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ÁCS KÁROLY 

MINIVERSEK 
(1946-1984) 

TÜCSKÖK T ŰNNEK 

Szállt a dal, s a fűszálak hajlongtak; 
szívhez szólt a tücsökcirpelés. 
Szólt a dal a nagy égnek, a pornak, 
szólt az élet szerelmének, és 

múlt porán szárnyépítő  reménynek. 
Ám egy szörny ű  száj sziszeg, és — hamm .. . 
Ez a kis tücsök volt a költészet, 
és a rém, ki fölfalta: magam. 

(1946) 

KURTA-FURCSA VERSIKE 	 VIGASZTALÓ 
A MEDVÉR ŐL 

Brummog, morog, morcos medve; 
hová lett a régi kedve 
eperíze, málnapettye? 
— Gyomrába temette... 

(1946) 	 (1948) 

HANGOK 

Zabálj hatalmat s pukkadj meg vastag A, 
s te O borongj csak ócska dolgokon. 
Tisztíts vidám I szívet és igét; 
kegyelmes E vezess, segélj, .szeress! 

(1948) 

MILIó 

Idejutottam: 
fagyott szemekkel, reszket őn nézhetek szét 
a mindig idegen világban. 
S amit idegeimmel birkózva láttam, 
eldughatom, akár a fényt az. esték. 

(1949) 

ELLENVILÁG 

Legendák, lányok, 	halál-körözvény, 	 várásban nyújtott 
lékek, talányok, 	 maradni félés, 	 szomorú múltod, 
hány tilalomfa, 	 gúzsba font lépés, 	s kivárt ítélet, 
árny lila lombja, 	vér veszedelme, 	 élet, a véged! 
Zegzugos ösvény, 	csapra vert elme — 

(1951) 

Se társ, se nő, se pénz: 
egy fityinget se érsz• 
És bú rág és penész... 

Költő, előrenézz, 
akármilyen nehéz; 
ahová mész, elérsz. 
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A KATONAKOFFER UTOLSÓ ÚTJA 

Láttam már sok temetést, 
s mindegyiken a halott volt 
a legvidámabb. 
Minap mégis utána néztem 
egy láda alá görnyedt katonának. 

Mellette lépdelt Leszerelt társa; 
ők ketten voltak (bár nem látszott rajtuk) 
a gyászkíséret. 
Az egyik dúdolt valamit, 
a másik vigyorgott és fütyürészett .. . 

(1953) 

BIZTATÁS 

Carmen, ne félts, 
kibírom télig, 
ha az istenek 
másképp is ítélik. 

(1954) 

A TEST MÉRNÖKE 

Nem illik a lélek mérnökének 
a női terpesz ördöngös 
szögét mérni? 
Leszek tehát a test mérnöke .. . 

(1955) 

ZENGÓHOMLOKÜAK 

Összeakadt a szarvuk 
megbillent a kalapjuk 
Leszegett fejjel 
rohannak egymásnak 

(1957) 

VISSZATÉRÉS 

Jól körül kell néznem: 
hogyha majd visszatérek, 
tudjam, hogy éllek 	_ 
növények s állatok társaként. 

(1957) 

BARÁTNAK 

Nekem sem mindegy, 
szeretnek-e vagy nem szeretnek. 
Én is csak kívül találok 
— közömbös vagy rám nyíló szemekben — 
adatokat magamról. 

(1959) 

SZÓLÁSKÉNYSZER 

Ki fennen szólt, sose tud elnémulni, 
akkor sem, ha nyelvét t őbül kitépi. 
Megkörnyékezik rég ejtett igéi... 

(1960) 

AMÍG A LEVÉL FÖLDET ÉR 

Mi minden hullik a földre, 
hány fáradt porszem, üstökös? 
S mi minden történhet, 
amíg a levél földet ér... 
Mi történik egy pillanat alatt? 

(1961) 

FÉL-ÉLET 

Tudom az élet egyik felét: élni: 
Mit kezdjek ezzel 
a csonka tudománnyal? 

(1961) 

HÁZASSÁGTÖRÉS 

Törött cserép 
Virág a porban. 

(1961) 
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TUDÁS 

Hiába sírtak a fák, 
hiába suhogott a fejsze; 
valamit tud a világ 
s rajtunk áll, 
hogy el ne felejtse. 
(1963) 

SZÉL 

Hát reszketnünk kell folyton, 
levelek? 

(1963) 

KIBÚVÓ 

Gonosz és gyáva voltam: 
lehetetlen próbát 
követeltem a sorstól, 
hogy ne kelljen kiállnom. 

(1964) 

JÓSLAT 

Megőrülök, 
ez most már majdnem biztos. 
Nem baj, legalább 
fenékig látom a titkot... 

(1964) 

REMÉNYTELEN 

Vastag b őr az arcodon: 
akárhogy marcangolom, 
körmöm hiába szaggatom. 

(1964) 

LÁGYKEMÉNY 

Én lágyítalak, ő  keményít; 
melyikünk juttat a reményig? 
Reményen túl, reményen innen 
lágyítson-e vagy keményítsen? 

(1966) 

NÉMASÁG 

Feküdtem melletted, némán, mint a k ő. 
Sose mondom el, hogy mit hallgattam ott. 

(1970) 

ÜNNEP 

Gyűrött gallér, 
félrecsúszott nyakkend ő, 
csapzott haj, ökrend ő  csuklás. 
Ki mer ünneprontónak hívni? 

(1971) 

DÁNIEL 

A TÉR BOSSZÚJA 

Mikor hegytet őn voltam 
a legmagasabban 
nem tudtam kiegyenesedni 

(1976) 	. 

nyitott Frankfurtban egy kis boltot 
kötött 	alkut 
nyert 	 bankot 
vesztett 	 égboltot 

(1977) 

ÖREG KÖLT Ő  

Már rég nem ír a fiókjának. F ő  gondja: AKAD-É MI A fiókjában? 

(1979) 
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PASSZIÁNSZ 

Ide tesszük Oda tesszük 
Ha nem tetszik visszavesszük 
Szóval tudomásul vesszük 
Fél fülünkön áteresztjük 

(1981) 

VARIÁCIÓK 
EGY MÁJUSI SZÓLAMRA 

Május: szép nap 
Új Pán más ész 
Éj: puma-nász 
Szép Múzsa szánj: 
Én muszáj-pap 
Púpján asszam? 
Papucs? Ház-mély? 
Pép? Unja szám... 

(1983) 

.SIRBATÉTEL NAPJA 

Sir napja 
nap-letét: 
Téba sír. 

(1984) 
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KÉZFOGÁS OK  

MIHAILO LALI C 

PARLAGFÖLD 

Az esztendő  a limvidéki csetnikség gyöngülésének és széthullásának jegyé-
ben kezdődött. Az erdőkbe és •a környező  falvákba húzódtak vissza a 
szétzúzott hordák az új és újabb parancsnokokkal, akikről nem lehetett 
tudni, hogy melyikük az öregebb és ki közülük a rosszabb.' Vagy az 
újabb német offenzívában, vagy az angol partraszállásban reménykedtek; 
akár az egyik, akár a másik következzen — a népet azzal fenyegették, hogy 
le fogják nyúzni a b őrét mindenképpen, amint a proletárok elvonulnak 
Szerbiába. Akadályozták a feliratkozást és a beállást a brigádokba, és 
lesből lőtték le az ismertebb partizánbizottsági tagokat. 

E fenyegetések ellenére Kapa hegyi falu lakossága életkorától füg-
gően vagy a IV. proletárbrigádba, vagy a terepi zászlóaljba jelentkezett, 
mind az utolsó szálig. Csak Ota'š Nedi ć  maradt vissza, mert valami par-
tizántörvény alapján a bizottsági tagokat nem vették . be a seregbe. Visz-
szamaradt Sretko nevű  fivére is, abban a reményben, hogy valami mádon 
visszatarthatja egyetlen fiát, Mom čilót, aki tizenöt esztendős, szemfüles, 
szőke gyerek volt, apja szürke szemeivel. Sretko tudta, hogyha ő  beáll 
a brigádba, fia is be fog állni valamelyik másikba, és nem lesz senki, aki 
megvédelmezné mindazoktól a veszélyekt ől, amelyekkel az átkozott kato-
naságnál számolnia kell. Vadász volt és puskavisel ő  ember, akárcsak va-
lamennyi kapai, önmagát nem féltette, de az űr, amely Momčilo halála 
után maradna, számára oly gyászos lenne, akár a világ vége. A jelentékeny 
birtok, mert ebből a hegyi fészekből csak neki volt földje a síkságon 
(az asszony jussa), senki földjévé válna — parlagon maradna. 

A tanácstag haragudott a fivérére, és rekedt hangon prüszkölt rá: 
— Miért ne állhatnál te be bizottsági tagnak, ha már nem . akarsz 

katonának, hogy én elmehessek? Nagy szégyen, amikor azt mondják, 
hogy mindketten behúztuk a nyakunkat, a fülünkkel takarózunk, és ma-
gunkat nézegetjük. Azt is mondják, hogy én tartottalak vissza: a többie-
ket küldi, de a testvérére vigyáz ... 

Hadd beszéljenek, amit kedvük tartja — válaszolta Sretko lehaj-
tott fejjel és lesütött szemmel. — A bizottságba nem akar a nép, nem 
is érdemeltem ki; katonának meg nem mehetek a rehoma miatt, hacsak 
nem lesz muszáj. Egész éjszaka szikráznak a csontjaim. 

Szikráznak, tudom. Tartsd őket jó melegen, hogy kibírják — 
nézett gúnyosan és gonosz (lánggal a szemében a fivére egyenesen a sze-
me. közé. — De ha ott valamit osztogatnának vagy . kapni lehetne, mind-
járt abbamaradna a szikrázás, és vinne a lábad, mint akárkit. Ismerlek 
,én téged: mindig is radikális voltál meg szakadár. 

Elég Nedić  iratkozott be ebbe a te pártodba, de ott sem terem 
valami nagyban a jobb szerencse: Adná isten, hogy szárnyra kapjatok, 
de csak nélkülem. Es mindazt, amit ott osztogatnak meg kapni lehet, 
vegyétek el magatok, én nem akarok részelni bel őle. 

A tavaszelőn vagy tíz kapai és brezai lány is beállt a brigádba, 
közöttük Sretko Jelisava nev ű  lánya: Egyetértésben mentek, mindannyian 
egyszerre és . az övéik tudta nélkül, búcsúszó nélkül. Azon a reggelen Jeli- 
sava megkérte Momčilót, hogy csapja ki a birkákat és vigyázzon rájuk, 
amíg ő  elmegy valami új kötésért a szomszédba. Hazudott, könnyben 
úszó szemmel, elszökött hazulról ;  és elment a többiekkel. A fiú _ egész 
reggel háragosan szólongatta, hogy váltsa fel, majd észbe kapott, és ko-
moran hazament: 

Biztosan beállt a brigádba. Úgy is kell neked, ha magad nem 
akarsz, engem meg nem engedsz. Gyalázat ez, hogy lánynak kell menni, 
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akár egy özvegyasszóny házából. Megyek magam is, nem kérdezlek 
többször! 

Jelisava távozása felett nemigen csodálkozott és búslakodott az apja. 
Érezte, madhogynem tudta, hogy a lány menni fog, és bele is nyugodott 
ebbe: a lányok másnak viszik a szerecsét, kevés búval és nagy vigassággal 
távoznak hazulról, szem elől vesznek, kivonják magukat az ember hatal-
ma alól. A veszély érzete, hogy lánya után a fiát is elveszítheti, sokkalta 
jobban érintette. Minden erejét összeszedte, hogy palástolja érzéseit, és 
mintha ez nem aggasztaná, halk, meggyőző  hangon, a harag és a zavar 
jele nélkül, lassan ejtve a szavakat, így szólt: 

Tudod, most megmondhatom: megkérdezett engem Jelisava, és 
beleegyeztem. Csak anyádnak ne szólj. Szégyennek nem szégyen, mert 
most a lányok is beállnak katonának. Mi is menni fogunk mindketten, 
amint bevetjük a földet a Kulinán meg azt a kevés irtást a Tustán beül-
tetjük krumplival. Elmegyünk a parancsnokságra, hogy engedjék haza a 
lányt, nem úgy van? Hogy bennünket vegyenek be. Többet ér két jó puska, 
mint egy gyönge, női. Hazaengedik, hogy gondját viselje a háznak, mi 
pedig megyunk harcolni. Nekem is keserves az állandó szemrehányás; 
csak a ti javatokért tűrtem el. Otaš már a fejem tetején jön ki, de azután 
többé nem pirongathat, nem igaz? 

A fiú, akit meglepett a beszélgetés hangneme, mivel szemernyi indu-
lat és a szokásos kiabálás nélkül folyt le, nem sejtette a ravaszságot. 
Első  ízben fordult elő, hogy egyenrangúként beszélgetett az apjával, s 
hogy apja hosszadalmasan felfedje el őtte szándékait. Kitűnt belőle, hogy 
az öreg mindent számba vesz, gondolkozik és a lehető  legjobb belátása 
szerint intézkedik. A fiú megígérte, hogy várni fog, amíg végeznek a 
vetéssel, különben szomorú volt és elképedt — megölelte és megcsókolta 
volna az apját, ha ez Kapában, ahol a szeretetet és gy űlöletet mélysé-
gesen titkolják, nem lett volna egészen szokatlan. 

Az elkövetkező  napokban iparkodott a fiú, hogy a rábízott munkák-
hoz minél előbb hozzálásson és minél el őbb végezzen velük. Akkor az 
apja napról napra elkezdte a halogatást. El őbb a szárazságot és az es ők 
bevárását hozta fel ürügyként, utána a rossz id őt, majd végül beteg-
ségét. A munkák e halogatása során egyetlen reménye az volt és min-
den erejével arra törekedett, hogy minél több napot átcsellengjenek, ame-
lyek többé nem isten napjái, hanem a háborúé és az ördögé. Abban re-
ménykedett, hogy az idő  változást fog hozni — vagy valaki elűzi a par-
tizánokat, vagy ők maguktól útnak erednek valamerre, és még legalább 
ezen a tavaszon nyugton hagyják a fiút. 

Április elején felmentek a Tustára, hogy a megtrágyázott irtást 
beültessék krumplival. Sretko már útközben a tartós es őkben reményke-
dett, amelyek miatt elodázódik a munka, és ezzel együtt visszatérésük 
is a faluba. Az idő  a kezére játszott, jobban, mint gondolhatta volna: 
a zöld tömb vonzotta a fellegeket, és tartós, kiadós es őket fejt ki belő-
lük, amelyektől nem lehetett dolgozni. Éjszakák és nappalok során át 
rohantak a zavaros patakok, sodorva a Troglava havát és jegét. Moraj-
lásuk mellett széltében-hosszában elkalandoztak az apa és fiú gondolatai 
és vágyai, amelyek gyakran ellentétesek voltak egymással. 

Amikor kiderült, és fehér ködök szálltak a pataktik folyásával szem-
ben — mindketten kimentek az irtásra, hogy el őkészületeket tegyenek a 
munkára. Sretko még két napig halogatta a kezdést -- hogy a föld meg-
szikkadjon, hogy a magkrumpli megszáradjon, s eközben állandóan újabb 
esőkben reménykedett, s e várakozás során apróbb munkákat végzett, 
foltozgatta a kerítést és átválogatta a krumplit. Mivel érezte, hogy el őbb-
utóbb a végére járnak ennek a munkának is, mintegy mellékesen ráterelte 
a szót a Hosszú földre, amelyet már évek óta nem m űveltek, és amelyet 
szintén be kell vetni, mert eleget pihentették és hevert üresen, meg ezen 
kívül: 

Vétek és baljóslatú dolog bevetetlenül hagyni a földet. Nemcsak 
hogy elvadul, elgazosodik és megköt, hanem nincs az úgy rendjén, nem 
halad a gazdaság, ha úgy dolgoznak... 

Látom én már, hogy mi neked a vétek! ... Ha minden be lenne 
vetve, akkor is találnál valami elfoglaltságot meg okot arra; hogy vissza- 
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tarts. A velem egykorúak mind fegyverben vannak, Minja Miljanov sza-
kaszvezető  lett, és én sem vagyok rosszabb nála, de te engem a Tustához 
kötöttél, csak hogy ne menjek oda, ahol az én társaságom van, tudom 
én azt. 

Semmit sem tudsz te, könnyes a szemed, amott meg puskát sze-
retnél. Azért kell mindenhová veled mennem, és a brigádba is a te érde- 
kedben megyek. De nem hagyjuk a házat kenyér nélkül, a jószágot ta-
karmány nélkül, senki sem tesz így ... 

Harmadnap a szélvédett lejtőn kezdték forgatni a földet, amelyet 
tágas, árnyékos és nyirkos erdők határoltak. Az erdő  védelmében a tisz-
tás szélén a telelésre szolgáló roggyant kunyhók sorakoztak, amelyekben 
már régóta nem telelt senki sem; el őttük az emelkedőn évtizedes nyoma 
a birkáknak és a trágyahalmoknak. 

A föld mélyen megtrágyázva és már rég megszelídítve nem állt ellen 
a kapáknak. Könnyedén meglendítve majdnem hangtalanul, szinte a foku-
kig szaladtak bele a barna és szíjas földbe. A. kapások a csupasz talpuk 
alatt érezték, mint omlanak szét csöndben a tavaszi nedvekkel és élettel 
teli göröngyök. Hamarosan elfeledkeztek gondjaikról,. levetették ujjasukat 
és nekilendültek. Meztelen b őrükön a nap és a szél meleg és kellemes 
simogatását érezték. 

A tisztás közepén kristályos és csobogó patak folyik egy sor öreg 
bükk előtt. Két vagy három .ízben állt meg Sretko, hogy szemügyre vegye 
őket: amint leengedte a kapáját a földre, és a szeme sarkából arrafelé 
pillantott, úgy rémlett neki, hogy valaki ott áll a szélen. Megállt ismét, 
arrafelé nézett, és épp mondani akarta a fiának, hogy azok a bükkfák 
nagyapja, a hírneves Vuk Neda idejétől vannak ott, aki elsőnek indított 
támadást Moračában a törökök ellen, amikor észrevette, hogy a bükkfák 
mögött csakugyan állnak, mintha rejt őzködnének a pillantása elől, de az 
erdőből egyre érkeznek valami ismeretlen és marcona emberek. Hátukon 
keresztbe vetett puska, viseletük különféle szín ű  egyenruhák maradványa. 
Az ácsorgók meglátták, hogy felfigyelt rájuk, és kiáltva kérdezték: 

Kik vagytok ti ott? 
Sretko Nedić  meg a fia — válaszolt Sretko olyan hangon, .amely-

ből kiérződőtt az aggodalom. 
Kapai Nedić, vagyis kommunista — magyarázta közülük az egyik, 

és röviden felnevetett, nem jókedvében, hanem a kárörömt ől. 
Ez a nevetés elegendő  volt ahhoz, hogy kitűnjön, kik vannak ott. 

Sretko megdermedt a félelemt ől, és remegő, csöppet sem meggyőző  han-
gon válaszolta: 

Sohasem voltunk kommunisták, hanem a kommunistáktól szök-
tünk meg. 

A rongyosok közül hárman-négyen elindultak feléjük. Egy lányos ar-
cú sovány fiatalember álnokul elmosolyodott: 	• 

Megijedtél, ugye, azt gondoltad — a csetnikek. Nem, mi parti-
zánok vagyunk, semmit se félj. 

-= Nem tudom én, mik vagytok — kötötte az ebet a karóhoz a meg-. 
ijedt paraszt. -- Azt tudom, én mi vagyok: kommunista nem voltam, és 
nem is leszek. . 

Ugyan már, ne tettesd magad— nyöszögte a sovány. — Hát nem 
ismersz, vacsorát adtál nekem, amikor Pljevlja ellen indultunk. Ment-e 
erre valaki a mieink közül, néhányan lemaradtak ... 

-- Hagyj békén, fiatalember, kérlek szépen! Nem adtam én senki-
nek vacsorát, nem is tért be senki hozzám, hanem szakadárnak kiáltottak 
ki. Amúgy meg senki útjait sem követem -- és Sretko a. félelemt ől verej-
tékezve felvetette a_ fejét, hogy . vajon remélhet-e valahonnan menekvést. 

