszony, 
ki vagy az emlékezetben, 
aki már 	 - 
talán az Ég 
egyik palotájában, 
angyalokat szolgálsz, 
mert szolgáló voltál 
akkor is, 
szép sz űz korodban, 
fajtalankodó magyar 
méltóságosok 
mocskos Szodomájában, 
Pesten . . 
Látogass meg, ha lesz id őd' 
egyszer, 
ha nem bajlódsz kölykekkel, 
mosással, 
edénykorommal, 
mianyánk, asszony, 
szállj egyszer le 
a csillagos esttel, 
és verj meg minket 
sugárkezeddel, 
mianyánk, te fényességgel teljes. 
Mianyánk, mama, 
ki élsz az emlékezetben, 
ki nálunk, 
élő  holtaknál .is 'jobban 
tudsz és látsz mindent, 
mert örök fáklyalobbal 

a Létbe égetett, 
tiszta látás lettél  lettél... 
Mama, 
ki egykor korpás kenyeret 
adtál a megmart ebnek, 
rézreszelékkel, veszettség ellen, 
most kellenél nagyon, 
rontás idején az éjnek, 
most, veszettség verte kor 
döntő  órájában! 
Most, amikor már 
nem termékenyít ő  
asszonysors a férfiasság; 
nem a porontyát, 
nem jöv őt félt ő  aggodalom 
az embererősség, 
nem aki bajban 
megidézné igazságtev ő  
eszméletét: az ősét; 
mianyánk, mama, 
ki már sem gyökér, 
se szirom, se'kéreg 
nem vagy, de a csoda, 
a tisztító t űz: a viráglélek 
lettél, most segíts! 
Gyáva, 
de ezerszer bitang férfiasság 
ítéletvetője, 
megtiprója ZegyéZ te, mert 
asszonysors világvégzet, 
már bizonyosan egyre megy . 
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AZT MONDTÁK 
A VÉNEK ... 

(Gergőnek) 

Szegény voltam — mondták —, 
amikor megszülettem, 
mert testemnél jóval kisebb 
kenyérhez mértek, 
hozzád,` 
kalapnyi egér 
heti gazdagsága, 
akkor oly csodálatos 
és olyan szent kiscipó .. . 
Szegény voltam, 
amikor megszülettem, 
azt mondták a vének: 
kis csobbanatnyi része csak 
Isten- mérhetetlen tengerének, 
Krőzosz fáradt, 
csordahajtó ebének 
öröméhez is kevés... 
Sohasem is mondták, 
titokban ugyan 
előttem mért tartották, 
hisz 
a parányi hangya tudta: 
nem koldus a neve annak, 
kinek az élettel adatott meg 
a rejtelmek sokaságával ringatag, 
Mindeneknek vére: 
a Víz . 
Szent félelmetesség nagy, nagy 
országa, Víz, 
vakok el őtt rejtő  nyilatkozás, 
lehettél volna az egyetlen, 
nagy kincsem akkor, 
hogy ha a tekenő  helyett 
újjászülő  
mélyedbe dobtak volna, 
akkor, mikor még anyám keble 
volt a boldogító, 
megváltó rengeteg, 
amikor még befelé szóló szájjal 
jajgattam érted, 
amikor befelé néz ő  
szemmel kerestelek .. . 

JERIKÓ 

Nincs a közelben senki... 
és így most 
a szemeimhez szólok. 
A szemeim, a szemeim 
megértenek .. 
Messze, magamban 
a rejtélyes tenger 
öblében hallgató Létben, 
két szemem, 
szívemnek két kezei 
keresik 
átkozott Jerikó város 
falainak porát .. . 
Minek kell Jerikó 
szívemnek? 
Minek az eszméletemnek 
a rom?. .. 

Nem lett bizony, nem lett 
a tanulság, nem 
az embernek mentsége 
és soha nem is lesz 
belőled se, tűzb ől és 
hamuból lett fölismerés, 
s belőled sem, 
imádsággá kövült rémület, 
te jajgató siralom .. . 
.. és ti, szívemnek 

kezei, két szemem... 
keressétek a Lét 
mélyén a Tanulságot, 
mert úgy 
mondatott meg rég: 
a Tanulság bizony 
az egyetlen Út . . 

Jerikó, Jerikó 
én korsó-testem, 
te az Ég 
szemét ől naponta 
föl-föltámadó törmelék  törmelék... 
Mi lesz a lelkeddel, 
amikor már 
átokra sem hallgat, 
kürtszót se hall... 
Jerikó, mi lesz, 
te elátkozott város, 
te Istent és lelket 
elválasztó fal...? 

UTAM ODA VISZ ... 

E négy fal közé 
beidézett Kozmosz 
az én világom. 
Az iTr rendelése 
Így lenni ennek már most, 
örök-egy pillanat idejére, 
míg másként nem határoz, 

tartván a semmi pórázán 
erőtlen lelkem a foglár, 
ci várakozás... 
Az Úr mondotta 
a teremtés soha-napján: 
útjahagyott, 
céljaveszett reménység, 
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porba nyomott, 
sánta életkészség, 
mely kincset, 
értelmet nem lelne 
az Ég suhogó szárnyai alatt, 
se vigaszt, biztatást 
nem a fűszál 
hajnali harmatában, 
nem a kelő  nap mosolyában, 
nem az öltözköd ő  
természet bizakodásában — 
maradjon veszteg 
kalođájáb, in, 
.hányódjon kín 
és társtalanság vackán 
az indító jelre várva. 
Ha kell, 
örökétig is! .. . 
Ám megnyittatik a rács, 
ha mag hull 
a lélek földjébe, 
ha piros virága lobban 
a törődésnek 
a pusztába hurcolt 
létéért egy másik Másnak, 
ember képében nyüszít ő  
riadalomnak, 
a pusztába, 
melyben nem sarjad 
se holnap, se betevő  falat, 
se békés szó, se kinyújtott kéz; 
megnyitattik a rács, 
megpattan a zár, 
ha társat kiált a magány, 
kéz után röppen a kéz, 
visszhangért jajdul a szó, 
melegért a vacogó vér! 
Ám egyetlen titkot sem rejteget 
nagy iszákjában 
a Lét 
Véges Végezetig, 
a mag is csak napokig 
tarthatja fogva 
vasmarkában 
az induló csírát, 
és mert 
hogy őskort 
egymástól tanultak 
élni 
minden csodálatos tünemények, 
minden, 
mi élni sürög 
és reszketve sürgetni késztet, 
így lépek ki ezért 
én is a kalodából: 
lényemb ől, önmagamból, 
a titokkal, 
mely zárat tör 
és rácsot rombol, 
a titokkal, 
mely abból az 
iszákból való, amelyet cipel 
a Lét, 

és ami sürget, már 
nem a kaloda gyötrelme többé, 
az a bizalom napos lankáin. 
szorongó, 
hívó társbégetés .. 
S tiszta gondolatruhát öltve, 
megfürödvén 
a jó szándék forrásvizében, 
hatvanhat évnyi göncöm 
hagyva, 
elindulok az úton, 
mely a lankára visz .. . 
Négy fal közé vakult 
Látó Mindenség, 
rabtartót bocsátsz el, 
amikor 
kinyitod markod el ő ttem, 
vigyázva löksz el, 
hogy össze ne törjek: 
mert porszem valómban 
az Istent félted; 
nem is az esend őségem 
szánod, 
nem is a korhá 
csontjaimat óvod, 
hisz még rám hulló 
örök fényed sem 
törik meg estemben — 
mert birtokában 
minden bölcsességnek, 
tévedhetetlen, te, 
egyedül tudod, hogy 
mit ér egy embersemmiség! .. . 
És napfordultával 
már most, 
(ki egyébre sem méltó), 
ki morzsát vett csupán el 
mérhetetlen kincsedb ől, 
a bölcsességből 
pisla lámpásul, 
látó szeme világa: 
örök Lángod 
egyetlen szirma helyett — 
hadd bukjak ki 
koldusszegényen, 
de bizakodó vakon 
rejtélyeid csodálatos tárházából 
ama másik Eszméletedbe: 
a verőfénybe, 
ahol nem halálos 
zuhatag a világosság, 
ahol lámpással mérhető  
a Nap ragyogása és 
parányi morzsával 
a Lét — 
oda, ahol már talán 
napfordultával 
a nevemmel elfutó visszhang 
lepihen a lankán, 
Meri tudja már, 
hogy utam oda visz . • . 

1984 
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KEZFOGA,S OK  

ALEKSANDAR TIŠMA. 

HIT ÉS HITSZEGÉS 
RÉSZLET A VERE I-ZAVERE CÍMÍÍ REGÉNYB ŐL 

Kiderült, hogy Stepanovék mégis az id ősebb Rudićot várták, nem tudván 
mire vélni a tartózkodását: ünnepl őbe öltöztek, Millan Stepanov sötétkék 
öltönybe s nyakkendő t kötött, a háziasszonyon fehér • blúz és fekete szok-
nya volt. De miután. mindketten kimentek a vendég elé — Stepanov vissza-
fogta nyakörvénél a -tacskót ; - az asszony kinyitotta a vaskaput és hátra-
terelte a gyereket =, pillanatnyi. meglepetésüket elfojtva huzamos- id őre 
fellélegeztek. A férj elengedte..:a kutyát s ez a bizalmatlan morgást abba-
hagyva vidám farkcsóválással szaglászta körül az érkez őket, Magdát 
pedig egyszerre hidegen hagyta három gyerekének rakoncátlankodása, akik 
ugyanis észrevették anyjuk felszabadultságát s fittyet hánytak- a röviddel 
azelőtt elhangzott intelmékre, hogyan kell viselkedni egy id ős doktor bácsi 
előtt. A társaság • tagjai többé-kevésbé úgy ismerik egymást, mint a béke-
beli gimnázium egykori diákjai •és — a gyerekek kivételével — kortársak 
tulajdonképpen ; -' Stepanov alig. néhány évvel id ősebb, mint Szergej és 
Eugén, s még a ház felé menet,' miközben veréssel fenyegeti a Herkull. névre 
hallgató kutyát s kérleli a gyerekeket, álljanak félre az ú-tból, vendégei 
vállára teszi lapátszéles. tenyerét. Csaknem ellágyul, nagy sötét szeme kidül-
led a megilletődéstől,. miközben közli velük, hogy régóta • él benne a re-
mény, eljön .az alkalom, amikor két ilyen neves régi barátjával találkozik, 
és sajnálatos, hogy • csak az üzlet hozhatta így össze őket. Odabenn, a 
tágas üvegezett 'verandán, amelyet .kis vaskályhával f űtenek, újabb megle-
petés éri a csaholássál .és • gyerekzsivajjal kísért vendégeket. két :alak emel-
kedik fel a fonott karszékekb ő'l,• Schultheis Baltazár és Lebensheim Inge. 
Ismét kezelés, vállveregetés,- Szergej megillet ődik, mert Baltazár, a néhai 
kedves osztálytárs; .Franz fivére; és Inge, ez a különös jelenség els ő  
pillantásra meghódítja. Illetve a múÍltbeli Inge hódítja ' meg, mert .ahogyan 
Baltazár határozott . fellépés re, • fehér bőre, rőt haja "Franz - valamivel me-
legebb, puhányabb lényét juttatja eszébe — s nem éppen váratlanul -, 
a felegyenesedő  asszony'.:helyett a szürke lovaglónadrágot és testhezálló 
szürke kabátot visel ő ' kislány sziluettje jelenik meg, akit Franz és Baltazár
társaságában látott egykor. - Móst sudár termet ű , halovány arcú, határozott 
mozdulatú szőkeség, rászegezi füstszínű  tekintetét, eltűnődik' • s nyitva 
felejti elmosódó körvonalú duzzadt száját, és kissé nyirkos kezét fogva 
Szergej úgy érzi, egészen kitárulkozik előtte az asszonya Nem hagyja 
nyugton ez az érzés, nem is igyekszik szabadulni t őle, ellenkezőleg, öröm-
mel veszi tudomásul, mert Inge közelében tartja, s így kénytelen olyas-
mit közölni vele, ami érdekelheti és ő  is 'figyellrriesen 'hallgatja .Inge 
válaszait. Az első  ilyen -szavak emlékeket idéznek, Franzra vonatkoznak, 
akihez ifjúságának leglelkesebb id őszaka fűződik, az az idő , amikor 'arra 
készült, hogy vadász legyen,- afrikai őserdők kutatója, bennszülöttek jóte-
vője. Az ilyen emlékezés, ha. gúnyolódástól mentes, márpedig most ilyen, 
keresetlen halk szavakkal. jár, š - .így akaratlanul közel kerül egymáshoz 
a testük, a-társaság- többi .tagját. meg Eugén köré taszítja egy .láthatatlan 
•erő . Szélesebb az a'kör, többen. ; -ilkotják, más a témája, természetesen, áz 
utolsó találkozás-.óta _ eltelt hosšzú id ő  változásairól "esik a . legttQbb. szó. 
Van, akinél szembetűnnek e változások s a közlés ..az egyébként` is-. ny-il- 
vánvaló dolgok szavakba öntését, jelenti csupán: hogy Stepariovél': šók-
gyermekes férj és feleség, házuk vendégjárástól zajos, Eugén magányosan 
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él, a külsejéről sincs ki gondoskodjon. Kevésbé érthető  Schultheisék álla-
pota, habár feltűnően új és praktikus mindenük, ragyogóan célszer ű, ami 
arra vall, hogy könnyen vásárolnak s dolgaik — cip ő, ing, fűző, csat --
rendben tartása sem okoz gondot, mert mind e ragyogás csak akkor 
nyer értelmet az idegen környezetben, ha megmagyarázzák, úgyszólván 
lefordítják annak a világnak a nyelvére. Baltazár vállalkozik erre, ismer-
tetője száraz, de kimerítő : a háború után közös életet kezdett Ingével, 
mondja, a semmiből kezdték, időközben jól bejáródott szállítóvállalat 
tulajdonosa lett, a központja Bécsben van, a kirendeltségei pedig Auszt-
ria, sőt, Németország különböz ő  vidékein; azért utaztak ide, hogy meg-
tekintsék s esetleg pénzzé tegyék a lakást, az örökséget, amely több évi 
pörösködés után az ölükbe pottyant. E jelentés, jóllehet meggy őző, mert 
igazolja a keltett hatást s utal az értesülésre, amely ehhez a találkozáshoz 
vezetett, valószer ű tlenül hangzik Újvidék szívében, Stepanovék földszin-
tes öreg házának otthonias, lecsitult hangulatában, ahol csak jelent ősebb 
állami vállalkozás, óvatos emelkedés képzelhet ő  el, ezért csend támad, 
elakad a beszélgetés, ugyanakkor Szergej és Inge diallógusa is megsza-
kad, ennek oka egészen más ;  védekezés, a cinkos szerelmeseket hallga-
tásra kényszerítő  elővigyázatosság. Stepanov, akit a házigazda szerepe a 
közeledés tüzének szítására kötelez, elégedett ömlengéssel töri meg a 
csendet ;  terjengős áradozására a találkozás els ő  percétől kezdve készülő-
dött: — Eh! — kiált fel. — Minek firtatni az új dolgokat, ett ől úgyse 
leszünk fiatalabbak. Ahogy elnézlek benneteket — fordul külön-külön min-
denkihez, meleg tekintettel, barna kezének átfogó mozdulataival egye-
sítve a társaságot —, egyszer űen az a benyomásom, hogy itt, ebben az 
órában feltámadt a mi régi Újvidékünk, és bocsássatok meg szerénytelen-
ségemért, mindannyiunk szül őföldje, Vaj daság. — Bátorítóan hunyorog 
mindenkire. — Hát nem? Hát nem mi vagyunk a békebeli Újvidék, ami 
már nincs, ami az idő  mélyére, süllyedt? Nem mi vagyunk az újvidéki 
gimnázium, a mi gimnáziumunk diákjai? Gyere, Magda, csatlakozz hoz-
zánk! — szólítja, invitálja a feleségét, aki kivált a társaságból, hogy behoz-
za a pálinkásüveget és a poharakat. — Mert te is közénk tartozol, mint 
az ócskavas a fészerbe. Hehe! Ni csak! Mind itt vagyunk. Én is, t ősgyö-
keres . bácskai, ennek az annyi munka és verejték árán term ő  zsíros föld-
nek a szülöttje, és te, Balti, meg te, Inge, a germán szorgalom és lelemé-
nyesség képviselői az én fáradságot nem ismer ő  Magdámmal együtt, akit 
megkérünk, főzzön nekünk kávét, jó, Magda? És Rudić  elvtárs, nemcsak 
a dombos Szerémség, hanem a távoli szláv Kelet hajtása, amely mindig 
is lázadást, forradalmi nyugtalanságot hozott erre a mi síkságunkra, és 
barátunk, Patak Eugén, a könyvbarát, .a par excellence bibliai, hogy is 
mondjam, talmudi felfogású értelmiségi. És mindannyiunkat, ily külön-
boző  származásúakat egyazon leveg ő  egyesít, az anyatejjel szívtuk ma-
gunkba, poros levegő , egészségtelen levegő , mondják, de az egész világon 
nincs párja és minden akadályon áthágva visszatérünk hozzá. Ennek örö-
mére, ennek a visszatérésnek és találkozásnak az örömére emelem 
poharam, isten hozott benneteket! — Mindannyian felállnak, ' szá-
jukhoz emelik teli poharukat, iszogatnak, közben mosolyognak Vagy 
nevetnek Stepanov szónoklatán, túlzásnak, s őt, sületlenségnek tűnik, 
de félreérthetetlen őszintesége mégis magával ragadta, legy őzte őket, akár-
csak az ital, amelynek erejét kortyonként szívják magukba. Eugén meg, 
legkevésbé lévén italhoz és társaságbeli fesztelen viselkedéshez szokva, 
azt hiszi, kiváló műveltségének bizonyítására ösztönzi a házigazda e ki-
nyilatkoztatással, hangos szónoklásba kezd: — Les racines! Biztosan rájuk 
gondol. A gyökerekre, amelyekre Maurice Barres még 1895-ben rámuta-
tott, témájukat a L' áme de la France et la guerre című  munkájában 
dolgozta fel a legalaposabban. Spengler is körülbelül ugyanabban az id ő-
ben mutatott rá a problémára, csak negatív oldalról közelítette meg, mint 
á földrajzi, tehát úgyszintén földi művelődési erek lehetséges és szükség-
szerű  .elapadására. Gondolom, Schopenhauer munkája a legeredetibb e 
tekintetben; .mert rávilágít az embernek nemcsak .a földhöz, hanem az 
élethez való kötöttségére. De rajta is túltett Einstein, aki metafizikai di-
menziót adott a témának. •-- Csak Einsteint ne említse! — szakítja 
félbe Stepanov, nem méltatlankodva, mint els ő  pillanatra gondolni lehe- 
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tett, hanem megindulással, amelyt ől ködös lett a szeme. — Tudjátok-e, 
hogy ő  majdnem a miénk, igen, igen, bácskai, méghozzá valódi, alig két-
száz méternyire innen, ahol ülünk, áll a ház a Kiszácsi úton, ahol fele-
ségével, Milevával lakott, talán éppen a relativitás elméletét forgatta fejé 
ben, ami kifejezetten síksági gondolati termék, úgy bizony, mert csak a 
síkság széles, végtelen ege sugalmazhat olyan mindent átfogó és ugyan-
akkor leegyszerűsítő  elképzelést a világűrről. Mi itt mindannyian medi-
tálók vagyunk, mi, e föld csalódott, önmagunkkal vívódó nehéz emberei, 
sokszor kétségbees ő  meditálók, mennyire különbözünk a sasszemű  hegyi-
ektől, akik úgy látnak mindent, akár a tenyerüket néznék. Mi ellenkez ő -
leg, a magasba nézünk, az égre, s ha lefelé fordítjuk tekintetünket, a 
földre, ugyanolyan végtelen síkságot látunk, mint az ég s e sík csüggeszt 
és szomorít bennünket. „Sírva vigad a magyar", mondja a nóta, itt szü-
letett, ezen a síkságon, tele van melankóliával, s amit mond, minden itteni 
nemzetre érvényes. Tudja-e, elvtársúr, hogy itt, ennek a termékeny Vajda-
ságnak a földjén, amelybe ha gumitalpat ültetsz, holnapra csizmát terem, 
tudjátok-e, hogy itt ugyanakkor a lakosság számához viszonyítva a leg-
több öngyilkosság történik a földkerekségen? Leszáll az alkony, feltámad 
a kossava , s az emberek seregestül kötik fel magukat a gerendára, és te-
szik ezt olyan természetességgel, mint másutt jó éjszakát kívánnak. És 
miért? Éheznek talán? Fáznak? Nem, ez a föld minden javat megad, amit 
a biblia Izráelnek ígért, csak éppen nyugalmat, biztonságérzést nem. 
Mert ha feltekintenek, az ég mutatja magát, és a széles alföldi ég min-
den nyugalmat és biztonságot elnyel, mint valami kifordított szakadék. 

Fogy a pálinka az üvegből, hatását hirtelen fékezi a kávé, Magda 
hozza be egy nagy tálcán, s most már a kevésbé beszédesek is felbe 
vülnek a gondolataik közlésére és f őleg arra, hogy mérsékeljék Eugén 
és a házigazda állításainak eltúlzott határozottságát: Szergej halkan meg-
jegyzi Ingének, még szerencse, hogy a pannon síkságon túl, Belgrádban 
él, különben talán ő  is felkötötte volna magát, s akkor nem láthatta volna 
viszont Ingét, Baltazár felveti annak lehetséges voltát, hogy a lélek álla 
potára a földrajzi komponens mellett a társadalmi berendezéshez való 
viszonyulás is hat, Inge azt válaszolja Szergejnek, hogy ismer ősei közül a 
legkevésbé kelti öngyilkosjelölt benyomását. Ismét külön közlésekre tago-
lódik a beszélgetés, szavakra, amelyék érthetetlenné válnak, összefolynak, 
kivéve a legközelebbi hallgató el őtt, zsibongás támad, belehasít a rövid 
játék után a verandára tör ő  éhes gyerekek éles hangja. Magda Stepanov 
felpattan, hogy ellássa őket, ám az ura, aki a szónoklás hevében már 
levette a zakóját és meglazította a nyakkend őjét, visszahívja a konyha-
ajtóból s a többieknek is harapnivalót kér — ha te is úgy gondolod, hogy 
megérdemeljük — teszi hozzá tréfásan. Szergej szabadkozik, az órájára 
néz, itt az ebédid ő , mondja, hazavárják; ám Stepanov hallani se akar a 
búcsúzásról, „most, amikor ilyen szépen összejöttünk", és miután Inge 
lángoló arccal, mély hangon váratlanul megkérdezi, Újvidéken lakik-e, 
Szergej habozik. Nem is tudja, feleli, gondolkodnia kell, miel őtt pontos 
választ adna, ám úgy tűnik, valójában nincs is otthona. Hát Ingének? — 
kérdi gyorsan a bizonytalan állítás folytatásaként s a válasz hasonlókép-
pen csaknem durva s könnyen fut ki a felbiggyesztett szájból: — Legalább-
is nem olyan, amilyet képtelen lennék elhagyni. — Most Szergej pirul el, 
a kihívásra válaszolva mintha szégyentelenül lemeztelenítette volna az 
asszony s milyen váratlanul, az ura el őtt, és feláll, megkérdi, telefonálhat-e. 
Inge az, aki készségesen felajánlja, hogy eligazítja; kilépnek 'a verandá-
ról, Szergej úgy érzi, rajtuk függ minden szem, pedig hallja a beszélge-
tésből támadt hangzavart; az utcai szobába mennek, a red őnyök csaknem 
egészen leeresztve és a félhomályban alig látni az asztalt a telefonnal; oda-
lép, tárcsáz, vár, szeme csücskéb ől látja, testével érzi, szorosan mellette 
áll az asszony mozdulatlanul. Gondolkodás nélkül, legbels őbb sugallatra 
átkarolja a derekát, az ágyékának a domborulatára teszi kezét, sima és 
langyos a ruha alatt, id őközben jelentkezik az apja, s amíg válaszolgat 
neki és tudomására adja, hogy késni fog az ebédr ől, magához vonja az 
asszonyt, a hóna aljától a lábikrájáig hozzásimul, Szergej nem felél az 
öreg fogorvos kérdéseire, aki pedig idegesen faggatja a késés oka fel ő l 
és á megbeszélés lefolyásáról; hallgat, elégedett, -hogy így veszteg -marad- 
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hat Inge mellett, a bels őjéig érzi a szorosan hozzásimuló asszonyt, isme-
retlen illatát, lényének egyre nagyobb mélységeibe sodorja az a bódító 
erő , amely hatalmába kerítette, amint meglátta; végre felrezzen apja sza-
vaira: = Halló! Haillasz-e még? Mi történt? — mire ő  néhány nyugtató 
szóval félbeszakítja: — Semmi, semmi, minden rendben, odahaza elmon-
dom — és leteszi a kagylót. Most egyedül vannak, az a zavaró hang se 
ékelődik közéjük, másik kezét az asszony csíp őjére teszi, maga felé fordít-
ja, hogy szájon csókolja. Abban a pillanatban nyikordul az ajtó, Magda 
jelenik meg a szobában, kérdi, minden rendben van-e, az ételt feltálalta, 
teszi hozzá, ők ketten megkésve szétrebbennek az oltalmazó félhomályban, 
és kilépnek a veranda fényére. A tányérokon sonka- és sajtszeletek sora-
koznak duzzadó bácskai uborkák és hivalkodó sörösflaskók társaságában, 
mindenki eszik-iszik, Szergej is, már-már legszívesebben leinná magát. 
Inge ismét mellételepedik, ételért nyúl,' kezében félrebillenti a hosszú 
söröspoharat, id őnként váltanak egy-két szót, nem annyira a jelentése a 
fontos, inkább az alkalom, hogy nézzék egymást. Inge hamuszín tincse ki-
szabadult a csat szorításából, homlokára hullt, Szergej valahogy kiszoil-
gáltatottna'k és megindítóan fiatalnak látja, úgy érzi, el kell simítani azt 
a tincset, meg kell simogatni az asszonyt. Persze türt őzteti magát, de 
emiatt feszültségben telik az id ő , természetellenesnek tartja ezt a türt őž-
tetést; tudja, az sincs rendjén, hogy ilyen sokáig ül ott, pedig régen elfo-
gyasztották az ételt, megitták a sört, végére összeszedi magát, feláll, ma-
gához inti Eugént, aki Le Bont idézi Stepanovhoz hajolva, majd imbo-
lyogva búcsút vesznek a'társaságtól. — Csakhogy egy szó se esett a lakás-
ról! — állítja meg őket a küszöbön Baltazár kiáltása. Csodálkozva ocsúd-
nak fel, mintha láthatatlan fedezékb ől szólították volna őket, ám dereng 
elő ttük valami, a megjegyzés csakugyan helyénvaló, Stepanov visszatartja 
Szergejt, belekaroil, a kapuig elmagyarázza, mit várnak el t őle, illetve a 
mindannyiuk által nagyra becsült és tisztelt apjától: azt, hogy vegyék meg 
a jelenleg Inge tulajdonát képez ő  lakást, természetesen jutányos áron, 
ebben könnyű  lesz megegyezni. Mikor ugrik át ismét Újvidékre? Na lám, 
hát akkor a `következ ő  vasárnap. Nagyszerű  lesz ismét talállkozni, most, 
amikor ilyen váratlanul összemelegedtek. S ez végül is sokkal fontosabb 
annál a vacak lakásnál, hát nem? Barátokként válnak el; csoportba ve-
rődnek a vaskapunál, ott vannak a gyerekek is, integetnek Szergejnek és 
Eugénnak, akik mámoros fejjed és még kavargó rejtett benyomásokkal 
távoznak. 

VASAGYI Mária fordítása 
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DRAGAN ŽIGIC 

ÍGÉRETEK IDEJE 
(Az idők zárt ajtaja előtti munkásköltőnek) 

Szív mentén egy hajó 
Rajta viharon túl 
Senki rokona én 
Szabadságnál szabadabbul 

Vihar mentén folyik le minden 
Tömérdek szó üres céltábla 
Mesék susognak fejemben 
Ígéretek hazugságvirága 

Reggel nélkül nem vártam be napot 
Éjszakáim se fogatlanok 
Elárasztják a holnapot 

Gyengéd — durva a csalás szó 
Folynak a szavak, 
A víz s a csillagok 
Az ígéret-virág 
Mily gyümölcsöt nem hozott 

SZAVAK NÉLKÜL 

Szó nélkül 
A ház üresen kong 
Sötét - sarkokból 
Csend morog 

Az éj üveg szöv ője 
Esőből sötétből 
Firhangot font 
A fal repedésein 
A nap kiosont 

Idők szürkítette óra 
A falon 
Haddal bekerítve 
Két mutató 
Kardozik az id ővel. 

KÁVÉHÁZI MONOLÓG 

Milyen szépen cseng majd koponyánk 
Ha az üresség benne tanyát üt 
Éhségtől jóllakottan a világűr alján 
Holnap gyönyörű  romok leszünk 

Veszeked ő  szavak a nyelven egymást ölik 
Alantas pillanatot vár a sötétség magva 
Csillagos mez őn kivirágozzék 
Gyökerét csont jainkba vájja 

Ősidőkből valaki figyelmeztet 
E bolond gépet állítsuk le végre 
Pőre őseink nincsenek messze 

Ha elül századoknak hangja 
Nézzünk utána bennünk az őslétnek 
Mentő  célhoz Napvirág vezethet 
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BORA MLADENOVI Ć  

FEJEM MÁSIK ÉLETE 

E fa alatt fejem 
Megköti a magasságot 

E fa alatt fejem 
Megszünteti a hasonlóságot 

Sötét sejtelem 
Meleg hamujában 

E fa alatt fejem 
Halált kutat 
A halálban 

E fa alatt fejem 
Önmagát leendő  gyümölcsökbe rejti 

Rossz sejtelmeket 
Fényt marasztal 

E. fa alatt fejem 
A feledést csírájába fojtja 

FORDULAT 

Koponyámban a gondolatolt 
Oszlásnak indultak 
Rothadnak 

A szív oly csapást mér rájuk 
Miről nem tud az emlékezet 
Csatában 
Lándzsaként 
Szavakkal szurkálta össze 

Most 

Ha nem lesz szerepcsere 
A reményt 
Holt kételyek fel nem szítják 
Kialudt tűzb ől 
Az id ő  ki nem csírázik 
Lesz táplálék b őven 
A virágoknak 

Lesz bizony — fordulat 

ALEKSANDRA STRAHINI Ć  

ATOMBOMBA  

Esők többé nem esnek 
A nap sem melenget 
Sehol a Hold. ezüstje 
Porrá lesznek` 

Mily. hideg falak 
Akár sötét barlangok köve 
Mi nem reménykedhet 
Életét adhatja 

Sűrű  ködben a madarak kirepülnek 
Szárnyuk fájdalmas görcsben 
E csodás' természet 
Mintha elragadná boldogságuk 

Hervadt a harmatos virág 
Füveink is sárgák 
Hangyák kukačók giliszták 
Magukat mélyen földbe ásták 

Furesá jelenség ez 
Élettelen terrriésžet 
Há až ember legyőzte - 
Atonibor ibávál ízekre szedte. 

SZENVEDÉLY 

A szenvedéllyel játszom 
Bennem darabokra törik minden 
Sötétbe kapaszkodom 
Elveszejt a fájdalom 

Ne játszadozz te bolond szív 
Rajtavesztesz e játékon 
Szenvedélyt ől elragadva 
Örvénybe zuhanunk 

A sötétség leple alatt 
Hever a test mezítelen 
Kezet görcsöl a fájdalom 
A szeretett iránti vonzalom 

Forró a test 	 . 
Benne až acél megolvad 
Megszakad `a játék • 
A. léányálmók elmúlnak. 

URBÁN F. Gábor 
fordításai 

631 



ÖRÖ KSÉG  

RÓNAY LÁSZLÓ 

„ÉKEZETEK NÉLKÜL ..." 
- RADNÓTI MIKLÓS UTOLSÓ VERSEI —  

A KÖLTŐ  SZÜLETÉSÉNEK 75. ÉS HALÁLÁNAK 40. ÉVFORDULÓJA 
ALKALMÁBÓL 

1944. november 9-én „a felh őzet kissé .felszakadozott". Csütörtök volt, 
délután három óra körül. A huszonkét, ereje végén járó munkaszolgálatos 
ekkortájt fejezhette be a tömegsír megásását, melybe azután, a tarkón 
lövést követően valamennyiüket sietve bedobálták és elföldelték. Ebb ő l 
a henyevészett tömegsírból kerültek el ő  Radnóti Miklós utolsó versei, 
melyek e fokról fokra kiteljesed ő  lírikus egyértelműén világirodalmi ran-
gú költővé avatták, a legnagyobbak méltó társává, olyan kivételessé, aki 
közvetlen közelségb ől tudta megénekelni a halált, melynek arcába tekintett, 
s pontosan írta le vonásait. A végs ő , „Ž.agubica fölött; a hegyekben", Bor 
ban, Cservenkán, Mohácson és Szentkirályszabadján írt versek el őtt szü-
letett, 1944. május 19-r ől datált Töredékben már felvillan. e halálos korszak 
pontos rajzának igénye a közismert költemény bevezet ő  szakaszában: 

Oly korban éltem én e földön, 
mikor az ember úgy elaljasult, 
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra, 
s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg, 
befonták életét vad kényszerképzetek. 