Látta, hogy az erdei ösvényen mint t űnik fel egy koszlott köpönyegű  
lovas, a köpönyeg alól, mintha üres volna; olasz nadrág szára lóg. Err ől 
a nadrágszárról nyomban felismerte Arsovi ć  csetnik parancsnokot. Az 
anyja brezai születésű, Neorić  lány, és Sretko 'még a háború előttről 
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emlékszik rá, egy tavaszon látta, amikor tartalékosként szolgált Podgo-
ricán. Brezaiak mutatták meg neki: „Ez a jövend őmondó Janko Neorić  
unokája — kardot kötött, felcsapta a nagy orrát, többé senkit sem 
ismer ..." 

Arsović  most még soványabb, mint régen, olyan, akár a csontváz.: 
hosszú a képe, még hosszabb az orra, alatta a Neori ćok lefittyedt ajka. 
Megállítja a lovat, és kérdez valamit az irtásra mutatva. Több hang vála-
szol neki — az emberek szemmel láthatóan versengtek egymással, egy-
máson túltéve igyekeztek .a parancsnok kedvében járni. Megállt, magára 
vonva minden figyelmet, és kezével meg rikácsoló hangjával kiadta a 
parancsot: 

Megkötözni! 
Sretko csak akkor kezdett el dulakodni és kiáltozni, akár a fuldokló, 

amikor megragadták a karját: 
Arsović  úr, kérlek szépen, mit jelent ez? Miért kötözzönek meg; 

parancsnok úr, kinek ártottam én? 
Megfordult, és látta, hogy három másik miként ragadja meg Mom-

čilót, és csavarja hátra a kezét. Tekintete találkozott fájdalmas és meg-
rovó pillantásával, mire megszégyenülten sütötte le a szemét. 

Amikor a bükkfasorhoz vezették őket, Arsović  leszállt a lóról, és 
görbe lábával a carabinierinadrágban, akár a kócsag lépdelt a patak part-
jan. A fiú holtsápadtan hallgatott, mintha mindent értene. Az apja, ku-
szált bajusszal és felborzolt hajjal meg szakállal kérdésekkel árasztotta el: 

Miért ölitek a gyereket? Mire véljem ma ezt a megkötözést, Arso-
vić  úr? Micsoda emberek vagytok ti, az istenért? 

Arsović  végigmérte a megboldogult Rista Neori ć  szemével, és ezt 
sziszegte: 

Hallgass! Most én kérdezek: ki ölte meg nagybátyámat, Neori ć  
Mirkót, Rista fiát? 

Tán csak nem én öltem meg? ... Vagy ez a gyerek? ... Miért 
kötözöl meg és miért kérdezed, amikor magad is tudod, hogy a partizánok 
voltak? Engem is megölhettek volna, mit bírnék én ellenük? 

Megölhettek volna, de nem öltek; az emberük vagy hát. Azokat 
pedig mi ritkítjuk. A rokonod kommunista tanácstag. Rokonod Savo Ne-
dić  is, a vén útonálló, kommunista. Rokonod Novo Nedi ć  is, meg Milić  
is, akik mindketten kommunisták meg párttagok. És még te csodálkozol 
itt nekem! Nem állt be minden kapai Moša seregébe? 

De igazság az, hogy én bűnhődök miattuk, mert nem mentem el, 
amiért elneveztek szakadárnak, amiért ... — sorolta Sretko valami hal-
vány reménnyel, hogy kihúzhatja magát,.. de Arsovi ć  újból félbeszakította: 

A kommunisták kérdezik, hogy igazság-e. Mindig valami igazságot 
keresnek. Mi pedig az ilyen ferde bükkfák mellett osztogatjuk nekik. Na 
— kiáltott rá rongyos embereire, és összecsapta a két tenye ret. 

Sretko, látva, hogy leveszik vállukról a puskát, és hogy a távolság 
élet és halál között számára eddig elképzelhetetlen sebességgel, hihetetlen 
módon egyre inkább csökken, úgy megkötözötten letérdelt, és hangjával 
és arcával és egész testével könyörögni kezdett: 

Ne tedd ezt, Arsović  úr, ne vedd lelkedre a kárhozatot . miattam 
meg emiatt a gyerek miatt! ... Mert ha olyan ember lettem volna, engem 
ma nem találtok itt. De arra gondoltam, hová szökjek; hogy mentsem a 
gyereket, hogy el ne vigyék katonának, és ott elessen. Könyörögve 
kérlek ... 

Aki engem kérlel, annak golyó jár; aki nem — az lóg. 
Az istenre kérlek, hallgass meg! Nem voltam se csetnik, se . par-

tizán, rossz szót nem mondtam a ti oldalatokra. Ezentúl csak terád hall-
gatok, mindenhová veled megyek .. . 

Tudom, tudom, a romlott véretek: h űséges az els ő  patakig, azután 
meg kést döfnél a hátamba. A-a, ez többé nem lesz! ... Mindannyian jók 
vagytok, amikor kutyaszorítóba foglak benneteket. 
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Az istenre kéllek, ha nem hiszel nekem, vezess megkötözve. Kér-
dezősködhetsz, meg fogod hallani, kicsoda Sretko. Ne öld meg szükség-
telenül a saját emberedet. Még csak ne is vedd le rólam a kötelet, csak 
a gyereket engedd el ... 

Hogy megbosszuljon, igaz? Késő ! Állj fel, nincs időm hallgatni a 
miatyánkjaidat — sürgette Arsovi ć, és hunyorított az embereknek, akik 
értették. 

Két puskatus sújtott le Nedi ć  széles hátára. Míg fejével ferdén az 
ugarra zuhant, a harmadik ütés arcát érte. Sretko mintha a földbe hara-
pott volna, kiköpött egy vércsomót, benne a kitört fogait, majd felemelté 
a fejét és felegyenesedett. Szemét forgatva nyalogatta a száját és köpte 
a vért. A keresztes vipera mérgez ő  tekintetével öltötte ki a nyelvét, majd 
lehiggadt a rászegeződő  puskacsövek előtt. 

A gyilkosoknak azonban nem volt ennyire sietős, a halál magában 
nem jelent élvezetet a számukra — sokkalta inkább vonzotta őket a 
halálfélelem látványa és az áldozat vonaglása. Id őt adtak arra, hogy 
még egyszer könyörögjön nekik, hogy hallják vért ől rekedt hangját meg 
törött állkapcsa közül a felsebzett és véres szavakat: 

Ölj meg és vedd el mindenemet ... Ne száradjon rajtad a vérem, 
ha meghagyod a gyereket! Egyetlen fiú, parlagon marad a földem. Ne 
oltsd ki a gyertyámat, ne t űzz fekete lobogót a házamra, a nagy istenre 
kérlek! 

Á, egyetlen? ... Meg parlagon, mondod?... Hihihi — röhögött ló-
hangon a parancsnok. Parlag lesz az egész Kapa. Kioltok minden gyertyát 
a Kis-Oroszországban! Vörös zászlókkal ékeskedtetek, most eljött a feke-
ték ideje. Na, készen vagytok? 

A puskák lövésre készek voltak, a hóhérok azt kérdezték, mindkett ő-
jüket egyszerre (lőjék-e le vagy külön-külön, és melyiküket előbb. 

Ha ember vagy, előbb engem: hogy legalább ne lássam 	nyö- 
gött fel a vérző  ember rekedt és súlyos hangon, amely mintha a föld 
alól hallatszana. 

Ekkor első  ízben csattant fel a fiú kemény és éles hangja, a szavak 
mint kések törtek elő  összeszorított foga közül: 

Mit kérleled a szarháziját, mit alázkodsz el őtte! Megbosszul ben-
nünket ... 

Az első  lövés a parancsszó előtt felcsattant, és félbeszakította sza-
vait. A golyó a mellén érte, és a fiú arcra bukott. 

Akkor Sretko előrerontott, mellel a puskacsöveknek: 
Lőjetek, spionok, lőj, fajzatok fajzata! Lányom van a proletár-

brigádban, a torkotokat fogja kicsupálni! — És hogy még senki sem 
lőtt a kihívóan előredüllesztett széles mellébe, és mivel elege volt abból, 
hogy tovább éljen és nézze őket, a legérzékenyebb helyükre tapintott: 
Utolsó fajzat, emberi torzalakok, de van is, aki vezessen benneteket: a 
haszontalan Rista Neori ć  és a szörnyeteg Kriva Đona unokája, akik átkok 
voltak az embereken. A jövendőmondó Janko dédunokája, a csúfok 
csúfja .. . 

Csupán egy puska dördült. Az ember ferdén zuhant a földre, a fiú 
felé nyújtott fejjel. Hirtelen valami félelem lett úrrá a tisztáson. A cso-
port, megrettenve attól, amit tett, sietve felkerekedett, és behúzódott a 
nyirkos erdei térségekbe. 

A parlagföldön, a bükkfa megtépázott árnyékában aznap ésmásnap 
megpihentek a halott kapások. A felforgatott föld kiszáradt, és színe azo-
nos lett azzal, ami érintetlen volt. A patak vidáman csobogott, .a szél az 
ágak között játszott, a madarak felvidították az egész vidéket, csupán a 
két gazdátlan kapa emlékeztetett a földön az emberekre, akik itt voltak, 
és többé nincsenek: 

BRASNYÓ István fordítása 

A fenti elbeszélést abból az alkalomból közöljük, hogy Mihailo Lalié, a jugoszláv irodalom 
egyik legnagyobb alkotója nemrég ünnepelte hetvenedik születésnapját. 
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DANILO KIS 

DICSŐ  HALÁL MEGHALNI A HONÉRT 

Amikor az őrség azon az áprilisi hajnalon -- amelyet, a császári parancs 
kivégzése napjául rendelt — a cellába lépett, az ifjú Esterházy görcsösen 
imára kulcsolt kézzel a padlón térdepelt. • Feje a mellére hullott, sz őke 
haja. pedig kétoldalt lecsúszott úgy,• hogy felfedte a hosszú, vékony nya-
kat meg a csontos hátgerincet, melyet lejjebb a gallértalan lenvászon ing 
takart. Az őrség megtorpant, mert azt tartotta, hogy ha egy gróf • Isten-
nel társalog, az éppen elegendő  ok arra, hogy a hatalom egy pillanatra 
megfeledkezzék a spanyol szertartás szigorú el őírásairól. Némán tördel- 
ve :imára kulcsok kezét, a lelkiatya is meghátrált; izzadó tenyere .áruló 
nyomot hagyott a breviárium elefántcsont borítású . fedelén: olajbogyó. 
nagyságú :szemekből fűzött olvasója .nesztelenül -  himbálódzott ide-oda., •Az 
egyik porkoláb hatalmas . karikán, kulcsokat tartott a 'kezében, .csupán 
azok csörrentek 'egypárszor, minden sžabalyosság nélkül. 

„Á.men", suttogta az ifjú elvégezvén .reggeli imáját. Majd fennhangon 
hozzátette: „Bocsásson meg, atyám." 

--Ebben a pillanatban ;  mintegy vezényszóra, baljóslatúan és egyhan 
gúan, mint eső, megperdültek a dobok. 

Egy piros képű ,• öklelő  bajszú. huszártiszt, két hosszú puskás hor- 
vát ulánustól közrefogva, felolvasta .az ítéletet. Rekedtes hangja üresen 
kongott a cellában. Az ítélet: kötél általi halál, szigorú. volt a maga kér-
lelhetetlenségében. Az ifjú nemes fegyverrel a kezébén vett részt azoknak 
a népfelkeléséknek az egyikében, amelyek id őről időre; váratlanul és ki-
számíthatatlanul, • vérben, iszonyatban és` reménytelenégben fellángoltak, 
megrázkódtatták a birodalmat, hogy azután hamarosan, ugyanolyan iszo-
nyatban- s éppoly 'reménytelenül, vérbe fulladjanak. Származását, Család-
ja hírnevét a bíróság súlyosbító körülménynek tekintette, mert — esze- 
rint — • nemcsak uralkodóját, hanem- a- saját rendjét is .elárulta. Tette 
példás büntetést érdemelt. 

Az elítélt alig értett valamit a fülébén dóboló, egyhangú szóáradat-
ból. Neki megállt az idő . Múlt, jelen és jövendő  összemosódott, peregtek 
a dobok; 'halántékán, akár a sebes szívverés,. gy őzelmes csaták, • diadal-
menetek és szuronyrohamok távoli hangjai lüktettek és bufogtak baka-
csinnal bevont dobok,. amelyek azonban nem az ő , hanem valaki más 
halálát adták. hírül. Zsenge kora ellenére (hirtelen megnyúlt kamaszra, 
semmint.. érett fiatalemberre -emlékeztetett inkább) . már látott vért és 
szemtől szemben állt a halállal, de még. soha így,' soha 'ilyen közel. S ép- 
pen ez a közelség, a halálnak  ez a lehelete, amelyet a tarkóján_ érzett, 
ferdítette...el tudatában a valóság képét ahhoz foghatóan, ` ahogyan - az 
asztigmatikus szem is .annál ,torzabbul lát, Minél közelebb a tárgy.. Ebben 
a • pillanatban úgy • énezte, az a legfontosabb - mert az ő  világában  a 
tisztességes élét mellett még csak a tisztességes halált becsülték legtöbb- 
ré —, hogy megőrizze méltóságát, amelyet hasonló helyzetben mindenki 
elvár egy Esterházytól. 

. Az éjszakát átvirrasztotta.ugyan, de. lehunyt szemmel. feküdt és egyet-
len hangos sóhaj nem hagyta el ajkát, hogy az őr, ha ai kémlelő  nyílá-
son benéz, elmondhassa, az elítélt egész éjjel az igazak álurnát aludta, 
mintha' ném a halálba; - 'hanem esküvőre készülne. S furán felrúgva az 
időrendet, már hallotta is, amint az őr tele szájjal meséli a tiszti kaszi-
nóban: „Uraim, az ifjú Esterházy úgy aludt azon az éjszakán, mint az 
ágyú. - Mintha esküvő, nem pedig kivégzés előtt állna. Erre tiszti becsü-
letszavamat adom! Uraim, emelem poharam ..." S ekkor összecsendülnek 
(ő  .hallja) a..kristálypoharak. „Ex — Ex!" 

A halálnak ez a révülete, ez a diadalmas önuralom tartotta benne 
a lelket egész reggel. Mindebben imával er ősítette. magát, ,miközben össze-
szorított foggal dacolt a• belek és a szimpatikus idegrendszer, ai akarat 
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és a szándék ez elárulóinak gyávaságával; hogy meg őrizze férfiás tartá-
sát, a családi legendát hívta segítségül. Ezért, amikor a könyörületes szer-
tartás előírásai értelmében megkérdezték, mi az utolsó kívánsága — noha 
adta egy tűzben égett a bens ője —, nem egy pohár vizet, hanem ciga-
rettát kért, amiképpen egyik hajdani őse egy csipetnyi dohányt, amelyet 
aztán, bagóvá rágva, a hóhér arcába között. 

A tiszt bokázott és odakínálta ezüst cigarettatárcáját. („Uraim, be-
csületszavamra, a keze nem remegett jobban, mint az enyém ebben a 
pillanatban, míg a poharat tartom! Ex! — Ex!") Az els ő  reggeli nap
fénypásztájában, mely — akárcsak a régi festményeken valamely szent 
sírkamrájába ferdén t űzött be az ablakon, cigarettafüst kavargott, ké-
keslilán, mint a pirkadat. Az elítélt érezte, ahogy a füst, ez a ragyogó illú-
zió, egy pillanatra erejét szegi, megrendül bele, mintha távoli puszták fel ől 
tárogató hangját sodorná a szél, aztán heves mozdulattal a padlóra dobta 
a cigarettát, majd huszárcsizmájával, melyr ől lereszelték a sarkantyút, 
rátaposott. 

„Uraim, rendelkezésükre állok!" 
Ennek a mondatnak, amelyre azért esett a választása, mert katoná-

san egyszerű, rövid, mint a vezényszó, meztelen — és éppoly hideg is 
—, akár a kivont kard, úgy kellett volna elhangzania, mint a jelszónak, 
minden pátosz nélkül; mint amikor átdorbézolt éjszaka után azt mond-
ják: „Jó éjt, uraim!” Ebből azonban, most úgy tűnt neki, éppenséggel 
semmi olyan  nem lett, ami méltó volna arra, hogy a történetírás meg-
örökítse. A hangja tisztán csengett, a szavakat jól tagolta, a mondat egy-
szerűen hangzott bár, mégis valahogy fátyolosan kondult. 

Attól a naptól fogva, amikor édesanyja meglátogatta, az ifjú Ester-
házy, valami tébolyult és titkos reménykedés ellenére, megértette, hogy 
élete azontúl csupán tragikomikus játék, melynek szálait olyan emberek 
bogozzák, akiknek hatalma majdnem akkora, mint az isteneké. 

Édesanyja itt állt előtte lefátyolozott arccal, terebélyesen, sudár-
magasan, betöltve a cellát becses személyével, jellemével, malomkeréknyi, 
tollas kalapjával meg susogó ruhájával, amely akkor is susogott, ha meg 
sem moccant benne. Nem fogadta el a cella bútorzatához tartozó, egy-
szerű  háromlábú széket, amellyel az ulánusok megkínálták, olyan meg-
tiszteltetésben részesítvén ezzel, amilyenben itt még senki sem részesült 
talán. A nagyasszony azonban úgy tett, . mint aki nem látja a durva fa-
alkotmányt, amely annyira kiáltó ellentétben állt az ő  selyemfodraival. 
Állva maradt a látogatás egész ideje alatt. Franciául beszélt, hogy zavar-
ba ejtse az ulánus tisztet, aki vállához támasztott, kivont karddal tisztes 
távolban oldalt állt, olyam pozitúrában, amely inkább a nemesasszonynak 
szóló díszőrség (akinek nemessége ugyanolyan régi volt, mint magáé az 
uralkodóé), semmint a császári kazamaták büszke látogatója iránti el ő-
vigyázat vagy néma figyelmeztetés benyomását keltette. 

„A lábai elé vetem magam", seppegte a nagyasszony. 
„Kész vagyok meghalni, anyám!" — felelte a fiú. 

„Mon f ils, reprenez courage:' 	ffeddte meg szigorúan, talán túlzott 
szigorral is. 	-  

S a fejét most először fordította egy picit az őr felé. Suttogása ösz-
szekeveredett a selyemfodrok susogásával. 

„Az erkélyen fogok állni", szólt alig hallhatóan. „Ha fehérben le-
szek, azt jelenti, sikerült ..." 

„Ellenkező  esetben feketében lesz, feltételezem", mondta a fiú. 

Letargiájából az újból megperdül ő  dobok rázták fel, de most mint-
ha közelebbről hallatszanának, s ő, abból a megelevenedő  képből, amely 
mindaddig, valamiféle néma várakozást kitöltve, k ővé dermedten állt előt-
te,' megértette, hogy az ítélet felolvasása véget ért; a tiszt összesodorta 
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a papírtekercset; a leLkiatya fölébe hajolt és megáldotta a kereszt jelével; 
az őrség közrefogta. Nem engedte, hogy feltámogassák, hanem könny ű  
lévén, maga állt fel, a két ulánus éppen hogy csak tartotta egy kicsit. 
Hirtelen, még mielőtt átlépte a cella küszöbét, valahol a mellkasában 
fészket vert, majd egész lényét átjárta a bizonyosság, hogy az élet logi-
kája szerint fog végződni minden. Mert most minden a halál ellen és 
az élet oldalán szól ebben a lidérces álomban: a fiatalsága, származása, 
családjának rangja-neve, édesanyja szeretete, a császár kegyelme, de 
hiszen még ez a verőfény is, mely reá hullik, miközben hátrakötözött kéz-
zel (mint valami haramia) fellép a szekérre. 

Ám ez nem sokáig, csupán addig tartott, míg a szekér be nem for-
dult :a bulvárra, ahol az egész birodalomból odacs ődített, hangoskodó tö-
meg várta. A gyérebbé vált dobszón keresztül hallotta a zajongást, a fe-
nyegető  morajt, s látta is a gyűlölködve hadonászó öklöket. A cs ődület 
a császári igazságszolgáltatást éltette, mert a tömeg mindig a gy őztes 
pártján van. Ez lesújtotta. A feje éppen csak egy fokkal lejjebb, a mel-
lére csüggedt, a vállát, mintha ütések érnék (egypár k ődarab röpült fe-
léje), védekezőn felhúzta, derékban egy kissé el őrehajolt. De hát ez elég 
volt ahhoz, hogy a sokaság megérezze: a bátorsága elhagyta, megtört a 
fene nagy büszkeség. Ez valóságos örömujjongást váltott ki. (Mert a tö-
meg szereti látni a büszkék és bátrak megtöretését.) 

A bulvár vége felé, onnan már nemesi kúriák sorakoztak az út két 
oldalán, .s ahol a sokadalom megritkult egy kissé, az ifjú felvetette a 
szemét. A reggeli nap fényében vakítóan fehér foltot pillantott meg az 
egyik erkélyen. A korláton áthajolva, talpig fehérben, az édesanyja állt 
ott, a háta mögött pedig — hogy még jobban hangsúlyozzák öltözékének 
liliomfehérségét — filodendronok hatalmas., haragoszöld levelei hajbókol-
tak. (Jól ismerte ezt a ruhát, hisz családi ereklye volt: egyik dédanyja 
viselte valamelyik császári esküvőn.) 

Hirtelen, már-már dacosan, kihúzta magát. Szerette volna odakiál-
tani annak a fenyegetően ágáló tömegnek, hogy egy Esterházy nem hal-
hat meg csak úgy, mégsem lehet kivégezni, mint egy közönséges úton-
állót. 

Így állt a bitófa alá is. Amikor a hóhér • kirúgta a sámlit a lába alól, 
még mindig várta a csodát. Akkor a teste megperdült a kötélen, a sze-
me pedig, mintha valami borzalmas, félelmetes látvány tárult volna elébe, 
kidülledt, szinte kiugrott gödréből. 

„Uraim, két lépésre álltam tőle", mesélte még aznap este a tiszti 
lovardában az a villás bajszú ulánus, „Amikor a nyakába tették a hurkot, 
olyan nyugodtan nézte a hóhér kezét, mintha brokát nyakravalót kötöz-
gétne az álla alatt ... Erre tiszti becsületszavamat adom, uraim!" - 

Kétféle okoskodás lehetséges. A fiatal nemes vagy bátran és méltó-
ságteljesen, emelt fővel és a halál bizonyosságának tudatában halt meg, 
vagy pedig furfangosan megrendezett színjáték volt az egész, amelynek 
szálait egy büszke anya' tartotta a kezében. Az els ő, a heroikus változatot 
a sans-culotte-ak és a jakobinusok támogattáik és híresztelték el őbb szó-
ban, majd feljegyezték a krónikákban is. A másik lehetséges változatot, 
mely szerint az ifjú az utolsó pillanatig valami csodás fordulatban re-
ménykedett, a hatalmas Habsburg-dinasztia hivatalos történetírói jegyez-
ték fel, nehogy legenda szülessék. A történelmet a győztesek írják. A száj-
hagyományt a nép teremti. Az írók fantáziálnak. Bizonyos csak .a halál. 

BORBÉLY János fordítása 

A szabadkai születésű  neves szerző  A holtak enciklopédiája című  elbeszéléskötetével érde- 
melte ki az Andrić-díjat. Ebből az alkalomból közöljük a könyvb ől vett fenti novelláját. 
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ÖRÖKSÉG  

DRAŠKD RE ĐEP 

PARASZT, CSILLAGOS ÉG, RÉGI VAJDASÁG 
SZÁZ ÉVE SZÜLETETT VELJKO PETROVI Ć  

Azt a mély barázdát nézve, amelyet irodalmunk földjén Veljko Petrovi ć , 
az elbeszélő, költő, tanulmányíró és közíró szántott, most, születésének 
századik évfordulóján, természetesnek látszik, hogy egész életét szemügy-
re vegyük. Az elbeszélő, költő  és prózaíró Aneksa Šanti ćtyal együtt a leg-
ismertebb felújítója volt a hazafias szerb költészetnek. Ilyen szónoka sem 
addig, sem azóta nem volt a szerb kultúrának, ez a zombori és karlócai 
diák pótolhatatlan és domináns tanúja a polgári Vajdaság helyzetének és 
drámai bomlásának, változásainak és csődjének, parasztjainak és kicsi 
városainak. A nemzeti tudat ébredése idején teljesen egybeolvad környe-
zetével, .s a kijózanító és feltétlenül szükséges Ocsúdást Hazafias versei 
(1912) első  fejezetének címéül választja. És valóban: nála senki jobban 
nem érezte át az akkori és itteni helyzetet, senki sem szállt bátrabban és 
méltóságteljesebben szembe mindazzal, ami hátrahúzott, ami holt ten-
gerrel fenyegetett, ami ezt a végeláthatatlan síkot tövisben-tüskében, sut-
ban hagyta volna. Hangosan, figyelmeztetve szégyenkezett mindenki nevé-
ben. (Szégyellitek magatokat? Én szégyellem!) Az öreg Vajdaságról, amely 
parádézott, ünnepelt, lesújtó képet festett, veszélyesen következtetve: öreg 
Vajdaság, hát nem szégyelled magad? 

Veljko Petrovi ć  néha valóban a komor síkság borongós énekese 
volt, verseiben megénekelve a robotolók és kubikosok szenvedéseit, a 
tanyák sötétjét, a parasztok izzadságát, az átvirrasztott éjszakákat, a 
földnélküliek kétségbeesését, az éhezők tekintetét. Nagyon sok verse ma 
is hat, gazdagon, figyelmeztet, mindenekelőtt a meggyőződés lényegére, az 
első  igazságokra, és minden későbbi igazságra. Higgyetek el őbb öklöt 
szorítva, rázva, rázva, rázva! Azoknak a régi időknek egykori visszavonu-
lásai, lopásai és verekedései Újvidéken, amikor a hazafias vers harcba 
hívott az igazságtalanság és népirtás ellen, amikor a saját nyelvbe és 
közösségi kultúrába vetett hitet állhatatosan, de álmodozva is továbbí-
totta, úgy maradtak meg Veljko Petrovi ć  kézirataiban, mint egy korról 
kiállított bizonyítvány. Mint tanulság egy korról, amely szintén csak átme-
neti. És valóban nincs menekvés? Hallgat a renyhe sík. Ugyanígy énekelt 
ez a Petrović, szüntelenül feddve hazáját éppen azért, mert végtelenül 
szerette, mert maradéktalanul hitt az eljövend ő  jobb időkben. Éppen ő  
hirdette, értelmesen és átgondoltan, hogy nem kell, soha és sehol csodákra 
és kegyelemre várni, mindig megemlítve a földet, amelyen álld, amelyen 
állunk, az eke jelképével a haza mély barázdáiban. 

Egyszerűen azt is megállapíthatjuk, hogy Veljko Petrovi ć  egész 
munkássága programjává lett az írók és gondolkodók kés őbbi nemzedékei-
nek ebben a hazában. Fekvő, nyugodt, gazdag barázdái, amelyek valósan 
és jelképesen is előrevetítik az eljövendő  napokat, a sárgászöld kukó-
ricalándzsák, amelyek tehetséggel jelzik egy másik zombori, a fest ő  Milan 
Konjović  eljövetelét, azok a kukoricaföldek tehát, amelyek hullámzanak 
és élesen susognak, az a törekvés, hogy mindenféle lapályunkban, tehát 
a. szellem és 'a butaság lapályaiban is maradjon egyenes a kanász, emel-
kedjen a hang, az a szilárd kőris a rónán, a népharagnak az a mindent le-
romboló dühe, amely mindig megjelent, lázadva az igazságtalanság és a 
gonoszság ellen, az a mindenképpen Krleža-szerű  namentális kicsiny látó-
határunkról — vitathatatlanul meghatározza mindez, egyszer s minden-
korra Veljko Petrović  hatását' és szerepét irodalmainkban. El őrelátó bárd 
ő, aki nem békül, megállítja a patetikus, romantikusan sz űk idiómát, 
mindenekelőtt az értelem költőjeként, az ezen a földön élő  sok nép ta-
pasztalatainak elbeszélőjeként jelentkezve. 
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Mert nemcsak, hogy a szerb irodalomban legközelebb áll a magyar 
könyvhöz, ahogyan azt pontosan meghatározták (Majtényi Mihály), hanem 
egész gazdag és megismételhetetlen látóköre is felöleli a régi Vajdaság 
teljes népességi atlaszát. Többet és bölcsebbeket tudhatunk meg Veljko 
Petrović  könyveiből Vaj daság népeiről és nemzetiségeiről, mint az egy-
kori idők számtalan statisztikájából, történelmi tanulmányaiból, króni-
kások feljegyzéseib ől. Ide kívánkozik egy lényeges megjegyzés: Veljko 
Petrovićot a paraszt, a földjén dolgozó ember, a tanyás, a béres érdekli. 
Mert mindez a miénk — mondja egy helyütt. Ezért, ismét leszögezzük, 
igen közel áll a nemzeti érzés kifejezett osztályjellegére vonatkozó krležai 
állásponthoz, a jobbágyszellemhez, a szegénysorshoz. Ezért mondja olyan 
természetesen Miska öregbéres az antológiai novellában: Nem magyarok 
meg rácok, hanem béresek vagyunk! Ezt a mondatot sokszor idézték már, 
de itt is elengedhetetlenül ismételnünk keld, ma is, mert a nemzetiségi 
viszonyok egyetemes felfogását bizonyítja Veljko Petrovi ć  életművében. 
A meghintáztatott, tragikus bunyevác h ősöket, az elnemzetietlenített szerb 
patríciusokat, az elszegényedett magyarságot és polgári hazájának annyi 
más, összetett struktúráját igyekezett megörökíteni, a nemzeti felszaba-
dulásról szövögetve álmát, de ugyanakkor . mindannyiunk hamisítatlan 
együvé tartozását is megálmodva ezen a lapályon. Ezért kell mindig és 
újra kelteztetni Veljko Petrovi ć  szövegeit, amelyek legel őkelőbb és ennél-
fogva leghatásosabb kiadványainkban századunk elejét ől kezdve megje-
lentek, bizonyítva az író fejl ődését, ugyanakkor pedig az egész égalj 
avantgarde, autentikus gondolkodásának genezisét is. 

Veljko Petrović  mágikus elbeszélő  prózájának panoptikuma számol 
sok, akkor még zárt és híres városunk összetettségével és sajátosságával. 
Mint az ókoriGörögországban, hogy Bogdan Bogdanovi ć  tételét igazolja 
arra vonatkozóan, hogy a város valamikor az egész világot jelentette, úgy 
sejtet a világos gondolatoknak ezekben a békés folyamú, szertefolyó mean-
dereiben mindenkor valami mást: a létezést, a fennmaradást magát. Zom-
bor és Sremski Karlovci, utána pedig Újvidék, egy egész (polgári) osztály 
modorosságában ott fénylik az egykori dics őség. Amilyen parádés és döly-
fös, amilyen büszke volt, Veljko Petrovi ć  mindenkinél tehetségesebben és 
szellemesebben fejezte ki annak az (utolsó, gyakran hiábavaló) er őfeszí-
tésnek a szellemét, amely arra irányult, hogy a nevelés és a kultúra le-
gyen a néptől való elszakadás feltétele. 

Ahogyan az évek és a háborúk múltával szélesedett a haza kicsiny 
látóhatára, úgy Veljko Petrović  szülőföldje is egyre jobban és egyre kö-
vetkezetesebben kinőtte szűk határait. A síksági és a hegyvidéki, a bel-
grádi, a zágrábi, a Sremska Mitrovica-i, a szarajevói, az újvidéki króni-
kás a karlócai és zombori nyüzsgés és terek közepén boldogan megélt 
gyerekkor felejthetetlen prousti pillanatait, azokat a pillanatokat, ame-
lyeket annyira szeretett nála Miroslav Krleža, ez a Veljko Petrovi ć  leg-
állhatatosabb íróink egyikének büszkeségét szerencsésen ötvözte össze 
az ország fölemelkedésével, a legenda megtestesítésével, a háború utáni 
élettel. Mint egy nagy türelemjátékban, de a veszély és a t űz passzián-
szában, úgy Veljko Petrovi ć  .gazdag breviáriumában . is létrejön néhány 
évszázad, . legalább három mentalitás, négy kultúra, tíz hatalmas és él ő  
város érintkezése. Már ez a széthúzódás is vitathatatlanul a szintézis rend-
kívüli erejének bizonyítéka volt és marad. Miért? Azért is, mert hangsú-
lyozottan törekedett a túlhaladásra, az egység felé. Még miel őtt az való-
ság lett volna. Ez a bárd előre jelzett és győzködött, még mielőtt ébresztett 
volna. Ő  különben is az éberek írója volt, azoké, akik figyelnek, mint aho-
gyan az ő  fáradt parasztjai kémlelik a hajnali, még csillagos eget. Mert 
előszeretettel emlegette Veljko Petrovi ć  azt, hogy a síkságról látni leg-
jobban az eget. Igy volt ez a káldeusok korában, . így lesz ez mindig. 

Veljko Petrovićot olvasni ma mindenekelőtt tanulságos és — bi-
zony — ihletet is kap t őle az ember. Elsősorban . tanulságos, aggódó, 
mindent látó; egy oszthatatlan atlasz azonossága és b űntelensége figyel-
meztető  mindazok számára, akik megkísérelték, vagy még mindig meg-
próbálják felosztani, különválasztani, megosztani, megszámlálni az itt él ő-
ket. Vajdaság, ahogy sok könyvében és különböz ő  szövegeiben megjele-
nik, mindenekelőtt a tolerancia, az igazság ;  a jövő  ígéretes vidéke. Éppen, 
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mert ez a jeles írónk legsúlyosabb vádjait akkor mondta ki, amikor itten 
minden renyhe ködre, mocsaraknak dögvészes lapályára, tompa sötétre, 
színtelen, egyszer ű  napokra hasonlított. Század eleji éles és kegyetlen kri-
ticizmusát szülőföldjével szemben nem szabad ma feltétel nélkül idézni 
és ismételni: keltezni kell, úgynevezett el őzetes megjegyzésekkel ellátni. 
Természetesen két korról, két teljesen különböz ő  korról van szó, két 
látókörről és látóhatárról, amelyek közül az egykorira, a régi, polgári 
Vajdaság látóhatárára rámondhatjuk, és rá is kell mondanunk, hogy ki-
csiny volt. E végtelenben egyesül ő  krónikák tanulságaként mindenkor, 
így most is hangsúlyoznunk kell és meg kell jelölnünk a megértés és 
egyetértés, az együvé tartozás, az együttm űködés és a közelség legmaga-
sabb szintjét. Veljko Petrovi ć  realizmusa örökre megismételte az egy 
valós világról szóló ismereteket mint eltér ő  szokásainkról, történelmeink-
ről, vallásainkról, gondolkodásainkról, kultúráinkról szóló igazságokat, 
amelyek lényegében egy nagy panteisztikus ívben tömörülnek, azt sejtet-
ve, hogy a földgolyó gazdagságához tartoznak. Ez a földgolyó pedig szét-
nyílik, hogy mindannyiunkat, bármilyenek vagyunk is, befogadjon és föl-
neveljen. A síkság itt, mint szül őföld, jelképesen és valósan is jelentkezik, 
bölcsőjévé válva a nyugodt, unalmas, de lehet, hogy másmilyen, ámde 
mindig érdekes utazásoknak. 

Veljko Petrović  Bunyók és más ravangradiak (Bunja i drugi u Ravan-
gradu) című  könyvének fedőlapjára, amely már 1921-ben összegyűjtötte 
a háború előtti történeteket (Napredak Könyvkeresked ő  és Könyvkiadó 
Intézet, Pancsorva), Petar Dobrović  földjén dolgozó parasztot rajzolt, akinek 
kaszája egy pillanatra megáll a levegőben. A háttérben messzi, alacsony 
házak, kútágas, búzakamra. Jelképesen, a befejez ő  rajzon, kis keretben 
(amelyet erre a régi, már megsárgult kiadványra Roman Petrovi ć  készí-
tett el), összefogva és stilizálva, kútágassal, nyárfával és a szül őföld el-
fekvő  vízszintes vonalaival mindannak a lényege ismétl ődik meg, ami idő-
közben volt. És mi volt, valójában, időközben? Időközben lejegyzett né-
hány háborús összeomlást, de néhány jelent ős változást is szociális éle-
tünkben, megörökített a mai és holnapi olvasó számára néhány nemze-
déket, amelynek törekvései nem valósultak meg. Lázadásaink felé fordul 
éppúgy, mint kozmikus költészetének üstökösei felé; a Hallley üstököst ől 
és annak egykori bizonytalansági dátumaitól, csillagászati jóslataitól ih-
letve, Veljko Petrovi ć  népi életünk változásairól és gondjairól tanúskodott. 
A nagy szónok soha nem törődött túl hangos közhelyeink meddő, pohár-
köszöntős pillanataival. Nem a mindenki által ismételt általános igaz-
ságok, hanem a konkrét dolgok érdekelték és vonzották, embereink és tá- 

kjaink sajátosságait kutatva inkább, mint a madártávlatból látható .össz-
épet. Veljko Petrović  egy égtájról alkotott képünket gazdagította, néhány 

korszakát mutatta be ennek az égtájnak olyan tehetséggel és olyan őszin-
tén, hogy hite a kritikai szellemben és egykori romantikus, kócos haza-
fiságunk patetikájával való kegyetlen leszámolásban intenzíven korszer ű-
ként jelentkezik, és nagyon id őszerűként is. Azon alkotóink nemzedékéb ől 
való, akik sokat és sokáig írtak, megvalósítva a századfordulón, két év-
század találkozóján saját, egyéni látásmódjukat és tapasztalatukat. 

Régen, még 1909-ben írta le a következ ő  verssort: termékeny földjei-
tek harmatában egy csöpp az én könyvem is. Ma, születésének századik 
évfordulóján, tehát közvetlenül második évszázada kezdetének küszöbén 
bizton állíthatjuk, hogy a földdel és annak egyenes járású embereivel kap-
csolatos panteizmusa nemcsak éltet ő, hanem nekünk sok vonatkozásban 
szükséges is. Veljko Petrović  személyiségének anekdotikus egyenessége, 
büszkesége és állhatatossága, ha ebben a pillanatban vizsgáljuk és ele-
mezzük, kétségtelenül jelképes. Közel sincs még eléggé kikutatva, feltár-
va sokoldalúsága ennek az életműnek, amely egyfelől realisztikus, más-
felől pedig korszerű . 

Veljko Petrović  tehát élőbb és időszerűbb, mint valaha. Nem fenye-
geti a fanyar hervadás holt ösvénye. Ellenkezőleg: erős élete most is igaz-
ként és igazságként jelentkezik, az élet mind nagyobb gazdagságának meg-
ismerésére való törekvésként. Természetesen nem csupán a síkságon. 

NÉMETH János fordítása 
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A hatvanéves juhász Géza 
köszöntése 

SZELI ISTVÁN 

FELTÉTELES MEGÁLLÓHELY 

Juhász Gézáról beszélni annyit jelent, mint egy nemzedékr ől szólni, amely 
vajúdó időkben, a nagy háború utolsó felvonása alatt lépett — immár 
nagykorú polgárként — a közélet akkor még oly egyenes vonalúnak lát-
szó útjára. Azóta is ezen jár, igaz, már nem oly fölényes optimizmussal, 
mint egykor, a topolyai járási S.KOJ titkáraként, inkább azzal a nyugtala-
nító kérdéssel. mi mindennel maradt adósa önmagának, s azzal a higgadt 
megállapítással, hogy jócskán akadnak még törleszteni valói az értelmiségi 
ember örök adósságaiból. Nem az ember, hanem az út tette, hogy olykor 
ki kellett térnie, néha tán vissza is kanyarodnia, hogy ismét meglássa a 
célt, .s megvilágosodjanak számára az útjelz ő  tábla ábrái. 

A háború érlelte ezt a nemzedéket. Nem koravénné ugyan, de korán 
komollyá, kényszerűségből tapasztalttá. Feladatokat vállalóvá, megfontol-
tan céltudatossá, intellektuális éberséggel párosult hittel. felvértezetté. Ju-
hász ma, hatvanévesen is, sokat meg őrzött nemzedékének e jellemz ő  vo-
násaiból, amelyek más-más akcentusukkal mutatkoznak meg, de alapter-
mészetük szerint változatlanul azonosíthatók ma is, idomuló voltuk el-
lenére. 