De ezekben a versekben a majdani véget még általánosítva jelenítette 
meg, s ha magát az Etna kráterébe mosolyogva hulló Empedoklészhez 
hasonlította is, még nem járta végig s nem szenvedte át minden ször-
nyűségében a kráter poklát. Május 19-én született a Töredék, mely már 
a címével is a befejezetlenséget, a kiteljesülés lehetetlenségét sugallja, s 
május 20-án Radnótit Vácról behívták utolsó munkaszolgálatára. Mint 
Tolnai Gábor „A Meredek út végső  szakasza" című , megrendítő  tanulmá-
nyából pontosan tudhatjuk, a transzportot május 27-én Vácott vagoníroz-
ták be, s ekkor tudták meg tagjai, hogy Borba szállítják őket. Az Út olykor 
gyönyörű  vidékeken vezetett át, a vonat nem egyszer megállt, mert a 
szövetségesek bombázták a németek kezén lev ő  városokat. A transzport 
június 1-én vonult be a táborba, s másnap 402 embert teherautókon átszál- 
lítottak a Heidenau-lágerbe. Az elhanyagolt tábor szögesdróttal szegé-
lyezett fakerítés ölelte körül, a villanyvilágítás és a vízszolgáltatás nem 
működött. A munkaszolgálatosokat reggel hatkor ébresztették, majd dél-
után ötig-hatig földmunkákat kellett végezniük: földet forgattak, erd ő t 
irtottak. 

Itt, ebben a környezetben írta a költ ő  öt nagy versét, melyek anélkül, 
hogy elszakadnának a valós környezet szorongató realitásától, egyre szé-
lesebb körben fogják be magukba a lét teljességét, s jelenítenek meg olyan 
általános életérzéseket, melyeknek végpontjában a Nyolcadik ecloga útnak 
eredő  csapatát láthatjuk, anélkül, hogy sejtenénk, hogy ez az Erőltetett 
menet szörnyűséges és halálba vivő  valósága lesz, A Hetedik ecloga 1944 
júliusában született, az utolsó „képeslap" 1944. október 31-én. E két dátum 
közé fogható be Radnóti Miklós . utolsó korszaka, melyról méltán írta 
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Ortutay Gyula: „ ... Radnóti Miklós életér ől s költészetéről szólva először 
mindig is a végső  pillanatokról kell beszélnünk. Nem kezdhetjük másként, 
nem hallgathatunk ezekr ől a végső  napokról, ezekről az utolsó költemé• 
nyekről. Egész élete, jelleme s költészete is végleges formát, értelmet nyer 
itt — de erről a végső  pontról kiderül az is: egész élete, költészete méltó 
emelkedés volt e könyörtelen, megrendít ő  magaslathoz." 

De nemcsak Radnóti lírai termésének egészében, hanem még ezek-
ben a legutolsó versékben is megfigyelhet ő  a belső , szerves és talán tuda- 
tosnak is nevezhet ő  önkiteljesedés igénye, olyan folyamat, melynek során 
az apró, tapintható és tragikusan egyértelm ű  élettények szövedékéb ől is 
kivágta magát a költő , s meg tudott formálni egy olyan létrendet a maga 
számára, melyben e szörny ű  valóság által hitelesítve, de mégis fölötte fel-
sejlik az életnek egy más, az emlékek varázslata által finomodó min ősége, 
amelyet már a Hetedik ecloga befejezése is sejtet: 

Alszik a tábor, látod-e drága, suhognak az álmok, 
horkan a felriadó, megfordul a szűk helyen és már 
újra elalszik s fénylik az arca. 

Az egyes verseken belül is megfigyelhet ő  a különféle minőségek 
egymásnak való feleseltetése: a deszkán, férgek között fekv ő, kiszolgál-
tatott ember képzelete segítségével teremt magának egy teljesebb, boildo-
gabb világrendet, melyb ől jórészt hiányoznak ugyan azok a messianisztikus 
távlatok, melyeket az eclogák mintájául szolgáló, s Radnótit m űfordítása 
révén megtermékenyít ő  Vergilius hasonló műfajban írt költeményeinek 
egyike-másika tartalmaz, de a huszadik századi lírikus mégis h űséges ma-
radt a műfaj eredeti tartalmához, amikor annak határait a jöv ő  felé is 
kitágította, s a régi pásztorokhoz Hasonlóan a versnek olyan szerepet tu-
lajdonított, mely meghozhatja a vágyott, remélt békességet. Ezt az idilli 
világrendet azonban nagyon is földi érzésekhez köti: mindenekel őtt a 
„hitves" valóságosan felidézhető  képéhez: „ ... mégis eltalálok hozzád, 
— megjártam én a lélek hosszát" — írja a rá oly jellemz ő  míves pontos-
sággal, s valóbán, ezekben az útolsó m űvekben a szeretett lény legigazibb 
képét vetíti elénk, mely annál hitelesebb és bens őségesebb, minél inkább 
tagadja azt a fájdalmas, a hétköznapi valóság. 

Megfigyelhető  a feleseltet ő  törekvés a nagy versek formaválasztásá-
ban is: klasszikus veret ű  hexameterek, lágyan, szelíden lépdel ő  jambusok' 
mellett majdnem játékos hanglejtés ű  költemény is megjelenik, a Gyökér, 
melynek dalszerű  lebegése a népdaloknak azt a világát idézi, mely oly 
magától értetődő  természetességgel játszatja egybe az életet és halált, egy-
más szerves kiegészít őiként: 

Virág voltam, gyökér lettem, 
súlyos, sötét föld felettem. 
sorsom elvégéztetett, 
fűrész sír fejem felett. 

Radnóti utolsó verseiben azonban nemcsak a nagy érzések feszülnek 
egymásnak s találkoznak élet és halál mezsgyéjén, hanem a költ ő  legsze-
mélyesebb érzelmei is. A keltezése szerint „augusztus—szeptember"-ben, 
ugyancsak a heidenaui lágerben írt Levél a hitveshez már az indításban 
jelzi ezt az ellentételezést: „üvölt a csönd fülemben s felkiáltok, — de nem 
felelhet senki rá a távol — a háborúba ájult Szerbiábol...", s a következ ő  
hasonlat- és metaforasorban még karakterisztikusabbak az ellentétek: 

Mikor láthatlak újra, nem tudom már, 
ki, biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, 
s szép mint a fény s oly szép mint az árnyék, 
s kihez vakon, némán is eltalálnék, 
mert bujdokolsz a tájban és szememre 
belülről lebbensz, így vetít az elme; 
valóság voltál, álom lettél újra ... 
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Ezeket a látszólag kibékíthetetlen távolságot jelz ő  személyes érzelmeket 
épp a hitvesi szerelem érzése fogja egybe s hidalja át. Ez az az érzés, 
mely arra készteti e sokszor s joggal „angyali"-nak mondott költ őt, hogy 
a 2X2 józanságával vessen számot sorsával, hogy kiküzdje magában a 
szívósság és a kitartás erényeit, s azt a valóban „hatalmat ér ő" nyugalmat, 
mely összes utolsó versein elárad s még a legtragikusabbakat is kiegyen-
súlyozottá, végérvényessé és befejezetté teszi. Az emlékekb ől, a visszatérés 
reménységéből kovácsol belső  erőt, a lélek ereje forrósodik vallomássá a 
Levél a hitveshez zárlatában, s voltaképp ez a formáló tényez ője a Gyökér-
nek is, melyben a címadó fogalom a megköt ő , szilárdságot, tartást adó 
magatartás jelképe; :a költ ő  önmagára érti a gyökér-fogalmat, s ebben a 
keretben ugyanazt az élethelyzetet fogalmazza at, amelyet például a Hete-
dik eclogában kifejtve ábrázolt. Itt is felvillannak az ellentétek, ebben a 
költeményben is a képzelet megnyugvást és fényességet adó kikezdhetetlen 
hatalma az egyik legfontosabb fogódzó: 

A gyökérben er ő  surran, 
esőt iszik, földdel él 
és az álma hófehér. 

Van ebben a versben egy izgalmas, talányos, aránylag ritkán emle-
getett s elemzett kép: „De a gyökér tovább él lent, — nem érdekli a ,vi: 
lág, — csak a lombbal teli ág. // Azt csodálja, táplálgatja, — küld néki 
jó ízeket, — édes, égi ízeket." Mint ugyancsak Tolnai Gábor minden apró 
részletre kiterjedő  kutatásaiból tudhatjuk: Radnóti ezekben az annyi meg-
próbáltatást hozó és őt fizikai vonatkozásban rendkívüli módon igénybe 
vevő  hónapok során ismerhette meg a nevelés, a másokat szellemi javak-
kal táplálás nagyszerű  örömét. Vasárnaponként irodalmi délutánokat tar-
tottak a foglyok számára, a költő  a többi között Arany János Szondi' két 
apródja című  balladájáról adott elő , majd Racine-ról, a francia klasz-
szikus drámáról és a szívéhez oly közel álló, verseiben is megjelen ő  Gar-
cía Lorcáról. Lorsi Miklós a táborba is magával vitte heged űjét, ő  szol-
gáltatta a zeneszámokat. A halál közvetlen közelségében így jutott osztály-
részéül Radnótinak a „lombokkal teli ág" táplálásának élménye, jóllehet 
e képben az ő  folyvást kiteljesedő  lírájának jelképét is ott sejthetjük. 

Augusztus 17-én fejezte be A la recherche ... című  versét, mely nemcsak 
választott formájával, de a benne megelevenített élmények okán is szo-
rosan kapcsolódik az eclogákhoz. A „régi szelíd esték" visszaidézésével, 
a baráti társaságok emlékezetének újrafelvillantásával bizonyára azt az 
ihlető  közösséget galvanizálta életre, melynek körében „jelz ők ringtak a 
metrum tajtékos taraján", azaz a költészet számára mindig oly fontos 
mesterségbeli kérdéseiről esett a legtöbb s akkor még legfontosabbnak 
látszó szó. E baráti társaságban vetette fel Trencsényi-Waldapfel Imre 
egy a Horatius nosterhez hasonló kötet elkészítésének tervét, melybe az-
után Radnóti maga is fordítást vállalt, a Pásztori magyar Vergiliusban 
meg is jelent a IX. ecloga általa készített tolmácsolása, mely a saját eclo-
gáinak ösztönzője volt. E „régi szelíd esték" során merült fel el őbb 
egy folyóirat alapításának terve, mely azután az Argonauták címet kapta, 
és az antikvitás hazai újraéledésének egyik érdekes dokumentuma volt, 
majd egy nagy lírai békeantológia terve, mely már nem készült el. Az 
A la recherche ... pontosan határozza meg, mit jelentett •a költészet és 
a költői mesterség tudata a fiatalok számára: „sziget és barlang volt né-
kik e társadalomban" — olvassuk a versben, mely a , ;szabadság angya-
lá"-nak jótékony védelmét mindenkire kiterjeszti, aki meg 'akarta és meg 
tudta őrizni a szellem érintetlenségét és tisztaságát. 

Az eclogákhoz köti az A la recherche ..: t a választott forma is, s 
még inkább az a klasszikusokra utaló szóhasználat, mely különösen a 
jelzők kiválasztásával utalja a verset abba a hagyományba, melyet — rész-
ben Kerényi Károly ösztönzésére, de utóbb nála id őszerűbb élettartal-
makhoz kötve — éppen Radnóti nemzedéke támasztott föl a harmincas 
évek második felétől. A „bölcs"-nek nevezett borozások (bizonyára azok 
is voltak, hiszen közben komoly költ ői kérdéseket feszegettek Radnótiék), 
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a „szépmosolyú"-ként aposztrofált fiatal n ők s a többi jelzős szerkezetek 
nemcsak tudatos :archaizálás szülöttei, de csodálatos bizonyságai annak 
is, hogy a lét legkiszolgáltatottabb helyzeteiben is meg tudta őrizni a 
költő  a líra méltóságát. Az avantgarde vonzásában indult Radnóti épp 
akkor írta legszebb, legharmonikusabb verseit, akkor lelt rá a leghibát-
lanabb klasszikus formára, amikor létének keretei széthullóban voltak. 
(A versek szóhasználatával alighanem hagyományt folytatott, de terem-
tett is,  hiszen hasonló szerkezetek léte és ismerete nélkül bizonyára ne-
hezebben születtek volna meg Devecseri Gábor Homérosz-fordításai.) 

Az A la recherche .. , mindvégig kérdéseket exponál, 'amelyekre a 
költő  ismeri a választ — „mert ami volt, annak más távlatot ád a halál 
már" —, exponálásukkal mégis olyan lírai helyzetet teremthet, melyben 
egymásba fonódik a múlt és a jelen: „a háború hallgatag évei közben" 
a költő  épp a múltat idézve őrizheti meg szellemi szuverenitását, a „jajjal 
teli Szerbia ormán" érez rá végérvényesen, hogy „torzóik aránya ki-
bomlik". - 

Augusztus második felében bizonyossá, vált, hogy a különböz ő  láge-
rek munkaszolgálatosait a központi, bori táborban vonják össze. A hat-
ezer, meglehetősen gyenge testi állapotban lev ő  foglyot innen igyekeztek 
olyan területekre átirányítani, ahová még nem ért el a felszabadító szö-
vetséges hadsereg ágyúinak morajlása. Augusztus 23-án elterjedt az in-
dulásra várakozó foglyok között Románia kiugrásának híre. Ezen a napon 
tett pontot Radnóti utolsó eclogája, a Nyolcadik végére. 

A versben a költő  és a próféta be izélgetnek a vergiliusi eclogák 
hagyománya szerint. Utóbbi „a régi nagyharagú próféták egyike", Náhum, 
„Elkós városa" szülte. Nem az els ő  prófétaalakja Radnótinak. 1937-ben 
például Habakuk prófétát idézte Lapszéli jegyzet Habakuk prófétához 
című  költeményében: 

Városok 	Kihűlt már, 	 Ételem, 
lángoltak, 	fekete 	 italom 
robbantak 	parázs; 	 keserü. 
a faluk! 	bennem még 	Kormozz be 
légy velem 	lánggal ég 	 talpig te 
szigoru 	a tüzes 	 fekete düh! 
Habakuk! 	harapás! 

Habakuk és Náhum nemcsak azért rokonítható próféták, mert köny-
veik egymást követik az ószövetségben, könyvük felépítése is közös vo-
násokat mutat. Náhumé hatalmas zsoltárral indul, mely a világ gonosz-
sága miatt haragra gerjedt Jahve pusztító hatalmát idézi, de a bevezetés 
végén a reményt is felvillantja: „Jó az Úr, menedék a szorongatás napján. 
Jól ismeri azokat, akik benne bíznak, ha jön az áradat. De akik ellene 
támadnak, azokat kiirtja, sötétedésig üldözi ellenfeleit." Habakuk próféta 
és az Úr párbeszédével indítja könyvét, s azok a szemrehányó szavak, me-
lyekkel az Erőszak uralma ellen tiltakozik, bizonyára egyetért őn visszhan-
goztak a huszadik századi költ ő  tudatában is. 

A Nyolcadik eclogában megjelenő  Náhum könyvének második feje-
zete nagyszabású látomás, mely egy jobb s igazabb korszak eljövetelének 
képét rajzolja meg. Ez a messianisztikus elem szinte az egész ószövetsé-
gen végighúzódik, s Radnóti versében is megzendül. De vissza-visszatér ő  
eleme Radnóti kései lírájának a „düh", a „harag" érzése is, „mert méltó 
átkot itt úgysem mondhatna más, — — a rettent ő  szavak tudósa, Ésaiás" 
(Töredék), s Náhumot is úgy jeleníti meg eclogájában, mint ,a harag teli 
zsákját". 

Ez a harag nem tévesztend ő  össze a céltalanul romboló dühvel, az 
embertársára támadó ember gyilkoló ösztönének megnyilvánulásával. A 
próféta így fogalmazza meg haragja természetét, arra a kérdésre válaszol-
va, mi hozta „most mégis e földre": 
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A düh. Hogy az ember 
újra s azóta is árva. az  emberforma pogányok 
hadseregében. — S látni szeretném újra a bűnös 
várak elestét s mint tanu szólni a kései kornak. 

A szentírási szövegekb ől jól ismert „szent harag" — mely egyben 
a sztoikus életideál elvetése — hatja át a népe gyengeségét és elpártolá-
sát látó Mózest éppúgy, mint Illést, vagy náluk jóval kés őbb Pált Athén-
ben. (Ap. Csel. 17, 16.) Hogy a próféta pusztulást hirdessen és a düh jogát 
hangoztassa, ahhoz természetesen kiválasztottnak kell lennie, de még 
ilyen felhevült állapotban sem lép fel az igazságszolgáltatás igényével, 
hiszen jól ismeri a parancsot, amelyben az ítél ő  Úr figyelmezteti kül- 
dötteit: „Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, hanem hagyjatok teret 
Isten haragjának. Hiszen írva van: Enyém a bosszú, Én majd megfizetek, 
mondja az Úr" (Róm. 12. 19.) 

Az ecloga prófétája nyomatékosan hangoztatja kiválasztott voltát, azt 
a tényt, hogy csak az Úr eszköze, kortalan és nincs nyugalma, „a szén, 
az az angyali égeti ajkát", s ez a megbízatása a magyarázata, hogy felül 
áll téren és időn: „S mennyi az Úrnak, mondd, ezer év, csak pille id ő  az!" 

A vers utolsó részében a 'költő  maga is prófétikus szerepbe helyez-
kedik, átértelmezve önnön küldetését. Ezt a próféta így fogagmazza meg: 
„Próféták s költ ők dühe oly rokon, étek a népnek, — s innivaló! Élhetne 
belőle, 'ki élni akar, míg — eljön az ország, amit ígért amaz ifju tanít 
vány, — rabbi, ki betöltötte a törvényt, és szavainkat." Az ószövetségi, 
zord, megbocsátást nehezen ismer ő  prófétaképbe itt egy szelídebb, mond-
hatjuk: újszövetségi üdvösségkép játszik bele, amikor majd beteljesednek 
a jósltatok, s megszületik „az az ország". Radnóti itt aligha esett abba a 
tévedésbe, melybe Jézus kortársai és lelkes követ ői, akik állandóan azt 
sürgették: állítsa helyre végre Izrael földi hatalmát. Az utolsó útjára 
készülő  lírikus, aki érezte s bizton tudta, hogy az „er őltetett menet" 
szörnyű  megpróbáltatásai várnak rá, egy virtuálisan létez ő, csak a lélek 
körében kiküzdhető  világrendre függesztette tekintetét, mely felé makacs 
kitartással törekedtek a költ ők Horatius óta. Csak ők érezték idegvég-
ződéseikben, hogy megfoghatatlan és meghatározhatatlan helyen, földi 
ember számára kivehetetlen távolságokban létezik mégis a boldogok szi-
gete, amely felé el kell indulniuk, mert erre szól megbízatásuk. S mintha 
e versbeli próféta is erre az útra hívná a készül ődő , s indulásuk "bizonyta-
lan pillanatát váró foglyokat s velük a társául kiválasztott költ őt: 

Útrakelünk, gyere, gy űjtsük 
össze a népet, hozd feleséged s mess botoltat már. 
Vándornak jó társa a bot, nézd, add ide azt ott, 
az legyen ott az enyém, mert jobb szeretem, ha göcsörtös. 

A Heidenau-lágerben ;  „Žagubica fölött, a hegyekben" írt versekben 
megfigyelhető  . egy jellegzetes poétikai helyzet fokozatos kiküzdése. A 
megérkezés után keletkezett Hetedik ecloga és a Levél a .hitveshez a köz- 
vetlen, naturális valóság képeibe szövik bele az emlékeket. A Gyökér, az 
A la . recherche ... és kivált a Nyolcadik ecloga — noha mindvégig éberen 
működik bennük a költő  pontos helyzetértékelése, s egy pillanatig sem 
feledkezik meg :a közelít ő  végről — a valóságból indulva az emlékek szint-
jén át ér el a kiválasztottságig, olyan elszánt magatartásig, melybe a be-
zártság, a rabság tudata éppúgy belejátszik, mint a profétikus küldetés-
tudat, melyet a Nyolcadik ecloga így fogalmaz meg: 

Hajdan az én torz számat is érintette, akárcsak 
bölcs Izaiásét, szénnel az Úr, lebeg ő  parazsával 
úgy vallatta a szívem; a szén izzó, eleven volt, 
angyal fogta fogóval s: „nézd, imhol vagyok én, hívj 
engem is el, hirdetni igédet", — szóltam utána. 
És akit egyszer az Úr elköldött, nincs kora annak, 
s nincs nyugodalma, a szén, az az angyali, égeti ajkát. 
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Augusztus utolsó napjaiban — Tolnai Gábor 29-re teszi — a déli 
órákban elhagyták a munkaszolgálatosok a Heidenau-lágert, s gyalog, gyors 
menetben tették meg a Heidenau—Bor utat, mintegy harminc kilométert. 
„A kimerítő , rendkívüli erőkifejtést igénylő  menetelést este megszakítot-
ták, s az éjszakát a már kiürített Voralberg lágerben töltötték, hogy ko-
ra reggel folytassák tovább az er őltetett menetet. Senki sem tudja meg-
magyarázni az erőszakolt menetelés indokát, annál inkább nem, mivel 
Borban még több mint két hetet fognak várni a hazaindulásra. Nyilván 
erőltetett menet volt a Berlin lágerb ől a parancs; az indok tehát maga az 
öncélú embertelenség." (Tolnai Gábor: i. m.) Ezen a már-már végzetesen 
nehéz úton, augusztus 30-án, ;,a,hegyek között" született a Razglednicák (1) 
darabja, majd objektiválva az élményt, annak minden szörny űségét fel-
dolgozva, egyben a későbbi utat is anticipálva az Erőltetett menet, mely-
re szeptember 15-én tett pontot a költ ő . A két vers egymás kiegészítője, 
a Razglednica kulcssora: „Te állandó vagy bennem e mozgó z űrzavarban", 
ezt a képet szélesíti s állítja még tragikusabb perspektívába az Erőltetett 
menet. A közelítő  tragédia sejtelmét er ősíthették a központi táborban ta-
pasztalt kegyetlenkedések, -melyek arról is árulkodtak, hogy a keret tag-
jai mindinkább bizonytalannak érzik lábuk alatt a talajt. Napról napra 
erősebben hallották a foglyok és őreik a „vastag ágyúszó"-t, láthatták az 
ismeretlenbe menekülők riadt csapatait, amint az utakon torlódva törtet-
tek előbbre. Közben a központi táborban megszaporodtak a büntetések: 
„rendgyakorlatok, parancshirdetések, verés és kikötés, mindenért kikötés". 
(Kőszegi Ábel: Töredék.) 

Borban régi ismer ősökkel is találkozott a költ ő : ekkor másolta le 
verseit Szalai Sándor, aki kés őbb, amikor a jugoszláv partizánok kiszaba-
dították, közzé is tette ezeket. A költ ő  számára azonban sokkal fontosabb 
volt a közvetlen valóság: az azonnali indulás újra és újra hangoztatott 
reménye — mert mind reménykedtek még —, a Požarevacig gyalogmenet-
ben menetelő  140 kilométeres táv, „er őltetett menet" is a reménység út-
jának tűnhetett, hiszen a foglyok hite szerint ott vasúti teherkocsikban 
folytathatják majd útjukat — hazafelé, ahol „várja ő t az asszony". 

Radnóti Miklós pályakezdő  verseiben az általánosítás igénye szem-
betűnő : a tárgyát és kiterjedését pontosan nem ismer ő  emberi érzések 
avanfgarde hangoltságú lírikusának indult, a „jóság" énekesének, hogy 
aztán mind szigorúbb, megformáltabb versekben hódítsa meg magának 
azt a klasszikus versideált, mely épp az utolsó költeményekben találta meg 
szilárd, végérvényes formáját. A bizonytalan napok várakozása, a futó 
gyorsasággal terjedő  rémhírek most mégis mintha feltámasztanák •avant-
garde hajlandóságát is, a „hegyek közt" írt Razglednica egyik képe árul-
kodik erről: „az út nyerítve hőköl, sörényes ég szalad". Ugyanebben a 
versben bukkan föl, ha csak egy pillanatra is, a végítélet angyala János 
Jelenéseiből, amint „pusztulást csodál". Ebben a félelmekkel és remények-
kel átitatott, várakozó légkörben valóban csak a hitvesi szeretet maradt 
az egyetlen bizodalma, most ért benne végs ő  felismeréssé, hogy érdemes 
kiállnia a szenvedéseket, mert — ahogy err ől már írt — haza kell jutnia, 
ki kell jutnia, ki kell küzdenie a „bölcsebb, szép halál" adományát. 

Ebben a két versben voltaképp a szeretet, a házastársi szerelem és 
hűség érzését fejezi ki a költő , mégpedig a legmagasabb rend ű  líraisággal. 
A körülményekb ől és •a személyes szorongattatásokból ez az érzéskör te= 
remt egységet, mintha a borzalmas, pillanatnyi lét mögött újra meg újra 
felsejlene egy magasabb rendű  életminőség, mely összefogja •a széthulló 
személyes lét tartományait, s megajándékozza a lírikust azzal az adott-
sággal, hogy kiléphessen önmagából, maga mögött hagyhassa a pillanatot. 
s a tudata mélyén „fényl ő" kép segítségével megalkothassa az emberi ér-
zések egy olyan archetípusát, mely más és más változatokban, de mindig 
is jellemezte a világlíra legnagyobbjainak világát. A szív, a szerelem világa 
lesz most személyiségének centruma. S ezáltal leli meg azt a teljességet, 
mely elveszni látszott, s amely kettejük összetartozásában és egymásra ta-
lálásában valósulhat meg a legigazabb módon. Az Erőltetett menet ugyan 
egy végérvényesen pesszimistának és lemondónak látszó kijelentéssel indul: 

637 



Bolond, ki földre rogyván 	fölkél és újra lépked, 
s vándorló fájdalomként 	mozdít bokát és térdet, 

az indítást azonban tagadja a 'következ ő  sor „mégis" kötőszava, a nyo-
mán következő  ellentétes mellérendelés. A versben mindvégig kétség és 
remény feszülnek egymásnak: a felvetett gondolati lehet őségek feleselnek 
egymással, hogy aztán a „fölkelek" ige a remény hangjában zendítse ki 
a verset, egészen más jelentéstartománnyal, mint a „Der springt noch 
auf!"-é, a tragikus befejezés el őtt. 

Az Erőltetett menet egyik legkarakterisztikusabb, legfontosabb szava: 
a szív. (Ó, hogyha hinni tudnám: nemcsak szivemben hordom — mind-
azt, mit érdemes még, ...) Szív és ész gyakran jelentek meg mint egymás 
ellentétei a magyar költészet történetében, s látszólag itt is ellentétes ér-
zésminőségeket sugallnak, hiszen az érz ő  szív sejtelme szerint még meg-
van az otthon (s ez nem az- az ország, melyr ől a Nyolcadik ecloga bere-
kesztése szól), melynek meghitt, bens őséges, az adott, pillanatnyi való-
sággal, az ész hideg sugallatával felesel ő  képét így vetíti elénk: 

	 s mint egykor 	a régi hűs verandán 
a béke méhe zöngne, 	míg hűl a szilvalekvár, 
s nyárvégi csönd napozna 	az álmos kerteken, 
a lomb között gyümölcsök 	ringnának meztelen, 
és Fanni várna szőkén 	a rőt sövény el őtt, 
s árnyékot írna lassan 	a lassú délelőtt, — 

Ez volna hát a valóság? Ez a csodálatos, idilli kép, mely mintha Ver-
gilius sokat idézett s emlegetett, messianisztikus jóslatot tartalmazó eclo-
gájára visszhangzanék? Vagy a másik kép volna az igaz, mely szerint 

. . . ott az otthonok 
fölött régóta már csak 	a perzselt szél forog, 

• 	hanyattfeküdt a házfal, 	eltört a szilvafa, 
és félelemt ől bolyhos 	a honni éjszaka. 

„A megáradott szív" (Vörösmarty) azonban képes arra, hogy koncent-
rálja minden meglevő  és mozgósítható erőnket, és nemesebb célra ösz-
tönözze azokat. Ezért végz ődhetik a vers a reménység szólamában: 

de hisz lehet talán még! 	a hold ma oly kerek! 
Ne menj tovább, barátom, 	kiálts rám! s fölkelek! 

Az antropológia szerint, mid őn az érzelmek teljességét vállalja az 
ember, voltaképp akkor alakul ki személyisége. Radnóti Miklós költ ői 
nagyságának titka talán éppen abban rejlik, hogy a reménytelenségb ől 
kovácsolta ki magának azt :a teljes emberséget, mely példája lehet min-
den kornak és minden időnek. 

Pedig a menet még csak ekkor indult el halálos útjára. Szeptember 
17-én hajnalban indulnak el, a hegynek fölfelé. Az els ő  éjszakázásra a 
Heidenau-láger mellett került sor, senki sem szökik meg, mindenki abban 
reménykedik, hogy Požarevacon bevagonírozzák őket. Amikor beérnek 
a településre, a vásártéren táborozik le a menet, melyet az éhség legalább 
annyira sanyargat, mint a 'keretlegények kegyetlenkedése. A vagonokról 
senki nem tud semmit, gyalog indulnak tovább, és Smederevónál, szep-
tember 23-án kerül csak sor az els ő  szervezett élelemosztásra. Belgrád 
előtt hosszabb pihenőt tartanak és SS-katonák kíséretében hajtják át 
őket a városon. „Radnótinak Belgrád óta nem lehet szavát venni ... a liá• 
tán cipeli a teljes szerelést. Nemcsak a lába fáj, de a foga is. Éjszaka nem 
tud pihenni tőle. Éhes, mint mindannyian: Zimonyban kaptak enni utol. 
jóra." (Kőszegi Ábel: i. m.) 

Október 5-én érnek be Cservenkára. Hátuk mögül egyre er ősebben 
hallani az ágyúk dörgését, az úton mind több visszavonuló német egység• 
gel találkoznak. Radnóti a téglaszárító pajtájában kapott helyet. Itt fe 
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jezte be október 6-án a Razglednicálc második darabját, amely mintha 
megint feleselne az Út szörny ű  megpróbáltatásaival, hiszen a kép maga 
idilli, a front közeledtét csak a bevezet ő  négy sor sejteti, de az sem 
tragikus árnyalattal, inkább a várakozás hangulatát nyomatékosítva: 

Kilenc kilométerre innen égnek 
a kazlak és a házak, 
s a rétek szélein megülve némán 
riadt pórok pipáznak. 

A vers egy jellegzetesen bukolikus, idilli képpel végz ődik, mely megint 
csak az eclogák hangulatát idézi vissza: 

Itt még vizet fodroz a tóra lép ő  
apró pásztorleány 
s felh ő t iszik a vízre ráhajolva 
á fodros birkanyáj. 

Micsoda erő  és micsoda költői elhivatottság kellett ahhoz, hogy az 
iszonyú út, až emberi erőt szinte végletesen megpróbáló menetelés után 
ilyen leheletnyi finom képet rajzoljon Radnóti cservenkai pihen őjükrő l! 
Mintha teljesen külön vált volna ekkor már benne test és a lélek: el őbbi 

- ereje végén, utóbbi konok kitartással és szívóssággal őrizve magában az 
út törvényét — amit a Nyolcadik eclogában írt körül — s a szívnek azt 
a biztonságát, melyet az Erőltetett menetben sikerült 'kiküzdenie. Volta-
képp ebben a nyolc sorban csendül ki véglegesen lírájának egyik rétege, 
a klasszikus, az idilli természet ű . Útjuk következő  két állomásáról már 
csak az ítélet és a halál ilátömásait alkotta meg, „a halált virágzó türe-
lem"-  fokozatos kiteljesedését. 

Október közepe táján ér a menet Mohácsra, itt élik meg a Horthy-
proklamációt október 15-én. Az önként jelentkez őket munkára vezénylik. 
Egyre többen betegszenek meg, mert sokan a hideg vasbeton padlón fe-
küsznek: Itt születik a 3. Razglednica, mely már a vég sejtelmét rögzíti: 

Az ökrök száján véres nyál csorog, 
az eniberek mind véreset vizelnek, 
a század bűzös, vad csomókban áll, 
Fölöttünk fú a förtelmes halál. 

- (Megint csak a költ ői elhivatottság és. a mesterség tiszteletének cso-
dája 'az utolsó sor mesterien kidolgozott alliterációja!) 

,Külön figyelmet érdemel ennek a tömörségében is megrendít ő  „ké-
peslap"-nak a jelz őhasználata. A halálba menetel ő  költő  szakított azzal 
a finom, bukolikus jelzókészlettel, mely még el őző  versében is tetten ér-
hető , helyette kifejező , az élethelyzetet mindenben reálisan tükröz ő  ki-
fejezéseket választott: kétszer is a „véres"-et, s mellette a „b űnös", a -  „vad" 
és a „förtelmes" minősítéseket, melyek arról árulkodnak: ha a költ ő  el-
szakadt is ihletének korábbi s meghatározó tartalmaitól, pontossága és 
valósághűsége még fokozódott. A legmegrendít őbb 4. Razglednicában, - a 
halál közvetlen közelségének ábrázolásában is megfigyelhet ő  e pontosság, 
a tarkón •lőttről ezt mondja: „átfordult a teste — s feszes volt, mint húr, 
ha pattan", s azt is pontosan adja vissza, hogy az így kivégzettnek „sárral 
-kevert vér szárad" fülén. 

De nem ez a részhetekig _men ő  pontosság és tárgyi hitel teszi igazán 
végérvényessé Radnóti utolsó verseit, hanem még inkább a halálra vá-
rakozók türelmének, beletör ődésének, apátiájának virághoz, virágzáshoz 
való hasonlítása. Még ezekben a végs ő  pillanatokban is volt ereje megmu-
tatni az élet lebírhatatlan szépségét és továbbteljesedését, azt az • örök 
virágzást, melyet oly ,sok változatban fejezett ki, s amely ezekben a ször-
.nyű, végső  pillanatokban talán segített neki szívében érintetlenül meg-
őriznie ,.azokat a reményeit és álmait, melyek lelkét érintetlenné és kikezd-
hetetlenné tették. 
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POMOGÁTS B ÉLA 

BALÁZS BÉLA CENTENÁRIUMA 

A századelő  költője mindennél több mámort talált a világmindenség és az 
emberi lélek rejtelmeiben. A világegyetem rejtett értelmén töprengett, 
a múlt rég betemetett emlékeit idézgette, a szerelem forró titkait vallatta, 
mintha a történelem túlságosan is eseménytelenül görgette volna az éve-
ket', ezért kutatott önnön lelkek titokzatos mélységeiben vagy , ;az eltűnt 
idő  nyomában". Marcel Proust, Rilke és Stefan George egyaránt e titok-
zatos és szubjektív világot bírták szóra, de a magyar költ ők is — Ady 
Endre híres szavával élve — a „minden titkok verseit" írták. Közöttük 
a fiatal Balázs Béla is, a lélek titkainak talán leginkább konok vallatója. 

Mindenben a titkot kereste és látta: a világ, a szerelem, a magány az 
ő  számára megannyi rejtély, mindnek súlyos metafizikai jelentése volt, 
és ezt a költészet mágikus nyelvén kellett. megfejtenie. Különös metafi-
zikai ösztönnel fogadta magába- az irracionális élményeket, de hogy ver 
set építhessen bel őlük, érthető, mégis homályos nyelvre kellett őket le 
fordítania. Olyanra, mely felfedi ugyan a titkot, de nem fosztja meg rej-
telmességétől, beszél, de csak a választott kevesekhez szól: vagyis a szim-
.bolizmus nyelvére. Korai verseinek, csodákkal stilizált történeteinek, csak-
úgy, mint az akkori magyar líra. zömének, ez a szimbolista költ őiség az 
anyanyelve. Jelképeinek mereng ő  vagy érces szigora a káprázatnak adott 
tömör, szinte testi megfogalmazást. Versei -gyakran hallattak tragikus 
hangokat: az ifjúság sajátos veszend őségérzése, a feloldhatatlan magány 
társak után sóvárgó fájdalma — ezek költészetének maradandó és őszinte 
darabjai. 

Népszerűségét mégis drámai játékainak köszönhette. A vidéki közön 
ségnek készült népszínműved és az „exportra" gyártott polgári vígjátékkal 
ellentétben Balázs Béla színpadán mutatkozott be a kor sajátos drámai 
kísérlete: a szimbolista színjáték. A filozófia és a mese egymásba - csillám-
ló játékát Maeterlinck, az ősi jelképek -használatát Hofmannstahl példája 
ihlette. Ahogy az osztrák író a középkori misztériumjátékhoz: az Every 
manhez fordult mintáért, úgy kereste meg Balázs a középkori mondában 
és a magyar folklórban színházának jelképrendszerét. A filozófiai mon-
danivaló és a 'balladás szerkesztés, a -stilizált népiesség és a modern költ ő i 
nyelv varázsa ötvöz ődött színpadának az álom és a valóság bizonytalan 
határán játszódó jeleneteiben. Kora bölcseletileg átgondolt érzésvilágát, a 
magány, a szerelem metafizikáját szólaltatta meg a népi költészetb ől vá-
lasztott jelképek segítségével. Törekvései ugyanazt — a modern és a. 
ősi kultúra szintézisét — képviselték, mint, Bartók Béla zenéje. Nem vé-
letlen, hogy ő  lett a modern zene magyar mesterének "ihletett „Szövegíró-
jává", két játéka: A kékszakállú herceg vára és A fából faragott királyfi 
is Bartók muzsikájának librettójaként bódította meg a világot. 

A lélek titkainak nyomában kutató költészetet és a jelképes értelm ű  
színjátékokat magányos írói műhelyben hozta létre Balázs, aki ,a Nyugat 
költői közé tartozott, mégis mindenkitől távol dolgozott: törekvései iga-
zán csak Lukács Györgynél találtak elismerésre: Amikor aztán az ifjúság 
első  önfelfedező  láza lecsillapult, kínzóvá vált a magány, keser űvé a lélek 
rejtelmeibe való temetkezés. A költő  az élet forrongásába vágyott, erejét 
a 'közéleti cselekvésben akarta próbára tenni. Hasonló módon, mint az 
első  világháború poklával hadakozó európai mesterek; André Gide vagy 
Thomas Mann ugyancsak az élet sűrűjével, közéleti felelősségvállalással 
akarták felcserélni a művészi szemlélődést, s politikai tettekre kívánták 
váltani a gondolkodást. Ennek — a személyiség önkeresését érint ő  — 
mély vágyakozásnak' a következtében jelentkezett Balázs önként katona 
nak az első  világháború kitörésének _napjaiban. Kétségtelenül hibás dön-
tés volt ez, barátai kritikájával is Szembe kellett néznie, s csakhamar le-
számolt e fiatalos hevülettel elhatározott döntés következményeivel. 
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Ekkor, a háború els ő  esztendejében ismerkedett meg Szabadkával, 
ahová irodai munkára vezényelték. Ismerte már ekkor a régi Magyar-
ország vidéki városait, hiszen Lőcsén, Szegeden, Nagyváradon hosszabb 
időn át is tartózkodott. Mégis a bácskai városban találkozott igazán az 
elmaradott magyar társadalom minden szabadabb lendületet megfékez ő  
hatásával, azzal, hogy a progresszív ideálok milyen kiszolgáltatottak a 
maradisággal szemben. Szabadkai tapasztalatait kés őbb Lehetetlen emberek 
című  regényében beszélte el, ezt a művet 1919-ben kezdte közölni a Nyu-
gat, maga a regény azonban csak 1930-ban jelent meg, ráadásul németül, 
s csak jóval az író halála után juthatott el a magyar olvasóhoz magyarul. 
A regény legfontosabb jelenetei Szabadkán és a Palicsi-tónál játszódnak, 
s ezek a jelenetek híven, egyszersmind rdkonszenvvel ábrázolják a bácskai 
város életét. 

Balázs cselekvő  életre vágyott, s mihelyt a cselekvés igazi lehet ősége 
elérkezett, új sorsot vállalva hagyta e1 íróasztalát, és állt az 1919-es forra-
dalom szolgálatába. A Tanácsköztársaság idején az Írói Direktórium tagja 
lett, a Közoktatásügyi Népbiztosság irodalmi ügyosztályát irányította, s 
a színházi élet felel ős vezetője volt. Az ezoterikus metaforák gondját a 
szervező  munkáé váltotta fel, a szépség áhítatát az elkötelezettség férfi-
as erkölcse: eszméihez a szám űzetés és hazátlanság keservei ellenére is 
hűséges maradt. Először Bécsben és Berlinben, majd Moszkvában élt, 
ahol a magyar irodalmi emigráció vezet ői közé tartozott. 

Tehetségét és műveltségét forradalmi munkájának szolgálatába állí-
totta, s bár, mint Férfiének és Tábortűz mellett című  kötetei tanúsítják, 
költőként sem némult el, megszületett a tudós. Filozófia, szociológia, po-
litika egyaránt foglalkoztatták, de legf őképp a film, melynek legnevesebb 
teoretikusa lett. Der sichtbare Mensch (magyarul később A látható ember 
címmel került az olvasó elé) című  tanulmányában els őként dolgozta ki az 
új művészet elméletét és esztétikáját, s eközben számos film forgató- 
könyvének írásában és rendezésében is részt vett. Filmelméleti munkái 
révén szerzett európai hírnevet, els ősorban mégis mindig magyar költő -
nek érezte magát. A felszabadulás után az els ők között tért haza, s noha 
már kevés ideje volt hátra, megfeszített er ővel dolgozott, hogy pótolja a 
több mint két évtizedes lemaradást. Folyóiratot szerkesztett, tanított a 
Színművészeti-Főiskolán, Az én utam címmel megjelentette verseinek válo-
gatott kötetét, Álmodó ifjúság címmel feldolgozta lőcsei és szegedi fiatal-
ságának történetét, s ő  írta az egyik legsikeresebb magyar film, a Valahol 
Európában forgatókönyvét. Korai halála tevékeny alkotó pályát zárt le 
1949-ben. Balázs Bélának még igen .sok terve, mondanivalója volt. 

Mint költő, minél tartalmasabb jelképeket keresett, végül is maga 
vált jelképpé. Egy út jelképévé, melyet nagyon- sokan megtettek: illanékony 
káprázatok kergetését ől a valóság törvényeinek megismeréséig s az embe-
riség szolgálatáig: 

641 



LEVAY ENDRE 

ÉLETE ALKONYÁN IS ALKOTOTT 
KILENCVEN ÉVE SZÜLETETT BARANYI KÁROLY 

Most, hogy mélyebben bepillantottunk közeli és távolabbi múltunk ku 
lisszái mögé, fölfedeztünk emlékeink között egy újabb biztató vonást: 
tájunk minden tekintetben jó nevelőnek bizonyult. Az alaposan megmun-
kált barázdák, a gondosan kidolgozott ipari termékek nagyon sokszor 
megkövetelték, hogy m űvelőik hajnaltól késő  éjszakáig szerszámuk mel. 
lett s azok használatával töltsék el óráikat, napjaikat, éveiket: egész éle-
tüket. Az e tájból kihajtott m űvészek útja is az övékéhez hasonlatos. Erre 
tanította: őket az a körülmény, amely között éltek. H űség volt ez, vagy 
fogadalom, vagy mind a kett ő  egybeforrva? Erre a kérdésre választ a ránk 
hagyott örökség adhat. Bbb ől született az a bels ő  erő , mely mindig újabb 
és újabb vállalkozásokra indította mindazokat, akik soha nem. tudtak 
hétköznapi tettek nélkül élni... 

Ilyen volt Baranyi Károly szobrászm űvészünk életútja is. 

1894. november 3-án - született, ha élne, most lenne kilencvenéves. De 
műveiben ma is él, és ha alkotásaira nézünk, úgy érezzük, hogy ő  is itt 
van mellettünk: alkotói üzeneteivel ma is velünk együtt él. 

Vessünk ismét egy pillantást közelmúltunk kulisszái mögé. 

Az alkotásvágy már iskolás korában jelentkezett Baranyi Károlyban; 
abban á lelket indító pillanatban, amikor a „harangozó pénzb ől" mert 
iskolatársaival fölváltva egész héten harangoztak — ceruzát és rajzpapi- 
rost vett magának, hogy lerajzolja. az  őt hatása - alá kerített Megfagyott 
gyermek című  képet. Ahogy önéletrajzában szelíd szavakkal- sejteti, talán 
akkor szegődött el az alkotóművészethez,- amely elkísérte őt majdnem a 
sírkertig, mert — ahogy mondani szokták — élete utolsó napjáig dolgo-
zott: munka közben érte a halál. 

- Baranyi Károly a termékeny alkotárnűvészek közé tartozott. Ezt nem 
csupán műveinek csodálatos gazdagsága, hanem m űfajainak- bősége- iš. jel- 
lemzi a monumentális. művektől a miniatűrökig. Helyette most a • hátragi 
hagyott plakettek, kerámiák és • a különféle anyagból készült - sZobrók be-
szélnek.. Ha időrendi sorrendben végigtekintünk alkotásain, - meggy őző  
erővel szemünkbe tűnik, hogy a művészetében a természetélmény -volt ,  a do-
mináns. Ám ez nem jelentette azt, hogy más témák felé nem fordult • ha-
sonló hőfokú érdeklődéssel 's nem dolgozta volna fel ugyanolyan hűséggel, 
izgalmas átéléssel, mint az állatvilágból vett vagy nyert ihletéseit. Az in-
dulás éveit követően már a korai, de érett vonásokról árulkodó plakettek 
után megformálja a Lófej című  darabját (kerámia), amelyet kés őbb — az 
Arnauta (1930) és az Ikarosz (1938) után — gazdag változatban az els ő  nyo-
mába szegődött rokon témák követtek: ismét a Lófej, az Ökrök, a Bikák, az 
Oroszlán, a Bölény és a többiek. 

Szobrászművészünk merész szellem volt. Bármilyen nehéz feladatra 
vállalkozott, nem félt a bonyolultság veszélyét ől. Ez inkább vonzotta, s ami-
kor ennek bűvkörébe került, akkor lett igazán ura az .anyagnak, mert 
érezte, hogy a választott motívumok tökéletesen megfelelnek a formaér-
deklődésének. Alkotói lelke az ilyen merész feladatok megoldása közben 
fiatalodott meg, s ez a fiatalos hév — örök dicséretére váljék — megma-
radt egészen addig, amíg az utolsó mű  ki nem került a keze - alól. 

Ha ma is közöttünk lehetne, lehet, hogy művészetéről ő  maga is ezt 
mondaná. ÉS még.. azt; :amit életében .-nem .egyszer, hangsúlyozott: az al-
kotó, amíg a ,szívében," az agyában, a lelkében er őt érez, ..ne tegye le a «il-
lat, ne tegye le az ecsetet, ne fordítson hátat a vés őnek, mert csak így 
tudja elmondani: amit tett, derék munka volt, s ezért érdemes volt élni... 
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VÖLGYI ENDRE 

EGY ÚTTÖRŐ  HALÁLÁRA 
BOSAN GYÖRGY (1918-1984) 

Ismét megfogyatkozott a sorunk. Igaz, az utóbbi esztend őkben szellemi 
életünk, művészeti életünk területei, műhelyei az időközben jelentkezett 
új nemzedék tagjaival benépesültek, de fájó, hogy egyre kevesebb azoknak 
a száma, akik a második világháború előtt és közvetlenül a felszabadu-
lás után új utakat nyitottak fejlődésünk előtt. Az ő  életük, alkotói tevé-
kenységük határkövet jelentett a nagy vállalkozások korában, és éppen 
azt a határkövet jelentette, amely a haladó szellemnek nyitott kaput a 
művészeti élet berkeiben. 

Nálunk e neves úttör ők közé tartozott Bosán György fémjelzett fes-
tőművész és pedagógus, aki az idei ősz első  napjaiban, hosszas betegség 
után, csöndes nyugalomba vonulása után, az él ők sorából eltávozott. 

Bosán György festőművészt eltéphetetlen szálak f űzték Szabadkához. 
Ez a falai közül sok kiváló művészt elindító város volt szül ővárosa, és 1938-- 
ban a Híd szervezésében el őször vett részt a haladó szellem ű  képzőművé-
szek tárlatán. A tizenéveseknek és a húszéveseknek ezen a kiállításán — nem 
véletlenül — a szabadkai Népkör nagytermében olyan alkotások jelentek 
meg, amilyenekkel sem tematikailag bátor hangjával, sem új formanyelvé-
vel addig nemigen találkozhattunk a minden szökőévben megrendezett tár-
latainkon. A fest ők: Acs József, Bosán György, Hangya Bandi, B. Szabó 
György, Wanyek Tivadar és Almási Gábor szobrász kiállított darabjaik-
ban . olyan jegyekkel indultak, amelyek magukban hordozták az elkövet-
kező  idők hangjait. És ezen a téren a szervez ő  Csapó Sándor adott hírt 
elsőnek arról, hogy a mi vidékünkön mi szervezzük meg els őnek a mű-
vésztelepet. 

A háború után Bosán György folytatta megkezdett tanulmányait a 
belgrádi Képzőművészeti Fő iskolán, majd kevéssel kés őbb már a Képző -
művészeti Akadémián fejezte be olyan kiváló eredménnyel, hogy pár .esz- 
tendő  múlva az Akadémia tanára lett és egyéni hangú m űvészetét most 
már két irányban: a m ű termében és az akadémiai katedráján érvénye-
sítette. Pedagógiai munkájának termékenyít ő  eredményeit tanítványai gyü-
mölcsöztetik, akik mindig a legnagyobb hálával gondolnak vissza szere-
tett tanáruk mindig élményt nyújtó óráira és azokra a tartalmas el ő-
adásokra, amelyek bevezették őket a képzőművészet világának rejtettebb 
zugaiba. 

Ma már a 'művészettörténészek is úgy jegyzik fel fölfele ível ő  pályá-
ját, mint példaadó utat. Az 1938-as kezdeményez ők között ő  volt egyike 
azoknak, akik már a szabad földön új szellemmel töltötték meg ezt a ko-
rábban nagyon is a múltba feledkezett tevékenységi területet. Itt még azt 
is hangsúlyoznunk kell, hogy Bosán György a kritikus esztend őkben ugyan-
csak az élenjárók között volt, akik bátran szembeszálltak a szocrealizmus 
térhódítóival; ő  a maga művészetének eredeti hangvételével kiállt azok mel-
lett, akik az alkotóművész szabad hangjának érvényesítését er ősítették 
meg, s ez a törekvés a mi művészeink között nem maradt visszhangtalan. 

Bosán György művészete mindazok számára élményt jelentett, akik 
-- akár csupán kollektív tárlaton is — találkoztak csendéleteivel, portré-
jaival, paysage-aival. Mély tónusai a befogadót mindig megállították képei 
előtt. Bosán azok közé az alkotóm űvészek közé tartozott, akik mindig nagy 
gondot fordítanak a témaválasztásra. Annak idején már a Népkörben is ta-
lálkoztunk vásznain ezekkel az 'emlékezetes m űvészi üzenetekkel. Kár, hogy 
legutóbbi műveit a szülővárosában rendezett tárlatokon már nemigen 
láthattuk. Bízunk benne, hogy életm űvének értékelői ezt a mulasztást nem 
tévesztik szem elől, hiszen nálunk mindig lelkes közönség fogadja a tár-
latokat, és a többi kiállító művész munkáival együtt még mélyebben emlé-
kezetébe vési e város fiának alkotásait. 
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SZÖLL ŐSY VÁGÓ LÁSZLÓ 

A SÁRGA HÁZ MÁRTÍRJA6NAK KRÓNIKÁSA 
IN MEMORIAM LUKÁCS GYULA (1907-1984) 

Amikor a Híd ötvenéves jubileumának szentelt tudományos értekezlet el-
ső  napján a részvevők egyperces néma kegyeletadással tisztelegtek az 
előző  este elhunyt forradalmár és író Lukács Gyula emlékének, nemcsak 
harcos-forradalmi folyóiratunk, a Híd szerkeszt őinek és munkatársainak 
három generációja rótta le kegyeletét a fegyvertárs emléke el őtt, hanem 
rajtuk keresztül és általuk mindazok, akikhez és akiknek a Híd szólt: 
Szabadka és Vaj daság egész haladó munkásmozgalmának neves vezérei 
és névtelen közkatonái — munkások, parasztok és értelmiségiek egyaránt. 

Így éreztük ezt ott és akkor mindannyian — mély meggy őződéssel 
mondom —, jóllehet nem hangzottak el az ilyenkor megszokott (és talán 
megbocsátható) szóvirágok, életrajzi utalások. Én sem próbálok meg az 
életrajzi események sok adattal is keveset mondó fedezéke mögé húzódni; 
annyit idézek csak Lukács Gyula életének nagy sorsfordulóiról, amennyi 
annak megértéséhez kell, hogy életútja nem alakulhatott másként. 

A húszas évek nagy munkásmegmozdulásainak — május elsejei fel-
vonulások, kirándulások, szakszervezeti összejövetelek — varázsa a pe-
dagóguspálya iránt vonzódó, de ezt a vonzódását a család anyagi helyzete 
miatt soha meg nem valósítható kis villanyszerel ő  inast szinte törvény-
szerűen sodorta oda, ahova tartozott: aa munkásmozgalomhoz. Itt bonta-
kozhatott ki visszafojtott vágya a nevelés, a népm űvelés iránt, aminek a 
szakszervezeti mozgalom szinte korlátlan teret adott, hogy alig néhány 
évvel később mint fordító, majd mint a Népszava, a Híd munkatársa az 
írott szó erejével küzdjön osztálya igazságáért. Tette ezt évtizedeken át, 
úgyszólván haláláig; és ez a megállapítás akkor is áll, ha tudjuk, hogy 
munkái nem nagy számukkal, hanem szerz őjük személyes elkötelezettsé-
gével, az élmény — elsősorban a' tragikus élmények .— erejével hatnak. 
Mert az emberiség történelmének legtragikusabb korszakában, amikor 
— Radnóti szavait idézve — az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel 
ölt, nemcsak parancsra, ő  is végigjárta a poklok poklát. 

Azóta ismét a toll a fegyvere: cikkeket, visszaemlékezéseket, portré-
kat írt. Ezekből született meg A Sárga Háztól a csendes Donig c. memoár-
kötete 1948-ban és a Hol sírjaink domborulnak ... c. könyve 1975-ben, 
amelyben — többek között — azoknak a harcostársainak az emlékét idézi, 
akikkel együtt 1941 novemberében halálra ítélték. Egyike- azoknak, akik 
elsőként karolták fel folyóiratunk alapításának gondolatát,  amikor az 
Üzenet még csak kevesek dédelgetett álma volt. Az pedig már természe-
tesnek tűnik, hogy amikor a tervb ől valóság lett, lapunknak munkatársává 
vált. És persze: ismét a népm űvelés, az ismeretterjesztés — ő  volt a fel-
szabadulás után a Népkör els ő  főtitkára. 

Azt mondtam az imént, hogy a pedagógiai pálya iránti vonzódáš Lu-
kács Gyula életének soha meg nem valósuló vágya maradt. Most, végig-
pillantva az életművön, érzem, helyesbítenem kell: Lukács Gyula nevel ővé 
lett, a szó Jószef Attila-i értelmezésében — én egész népemet fogom nem 
középiskolás fokon tanítani ... Szívesen járt el iskolákba, .a fiatalok kö-
zé — minden ilyen látogatása egy-egy megismételhetetlen történelemóra, 
hiszen nem kívülről szemlélve,. hanem az események részeseként, de ugyan-
akkor hiteles okmányok és más forrásmunkák felhasználásával beszélt 
(és írt) eseményekr ől és emberekr ől, mindenekelőtt a harcostársakról: for-
radalmárokról, antifasiszta harcosokról azoknak, akik akkor még . meg 
sem születtek, azokhoz, akiknek ez a kor történelem. Így tanított Lukács 
Gyula egy életen át szavaival és személyes példájával, és tanítani fog ha= 
lála után is, munkáival. Hiszen — hadd idézzem ismét a költ őt —:` Nem 
hal meg az, ki másokra költi dús iélte kincsét ;  bár napja fogy ... 

Így rnaracl. még Lukács Gyula emléke bennünk–és a minket követő  
nemzedékek emlékezetében. 
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ÉGTÁJ  

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 48. 

Baudelaire a világirodalomban sem magányos jelenség. El ődjei és utódjai 
voltak. Edgar Poe járt előtte „rejtelmes történeteivel", az esszéket író 
angol De Quincey, aki mindenr ől tudott írni, de leginkább mégis a fantasz-
tikumban érezte otthon magát. Utána sokan jöttek, így a magyar Csáth 
Géza szegődött hívőként a nyomába, legalább úgy, mint a „mesterséges 
mennyországok" élvezője, ahogy a narkotikusallapotot nevezték a költ ők. 
Tele ellentmondással, mint Baudelaire maga is, aki a m űvészetet autonóm 
köztársaságnak tekintette a szellemi életben, s ugyanákkor Delacroix-rói 
írt lelkesen, mert „szerette alakjait violás és zöldes hátterekkel mozgatni, 
melyekből a rothadás foszforfénye s viharszag árad felénk." S a francia 
forradalom fest ője ezt a bókot a ,rothadás foszforfényével" úgy köszön-
te meg, hogy a realista művészek kiállításán egyik képe sarkába Baudelaire-t 
is megjelenítette ironikus mosolyával. 

Természetesen az irónia is fölöttébb indokolt elkalandozásában a 
fekete mágia álmaiból a valóság mezejére. Mint ahogyan azon se szabad 
csodálkozni, hogy fegyvert ragadva ment a 48-as forradalom barikádjaira: 
Csak Courbet-t nem szerette vaskos, zsírpárnás Vénuszaival, ahogy pró-
zai költeményeknek nevezett esszéiben írta. Mert Baudelaire a versein kívül 
a prózának is szorgalmas művelője volt, rendszeres látogatójaként a tár-
latoknak. És miközben „mesterséges mennyországot" teremtett magának 
a hasissal és ópiummal, színjózan tanulmányaiban próbált beszámolni a 
kábítószerreg felidézett gyönyör ű  látomásokról és hallucinációkról, ame-
lyek mint Oberon kürtje szólanak a nimfák és faunok messzibe vesz ő  
kék fasoraiban. Megint Csáth Gézára kell gondolnunk, aki ugyanilyen lu-
cidan ismertette az Ópium varázsát, s a macskajajos kijózanodás pokoli 
gyötrelmét. Ezzel a csömörrel mehetett el a reg őcei kovácsműhelybe, hogy 
agyonlője feleségét. Mert míg Edgar Poe csak az alkoholnak volt tudatos 
és mértéktelen élvezője, addig Európában mársokszorosan színesebb és 
tündéribb állapot felidézésére törekedtek, s a Hotel Pimodan az ópium-
szívók és hasisev ők találkahelye lett. Ady harcos magyar Pimondanja meg 
a korabeli közélet romlottságának bordélya. Baudelaire-nak nem voltak 
ilyen társadalomostorozó törekvései, Poe-nak se, De Quincey-nek se, mint-
hogy ők nem reménytelenül éltek, mint Vörösmarty, aki hagyta forogni a 
világot keserű  levében, hanem a l'art pour l'art el őkelő  piedesztálján áll-
va ragaszkodtak művészi elveikhez, földöntúli jelentőséget tulajdonítva ne-
ki, ahogy Krleža gúnyosan megállapítja, le is szedve róla mindjárt a ke-
resztvizet azzal, hogy „rendeltetésének nem volt semmiféle tényleges je-
lentősége se térben, sem id őben, sem az emberi viszonyok és helyzetek 
keretében." De a l'art pour l'art elméletének tudós megfogalmazóját, Te-
ophile Gautier-t nem is nyugtalanították efféle igények, mert azt tartotta, 
hogy az írás ne azzal hasson, amit általa mondanak, hanem azzal, aho-
gyan mondják. Legyen szabad és mindent ől .független, mint a zene vagy 
a šzép szobor. Ehhez kellett a mámor, a transz, a ,rendkívüli állapot hallu-
cinációkkal és látomásokkal teli gyönyöre, amit ől Baudelaire „közelebb tu-
dott kerülni a kifejezhetetlen dolgokhoz, futó árnyalatokat tudott elkapni, 
melyek hang és szín közt lebegnek, gondolatokat, melyek arabeszk-motí-
vumokként hatnak vagy zenei tételek gyanánt". 

Ilyen reális hangon taglalvá a l'art pour l'art programját, egyben a 
csábító kútforrásra is mutatva, ma persze banálisnak hangzik mindez. De 
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mintha mégse veszett volna sok minden kárba bel őle! Éppen csak felszí-
vódott, láthatatlan lett a művészi kifejezés természetesnek tetsz ő  állapotá-
ban, minden mesterséges felajzottság nélkül, mint annak idején a Hotel 
Pimodanban, „ahol valódi gyertyáknak is égniük kellett a kandelláberek-
ben, amikor is a fal elvesztve láthatlanságát, párás, mély távlatokká 
bővült, mint valami végtelenbe nyíló ablak kékje ..." 

Valaki azt a furcsa kérdést tette fel nekem: mi a világirodalom? Mind-
az együttvéve, amit különböz ő  nyelveken a nagyvilágban írnak? Vagy csak 
az, ami — akár vers, regény vagy novella — igényt tarthat rá, hogy a 
világ olvasói úgy fogadják, mint a magukét? 

Talán azzal kezdeném, hogy az irodalmi alkotás nem olyan szabad és 
független médium, mint a képz őművészet vagy a zene, amely mindenki-
hez. egyformán szól. Beethoven szimfóniája Kínában, Amerikában vagy a 
Fidzsi-szigeteken éppúgy élvezhet ő , mint Berlinben vagy Budapesten. Mi-
chelangelo Mózese is egyformán lenyűgöző  mindenütt. Sajnos Proust anda-
lítóan áradó regénysorozata már nem, Gorkij Anyája sem. El őször azért nem, 
mert hogy hatni tudjon, előbb ki kell szabadítani az irodalmi alkotást an-
nak a nyelvnek a börtönéb ől, amelyen íródott, s aztán bezárni egy másikba. 
S akkor még mindig kérdés, hogy ez az áttétel ugyanazt tükrözi-e, amit 
az eredeti. Nem a tartalmában persze. A stílusában, hangvételében, közvet-
len vagy rejtőzködő  előadásában, áz író •lélegzetével, vérének verésével; 
mert- mindez szorosan összetartozik. Ez teszi él ővé, hogy ne - csupán' iro-
`dalom maradjon.'  

Korunkban 'e formai kérdéseken túl van még egy óriási tartozéka az 
irodalomnak: -  a világnézet. Ez. lehet vonzó vagy taszító, attól függően, ki az, 
aki olvassa. Itt már nem érvényes a kanti tétel az érdek nélküli tetszés 
szépsé g éről. A forma is háttérbe szorul a lényeg el őtt, -ami a tartalmat je-
lenti.: És mégis mindez együtt teszi a világirodalmat. Mélység és .  magasság 
koordinátáiban természetesen. S a matematika plusz és mínusz jeleivel. 
Sőt:a 'géniuszokkal és kevésbé jelent ős költőkkel együtt. Mert a •világiro= 
dalom domborzati térképén az utóbbiak is ott vannak valahol, ha a nagy-
világ madártávlatából nem is lehet észrevenni őket, ahogy a csillagrend-
szer sem engedi látni az égbolt csillagainak milliárdjait. • 

. • És mindjárt ki is javítom magamat a világirodalom nagy családjáról 
sžólva. • Mert itt mégiscsak az a dönt ő , érdemes volt-e nyelvi börtönéb ől 
kiszabadítani valakit és odaállítani a világ elé. Shakespeare-t érdemes volt, 
Thomas •Shadwillt már nem. És aztán ez a kiszabadítás — hogy megmarad-
jak a kifejező  fikciónál. Nem mindegy, hogy a fordításnak milyen az akusz-
tikája egy más nyelvi közegben, ami főként á kis népek íróinak bemutatásá-
nál `fontos szempont. Móricz Zsigmond •remekműveinek nincsen világiro-
dalmi -kihangzása. Talán nem csupán azért, mert egy olyan. környezetben 
játszódnak, amely ismeretlen a nagyvilágban. Ivo Andri ć  Boszniája szin-
tén "idegen és terra incognita volt. Ezzel szemben hosszú évtizedeken át 
tartotta izgalomban mind az öt kontinens népeit a Balkán puskaporos hor- 
dójának nevezett Bosznia sorsa. S amikor a Híd a Drinán megmutatta ezt 
a Boszniát, helyet is kapott mindjárt a világirodalomban. Az átköltés,. az 
újraírás, a fordítás ugyancsak csodára képes. Shakespeare halhatatlan 
műveinek legtöbbje nem eredeti alkotás, ismeretlen vagy rég •elfelejtett 
szerzők szövegeit vette el ő  és tette költőivé. . 

Nálunk, hogy 'a világirodalom virányairól hazatérjek, egy Zmaj-kötet 
magyar átköltése hat mostanában a szenzáció erejével. A fordítók nem vet-
ték át az eredeti vers mértékét, mert attól féltek, hogy óhatatlanul felis-
merhető  lesz Petőfi és Arany hatása a költ őre. Új formába öltöztették hát 
a verseket és - ez a kegyes csalás egy modern Zmajt állított a magyar olvasó 
elé Csak azt tették, amit Shakespeare a Hantlettel, amely örökké élni fog, 
de •kinek jutna eszébe Beleforest emlegetni, 'akit ől á témát kölcsönvette? 
Igaž, hogy kis népek viszonyában az ilyesmi a családban marad, míg -a vi= 
lágirodalom'termésžeténél fogva magáévá teszi a remekm űvet. 