A személyiségjegyek kialakulása persze már sokkal korábban kez-
dődik meg az emberben. A feketicsi kovácsmester fia talán még apja m ű-
helyében ismerkedett meg az ember és az anyag folytonos küzdelmével, 
a másnak és magának végzett hasznos emberi tevékenység szükségességé-
vel, amelynek kialakult rítusa, szokásrendje, majdnem szertartásszer ű  
megállapodottsága szabályozta fiatal életét. A dolgos, egyszer ű  családi 
életvitel formái mellett egy. zárt kisközösség puritán gondolkodása ha-
gyományőrző  és értékmegóvó szellemisége is hatott rá, a hit és emberség 
dolgában protestáló ősöké. 

A feketicst, szigetvilág Szabadkán b ővül majd ki körülötte a nyolc 
gimnáziumi esztendő  alatt. A harmincas évek második felében még való-
ban Szabadka volt „a város", a magyar értelmiség egyik legfontosabb 
műhelye: nagy múltú sajtója, patinás színháza, könyvtára, fejlett zenei 
élete, társadalmi egyletei, kulturális intézményei voltak;Kosztolányi gim-
náziumát irodalmi atmoszféra vette körül, s nem kopott ki még teljesen 
a tudatból Vajda János, Gyóni .s az irodalom más jeleseinek az emléke 
sem. A viszonylagosan fejlett, de az akkor már áporodott leveg őt árasztó 
polgári kultúra sima felszínét borzolták fel, éppen ez id ő  tájt, a Híd 
körül csoportosuló fiatalok, akiknek nyugtalanító gondolatai a Népkör, 
a KlEdcönyvtár kanálisain, a főiskolás ifjúságon át lehatoltak a gimná-
zium fogékonyabb diákságáig, egészséges ellenzékiséget •ébresztgetve még 
a Szent Gellért-i gondolatkörben tevékenyked ő, szigorú dresszúrájú kol-
légiumban is, amelynek Juhász több mint hat éven át volt neveltje. Be-
kerültek ide, afféle szellemi csempészáruként, Eugen Prager könyvei, Up-
ton Sinclair és Szerb Antal kitiltott irodalomtörténete, a népiesek, Püski 
Sándor Magyar Élet sorozata ... S a tanárok közül nem egy még a pol-
gári liberalizmus eszméin n őtt fel, volt köztük szabadkőműves, kiugrott 
szeminarista, tán ateizmustól fert őzött is, mint ahogy akadtak klerikáli-
sok, emigráns orosz arisztokraták, hazafiak és kozmop őliták egyaránt. 
Az ellentétes szemléletformák és világnézetek, 'a megütköz ő  erkölcsi meg-
győződések és egymással pereskedő  pedagógiai felfogások kohójában kel-
lett kinek-kinek kiizzadnia á maga világképét, Hajlamok, véletlenek és id ő  
kérdése volt, milyent és mikor. Az ifjú Juhász számára is. A fels ős gim-
nazista szellemi rugalmasságát csak növelték az olyan próbatételek, hogy 
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rend, a ríimhasználat, a mondatlejtés és lexka (, ;szürke, kopogás szavak", 
„elnyújtott szavak monotóniája") — mind csak függvénye, vetülete, le-
nyomata a költőn kívüli objektív létezőknek. A húszas évek kezdetén 
született versek értelmezéséül írja: „Miel őtt még tovább elemeznénk e 
korszak verstermését, ezt a tartalmánál fogva kifejezetten szociális lírát, 
szögezzük le, hogy a várakozással ellentétben csak elvétve találkozunk 
például a bukott forradalom remiszcenciáival. Ennek egyik magyaráza-
tát kétségkívül az emigránssors szabta keretekben kell keresnünk, vagyis 
az élvezett vendégjog korlátaiban, a másikat pedig — s ez nyilván fonto-
sabb — abban a költ ői gyakorlatban, hogy akár a munkásságról, akár a 
haladó gondolatról általában, vagy a békére, szabadságra leselked ő  vesze-
delemről szól, sosem a közvetlen közelben játszódó eseményr ől, jelenség-
ről beszél, mindig nagyobb, egyetemesebb összefüggésükben szemléli a 
dolgokat. Így szintén hasztalan keressük mind a magyarországi fehér-
terror, mind az Obznana elleni tiltakozás közvetlen nyomait e versekben, 
de nagyobb, általánosabb összefüggésben, az elnyomatás, 'a nyomor, majd 
a háborús előkészületeknek európai és világviszonylatban való fokozódá-
sával kapcsolatban mindezek a kérdések — történelmi perspektívába 
állítva — megtalálhatók." 

E portrék és tanulmányok épít őelemei, a külső  és .a 'belső  tényezők 
viszonyának kialakítása mindenesetre a kiegyensúlyozottságról, az ará-
nyok iránti jó érzékr ől tanúskodnak. A monografikus megmunkálás kö-
vetelményeinek tett eleget ezzel, s a hányatott sors, az emberi-költ ői 
pályakép teljes áttekintése volt a célja, amikor ezeket a motiváló eleme-
ket beiktatta, kitérve úgyszólván minden meghatározó komponensre, s 
így funkciójuk az életmű, az irodalmi alkotás megértetése, feltárása. Vi-
lágos a koncepció, a szerkesztés, a motiválás. 

Nem így a kezdő  kritikus kásaiban, az ötvenes évek elején meg-
jelent tanulmányok idején. Azok még nagyrészt magukon hordják a ki-
vülről való behatolás nehézkességét, a nem kiváltképpen irodalmi-eszté-
tikai nézőpont ballasztjait. Úgyannyira, hogy az 1952-53-ban írt, de befe-
jezetlenül maradt Eötvös-tanulmányban szinte megfordul az elemzés me-
nete, de rendeltetése is: már nem is a korállapotokból vezeti le az alko-
tás emberi-eszmei tartalmait az üzenetét, hanem mintha éppen az lenne 
a célja, hogy a mű  segítségével tegye érzékelhet ővé és kitapinthatóvá a 
kor társadalmi viszonyait, egész világát. A karthausi értékei is tehát ab-
ban keresendők, hogy az „a magyar nemesi ifjúság gondolkodását tük-
röző  dokumentum." Péterfy és mindazok, akik a regénnyel korábban főg-
laíkoztak, abban tévedtek, hogy náluk „teljesen elmosódik és másodlagos-
sá válik a pesszimizmus oka holott , ;ha a haladó gondolkodású magyar 
nemesi ifjúság felfogását akarjuk megismerni, amely egyáltalán nem 
jelentéktelen a magyar forradalomnak ebben az el őkészítő  szakaszában, 
s egyáltalán a forradalomnak ezt a szakaszát, akkor aligha találhatunk 
alaposabb és kimerítőbb ábrázolást másutt, mint éppen A karthausiban". 
A falu jegyz ője is főleg e dokumentum voltában mérlegelhet ő : „A konk-
rét megfigyelés és közvetlen tapasztalatok eredményeképpen alakjainak, 
a megye tipikus képviselőinek olyan légióját képes létrehozni, amelynek 
minden tagja fontos sajátságát tükrözi nemcsak osztályának, hanem 
ennek a rendszernek általában is." Az Arany Toldijának kiadása (1950) 
alkalmából írt igénytelen jegyzete mutat rá legvilágosabban az irodalmi 
érték említett utilitarisztikus felfogására: „Arany — mint ismeretes —  
a múlt század 40-es éveiben a jobbágykérdés megoldására 'törekedett — 
persze a maga módján, az elmaradott, feudális, paraszti ország sz űkös 
keretei között. Ha azonban ezt a harcot a maga korában s az adott 
körülmények között vizsgáljuk, amelyek ezt meghatározták, akkor vilá-
gos lesz előttünk, hogy Arany János harca a jobbágyfelszabadításért 
szerves része az emberek egyenl őségéért vívott évszázados harcnak. Ha így 
vizsgáljuk és így értékeljük Aranynak ezt a m űvét, akkor világos, hogy 
ő  azért az egyenlőségért harcolt, amely nálunk megvalósult. Ez a harc 
azonban, mint tudjuk, a kor korlátai között folyik, amelyekt ől nem lehet 
mentes Arany sem." Nem az eszmei túlbuzgóságra akarjuk itt a figyelmet 
felhívni, hanem az interpretáló szándék természetére: a m ű  ebben a szem- 
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'életben nem az alkotójából felszakadt élmény vagy lelki tartalom m űvészi 
kivetítése, még kevésbé a személyiség egyszeri, vissza nem tér ő  pillana-
natának a remeklése, amely „t űzokádó gyanánt tenger mélységéb ől egy-
szerre bukkan ki" ;  hanem egyféle kitervelt program, eszmei, s őt politikai 
álláspont versbeli megfogalmazása, amelyben a kor, a társadalmi közeg 
felgyülemlett energiái és tartalmai ikapnaik els ősorban kifejezést. Mellet-
tük minden más „súlytalannak", járulékosnak látszik. A „háttér", a tör-
ténelmi helyzet és osztályharc „kondíciói" a fontosak. 

Sem a jelen alkalom nem kívánná, sem az utóbb említett elemzé-
sek értéke önmagában nem indokolná, hogy foglalkozzunk e korai tanul-
mányokkal, de Juhász pályája — mint mondottuk — egy kissé irodalom-
ról való gondolkodásunk alakulásának a képe is. Vele a háború utáni 
évtizedek irodalomszemléletének egyre mélyebbre hatoló, finomodó-dif-
ferenciálódó eljárásait és eszközeit példázhatjuk. Azét az emberét, aki 
tapasztalatai, belátása, adottságai folytán végül is eljut a nyilvánvaló 
igazságokhoz, a szükségszer ű  megállapításokhoz. Megint csak jóformán 
önerejéből, mert akkor még csak az volt világos, hogy elfogadhatatlan az 
új skolasztika elvein alapuló rendszertan az irodalom, a m űvészetek, a 
szellemi jelenségek értelmezésében, de még hiányzott az útbaigazító pél-
da, .s az irodalom sűrűjében botorkáló ember csak saját egészséges, jó 
ösztöneire hallgathatott. 

Nem ő  volt az egyedüli, egész nemzedék járt ebbe az iskolába. 
Lukács a százéves Toldiról írt értekezésében kifejtett és szinte egyedül 
lehetségesnek hitt szempontja mellett valósággal személyes inzultusként 
hatott pl. Babitsé, aki a Buda halálában látta kiteljesedni az epikus Arany 
tehetségét, a Vörösmartyról ,felvázolt szellemtörténeti képe alá meg az 
ideológia máglyáit raktuk. Mindent történelmi relativizmusunknak ren-
deltünk alá, az irodalom reflex-szerepét tartottuk a legfontosabbnak, s 
eretnekségnek számított volna, ha valaki a társadalmi tudat önálló for-
máit keresi benne. „Litterae sunt ancilla ideologiae." Juhásznak is id őre 
volt szüksége, hogy az üdvös változások meghozzák az eredményt az iro-
dalomról való gondolkodásában, s mintegy „átprogramozva" vizsgálódá-
sajt, közelebbi és valóságos célokat t űzzön maga elé. Az „átértékelések", 
szemléleti „revíziók" meddő  kísérleteivel felhagyva a kutatás, feltárás és 
rendszerezés kevésbé látványos, de annál szükségesebb feladatai felé for-
dul az elhanyagolt és hajlamainak megfelel őbb tényleges teendőket vál-
lalva. Már említett racionalisztikus gondolkodásmódja jutott kifejezésre 
abban a vállalkozásában, hogy Irodalmunk közelmúltjának és jelenének 
tényanyagát szemügyre véve a pozitívumok tükrében elemezze az írói 
életműveket, 'keresse a jugoszláviai magyar irodalom egészének a helyét 
és kutassa relációit más nyelvű  jugoszláviai irodalmakhoz. Az a felisme-
rés is közrejátszhatott e feladatok vállalásában, hogy irodalomvizsgála-
tunk híján van bizonyos fundamentális munkáknak, amelyek lehet ővé ten-
nék az objektív megismerést és felmérést. A báziskutatás, az alapm ű-
vek és forrásszövegek hiánya nagyban gátolta addig is irodalmi önis-
meretünk elményülését, de hiányzott (jórészt ina is hiányzik) az írói élet-
művek monografikus feldolgozása is. Ezeknek az elkészültében, illetve 
folyamatos megjelentetésében Juhász Gézának mint szerkeszt őnek és mint 
szerzőnek fontos szerep jutott. Különösen két monográfiájával, a Majlé-
nyi Mihályról és Laták Istvánról írt könyvei számottev ő  értékei iroda-
lomtörténetünknek. 

Biztosabb tájékozódásunkat segítik el ő  széles körű  elemzései is Iro-
dalmunk státusának, életterének s viszonyrendszerének kérdésköréb ől. 
„Illúziók helyett — valóságot!" — írja egy kritikai írásának címében, 
amelyben Méliusz József egy kötetét mutatja .be. Ez a felkiáltójeles fi-
gyelmeztetés egész könyvének — minden könyvének - mottója is lehet-
ne. A Könyvek országútján című  könyvének legtöbb írását az önmagunk-
kal való szembenézés óhaja hatja át. Aligha van még egy tanulmánygy űj-
teményünk, amely ilyen kendőzetlen szókimondással mutatna rá az ön-
magunkból, körülményeinkb ől és szervezetlenségünkb ől eredő  bajokra 
és akadályokra, amelyek elállják az utat a teljesebb kibontakozás el őtt, 
nem kerülve meg az úgynevezett érzékeny kérdéseket, az olykor tabunak 
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tekintett témákat sem, mint amilyenek a ,kisebbrend űségi tudat", a nem 
magyarországi .magyar irodalmak kapcsolatai ;  a délszláv és • magyar • iro-. 
dalmak egymás közti •viszonyának torz jelenségei,. az önelégültség vesze-
delmei, a félértesülések buktatói, ,következményei stb. Ami e könyvnyi 
elemzésben meglep, s ami újszer űen hat •hazai tanulmányirodalmunkban: 
megállapításait a tények könyörtelen szigorával támasztja alá, pontosab-
ban: maguk a tények kényszerítik a tanulságok levonására. Könyvének 
hatvanoldalnyi záró fejezete „csak" bibliográfia:. a . hazai magyar iroda-
lom 1945 és . 1970 közötti termése, valamint összehasonlító bibliográfia, 
amelyből a 'kétirányú (magyar—délszláv) irodalmi kommunikáció termé-
szetére derül fény. Nem ő  tehet róla, hogy erre a kommunikációra nem 
mindig fény, hanem olykor árnyék is vetődik. „Függelék" a címe ennek 
a fejezetnek, de csak bár több ilyen appendix igazíthatná el az alkalmi 
jegyzetírókat és vezércikkez őinket, akik oly magasan szárnyalnak s köny-
nyedén lebegnek, mint • a teremtéskor az Úr lelke •a vizek mélységei fe-
lett. Az utak építéséhez kemény matériára van szükség, szilárd alapokra 
és biztos irányok megvonására. 

Juhásznak nincsenek szellemi. kalandjai, azt csinálja és azt írja, tet-
szelgő  magakelletés nélkül, amire szükség van. Neki is, nekünk is. egy-
aránt. Céltudatos, kiegyensúlyozott, fegyelmezetten értekez ő, logikusán 
érvelő . Ilyen az előadása is. Mintha csak a megértetés lenne az egyedüli 
célja: visszafogott, de gondosan kimunkált mondatokból építi fel közöl-
nivalóit. „Örülök ma olyan könyvnek, amely nem véteti észre mindunta-
lan, hogy stílus. Se pózzal, se pongyolasággal." Nemcsak Babits korában 
volt szükség ilyen könyvre, de ma is, nálunk is. Juhászt hatvan év esz-
mélkedése érlelte, csiszolta, formálta ilyenné. 
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BOGDÁNFI SÁNDOR 

SOKOLDALÚ IRODALMÁR 

Köszöntve küzdőtársamat, írótársamat, barátomat, Juhász Gézát, és meg-
hajolva műve előtt, ünnepélyesen és meghatódva előrebocsátorn, nincs 
szándékomban, nem is vagyok hivatott rá, hogy_ objektív hangvétel ű , 
előírásos tárgyi-kritikai elemzéssel felmérjem és értékeljem eddigi újság-
írói, 'szerkesztői, lektori, fordítói, tanítói, tanári, irodalomtudományi, iro-
irodaloanszertvezói, kritikusi, írói, és más téren kifejtett sokoldalú mun-
kásságát, még kevésbé a m űveit, inkább csak tanúként, kortársként sze- 
retnék vallani róla, aki istápolta irodalapunk ügyeit olyan példátlan, egye-
di és megismételhetetlen időszakban, a fellendülés időszakában, amikor 
— hála a JKSZ politikájának — úgyszólván a semmib ől kellett és sikerült 
is -- összefogva a kevéske meglevő, szunnyadó erőket, valamint a fel- 
törő  friss tehetségeket — jugoszláviai magyar irodalmat, könyvkiadást, 
új folyóiratokat, :könyvterjesztést, könyvesboltokat, tetemes könyvbehoza-
talt és -kivitelt, .a későbbiek során egyetemi tanszéket és hungarológiai 
intézetet teremteni, és amikor Juhász Géza (és számos más író is) ezernyi 
dolga mellett nem átallott éjszakákon. át vesz ődni a magyar nyelvet, 
stílust és helyesírást nem eléggé ismer ő, egyébként értelmes és tehetsé-
ges kezdők — ma már neves íróink — késiratainak javításával, átírásá-
val, .nyomdakészz. állapotba, azaz „tisztába" . tevésével, hogy épkézláb könyv 
lehessen belőlük. Mellesleg szólva ezt nagyon jól tette, mert " ha akkor a 
gondozatlan ,kéziratokkal szemben Merev, elutasító álláspontra helyezke-
dik a kiadó, ki tudja, hány tehetséges alkotónk kallódott volna el. 

B. Szabó György kedvenc tanítványa, a későbbiek során mentora, 
majd meghitt barátja volt a Szabadkán érettségizett, féketicsi ifjúkom-
munista Juhász Géza, aki 1945-ben az Ifjúság Szava újságírójaként indult, 
majd a Zágrábi Egyetémen tanult, végül pedig 1946-tól 1948-ig az Újvidéki 
Tanárképző  Főiskola magyar nyelv és irodalom tanszékén diplomált, ké-
sőbb a 7 Nap szerkeszt őségében újságíró, gimnáziumi tanár, majd a bu-
dapesti egyetemen diplomált, Pesten és Újvidéken doktorált, 1967-t ől 1975-
ig a. Forum Könyvkiadó szerkeszt ője, majd főszerkesztője és igazgatója 
volt, most pedig egyetemi tanár 'az 'Újvidéki M űvészeti Akadémián. 

Már az első  értékelés B. Szabó György tollából. (Híd, 1951: május-
június) rámutat Tolnai Lajos, a magyar irodalom mostohagyermeke című  
díjnyertes tanulmánya kapcsán Juhász Géza jellegzetes, mindmáig meg-
Maradt jó tulajdonságaira: „A tanulmány alapos és komoly irodalmi is-
merettel rendelkező  ember araunkája. Írója a marxista irodalomtörténet 
és esztétika értékelési módszerét nemcsak ismeri, hanem igen helyesen 
tudja alkalmazni is; vizsgálati 'eredményeinek rendszerbe foglalása, tudo- 
mányos következtetése igen logikus, -sehol sem érezhet ő  az erőszakoltság-
nak. a legakisebb nyoma sem. Az anyag vizsgálatából indul ki és jut el 
elméleti, eredményeinek megalapozásáig, nem pedig fordítva. Ez egyúttal 
legnagyobb erénye is.. . 

A szerző  munkássága komoly ígéretet jelent a kibontakozó vajdasági 
magyar értekező  próza további erősödéséhez ...., új olvasóközönségünk 
irodalmi és esztétikai. neveléséhez." 