Üj:csillag az-: úgynevezétt szellemi világ egén. Susane Sontag a • neve és 
elmúlt. -ötvenéves:- A figyelmet ugyan=-már:korábban felhívta magára' azzal; 
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hogy amerikai létére határozottan elítéli a vietnami beavatkozást. Nem 
mintha ezzel egyedül lett volna Amerikában. Annyira aztán ne becsüljük 
le az Egyesült Államok közvéleményét. Susane Sontag csak hangosabban 
tudta mondani, amit mondott. Aztán amikor elcsendesedtek a hullámok 
Vietnam körül, kilépett a békeharcosok tiszteletre méltó sorából és regény-
nyel jelentkezett. Én ebb ől a regényből csak egy részletet olvastam, s abban 
nem találtam egyebet a mai nagy közönség igényét kielégít ő  középszerűség-
nél. đ  viszont • azóta a népszerűség fényében sütkérezik nálunk, most egy-
szerre két könyvét adják ki, s az újságokban divat interjút közölni vele 
arról, hogy milyennek látja a fiatalságot, mi a véleménye Kelet és Nyugat 
viszonyáról, a rockzenéről, a legújabb filmekről és a szabad szerelemrő l. 
Susane Sontag minderről nyugodt fölénnyel nyilatkozik, de amit mond, 
nem túl eredeti. Kinyilatkoztatásaiban inkább csak a hangja határozott. 
Amit mond, csupa általánosítás. Persze, ez is külön m űvészet, úgy beszélni, 
hogy mindenki meg legyen elégedve azzal, amit hall. És Susane Sontag 
nem fukarkodik a szavakkal. Mindenhez hozzászól, mindenr ől megvan a 
véleménye. Nem titkolja, hogy kedvenc írója Agatha Christie,• mintha azzal 
is kérkedne, hogy ő  ezt ilyen mosolyogva bevallja. Közben esszéket ír ze-
néről, táncról, képz őművészetről és lenézi a fényképez őgéppel járó tu-
ristákat. 

Amerikából időnként megjelennek Európában mindazok, akik Euró-
pában érzik otthon magukat. Így jött Ernest Hemingway és rögtön elment 
a spanyol polgárháború frontjaira, hogy közelr ől lássa a harcokat. És amit 
erről írt, nem eredetieskedés volt, hanem drámai helyzetjelentés és határo-
zott állásfoglalás a fasizmussal szemben. Nem lehetett érezni, hogy ame 
rikai, annyira európai volt, illetve emberi, amit írt. Mintha a valóságban 
nem is lett volna különbség amerikai és európai humánum között. 

Itt élte le élete nagyobbik részét Gertrude Stein is, aki jóval szeré 
nyebb - volt, még önéletrajzát is álnéven írta; s óvakodott olyasmir ől be,  
szélni, amit már százezrek elmondtak, mert az éppen divat volt. Gertrude 
Stefin isméretlen m űvészekkel barátkozott. Így hívta meg párizsi lakásába 
Hemingwayt és Jean Cocteu-t, Picassót és Apolinaire-t, a költ őt, aki elment 
elesni a háborúba, mert nem tartotta tisztességes dolognak, hogy távol tart-
sa magát a veszedelmekt ől. S miután a barátai kivétel nélkül világhíressé-
gek lettek, Gertrude Stein a háttérben maradt. Diszkréten és boldogan, hogy 
együtt lehetett velük. 

Susane. Sontag viszont a magánéletét is .a maga eredetiesked ő  módján 
szellőzteti. Megtudjuk, hogy zsidónak született és miután a balti államok- 
ból vándoroltak be ősei Amerikába, ő  az örökség jogán ,európainak érzi 
magát. És megtudjuk, hogy ha valamelyik barátját megunja, újat keres, 
mert szerelemben az újdonságnak is nagy szerepe van. Ez az enyhe ciniz-
musa is inkább a nagyközönségnek szól, a magazinok olvasóinak, mint aki 
oly fölényesen önelégült, hogy már ezt az olcsó népszer űséget is megenged-
heti magának. Márpedig aki azt hiszi, mindenben igaza van, annak semmi-
ben sincs igaza. Ilyesvalamit mondanék Susane Sontagról, politikai és iro-
dalmi közszerepléséről és azzal a megelégedettségr ől, amivel nem győz ele-
get hivalkodni. Még annyit tennék mindehhez hozzá, hogy a divat változó 
természetű . Így aztán Susane Sontag neve is egy id ő  múlva •a megérde-
melt feledésbe merül. Mert új csillagok t űnnek fel a divat olcsó egén és 
elhalványodnak mind, akik előtte voltak. 

Az én koromban az ember ilyenkor, május elsején már nem az ön-
elégült örömnek, hanem az emlékezésnek adja át magát. És ahogy vissza-
néz az elmúlt időre, s az elszállt évekre, régi májusok dalai szólalnak 
meg benne. Mert a munkás májusnak nagy az irodalma, csak sok min-
den - elfelejtődött belőle az idők folyamán. Igaz, b őven volt benne selejt 
is, • mint. minden alkalmi költészetben. És- hogy tudtunk érte lelkesedni_ 
rimégis! De ilyenkor minden valamirevaló fiatalt. „Piros dalra gyújtott ;a 
vér", :_ahogy Ady mondta. És lázasán szavaltuk .például Carl Sandburgnak; 
a= rrjesši_ .Amerika :munkáskölt őjének versét, meg Johannes Becherét, _alci 
rek_, nyár a :nevét sem _ejti ki senki. A kínai forradalom _harcáról _.külön kel ` 
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lett megemlékezni, s a budapesti 100oio című  baloldali folyóiratban a 
riksákról meg a kulikról szólt a dal, s minden második sora egy biztató 
kiáltás volt: „Előre, négyszázhúszmillió!" De hát a proletár nemzetköziség 
májusi hangulatában senkinek se jutott eszébe közülünk odaállni esztéti-
zálni. Az agitációra nagyobb szükség volt, mint az önmagáért való költé-
szetre. S mi nem szégyelltük a pátoszt, a nagy szavakat és még nagyobb 
ígéreteket, ha majd egyszer gy őzni fog a munkásosztály. „Tendencia!" 
húzták el a szájukat kényesen az úgynevezett tiszta irodarom megszállot-
tai, de ki törődött volna velük! Büszkén vallottuk magunkénak az egész 
irányzatos irodalmat Kosta Abraševi ćtyel és Csizmadia Sándorral is, aki-
nek mintha valamennyi kizsákmányolt és szegény lázadáshoz való joga 
szólalt volna meg egyetlen folyton visszatér ő  verssorában: „Szegény anyám 
meg másnak mosni járt." Ilyen éles kontrasztot tudott húzni a proletár vi-
lág meg a rothadt polgári társadalom között. 

Aztán ahogy lassan fölöslegessé vált az agitáció, mert amit a köl 
tők ígértek, ha nem is éppen úgy, ahogy vártuk, de valahógy azért mégis 
valóra vált, kihűltek a gyújtó szavak, mint a tűzben edzett vas, ha vízbe 
dobják. Hűvösen mérlegelő , dolgukat csendesen végző  józan polgárok let-
tünk, gyerekeik jövőjével törődő  családapák. Így talált engem is az öregség 

De ma előveszem a régi verseket és Gorkij regényét az Anyáról, aki 
a májusi tüntetésre elkísérte a fiát, s az ő  fáradt szívében is felzúgott 
az ének, amikor Fegya Mazin rázendített: „Szerettétek a népet és meg-
haltok, Ti mindent feláldoztok ..." Pedig már ott volt a kivezényelt kato-
naság, puskatussal támadtak a tüntet őkre és a sortűžzel is számolni kel 
lett. De Paska Vlaszov változatlanul magasra tartotta a vörös zászlót, s 
amikor már nem tudott kitörni a katonák közül, odakiáltotta: „Viszontlá-
tásra, mama! Viszontlátásra, drága édesanyám!" Nyilovna, az Anya, fel-
vette a törött zászlórúd selymét, miközben száz meg száz torokból szállt 
a dal: „Nem lesz a t őke úr mirajtunk ..." Nem tudok a világirodalomban 
még egy ilyen szuggesztív leírást a munkások májusi tüntetésér ől, És le-. 
hetetlen, hogy ez a meggy őző  erő  csak irodalom, ha •  mégoly kivételesen 
nagy írói egyéniség volt is Gorkij. Mindenekel őtt az osztályharc . hívének 
kellett lennie a szíve gyökeréig. De hát az is volt és legszebb m űvei mintha. 
a kollektív szellemtől áthatva szolgálnák a forradalom és az emberi egyen-
jogúság ügyét. 

Mindez ma szokatlanul furcsán és patetikusan hangzik. De romanti-
kus pátosz nélkül elképzelhetetlen lett volna a régi világ harcos proletár-
költészete. Volt és elmúlt, sóhaj tom magamban, s lassan elnémulnak kö-
rülötteix a régi dalok, s az egykori harcos májusok elmerülnek a mesz, 
szeségben. 

A Napraforgó, Simon Wiesenthal regénye a mindenkori helyzethez al 
kalmazkodó embertől kapta a címét. Egy fölöttébb ismer ős típustól, aki 
sok száz ezer példányban vészelt át korokat azóta, hogy embernek érzi 
magát. Majdnem azt mondanám, nem tehetett • mást, ha egyszer ez a 
természete, mint a virágé, amely .arra fordul, amerr ől a nap süt. Az em-
berazonban mégsem növény, hanem cselekv ő  lény, akinek felelnie kell 
a tetteiért, Isten és ember el őtt, mint azt a közhiedelem tartja. Simon 
Wiesenthal az emberi felel ősségre vonást képviseli; Hosszú évek óta ő  
vezeti a bécsi zsidó dokumentumközpont irodáját, 'amely . a rejt őzködő  
zsidóüldözésekért felel ős, s eddig felelősségre nem vont személyek kilétét 
és hollétét kutatja fel, hogy aztán azokat az illetékes hatóságok kézre ke-
ríthessék. Állítólag igen sok Ilyen b űnöst kutatott fel, s többek között 
Wiesenthal érdeme, hogy Eichmann, a náci tömeggyilkos hurokra került, s 
elnyerte méltó büntetését. 

Önéletrajzi regényének központi kérdése azonban nem a jogos ítéle-
tek meritumát taglalja, hanem azt az egészen elvont dilemmát, hogy ő , 
mint a bosszú angyala emberi mivoltában adhat-e feloldozást. A kérdés 
egyetlen eset kapcsán merült fel Wiesenthal lelkiismeretében. Egy fiatal 
SS-katona ugyanis 1942-ben, halála órájában azt az utolsó kívánságát fe-
jezte ki, hogy egy igazhit ű  zsidó feloldja őt bűnei alól. Ezek a bűnök még 
háborús arányokban. is ijeszt ően nagyok: a katona Ukrajnában több száz 
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zsidó férfit, asszonyt és gyereket tereit egy házba', halomra L őtte őket és 
rájuk gyújtotta a házat. Az igazhit ű  zsidó Wiesenthal volt. És megtagad-
ta a katona kérését, nem adta meg neki .a feloldozást. 

Több mint két évtizeden át nyugtalanította a dolog. Lelkiismerete 
arra késztette, hogy ismert európai moralistákhoz forduljon Jean Améry-
től kezdve Martin Niemölleren át Herber Marcuséig, s t őlük kérjen vá-
laszt, helyesen járt-e el. Nem a kérlelhetetlen fejvadász várt a válaszra, 
hanem az ember, aki felismerte esend őségét, következésképp nem volt biz-
tos benne, hogy helyesen járt-e el. Mert az egyes ember nem lehet törvény-
hozó, legföljebb a tételes törvény végrehajtója. Az emberi cselekedetek 
megítélése azonban térben és id őben változhat. Ahogyan a világ is válto-
zik, s azzal együtt nézetek és felfogások. S Wiesenthal, hogy az esetleges 
elfogultságokat kikerülje, arra is vigyázott, hogy akikt ől kérdéséré választ 
vár, ne legyenek zsidók. - 

A megkérdezettek legtöbbje azonban nem tudott olyan megnyugtató-
an egyértelmű  választ adni, ami a világ minden részén és minden id őben 
érvényes és elfogadható lehetne. El kellett volna ismerni Wiesenthal illeté-
kességét is a feloldozásra, amire bosszú vagy megbocsátás szándéka ma-
gában nem elegend ő . Az általánosan elfogadott emberi erkölcs sem, lévén 
a bűnök alóli feloldozás joga a papoké, š így válik a kérdés filozófiai 
természetűvé. 

Azzal viszont, hogy Wiesenthal a katona édesanyja el őtt elhallgatta, 
milyen rettenetes bűnöket követett el a fia, mégis bizonyos könyörületes-
séget mutatott, vélte az egyik megkérdezett, a volt hitlerista, Albert Speer, 
míg Amery sokkal határozottabb volt: „Aludjék nyugodtan, kedves Wie-
senthal úr, az az ember ördög volt, s ezen a tényen nem változtatott sem 
a megbánása, sem a halála." 

Dosztojevszkij mindenesetre egyszer űbben oldotta meg a dilemmát, 
amikor Raszkolnyikovot bűnhődni küldte, de hát ő  még nem tudott elkép-
zelni olyan apokaliptikus arányú bűnöket, amilyeneket a második világ-
háború produkált. Az ő  regényét természetesen meg se közelíti Wiesenthal 
könyve, amely 1969-ben franciául jelent meg, s most készül a német kia-
dása. Nyilvánvalóan az utóbbiak érzékenysége magyarázza ezt a 15 éves 
késést. Nem lesz irodalmi siker, mint ahogyan a francia szöveg sem tart-
hatott ilyesmire igényt, mivel ekkora borzalmat semmiféle regény. tartó-
pillérei nem bírnak el. Így csupán kordokumentum marad, de abban az-
tán pokolian elképeszt ő . 
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ALKOTÓM ŰHELY  

JUHÁSZ GÉZA 

VERSEK A TÉRBEN ... AZ ID ŐBEN ... 
ÁCS KÁROLY KÖLTÉSZETÉRŐL 

A legáltalánosabb jellemzések Ács Károlyról, hogy míves költ ő, kivételes 
formaművész, poéta doctus, gondolati költ ő  stb. E sorok írója 1953-ban, a 
Kéz a kilincsen megjelenése alkalmából így jellemezte: ;,a legközvetle-
nebb' érzelmeket is agyán keresztül vetíti ki a versbe"; Bori Imre 1960-ban 
a' Vajdasági ég alattban pedig így: „Mélyen intellektuális egyéniség, aki á 
hozzáérő  valóságot értelme sz űrőjén bocsátja át"; Bányai János (1977-ben) 
már ilyen következtetést is levont: „a tudás gátakat emel a költ ői meg-
szólalás elé". 

A továbbiakban, de korábban is számos kritikusa és méltatója több-
kevesebb részletességgel vizsgálta a megszólalása el őtti gátakat, az időn-
kénti elhallgatások okait, amit maga a költ ő  több személyes vallomással 
is serkentett. A Menetrend dicsérete (1968) verseskönyve Utószó helyett 
című  jegyzetében ezt írta: „A ritkán és keveset írók átka kísér: valahány-
szor kötetbe akarom gy űjteni néhány év termését, sivatagban találom 
magam; maradék kaktuszok, gyér agavék, szúrós, bizalmatlan xerophiták 
világában; önkörükbe zárt, önnön nedveikb ől élő  remete-növények tüske-
levelei, pozsgás bibircsókjai emlékeztetnek csupán egy szerves, összefüg-
gő, ellentételeivel egybeforrt növényi tenyészetre. Egy-egy magányos vers 
helyettesít elmaradt ciklusokat, ciklusköröket, közvetíti olykor egy egész 
hiányzó kötet üzenetét. Egymás mellé szorítva csak kronológiai rendjük 
mutatkozik meg, egymásra rákérdez ő , egymásnak felelő , egymást kiegé-
szítő  alkati' lényegük alig, vagy sehogy. Külön keveset, együtt még keve-
sebbet jelentenek: egyszer ű  szöveggyűjtemények, a legjobb esetben an-
tológiák." 

Vajon mit tekinthetünk fontosabbnak e vallomásban: a panaszként 
hangzó átkot-e, vagy pedig e költészet természetének magyarázatát, a si-
vatag-jelenséget, a kimaradt ciklusokra, cikluskörökre, kötetekre s az 
ezek üzenetét hordozó magányos versekre vonatkozó utalásokat? Nyilván 
ez utóbbiakat, amit' nemrégi nyilatkozata, a Híd-díj másodszori odaítélése 
alkalmából megfogalmazott gondolatai is alátámasztanak. Szinte egyetlen 
kézlegyintéssel félretolva a ritka megjelenés, a gyér publikálás kérdését, 
ellentmondva 1968-as önmagának, ezt mondta: „Szerintem nem kevés az, 
amit írtam. Ha az ember eleget él, esetleg többet is megjelentet a kelle-
ténél. Félek, egyszer elveszítem a mértéket, és olyasmit is kiadok a ke-
zem közül, ami nem érdemli meg." 

Ács Károlynak ez az igényessége, az önmaga iránti kérlelhetetlen 
szigora különösen a kötetek összeállításakor, szerkesztése közben jut ér-
vényre. A Menetrend dicsérete imént idézett Utósió helyett című  vallomá-
sában a következőket is olvashatjuk: „E kudarcnak beillő  felismerés kész-
tetett rá, hogy ezúttal másként gazdálkodjam verseim anyagával: ne az 
időben, hanem a térben rendezzem el." És valóban, az első  két verses-
könyv, a Kéz a kilincsen és a Csönd helyett vers még a versek születésé-
nek időrendjét tükrözi: az els ő  az 1948 és 1952, a második az 1952 és 1959 
közötti termést, illetőleg — mint kés őbb majd kiderül — annak megszűrt, 
válogatott anyagát közölte. A Menetrend dicséretében viszont a bejelen-
tett „térbeli" elrendezés elvéhez h űen már nem is jelöli a versek alatt a 
keltezés évét (csupán a tartalomban). De hogy kell ezek után értenünk az 
Ének füstje, füst éneke válogatás Utuszavának következ ő  gondolatát? 
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Miután megvallja,hogy ezt a kötetet ijedtében állította össze, mert úgy 
találta, hogy a szilárd anyagú kövületnek látszó vers is, ha kézbe vešzi, 
„porlik, omlik, voltaképp: alakul még mindig" — így folytatja: menekü-
lésképp keletkezett e kötet, s a cél: „maradék verseim, ha még lehet, 
visszahelyezni természetes, egyetlen lehetséges közegükbe, az id őbe". (A ki-
emelések tőlem. J. G.) 

Ismét kérdeznünk kell: mit jelentsen, hogy egyszer a ritkán és keve-
set írók átkát panaszolja, másszor meg annak az aggodalmának ad han-
got, hogy esetleg több verset is megjelentet a kelleténél; egyszer a térben 
— s nem az időben! — rendezi el a verseit, másszor meg az id őben, mert 
azt tekinti természetes, egyetlen lehetséges közegüknek? Semmi esetre. sem 
egyszerű  önellentmondást, gondolati következetlenséget. Olyan költ őt va-
lójában, akinek számára a költészetének, a verseinek térbeli jelent ősége, 
időállósága — s a költészet lényege általában — éppoly fontos kérdések, 
mint a világ, a személyiség problémái, melyek a versek tárgyai. 

Ács Károly költészetében tehát az egymás mellé szorított versek 
kronológiai rendjénél sdkkal fontosabb az egymásra rákérdez ő, egymás-
nak felelő , egymást kiegészítő  alkati lényegük. Ez a felismerés pedig fel-
tehetőleg a Menetrend dicsérete összeállítása, komponálása közben tu-
datosodott benne. Ezért innen kezdve költészetét valóban nem lehet ver-
sek keletkezésének id őrendjében vizsgálni, csakis kötetenként, már azért 
is, mert minden további kötetében találunk olyan korábbi keletkezés ű  
verseket is, amelyek az időközben megjelent kötetekb ől kimaradtak. (Hogy 
a költő  átdolgozta-e őket, vagy eredeti formájukban közli, az az ő  titké; az 
olvasó és bíráló számára teljesen mellékes, hisz számára csak a közölt 
a létező  vers.) Arra is több példát találunk e kés őbbi kötetekben, hogy 
egy-egy vers átkerül egyik kötetb ől a másikba, más szövegkörnyezetben 
jelenik meg, a rákérdezés, felelés, kiegészítés céljából. Ezért mondhatjuk, 
hogy az Ács-verseknek nem egy, hanem olykor több „keletkezési dátuma" 
lehet: amikor a költ ő  megírja, esetleg újságban, folyóiratban közreadja, 
s amikor végül kötetbe szerkeszti, s őt későbbi kötet szövegkörnyezetébe 
helyezi át. Az Őszülő  korosztályom című  verset például 1969-ben írta, 
1970-ben közölte a 7 Napban, 1976-ban a Hídban, de az 1976-os Ének füstje, 
füst éneke címen megjelent válogatott versek közé nem vette fel. Majd 
csak az 1983-as Közbüls ő  világban kötet Emlék, télben ciklusában talál 
helyet a számára, ahol a ciklus címadó költemény következ ő  soraira rímel: 

Szépség kísért: 
hogyan rendezzem el 
magamban, magamnak 
önnön halálom dolgát 

Ez utóbbi vers alatt az 1970-es évszám olvasható, tehát keletkezési 
idejüket tekintve is közel állnak egymáshoz. 

Még beszédesebb a két Négyszemközt az éjszakával című  vers „sorsá-
nak" alakulása. Az I-gyel jelölt verset még 1945-ben írta, de csak .a Versek 
éve (Híd, 1975) válogatásban adtá közre el őször, majd az Ének füstjé :ben 
(1976) az 1975-ben írt II-vel, s az el őbbit a kötet elejére, a másikat a végéré 
illesztette. Az id őben egymástól távol eső  versek egymásra felelésének, egy-
szersmind Ács Károly kötetkomponálásának jellemz ő  példája, ahogyan a 
két vers érzékelteti a három évtized között tátongó szakadék, illet őleg á 
fiatalős mindent megértés biztonsága és az érett kor semmit sem ért ő  
bölcsessége közötti űr mélységeit. 1945-ben szinte ujjong: 

Apró aranypontok. Csillagok csillára. 
Ezer boldog csoda részévé lettem. 
Mindent megértek már. A tudás kínálja 
érett gyümölcsét. Nincs többé lehetetlen. 

Három évtizeddel később viszont így meditál: 

Fekete lyukak az égen. Volt csillagok. 
Ezer fájó hiány él bennem hirtelen. 
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Semmit sem értek már. Mit tudhat, egy halott. 
Egyetlen tudása az életszerelem. 

Külön érdemes megfigyelni, mennyivel tompább is a második vers 
hangja. Hova tűnt belőle az első  vers csiilingelése?! 

Általánosan elfogadott irodalomtörténeti periodizáció szerint a háború 
utáni első  új írónemzedék fellépése, az ötvenes évek elején, meghozta 
irodalmunkban az első  megújulást, elindította a kibontakozást a szoci-
alista realizmus korszakából. A költészetben e megújulást köztudottan 
Ács Károly Kéz a kilincsen és Fehér Ferenc Jobbágyok unokái kötetének 
egyidejű  megjelenése demonstrálta. (Jegyezzük meg: a könyvek megje-
lenése egyszersmind az addig érvényes normák fellazulását, híveinek és 
alkalmazóinak — legalábbis — az elbizonytalanodását is jelezték.) E 
nemzedéki fellépést utólag némelyek valóságos irodalmi forradalomnak, 
mások hamvába holt fellángolásnak látják. E könyvek három évtized 
távolából való újraolvasása arra figyelmeztet, hogy óvatosan kell bánnunk 
az olyan nagy szavakkal, mint forradalom stb. 

A Kéz a kilincsen tematikáját tekintve éppen nem jelent forradal-
mian újat a korabeli költészet egészéhez képest. A kor általános m űvészet-
szemléletének megfelel ően Ács is szinte kiegyenlíti a költ ő  feladatát a 
kétkezi " munkáséval és csaknem egzatnak is tekinti. A Tollamhoz Című  
versben például ezt olvashatjuk: 

Tintával kezdek 
rohammunkát. 
Toll, 
kedves elvtárs, 
kapaszkodj jól a kezembe,. 
vörös vérem és fekete véred 
öleléséből 
szülessen diadalnak 
a vers. 

- Megfogalmazza a maga politikáját is: „Várni, és túl akarni néha a 
mán / még ellenére is — az én politikám" (Politika); megénekli a kala- 
pácsot, a költőt, mely „A ma üllőjén okos szavakat kong", azelőtt pedig 

 vasdarab volt" (Vers a -kalapácshoz); a Munka a tiszta költő i 
 igen eredeti s valóban költő i megfogalmazása („meleg 

szívekkel” rakná ki az utcákat „kő  helyett", velőmaltert keverne s rakna 
nagy házakat), de ezt is egy politikai jelszóval zárja le: „feléleszti  a 
munkát, akit a munka ölt". 

Legátfogóbban, legigényesebben s költ ői eszköztárának legteljesebb 
alkalmazásával az 'Új élet koszorúja című  szonettkószorúban foglalta ösz-
sze politikai hitvallását, a szocializmus építése melletti elkötelezettségét 
az induló költő . Igenli például a tervgazdálkodást („A gondolat jöv őnek 
nem csodát vár, / tudós tégelyben építvén a tervet"), szinte József Attila-i 
képletben látja megvalósulni a munkás és a gép összeforrását, minek 
eredményeként „épül... a vasönt ő"; megénekli a parasztság fölémelke-
dését, a tanulás, a tudás jelent őségét, az ifjúság épít őmunkáját, azaz a 
munkaakciókat, majd mindezt általánosítva a múlt leküzdésér ől s az em-
ber fölemelkedéséről szól. Igaz, mindennek kifejezésére az egyik legkötöt-
tebb klasszikus formát, a szonettet, s őt a szonettkoszorút választja, de 
már az első  sorban -bejelenti (s ezt természetesen a mesterszonett els ő  
sorában összefoglalásként meg is ismétli), hogy új tartalommal tölti meg 
a régi formát: „Dalolj fel új dalokra régi fornia", s meg is magyarázza, 
hogy elutasítja „Petrarcáék szonettje gitáros, álmos, _szép szavakon" kotló 
hagyományát. 

Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy Ács Károly szólamkölt ő -
ként indult volna, de hogy időszerű  politikai jelszavak megtalálhatók 
akkoriban született verseiben, s hogy a költ ő  feladatát lényegében úgy 
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értelmezte, ahogy a „társadalom nevében" akkor - megkövetelték, az egé-
szen egyértelmű . Egyszerűsítenénk azonban, tehát hamisítanánk, ha nem 
vennénk észre s nem mutatnánk meg azokat az árnyalatokat, amelyek 
Ács költészetét már ekkor megkülönböztetik az átlagtól, az általános 
szólamköltészettől. A költő  jogát a sajátos, különleges látásmódra, a 
valóságos költői megközelítésre az álom metaforájában fejezi ki. 

„... Mint más kalapál, 
házat épít, vasat önt, s aztán 
drótba hajlítja, vagy tárnába száll — 

úgy álmodok én. Nekem álom 
a mesterségem. Én költ ő  vagyok. 
A inát a jövőbe nőve látom. 
S nem hazudok, ha nagyot álmodok. - 

Mit a munkás ébren felépít, 
álmomban utánacsinálom én; 
így váltja fel újjal a régit: 
való és álom, gyár és költemény! 

(Bocsánatkérés az utcasarkon egy ismeretlen járókel őtől) 

Még határozottabban utasítja el a hétköznapian értelmezett valóság-
rajzot a Néhány komoly sor a halálról című  versében, melynek bevezet ő  
mondata: "A valóságot álmodom", befejezésül pedig tiltakozik a költészet 
szimplifikálása ellen: 

Álom vagyok, ne ébredj fel bel őlem, 
világ; ne horgadj belém, oh kegyetlen 
kéz, szenvedély, ne lengesd kókadásom 
a harc-viharban bomlott lobogóvá; 
vádak zord-éber kürtje, ne riassz fel! .. . 

Második verseskönyvében, a Csönd helyett versben (1959) tovább bő -
víti, magyarázza az álom-metaforát, s kijelenti, hogy lázadásból lett költ ő , 
úgy akar álmodni, ahogy neki tetszik; ebb ől szinte magától értet ődően 
következik: „Amit mondok: álmok és emlékek". 

Maga a költészet, annak lényege, értelme, a költ ői szó varázsa, élete, 
múlékonysága, sebezhet ősége, kifejezésbeli lehetősége, teherbírása kez-
dettől fogva költői figyelmének, szenvedélyes érdeklődésének középpont-
jában áll. Már indulásakor tudja, „Milyen nehéz költőnek lenni, / a világ 
hangjait ügyelni, / néma kövek helyett beszélni, / és minden szóba bele-
férni" (Költ ő). A költői kifejezéssel vívott kemény, életre-halálra szóló 
küzdelmét pedig így fogalmazza meg: 

Szakadjatok fel, sorról sorra 
szavak, véres tagok, 
belétek törve, rátok forrva 
én vagyok s szakadok. 

(írni kell) 

A vers én vagyok, fordíthatnánk prózára •a költ ő  e vallomását, a sor-
ról sorra felszakadó szavak az ő  véres tagjai. Tűzpróba című  versében 
pedig — bíróság és hóhér elé képzelve magát — úgy érzékelteti a vers 
alkotási folyamatát, hogy kezét tűzbe mártja, majd a zsebébe nyúl, aztán 

papír zizzen (felcsap a láng), 
máris érződik 
a perzselt bőr facsaró bűze, 
összeránduló ujjaim közt 
fehéren izzik a vers. 
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A szó értékének viszonylagosságát fogalmazza meg a Virág helyett 
című  versben. Ha valaki szavakkal nem tudja kinyilvánítani szerelmét, 
„fejtegeti", akkor virágot tesz kedvese asztalára. Ám mind a virágnak, 
mind a szónak meg kell halnia, „hogy elmondhassa illatos szerelmét." 
Csakhogy: 

A szó élete rövidebb, mint a virágé, 
csak addig él, míg legel őször kimondjuk, 
utána már halott szavakat ejtünk. 

Már az említett Álom és emlék című  versben kimondta, hogy „Az 
élet a szavaktól nem lesz se szebb, se rútabb", de ez korántsem jelenti, 
hogy felelőtlenül lehet bánni velük. S őt! Talán a szűkszavúságának is épp 
a kimondott, a leírt szóért vállalt nagy felel ősség a legfőbb magyarázata: 

Sok a szöveg 
s a szavak vesznek 
Holt tetemek 
— bet űk temetnek 
maguk alá 
ha hagyjuk. 

(Szavak és tettek) 

Aki minden vers születésekor kivérzik, megperzsel ődik, természete• 
sen tűzi maga elé azt a célt is, hogy az igazat írja: „Inkább ne mondják / a 
versemre: de szép! / akinek az tetszik, ami hízeleg" — írja a Keresésekben 
Innen már egyenes úton jut el addig a felismerésig, hogy „nem szólni 
százszor többet ér", s ő  maga is sok cifra szó között keresgél, amíg rá 
talál a csöndre. 

Költőnk szinte állandóan az alkotás, a közlés kényszerének és az elhall 
gatás vágyának dilemmájával küzd. „A mához / Tartozni — írja — annyi, 
mint futástól hangos / Lihegéssel és zakatoló szívvel / Vallani és tagad 
ni / a tanú / Joga szerint"; (Tanú) „engem valami mindig kerget, / engem 
valami mindig kérdez" (Aki mindig elkésik); „mert egyre kérdeznek .a 
dolgok, / s kérdéseik magadon hordod, / mint ló a nyerget, víz a dereg-
lyét, / test a hámló b őr viszketegjét, / mint a színész a szerepét" (Eszmélet). 
A költő  pedig, minthogy nem tud kitérni, felel, vall, s szinte kétségbeesve 
kiált fel: „Miért nem elég ennyi, hogy elnémuljak?" (Álom és emlék), majd 
erre a következtetésre fut: „ ...éppen most tartozom a csöndnek egy 
hallgatással" (Csend helyett vers). Az állandóan mellének szegezett kér 
désekre való válaszadás s a csöndre való rátalálás „sok cifra szó között' .  
valójában egyfajta egyensúlyba kerül Ács költészetében, s az önmagával 
szemben támasztott legmagasabb igényben realizálódik. 

* 

Nem az újatmondás szándékával állapítom meg, hogy Ács Károly 
nem tartozik a könnyen p őrére vetkőző , fenntartások nélkül kitárulkozó 
költők sorába. Innen lehet, hogy szerelmi lírája, amely a Kéz a kilin 
csen kötetében még meglehet ősen gazdag, fokozatosan elapad, s legújabb, 
A közbüls ő  világban című  kötetében már egy Szerelmes vers sem talál 
ható. Az induló költő, az ifjú ember természetesen leginkább a szerelem 
vágyról énekel, magányát panaszolja a „párokra szakadt világban", űzi, 
hajtja a felismerés, hogy sok még, mi nem övé; ezért kíván: 

erős izmokat... 
együgy ű  szívet, ravasz elmét, 
jó mosolyt, hörgő  haragot, 
kegyelmezni és könyörögni, 
nem tudni, mi az, nem szabad, 
csókolni, csalni, űzni, szökni. 
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Hogy rohan, száguld, liheg a vers ritmusa is, mint a költ ő  is félelmé• 
ben, nehogy asszony legyen a leányból, míg ő  késlekedik. Azt várja, 
hogy. legyen valakije, asszony, a magányára rím, élettárs, aki majdan 
eltemesse. De a kétely, Ács szinte mindent relativizáló szemlélete máz 
ezt is tudja: 

minden arra készül, 
hogy vége legyen, 
nincsen örök, tehát nincs 
boldogtalan és boldog szerelem. 

Szerelmi költészetének összefoglalása, egy kicsit talán a lezárása is 
a Máglya című  szonettkoszorú. A beteljesült, a kiegyensúlyozott és el-
nyugvó — de kételyektől nem mentes szigorú önvizsgálattal párosuló 
szerelem-óda. Nem örömóda! Hisz a csókot, „e s űrű  örvényt, a fölkavart 
vérnek / langyos buzgását" énekeli benne. 

Már utaltunk rá, hogy a Kéz a kilincsen kötet tematikájának, illet ő -
leg az induló költő  eszmei beállítottságának vizsgálata, elemzése sovány 
magyarázattal szolgál a sokszor emlegetett fiatalok forradalmára s a köl-
tőpáros (Ács Károly és Fehér Ferenc) verseskönyveinek megjelenése kivál-
totta vitákra. Igaz — hogy csak Ács köteténél maradjunk —, is félreérthe-
tetlen, sőt hangsúlyos intellektuális attitűd egyúttal elutasítása is a poli-
tikai színpadokon á gáló néptribun-féle költői magatartásnak, de ez, ha ir-
ritált is némelyeket, nem nyújthatott nagy támadási felületet a „hivata-
los" kritikának. Költőnk különállásának azonban, úgy vélem, jóval na 
gyobb nyomatékot adott az, ahogyan írt, mintsem az, amiről írt. Már maga 
a tény, hogy láthatóan kedvelte és alkalmazta a klasszikus versformákat 
(szonett, sonettkoszorú, hexameter, disztichon stb.), valamiféle arisztok-
ratikus intellektualizmust jelentett, amikor általánosan elfogadott (és 
félreértett) elv volt, hogy „a vers csak cifra szolga", hogy a költészet 
„szentegyház, melybe bocskorban, s őt mezítláb is beléphetni". (Nem kell 
tán bizonygatni, mennyire korszer ű  és mennyire újító volt Ady a forma 
terén, milyen gyilkos iróniával utasította el „Költ őcske Mihály" közért-
hető  gügyögését, s Petőfi sem úgy értette, hogy akinek van cip ő  a lábán, 
az is rúgja le, ha a költészet-szentegyházba be akar Tépni.) Különben Ács 
Károlynak aligha lehetett érthetetlenséget a szemére vetni, ha általában 
a befogadótól, a versolvasótól nagyobb értelmi erőfeszítést követelt is 
némely versmondatának megértése. Az Éjfél után, elgondolkozva költe-
ményben ilyen hosszan kígyózó versmondatokat olvashatunk — hexamete-
rekben: 

Lét s nemlét közt megvonom éber arányok, okos rend, 
gondos méretek, óvó törvény mezsgyehatárát, 
s összerakom széttört darabokból, mint a világot 
ős irigye, az isten, az értő, lassú tűnődés 
csendjét... 

[Valóban mindkét versmondatban jó messze került egymástól az ér 
telmileg fő  mondatrész, az állítmány (megvonom, összerakom) és a tárgy 
(mezsgyehatárát, csendjét), de ebben van egyúttal a vers szépsége is — a 
közbevetések, birtokos és értelmez ő  jelzők torlasza után az értelem meg-
találásának örömében.] Azzal együtt azonban, hogy formailag, ritmikailag 
s a rímelés tekintetében minden verse hibátlan, versépítése egészében sza-
badabb az akkor megszokottnál. Versmondatai könnyed természetességgel 
folynak sorról sorra, jelz ő  és jelzett szó nemcsak más-más versszakba is 
kerülhet (enjambement): 

fontam sok furcsa éneket 
dús lomboktól: koszorút, 
mely zölden, zeng őn rám borult 
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és elborított dallamok 
hullámos, kába, balog 
varázslatával... 

A versforma kifejezési lehet őségeit, alakíthatóságát, alkalmazhatósá-
gát látható kedvteléssel teszi minduntalan próbára. Az Örvény című  ver-
sében (Csönd helyett vers c. kötet) — amely mintha valóságos örvény fe-
letti lebegését érzékeltetné, holott a kedves testének formáját idézi fel 
benne — a sorok fokozatos rövidülésével, egészen az egyszótagú De-ig, 
majd növekedésével a kezdő  sor hosszúságáig képileg, vizuálisan is az 
örvényt formázza. A Menetrend dicséretében a Matuzsálem példái a leg-
érdekesebb és legbonyolultabb verskompozíció. Abból az alkalomból szü-
letett, hogy „1967. július második felében egymás után hat nagy költ ő  ha-
lálhíre futott szét a világba. Összesen több mint fél évezredet éltek, s 
mindegyik mögött legalább ötvenesztend ős írói múlt állt; öt nép gyászolta 
bennük legnagyobb nemzeti bárdját". Tegyük hozzá: Alojz Gradnik, Tudor 
Arghezi, Carl Sandburg, Kassák Lajos, Füst Milán és Veljko Petrovi ć  ha-
láláról van szó. A költemény els ő  részében a véneket arató júliussal, az 
ősz fejekre tapadó, roggyant inakat elszaggató stb. halállal perlekedik, a 
második részben pedig nagyszer ű  érzékkel, az elhunyt íróktól-költ őktő l 
kölcsönzött idézetek „mellé szedve", mintegy montázstechnikát alkalmazva 
folytatja gondolatait. 

A közbüls ő  világban kötetből két ilyen költői bravúrra kell felhívni a 
figyelmet. A Batyuim három mottójának (egy-egy Kosztolányi-, Valéry- és 
Pound-idézetnek) a gondolatait tovább variálva, voltaképpen három versei 
olvashatunk külön-külön is és egyként is az egészet. E kétféle olvasási le• 
hetőségre grafikai eszközzel, fett és kurzív szedéssel is felhívja az olvasó 
figyelmét. Hogy ez a játék Ácsnál sosem öncélú, hanem a mondanivaló 
funkciójában áll, azt jól szemlélteti az Ú j idill. A zárójelbe helyezett szavak, 
olykor csak hangok (betűk) nélkül olyan verset olvashatunk, amelynek ve• 
zérszavai a szép napsütés, buján növ ő  fű, tengeri szirén, ezüst anyahaj, 
fák közt csörtet ő  pán, aranypuha ágy, tévedt gólya stb. A zárójeles „tol• 
dalékokkal" azonban a napból napalm, a f űből füst, az anyahajból anya-
hajó, a pánból páncél, az ágyból ágyú, a gólyából golyó stb. lesz, tehát 
az idillből „új idill", azaz „a boldog liba(non)ból szegény liba(non). 

A formát fölényes biztonsággal és elegáns könnyedséggel kezel ő  költő  
szívesen vállalkozik játékos megoldásokra is. A Tavaszi rendelban példá• 
ul így ad ricskát a mindenkori hatalom mindig és mindenre gyanakvó vé-
delmezőinek: 

Indul a rügy, 
nyomozók, rajta! 
Rejtélyes ügy: 
indul a rügy, 
s még nem derült 
fény az okokra. 

A maga rovására így tréfálkozik, egyúttal szamárfület mutatva, vagy 
üres tenyeret fordítva az olvasó felé: 

Volt Ács, 
Nincs Ács. 

S írás 
sincs más: 
forgács. 

Vajda Gábor írja (készülő  kismonográfiájában), hogy Ács Károly 
„a legkevesebbet »fejl ődött« költőink közé tartozik". Valóban már harminc 
évvel ezelőtti első  verseskönyvében teljes fegyverzetben, a költ ői mester-
ség minden elemének, fogásának ismeretével, a költ ői nyelv és a versfor- 
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mák szuverén uraként lépett fel. Olyan hangszerszólistához lehetett hason 
lítani, aki számára nem léteznek technikai problémák, nehézségek a hang. 
szerén. Ez azonban — hogy a hasonlatnál maradjunk — nem jelenti, hogy 
az alkotó művész érlelődése, tapasztalása eredményeként nem válhat a 
játéka árnyaltabbá, elmélyültebbé. Ilyen értelemben, úgy gondolom, be-
szélhetünk Ács Károly érclelődéséről, szemléletének alakulásáról, ami én 
dekes módon költészete témakörének sz űkülésével, kevesebb tárgyra tör 
ténő  koncentrálásával jár együtt. Emlékezzünk csak, mennyi minden ih-
lette versírásra a negyvenes és ötvenes évek fordulóján: a közélet számos 
mozzanata, vonatkozása, a magánélet (szerelem), maga a költészet stb. 
Ekkor még az elhallgatás, a csönddel szembeni tartozás gondolata nem 
foglalkoztatta. És ez az els ő  kötete valamennyi közül a legterjedelmesebb, 
ide sorolva az ének füstje, füst éneke című  válogatást is, nem számítva 
természetesen a műfordításokat. 

A második verseskönyv, a Csönd helyett vers megjelenésére hat évet 
kellett várni (Fehér Ferencnek épp ekkor már a harmadik kötete jelent 
meg), s ez csak mintegy félannyi terjedelmű , mint az előbbi. Amint már a 
címe is jelzi, ekkoriban merült föl benne a versengés és az elhallgatás, 
illetőleg a csend ellentétpárja. A kedvesnek válaszolja, aki verset kér t őle, 
hogy épp most tartozik a csendnek egy hallgatással, s kérésére „nehéz 
verssel" tapossa a csendet. Itt jut arra a felismerésre, hogy bár nagyon 
szépnek szeretné a szót, „mégsem fér el benne a szerelem", s tudjuk, 
nemcsak a szerelmet nehéz vagy lehetetlen maradéktalanul, ácsi igénnyel 
kifejezni. 

A Menetrend dicsérete (1968), amely az előbbi kötet megjelenése el őtt 
(1947-1949) és után (1960-1968) keletkezett versekb ől állt össze, alapvetően 
az ellentétek jegyében áll. Els ő  olvasásra azt hihetnénk például a Ballada 
az építőrő l versről, hogy játékot űz az ellentétek halmozásával, holott a 
legkínzóbb kételyeit fogalmazza meg benne. A versszakok ilyen zárósorai 
után: „pedig nem ilyennek akartam; esküszöm, ilyennek akartam; nem tu-
dom, milyennek akartam" erre a következtetésre jut: „M űve úgy igazol, 
hogy megtagad". 

A dolgok általános viszonylagosságát a legnagyobb költ ői erővel, 
a legmélyebb gondolatisággal a kötet címadó versében fejezi ki. A vers 
epikai magja egy vasúti szerencsétlenség: egy fiatal leányt elgázol a vonat. 
Mi is történt? — kérdezi a költ ő. Sietett talán? Vagy nem sietett eléggé? 
— tesz egyetvlőségi jelet az ellentétek közé. Majdnem semmi sem történt 
ahhoz képest. 

ami eddig is, azóta is óránként, 
percenként történt és történik 
menetrend szerint és menetrenden 
kívül még inkább .. . 

ugyanis hús, csont. vel ő , azaz emberhalál is kell ahhoz, hogy a vonat to-
vasiikoljon 

és egyenletes zakatolássá álljanak össze 
a rejtett kis remegések. 

Az örök változás dialektikáját fogalmazza meg a Mottóban: „Mire 
rájönnéd, hogy ki voltál, már más vagy. / Vagy talán nem is vagy, kósza 
látomás vagy". Persze, nem a filozófiai tétel illusztrálása a célja, hanem 
hogy kimondja: „Mégis vagy és ezt nem adhatod másnak". Ugyanitt olvas-
hatjuk az 1948-ból való Füst vagyok című  verset is, amely — megint csak 
első  olvasásra — ilyen képtelen állításokat közöl: 

Szeretek vakká mart szemet 
és tüdő t, ha hörög, 
a bűn áruló csöppjeit, 
koromban üszök-gyereket 
s felhő t a nap előtt, 
azt, ami füst, azt, ami nincs 
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hogy .az utolsó sorral a látszólagos paradoxont és a füst metaforáját egy-
szerre magyarázza meg. 

Több tekintetben is rendhagyó az Ének füstje, füst éneke című  vá-
logatott kötet, de mindenekel ő tt a kompozíció tekintetében: egy-egy esz-
tendő-  (1945-től 1975-ig) jellegzetes versei és versfordításai együtt, egymás 
mellett olvashatók, jelezve, hogy műfordítói munkásságát költői alkotó 
munkájával egyenértékűnek tekinti. Rostáló elve pedig olyan szigorú, 
hogy egy-egy év terméséb ől általában két eredeti verset s egy m űfordí-
tást vett fel, s így — szándékának megfelel ően — nem lehet megkülön-
böztetni a termékenyebb és medd őbb éveket. Maga teszi fel a kérdést: „Mi 
ez hát? Válogatás? Számbavétel? Igen is, nem is. Nem a megszokott tar-
talmi-formai szempontok, témák, motívumok, gondolatok illeszkedése sze-
rint ... éppen a valódi, fizikai múlás egykedv ű  és könyörtelen léptékével 
mérve ... Ahogy az óra jár, ahogy a szív dobog. Csak így, ebben a végs ő  
kiszolgáltatásban mutatkozhat meg igazán, mit és mennyit vett át és. 
adott tovább az id őből az időnek." Nem lehet e költ ői szándékkal vitat- 
kozni, még kevésbé elvitatni a költő  jogát arra, hogy magával szemben 
szigorú, könyörtelen vagy akár igazságtalan legyen. De legyen szabad meg-
jegyezni, hogy az olvasó és kritikus szívesen látná — remélhet őleg még 
láthatja is —, mi az a költői opusból, amit ő  maga relevánsnak érez, 
tekintet nélkül, hogy melyik év milyen gazdag vagy szerény termést -  mutat. 

Három évtized alatt öt verseskönyvet adott közre Ács Károly, vagyis 
általában hatévenként jelentkezett. A válogatott versek után ugyanis újabb 
hét év telt el A közbüls ő  világban megjelenésig. Bár a gyűjtemény élén 
1948-ban írt 5 Ifjúkori impromtu áll s még néhány korábbról, kötetb ől is 
ismert vers kapott benne helyet, mégis egészen új, szigorúan szerkesztett 
s egységes kötetnek érezzük. A költ ő  szándékát, melyet a gyűjtemény meg-
komponálásával igyekezett elérni, talán úgy fürkészhetjük ki legkönnyeb-
ben, ha .először olyan verset veszünk szemügyre, amely most került el ő -
ször kötetbe (Őszülő  korosztályom) vagy — mint a Négyszemközt az éj-
szakával II — más kötetből (az Ének f üstjé került ide, elszakadva 
párjától az azonos című, I-gyes jelölt verstől. Olyan versek sorába illesz-
kednek itt, mint a Naplósorok, egy héttel kés őbb, amelyben édesapja 
haláláról ír („Ujjamon apám gyűrűje. / Vállamon még egy csontváz") vagy 
mint A közbüls ő  világban, melyben a maga foglyának, a semmi őrének 
nevezi magát, akiért nemsokára eljön az id ő  s 

lángszórójával leolvasztja vérted, 
lángoszloppá lész, miel őtt megérted, 
hogy másért voltál, nem magadért" 

s innen bontja ki jelen életszakasza legf őbb tanulságát: „Tenni nem tud-
tál — tanulj tapasztalni". Most érkezett el oda, hogy ötvennégy évesen 
belenőtt korába, csont a csontba, s nyomják egymást alattomba. Az öre-
gedés számos jelét fedezi fel magán, s mindez némi rezignációt is ered-
ményez, ami nemcsak a halállal való szembesülést, de életm űve, eddigi 
erőfeszítései értelmével kapcsolatos dilemmákat is kivált: 

Miért izzadtál vért 
másért magadért 
bizony semmiért 

Arra a kérdésre sem talál megnyugtató választ, hogy ki kért t őle 
két életet, illet őleg két .szót egy életért. 

Igazi költősors ez, melyet Ács Károly még harminc évvel ezel őtt vál-
lalt fel, amikor egyszerre, els ő  verseskönyvével a jugoszláviai magyar köl-
tészet -els ő  sorába lépett. Ma is mindenki ott tartja számon. E kivételes 
helyét pedig épp a sokat s méltán emlegetett igényesség biztosítja szá-
mára, a rendkívüli nyelvi gazdagság, a . mindig hibátlan, funkcionális, 
gyakran egészen eredeti Lelemény ű  forma, a pontos fogalmazás, a gondo-
lati mélység, a szűkszavúságig redukált kifejezésbeli tömörség; az továbbá, 
hogy sohasem veszíti el a mértéket; még véletlenül sem ad ki olyasmit 
a kezéből, ami nem érdemli meg. • 
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PATÓ IMRE 

R ÉGI ÍRÁSOKAT OLVASU N K . . . 

6. A HÁBORÚ ELŐTTI HÍD EGY KICENZÚRÁZOTT ÍRÁSA 

1937-1938-ra, azaz a harmincas évek harmadik harmadára a külpoliti-
kai események hatására a társadalmi összkép egyre szövevényesebbé 
válik. A dolgozók „látják, mindinkább látják nálunk is már, hogy Spa-
nyolországban és Kínában, hogy Németországban és Franciaországban, 
a világ sok távoli frontján, a mi bőrünkre is megy a küzdelem ... Az 
álmosnak, tunyának mondott Vajdaság kezd felfigyelni, de kinyitja sze-
meit sorsának távolban is lejátszódó mozzanataira". (Poór János: Vála-
szolt az olvasó. Híd 1938. 6. sz. 192-195.) 

Ebben az időben Vajdaság összlakossága csaknem háromnegyed ré-
szének — 350 000 földmunkásnak és szegényparasztnak, 120 000 ipari és 
gyári munkásnak, valamint 60 000 munkanélkülinek — f ő  jövedelmi for-. 
rását a bérmunka képezi. Ebb ől következik Palics Miklós megállapítása, 
hogy „az összlakosság egészségügyi állapotára, az iparra, kereskedelemre, 
kulturális színvonalra ennek a döntő  súlyú tömegnek a helyzete, annak 
kialakulása kikerülhetetlenül befolyást gyakorol és az események túl-
nyomó többségében irányító szerepe van". (Hozzászólás. Híd 1939. 210-214.) 

„A fokozódó politikai érdekeltség" persze nem önmagától van. A 
dolgozók társadalmi helyzete, kiszolgáltatottsága až, ami a felismerés-
hez vezet, hogy „ugyanaz a harc áll nemzetközi viszonylatban is, mint 
otthon a tanyán, a faluban, a városban". (Poór János: Uo.) 

Az 1938. januári számban elindított ankét azt mutatja, hogy a Híd 
olvasóinak 60%-a a politikai írásokat — s itt '.a Világszemlét — olvassa 
el először, s csak ez után kerül sorra a többi olvasmány. Ugyanebb ől az 
ankétból derül ki az is, hogy az olvasóknak jó részét még ez sem elé-
gíti ki: bővebb politikai rovatot, több politikai írást szeretne, meg mun-
kásmozgalmi jelentéseket. Vagyis azt kérik, , ;amiről a legkevesebbet le-
het írni, egyrészt mert kevés a jelentenivaló, másrészt technikai okokból". 
(Kiemelés: P. I.) (Poór János: Uo.) 

Egyre ismertebb lesz a lap, egyre nagyobb tekintélyt vív ki magáriak 
becsületes állásfoglalásávall, szókimondó nyíltságával. A dolgozók töme-
gesen csatlakoznak a mozgalomhoz, de nagyszámú szimpatizáns van a 
liberális polgárság körében is. 

A kormány ezt igen jól tudja, ezért igyekszik fékezni a Híd tevé-
kenységét. A fokozódó osztályharc idején a cenzúrát is 'segítségül hívja. 
Mind több írás jelenik meg csonkán, foghíjasan. De a durva beavatko-
zások nyomán gyakran kell kihagyni írásokat teljes terjedelmükben, vagy 
éppenséggel egész számot is elkoboz a rend őrség. 

47 írást egyáltalán nem közölhetett a szerkeszt őség, még nagyobb 
a száma azoknak az írásoknak, amelyek csupán csonkán jelenhettek meg. 
Ezenkívül még két teljes számot is elkobzott a rend őrség: az 1935. de-
cemberi, azaz a 12., valamint az 1940. 9. (június 15-1) számot. 

Ilyenkor hivatkozott a szerkeszt őség a „technikai okok"-ra. Az üre-
sen maradt oldalak, a világító cenzúraablakok vagy a megsemmisített, az 
eltorzított szedés maszatos nyomatai — amelyb ől azonban gyakran ki 
lehetett olvasni egy-egy „lázító" szót: igazság, béke, szabadság, összefo-
gás, harc ... — pontosan tudósítottak a valódi okokról. 

A III. évfolyam 9. (1936. szeptemberi) számának hátsó borítóján 
jelent meg egy köžlemény a Szerkeszt ői üzenetek rovatban: 

„MINDENKINEK. Ezen számunkban több értelemzavaró hiba van. 
Kérjük ezen technikai hibák szíves elnézését. Valamint elnézést kérünk 
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azért is, hogy ez a szám rajtunk kívülálló technikai okokból 32 helyett 
csak 24 oldalon jelenhetett meg." 

A következő  szám (1936. okt.-i) szerkeszt ői üzeneteiben visszatér az 
előbbi közleményre, pontosítja azt: 

„TÖBBEKNEK. Múlt számunkból »Biológia és szociológia«, »A n ő  
és a fasizmus« című  cikkeink egészben, »Községi választások«, vala-
mint »1936. szeptember 3.« című  cikkeink pedig részben, technikai okok-
ból kimaradtak. — Jelen számunkból a következ ő  beküldött cikkek: »Ki-
sebbség és demokrácia«, »Péter-Pál« (novella), »Az autarkiáról«, »Farka-
sok« (novella), »Október 6« kimaradtak. A »Nemi ínség« és a »Kiskeres-
kedő  és a válság« című  cikkeket csak részben közölhettük." 

A kicenzúrázott vagy a megcsonkított írások teljes szövegének meg-
szerzésére irányuló kutatás teljesen reménytelennek látszott, mert- a Híd 
levéltára nem maradt fenn. (Egyes források szerint 1949-ig egy része 
megvolt.) 

Legfeljebb beavatottaknál — szerkeszt őségi tagoknál, belső  munka-
társaknál, nyomdászoknál — maradhatott (volna). Ilyen esetr ől azonban 
a legutóbbi időkig nem volt tudomásunk. 

Fordulópont a Híd újvidéki jubileumi kiállítása. Ennek köszönhet ő , 
hogy Palm Dutt A n ő  és a fasizmus című  cikke kefenyomatban el őkerült. 
A kiállítás anyagának a lebontása után, amikor a Matica srpska Könyv-
tárában a kiállított anyagot válogattuk szét a tulajdonosoknak való visz• 
szajuttatás céljából, a Híd 1936. szeptemberi számát lapozva furcsának 
találtuk, hogy a hátsó borító el őtt néhány lap, kissé nagyobb méret ű  
lévén, furcsán „kilóg" a füzetb ől. Odalapozva azt tapasztaltuk, hogy ezek 
különálló lapok, azaz pontosan négy lap (18-21. oldalszámozású), csu 
pán egyik oldalukra nyomott szöveget tartalmaznak;els ő  látásra išmerős 
betűtípus volt, majd a címet is elolvasva, abban nyomban felismertük 
az .. egyik kicenzúrázott írást. Bizonyítani sem kellett, csupán a nem várt 
lelet okozta öröm olvastatta fel velünk a szerkeszt ői üzenetek sorait... 

A tüzetesebb vizsgálat során vettük észre az egyik (21. oldalszámot 
viselő) lap hátsó oldalának felső  részén az elmosódó, ceruzával írott 
szöveget: „Kicenzúrázott írás a Híd 1936. szeptemberi számából." 

A folyóiratnak ez a füzete — amint azt a. Matica antikváriumának 
vezetőjétől később megtudtuk — dr. Mirnics József hagyatékából került 
a  Matic.a antikváriumába. Hogy ő  hogyan jutott hozzá, kit ől. kaphatta, 
azt -már .sajnos nem tudhatjuk meg. Talán a kézírás még nyomra vezet. 

A kefelevonat, nyomban a felfedezés után, a Matica srpska ritka 
ságainak a gyűjteményébe került — méltó helyére. Szövegét bet űhíven 
közöljük. 

PALM DUTT 

A FASIZMUS ÉS A NŐ  

,Egy. kérdésben sem nyilvánvalóbb az ellentét a két rendszer között: a 
fasizmus, azaz a bomlásban lév ő  kapitalizmus és a szocializmus között, 
mint a nőkérdésben. 

A nő  helyzete legbiztosabb mérték valamely civilizáció nívójának 
értékeléséhez.. Az emberiség történelmének • legfejlettebb civilizációját az 
'az ország mútátj.a., . ahol . a -férfiak és a. n ők egyenlőképpen az egész - . poli-
tikai és társadalmi életben részt vesznek. Ezzel szemben. a fasiszta rezsi-
nek (uralmak) egészen leplezetlenül mutatják ebben a kérdésben is reak-
.ciós ;jellegüket. 
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A nő  elnyomása mindig elválaszthatatlanul össze volt kötve az osz-
tálytársadalommal és olyan nélkülözhetetlen alapja annak, hogy anélkül 
a magántulajdonra épített rezsim nem tudna fennmaradni. A t őkés ter-
melés a megelőző  periódusból megtartotta a n ő  elnyomásán nyugvó 
társadalmi intézményeket és saját céljaihoz alkalmazta azokat. Amíg 
egyrészt forradalmasította és szervezte a termelést és a kereskedelmet 
az egész világon, másrészt megtartotta, s őt még szűkebbé és korláto-
zottabbá tette a sz űkkörű  és lebilincselt egyéni családi élet primitív és 
archaikus (kezdetleges és ősi) alapjait és ezen prekapitalisztikus intéz-
ményt tette rendszere leger ősebb oszlopává. Csak ilyen módon tudta 
magát a tőkés termelés fenntartani: A család vállaira helyezte egész 
súlyát az anyaságnak a csecsem őnevelésnek, a betegség és öregség elleni 
biztosításnak és a „házi munkának" nevezett óriási munkának: a társa-
dalom fenntartásához szükséges társadalmi munkának, amelyet a kapi-
talizmusnak nem érdeke megszervezni, mivel semmi haszna bel őle és 
amelyet, mint ingyenmunkát, megvet. A n őket terheli ez a munka és 
nekik ezt a munkát a gépek el őtti korszak módján, a legnyomorúságo-
sabb és •leginproduktívabb (legtermékenyebb) módon kell elvégezniök 
ugyanakkor, amikor az egész termelés szélesen meg van szervezve a 
legnagyobb teljesít őképességű  technikai felkészültséggel. 

A gazdasági és társadalmi intézmények, amelyek ebb ől a helyzetb ő l 
következnek, feltételezik a n ő  elnyomását és a n ők legnagyobb részének 
durva kényszerítését a házaságban való gazdasági függésre, mivel ez az 
egyetlen lehet őség számukra. A nők így teljesen a magántulajdonra épí-
tett társadalomhoz vannak kötve és csak a társadalom szociális organizá 
ciója következtében szabadulhatnak fel. mégis a kapitalizmusnak, prog-
resszív (haladó) fázisában, volt szerepe a n őkérdésben is: először nyúj-
totta lehetőségét és feltételeit a társadalmi organizáció egy új gazdasági 
formájának. A kapitalizmus, mely mind olcsóbban akarja megfizetni a 
munkaerőt, a nőket és fiatal leányokat vonta be a termelésbe. Ma a 
modern kapitalista államokban felhasznált munkaerők egyharmadát asz-
szonyok és leányok nyújtják. A kizsákmányolás brutális feltételei dacá-
ra, amelyek jobban sújtják a n őket, mint a férfiakat (a munkadíjak 
egyenlőtlensége révén, amit a „Szent családdal" igazolnak azon ürüggyel, 
hogy a nők átlagának nincs egyéb terhe), mégis ennek a ténynek az a 
jelentősége, hogy a nők millióinak legalább a legelemibb lehetősége meg-
van független gazdasági életre és aktív társadalmi életre, ahelyett, hogy 
kénytelenek legyenek egy embert ől függni, mint egyetlen életlehet őségtő l. 
„Bármilyen borzasztó és undorító is az antik család bomlása a kapita-
lista társadalomban, tagadhatatlan, hogy a nagyipar - mely n őknek, 
mindkét nemű  ifjúságnak és gyermekeknek határozott szerepet ad a 
családi munkakörön kívül a társadalmilag szervezett termelés folyama-
tában -- a család és a két nem közti viszony magasabb formájának új 
gazdasági lehetőségét adja." 

A nőnek a termelésben való részvétele — amíg a tulajdon és az 
egyéni háztartás régi viszonyai fennállnak — ahelyett, hogy felszabadíta-
ná, csak még súlyosabban terheli a nőt. A nők emancipációjának lehet ő -
sége — amelynek előfeltételeit megadta a kapitalizmus — a megvalósuló 
szocialista társadalom feladata. 

Csak a nőknek a férfiakkal való egyenl ő  részvétele a társadalmi 
termelésben, a szükséges neveléssel és kiképzéssel együtt, az antik házi 
gazdaság megszűnésével — ami elválaszthatatlanul össze van kötve a ma-
gántulajdon rendszerével — szüntetheti meg a n ők régi gazdasági füg-
gését. 

Így valósulhat meg szabadságuk és egyenlőségük nem szavakban, 
hanem élő  valóságban. Ezt az állapotot fejtette ki Engels a „Család ke-
letkezése" című  könyvében: „A nő  emancipációja, a férfiakéval . egyenlő  
életfeltételei lehetnek mindaddig, amíg a n ő  ki van zárva a produktív 
társadalmi munkából és privát házi munkára van szorítva. A n ő  csak 
akkor emancipálódik (szabadul el), ha társadalmi módon vesz részt a 
termelésben." 
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A nőkérdés megoldása tehát a szocialista társadalom megvalósítá-
sától függ. A nő  teljes felszabadulása és a férfiakkal való teljes egyen-
lősége szocialista termelést feltételez, a termelés közös társadalmi szer-
vezést és az asszony részvételét az általános termelésben. Csak így foglal-
hat el a nő  a társadalomban ugyanolyan helyet, mint a férfi. 

A mai Oroszország mutatja is az ezirányú fejl ődést: az emberiség 
történelmében el őször látunk teljes egyenl őséget férfiak és nők között 
az ország területén él ő  minden népnél. 

A kapitalizmus pedig általános krízise idején ellenkez ő  irányba ha-
lad. Nem keres már újabb kizsákmányolható tartalék munkaer őt. Ső t 
a meglevő  munkaerőt sem képes felhasználni. Ezért halljuk mindinkább 
— eredetileg a klerikális reakció visszhangja volt ez —, hogy a n őket a 
termelésből ki kell zárni és úgy segíteni a munkanélküliség kérdésén, 
hogy megszaporodjon azoknak a száma, akiknek egy munkadíjból kell 
megélniök. 

Ezt a jelszót hangoztatja még élesebben és leplezetlenebbül a fasiz-
mus és azon milliók, amelyek a hanyatló kapitalizmus legreakciósabb 
irányait képviselik. „Az asszonynak otthon a helye! Az egyetlen jöv ő  a 
nő  számára .a házasság, amely gazdasági függésben tartja. Semmiféle 
kiképzést a nőknek! Minden munkát elvenni a nőktől és helyüket átadni a 
férfiaknak! Térjenek vissza a fazékhoz és lábashoz! Több ágyútöltelék 
kell a jövendő  háborúhoz! Térjenek vissza a konyha rabszolgaságába!" 
— Így oldja meg a fasizmus a n őkérdést. 

Hitler írja „Az én harcom"-ban: „Ami a n ők nevelését illeti, f őleg 
a fizikai nevelést kell hangsúlyozni, azután a jellem fejlesztését és csak 
legutoljára az intelligenciát. De minden n őnevelés lényege: jövend ő  anyá-
kat nevelni". 

Meg kell figyelni, hogy a német kormány új rendelkezései az egyete-
mi tanítás korlátozására és arra vonatkozólag, hogy a fels őoktatást mind-
inkább 'korlátozza a diákok száma (mely fels őoktatás különben nemzeti 
és politikai garanciákon nyugszik), a 15.000 n ői tanuló számát ennek 10 
százalékára redukálta, ami azt jelenti, hogy évente csak 1500 n ő  része-
sülhet Németországban fels őoktatásban az egyetemeken és technikai vagy 
egyéb felsőiskolákban. 1931-ben 19.700 női felsőiskolás volt Németország-
ban. Ha feltesszük, hogy ez az oktatás átlagban három évig tartott, ez 
a szám 6-7000 végzett diákot jelentett évente átlagban, a fasizmus kor-
látozása tehát 75-80 százalék. E durva korlátozása a fels őoktatásnők, ami 
a germán civilizáció büszkesége és ereje volt, tipikusan kifejezi a fasiz-
mus általános reakcióját kultúrális területen, amit különben eléggé illuszt-
rálnak a könyvmáglyák is. 

A Németországban 1934-ben beiratkozott összes tanulók közül csak 
15.000 léphetett 1935-ben egyetemre és technikai f őiskolára. Körülbelül 
23.000 beiratkozott tanuló nem folytathatta fels ő  tanulmányait az új egye-
temi rendelkezések értelmében. Ugyanezen id őben az URSS nevelésügyi 
bizottsága 1933-ban közzétette, hogy egyetemi és egyéb f őiskolai tanulóik 
száma 415.000 az 1926-27-es évek 203.000 és a cárizmus idejének 130.000 
diákjával szemben. Ezen tényekkel szemben a legkevésbé tisztánlátó em-
bernek is meg kellene értenie, hogy a szocializmus tudományos alapja-
ival meg fogja hódítani a világot, míg a fasizmus, mely megtagadja a 
tudományt, bomlásra és halálra van ítélve. 

Spengler (nemzetiszocialista filozófus) „Dönt ő  évek" című  művében 
írja: „A német n ők neveljenek harcosokat és ez legyen az egyedüli örö-
mük. A nő  ne legyen se társ, se feleség, hanem anya." 