Szerzőnk beváltotta a hozzáfűzött reményt. Jottányit sem engedett 
az elmúlt harxninöt esztend ő  során abból a nézetéb ől, hogy a műveknek 
— a kritikai műveknek is — el kell jutniuk az olvasó értelméhez, meg 
kell hódítaniuk, ki. kell művelniük ezt a területet. Nem elégséges tehát, 
ha a kritikusi ítélet vagy, jelzés igaz; hitellel és érvénnyel csak akkor bír-
hat;. ha megvív a maga igazáért. Az önkény.. és önkényesség a kritikában 
nem nyerhet polgárjogot. A vita demokratizmusa követeli meg, hogy mind 
az elmarasztaló, mind. az  elismerő  szót elemző  érvek igazolják. A tények 
és összefüggések mellőzése, esetleg meghamisítása az egyoldalúság, illetve 
az egyes csoportoknak való hízelgés felé visz; márpedig az esztétikai axi-
ómák kora lejárat; akár zsdanovista, akár modernista a tétel. Mindent bizo-
nyítani kell, .bizonyítani kívánatos, így ill ő. A. lebilincselő  eszmefuttatás 
nem kárpótolhat az igazság elmaradásáért, nem helyettesítheti . az. -érve- 
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lés, az elemzés alázatát. A szenvedélyekért a kritikus nern áldozhatja 
fel még a fél szemét sem. A kritikusi egyoldalúságból születik rendszerint 
az ócsárlás, vagy a vele egyenlő  magasztalás. Juhász Géza szövegeiben 
egyik sem lelhető  fel. 

leslátásának, tömörségének, stílusának szemléltet ő  példájaként A 
szintézis felé című  írásából idézzük a Bori Iariréről írt találó sorokat: 
„Bori Imre ....bebizonyította, hogy egészen eredeti, önálló tájékozódású 
tudósalkat, s hogy leginkább a magyar irodalomtörténet sz űz területei, 
ún. fehér foltjai vonzzák. De e szűz területeket vagy az irodalomtörténet 
temetőit sohasem azért járja, hogy egyszerűen csak kiásson a méltatlan 
feledésből egy-egy jobb sorsra érdemes alkotót és életm űvet, hanem min-
denekelőtt azért, hogy figyelmeztesse az irodalomtörténetet mulasztásaira, 
tévedéseire, új tudományos eredményei birtokában perbe szálljon meg-
kövesedett s szerinte tarthatatlan értékítéletekkel, s őt követelje azok reví-
zióját, ... s minden részlettanulmánya során valami nagyobb egészet 
tartva szem előtt mindig a szintézis irányába tör." 

A fenti jellemzés még jelent ősebb, ha figyelembe vesszük és elfogad-
juk Kolozsi Tibor megállapítását, miszerint Juhász Géza műveiben az a 
legdicséretesebb, hogy nem Igyekszik szépíteni az író arcképét. 

Kritikusai is higgadtságát, elmélyültségét, rendszerez ői tehetségét, 
tántoríthatatlan következetességét emelik ki. A Magyar Tudományos Aka-
démia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata, az Irodalapi Közlemé-
nyek 1967. 2. számában a Nagy Miklós ,tollából eredő jegyzetben a követ-
kező  értékelést adja Juhász Géza Papp Dániel, nagy eindulás az objektív 
szatíra felé című  tanulmánya kapcsán: „Higgadt, jól áttekinthet ő  szerke-
zetben foglalja össze és rostálja meg az irodalomtörténetírás s a kortársi 
kritika eddig ugyancsak szétszórt megállapításait Papp Dánielr ől, az út-
törő  ábrázolóról. 

Dér Zoltán még mélyebbre hatol Juhász Géza művébe: „Ez az ember 
— írja Dér Zoltán — nem a maga bizonyítványát magyarázza, hanem 
nagyobb gondokon töpreng, magasabb érdekek lehet őségeit fürkészi, min-
denekelőtt a jugoszláviai magyar irodalom létfölltételeit." 

Munkássága kapcsán hangsúlyozni kell, hogy évtizedek óta gondos 
figyelemmel kíséri a vajdasági nemzetek és nemzetiségek, valamint a jugo-
szláv és magyar nemzeti irodalmak közötti kapcsolatok alakulását. Szeli 
István elismeréssel állapítja meg, hogy Juhász Géza olyan részletes és fon-
tos bibliográfiai adatokat tett közzé, melyekb ől képet alkothatunk íróink 
ez irányú tevékenységének állandó mennyiségi és min őségi fejlődéséről. 
Az irodalmaink kölcsönös fordításában tapasztalt fellendülések és ~g-
torpanások, s az említett területen előforduló különböző  jelenségek folya-
matos megfigyeléséből és elemzéséből Juhász azt a következtetést vonja 
le, hogy a jugoszláviai magyarok alkotó munkája fontos elemévé vált az 
egész jugoszláv kultúrának. 

Juhász Géza mindenképpen azok közé tartozik, akik a legtöbbet 
tettek a jelenkori él ő  irodalmak közötti kapcsolatok és kölcsönhatások 
kérdéseinek tisztázásáért, s akik a legvilágosabban áttekintették e kérdé-
seket teljes bonyolultságukban. Mint a magyar irodalmi életet meghatá-
rozó körülmények kiváló ismerője szól Juhász Géza a hazai magyar iro-
dalom és az egyetemes jugoszláv irodalom szerves kapcsolatának lehet ő -
ségeiről és útjairól)  a nehézségekről, amelyek késleltetik a nemzetiségi 
irodalmak beágyazasát a jugoszláv irodalomba; azokról a veszélyekr ől 
továbbá, amelyeket az elszigeteltség, a peremhelyzet és elvidékiesedés stb. 
jelent. Tényekkel (a jugoszláv könyvkiadói tevékenység elemzésével, gon-
dosan összeállított fordítás-bibliográfiákkal) bizonyítja Juhász Géza, hogy 
a hazai magyar irodalom fejlődése csak alakor válik lehetségessé, ha meg-
nyílik az egész jugoszláv közönség felé, illetőleg ha a jugoszláv irodalmi 
közvélemény késznek bizonyul befogadására. Ebb ől a szemszögből vizs-
gálja a többi Magyarországon kívüli magyar irodalom fennmaradásának 
és fejlődésének lehetőségeit is. 

Halkan, szelíden és kitartóan alkotott közöttünk harminc éven át, 
és alkot ma is Juhász Géza, szelíden és kitartóan, s mindig is és ma is 
helytállott, nem ijedve meg a külvilág ijeszt ő  rémeitől, se nem veszeked-
ve velük. 
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A versen és elbeszélésen kívül nincs a tollnak olyan m űfaji lehető-
sége — tanulmány, esszé, kritika, írói arakép, könyvismertet ő, műfordí- 
tás 'stb. —, amelyben szerz őnk ne tett volna eredménnyel járó kísérletet 
művelődésünk ügyének szolgálására. Nemcsak a köteteivel, cikkeivel, vita-
irataival, esszéivel, értékeléseivel, hanemelemlétével és hosszú éveken át 
kifejtett művelődéspolitikai tevékenységével is, hiszen egész eddigi irodalmi 
és irodalomtudományi fejlődésünknek szemtanúja, nem egy esetben pedig. 
fontos tényezője volt. Az irodalmunk fellendülését lényegesen befolyá-
soló regénypályázat egyik fő  kezdeményezője, elindítója és lebonyolítója 
volt, s már ezzel is hervadhatatlan érdemeket szerzett. 

Végigküzdötte velünk a kezdeti nélkülözések idejét, amikor kukori-
cás kenyeret ettünk, kétoldalas Magyar Szót írtunk és olvastunk, amikor 
Tényegében nyolc-tíz emberre hárult a napilap, hetilapok, folyóiratok és a 
rádióműsor elkészítése, könyvet pedig csak elvétve adtunk ki, kés őbb 
pedig a Farum tehetséges, szorgalmas, oszlopos tagjaként el ősegítette a 
lap- és ikönyvikiadás példátlan terebélyesedését. 

Írói és irodalomtörténészi kvalitásai szerencsés összefonódásának 
köszönhető, hogy az általa alkotott írói portrékban az életrajzi dokumen-
tumok sokaságának megvan a m űvészi alkotás fedezete is. Külön érdesre, 
hogy annak idején, amikor Csépe Imre és Latájk István egy-egy gyengébb 
verse kapcsán ócsárló, ingerült szavak hangzottak el, volt m űvészi • és 
emberi ereje és marxista tudományos felkészültsége, hogy ezeket a jelen-
tős és jellegzetes íróinkat és m űvüket történetiségükben vizsgálva meg-
védje és kellő  helyre tegye. 

Őszinte tisztelőjeként és barátjaként nem hallgathatom el, hogy m ű-
ve — akárcsak mindannyiunké — nem hibátlan. A megrendelés okozta 
kötelező  sietség és rövidség olyikor érezteti • hatását, de nem a lényegre ;  
inkább csak az elmélyültségre és részletezésre. Mondjuk ki nyíltan: Juhász 
Géza volt eddig az irodalmi rovatszerkeszt őjk fejőstehene, akitől olcsón 
és gyorsan lehetett jó cikket kapni. 

Azt sem hallgathatom el, hogy éppen. a nemzedéke köpködte, gán-
csolta, a hencegésre hajlamos és öntelt inasai áskálódtak ellene, ma már 
azonban egykori ellenfelei is tisztábban látják komplexebb,. összetettebb, 
emberibb arculatát, mint annak idején. Komplexebben, de nem „deheroi-
záltan". Erényeit éppen akkori emberi gyöngéi — az olykor eltúlzott óva-
tossága és „pártszerűsége" — hitelesítik, mint ahogyan az árnyék mindig 
is hitelesíti a fényt. Egy biztos — és ez ,sokaknak nem tetszik --, hogy 
Juhász. Géza azoknak a kivesz őben levő , érdemes művelődési dolgozóknak 
a sorába tartozik, akik számára a kultúra életforma és életcél, akiknek 
az elvekhez és az emberekhez való alapvet ő  hűség az egyik fő  jellemvoná-
suk és akik a kor gyötrő  ellentmondásai közepette ma is hisznek a kul-
túra ember- és népfelszabadító küldetésében. 

Pillanatra megállva, megilletődve és felköszöntve a hatvanéves Ju-
hász Gézát, személyesen is köszönettel tartozom, mert annak Idején mint 
.lektor sokat segített nekem Josip•Broz Tito műveinek fordítása során, 
továbbá amikor Kovács Andrással, B. Szabó Györggyel és velem együtt 
erőfeszítéseket tett, hogy a plakátszer ű  Dolgozókat korszerű  munkáslappá 
alakítsuk át. Megjegyzendő  némi keserűséggel, hogy elismerést, díjat, ki-
tüntetést eddig • szorgos és megbízható munkájáért nem kapott soha, és 
ezért jómagamat is elmarasztalom. 

Mai helyzetének ismeretében jól tudom, hogy dr. Juhász Géza pro-
fesszor, a színiakadémia drámairodalmi tanára már hosszabb ideje válasz-
út előtt áll. Melyik utat választja? A szerkesztés hálátlan munkájától meg-
szabadulva vajon tudományos, tanári tevékenységének, írói-kritikai m űve 
kiteljesedésének szenteli-e elkövetkez ő  legérettebb alkotói éveit, vagy pe-
dig továbbra is az alkalmi cikkek írását és a felemás kéziratok „tisztába 
tevésének" munkáját vállalja-e? Akármelyiket választja, a jugoszláviai ma-
gyar kultúrának és a jugoszláv kultúrának csak hasznára lehet. 
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ÉGTÁJ .. 

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 49. 

Nem tudtam a forrásról, amelyb ől Crnjanski a Seobe történetét merí-
tette, de nem is érdekelt. Mária Terézia szerb -  ezredének sorsa, a ` fran ćiák 
tól elszenvedett vereség és a kivándorlás Oroszországba persze közismert 
volt, épp csak arról a • bizonyos Piš čevićről nem hallottam, aki Memoár= 
j aiban a kivándorlást elsőnek megírta. Az osztrák ,  kapitányból orosz ge-
nerálissá előlépett szerző , mint most olvasom, oly érdekesen., írta meg 
visszaemlékezéseit, hogy még magyarra is lefordították. Talán azért, mert 
sokan a magyar .katonák közül is kivándoroltak. volna a 18. század köze-
pén, ha lett volna hova. A kötéllel .fagott, .12 esztend őre besorozott kato-
nákról a magyar irodalomban nem egy verses meg prózai m ű  megemlé-
kezett. Éppen csak a korkép mutatkozott bennük másnak. És a magyar-
ság hellyzete is természetesen, azzal a történelmi túdattal. aláfestve, amit 
minden elnyomatás ellenére a saját hazájában él ő  nép érezhetett. 

A Monarchia szerb katonáiban ez a tudat még nem alakulhatott ki. 
Emlékeikben még ott lehetett a régi 'haza a maga- h ősi legendákkal teli 
múltjával, s a hat-hét évtized, ami a bevándorlás után eltelt, nem tudta 
feloldani bennük az idegenség érzését. Hivatáson katonák lettek a cs. és 
kir. új hazában, határőrök és zsoldosok, akik nem tudták, miért harcol 
nak, s a regénybeli ezred parancsnoka, Vuk Isakovi ć, „ahogy a katonákra 
nézett, megértette, hogy nem tör ődnek velük, becsapják és úgy hajtják 
ki őket a'világba, akár a barmokat a vágóhídra". • 

Piščević , akivel Isakovi ćot azonosítani lehetne, • elmulasztotta megír-
ni az akkori viszonyokat. A korképpel is adós maradt, mintha csak a régi 
hőstörténetekkel akarta volna folytatni katonáinak és népének bemutatá-
sát á cári birodalomban. 

A korrajz Crnjanski művében' jelenik meg, már a 20. • század nem-
zeti és társadalmi igazságtalanságainak sötét visszfényében, lázadó és lázító 
keserűséggel. Ez a szemlélet jellemezte egyébként a kor minden .elnya 
mott népét a Monarchiában. 

De • Pišćević  nélkül Crnjanski legszebb regénye aligha - született volna 
mea. Az ösztönzés az orosz generálistól eredt, ugyanakkor nem kétséges, 
hogy neve és visszaemlékezéseinek kötete Crnjanski nélkül rég feledés-
be merült vonna'. Ahogy Ilosvai Selymes Péterről nem tudna• máig az 
utókor, ha Arany János nem festi meg új színekkel, és a' kornak megfe-
lelő  hangulatvilágításban hősének,' Toldi Miklósnak alakját. Mert mintha 
mégsem a téma lenne a fontos, hanem -  a forma, amihez viszont minden 
korszak megteremti a maga megfelelő  keretét. 

Új, eredeti téma úgyszólván nincs is. Mindent megírtak és . megfes- 
tettek azóta, hogy az írásbeliség eQterjedt s a k őbe karcolt rajzok megje-
lentek az ősember barlangjának a falán. A formanyelv változott, s a rész-
letek •újulnak meg, minden más, az úgynevezett örök 'emberi,megmarad. 
Születés és halál intermezzójában alig van • különbség • az emberi sorsok, 
igazság és hazugság, jó és rossz megítélésében..A többi már helyhez és id őhöz 
alkalmazkodik a mesében. Századunkban. a társadalmi igények akusztikája 
kapott nagyobb fontosságot, s bizonyos kollektív szellem járja át egyes 
dalmak lapjait. Ezért lehet minden újítási törekvés is csupán «formai ter-
mészetű, megkülönböztetésül az előbbi korok művészetétől. S ezért mond-
hatta a szerény Aiszkhülosz, hogy az ő  drámái csak morzsák Homérosz 
asztalláról. Mintha a köztük levő  háromszáz év korkülönbségének - semmi 
szerepe nem lett volna az irodalomban. 
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De csak így maradhat meg a folytonosság a világ szellemi életében, 
hogy koronként és helyenként újra meg újra ismétli önmagát. 

Olvasom a japán -  Kurikawa Kisho nyilatkozatát, s már néhány szava 
elképeszt azzal, milyen egyszerűnek látja a 'világot . Az élet mozgásrend-
szerének összefüggésében , tárgyak és emberek viszonyában alig téve kü-
lönbséget élőlények és dolgok között; abból az egyszer ű  természeti tör-
vényből kiindulva, hogy minden egyformán veszendő.. Különös filozófi-
ájának alaptétele a metabolizmus, amit. eddig leginkább az orvosi gya-
korlat szóhasználatából ismertünk, nála mindenre kiterjeszthet ő  mint egye-
düli hatóereje az életnek. Kurikawánál az id ő  a metabolizmus szüntelen 
éltető  és ugyanakkor elhasználó eleme. Az idő  mindenekfelett, mert meg-
emészti, illetve elfogyasztja, majd újjáteremti az él őlényeket és tárgyakat 
s így tulajdonképpen egyetlen örök .eleme a világmindenségnek. A válto 
zásokat teremtő  mozgásrendszer felismerése, a dialektika három állapotot 
jelző  formája, a tézis, antitézis és szintézis örök permutációja már a régi 
görög bölcselők gyakorlatában válaszolt •a létezés • kérdésére. Hegelnek 
csak fel kellett újítania, rendszerbe foglalnia, a marxizmusnak kiinduló-
pontot •meghatároznia vele, hogy. az  élet különféle megnyilatkozása ne 
legyen többé titok. 

Ez a japán polihisztor azonban ennél is tovább megy, a tárgyi világ-
ban is alkalmazkodni kíván a metabolizmus törvényéhez. Szegény Schmitt 
Jenő , aki csak gondolkodónak és ideális anarchistának mondta magát, a 
megismerést, az ógörög gnózist tartotta a gondolat alapjának, egy elvont 
értelmi körön belül maradt, amire alapos kudarccal válaszolt legszebb 
kísérlete a korabeli magyar parasztok kis kommunista közösségével. Ku-
rikawa házakat tervez, lakásokat rendez be, tárgyak és emberek életének 
egymáshoz való viszonyulását tartva szem .el őtt. Az ő  elsőrendű  elve is,' "a 
Bauhaushoz hasonlóan, a funkcionalitás. Így találta fel a kapszula-házakat 
egyarásba. nyíló helyiségekkel, mellőzve a .folyosót, amely szerinte csak arra 
volt jó, hogy az elválasztás szellemét szolgálja. Bevallom, nekem nem 
nagyon világos ez az építészeti megoldás a kapszulákkal,. amelyek húsz-
harminc évenként. változtathatók, úgyhogy a folytonos anyagcsere részle-
teivel az épület .tulajdonképpen mindig új marad. Ő  sem kis családi 
házakat • épít, hanem felh őkarcolókat, amelyekből Európában . már ki, 
ábrándultak. 

Mindebben különben sem ez az érdekes, hanem az a t őlünk merőben 
idegen' gondolkodás,. amelynek a buddhizmus az alapja. Nem vagyunk ké-
pesek olyan könnyen függetleníteni magunkat az anyagi létt ől, s a tel-
jes megsemmisülés gondolatát tudomásul venni. Belesüppedve a türelem-
nek abba a veszélyes állapotába, amelyben nem tudni, rria nagyobb: a kö-
zöny, a részvétlenség, illetve belenyugvás passzivitása. Európa mindig is 
a lázadások és a forradalmak hazája volt, s a kereszténység sem hirdette 
a mindenáron való békét, de példabeszédeiben a gazdagok és szegények 
közötti különbséget ítélte el. Alig hiszem hát, hogy Kurikawa buddhiz-
muson alapuló bölcsességének tárgyi formái, mint ez a kapszula-torony 
is, ami a legfélelmetesebb falanszteren is túltesz, hódítani tudnának ná-
lunk. E gyakorlatiasnak látszó változatok helyett Európa inkább azokat 
a kifinomult esztétikai értékeket fogja továbbra is méltányolni,- amelyek 
a japán költészet halk szépségeivel keltettek csodálatot kontinensünkön. 
Illetve •a minden elvont bölcselkedést ől. mentes gyakorlati munkával, amely 
a japánok szorgalmával máris veszélyesen fenyegeti az európai piacokat: 

Nem hiszem, hogy a játékfilminek valaha is lett volna olyan népszer ű , 
a tömegek szívét olyan erősen megdobogtató főszereplője, amilyen a 
kutya. Igaz ugyan, hogy kezdetben a kutyaregény vala és sokáig úgy lát-
szott, ami megírható benne, nem okvetlenül eljátszható is. A képzelet, 
mint az író leghívebb segít őtársa, sok mindent pótolni képes. A kép viszont 
természete szerint, a zárt forma fegyelmébe zárva, nem lépheti át saját 
törvényeit. De aligha véletlen, hogy az emberszabású kutyaregénynek, Jack 
London jóvoltából Amerikában, ahogy akkoriban mondták, a . korlátlan 
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lehetőségek hazájában, volt óriási sikere. Ezt a sikert szerette volna el-
érni a filmipar az okos, bátor, önfeláldozó és hűséges kutyával. És nem-
csak elérte, de messze maga mögött is hagyta. 