C. B. Hoover amerikai író a következ őképp határozta. meg .a nácik 
állásfoglalását a n őkérdésben: „A nemzetiszocialisták álláspontja a n őkér-
désben doktrinájuk alkotó részét képezi: kívánatosnak tartják a vissza-
térést egy inkább mez őgazdasági, mint indusztriális társadalomnak meg-
felelő  életmódhoz. A párt elhatározta, hogy a n őnek újra otthon a helye ... 
Egyszóval a nemzetiszocialista felfogás a n őről az ő  fogalmazásuk sze-
rint: minél több er ős gyermeket szülni a .világra, akik az államot szol-
gálhassák úgy háborúban, mint békében." 
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Tévedés volna azt hinni, hogy a fasizmus reakciós állásfoglalása a 
nőkérdésben csak egy vallásos szempontnak volna visszatükröz ődése vagy 
egyszerűen egy preindusztriális civilizáció felé való törekvés. Míg egyrészt 
hozományra valót ajándékoznak azon n őknek, akik férjhez menvén egy 
soktagú család alapításáért elhagyják a gyárat vagy a mez ő t — más-
részt az ún. tehetetleneket és gyengelméj űeket sterilizálják (azokat, akik 
valószínűleg a katonai szolgálatra alkalmatlan anyagot szolgáltatnának, 
vagy pedig azokat, akik politikailag megbízhatatlanok), amely prakszis 
a tradicionális (hagyományos) vallásos érzésre nagyon is sért ő . Ez pedig 
mutatja, hogy a fasiszta álláspont egészében nem egy a klerikális-reak-
ciós romantikától befolyásolt álláspont, hanem a modern, hanyatlásban 
levő  kapitalizmus öntudatos reakciós eszköze. A modern kapitalizmus, 
amely éhbérekkel szabadon zsákmányolta ki a termelésben a n őket, amíg 
a munkaerejüket fel tudta használni, azokat, .akik még munkában vannak 
és akiket már nem tud használni, elkergeti, kényszerítve őket, hogy egy 
napszámos férfi függése alá helyezzék magukat. Ezáltal természetesen sa-
ját költségvetésében csökkenti a munkadíj és -a munkanélküli segély ala-
pokat. Azután azt követeli a n őktől, hogy tegyék meg kötelességüket, 
minél több újoncot szülve az imperialista háború vágóhídjainak növek-
vő  szükségeihez mérten. 

íme ez a hanyatlásban lév ő  kapitalizmus álláspontja a nőkérdésben. 
A nőkre vonatkozó nagyfontosságú kérdésben, éppúgy, mint a kultúra 
kérdésében, vagy a kínzások alkalmazásában, a lefejezés büntetésének 
visszaállításában: a fasizmus világosan megmutatja politikai és kulturális 
nívóját (színvonalát) és szociális degradációját. 
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KLEMM JÓZSEF 

PULA, 1984 
A 31. JUGOSZLÁV FILMFESZTIVÁL KRÓNIKÁJA 

Minden fesztivál egy évig tart: a következ ő  fesztiválig — állítják a tapasz-
talt szemlelátogatók. A rendezvény látványosságban és látnivalókban b ő -
velkedő  néhány napja csak a kezdet, s ami utána jön, az gyakran tartal-
masabb, izgalmasabb, maradandóbb, mint maga a szemle. Ezután foly-
tatnak ugyanis tollhegyre menő  vitát a táborokra szakadt kritikusok, kü-
lönböznek össze a nézők és a műértők, esetenként a közönség is egymás kö-
zött, főleg olyankor, amikor egy-egy sikeresebb hazai filmre akarnak min-
denáron jegyet szerezni. 

Ha hiszünk a tapasztalatnak, akkor azt mondhatjuk, hogy az idei, 
sorrendben 31. pulai filmfesztivál — noha kapunyitójától idestova három 
hónap múlt el — még csak a kezdeteinél tart. Igaz, sok minden elhangzott 
már róla, de főleg csak azok részér ől, akik a helyszíni szemlélődők kivált-
ságát éllvezték. Az idei rendezvényen látott filmeknek ugyanis igen kis há-
nyada jutott el eddig a mozikba, így a néz ők és a kritikusok véleményé-
nek egyeztetése még várat magára. E jegyzet írójának sem adódott al-
kalma arra, hogy egy-egy mű  újabb megtekintésével felülvizsgálja és ese-
tenként korrigálja nézeteit, amelyek az els ő  benyomásra alapozódtak. 
Másrészt: a fesztiváli összkép, a filmek egymásmellettisége, kölcsönhatá-
sa helyenként talán megmásította az arányokat, és olyan hibákat vagy 
erényeket hozott felszínre, amelyek egy-egy alkotás különálló megné-
zésével nem lennének annyira szembet űnők. Ezért — úgy éreztem — a 
pulai események összefoglalásakor helyesebb a krónikási módszerhez fo-
lyamodnom, időrendet követnem, s így megkísérelnem többé-kevésbé teljes 
képet alkotni a jugoszláv filmesek idei találkozójáról. 

A tizedik múzsa segedelmével íme tehát: 

I. ELŐZMÉNYEK: 

A ZSÜRI MINT ESZTÉTIKAI KATEGÓRIA 

Azt hiszem, ebben a látszólag ellentmondásos alcímben nincs is sok 
képtelenség, hisz amióta a világ világ, jobban mondva, amióta a fesztivál 
fesztivál, azóta az önmagát általában pártatlannak, elfogulatlannak, illetve 
a szubjektivitás határán belül objektívnek valló három, öt, hét vagy X 
tagú bölcsek tanácsa döntötte el, mi a jó és mi a rossz, mi az új és mi 
a ileáldozó a művészet — esetünkben a hazai filmm űvészet — egén. 

Az idei pulai filmszemle előzményei ismét a zsürit emelték ki ,el ő -
térbe. Előbb a bíráló bizottság megválasztása körüli bonyodalmak utaltak 
a filmberkekben uralkodó áQdatlan állapotokra, és ébresztettek kételyeket 
az objektivitást illetően. Mire a határidő  sürgetése miatt végre lenyugod-
tak a kedélyek, az utolsó pillanatban megválasztott zsüri döntése újabb 
vitákra adott okot. A Krsto Papi ć , Franci Slak és Petar Latinovi ć  össze-
tételű  bíráló bizottság ugyanis szokatlan vagy bátor — egyesek szerint 
szokatlanul bátor — megoldásokhoz folyamodott. Az egy híján 30 beér-
kezett film majd kétharmadát félretette, eleve kiselejtezte és mindössze 
11-nek adott belépési engedélyt a pulai arénába, illetve lehet őséget arra, 
hogy versenyezzen a díjakért. 

Kétségtelen, hogy az ilyen hozzáállásnak vannak el őnyei. Végre elju-
tottunk odáig, hogy a pulai fesztivál ne csak vásár legyen, ahol a m űvész 
és mézeskalácsszív-árus egyaránt felverheti sátrát, hanem esztétikai mér-
cék alapján versenyműsorra és kísér ő  programra felosztott szemle, ahol 
ki-ki érdeklődése  szerint keresheti fel az egyik vagy a másik tábort. Az 
ilyen válogatás azonban jóval nagyobb felel ősséget ró a zsürire, jobban 
mondva a válogató bizottságra. A szigorú szelekció ugyanis egyúttal •ér- 
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tékítélet, illetve hosszabb távon szemlélve útkijelölés, irányvétel. Erre a 
jugoszláv filmgyártásnak valóban szüksége volna, hogy visszanyerje vagy 
végre létrehozza saját arculatát. Kérdés azonban, hogy egy évente változó 
esztétikai mércéj ű  zsüri képes-e erre, és vállalhat-e ilyen felel ősséget. A 
másik kérdés: megengedhet ő-e, hogy ugyanaz a három ember válogassa a 
filmeket, és ítélje oda a díjakat? A pulai fesztivál ugyanis talán az egyet-
len szemle, ahol a szelekció és az ítélkezés joga ilyen kis csoport kezében 
összpontosul. Továbbá: a mércék megszigorításával párhuzamosan meg-
tartható-e az eddigi két m űsoros felépítés, a versenyprogramra és az 
informatív részre való felosztás, ami gyakorlatilag •a jó és rossz filmek 
csoportjába való besorolást jelenti? Az idén látottak alapján ez tévedés vol-
na, mert a jövőben is megismétlődhetne az, hogy az érdekes m űvészi meg-
oldásokat vagy szokatlan kísérleteket tartalmazó, noha egészében talán 
nem kifogástalan filmek •a teljesen értéktelen, az ízléstelenségig igénytelen 
filmek társaságába kerüljenek. 

És még egy észrevétel: a nagy lyukú rosta, amelyben végül csak né-
hány, állítólag komplett alkotás marad, nagyon lesz űkíti a díjakra pályá-
zók névsorát. Eközben szem el ől téveszthet ő  néhány olyan kiváló egyé-
ni színészi, operatőri, illetve egyéb művészi teljesítmény, amely megér-
demelné a kiemelést. Így nagyobb a lehet őség a tévedésekre. Igaz, bírói 
tévedések vannak a sportban, néha az igazságszolgáltatásban, miért ne 
Mehetnének a fesztiválokon is. Különösen azért, mert itt a tévedés nem 
élet vagy halál kérdése. A helyes vagy helytelen elbírálás esetleg csak ah-
hoz segít hozzá, vagy azt idézi elő , hogy ismét megalapozzuk vagy még in-
kább lejárassuk a hazai filmgyártás tekintélyét. Ha az el őbbi a szívügyünk, 
akkor a következő  években arra kellene törekednünk, hogy itthon, ahol 
cseppet sem szűkölködünk jó filmesztétákban és hozzáértő  kritikusokban, 
ne a zsűri legyen a fesztivál főszereplője, illetve a központi filmesztétikai 
kategória. 

II. SZOMBAT, JÚLIUS 21-e: 

RECIPE FERRUM! .. . 

... kiáltotta volna a kritikus az els ő  este látott két film után, ha 
nem lehangolt, hanem elkeseredett lett volna. A pulai fesztivál megnyitója 
ugyanis nem úgy sikerült, ahogy elképzeltük, elvártuk vagy reméltük. 
Vespasianus monumentális építményének falai között ugyanis a megnyi-
tón sajnos nem a két lepergetett film, hanem •a t űzijáték volt a legnagyobb 
élmény. Nem csoda, hogy néhányan meg is jegyezték: a filmesek, külö-
nösen a forgatókönyvírók és a rendez ők tanulhatnának a tűzijáték szer-
vezőitől, mert ezek, úgy látszik, jobban tudják, hogy az előadásnak van 
eleje, üteme, fejl ődése és látványos lezárása. A bemutatott alkotásokon 
ez a tudatosság jóval kevésbé volt érezhet ő . 

A szemle megnyitó filmje Živko Nikolić  Csodák csodája című  műve 
volt. Meséje a vágyak és a valóság kett ősségére épül. Egy tó menti kis 
falu lakosainak életében két esemény hoz nagy változást: szép pincérn ő  
érkezik a kocsmába, a megszállott falusi újító pedig elhatározza, hogy 
alagutat épít, lecsapolja a tavat és a kiszárított mederben pamutültetvényt 
létesít. Amíg a falu tétlen férfinépe az álomszép lány meghódításán fára-
dozik, a pénzes újító saját álmát kergeti. Mindkét esetben azonban ki-
derül, hogy áthidalhatatlan az űr az álom és a valóság között. A lány kö-
rüli bonyodalmak a férfinép halálával zárulnak, a tó viszont, ahelyett, 
hogy kiszáradna, megárad, mert a téves számítások miatt utólag derül ki, 
hogy a tenger szintje magasabb, mint a tóé. 

A film talán egyetlen erénye a lírai képszerkesztés, ez azonban nem 
tudja felettetni a többi hibát, els ősorban a forgatókönyv hiányosságát. 

Slobodan Šijantól, az első  este látott második film, a Fojtogató a 
fojtogató ellen című  alkotás szerzőjétől előző  művei alapján többet vár-
tunk. Sajnos úgy látszik, beigazolódik az a jóslat, hogy a fiatal belgrádi 
rendező  alkotói zsákutcába jutott. Els ő  filmjének, a Ki énekel ott? címűnek 
á művészi szintjét már a tavaly és tavalyel őtt látott alkotásai, A maraton-
futók tiszteletköre, illetve a Hogyan tettek módszeresen tönkre az idióták 
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sem tudta elérni, mostani m űve viszont talán ezeknél is gyengébb. Šijan 
kitartóan ragaszkodik a komédiához, ennek is a kissé feketehumor-íz ű  
válfajához, ezen belül azonban nem tud újat felmutatni. Az els ő  belgrá-
di fojtogató elképzelt története talán a horrorfilmek paródiája lehetne, 
jobban mondva annak érzékeltetése, hogy hazai viszonylatban hogyan 
válik minden, még a mánikus gaztette is kisszer űvé, provinciálissá. Ezek 
azonban csak jelzések s e szellemes felvillanások között hosszú percek 
múlnak el anélkül, hogy valami lényeges történne vagy hangzana el a 
vásznon. 

III. VASÁRNAP 

LIMONÁDÉ .. . 

.. bőven, felfrissülés azonban vajmi kevéssé jutott a néz őknek a 
fesztivál második napján. 

Fadil Hadžić  A nagykövet című  filmje látszólag időszerű  témával fog-
lalkozik. Egy nyugdíjazott diplomata családi problémáival párhuzamosan 
társadalmi kérdéseket akar. boncolgatni. Mindezt azonban annyira ügyet-
lenül, annyira papírízűen teszi, hogy alig tudjuk elhinni: a forgatóköny-
vet az a Fadil Hadži ć  írta, akinek eddig 35 komédiáját játszották a jugo-
szláv színházakban. Párbeszéd helyett újságcikkeket vagy inkább aforiz-
mákkal teletűzdelt politizálgató közhelyeket hallunk a vászonról. Hadži ć  
filmje annak az álelkötelezett m űvészetnek az ékes példája, amelyen a 
szerző  ólyasmit bírálgat félénken, amit el őtte már sokan, sokkal lényeg-
retörőbben elítéltek. 

Az est jobbik filmje Svetislav Preli ć  Cukros víz című  alkotása volt. 
Noha lényegében ez a film is a feltételesen belgrádi komédiaiskolának ne-
vezhető  áramlat jegyeit viseli magán, mégis igényesebben van elkészítve 
— vagy talán ízlésesebben felszolgálva —, mint a Jeli ć—Čalić--,Milošević-
féle giccssorozatok. 

Prelić  filmjének főhőse egy a fiús külseje és horgas orra miatt 
frusztrált lány, aki durvasággal kíséreli meg elrejteni érzéseit. Letargiájá-
ból a kiutat arcának megváltoztatásában, jobban mondva nagy orrának 
arányosra való csökkentésében látja. Hála az orvostudománynak, illetve 
a sebészkésnek, a rút kiskacsából valóban hattyú lesz, a lány megtalálja 
boldogságát, megismeri a szerelmet, happy end, itt a vége, fuss el véle ... 

Kár, hogy az elsőfillmes Prelić  elődjeinek hibájába esik, és többször 
is a felszínes, hatásvadászó komédiázásba csap át. A . túlforszírozott- hu-
morizálási szándék miatt Sonja Savi ć, a film főszereplője is eleinte mes-
terkéltnek tűnik, később azonban olyan alakítást nyújt, amelynek jóvol-
tából kezdettől fogva a női főszerepért járó díj fő  várományosa volt . 

Egyszóval a Cukros víz erénye az, hogy nem akar több lenni, mint 
ami: szolídan elkészített, a fiatalok körében valószín űleg sikert arató, 
szórakoztató alkotás. M űvészi mércékkel mérve azonban az marad, amire 
címe is utal: bevált receptre elkészített, jól ízesített limonádé. 

IV. HÉTFő  
MEGLEPETÉS 

A pulai fillmfesztivál ideiglenesen Beogradba költözött. Nem szen-
zációról van szó azonban, csupán meglepetésr ől, esetemben pedig szójá-
tékról. Az idő  ugyanis megtréfálta a szervez őket, a vihar közeledte és a 
Pulára zúduló nyári zápor miatt az esti el őadást félbeszakították, majd 
az újságírók, kritikusok és a vendégek részére a Beograd moziban foly-
tatták. 

Egyébként aa filmek tekintetében sem történt meg a várva várt 
szenzáció. Igaz,. hogy a harmadik fesztiváli nap lényegesen jobb volt az 
előző  kettőnél, a valódi élmény még váratott magára. 

A műsor első  filmje három kezd ő  szlovén rendező  . műve volt. A 
cím: Három adalék a szlovén őrülethez — már utal arra, hogy az egy- 
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kor igen divatos omnibuszfilmek sajátos változatát élesztették újra a fia-
tal művészek. 

'Žare Lužnik, Mitja Milavec és Boris Jurjaševi č  A bűntény krónikájá-
ban, Az őrület krónikájában, illetve Az ellenállás krónikájában kivételes 
művészi érzékenységr ől és kreativitásról tettek tanúbizonyságot. A film 
hibája viszont, hogy nem eléggé kommunikatív, elvontsága, s űrített szim-
bolikája miatt fárasztóan nagy koncentrációt igényel. Másrészt hiányzik 
az az összekötő  szál, amelynek jóvoltából a háromrészes film egésznek 
hatna. Így úgy tűnik, hogy a három, a maga nemében külön-külön jó, rö-
vid filmet láttunk, amelyet utólag kíséreltek meg egy cím alá sorolni és 
így összeilleszteni. A teljességélményt azonban ez a ragasztás lehetetlen-
né teszi. 

Az est második filmjét, a szintén debütáló Predrag Antonijevi ć  A ha-
lottról jót vagy semmit című  alkotását a jól értesültek már a fesztivál 
előtt a kellemes meglepetések között emlegették. Antonijevi ć  a közvet-
lenül a felszabadulás utáni évekb ől meríti témáját, amikor még a szo-
cializmus szovjet modelljének átvétele, illetve kritikátlan alkalmazása 
azzal fenyegetett, hogy a sztálinizmus hibái is beszivárognak társadal-
munkba. A falusi környezetben lejátszódó mese szatirikus hangnemben 
pellengérezi ki a helyi szocialista kiskirályok viselkedését, a mindenáron 
érvényesülni akarást, a forradalmi jelszavak demagógiává való lefokozá-
sát. A zárt környezetben id őnként fel-felbukkan a sztálini tisztogatások 
és a politikai erőszak ijesztő  árnya is. 

A film erényei különösen akkor válnak nyilvánvalóvá, ha a már 
említett Hadži ć-filmmel hasonlítjuk össze. Ebben az alkotásban — A nagy-
követt ő l eltérően — a valódi elkötelezettségre ismerhetünk. Kétségtelen, 
hogy Antonijević  filmjében többször is már látott megoldásokat fede-
zünk fel, hangvételében els ősorban Bacsó Péter Tanújának, a képszer-
kesztésben pedig Slobodan Šijan Ki énekel ott? című  művében a nyomaira 
bukkanunk, mindez azonban nem csökkenti A halottról jót vagy semmit 
értékét. 

V. KEDD 

A HETEDIK 

A hetes, úgy látszik, nemcsak a mesékben b űvös szám. A pulai film-
fesztivál tekintélyét is a versenyműsor hetedik filmje mentette meg, vagy 
kezdte megmenteni. A fordulatot a Balkáni kém című  film hozta. Dušan 
Kovačević  azonos című  drámája már régen meghódította a hazai színpa-
dokat, s a színházi szemléken is nagy sikerrel mutatták .be. Említsük csak 
meg, hogy az idei Sterija Játékokon a legjobb szövegért járó díjjal ju-
talmazták. A most bemutatott filmváltozat kisebb módosításokkal erre 
a színpadi szövegre épült. 

A Božidar Nikolić  és Dušan Kovačević  rendezte filmváltozatot külön 
jelentéstartalommal gazdagította Antonijevi ć  előbb említett filmje. Az 
ugyanis a. sztálinizmus csíráit tárta fel, a Balkáni kém viszont az eszme, 
illetve téveszme újraéledésének lehet őségére figyelmeztetett. 

A film főhőse, Ilija Čvorović  egykori tájékoztatóirodás, aki b űnéért 
le is töltötte megérdemelt büntetését, saját állítása szerint belátta és 
megbánta eltévelyedését, egy félreértelmezett rend őrségi beidézés folytán 
gyanút fog albérlőjére, azt feltételezi róla, hogy külföldi ügynök, s úgy 
dönt, hogy saját kezébe veszi a nyomozást. A téveszméb ől fokozatosan 
rögeszme lesz, amellyel környezetét, feleségét és ikertestvérét is megfer-
tőzi. A két testvér nyomozása során fokozatosan ráismerünk a sztálini 
módszerekre, a találgatásra épül ő  bizonyítási és az erőszakra korlátozódó 
vallatási eljárásokra. A komédiaként induló cselekmény tragikomédiába 
csap át, sőt a vallatás hátborzongatóan valóságíz ű  jelenetében a komikum 
utolsó jelei is eltűnnek. 

A Balkáni kém, valamint a Sterija-díjas Danilo Bata Stojkovi ć  a díjak 
lehetséges várományosai közé sorakozott fel. 
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VI. SZERDA 

1T LKEZES 

A bírák döntésének elbírálására, az ítélkez ők feletti ítélkezésre gy űlt 
össze az ötödik napon szokatlanul sok újságíró, kritikus és néz ő  a fesz-
tivál tájékoztató műsorába sorolt egyik film vetítésekor. Lordon Zafra-
nović  sokat emlegetett Angyalmarás című  alkotásáról volt szó, amely-
nek vajdasági vonatkozása is van, hisz a film főszerepét Ladik Katalin, 
az Újvidéki Színház művésznője játssza. 

Az érdeklődést nem is annyira a film körüli bonyodalom, a beneve-
zés és a fesztiválról való visszavonás keltette, hanem — mint már mond-
tam — annak elbírálása, hogy a zsüri okkal és joggal sorolta-e az ismert, 
kétszer is nagydíjjal kitüntetett tehetséges rendez ő  művét a Tedd ide —
tedd.oda típusú igénytelen filmek közé. 

A látottak után két dolog vált nyilvánvalóvá: az egyik, hogy a .film 
néhány elvitathatatlan értéke miatt korántsem részesülhet az említett 
giccsprodukciókkal azonos elbírálásban, a másik, hogy Zafranovi ć  ezúttal 
a vártnál és szokottnál gyengébb alkotást hozott létre. 

A kamara jellegű  film hiányosságai elsősorban a rendezői hibákból 
erednek. Zafranovi ć  a házastársi kapcsolat kudarcáról, illetve a beteljesü-
lés utáni örökös vágyról s a beteljesülésben való önmegsemmisítésr ől 
szóló filmet mozaikszerűen akarta felépíteni, eközben azonban szétszab-
dalta a filmet, a mű  elveszítette ütemét és aránytalanná vált. A bevezetés 
túl hosszúra sikerüllt, a lényeg viszont az utolsó, túlságosan verbalizált 
negyedórába sűrítődött össze. Az ilyen szerkesztés miatt Karpo Godina 
egyébként kiváló természeti képei gyakran öncélúnak hatnak. 

Ladik Katalin viszont bebizonyította, hogy Zafranovi ć  nem vélet-
lenül választotta őt erre a szerepre, s hogy a hazai filmekben is számítani 
kell rá. Különösen nagymonológjában hat meggyőzően, a közegképek pe-
dig kifejező  arcjátékát emelik ki. 

Az Angyalmarás szinte háttérbe szorította a versenym űsort, amelyet 
egyébként ismét megszakított az idén eléggé szeszélyes id őjárás. A terve-
zett két film helyett csak egyet, Boštjan Vrhovec A döntés évei című  szlo-
vén filmet láthatta a közönség. A visszafogott drámai hangvételt ű  alkotás 
egy — az apja karrierizmusa és gátlástalan könyöklése ellen lázadó — 
fiúról szól, akinek igyekezete végül kudarcba fullad, s a h ős beleolvad a 
konformista tömegbe. Kiváló forgatókönyv, jó színészi játék teszi a fi,l 
met élvezhetővé. 

VII. CSÜTÖRTÖK 

TŰZIJÁTÉK... 

... volt ismét a pulai arénában. Ha a megnyitáskor a pirotechnikusok 
ügyességében, csütörtökön este Rajko Grli ć  Az élet állkapcsában című  film-
jének sziporkázó ötletességében gyönyörködhettünk. S noha a hivatalos 
versenyműsor egy, illetve az informatív csoport két filmjének vetítése 
még hátravolt, a kritikusok többsége úgy vélte, hogy Grlić  alkotása a 31. 
jugoszláv filmfesztivál legjobb filmje. 

A mű  cselekménye két szálon fut, s mindkét történetnek egy-egy 
nő  a főszereplője. Dunja rendező , aki a Štefica Cvek az élet állkapcsában 
című  filmsorozatot készíti. A sorozat kigondolt hősnője, Stefica, kispolgári 
környezetben él, ahol a giccs az állandó létforma. A boldögság utáni szün-
telen kutatása azonban azért annyira életh ű , mert a rendezőnő, Dunja, 
saját élettapasztalatát szövi a mesébe. A két n ő  mindinkább közeledik 
egymáshoz, végül szinte azonosan, a cél, az ideiglenes boldogság elérésével 
zárul. 

A könnyed, pergő  ütemű, kommunikatív vígjáték a két nő  sorsának 
követése közben görbe tükröt állít az elé a társadalmi réteg elé, amely 
nemcsak a művészetben, hanem az emberek közötti viszonyok kiépítésé-
ben, sőt a politikában is a látszatértékekért rajong, illetve érvényesülési 
szándéka miatt befogadja az ilyen életformát. 

A kiválóan megrendezett, jól fényképezett filmben az ismert színré-
szek egész sora nyújtott feledhetetlen alakítást. Gorica Popovi ć, Vitomira 
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Lončar, Bogdan Di.klić , Rade Šerbedžija, Bata Živojinovi ć , Semka Sokolo-
vić-Bertok kivétel nélkül megérdemelné a színészi alakításért járó díjak 
egyikét. 

Grlić  kiváló alkotása teljesen háttérbe szorította az utolsó el őtti ver-
senynapon látott másik két filmet. Délután az es ő  miatt elhalasztott alko-
tást, Bogdan Žižić  Korai hó Münchenben című  filmjét mutatták be. Žiži ć , 
aki 1977-ben a Kihajolni veszélyes című  filmjéért Nagy Arany Arénát ka-
pott, ismét a vendégmunkások, illetve a hazatérni nem akaró második 
nemzedék problémáját boncolgatja. S noha alkotása jó mestermunka, 
a túlságosan léegyszer űsített konfliktus miatt er őtlen, nem eléggé meg-
győző . 

Az esti arénai műsor másik filmje, Aleksandar Đorđević  Jaguárugrás 
című  műve a hazai thrillerek nyomdokain halad. Értsd: éppannyira unal-
mas és összecsapott, mint el ődjei voltak. 

VIII. PÉNTEK 

ELSŐFILMESEK .. . 

. fesztiválja volt az idei. Az utolsó versenynapon látottak is ezt 
igazolták. A idei szemlén ugyanis a versenyműsorban bemutatott 11 film 
közül hatot elsőfilmes rendező  készített, s alkotásuk többsége a jobbak 
között foglalt helyet. Teljes egészében vonatkozik ez az utolsó versenyfilm-
re, Dejan Šorak Kis vonatrablás című  alkotására is. 

Šorak filmje címével az els ő  amerikai westernt, a Nagy vonatrablást 
juttatja eszünkbe, s őt a film főhőseit, a likai útonállók egy kis csoportját 
is ez az alkotás ösztökéli újabb akciókra. Az 1918-ban, közvetlenül az els ő  
,világháború befejezése el őtt játszódó történet humoros hangvétellel szál 
az emberi gyarlórágókról, a hatalom viszonylagos voltáról. A két f őszerep-
lő , a csendőr és a haramiavezér a társadalmi történések fordulópontján 
csak helyet cserél, vállalja új szerepét, s folytatja a vég nélküli harcot, 
amely a hatalom és az ellenzék között dúl ősidők óta. 

A film kapcsán elmondhatjuk még, hogy a jugoszláv filmgyártásban 
— a látottak alapján — továbbra is — vagy mindinkább — a komédia 
az uralkodó műfaj. Ez önmagában nem jelenti a komolytalanság eluralko-
dását, s csak akkor lehetne veszélyes, ha a már említett belgrádi iskola 
áramlata válna uralkodóvá. 

IX. SZOMBAT, JÚLIUS 28-A 

TAPS ÉS FÜTTYKONCERT .. . 

. kísérte a zsűri elnökének beszámolóját. Ismertek immár a fesz-
tiváli díjak nyertesei. Kisebb fajta meglepetés, noha nem csalódás, hogy 
a Balkáni kém a fesztivál legsikeresebb alkotása. Dušan Kova čević  és Bo- 
židar Nikolić  műve három Arany Arénával távozik Puláról. A 31. jugoszláv 
játékfilmfesztivál bíráló bizottsága a két kimagaslóan legjobb alkotás, 
Az élet állkapcsában és a Balkáni kém című  film közül ez utóbbit találta 
jobbnak, s neki ítélte oda a fesztivál nagydíját. Danilo Bata Stojkovi ć, a 
film főszereplője a legjobb alakításért, Andrija Zafranovi ć  pedig a vágá-
sért részesült Arany Arénában. 

A másik kiváló alkotás, amely sokak szerint még inkább megérde. 
melte volna a fődíjat, két Arany Arénát kapott. Rajko Grli ćet, Az élet 
állkapcsában című  film rendezéséért, Brana Ž.ivkovi ćot pedig a kísérő • 
zenéért díjazták. 

A legjobb forgatókönyvért Branko Gradišnik, A döntés évei című  
film szövegkönyvének szerz ője kapta meg a legnagyobb elismerést. 

A várakozásnak megfelel ően a színésznők közül a zsűri Sonja Savićot, 
a Cukros víz főszereplőjét emelte ki. A férfi epizodisták közül pedig 
Fabian Šovagovićot, A nagykövet című  film szereplőjét díjazták. 

Egy Arany Aréna viszont Pucában maradt. A fesztivál utolsó napja 
meghozta tehát azt a csodát, amely egyrészt megkönnyíti a helyszínr ől 
tudósító munkáját, másrészt a közönséget is kielégíti, amely — legyen 
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bármennyire is komoly vagy komolykodó — az Arénában mégis meglepeté-
seket vagy cirkuszt szeretne látni. 

A meglepetés ezúttal megvolt. A díjak kiosztásakor a közönség taps-
sal vagy füttykoncerttel véleményezte a bíráló bezottság munkáját. A 
legnagyobb elégedetlenséget a n ői mellékszerepért járó díj odaítélése vál-
totta ki. A várakozásoktól eltér ően ugyanis nem Semka Sokolovi ć-Bertok, 
hanem Vesna Pe ćanac, a Csodák csodája című  film női epizodistája ré-
szesült elismerésben. A sz űnni nem akaró tiltakozás után azonban — csodák 
csodájára — a színészn ő  a mikrofonhoz lépett és kijelentette, hogy elégedet-
len a zsüri döntésével és a díjat nem hajlandó elfogadni. A füttykoncertet 
erre tapsvihar váltotta fel, mindenki elégedett volt, talán csak az nem, aki a 
fesztiváltól nemcsak látványosságot, hanem látnivalót is várt. Erre vi-
szont az idén néhány kivétellel nem sok alkalom adódott. 

Persze lehetnénk der űlátóbbak is, mint az a külföldi vendég, aki 
szerint nagy eredménynek számít, ha egy-egy kis filmgyártásban, ami-
lyen a jugoszláv is, évente két-három nemzetközi színvonalú, illetve öt-hat 
figyelemre méltó alkotás készül el. Ha ezt vesszük mércéül, akkor való-
ban nincs okunk panaszkodni, mert a bemutatott 29 film között ott volt 
az a kettő-három, illetve öt-hat, amelyr ől érdemes elgondolkodni. Sajnos, 
körítésnek itt volt még húsz-egynéhány melléfogás, s ez kissé visszafogja 
derűlátásunkat. Az egyéves hazai filmtermés ugyanis az ilyen arányok 
miatt egy nagy giccses keretbe foglant miniat űr festményre hasonlít. 
Ebben a kompozícióban az optimista a jó alkotást, a pesszimista a 
rossz keretet látja, az elfogulatlan szemlél ődő  viszont, aki tudja, hogy 
az a kép nem más, mint a hazai filmbeli állapotok tükre, s aki kissé 
mégis csalódott, mert titokban ezúttal is jobbat és többet várt, rezig-
náltan böngészgeti a képaláírást: Pula 1984. 