Én most néztem meg unalmamban egy amerikai kutyafilmet és el-
képedtem azon a romlott naivitáson, amelyre a film meséje épült. A tör-
ténetből persze nem hiányzott a kutya mellett a jószív ű  kisfiú sem, aki 
természetesen szereti Kavit, a farkaskutyát, ahogy azonban a kutya sze-
reti a kisfiút, a gazdáját és a házukat, az minden képzeletet felülmúl. 
Csak hát itt nem is volt szükség képzeletre, annyira szájbarágó volt az 
igyekezet a kutya hűségének és hősiességének bizonyítására. Az emberek 
inkább csak statisztáltak a kutyának, amelynek okos pofáját össze se le-
hetett hasonlítani az övékével. 

Engem az egész mélyen megdöbbentett. Mindenekel őtt a szemérmet-
lenül üzleti szellem háborított fel, hogy Jancsó és Wajda korában ilyesmi 
a filmgyártásban még lehetséges: ilyen megalázó módon kihasználni az 
emberi butaságot. Ugyanakkor azonban el is ámultam azon a hihetetlen 
ügyességen, ahogy mindezt csinálták, hogy biztosan elérjék a könnyfa-
kasztó és szívdobogtató sikert. A kispolgári néz ők sokmilliós tömegében 
természetesen. És azon nem kevésbé kellett elcsodálkoznom, hogy a film 
Európába, sőt talán az egész világba eljutott, mintha a bornírt kispolgár 
nemcsak Amerikában élne. 

Különben jómagam is szeretem a kutyát, ezért nem hagytam ott a 
filmet már az els ő  percekben, amikor kiderült, hogy nemcsak szórakoz-
tatni akarnak a kutya kalandos hazatérésével, de szemtelenül oktatni is 
a jóság, hűség és bátorság nem nagyon rejtett példabeszédeivel. Ezek a 
gyönyörű  emberi tulajdonságok, amelyek, mint láthattuk, a kutyából sem 
hiányoznak, életünk értelmét is meghatározhatnák, annyira nemesek és 
szépek. A film tanulsága szerint le is kellene mondanunk minden másról, 
hogy fenntartás nélkül lehessünk ilyen nemeslelkűek, mint a kutya. Mind-
ezek után inkább magamra haragudtam már, mint a filmre, hogy ennyire 
kihozott a sodromból. Pedig igazán megszokhattam volna, hogy az írott 
szó s most a kép is fölöttébb alkalmas eszköze az oktatásnak, s őt a propa-
gandának. Mi mindenbe vitte bele a tömeget az irodalom, amikor lemon-
dott az egyes ember sorsának megismertetésér ől, s ehelyett az éppen idő-
szerű  társadalmi szenvedélyek hirdetője és terjesztője lett. Kihasználva a 
médium gyanútlanságát, hogy aztán magával ragadja, saját céljaira fel-
használva milliókat vigyen a pusztulásba. A pestis nem pusztíthatott úgy a 
maga korában, mint századunkban Hitler vagy Sztálin őrült próféciája. 

S ezzel máris hagyom a politikát és visszatérek a kutyához, aki csak 
szolgálni akarja azt, akit ől koncot kap és néha jó szót. Ez a szolgálat ad 
értelmet az életének, a feltétlen megbízhatóság és• h űség, amelyet méltán 
el is várnak tőle, mert a rossz kutyát elverik a háztól, a jót megszeretik. 
S ha némely társadalmi rend ezt várja az embert ől is, akkor jobb példát 
a kutyánál igazán nem vehet magának. 

Ön revient toiijours. Az ember bizonyos idő  múlva a könyvekhez is 
visszatér. Goncsarovhoz és Rilkéhez, mondjuk Cocteau-hoz és Móricz Zsig-
mondhoz. Igen így, a végletek között járva, mer őben más és más szellemi 
éghajlat alatt. Petőfit nem is mondtam, meg Adyt, de hát azoktól el se 
lehet válni, bennünk élnek, s időnként helyettünk beszélnek. Gondolataik 
a szavak veretében készen állnak a rendelkezésünkre, gyakran velük vála-
szolunk nemcsak a kor ismétlődő  kérdéseire, de élet és halál dolgaira is. 
Persze szigorúan magunk között, akik egyformán értjük őket. Szerb ba-
rátomnak például hasztalan idézném a keser űség hangulatában: „Az em-
ber 'sárkányfog-vetemény, nincsen remény, nincsen remény." Hiába for-
dították le Vörösmarty verseit, más tudattartalmakban, idegen élményvi-
lágban hiányzik belőlük az, ami az anyanyelvben mindenkinek ugyanazt 
mondja, a közös dajkadal emlékét s az egyforma nevelés hatásait is ma-
gába foglalva. 
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Ami viszont minden nyelven ugyanazt jelenti, tehát önmagát, az még-
iscsak a világirodalom. Túl nemzeti m űveltségen, amely azonban minden 
idegensége ellenére képes a felszívódásra és megtermékenyítésre, úgyhogy 
tulajdonképpen a világirodalom a letéteményese mindannak, ami egy-egy 
nép szellemi világában napfényre kerül. Az, ami közös benne és minden 
nyelvközösségben mégis más és más. Különös amalgámja a különféle kul-
túráknak! Már csak az a kérdés, mennyi benne a nemesfém, tehát az az 
erős, életképes anyag, amely a nyelvi szigetekből ki tudja emelni és kö-
zössé tenni a literatúrát. Miel őtt azonban bölcseleti bonyodalmakba bo-
csátkoznék, be kell vallanom, hogy az én vissza-visszatérésemet egyes 
könyvekhez nem az úgynevezett örök igazságok, nem a világrenget ő  gon-
dolatok váltják ki, hanem annak a külön világnak a vonzása, amelyet min-
den költő, ha igazán az, kifejezett. Mivel korok és tájak elevenednek 
meg műveikben, sajátos emberi sorsokat mutatnak fel, s ahogy mindezt 
teszik, abban is benne van a maguk egyéni varázsa. Mert újrateremtik a 
való világot, megvannak hozzá a sajátos eszközeik, melyekkel megformál-
ják. 

És milyen óriási szerepe van a hangnak is meg gyakran a modoros-
ság határát suroló modornak, amikor már az értelem se fontos, annyira 
megejtette az embert a szavak mágiája. Nem is csodálom, hogy Rilkének 
egy tornyot bocsátottak rendelkezésére lakóhelyül a barátai, amikor 
Svájcba érkezett, hogy zavartalanul éljen a józan polgári környezet fölé 
emelkedve. 

És ha már Goncsarovot említettem, aki az orosz századvég partta-
lanságát tudta határok közé szorítani egy t űnőben levő  osztály életébe 
világítva, hogy hősével, Oblomovval egy különleges embertípust tenyész-
szen ki a regényben, hadd mondjam: nemcsak alakjai, környezetrajza, az 
orosz táj is mennyire más, mint Tolsztojnál vagy Dosztojevszkijnél, mi-
közben oly reális és igaz. S mégis a hamisítatlan orosz világ jelenik meg 
előttünk. 

A másik szélsőség Cocteau, a világirodalom fenegyereke, akib ől vé-
gül hivatalos szellemi nagyság lett s a hazájában ezt senki se vette nálá-
nál komolyabban. Belőle hiányzik Rilke miszticizmusa, sőt alázata is, 
mert inkább játszott a szavakkal, gyakran a véletlenre bízva magát, az 
álom szabadságára, ami persze csak látszat volt. Ugyanakkor nagyon is 
komoly fegyelemmeQ tartotta össze minden egyes versét, kisregényeit — 
legszebbet a gyerekszerelemről —, esszéit és drámáit. Mert produkcióihoz 
minden műfajt kipróbált, s mindenben a formát részesítve el őnyben. 

Móricz Zsigmond novellái ugyanosak itt vannak a kezem ügyében, 
mint amelyek most utolsó heti olvasmányaimhoz tartoztak. Minden kere-
settség nélkül, egészen véletlen válogatással, ahogy az embernek múltbéli 
dolgok jutnak eszébe. 

Ám ne higgye senki, hogy olvasmányaimmal csak a múltban élek. Azt 
se, hogy holmi összehasonlító szeánszot rendeznék a segítségükkel. Mert 
különben sem létezik új meg régi irodalom. Odüsszeusz ma is új és 
fiatal, s Petőfi versei se kaptak eQ az idők használatában, úgyhogy 
minderre nagyon is illik 'a cinikusan igaz hasonlat, hogy nincsenek régi 
könyvek, csak öreg emberek vannak. 

A kérdés, hogy a hazája határain kívül él ő  író hova tartozik, folytan 
visszatér, mint most a zágrábi szimpozionon. Mert válaszolni rá egyértel-
műen nem is lehet. Néha politikai . konstellációktól függ ően állapítják 
meg hovatartozását, máskor történelmi, és ,  földrajzi adottságok alapján, 
s ilyenkor előfordul, hogy egy időben_ két 4iazát vallhat a magáénak. Egyi-
ket a nyelvi közösség, másikat az álllamporgárság jogán. Sajnos elter-
jedtebb Európa-szerte a harmadik változat, ,a : hazátlan íróé, aCki a saját 
hazáját , amelybe beleszületett , elvesztette, •at . rinásikat viszont, amelyben 
él, nem hajlandó annak tekinterii. Bzek az emigránsok, akikkel tele van 
a világ. 
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De az . emigráció állapota sem mindig egyforma. Egyénenként és 
magatartás tekintetében változik. Ivan Bunyinnak hatvan éven át a nevét 
se volt szabad leírni a Szovjetunióban, most meg, mint olvasom, kiadták 
az összes műveit, amelyek elé Tvardovszkij, a költ ő  írt elragadtatott 
hangú, de egyedül helyesnek mondható bevezet őt. Ehhez az örvendetes 
változáshoz az is hozzájárult, hogy a második világháborút egy másik 
Bunyin fogadta párizsi magányában, a hazája sorsát félt ő  orosz, aki 
mintha egyszerre megfeledkezett volna a politikai és világnézeti ellenté-
tekről, mindenekelőtt a Szovjetunió győzelmét várta. 

Hasonló volt Milóš Crnjanski sorsa is, aki 1964-ben, hetvenévesén 
tért vissza londoni emigrációjából. „Meghalni jöttem haza!", mondta ki-
csit talán patetikusan, mert aztán csaknem húsz évig élt és írt még. Ez 
a- hazatérés természetesen nem egyoldalú elhatározás eredménye volt. 
Mind a szerb, mind az orosz író esetében meg kellett várni, amíg a szen-
vedélyek otthon is elcsendesednek, s az egykori politikai nézetkülönbsé-
geket háttérbe szorítja az életm ű. De hát jelentéktelen író sorsára oda 
se figyel senki. A tehetséges, de nevet és tekintélyt nem szerzett alkotóra 
sem. Így értesültem nemrég megbízható forrásból arról, hogy egy Viktor 
Vid nevű  horvát költő  milyen nagy ígéret volt, amikor a háború után 
elhagyta hazáját, s noha Dél-Amerikában remekm űveket írt, öngyilkosság-
gal vetett véget értelmetlennek látszó életének. 

A hovatartozás kérdése az úgynevezett nemzetiségi író esetében is 
gyakran felmerül, aki pedig nem csupán egyéni alkotásai után ítélhet ő  
meg, hiszen mint kultúrát terjeszt ő  tényező, akinek az anyanyelv szol-
gálatában is jelentős szerepe van, sokszor nem is a m űveivel hat. Ebben 
talán Babits Mihály nézete lehetne perdönt ő , aki az erdélyi írókról szólva, 
s velük kapcsolatban a kritika szabadságát fölébe helyezve minden elné-
ző  és vállveregető  megalkuvásnak, Tamási Áron és Kuncz Aladár írás-
művészetének európai igényét említi. Ilyen kvalitásokkal azonban már 
nem is érdekes, hogy az író hol él és milyen állampolgár. Irak Singer 
egy isten háta. mögötti lengyel gettóból lépett a világirodalomba, s lényeg-
telen, hogy felvette-e az amérikai állampolgárságot, mert anélkül és av-
val is Isak Singer marad. Nagy kérdés viszont, hogy sikerült-e volna tehet-
ségét kibontakoztatni, ha ott marad a lengyel falucskában, minden ösz-
tönző  és .bátorító szellemi központtól távol, ahol az írót időnként óhatat-
lanul elfogja a légszomj. Különben ő  is helyi színekkel jelentkezett, de 
a világirodalom hatalmas sz őttesében ezek a színek feltűnőbbek és izgal-
masabbak, mint otthon a mindennapok unalmas légkörében. Talán ezért 
nem vett róla tudomást, amíg otthon volt, a lengyel irodalom. 

Pesten újabban örvendetesen nagy figyelemmel kísérik a nyugati 
magyar diaszpóra irodalmát. Egy prózai meg egy versantológia ennek az 
érdeklődésnek eddigi eredménye. De ennél a seregszemlénél is lényegbe-
vágóbb, ahogy a még otthon kialakult magyar írókat számon tartják. Így 
jelent meg legutóbb Cs. Szabó László két kötete, s egyszer talán a 
sértett magányába zárkózott Márai egynémely regénye is napvilágot lát-
hat Magyarországon, mert nélküle nem lett volna teljes a két háború 
közötti magyar próza tablójá. Viszont m űveinek európai visszhangja elma-
radt. Pedig az ő  attitűdjét tartották leginkább európainak. Akárcsak ná-
lunk Krležát, s aztán Andri ćnak adták a Nobel-díjat. 
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ALKOT0IVI UHEL Y  

DÉR ZOLTÁN 

.„INTÉS" AZ IRODALOMTUDOMÁNYNAK 
EGY VILÁGKÉPELEMZÉS SAJÁTOSSÁGAI 1. 

Intés az őrzőkhöz címmel két terjedelmes kötetben, több mint 1300 lapon 
jelent meg a Szépirodalmi Könyvkiadó gondozásában Király István Ady 
Endréről szóló művének zárókötete. Az •első  korszakot szintén két kötet-
ben tárgyalta;  s 1970-ben adta ki a Magvetőnél. Ez a mostani Ady munkás-
ságának 1914-1918 közötti időszarkát elemzi, tehát az utolsót. Minthogy 
az előbbi könyv (Ady Endre I—II.) csak 1912-ig követi a költ ő  pályáját, 
az • 1912-1914 zökötti szakasz még. ez után az újabb munka után is föl-
dolgozatlan. maradt. A szerz ő  azt közli e furcsa kihagyásról, hogy sok 
olyan kérdést vet föl ez a .periódus, amely még megoldatlan, amely körül 
ma is viták zajlanak, megvárja tehát e viták végét. 

- Az Előszó, melyben az előbbiek olvashatók, a könyv módszerér ől 
is tájékoztat. Eszerint Király világképelemzésre törekszik.. Úgy véli, a 
világkép az a kategória, mely a valóság, á lírai személyišég és a m ű  hár-
'rnasságát úgy foglalja magába, hogy bel őle a valóságra és a művészi ala-
kításra nyíilhat kilátás. Ahogy Király írja: „a kiküzdött világképben jelen 
van nem pusztán a megértett valóság, nem pusztán a világ, de a szóössze-
tétel utótagjával, a kép metaforával érzékeltetett egyéni, személyes hozzá-
állás is",  a sokat emlegetett • „sz űrőrendszer". „Mimézis és kreativitás ily 
módon mint egység jelenik meg. A kett ő  .dialektikus, .bonyolult játéka 
mindig. is a xnű ." (10.) 

Idézhetnén!.k még az Előszó ama részleteit, melyekb ől kitűnik, mi-
lyen egyoldalúságokat igyekszik szerz őnk meghaladni, milyen szerepet 
szán e. munkában a módszernek és, a megközelítésnek. Érvelése mindig 
a fggalomtisztázás egy-egy aktusa, .költészetelméleti törvényt világít meg 
jobbára polemikusan, de. ezekről érdemben csak a. szorosabban vett cél, 
az Ady költészetét átvilágító munka mérlegelése után szólhatunk: 

Az Ady-irodalomban —_ mint ismeretes — Németh. László korai Ady-
esszéi óta szokás a mű  drámai többszólamúságáról beszélni. Németh Lász-
ló ismerte. föl, hogy az. egymásnak ellentmondó motívumok és érzéstípu-
sok olyan drámai egyensúlyt. alkotnak, mint a naprendszer. „A szétrepült 
bolygók egy .megtágult naprendszerbe hullnak és azon belül húzzák egy-
.mást tovább. A. halál rokona az élet kivételes örömér ől dalol, a züllő  
városi fölfedezi a falu idilljeit, a szocialista megmarad úrnak, magyar-
nak, a Csók-palota szédült bolyongója megírja a Patyolat-üzenetét, az Is-
ten előtt megalázkodó kihúzza a derekát és komázni kezd vele az egyen-
lőség és hitetlenség jogán." (Németh László: Két nemzedék. Budapest, 
.1970. 41.) Azt a műveletet, melynek során a léleknek ezeket az összetev őit 
Ady fölfedi, Németh László a regények . analíziseihez hasonlítja, antagoniz-
musukban pszichológiai és gondolati drámát észlel. (vö. uo. 52-53.) 

Király mostani művének konstrukciója erre a gondolatra épül. Ami-
lyen tömör .ez a gondolat, olyan tágas, szinte végtelen lesz a szellemi je-
lenség-világ, melyet nyomán Király kibont. Azt lehet mondani, hogy szá-
zadunk irodalmának minden válságtünetét el tudja •helyezni ezen a tér-
képen. Természetesen az Ady által megélt mivoltukban, de el őbbi mon-
datunkat nem a kényelem miatt fogalmaztuk. az  általánosítás jegyében. 
Ám<  ha csak a könyv tartalomjegyzékét nézzük, •az is sejteti, hogy a szá-
zad minden. szellemi gondja megjelenik Ady költészetében s így Király 
könyvében is. 

Fő  gond, egyetemes baj: az imperializmus.. Király minden szellemi 
kórt, mindent, amit az elidegenedés cím alatt szokás tárgyalni, az irim-
perializmus—antiimperializmus .polaritásban helyez el. A magyarságver-
seket is: Mert. úgy véli, hogy a világháború katasztrófájára is az antümpe- 
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rializmus jegyében válaszol Ady. Szembefordul a világhisztériával, s aggo-
dalma saját népe, a vesztébe sodort kis nép iránt alakítja magyarság-
verseinek arculatát. A bíráló attit űd éles vonalait a részvét, az aggodalom, 
a szeretet árnyalatai szövik át. Az „úrnemzet" mögül fölkomorlik a ké-
születlen, a „prédanemzet" arca. Megjelenik a nemzethalál víziója, s föl-
erősödik annak tudata, hogy érték pusztul, s ezzel a tragikus hangoltság. 
Mindez a nemzetkép sajátos vonásait hívja el ő, s természetesen kihat a 
művek egész stilisztikájára. 

Hogy miként, ezt mindig egy-egy reprezentáns vers részletes elem-
zésével mutatja meg, Mikor arról beszél például, hogy a féltés és aggo-
dalom az értékek: a virtus képeit és a szeretet érzéseit mozgósítja, s fel-
sorolja az idevágó verseket, rátér ennek az összetett ihletnek egyik leg-
szebb objektivációjára, a Nótázó, vén bakák című  költeményre. Közli, 
mikor jelent meg, milyen életrajzi események játszhattak közre létrejöt-
tében, milyen irodalmi előzmények álltak mögötte, mellette milyen pár-
huzamos jelenségek — s aztán tér rá magára a versre. Kiemeli a domi-
náns érzelmi szólamot, nyomon kíséri annak realizálódását a stílusjegyek-
ben. Megjelöli a domináns érzésnek megfelelő , vele társuló műnemet. Utal 
arra, hogy másoknál is gyakran ez a m űnem, a mitizált életkép bizonyul 
a nép iránti szeretet kifejezésére alkalmasnak. Aztán, a vershez visszatér-
ve, a műnem individualizálását, Adyra valló alakítását vizsgálja. Rámu-
tat a mese irányába stilizáló jegyekre. A veszélytudat jelenlétét a h ősök-
ben ismeri föl (hogy öregek, búsak), s ezzel válik írja — naggyá a 
rém, kicsivé a hős, a vers pedig a megmaradás versévé. És a megmara-
dás nemcsak ábrándként van jelen, de a kompozíció lineáris fejlésében 
is, a szóhalmozások dinamikus effektusaiban, a vitalitás jegyeiben is ez 
a szándék tárgyiasította az antiimperialista hazaszeretet ihletét. 

ezzel Király István konstruáló eljárásának lényegét érintettük, 
jeleztük. Csak jeleztük, mert közelítésmódjai olyan változatosak, elem-
zéseiben a szempontok gazdagsága olyan mérv ű, hogy sokszor kimerít-
hetetlennek tetszik a vers is, amelyr ől beszél, s a stílusjegyek sokasága is, 
melyeket fölismer, értelmez. Előbbi példánk a szűkszavúbb elemzések 
közül való. 

ez a gazdagság akkor képzelhet ő  el valóságos arányaiban, ha látjuk, 
hogy nemcsak a patriotizmus :ihletfajtáit, hanem a világkép teljességét 
is agy tekinti át Király. Minthogy a világháborút a kor nagy fordulata-
ként élte át Ady, ez a fordulatélmény maga is versteremt ő  jelentőségű . 
Ikerérzése: a katasztrófaélmény szintén. Ezek példájaként elemzi Király 
az Emlékezés egy nyár-éjszakára című  költeményt. 

Ezek után a humanista-felvilágosult világkép megrendülésének, vál-
ságának verspéldái jönnek. A tett értelmének kérdésessé válása, a forra-
dalom iránti kétség. Ezekről nem elemzésekkel, hanem versrészletekkel 
s ezek kommentálásával beszél. Azért így, mert Ady minden kétsége elle-
nére is a forradalom költője volt és maradt. Erről — életrajzi jellegű  — 
alfejezet is szól. A költő  kétségei révén csak rétegesebbé, paradoxszá valt 
forradalmisága. Ennek reprezentatív verseként elemzi Király az Elégedet-
len ifjú panasza című  költeményt. 

A paradoxitás fogalmának bevonását egy poétikai magyarázattal is 
alátámasztja. Előadja, hogy miért okozott eddig zavart az egymásnak 
ellentmondó tartalmak értelmezése, s miért természetes az ilyen para-
doxitás a szintetizáló művészi tükrözésben. 

tisztázó művelet után rátér a kései Ady legtöbb gondot okozó pesz-
szimizmusára. A dogmatizmus által kisajátított marxista irodalomtudo-
mány ezzel a hitvesztő  keserűséggel jóformánsemmit sem tudott kez-
deni: kimondvaakimondatlanul tehertételként, korlátként, dekadenciaként 
kellett értelmeznie ezt a letörtséget. Számol ezzel Király is, s azzal ma-
gyarázza, hogy elődjei: Révai József, Lukács György nem vették észre a 
világkép alakulását, s ennek folyamatában a forradalmiság bels ő  szerke-
zetének módosulását. A kiábrándultság és a távlatvesztés ugyanis kétség-
telen, mondja Király, de egy forradalmi szemléleten belül megy végbe. 

Ennek során mindenekelőtt az „összemberi távlat" válik kérdésessé. 
Korábban csak a magyar fejlődést ítélte csököttnek az európaihoz képest, 
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most az egész emberi jöv őben való hite is megrendült. Nem konzekvens 
ez a hitvesztés, de az emberi élet „ellentmondásossága és védtelensége" 
áttöri a forradalmi hitet, szaggatottá, tépetté válik, ,)koldushívés"-sé. 

A „már antiimperialista, de még nem szocialista" forradalmár távlata 
az Adyé: közelben pusztulást tapasztal, távol reményeket, „a perspektíva 
érzékeltetésére hivatott időkategória: a futurum, a jöv ő". (I. 444.) Ennek 
megfelelése erkölcsi síkon az elkárhozás és a megváltódás, a kifejezés-
ben pedig a polifónia. Ennek a polifóniának mint tartalomnak s mint 
irodalomtörténeti problémának külön alfejezeteket szentel Király, s szám-
ba veszi kifejezésének művészi eszközeit is. Ezek az alfejezetek a modern 
poétika legfontosabb vívmányait ismertetik, nagy avarban csinálnak ren-
det, sok egyéni szeszéllyel operáló tudákosságot utasítanak szerénységre. 

Ismeretük birtokában tér rá aztán a humanista-fölvilágosult világ-
kép ontológiai és antropológiai válságának tüneteire. Természetesen az 
Ady-világképen belül megnyilatkozó változatokra. Mindenekel őtt az ab-
szurditásélmény megnyilatkozásaira. Ennek során az emberi ész, a világ 
ésszeríísége iránti kétség, a kozmikus butaság verspéldáit tekinti át. 
Ezután :a .szorongásélmény: az otthontalanság, a rémvilág, a retteg ő  em-
ber, majd a nihilélmény: a távlatvesztés, az értékvesztés költeményeit 
tárgyalja. Az antropológiai válság föltárásában ugyanígy jár el. 

A lét kérdésessé válásának példái után itt az emberlét ellehetetlenü-
lésének versei -jönnek. Mielőtt ezekre térne, beiktat egy fejezetett Ady 
betegségéről. Ebben kifejti, hogy igaz, beteg is volt, de els ősorban rend-
kívüli érzékenysége, neuraszténiája roncsolta, tehát a korviszonyok okoz-
ta szellemi, idegrendszeri megterhelés. Negatív válaszai, az önpusztítás 
és önfeladás is erre vallanak. 

Mindezekkel összhangban, eltévedés-élménye is egzisztenciális termé-
szetű . Alapja a világ közönyössé, ellenségessé válásának élménye. Ennek 
reprezentatív verse Az eltévedt lovas. Emberképe a negatív és pozitív 
antropológia végletei között alakul, hol a megcsúfolt ember, az állat felé 
romló ember jelent meg benne, hol a közöny, a tehetetlenség rabja, az 
érzelmi kiégettség, az erkölcsi, szellemi elnyomorodás embere, tehát a 
személyiség csődje, hol ezek ellentétei. Mindezeket a tüneteket sok idézet-
tel és verselemzésekkel tárja föl, s kivételes teljességgel elemzi az onto-
lógiai és antropológiai válság összegez ő  versének tekintett költeményt, a 
Krónikás ének 1918-ból című  verset. 

Ezzel az első  kötet végére értünk. Azt mondhatnók, hogy ebben 
voltaképpen csak az ontológiai és antropológiai válság Ady megélt és ki-
fejezett tartalmairól volt szó. El őbb, mikor azt írtuk: „hol ezek ellentétei", 
már a második kötetre gondoltunk. Az a drámai egyensúly, melyr ől Né-
meth László beszélt, s amelynek tudatában Király István könyvét konstru-
álta, valójában a második kötet révén lesz teljessé, a pozitív csillagoknak 
megfelelő  élmény-, ihlet- és verstípusokat abban tárgyalja a szerz ő . 

Meglepheti ez azokat, akik tudják, hogy a vers, ha jelent ős a világ-
kép egészét tükrözi. Akkor is, ha fonákjáról. Nehéz tehát elképzelni a köl-
teményeknek olyan naprendszerét, melyben egyfel ől negatív töltésű  feke-
te, másfelől pozitív töltésű  fényes csillagok fénylenek, illetve sötétlenek. 
Király művének tagoltsága könnyen kerülhet ilyen látszatba. A szimmet-
ria, ahogyan az első  kötet kórtüneteire a második kötet megváltás-ihletei 
felelnek, maga is e látszatot er ősíti. Ezt a látszatot erősítik az ilyen minő-
sítések is: „ ►Ahol úr lett az érzelmi kiégettség, ahol lelkesedés és hit nél-
kül, üres szívvel, halott lélekkel élt az én: szükségszer űen a halál állapo-
ta is rokon állapottá változott. Hisz ott valósul csak meg a teljes apá-
tia ..." „A lélek vágyott rá, hogy a nemlétbe hulljon. Mint a tökéletesen 
végigvitt nihilista ataraxia esetében mindig, mint például a Zen-buddhiz-
musba térő  Huxleynál vagy Salingernél, megjelent itt is a csönd míto-
sza." (I. 599.) Más versekről szólva azt állapítja meg Király, hogy „Nem-
csak objektíve, szubjektíve is igazolódott a közöny, az önelengedés. A 
tehetetlenség konkretizáló képi tükreként — éppúgy, mint például Beckett 
regénytrilógiájában, a Molloyban, a Malone meghal-ban és a Névtelen-ben 
vagy legtöbb drámájában — nyomorékká, beteggé, valamin ő  formában 
magatehetetlenné stilizálta a versbeli fiktív ént a költ ői erő". (I. 596.) S 
még egy fontos passzus! „Ki sebesültté, beteggé, öreggé, rokkanttá váltan 
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vonszolta már magát, az nem tudott többé cselekedni sem. Szükségszer ű-
en beletörődőn, egykedvűen fogadta mindazt, mi körötte történt. Feladta 
önmagát a nagy számok, a személytelen erők az elvontságok elő tt. Meg-
szűnt a személyiség." (I. 597.) 

Mely versekből vonja le Király István ezeket a következtetéseket? El-
--sorolja címüket, a többi között az Ember az embertelenségben, Mag hó 
alatt, A mosti március, Mai próféta átka, Nézz, Drágám, kincseimre, 
Őrizem a szemed, Két kuruc beszélget (, ;Merre, Balázs testvér ...") cím ű  
költeményre hivatkozik. Olyan művekre is tehát, melyekről máshol úgy 
beszél, mint reprezentatív versekr ől. 

S ha figyelmesen olvassuk az ezekr ől a reprezentatív versekr ől szó-
ló elemzéseket, föl kell figyelnünk olyan stílusjegyek tudatosítására, me-
lyek a kinyilvánított negatívumok: a bomlás, a tehetetlenség, a közöny, 
a nihil kifejezésében a lélek fölényét is kifejezik. Az E nagy tivornyán 
romlásképeit például az „elirracionalizált" végletekbe vitt negativitás — 
az abszurditás — látomásaként értelmezi Király, de végül mégis elhatá-
rolja azoktól az abszurditásoktól, amelyek „elontologizálják", másíthatat-
lan végzetként jelenítik meg az abszurditást. Példája ezúttal is Beckett 
két figurája, Estragon és Vladimir. S hozzájuk képest véli az Ady-verset 
másnak, s észleli tragikus izgatottságában a katarzis fölemel ő  erejét. A 
Mai próféta átkának az emberi megcsúfoltatást hangsúlyozó képeiben is 
fölismer olyan intellektuális erőt, mely oldani képes a kétségbeesést. Ezt 
az elemzést is így zárja: „Az adott esetben ,játékosságot szuggerált mind-
ez, iróniát jelzett. Jelezte vele mintegy a lélek a ,kiküzdött fölényt. Azt, 
hogy nem vette komolyan kínlódó önmagát. Az ész erejével fölötte lebe-
gett. Az önmegalázó, állattá váló emberi sorsot, ezt a mindenkit fenyeget ő  
lehetőséget megélve és visszatükrözve is a valóság összetettsége bonyo-
lultsága nem egyszer űsödött le. Érződött folyvást a »másként is lehetneK. 
A fölény érzete." (I. 590.) 

Kétségeink még ezek után a fölismerések után is maradnak, de ezek-
re célszerűbb lesz azután visszatérnünk, ha a második kötet eredményeit 
is áttekintettük. Ebben a kötetben, mint jeleztük, s mint a fejezetcímek 
is hangsúlyozzák, az első  kötetben fölfejtett gyöngeségek ellentéteként, a 
veszedelmekre adható pozitív válaszok szemléje bontakozik ki. A „helyt-
álló ember" magatartásváltozatai. 

Ilyennek minősül a „morális magány", mely a háborús hisztériával 
szemben, sőt a barátok értetlenségével szemben is őrizni képes a lélek 
magasabb szándékait, előbb már megvívott tartalmait. Ebben az össze-
függésben foglal állást azzal a verzióval szemben, mely szerint a költ ő  
1912 óta voltaképpen hanyatlik. Itt beszél a Kassák által vezetett magyar 
avantgarde Adyról ekkor kialakított véleményér ől is. Természetesen mind 
az előbbi verziót, mind az avantgarde Ady-képét tévesnek min ősíti. Pél-
daverse, mellyel az anakronizmusom a hanyatlás verziójára felel, a Meg-
maradok virágos mezőkön. A dacos magány ikerérzése a bens ő  gazdagság 
tudatának élménye, öntudata. Erre példa a nevezetes A halottak élén, 
mely egyszersmind a -világ riasztó voltára adandó válasz elvontságára is 
példa, a , ;belülről" vezényelt szellemi megnyilatkozása. 

E helytálló, magános emberség adekvát terepe a magaslat, s hozzá 
szabott hőse a próféta, a virrasztó, az .eszmény- és érték őrző  hős. Idevágó 
példákban az Adymű  és ez a pályaszakasz annyira gazdag, hogy Király 
nehézség nélkül demonstrálhatja a gondolatmenetét. ,Kirajzolhatja e h ő-
sök teljes arculatát, a túlélés, a megmaradás erkölcsében is• a forradal-
miság átalakult tartalmait. Nem kétséges, hogy mind a magány, mind a 
rezisztencia új világításba kerül itt: Kitüntetett figyelemben az Intés sze-
gény legényeknek című  költemény részesül, reprezentatív versként pedig 
az •.Intés az őrzőkhöz. • Utóbbi elemzésébe, mint más nagy nekifutásaiba, 
az életrajzi hátteret is bevonja. Ennek révén derül ki például, hogy Hat-
vany Harcoló betűk - című  nevezetes cikke, a Rákosi Jenő  támadását kivál-
tó Babits-vers, a Játszottam a kezével és az Intés az őrzőkhöz ugyanab-
ban a Nyugatban jelent meg. S e vers összetett tartalmaiból vonja le 
Király azt a bizonyára nem új, de az ő  szempontjából metamorfózis-érté-
kű  következtetést, hogy „a forradalmiság nem pusztán valamiféle politi- 
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kai igen, de sokkal több annál: átfogó világkép, a valóság nagy törvényei- 
hez való eljutás, s azok jegyében való cselekvés, az esetlegességeken felül. 
emelkedés. S az Intés az őrzőkhöz soraiban ily hős jelent meg." (II, 83.) 

Az első  kötet távlatvesztést panaszoló verseivel szemben itt A távlat 
változatai főcím alatt kerít sort Király a természetversekre, melyekben 
a természet és a magános hős közötti viszony szorosabbá, meghittebbé 
válik. S e kapcsolatokban a kozmikus optimizmus (Torony az éjszakában), 
a határtalanság élménye a józan helyzettudattal összeforrtan ölhetett 
alakot. (Nyárdélutáni Hold Rómában, Tovább a hajóval). A Tovább a ha-
jóval ebben az interpretálásban .az emberi létezés verse, s ennek stilisz-
tikai jegyeit külön is kiemeli, tudatosítja Király. A kiküzdött katarzisban 
pedig a végtelenség éreztetésének olyan eszközeit nevezi meg, amelyek 
ismét csak világirodalmi összefüggéseket példáznak. 

Ebben a gondolatmenetben, s a bénaság és fásultság egyensúlyaként 
tárgyalja Király a biológiai optimizmus .megnyilatkozásait: az életes ver-
seket, a mozgás és állandóság példáit. Természetesen ezekb ől is elméleti, 
filozófiai konzekvenciákat von le: „Kifejez ődött ezen keresztül a realista-
humanista természetszemlélettől tudatosított ősi felismerés; azonosnak 
érezte mindig is az ember saját életét és a t őle független, objektív léte-
zést." (II. 115.) Ennek a természet által is fedezett élethitnek, „feltámadás-
hitnek" példaverseként Ady Mag hó alatt című  költeményét elemzi. 

A természetélményb ől származó versek során szerzőnk 'óhatatlanul 
szembetalálja magát a kreativitás kérdésével, s szemben a természetélve-
zet modernista passzivitásával, Ady ilynemű  verseiben a természetet em-
berivé, emberért valóvá alakító szándékot véli meghatározónak. Igy ke-
rül sor a művelt táj élményét tükröző  költeményekre, s fejlik ki a máig 
mutató gondolat: „A kert nem az ellentermészet, de a megszelídített vi-
lágmindenség" Adynál. (II. 127.) E gondolat kifejtésében is merész távla-
tok között. Epikurosztól Németh Lászlóig leng ki a tudás. Ebben az össze-
függésben kerül sor a véres valóság tudatát is magába s űrítő  kertvers, a 
Készülés tavaszi utazásra elemzésére s benne a kozmikus optimizmus, 
tágasság és otthonosság jegyeinek számbavételére. 

Ha az első  kötetben a távlatvesztés példáiról beszélve a mai, a tár-
sadalmi-politikai züllés állt előtérben s az ontológiai, antropológiai vál-
ság is voltaképpen a jelenbeli cs ődből eredt, törvényszerű, hogy a táv-
lat lehetőségeinek társadalmi argumentumait is fölkutatja Király István. 

Ennek, tehát a távlat egyik változataként értelmezi Ady történelem-
élményének alakulását. Azt, hogy a tegnap, mely korábban a maradiság 
idősíkja volt, most az érdemes ügyek, értékek idejévé vált, s a jelen a 
tegnapelőttel „összesodródva" a barbárság idejévé. A tegnap és a holnap 
viszont „egymásba nyíló idődimenziók"-ként jelentek meg, mély motiváci-
ót biztosítva a reménynek (Tegnapi tegnap siratása). Ebbe a folyamatba 
Illeszkedik — nagyon természetesen és szervesen — az Ady-versek pro-
métheuszi embere, a küzd ő  hősökről beszélő  versek egész sora, köztük a 
Hozsánna bízó síróknak. S a prométheuszi hős ikertestvéreként az orfeu-
szi ember, ami igen finom és találó megnevezése annak a különösségnek, 
mely az individuum régiójában, a csoda, a „szént összevissza" varázsla-
tában őrizte a jelenben lehetetlenné váló emberi gazdagságot (Menekülés 
az Úrhoz). Szorosan és megint csak természetesen kapcsolódhat az érté-
kek védelmének esztétagesztusaihoz az otthonosság és játékosság sok 
megnyilatkozása (Sajnálom szegény fiúkat). 

A távlat változatainak másik csoportját Antropológiai optimizmus 
cím alatt tárgyalja Király. Az e cím alatt sorakozó alfejezetek a költ ő  
embermagasztaló, az emberi szerep fenségér ől szóló versekből róják ösz-
sze azt a réteges képet,melyben az én jelent őségének megnövekedése is 
megvilágosodik. A személyiség individuális tartalmai a nembeliséget is 
reprezentálták a kései Ady-versben. Az ekkori h ősök (például a próféta 
vagy a bujdosó kuruc) természetüknél fogva is nagy id ők és kollektív 
élmények hordozói voltak — írja Király —, de túlmutattak az én körein 
az olyan „jellegzetes énversek y  mint A hivalkodó ember, Én jó Hiszek-
egyem, A megn őtt Élet ..." (II. 198.) s. az elemzésre kiszemelt Az ősz 
dicsérete is.  
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Ebben az összefüggésben, az antropológiai optimizmus mitizált tük-
röződésének példáiként interpretálja Király a kései Ady istenes verseit 
is. Úgy véli, hogy „A gyermekkori élmény megmaradt, mint nyelvi-köl-
tői ihlető, mint a biblikus-szakrális szókincshez, képanyaghoz s bizonyos 
stiláris eszközökhöz (paralelizmus, ismétlés stb.) való vonzódás; meg-
maradt mint értékekre orientált emberi attit űd, de megszűnt mint tarta-
lom, mint valós istenhit". (II. 213.) Ez a meggyőződés elszakad attól a vul-
gáris szemlélettől,, mely a 'dekadencia tüneteiként kezelte Ady istenes ver-
seit, de vitában áll azzal a fölfogással is, mely a dogmatikus nézetek cáfo-
latába merülve — úgymond — „elmitizálja" Ady vallásosságát. Ezt a 
vitát elsősorban Martinkó Andrással, Barta Jánossal és Rónay Györggyel 
szemben vívja Király. Velük szemben Ady istenélményét átmenetinek, 
az értelemkeresés egy áttételes változatának tartja. A megrendült érték-
rend, az emberköpontú szemlélet megingása közepette a lapos pozitiviz-
mus ellenében folyamodott Istenhez a transzcendenciára vágyó képzelet. 
Ezért lett — mondja Király — Ady istene inkább kozmogóniai természet ű, 
inkább az értelem, a harmónia, a törvény negatív vagy pozitív képe, mint 
teológiai jellegű. „Verseinek Ura nem transzcendens, de immanens lény 
volt." (II. 227). „ ... nem önmagában állt ő ; egy ok hajtotta fel: az em-
beri hiány, az emberi szükség. Embertől függő  isten volt, akit, ha akart, 
»át« is »dolgozhatott« az ész ..." (II. 227-228.) „Különböz ő, egy irányba 
mutató jegyek — 1. akartság, 2. emberközelség, 3. köznapiasítás, 4. ember-
nek való alárendelés — mutatták, hogy maradéktalanul antropologizált 
isten volt a kései Ady-verseké." (II. 230.) Az volt a hivatása, hogy „az em-
ber megcsúfoltsága idején is ébren tartsa az emberbe vetett hitet ..." 
(II, 231.) Ebben a minőségben a lényegiség és a nembeliség ismérveit is 
hordozta. Példaversként itt Ady Menekülés az Úrhoz című  költeményét 
elemzi Király. 