X. EPILÓGUS 

Ha valaki a nyolc átvirrasztott éjszaka után még egy rövid délel őtt-
re látni akarta a tengert, vagy a hazaszállításra várakozva volt ereje is-
mét ellátogatni az immár üresen kongó fesztiváli központba, vasárnap 
részt vehetett az egyéves jugoszláv filmtermésr ől folytatott záró kerek-
asztal-beszélgetésen. Ki tudja, talán a fények kialvása tette meg a ma-
gáét, talán a kis számú hallgatóság is rontotta a felszólalók kedvét, vagy 
a hazautazás el őtti általános rosszkedv volt az oka, tény az, hogy a be-
szélgetésen elég kedvez őtlen kép alakult ki a hazai filmtermésr ől. Fi1o. 
zófiai szintű  elmélkedések hangzottak el filmgyártásunk nem létez ő  mű-
sorpolitikájáról, az elkötelezettség hiányának, illetve a kvázielkötelezett-
ség jelenlétének okairól, a film és a politika viszonyáról, a giccs el őre-
töréséről és legalizálásáról. Mindezek azonban inkább retorikus kérdé-
sek voltak, választ viszont senki sem adott arra, hogyan tovább, miként 
lehetne rendet teremteni a filmberkekben. A felszólalásokból mégis egy 
dolog nyilvánvalóvá vált: a problémák forrása els ősorban a hazai film-
gyártás szétforgácsolódása, a köztársasági határok közé való bezárkózás. 
Az anyagi nehézségek és a rendezetlen pénzelési politika miatt ma gya-
korlatilag csak Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában van rend-
szeres filmprodukció, a többi köztársaság és tartomány filmgyártása 
viszont mind szegényesebb. Az állapotok megváltoztatása végett nem 
központosításra van szükség, hanem együttm űködésre, társulásra, össze-
fogásra ahhoz, hogy a jugoszláv film olyan egységes m űvészeti kategó-
riát jelentsen, amely minden nemzeti kultúra érvényesülését, önkifejezé-
sét és kölcsönös megismerését lehet ővé teszi. Ha ezt sikerülne megvalósí-
tani a hazai filmben, akkor a pulai fesztivál is más lenne, mint jelenleg. 
Abban az esetben Vespasianus arénája nemcsak az újabb kori filmcir-
kuszi játékok porondja maradna, hanem valóban m űvelődési rendez-
vénnyé, .a hazai filmkultúra eredményei szemléjének színhelyévé válhat-
na. Hogy az ügy gladiátorainak lesz-e elég bátorságuk és kitartásuk en-
nek megvalósítására, arra talán már a következ ő  évi, 32. jugoszláv já-
tékfilmfesztivál megadja a választ. 
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OL VASÓNAPLÓ  

A FORRADALOM H1VÓ SZAVÁRA INDULT 

ANĐA MILIĆEVIĆ : Žarko Zrenjanin élete. 
Forum, Újvidék, 1984. 

A szomszédos Bánátból, Bánát let űnt éveiről szólva egy finom szövésű  
kortársi vallomással felér ő  regény érkezett el hozzánk, amely ennek a so-
kak számára ismeretlen emlékekkel teli izgalmas vidéknek viharos nap-
jait idézi. A tartomány minden zugát, zajló történelmének minden feje-
zetét ismerni kívánó olvasót most egy ilyen művel ajándékozta meg An đa 
Milićević . Olyan témát vett el ő , amelynek feldolgozása már évek óta 
váratott magára. A Žarko Zrenjanin élete című  nemrégiben megjelent kö-
tete a maga nemében egyedülálló alkotás. Tizenöt íves könyve családre- 
gény: egy család — és benne a f őhős —életének minden részletében hi-
teles leírása, hiszen az író maga is szerepl ője annak a történetnek, amit 
kötetének tizennégy fejezetében leírt. Ezt bevezet őként meleg hangú aján-
lásában már el is mondja az olvasónak: Žarko fivéremnek és a népfel-
szabadító háborúban elesett kommunistáknak, partizánoknak és haza-
fiaknak. 

Anđa Milićević  nem híve a szárazon csörgedez ő , monoton elbeszé-
lésnek. Ez kötetének már az els ő  fejezetéb ől kiérződik: stílusának fordtt-
latosságával és halk színeivel magával ragadja az olvasót. A bánáti róna 
lírai szövésű  leírása a Delibláti-homokpusztával valóban méltó bevezet ő  
akkord ehhez az életregényhez, amely a táj egyik legnagyobb fiának élet-
útját írja le kora ifjúságától kezdve a népi forradalom tüzén át egészen 
addig a drámai fejezetig, amely a kötet zárószakaszában h ősi halálának 
pillanatait mondja el. 

Žarko szegény paraszt család sarja volt, a bánáti puszta fia, aki a 
többi meztélábas kis emberkével úgy élt itt a sivár földön, mint az ég 
madarai. Rövid élete olyan volt, mint aki itt a forgószelek tölcsérei kö-
zött rohan a vég felé. Annyit evett, amennyi asztalukról neki is jutott; 
megelégedett a legkisebb falattal is, mert már ifjúságának korai éveiben 
megismerkedhetett a föld népének sz űkölködéssel teli életével. De ő  a 
keménykötésű  apja fia volt, akit az apa már serdül őkorában az elnyomatás 
elleni harcra nevelt, és Žarko ezt az intelmet soha nem mulasztotta el: éle-
tének mindvégig vezérlő  csillaga volt. 

A kitűnő  tanulóból a társadalomban els őrendű  kultúrmunkás fej-
lődött ki, s amikor tanulmányait a tanítóképezdében befejezte, munka-
helye mellett el őbb a közművelődés terén tevékenykedett, és nem sokkal 
később a mozgalmas hétköznapok eseményeib ől szerzett tapasztalatok 
birtokában a pártmunkából is derekasan, rugalmasan kivette részét. Ered-
ményes tanítói tevékenységével párhuzamosan mindazokon a területeken 
hasznosította tudását — remek felkészültsége volt —, ahol a népnek 
szüksége volt rá. És mind értékes fiai lettek Bánátnak azok, akiket az 
iskolapadban ő  tanított. És mindenütt ott voltak, ahol a harmincas évek 
elején, a bánáti forró napokban cselekv ő  emberekre volt szükség :.'. 

„Ezerkilencszázharminchárom április hatodikán egészen véletlenül le-
bukott a pártnyomda és vele együtt Žarko is." 

A bíróságnak nagyon nehéz dolga volt e táj legigazabb, legkeményebb 
embere felett az ítéletet kimondani, mert a kihallgatott tanúk csaknem 
mind kiálltak mellette és védték az igazát. Pártját fogták a szegény em-
berek, akik amikor megkérdezték őket, mit tudnak Žarko . Zrenjaninról, 
csöndesen ennyit mondtak: 

671 



„Annyit tudok, hogy sem apám, sem nagyapám nem emlékszik jobb 
tanítóra ezen a vidéken.” — „A fiam U ča diákja. Megszerette az iskolát, a 
könyvet, és rendes gyerek lett." — „Az én. gyermekemnek U ča az életét 
mentette meg, mert a saját pénzén orvost hozott hozzá." — „U čának kö-
szönhettük, hogy mi nincstelen parasztok megalakíthattuk új szövetke-
zetünket." 

Bármennyire is kiállt a nép mellette, az Államvédelmi Bíróság há-
romévi börtönbüntetésre ítélte. 

De allighogy kiszabadult a mitrovicai, a lepoglavai fegyházból, foly-
tatta tevékenységét. A forradalom hívó szavát követte •akkor is, amikor 
megszervezte a haladó szellemű  tanítók mozgalmát, majd két évvel ké- 
sőbb részt vett a fegyveres mozgósítás el őkészítésében a megszállók el-
leni harcra. 

1942 januárjában ott volt az ellenállási mozgalom élén, februárban 
már Dolovón, majd Delibláton és Pancsován szólította harcba azokat, 
akik bátran mondták ki a sokaság el őtt: 

„Mi a nép szabadságáért küzdünk!" 
Később a partizánok fedezékéül szolgáló ház körül nagy harcok 

fejlődtek ki a megszállók és a partizánok között, s ebben a nagy össze ,  
csapásban a házat rommá lőtték. Amikor már a t űz elcsendesedett s a 
romok magányosan ólálkodtak, a ház padlásán három elesett partizán holt-
teste mellett három papírdarabot találtak ezzel a szöveggel: 

„Mi a nép szabadságáért halunk meg." 
A regény legdrámaibb fejezete az utolsó el őtti: Láttam a hős halálát 

címet viseli. 
1942. november 4-én történt Izbištén. A partizánok a fedezékükben 

foglaltak helyet. Tudták, hogy körül vannak zárva. Az ellenség kett ős gyű  
rűbe szorította őket. A kör egyre szorosabbá vált. 

„Hajnalodott. 
Már kirajzolódtak a szomszédos házak körvonalai. 
Žarko és Strahinja megkísérlik •a kitörést. Golyózápor. Felugat a 

gépfegyver. A falu hirtelen rémülten ébred. 
Strahinja bombát dob. Egy golyó közben halálosan megsebzi. 

• Žarkót is eltalálják, egy golyósorozat végigvág a mellkasán. Utolsó 
erejével revolveréhez kap, és hallántékon lövi magát. 

Az ellenség győzedelmeskedik. A nép meg némán hűségesküt tesz 
hősének, hőseinek ..." 

A következő  oldalon a regény cselekményének sodrásában egy kis 
gimnazista jelenik meg, aki jól emlékezetébe véste a történteket és dolgo-
zatában a következőket írta: - 

„Egy őszi reggelen láttam a h ős hailálát. A falu ködben, fellegekben 
és sárban úszott ... Lövöldözést hallottam, hol er ősebben, hol gyengéb-
ben. A köd lassan emelkedett. Csend... 

Kimentem az utcára, sok embert láttam. A mi embereinket. Kis 
csoportokba verődtek. 

— Úgy látszik, meghalt Žarko, U ča ... — Žarko halott. — Az este 
érkezett meg ... — Halál... 

A parasztok ezt mondták, halál. Nem tudták, hogy a halál nem lé-
tezik. Mert halott-e Žarko? ... A feledés az igazi halál. Žarkót pedig nem 
feledtük el ..." 

A néphős édesanyjának az őszinte hangú, de nagyon szerény leve-
Jével fejeződik be ez a regény. Anđa Milićević  regénykompozíciójának ez 
a csúcsa. Ezekhez a mélyb ől kihajtott sorokhoz nem is adhatott méltóbb 
befejezést. 
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Belénk vés ődött sorait egy bánáti származású írón őnk, Burkus Va-
léria fordította magyarra. Nem is lehetett volna jobb választás, hogy az 
írónő  ültesse át a maga anyanyelvére. A n ők érzelmileg mindig más síkon 
haladnak, mint a férfiak. Lágyabbak, simulékonyabbak, a lírai hangvétel-
től nem idegenkedők. Burkus Valéria műfordítása olyan munka, melyr ől 
érdemes lenne külön is írni. Nem diktált fordítás ez, hanem kézimunka 
szívből kigyöngyözött sorokba fonva. 

Žarkónak regényben nem is lehetett volna szebben emléket állítani. 

LEVAY ENDRE 

KÉT TÖRTÉNETI SZEMÉLYNÉVTÁR 

GORDANA VUKOVIĆ—LJILJANA NEDELJKOV: Rečnik prezimena Šaj-
kaške (XVIII i XIX vek). 
Filozofski fakultet, Novi Sad, 1983. 
FEHERTÓI KATALIN: Árpád-kori kis személynévtár. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983. 

Az onomasztika, a névtudomány fiatal tudomány. Csak 'a XX. században 
vált önálló tudományággá s keltette fel egyre több kutató érdekl ődését. 
A második világháború esztendeiben a nevekkel való foglalkozás, a rossz- 
hírű  névfejtés a soviniszta er ők hatására rossz értelmű  településtörténeti 
tanulságok levonására szolgált. A névfejt ők arra a kérdésre kerestek vá-
laszt, hogy Vajon melyik nemzet volt az őslakos az illető  területen, ki a: 
jövevény. Hál' istennek ez a hozzáállás a nevek vizsgálatához már a múlté. 

Miért szükséges a névtani kutatás? — teheti fel a kérdést az olvasó. 
A helynevek, de nemcsak a helynevek, hanem a személynevek is els ősor-
ban nyelvi, mégpedig mint „élő  nyelvemlékek" nyelvtörténeti tanulságok le-
vonására alkalmasak, ugyanakkor általános nyelvészeti, gazdaságtörténeti, 
néprajzi, földrajzi, természetrajzi, táltörténeti, m űvelődéstörténeti tanul-
ságokkal is szolgálnak. De árulkodnak a nevek a nevet adó ember hitvi-
lágáról, a népi orvoslásról, a népköltészeti hagyományokról is. A nevekb ől 
megtudjuk pl. a lakosság foglalkozását, az együtt él ő  népek és nemzeti-
ségek kapcsolatát, az ember és a táj viszonyát, a tájban az emberekkel 
történt eseményeket s mindazt a lélektani és f őképpen társadalmi hatást, 
amely érte, érhette az embert az id ők folyamán. A nevek hagyományainak, 
a múltnak emlékei, éppen olyan értékek, mint a népköltészet vagy egy-egy 
műemlék. 

K  Mint minden nyelvi jelnek, a neveknek is megvan a funkciója, haté-
konysága, s ez társadalmilag kötött, a használók társadalmától függ, ugyan-
akkor vissza lehet következtetni a nevet használók társadalmára is a 
nevekből, még akkor is, ha a keletkezés idejének társadalmi formációja 
már régen megváltozott. 

Hogy a különféle szempontú kutatásokat' el lehessen végezni, ahhoz 
sok konkrét anyagra, azaz névre van szükség. De nemcsak szinkron 
anyagra, hanem diakron, történeti anyagra is. Ilyen történeti anyagot 
prezentál ez a két kötet. Az egyik, Gordana Vukovi ć—Ljiljana Nedeljkov 
A Sajkás-vidék családnévszótára a XVIII. és a XIX. századba megy visz-
sza. Egy aránylag kis terület, a Sajkás-vidék családnévanyagát gy űjti 
össze a szerzőpár az írásos emlékekb ől, a matrikulákból, a másik, Fehér-
tói Katalin kis személynévtára pedig az Árpád-kor, .a XII—XIII. század 
még egyelemű , azaz még erősen egyedi személyneveinek gyűjteményét, 
tárát állította összé öt Árpád-kori írott forrásból. 

A két névtár mintha eleget akarna tenni a Jerney János Magyar nyelv-
kincsek Árpádék korszakából 1854-ben megjelent munkája II. füzetében 
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olvasható elvnek: „Nem elég ugyanis a hazai emlékeinkben található sze-
mélynevek egybegyűjtése és a mostani nevekkel azonosítása, hanem el-
mellőzhetetlenül .  szükséges a szomszéd európai nemzetek, jelesen olasz, 
francia, német és szláv népek onomasticonának vel ős ismerete; mert szám-
talan személyneveink léteznek már Árpádiak korában, melyek a keresztény-
séggel azoktól, vagy azok nyelvcsatornáin folydogáltak be hozzánk ..." Eh 
hez szükségeltetnek az egyes népek névtárai és a névtárak ismerete, fel 
használása. 

Lássuk most már egyenként a könyveket. 

Gordana Vuković  és Ljiljana Nedeljkov könyve a Délszláv Nyelvek 
Intézetében A vajdasági onomasztikai-lexikológiai kutatások nev ű  tudo-
mányos kutatási projektum keretében készült. 

A szerzők munkájukban meghatározzák gy űjtőhelyük, a Sajkás-vidék 
helyét: Bácska délkeleti része, melyet a Duna és a Tisza határol. 1763-ban 
a következő  falvak alkották: Titel, Dunagárdony (Gardinovci), Tündéres 
(Vilovo), Bácsföldvár (Bačko 'Gradište), Zsablya. 1769-ben még a követke-
zők jöttek hozzá: Csúrog, Gospo đinci, Szentiván, Kabol (Kovilj), Káty. 
1802 óta ide tartozott még Đurđevo és Nádaly. A lakosok sajkával, csónak-
kal szolgáltak mint határ őrök •a török becsapások ellen. Az els ő  időben 
etnikailag egységes terület volt a Sajkás-vidék, bátor és ügyes szerb csó-
nakosok, sajkások lakták a vidéket. Mivel aránylag jó fizetést, házat, föl-
det; adómentességet kaptak, mások is kedvet kaptak a szolgálatra. Sokán 
és sokfelől érkeztek a Sajkás-vidékre. 1720-ban még 90%-on felül volt a 
szerb nemzetiségűek száma, a többi magyar volt. A XIX. században ma-
gyarok, németek és mások telepedtek be. 1873-ban megsz űnt a határvi• 
déki katonáskodás, vele ez a katonai-adminisztratív egység is. 

A szerzőpár 1976 óta folytatta a gyűjtőmunkát a XVIII. század kö-
zepe .óta. készült eredeti, cirillbet űvel írott matrikulákból, melyeket nem 
idegenek írtak hibásan, hanem pravoszláv lelkészek, tehát az íráshibák, a 
félreértések el őre is ki vannak zárva. Mint ez már lenni szokott, nem 
volt éppen könnyű  a matrikulák beszerzése, illetvé igénybevétele. Pl. több 
község régi anyagkönyve az 1848-as forradalomban elt űnt, így csak 1849 
óta történt feljegyzés. A kb. 100 éves kiesés komoly kárt jelent. Ezért" az 
egész terület névanyaga időben nem egységes. Ehhez járult még az is, 
hogy Đurđevo és Nádaly XIX. századi települések, nem is rendelkezhetnek 
régebbi feljegyzésekkel. Az egyes matrikulák sem tartalmaztak mennyi-
ségileg sem elegend ő  névanyagot ;  mert csak két-három lap maradt meg az 
anyakönyvekb ől. A gyűjtők 'kicédulázták a kereszteltek, a házasulandók 
és meghaltak anyakönyveit, mindegyikben több nevét találtak egy-egy 
bejegyzés mellett (tanúk, keresztszül ők, szülők, komák, szülésznő  stb. 
nevét!). A pravoszláv nevek mellett más nevekre is bukkantak a szülészn ő , 
a komák nevében. Ezeket mellőzték. De ha olyan személyr ől volt szó, aki 
áttért a pravoszláv vallásra és a neve is szerb képz őt kapott, akkor ezeket 
is besorolták a szerzők a névtárba. Összesen 5155 név került el ő  100 081 
adatból. Ezt az adattömeget elméleti úton is feldolgozták a szerz ők, illet-
ve levonták a tanulságokat. Gondosan megvizsgálták a szerz ők, milyen 
csoportokba lehet besorolni az 5000-nél is több nevet. 

A szótövet véve alapul az alapszó szláv eredet ű. Itt több alcsoport 
lehetséges: utónév szerepel családnévként: Staniša, Novak; utónévb ől ke-
letkezett: Blagojev, Blagojevi ć, Blagojin; összetett szó az alapszó: Stano-
mirov, Stanimirović; kicsinyítőképzős alak: Božin, Boži ć ; keresztény ne-
vek szerepelnek családnevekként; utónév az alapszó: Andrej, Ivan; to-
vábbképezték az utóneveket: Simendin; kicsinyít őképzős az utónév: Ani-
čin, Mikić :. 

Idegen eredet ű  nevek (török, magyar,, román .eredet űek): utónév .sze-
repel Családnévként: Antal, .Drakul; továbbképezve: Gaborov,.-.Mikluševi ć . 

Képzett szavak szerepelnek családnévként,  leggyakoribb az -ač  és -ski 
képžős név,_de van 'ić , -ić -1 ski; ..;in }--ski"képz ős'is: 
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Sok a helynevekb ől, főleg vajdasági helynevekből sokféle képzővel 
képzett név: Bajšanin, Belegišanin. Ezek között sok olyan is akad, mely 
már eltűnt helységnevet őrzött meg, pl. Deve čerac (Devecser Turja és Ná-
daly között). Népnév is előfordul családnévként: Francuz, Cigan, Šákac. 

Állatnevek, növénynevek, ruha, lábbeli, fegyver, szerszám, eszköz neve 
is található •a családnevek között. Valószín űleg eredetileg csúf-, illetve 
ragadványnevek lehettek, de idők folyamán elhomályosult eredeti funk-
ciójuk: Kurjak, Somcev, Blitva, Kukolj, Cizma, Č izmić , Čalmić , Čulum 
(buzogány), Dudaš, Frulaš. 

Ételek, edények neve van a családnévben; Nateg, Čupin, Maslić. Ro-
konsági viszony, foglalkozás, tisztség, tulajdonság jelentés ű  szó az alap-
szó: Nećak, Majkačin, Sabov, Bećar, Adnaćev, Barjaktarov, Veliki, Neb-
rigin, Mudri, Černi, Crnov. 

Mitológiai személyek, betegségnevek az alapszók: Karabanca (boszor-
kány), Šugin, Šugi ć . 

Összetételek is találhatók a névanyagban: "jelz ő +je'lzett szó: Malivuk, 
Belobabić ; 'ige+ közösfőnév: Vucikobila, Penjivrag. 

A nevek csoportosítása után olvashatjuk a családnévben szerepl ő  
képzők elemzését. A legmegterheltebb az -ov, -ev képz ő  (29,05%), utána 
az -ić  (28,65%), -in (11,90%), s egyre kevesebb százalékban a többi, a leg-
kisebb, 1% alatt szerepel az -an, -amin képz ő . Van kettős összetett képz ő  
is a képzőrendszerben: Živkovljev, Jóvićev. 

A leggyakrabban előforduló nevek jegyzékéb ől kitűnik, hogy a Popov 
(1099), Jovanovi ć  (829), Pavlov (782), Đukić  (703) családnevek a legtöbb-
ször előforduló nevek. Legkevesebbszer fordulnak el ő : Andrin, Verina čki, 
Jurišić, Kosmanov, Sorinkin. 

A forrásjegyzék, a rövidítések jegyzéke után következik a több mint 
5000 adat ábécérendbe sorolt tára. Mindegyik adat mellett szerepel a for-
rás rövidítése és a forrás évszáma. Az irodalomjegyzék zárja le a kötetet. 

Kicsit hosszúra nyúlt az ismertetés, de azért ismertettük ilyen rész-
letesen a névanyag csoportosítását, mert ezek a csoportok más nyelv ű  
anyagban is megtalálhatók, általános névadási szokásokra utalnak. A rész-
letes ismertetést indokolttá tette még egy másik tény is, nevezetesen az, 
hogy ez a könyv az első  kísérlet egy kisebb körülhatárolható terület csa-
ládnévanyagának szótárba szerkesztésére. S az anyag egy bizonyos id őha-
táron belül került összegy űjtésre. Ugyanakkor elméleti tanulságokat is 
levontak a szerzők. 

Összefoglalva a benyomásokat, csak azt mondhatjuk, hogy igen hasz-
nos és követendő  munkát végzett a szerz őpár. 

Fehértói Katalin Árpád-kori kis személynévtára a magyar nyelvé• 
szet, a magyar nyelvtörténet és névészet számára forrásérték ű  mű . 
A 6800 személynév (valószín űleg többnyire családfő  neve!) még valóban 
személynév, nem utónév, de nem is családnév a szó igazi értelmében, 
hanem kinek-kinek a legszemélyesebb tulajdona, öt fontos Árpad-kori 
nyelvemlékből származik. Ezek a következ ők: •a dömösi prépostság (1138), 
az aradi káptalan (1202-1203), a tihanyi bencés apátság (1211) és a pan-
nonhalmi bencés apátság (1237-1240) szolgálónépeinek összeírása és a 
Váradi Regestrum, mely különféle foglalkozású és társadalmi állású ügy-
fél nevét tartalmazza (1208-1235). A Váradi Regestrum egyedül 2500 nevet 
örökít meg, olyanok nevét, akik a váradi székeskáptalan jegyz őkönyve sze-
rint különféle ügyekben megfordultak a hiteles hely el őtt. A másik négy 
forrás együtt 4300 nevet őriz. 

A névtár előtt olvasható Bevezetésb ől megtudjuk, hogy napjainkig 
nem rendelkezik a magyar nyelvtudomány egy korszer űen összegyűjtött, 
publikált névtárral, noha már 1821-ben szóvá tette szükségességét Horvát 
István történész. Az Árpád-kari személynévtár összeállításával többen is 
próbálkoztak több-kevesebb sikerrel. 1854-ben Jerney János, 1891-ben Ku-
pinyi Ferenc tervezett egy Magyar történelmi névtárat, de csak az Álmus 
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névig jutott el a feldolgozásban. Baán Kálmán 1944-ben jelenteti meg Őst 
magyar személynevek c. munkáját, de önkényes válogatása eredménye-
képpen a latin, germán, szláv és más eredet ű  nevek kimaradtak. A Magyar 
Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete 1950-ben egy Történelmi 
Személynévszótárt akart elkészíteni. Az anyaggyűjtés el is kezdődött. A cél 
egy Árpád-kori személynévszótár kiadása lett volna. 1962-ben a munkála-
tok megszakadtak. Azóta sem történt szervezetten semmi. Ilyen el őzmé-
nyek után fogott hozzá Fehértói Katalin egyedül, a saját gyönyör űségére 
ehhez a rendkívül fontos és egyetlen személy számára igen fáradságos, 
nehéz munkához. Munkájában ösztönz ője és mintaképe a korszerű  Witold 
Taszycki-féle lengyel személynévszótár volt. Mindezen nehézséget tudva, 
külön elismeréssel kell szólnunk Fehértói Katalin elhatározásáról, hogy 
egyedül neki mert vágni ennek a sok időt, energiát követelő  munkának, 
Külön öröm az -  is, hogy meg is tudta volna valósítani szándékát és ke-
zünkbe adta ezt a korszer űen feldolgozott és megszerkesztett s aránylag 
nagyszámú adatot tartalmazó történeti személynévszótárt. Csak a sze- 
rénység mondatja szerz őnkkel, hogy „áthidaló megoldásként, a Történeti 
Személynévszótár elkészültéig" dolgozta fel az öt Árpád-kori forrást. Bi-
zony, nem áthidaló megoldás ez, hanem igazán értékes m ű , forrásmű, me-
lyet, ha el is készül egyszer a Történeti Személynévszótár, akkor is hasz-
nálni fognak a nyelvészek, a névtanosok, történészek és más rokon tudo-
mányok kutatói. 

A gyűjtéshez a szerz ő  az oklevelek legjobb, legpontosabb kiadását 
használta fel, ami garantálja a nevek helyes olvasását, helyes közlését, 
egyszóval megbízhatóságát. 

A 6800 személynevet tartalmazó és feldolgozó névtárban önálló és 
utaló névcikkeket találunk. A feldolgozás módja: a szótárkészítés mo-
dern" módszerei szerint az íráskép szerint ábécérendben sorakozó névcik-
keket kövér betűs címnév, illetve írásváltozatai vezetik be. A címnév min-
dig a legkorábbi alakváltozat. A képzett, becézett, latinos végz ődésű  alakok 
külön névcikket alkotnak. Ha rágos alakban szerepelt a név az oklevél• 
ben, akkor a kikövetkeztetett nominativusi alak lett a címnév. A nevek 
névcikkekbe sorolása sok nehézséggel járt, részint olvashatatlanságuk 
miatt, részint az olvasat bizonytalansága miatt. 

A címnév után kronológiai sorrendben következnek az adatok, az 
évszám, a betűhív idézetek, a forrásjelzet. Az idézetekben felkiáltójellel 
hívja fel a figyelmet a szerz ő  a javításokra, a téves vagy különös alakokra. 
Sok idézet, a b őséges példa, példamondat utal többek között a nevet 
viselő  személyre, társadalmi állására, foglalkozására, lakóheilyére, rokonsági 
viszonyára. 

A névcikkek végén álló vö. jelzés utal más olyan névcikkekre, ame-
lyek etimológiai hasonlóságot mutatnak. 

A német nyelvű  összefoglalás utáni egy kis latin—magyar szójegyzék 
következik, melyben a leggyakrabban el őforduló foglalkozást, társadalmi 
állást jelölő  szavak kaptak helyet. Ez után található a szépen, világosan 
tagolt, gondosan szedett, ezért könnyen olvasható névtár. 

A névtár alapján most már játszi könnyedséggel lehet összeállítani, 
illetve felülvizsgálni a XII—XIII. századi személynevek típusait, változa-
tait, könnyen el lehet készíteni a névgyakoriság statisztikáját, de hangtör-
téneti tudásunk kiegészítésére is alkalmat adnak a nevek éppen úgy, mint 
etimológiai, névfejtő  vizsgálatokra is. 

Fehértói Katalin kis személynévtárának megjelenése az Akadémiai 
Kiadó szép, ízléses kiadásában esemény a nyelvtudományban, nemcsak a 
magyar nyelvtudományban. Jó lenne, ha a két ismertetett kötet szerz ői 
megismerkednének egymás eredményeivel. 

PENAVIN OLGA 
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A NÉPSZER ŰSiTÉS DILEMM Á I 

BORBÉLY SÁNDOR: Juhász Gyula. 
Gondolat, Budapest, 1983. 

Csak az tudhatja, aki tankönyvet írt 
valaha, milyen nehéz a nélkülözhe-
tetlen információkat és a tudomány 
legfrissebb eredményeit úgy közöl-
ni, hogy ne támadjon hasadás e 
két réteg között, de a tudomány e-
redményei se sorvadjanak szimpla 
jelzésekké. Kivált napjainkban ne-
héz ez, amikor a tudomány nyelve 
kezd „metanyelvvé" válni. Pedig az 
irodalomtudomány legzseniálisabb 
felismerése is csak akkor ér céljá-
hoz, ha ilehatol a közgondolkozás, 
a közízlés régióiba. Növeli a ne-
hézséget, hogy a népszerűsítőkből 
olykor hiányzik a tankönyvírók alá-
zata és önfegyelme, s tudósi ambí-
ciókat szeretnének érvényesíteni. S 
aki egy költő  vagy témakör irodal-
mát gondosan kijegyzeteli, abban 
óhatatlanul támad is új gondolat, 
de bizonyos, hogy az egész áttekin 
tése révén pozícióját olyan magas-
nak érezheti, hogy válogathat, sze-
lektálhat, dönthet: mit tartson ér-
vényesnek, hasznosíthatónak. 

Mindez a Gondolat Kiadó Nagy 
Magyar Írók című  sorozatának Ju-
hász Gyuláról szóló kötetér ől jutott 
eszembe. Szerz ője, Borbély Sándor 
láthatóán alaposan ismeri Juhász 
Gyulát és a rá vonatkozó irodalmat. 
E tudása birtokában végig is kíséri 
a pálya egész folyamatát, s annak 
minden kérdésében állást foglal. Az 
állásfoglalás kiemelésének értelme 
nyomban kiviláglik, ha idézem né-
hány ilyen vitaeldönt ő  passzusát: 

„Féja 'Géza, ha az adott kérdés-
ben tévesen is, de a költ ő  egyik leg-
szebb versére hivatkozik." (26.) „Ba-
róti joggal teszi azt is hozzá, hogy 
gyakran gazdagítja nyelvezetét az 
egyházi kifejezésekkel." (27.) ,,... a 
lírai anyag oldaláról nézve, Csaplár 
Ferenc értékelésével érthetünk 
egyet." (28.) „Rába Györgynek azon-
ban igaza van: »az ő  poézisét vi-
szont megint annyira sajátosan ha-
zai színek élénkítik, hogy a fran-
ciák semmiképpen sem ismernék föl 
benne a Parnasse következetes tanít-
ványát«." (62.) „Kiss Ferenc ponto-
san látjá: »Belső  alkatában határo-
zottabb Ady, mint Kosztolányi ő sz-
törizése«." (82.)- ,;Nincs teljesen iga- 

za Szalatnai Rezs őnek abban, hogy 
ez a vallásosság csak küls őséges 
volna ..." (145.) „S végül megint 
csak igaza van Szabolcsi Miklós-
nak ..." (232.) „Mégis jól teszi Vö-
rös László, hogy éppen erre a nagy-
szerű  költeményre hivatkozva fej-
tegeti az egyház és a poéta viszo-
nyát ..." (235.) „Mindezek után és 
mindezeket fenntartva, most már 
egyetérthetünk Rónay György leíró 
elemzésével ..." (251.) 

A példák változatosak. Némelyik-
ben csak annyit jelent a helybenha-
gyó gesztus, hogy elődje valóban 
szép versre hivatkozott, máskor sen-
ki által nem vitatott, ma már evi-
denciának számító, régi megállapí-
tást hagy helyben, olykor a kész 
eredmény árnyalását vezeti be az 
ítélet, de az esetek többségében egy-
szerűen a gondolatkölcsönzés for-
mulája az, hogy igazat ad el ődjeinek. 

Mire jó ez a filológusi precizitás? 
Lehet, hogy a lelkiismeret fedezi ve-
le magát: ilám a szerző  nem plagi-
zál. De e tisztes szándékot óhatat-
lanul keresztezi a tudósi becsvágy; 
hogy ő  mérlegel, kiigazít, elfogad, 
hogy helybenhagy. Még a költőt ke-
zelő  orvosprofesszor diagnózisát is 
így hozza szóba: „Miskolczy Dezs ő  
szakvéleménye ma is elfogadható." 
(226.) S ettő l rossz ízű  lesz az egész. 
Van, amikor ügyesebben vonja be 
előadásába a kész ismeretet: „Mint-
ha Komlós Aladár is ezen a vélemé-
nyen volna ..." . (123.) Vagy: „Szap-
panos Balázs figyelmeztet, hogy ..." 
(190.) 

A kölcsönzést szuverén mérlege-
léssé avató gesztusok persze csak 
tünetei egy lényegesebb gyöngeség-
nek. Annak, hogy a szerzőnek Ju-
hász Gyuláról nincsenek saját ered-
ményei, s önálló elképzelése sincs, 
mely integrálhatná mások eredmé-
nyeit. Ezért idéz boldogot, boldog-
talant, mintha Rónay Györgyt ő l 
Szappanos Balázsig mindenki kike-
rülhetetlen lenne. Mert valóban ki is 
van szolgáltatva el ődjeinek. Egyet-
len vers jellemzését sem oldja meg 
önállóan, s ha egy versről X írt va-
lamit, akkor X-nek,. ha Z, akkor Z-
nek kénytelen áldozni. S mert a 
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Juhász-irodalom igazán korszer ű  
műelemzésekben elég szegény, e 
könyvnek is ez az egyik legkirívóbb 
gyöngesége. 

Túl a műelemzéseken, a szerz ő  
kiszolgáltatottsága a könyv egészé-
re rányomja a bélyegét. Juhász Gyu-
la legjelentősebb versei a húszas 
években születtek. Az újabb Juhász-
irodalom azonban a költ ő  indulásá-
nak, szigeti, váradi, szakolcai évei-
nek és a forradalmakban betöltött 
szerepének tárgyalásában jeleske-
dett. Könyvek, tüzetes elemzések 
készültek az 1907-1920 közötti évek 
eserriényeirőil. Ennek következmé-
nye, hogy Borbély is részletesen tár-
gyalja az ifjú költőt ért szellemi 
hatásokat, ugyanígy a forradalmak-
hoz való viszonyát, mindezt 210 la-
pon, így a kiforrt nagy versek id ő -
szakára már csak 100 lap marad. 

S mivel tölti meg ezt is? Olyan 
obskúrus kérdésekkel, melyeken az 
ötvenes évek irodalomtudománya 
rágódott állandóan: hogy mennyiben 
távolodott el Juhász a Tanácsköztár-
saságtól; hű  maradt-e Adyhoz; miért 
nem lelkesedett a forradalmi er ő -
szakért (hogy oktalan vérengzés is 
lehetséges, föl sem merül); miért 
vágyódott „ős Napkelet"-re, s kife-
jezik-e versei, hogy a munkásosztályt 
illeti a vezető  szerep? 

Félreértés ne essék: nem az a 
baj, hogy ezek a kérdések is fölme-
rülnek a könyvben, hanem az, hogy 
velük foglalkozva a poétikai teen-
dőket hanyagolja el a szerző . Az a 
tény, hogy Juhász verseskötetei nem 
átgondolt kompozíciók, Borbélynak 
arra szolgál ürügyül, hogy a perio-
dizálás munkáját is megtakarítsa, 
adós maradhasson egy-egy id őszak 
poétikai, stilisztikai jellemzésével. 
Pedig a gondos kritikai kiadás már 
remek alapot kínál az ilyen mun-
kához. 

Így aztán adós marad ez a kis-
monográfia Juhász Gyula versvilá-
gának kirajzolásával. Nem jut ide-
je a tárgyias versek és a vallomásos 
versek viszonyának kifejtésére, té-
mák, motívumok alakulására. Nem 
nyújt hosszmetszeteket. Nem for-
dít gondot a képek jellemzésére, 
azokban a szinesztézia, az ambiva-
lencia szerepére. Nincsenek poétikai 
párhuzamai, kitekintései a Nyugat 
többi: költőjének rokon vonásaira, 
s, adós .marad a Juhász-líra legál-
talánosabb jellegzetességeinek össze-
fogott közlésével is. 

Nem merő  hanyagságból, hanem 
bizonyára azért, mert ilyen munká-
hoz nemcsak cédulák kellenek, ha-
nem önálló vizsgálódás szükséges. 
Ehhez kész eredményeket alig kínál 
a Juhász-irodalom. S Borbély nem 
mert nekivágni. Igen jellemző , hogy 
a sokszor meggyőzően mérlegelő  
avatottság, a svádás fölény hogy el-
csúszik, ha nincs kalauza vagy kala-
uza sem pontos. Elfogadja példá-
ul, hogy a Milyen volt ... nem sze-
relmes vers, hanem a táj szeretet ki-
fejezője, ami ötletnek elmegy, de 
berögzíthető  álláspontnak aligha. 
Tudomásul veszi, hogy a Tápai lagzi 
ritmusa „ ősi tízes", holott annyira 
modern ez a tízes, hogy jambusai 
éppolyan fontosak, mint magyaros 
ütemei. 

Ahol nincs biztos támasza, álta-
lában nem arra figyel, ami fontos 
volna. A tápai Krisztusról szólva 
például a versben formát öltő  mon-
danivalót saját szavaival elismételve 
erre a „fölfedezésre" jut: a falusi 
szegénység elviselhetetlenségének 
„képi megjelenítése egyértelm űen 
igazolja a költőnek a magyar ellen-
forradalmi rendszerrel ellenkez ő  
magatartását". (244.) Kellett ezért 
ilyen verset írni? Borbély természe-
tesen észreveszi, hogy ez a Krisztus 
mennyire magyarrá stilizált, de eb-
ből sem e jelleg más megnyilatko-
zásai felé tájékozódik, nem ennek 
esztétikai funkcióját nézi, hanem a 
munkásság vezető  szerepének kérdé-
sére tér át. Ugyanígy bánik el, rö- 
vid úton a Juhász-versek „ ős Nap-
kelet" iránti nosztalgiájával. Ala-
csony áramlatok beütéseként in-
terpretálja, pedig hát Féja Gézánál 
jóval régebbi vonzalom ez, s a Nyu-
gat első  nemzedékének egésze meg-
merült benne. Ahogy a Juhász-ver-
sek sajátos magyarságát is észre-
vette és becsülte Kosztolányi is, Ba-
bits is — s nemcsak a fejvédők. 

Hiába a töprengő , mérlegelő  arcu- 
lat, ha nem az a fontos, amir ől be-
szél. Például a szonettekről szólva 
is. Töpreng, vajon miért kedvelte 
Juhász Gyula ezt a kényes és zárt 
formát, s oda jut (bizonyára egy Jó-
zsef Attila-vers sugallatára), hogy a 
szétesés ellen védekezett Juhász e 
szabályos formával. Ez a „mély"-nek 
tetsző  föltevés csak föltevés. Bizo-
nyosság a sok Juhász-szonett. Azok 
milyenek? Erre volnánk kíváncsiak, 
de a szerző  még ha idéz is a vonat- 
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kozó irodalomból valamit, nem azt, 
ami a juhászi karakterre vonatko-
zik. Máskor, ha • már nem kerülheti 
ki a lényegre vonatkozó előzményt, 
mint A munka című  vers értelmezé-
sében a nagy kézikönyv Juhász-feje-
zetét, hát ilyen eredeti leleménnyel 
keretezi: ,,... voltaképpen ugyanazt 
a taktikát sugallja, mint két évtized 
múlva, a Horthy-rezsim végén Mó-
ricz Zsigmond: »Hagyd a politikát, 
építkezz«." (220-221.) S e magyará-
zat magyarázgatása után. tér rá a 
lényegre, arra, hogy itt egy érték-
rend tüntet ő , dacos fölmutatásáról 
van szó. 

• Mindez, mint jeleztük, a tudósi 
becsvágy és a másokra utaltság 
konfliktusának következménye. Ta- 

nulsága nyilvánvaló: népszer űsítő  
munkát ne írjon az, aki nem tud-
ja ambícióit a kész eredmények sze-
rény lepárlásának, az ismeretterjesz-
tés munkájának alárendelni. S nem 
is hisszük, hogy egy népszerűsítő  
könyvnek mindenben állást kell fog-
lalnia, s a szellemi hatásoktól a kö-
tetek fogadtatásáig mindent tárgyal-
nia kell. Nagyobb tömbökben kelle-
ne láttatnia a pálya és a m ű  szaka-
szait, s nem az életrajzhoz, hanem 
a művek világához kellene tapadnia. 

Legjobb, ha olyan szerző  végezhe-
ti ezt a munkát is, aki saját kutatá-
sai során küzdötte ki a letisztult ké-
pet tárgyáról. A Nagy Magyar írók 
sorozatban akadnak ilyen könyvek 
is. 

DÉR ZOLTÁN 

FOLYÓIRAT MINT SZERVEZKEDESI FORMA 

Ugart kell törnünk. Válogatás a Vajdasági Írásból. 
Válogatta, az utószót és az életrajzi jegyzeteket írta: Bori Imre. 
Forum, Újvidék; 1983. 

A jugoszláviai magyarok szellemi 
életében a Vajdasági írás cím ű  folyó-
irat több szempontból is újdonságot 
jelent. 

Mindenekelőtt szerkesztője. Szent-
eleky Kornél esztétikai (de még in-
kább etikai) szemléletének átformá-
lódását segítette el ő . A finnyás entel-
lektüel, aki tudja, hogy napjai meg 
vannak számlálva, szinte máról hol-
napra a művelődésszervezési tenni-
valók közepébe veti magát. Azonban 
Csuka Zoltán is tisztában volt vele: 
kire kell bízni az irányítás szerepét 
a húszas és a harmincas évek for-
dulóján. 

Az aktivisták parádéja — az Út 
rövid életének tanúsága szerint — 
nem váltott ki többet idegenkedő  
csodálatnál. Munkatársai, ha nem 
adták meg magukat a mindennapok 
elvtelenségének, akkor is a konkrét 
szükségletekhez, a gyakorlathoz mér-
ték magatartásukat, vagy egyszer ű-
en más, termékenyebbnek hitt sžel-
lemi tájak vonzásának engedelmes-
kedtek.- Az avantgarde nemzetfelet-
tisége meddőnek, felszínesnek bizo-
nyult: Elszigetelt képviselőik fiktív  

közösségét az ihlet pátosza, múlé-
kony illúzió éltette. 

Csuka nem valamelyik régi har- 
costársa segítségével szeretné tisz-
tázni mindazt,- amire a Bácsmegyei 
Napló komfort-elvű  liberalizmusa 
nem nyújt teret. Figyelmét a mé-
lyebb kultúrának, a szervesedésnek 
igénye, de emellett a művészet etni-
kai és szociológiai összefüggéseinek 
felismerése (a vidékünkön él ő  ma-
gyarság anyagi és szellemi helyze-
tének súlyosbodása) irányítja a szár-
mazása tekintetében délszláv, mű -
veltségében pedig magyar és euró-
pai Szenteleky Kornél felé. Ezekben 
az években a humanisták közül so-
kan úgy látják, hogy az egyre va-
dabb neonacionalizmus korában az 
írástudók felelőssége népük értéke-
inek elfogulatlan felmérésével azo-
nos, különösen akkor, ha kallódó, 
hivatása iránt érzéketlen közösség-
ről van szó. Igazi értelemben vett 
nemzetköziség tehát a nemzeti kul-
túra önzetlen szolgálata által lehet-
séges — e gondolatban összegezhet ő  
a- Csuka és Szenteleky vállalkozása 
mögötti erkölcsi indok. 
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A tőkés rendszer mérgez ő  ideoló-
giája által óriási darázsfészekként 
megbolygatott tömegek vezérekre, 
diktátorokra esküsznek. Mivel azon-
ban az eltárgyiasodás, a lealjasodás 
elleni küzdelem is csak szervezett 
formában valósítható meg, ezért —  
a múlt század romantikus költ őjé-
nek tipikus példáját követve — az 
igazság, a szép eszménye sem nél-
külözheti az útmutatókat. Így aztán 
ahogyan Jézus Krisztus tanításának 
hirdetését is csak ellentmondás árán, 
az egyház intézménye által vállalta 
az utókor, hasonlóképpen a Vajda-
sági Írás nemzet-, illetve kisebbség-
központú emberbarátsága, szeretet-
vallása is szükségszerűvé tette a mű -
velődési élet irányítását, vagyis az 
irányítószerep megteremtésére irá-
nyuló kísérleteket. A minőség és a 
szeretet én vagyok — sugallja a fá-
radhatatlan Szenteleky Kornél tevé-
kenysége, alkotói termése és a le-
velezése a húszas és harmincas évek 
fordulóján. Önmaga szerepének ab-
szolutizálása azonban csak ma t űnik 
komikusnak, hiszen a fiatal Szirmai 
Károly feltehetően komolyan, sőt 
szorongva olvasta a Vezérnek 1929. 
január 9-én hozzá írt következ ő , visz-
szavonulásra célzó sorait: „Nem tu-
dom, de nem is akarom az okokat 
részletezni, de a nagy felel ősség tel-
jes átérzése után jutottam el erre a 
sötét határozatra, amely talán örök-
re lehetetlenné teszi, hogy ezen a föl-
dön magyar irodalmi szemle meg-
jelenhessen." (Kiemelés — V. G.) Kü-
lönösen a mondat befejező  része 
nem igényel magyarázatot. 

Szenteleky azonban tehetséges, 
sokoldalú ember volt, úgyhogy kul-
túránk egészét átfogó, széls őségeket 
tagadó koncepciójának nagyobb volt 
az eredménye, mint a tévedése. 

Nem hiába írja Bori Imre a Vaj-
dasági Írásból általa készített válo-
gatás utószavában, hogy „Szenteleky 
Kornél mohó szerkeszt ő  volt: a 
»mindent« akarta elérni igencsak 
mostoha körülmények között, a Vaj-
dasági Írást a jugoszláviai magyar 
irodalom organizátorává akarta meg-
tenni", a folyóirat — a Pastyik Lász-
ló által készített repertórium tanú-
sága szerint — jelent ős teret szen-
tel a szépirodalmon kívül eső  terü-
leteknek is: a társadalom- és a ter-
mészettudomány, valamint a filozó-
fia sem idegen tőle. De a nemzet 
(a kisebbség) szolgálatát is a lehet ő  
legszélesebb értelemben fogja fel: a 
délszláv és a világirodalom hozzá 
közel álló, őt igazoló eredményeinek 
magyarosításával bátran kísérlete-
zik. Egyelőre még együttesen hatnak 
azok az erők, melyek a negyedik 
évtized közepét ől világszemléleti 
meggyőződéstői függően a Kalangya 
és a Híd köré csoportosulnak. 

Bori Imre Szenteleky levelezésé-
nek, az akkori irodalmi élet egészé-
nek és különféle dokumentumoknak 
a vizsgálatára is kiterjedő  terjedel-
mes utószava, mint igényes m űvelő-
désszociológiai munka, megkerülhe-
tetlen lesz azok számára, 'akik hábo-
rú előtti művelődésünk iránt tanú-
sítanak érdeklődést. 

VAJDA GÁBOR 

KORSZELLEM  ÉS LÉLEKTAN 

JUHÁSZ ERZSÉBET: Gyöngyhalászok. 
Forum, Újvidék, 1984. 

„Az emlékezés számomra a legele-
venebb jelen időt jelenti, azt a mind-
végig kristályosodó jelen időnket, 
mely nem tűnik el néven nevezni 
sem érdemes dolgaink feneketlen 
tárnájában" — állítja Juhász Erzsé-
bet legújabb könyvének egyik szíve-
sen mesélő  hőse, amikor a múltat 
igyekszik felidézni. Mert, akárcsak 

az előző  művében, az 1980-ban meg-
jelent Homorítás című  regényében, 
a szerzőnő  a múlttal foglalkozik, 
méghozzá a maga módján. Ugy, hogy 
jelenünk részévé akarja tenni, bebi-
zonyítani, hogy, bár hősei • „elmen-
tek", még élnek bennünk, a gének 
átmentették az érzéseket, gondola-
tokat, a szez őnőben ott élnek és 
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másodszor, immár talán még sike-
rültebben, művészileg érettebb for-
mában törnek a felszínre nem mint 
egy tűzhányó lávája, hanem az er ő t-
lenül csöpögő, de ugyanakkor id ő-
ábló ellenállhatatlanságú forrás vize. 
Hősei, az örökösen elutazni vágyók, 
eltűntek, valamilyen megmagyaráz-
hatatlan nosztalgia, a részben meg-
értett múlt újraátélése azonban Ju-
hász Erzsébetet az írásra kénysze-
ríti. Most már nyugodtan leszögez-
hetjük: specifikus alakja ő  kortárs 
irodalmunknak, aki vagy egy évtize-
de mérhetetlen türelemmel és apró-
lékossággal munkálkodik egy témán: 
múltjának és múltunknak, „feltárá-
sán", egy végleg letűnt kor megje-
lenítésén. 

Azt is leszögezhetjük, hogy Ju-
hász Erzsébet írói fejl ődése ívelőben 
van. Eddig megjelent könyvei közül 
ez látszik a legértékesebbnek. A kez-
deti túlfeszített novellák (Fényben 
fénybe, sötétben sötétbe) és a Bódy 
család történetét taglaló regény (Ho-
morítás) után a szerzőnő , úgy tűnik, 
lassanként megleli „hangját", azt a 
belső  formát, amely a legsikereseb-
ben és legharmonikusabban él e-
gyüttélésben a tartalommal. Koránt-
sem állítható az, hogy ebb ől a szem-
pontból teljes mértékben eredeti len-
ne, hanem arról van szó, hogy olyan 
hangot artikulált ki, amely szinteti-
kus, azaz mások is „jelen vannak" 
elbeszéléseiben. Már az els ő  elbeszé-
léseitől kezdve jelen van Faulkner 
technikája. Erre utal a bels ő  mono-
lógok döntő  szerepe, legtöbbször 
több szereplő  monologizál, gyakran 
egy eseményről több szemszögbő l 
nézve kapunk képet. Ezek a bels ő  
monológok rendkívül tömörek, csak 
arra összpontosítanak, amit a szer-
zőnő  lényegesnek tart. S valójában: 
nincs szinte egyetlen funkciómentes 
kitérő  sem, Juhász Erzsébet látszat-
szabadságot adományoz h őseinek, 
mivel minden feleslegeset „kivág" 
beszédükből s az marad meg, ami a 
mű  számára szerinte lényeges. U-
gyanakkor tagadhatatlan, hogy el-
beszélései magukon viselik a mo-
dern irodalom egyes vívmányait is. 
(Végeredményben Faulkner is még 
mindig „modern".) Gondolok itt a 
mostani kötet els ő  részében közölt 
elbeszéléseiben tapasztalható merész 
váltásokra, amelyek egyaránt vonat-
koznak beszélőre, tér- és id ősíkokra. 
A nyelvezet szintén figyelmet érdem-
lő . Egyes szakaszaiban h űvös és le- 

meztelenítő , máskor barokkosan 
szerteágazó. Krúdyra emlékeztet ez 
a nyelv, de nemcsak a szöveg nyelvi 
formálása, hanem az írón ő  belső  
viszonyulása hőseihez is. Fájdalma-
san nosztalgikus múltidézés az, amit 
Juhász Erzsébet m űvel. És ez a nosz-
talgia olyan behálózó erej ű , hogy az 
olvasó képtelen kivonni Magát ha-
tása alól. A szerz őnő  hangulatterem-
tő  képessége, amely a fenti elemek 
remek szintéziséb ől születik, valójá-
ban csodálatra méltó. Ki egyszer fel-
fedezi, nehezen szabadul meg hatá-
sától, azaz képtelen elválni a könyv-
től. 

A most megjelent elbeszéléseket 
Juhász Erzsébet három csoportra 
osztja, amelyek közül az első  (La-
pozgatás a családi albumban) három 
írást tartalmaz. Ezekre els ősorban 
az a jellemző , hogy bennük az írónő  
gyermekként láttat, azaz: minden-
ről úgy szerzünk tudomást, mintha 
egy keveset és felületesen érzékelni 
képes, az összefüggéseket felfedezni 
még képtelen lény szólna hozzánk. 
Már az első  erről tanúskodik. mivel 
pillanatképek sorakoznak fel egymás 
után, amelyeket egyedül csak a „la-
pozgató" alakja hoz össze, mert fo-
lyamatos és összefüggő  cselekmény 
nem alakul ki. Egy gyermek eszmé-
lési folyamatának lehetünk tanúi. Itt 
még hiányzik az a nosztalgikus hang-
vétel, amely a kötet harmadik ciklu-
sára oly jellemző . A visszaemlékezés 
még arra az időszakra vonatkozik, 
amikor •a külvilág csak ingerekből 
áll, és a nosztalgiának alapul szol-
gáló részben a megértés sem bon-
takozott ki a hős tudatában. Már 
itt tapasztalhatjuk, hogy a szerz őnő  
vívja a maga alkotói harcát: mesél-
ni szeretne, de ez nehezére esik, 
mivel a konvencionális mesélő  mó-
dot elveti, viszont ez azt jelenti, hogy 
újat kell kialakítania, és ez a fela-
dat szinte megoldhatatlan. Tömö-
rebb és sikerültebb írás az el őző  ket-
tőnél a cikluszáró Fölenni a világot, 
föl az összes kutat is! Elsősorban 
áttekinthetőbb, kevésbé rejtvény-
szerű , bár az előbbiekben vázolt „va-
lóság-szelet"-technikát alkalmazza új-
ra. Izgalmasak a felvonultatott figu-
rák, mintegy érzékeltetik a felidé-
zett elmúlt világ tarkaságát, de utall-
nak annak összetettségére is. 

A második ciklus (Csoportkép ü-
veglapokkal) mindössze két elbeszé-
lésből áll, amelyekben az a közös, 
hogy egyforma a bels ő  formájuk. 
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Tanárember mesél Dancsinak a 
múltról. Egy ügyvéd szeret őjének 
szalonjába jutunk be, ahol egy külö-
nös szerelmi háromszög alakul ki, 
a szereplőket úgy lökdösi egymáshoz 
a sors, mint az egymáshoz üt ődő  bi-
liárdgolyók. Innen az elbeszélés cí-
me is. Ugyanekkor ez az els ő  írás, 
amelynek hangja, melankóliája Krú-
dyt juttatja eszünkbe. Vagy esetleg 
kulcselbeszélésről van szó? Lehetsé-
ges, bár így is értékes. A Csoportkép 
üveglapokkal már bonyolultabb, az 
összefüggések nehezebben követhe-
tők. 

A harmadik ciklus anyaga a leg-
értékesebb és Juhász Erzsébet ed-
digi opusának legmagasabb pontja. 
Harmadszor változtat néz őpontot: 
most egy nő  szól lánytestvéré-
hez, emlékszik családjukra. A csa-
ládtagok polarizálódtak, mivel egy-
részt kibontakozik a nagyapa és apa 
alakja, másrészt pedig a nagyanyáé 
és az anyáé. Apja „érz ő" művészlé-
lek, vonzódik a gyengébb nemhez, 
akárcsak nagyapja, aki Banja Kovi-
ljačán nyaralás alkalmával „megszé-
dül" és letér a korabeli erkölcsi nor-
mák által megszabott útról, hogy az-
tán „megtérjen"; apja ezen túl még 
ír is, hiszen a ciklus első  elbeszélé-
sében elolvashatjuk írását is, 
amely a kötet címében szerepel. 
Ennek az elbeszélésnek tehát kulcs-
jelentősége van az egész kötetre vo-
natkoztatva. Ebb ől az elbeszélésből 
derül ki, hogy szerzője, az apa, énjé-
nek legmélyén elvágyódik valahova 
abból a világból, ahol él. Alkotni és 
főleg szárnyalni vágyó ember a me- 
sélő  apja, ez a szárnyalási vágy a-
zonban nem definiált közelebbr ől, 
csak mint meghatározatlan, elemi 
érzés teszi egyszerre elviselhetetlen-
né és elviselhetővé hordozójának éle-
tét. Hasonlóan „szárnyalni" akar a 
Nakonxipánban hull a hó című  el-
beszélésnek (egyébként a kötet leg-
sikerültebb darabj ának) fest őhőse 
is. Környezete és családja visszafog-
ja ő t szárnyalásában, meghalása lo-
gikus feloldás. Itt már „definiált" az 
elvágyódás célpontja: Nakonxipán, 
ez az egzotikus nevű , nem létező , tá-
voli város, ahol fest őnk boldog len-
ne. A mesél ő  apja és a festő  rokon 
lelkek. Ezekben az elbeszélésekben 
is a szerzőnő  váltogatja a rálátás 
pontjait, a kerettörténeteket talán 
feleslegesen szaporítja, a történet a 
történetben itt-ott funkciómentes. A 
Déli verőfényben nyíltan kimondja,  

hogy a mesélő  egyén az utolsó ka-
pocs az eltűnt világ irányában, az 
írások valamilyenfajta „emlékművek 
az elmenteknek", ugyanakkor pedig 
talán magyarázat arra is, honnan is 
származik Juhász Erzsébet vonzal-
ma, az írásban kifejezésre jutó szel-
lemisége az ailkotás iránt. 

De hogy ebben az egykori világ-
ban a nőkben is élt .a „szebbik élet" 
utáni vágy, igazolja a Szívós és okta-
lan kis ujjgyakorlatok című  elbeszé-
lés. Ezek a nők mindig valakinek az 
árnyékában éltek, mondjuk a mesé-
lő  anyja, aki férje és anyja halála 
után mosolyog magára a tükörben 
és gondol első  udvarlójára. A lezáró 
írás (Keresztül-kasul» ügyesen fog-
lalja egybe és tömöríti a fentiekben 
vázoltakat. Témája az utazás. Nincs 
benne folyamatos cselekménysor, új-
ra csak egy meghatározott hangu-
lat, életérzés felidézése áll a központ-
ban. Az előbbiek folyamán körvona-
lazott család tagjai állandóan utazni 
akarnának, mert az utazás számuk-
ra az elvágyódás legpregnánsabb ki-
fejezése. Elutazni valahova, mint 
Csehov növérei Moszkvába, ahol bol-
dogok lesznek, ahol létezésük egy 
magasabb szinten fog kibontakozni 
különös értelmet nyerve. De a vonat-
hoz, amely elviszi őket a boldogság 
tájaira (talán Nakonxipánba?), való-
jában sohasem jutnak fel. 

A Gyöngyhalászok legimpresszí-
vebb erénye a hangulatidézésben és 
-teremtésben rejlik. Feltétlenül elis-
merésre méltó alkotói képesség az, 
hogy valaki intenzitással tudjon fel-
idézni egy letűnt kort. Nyomban ki 
kell emelni, mint ahogyan az a fen-
tiekből valószínűleg már kiderül, 
hogy a szerz őnő  „csak" a kor hangu-
latát idézi, tehát eleve lemond a 
teljes tárgyi valóságnak az ábrázolá- 
sáról, azon túl a karhangulat sem 
teljes, mert ami felénk soraiból árad, 
az egy meghatározott társadalmi ré-
teg „ki•szállóinak", szellemi-érzelmi 
„kalandozóinak" életérzése. A Homo-
rítás az elmagányosodás regénye 
volt, a Gyöngyhalászok pedig az el-
vágyódásról és az arról való lemon-
dásról szól a lelkiismeret hangján. 
Mert az elbeszélések ritka példái tá-
jainkon az alapos és hiteles lélek-
rajznak. Ebben a „műfajban" nagy 
erőssége irodalmunknak Juhász Er-
zsébet. 

Vajon hol játszódnak le ezek a 
történetek? Talán Szabadkán. Mert 
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itt még vannak utcák, azokban há-
zak, a házakban szobák, ahol a falak, 
bútorok és tárgyak árasztják ma-
gukból azt a hangulatot, amely Ju-
hász Erzsébet elbeszéléseib ől árad. 
Ő  irodalmi „megmentője" ennek a 
végleg elvonuló világnak. Az elbe- 

szélések mélyén meglelhetjük a pol-
gár—művész probléma csíráit is. Va-
jon megszülletik Juhász Erzsébet e-
gyik újabb elbeszélésében, nagy idő-
beli késéssel, a mai Tonio Kröge- -
rünk? 

VARGA ISTVÁN 

ESZMÉNY ÉS ELIDEGENEDÉS KÖZÖTT 

IVAN PANčIĆ : Ogovaranje života. 
Minerva, Subotica, 1984. 

A szabadkai Minerva gondozásában 
jelent meg Ivan Pančić  Ogovaranje 
života (Az élet szapulása) cím ű  ver-
seskötete. Hatodik könyvében is, a-
kárcsak az előbbiekben, költői ér-
zékenységéről tesz tanúbizonyságot. 

Központi témája, mely köré köl-
tészetének szálai sz ővődnek, az elide-
genülés. Költői alanya, az „én, aki 
nem vagyok sajátom", egy emberte-
lenített, el őre gyártott felnőttvilág-
ban él. Ez a világ az ellenkez ője a-
zoknak az ideáloknak, amelyek után 
az ifjúság legszebb pillanataiban ku-
tatunk. 

Olykor az élet során 
nagyobb mennyiség ű  hormon 
áraszt el szemet, kezet, sejteket 
legmélyebbről a bőrfelületig. 
Szegény férfi, szegény n ő, 
magányuk az űrben 
egyre nő, 
szeretetet kívánnak, 
megértést, 
vagy hogy majd elfogadtatnak 
önmagukért a lét folyamán. 

A hétköznapi életet az ártatlan 
gyermek szemével nézi. A könyv szö-
vevénye két szembenálló pólus: az 
ifjúkori eszményi világ (mely a köl-
tőben most is örök fénnyel ég) és a 
felnőttek prózai, kiábrándult világa 
között húzódik. Ez a feszültség oly 
mértékben jut kifejezésre, hogy a 
költő  a tükör előtt állva, vagy útle-
vélfényképét nézegetve nem ismer 
magára. Ebben az elidegenült világ-
ban az emberek egymást „eszköz-
ként, vagy bábuként használják", és  

akkor figyelmesek egymáshoz, ha va-
lamelyiküknek közeledik a halála. Az 
egymáskeresés sorai: 

Szegény férfi, szegény n ő  
búsan utcára mennek, 
vágyaikhoz hasonló 
embereket lelnek. 
Úgy tetszik, 
épp e lény lényük. 
Kettejük közt 
kezd ődik a dráma, 
vagy mégsem, 
ha a másik fél is 
áldozata e délibábnak. 

Ilyen világban a költői szubjek-
tum „bűnösnék érzi magát, mert ver-
set ír", ironikusan jegyzi meg, hogy 
„az írók legjobbak holtan az olvasó-
könyvekben". Pančić  versében az em-
berek saját énjük és lényük hiányá-
ban búsan az utcára mennek, hogy 
újra ne találják meg azt, amit ke-
resnek: 

Ha egy a bajuk, 
moziba mennek, 
nem filmet néznek, 
kirándulnak, 
nem csodálják a természetet, 
a szobába se 
hanglemezekért mennek, 
aztán úgy érzik, 
kibírhatatlan a vágyuk, 
össze kell hogy érjen a b őrük, 
egymásra kell hogy tapadjon a 

[szájuk, 
meg ehhez hasonlókat. 

A Panč ić-versek szereplői abszurd 
módon távolodva önmaguktól és fe-
lebarátaiktól élnek, jóllehet valami- 
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kor önmagukért, egymásért éltek, 
„amíg saját házuk ki nem bérelte 
őket", amikor nem voltak a tárgyak 
rabjai, míg el nem tárgyiasodtak. 
Valami különös félelem is él ben-
nük. „félelem az utazástól", nehogy 
a vonat véletlenül „az id őszámítás 
előtti ötödik századba" vigye őket, 
vagyis nehogy kiessenek az élet meg-
szokott, kitaposott kerékvágásából, 
mert — Camus abszurd h őseihez ha-
sonlóan — képtelenek egy autenti-
kus életvitelre: 

Ha ez megtörtént, 
szegények, 
átadja ki-ki magát 
saját képzeletének, 
s eldöntik, 
ezentúl együtt élnek. 
Gyermekük születik, vagy nem, 
kimerül a képzelet, 
s kiürülnek a kezek,  

szegény férfi, szegény n ő  
saját érzékeit szidja, 
csak félelem az a magánytól, 
ami őket összetartja, 
egymástól titkon, 
búsan utcára mennek, 
önmagukra még mindig 
nem lelnek. 

(Nagyobb mennyiség ű  hormon) 

Ennek a különös életnek az át-
hidalását a költ ő  az eredendő  érté-
kekhez való visszatérésben, a gyer-
mekkóri ideálokban, az ifjúkori ter-
mészetességben látja, amikor még 
„énekelt szemünkben a csillogás". 

Ivan Pančić  Az élet szapulásával 
hétköznapjaink egy lehetséges bírá-
latát kínálja. Költészete angazsált, 
nyelvezete egyszerű , könnyed. Ép-
pen ezért kötete széles olvasókörre 
számíthat. 

PETAR VUKOV 
(Urbán F. Gábor fordítása) 
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Előfizetési felhívás 
Az Üzenet című  irodalmi, művészeti, kritikai és társa-

dalomtudományi folyóirat immár tizennegyedik éve jele-
nik meg Szabadkán. Havonta kerül az olvasó asztalára 
számonként általában négy ív terjedelemben. 

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

Szépirodalmi rovatában a jugoszláviai magyar írók 
munkái kapnak helyet. A Kézfogások a jugoszláv népek 
és nemzetiségek alkotóinak műveivel ismerteti meg olva-
sóit. Az Örökségnek a haladó hagyományok, értékek meg-
őrzése a célja. Az Égtáj vidékünk történelmi és m űvelő -
déstörténeti eseményeir ől ad számot. Az Alkotóműhely 
irodalmi, film-, zene-, szín- és képz őművészeti életünket 
kíséri figyelemmel. Az Olvasónapló a legújabb hazai és 
külföldi kiadványokat méltatja, értékeli. 

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

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

Lapunk alapítója Szabadka község Művelődési Önigaz-
gatási Érdekközössége, kiadója pedig a 7 Nap Lapkiadó 
Munkaszervezet (24001 Subotica, Trg slobode 1, félemelet). 
Előfizethet ő  rá közvetlenül vagy a következ ő  folyószámlá-
ra: NIRO „7 Nap"  —  Üzenet, Subotica 66600 -603-2094. 
Előfizetési díj belföldön egy évre 300, fél évre 150 dinár; 
külföldre az összeg kétszerese. Diákok és egyetemisták 
csoportos előfizetése egy évre 150 dinár. 

Az Üzenet szerkeszt ősége 