A nembeliségélménynek az istenélménnyel érintkez ő, de tőle függet-
lenül is létező  tartalma a hit. Nem a szakrális, hanem a gondolkodó hit 
áll Király István figyelmének előterében, s ennek értelmét, lehet őségét 
már nem is a teológiával, hanem a modern kételkedéssel szemben érzi 
szükségesnek bizonyítani. S e bizonyítás szerint Ady hite a nembeliség 
élményének változata, a nem folytonosságának átérzésén alapuló hit. Pél-
daverse A mosti március. S ebben a minőségében az emberi lét két síkját, 
a személyest és a nembelit — szemben a modernizmussal, mely szétbontja 
— együtt tudja kifejezni. 

Ahogy ebben az élményben a folyamatosság, a boldogságélményben 
az emberi lényeg tartalmai válnak érzékelhet ővé. Ennek reprezentatív 
költeményeként szerz őnk Ady Új s új lovat című  művét elemzi. Távlatot 
nyitva a máig, a remény elvének mai helyzetéig. S híven a versek termé-
szetéhez a polifóniában rejl ő  tartalmakhoz, ennek a boldogságvágynak 
és örömigénynek árnyékát is 'megmutatja Király: lehetetlenségét a felel ős-
séggel megélt jelenben. 

Ez a boldogságigény az otthonosság és a béke vágyával összeforrva 
egy magasrendű  (nem vegetatív természet ű) eszményben találkozott. A 
kor civilizatorikus becsvágyai fölé n őve erkölcsi és szellemi értékek fogla-
lata lett ez az eszmény, s ez töltötte föl gazdagsággal, avatta jelképpé 
Ady szépségfogalmát is. Így lett — írja Király — a „boldogságvágy érték-
igenlés". A Krisztus-szimbólum ebben az összefüggésben is el ő jön, de már 
ennek az eszménynek, a lényegiségnek tartalmaként, épp ezért az ember 
magát megváltó képessége a fontos benne (A szenvedésnél többet). 

Mindeddig tartózkodtunk a szóban forgó m ű  értékelésétől, inkább 
ismertettek, s ennek a munkának még nem jutottunk végére, de hogy 
maga az ismertetés pontosabb lehessen, közbe kell itt vetnünk: észre 
lehetett venni már eddig is, hogy Király nem a hagyományos tárgykörök 
(magyarságversek, istenes versek, szerelmi líra stb.) szerint tárgyalja 
Ady költészetét, hanem a világkép ontológiai, antropológiai tartalmai sze-
rint, de a régi tárgykörök ebbe az átfogóbb rendbe is hibátlanul illeszked-
nek. Másképpen szólva: az ismer ős tárgykörök illeszkedése mélyebb ösz-
szefüggések szerint történik. 
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Éppen itt, a szerelmes versek tárgyalásának ismertetése el őtt kellett 
ezt közbevetnünk, mert ezek sem a régi formális rend szerint, hanem 
a távlat, a távlatsejtelem tartalmainak rendje szerint kerülnek tárgya-
lásra. A „távlatsejtelmet" egy alfejezet címe az „életm ű  végső  szervező-
jé"-nek állítja. S a szerelmes versek a szerelem „üdvösségügy"-szer ű  
értelme, funkciója miatt kerülnek a távlatsejtelem kategóriájába. A sze-
relmi élmény egzisztenciális jelentősége révén. Ez azt is jelenti — álla-
pítja meg Király —, hogy Ady szerelmi élménye a világkép egészét meg-
mozgatta, a lélek egész eszmény- és értéktudatát kifejezte. Mindenekel őtt 
az értékek őrzésének már más összefüggésben is megjelent ügyét. S 
mert ezeket az értékeket a jelen romboló, zülleszt ő  erőivel szemben kel-
lett védeni, a szerelmes versek fő  formáló elve is az ellentétezés lett, 
konfliktust jelenítettek meg. Változataiban természetszer űen az őrző  sze-
relem áll első  helyen, ennek tartalmaiban a meghittség (anya-gyermek 
viszony, barátság, harcostárs) a domináns (Lakodalmi köszönt ő  távolból). 
Rév is volt ez a szerelem, Kánaán — olvassuk e könyvben —, hová cél-
jaival együtt érkezhetett s őrizhette a maga kivételes amin őségeit a sze-
mélyiség. Exodus-lehetőség (Cifra szűrömmel betakarva). Természetes, 
hogy ez a szerelem lett a boldogságigény réve, az exodus tartalma. Át-
hatva a megélt tragikum árnyalataival, de a hazaérkezés áhítatos tartal-
maiba szőve azokat (Őrizem a szemed). Érzéki és testvéri szerelem egy-
sége, a béke, a biztonság és elpihenés otthonos érzése adja a kései versek 
különösségét. Ez határozza meg az Óh, fajtám vére című  költemény termé-
szetét is. A legszebbek alapszínét a véd ő , becéző  szeretet adja, a görög 
agapé. „A védelemre szoruló és a védelemadó, egyfel ől a gyermek, más-
felől pedig óvó, ápoló társ volt ebben a költészetben a jellegzetes h ős." 
(II. 368.) Ennek az agapéérzésnek reprezentáns megnyilatkozásaként elem-
zi Király a Vallomás a szerelemről című  költeményt. Ebben „a leány volt 
ott _a védelemre váró, a kicsiny, a gyermek". (II. 373.) A másik típust, 
melyben a férfi volt a rászoruló, a Beteg szívemet hallgatod című  vers 
képviseli. 

Az élmény világképet átható érvényére vall, hogy az érzéstípusok 
egész skáláját működésbe hozza. Igy az ünnepre utaltság, az ünnepre 
hangoltság mámoros ihleteit (Vágtatás a Holdnak) és az ünnepigenlés 
elégikusabb érzéseit is (Egy háborús virágének). S ezek egyik típusaként 
a múltas elégiát (De ha mégis?), másik változataiként a távlatos elégiát 
(Nézz, Drágám, kincseimre) különíti el Király. 

Magáról a szerelemről, annak magánemberi történetéről az egyes 
versek elemzése során kevés szó esik. Ennek külön fejezetet szentel szer-
zőnk. Elöljáróban azonban részletesen kifejti, hogy az életrajz és a m ű  
között nincs szimpla és közvetlen megfelelés, a valóságos én nem azonos 
a költői énnel, így az életrajz sem magyarázhatja a m űvet, csak segít-
séget adhat bizonyos részletek értelmezéséhez és a formáló elv fölisme-
réséhez. Élet és mű  között azonban — mondja Király — lehetséges egy 
áttételesebb, mélyebb kapcsolat: ahogy m űveit, életét is formálni igyek-
szik az ember, így az élet, annak választott fejleményei formaként, szim-
bolikus értelmű  gesztusként is értelmezhet ők. Nos, az Ady—Csinszka sze-
relmet Király így, a .magánéletben még lehetséges döntésként, „életüze-
netként" értelmezve illeszti a világkép mélyén ható tendenciák közé. En-
nek a külön könyvként is megálló mammutfejezetnek a címe is ez: Táv-
latsejtelem és életalakítás, alcírne pedig: Az élet mint gesztus. 

Ezután még a kései Ady stílusának áttekintése következik. A stílus-
jegyek nagyon differenciált seregszemléje a szóállománytól a szerkezeti 
formákig. A számba vett elemek mindegyike a gondolatiság és a népiség 
megvalósulásának eszközeként kerül helyére, s külön alfejezet tárgyalja 
a stiláris népiség kulcsfigurájává minősített alakot, a bujdosó kurucot. 
S ez a három alfejezet a Távlatsejtelem és stílusalakítás című  nagy össze-
fogó fejezet révén illeszkedik a távlatsejtelem, :a távlat tartalmi megnyilat-
kozásait tárgyaló fejezetek sorába. 

(Befejezése következ ő  számunkban) 
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GUELMINO SÁNDOR 

VÁZLAT A 18. BITEFRŐ L 

Keskeny rést nyit újabban a világszínházra éveken át favorizált nemzet-
közi fesztiválunk, a BITEF. Szerencsére kigyógyultunk az önhitegetés gyer-
mekbetegségéből, hogy évente Belgrádban valóban a világ vagy legalábbis 
Európa legjobb, esetleg legmodernebb el őadásait láthatjuk. Évr ől évre 
megismétlődő  propagandafogás ez, rossz íz ű  becsapósdi játék, melynek 
immár egyre kevesebben ülnek fel. Nyilvánosságot követel ő  tény, hogy a 
BITEF már évek óta képtelen az eredeti elgondolásoknak megfelelni, és 
ennek okát nem kell a szervez ők kritériumának megbízhatatlanságában, a 
megnövekedett igényekben, az avantgarde-hoz, egyáltalán a magasabb rend ű  
színművészethez felnőtt befogadó közeg finnyásságában keresni, bár ezek 
a momentumok se elhanyagolandók, a sikertelenség egyszer ű, prózai tény-
megállapításra vezethető  vissza: üres zsebbel nem lehet nagy nemzetközi 
fesztivált megrendezni. Legalábbis olyat, mint amilyen hír ű, tekintélyű  volt 
a BITEF a hatvanas években, s még valamelyest a hetvenes években is: 
Közép-Európa egyetlen jelent ősebb avantgarde színházi találkozójára ak-
kor csapatostul érkeztek a művészet megszállottjai, az újat, a saját elkép-
zeléseikhez bizonyítást keres ő  rendezők és egyéb szakemberek a környez ő  
országokból. Szellemi erjedést indított el nemcsak nálunk, hanem a sokáig 
önmaguk bűvkörében meg a téves információk és csökött ízlés terrorjában 
vegetáló más országok színházi életében is. A BITEF, igaz, állandó kritikai 
vádaskodás kereszttüzében állt, mindig voltak lelkes hívei és ádáz ellen-
ségei, mindig szélsőséges vélemények alakultak ki repertoárjáról, favori-
zált alkotóiról, ezt igen könnyű  dokumentálni, a fesztivál ennek ellenére, 
vagy épp ezért, életképesnek, revelálónak, hatásosnak bizonyult. Addig a 
percig, amíg esztétikailag, tartalmilag, formailag értékeset, kísérleteiben 
ígéreteset tudott felmutatni. Amíg volt elképzelése, koncepciója, amíg a 
műsort nemcsak a fesztivál megtartásának puszta igénye alakította, ha-
nem a hozzáértés, a missziót betöltő  emberek akarása, mely megfelel ő  
anyagi támogatásra is talált a társadalmi fórumoknál. 

Az alapítás óta tizennyolc év telt el. 1967 — majd két évtized távla-
tából — mérföldkő  .Belgrád színházi életében. A BITEF révén a jugoszláv 
színházi szakma zöme és a néz ők is ekkor ismerkedtek meg Grotowski 
színházi laboratóriumával, David Esriggel, Judith Malira és Julian Beck 
Living Theaterjével. A belgrádi nemzetközi színházi fesztivál elkötelezetten 
az avantgarde, az új színház, a formabontó kísérletekt ől a hagyományok 
teljes tagadásáig táguló diapazon hazai népszervesítésére rendezkedett be. 
Ebben az időben „a színházkedvel ők fesztiváligényének túlhangsúlyozottsá-
ga egyben zaklatott kérdésfeltevéshez is vezetett: mire törekszik az avant-
garde, mit hoznak az új színházi irányzatok? Hogyan tájékozódjunk a 
régmúlt legendái és szimbólumai, valamint az új társulatok tiltakozó esz-
kalációja között? Él-e még bennünk a színház utáni vágy, s nem jött-e 
el az idő, amikor megtagadjuk ezt a m űvészetet? A korszerű  színház min-
den paradoxona, ellentmondása úgy beleépült a BITEF alapjaiba, hogy min-
den színházi tettre, aktivitásra tökéletes igazolást lehetett találni" -- írja 
szkeptikusan egyik könyvében dr. Petar Volk. A mű  megjelenésének évé-
ben — ott és akkor — rendkívül nehéz volt eldönteni, mit is fog jelenteni 
ez a csapzott, látszólag a színház vitális er ővonalait támadó fesztivál, job-
ban mondva az a sok-sok provokatív, gyaikran a szélhámosság határait sú-
roló előadásnak nevezett valami, ami akkor Belgrádban m űsorra került. 
A BITEF azonban csakhamar megtalálta helyét a jugoszláv színházi törté-
nésekben, a nemzetközi színházi életben egyaránt. S bár rengeteg félreér-
tésre adott okot a „jövő  színházáról" szőtt elmélet, mind több dilemmát 
okozott annak eldöntése, vajon a tekintélyes nagy társulatokat, a jelent ős 
alkotásokat és a már elismert m űvészeket vonultassa-e fel, vagy nyíltabban 
foglaljon állást a kevésbé ismert, különös, esetleg excentrikus ad hoc cso-
portok, a mindenáron újdonságot hajszoló provokatív el őadások melletti. A 
BITEF-en belül jelentkező  egyik áramlat napjaink legjelent ősebb színházi 
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alkotóit kívánta meghívni Belgrádba, Tovsztogonovot, Szajnát, Menzelt, 
Senbant, Peter Steint, Jancsót, Eugenio Barbát, Robert Wilsont, Bergmant, 
Planchont, Brookot, Chérreau-t, s ezáltal megkerülhetetlen, számottev ő  
színházi fesztivált szervezni, a másik elképzelés viszont kizárólag a színházi 
formanyelv tagadásának egyedül üdvözít ő  megnyilvánulásait támogatta, a 
sokkoló produkciókat, a névtelen pinceszínházakat, utcaszínházakat, me-
lyek esetében gyakran fennállt a dilettantizmus, az üresség veszélye. A 
BITEF repertoárján vegyesen, mintegy megt űrő  békés szimbiózisban kap-
tak helyet a két irányzat által választott el őadások, később ezekhez csat-
lakozott az irányzat, hogy a BITEF keretében megismertessék a néz őket 
az őszi formákkal, a keleti színházakkal, a még él ő  törzsi alakoskodások, 
úgymond a színház gyökereivel. E heterogén elképzelések folytán a prog-
ram mind eklektikusabbá vált, amikor pedig az általános gazdasági visz-
szaesés megcsappantotta a fesztiváli pénzösszegeket, a szervez ők újabb 
problémák elé kerültek. Mind gyakrabban kényszermegoldások alakították 
a BITEF-et, a koncepciót s a vágyakat a lehet őségek kötötték gúzsba. Meg-
oldásként maradtak a nemzetközi csereegyezmények alapján meghívható 
színházak és a valóban olcsó produkciók. Az utóbbiakhoz tartoznak az Euró-
pában portyázó társulatok, melyek az adott id őpontban ellátogathatnak 
Belgrádba, hiszen nagyjából útba esik nekik a jugoszláv f őváros és a 
kevés szereplőjű, minimális műszaki személyzetű  színházak vagy színházi 
csoportok. Kiegészítésként itt vannak a hazai együttesek, melyek még ma 
is megtiszteltetésnek veszik, ha a BITEF-en bemutatkozhatnak. Az idei is 
pontosan ilyen toldott-foldott rendezvény volt. Hozzátehetjük, hiányos, hi-
szen a bejelentett és meghirdetett vendégszínházak közül kett ő , Olaszor-
szág és Lengyelország képvisel ője közvetlenül a találkozó megkezdése el őtt 
mondta le részvételét. Nem tudni, mennyit javítottak volna a színvonalon, 
ez a maradék BITEF azonban a maga szürkeségével, eseménytelenségével, 
a látott előadások zömének alacsony színvonalával lejáratja a fesztivált. 
Természetes következményként radikálisan csökkent a néz ők érdeklődése, 
már nem vívnak közelharcot a jegyekért, mint a h őskorban, a sajtó sem 
szentel akkora teret a BITEF-nek, mint régebben. Az érdektelen el őadások-
ra logikusan reagált a zsüri is, nem osztotta ki a Nagydíjat. Egyszer űen 
nem volt rá érdemesült. Kiderült, hogy illúzióban ringatjuk magunkat, ha 
azt hisszük: a BITEF révén bepillantást kaphatunk a világszínházba, s 
hogy ez a szedett-vedett produkció hamis képet nyújt az avantgarde-ról, a 
postavangarde-ról és az „új" irányzatokról is. Pedig most, 1984-ben a szer-
vezők ismét Új irányzatok címkével látták el a fesztivált. Feltehet ően sok 
tépelődés előzte meg, közös kalap alá aligha voltak besorolhatók az el ő-
adások, viszont a megjelölés addig vonzónak látszott, amíg a közönség 
nem bizonyosodott meg annak tarthatatlanságáról, amíg az el őadások ma-
guk nem cáfoltaik rá e fesztiváli megjelölésre. Mert egy-két nemes kivétel-
től eltekintve (antverpeni Projekt 3, amszterdami Dogtroep), különösebb 
újdonsággal nem szolgáltak az idei produkciók. 

És ugyancsak elgondolkodtató, hogy az előadások többségét fiatalok 
rendezték. A szervez ők előzetesen ezt is pozitívumként emelték ki, hang-
súlyozva, hogy egy induló generáció jelesei mutatkoznak be. Sajnos, sok 
biztató jelet a jövőre nézve nem láttunk. Lehetséges, hogy az illet ők a ké-
sőbbiekben kifutják magukat, jelenleg azonban még messze elmaradnak a 
kontinens vezető  rendezői;  művészei mögött. Az egyetlen Jan Fabre, a bel-
ga előadás megteremtője látszik mindössze autonóm művészegyéniségnek, 
a többiek módszerei, megoldásai, elképzelései leggyakrabban utánérzések. 

A nyitóelőadáson a vilniuszi Jaunimo Teatrasz Vadim Korosztilyev 
Piroszmani PirosZmani . című  lírai hangvételű  darabját mutatta be. Mű-
faji megjelölése, „monológok két részben", nagyjából a koncepcióra is rá-
világít, hiszen a mű  dramaturgiája eltér a hagyományos fabulára építkez ő  
darabokétól, eltér a közismert kompozíciós elvekt ől és nagyrészt a színház-
művészet megelevenítő , megnemesítő  hatásában bízva kíván néhány fiktív 
részletet közölni az életében félreértett, méltatlanul mell őzött nagy grúz 
festő, .Nikolaj Piroszmanasvili szívfacsaró vegetálásáról, elképzelt utolsó 
napjáról. Piroszmanasvili élete nagy talány a művészettörténészek számá-
ra, keveset tudni róla, még sírhelyét sem ismerjük; az író, Korosztiljev 
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tehát szabadon bánhatott ennek az „elátkozott" fest őnek minden percével. 
Balladát költött a magányos, kitaszított, szeretethiányban szenved ő , 
látomásokkal küszködő, életét alkoholba fojtó művészről, aki az utolsó 
percig hisz az emberekben. Eimuntasz Nekrosiusz rendez őnek tehát adva 
voltak a koordináták, nem készíthetett biografikus el őadást, hanem kísér-
letet tett egy szentimentális, valóságot és álmokat egybemosó színpadi 
siratóének megalkotására. Piroszmanasvili egyedi sorsát egyetemes érvé-
nyességgel elmesélni — nos, a hiba épp itt következett be; az el őadás he-
lyenként bizarr, összességében azonban közhelyszintre redukálódott. Min-
denképp említést kell tenni azonban a rendkívül tehetséges Adomasz Ja-
covszkisz díszlettervezőről, akinek színpadképe — egy elhagyatott illat-
szerbolt és egy patinás ikonosztázion különös összeszerkesztése — a vilni-
uszi előadás legemlékezetesebb részlete. 

A színi őrültségek hatalma címet viseli az antwerpeni Projekt 3-nak, 
illetve rendezőjének, a már említett Jan Fabrénak, ennek a sokoldalú, kí-
sérletező  kedvű  művésznek a kompozíciója, aki nemcsak kidolgozta az el ő-
adás koncepcióját és a színpadon megvalósította azt, a díszleteket és a 
fényhatásokat is ő  tervezte s a koreográfia is az ő  nevéhez fűződik. Fabre 
valójában Wilson és Pina Bausch törekvéseinek folytatója, összegez ője és 
autoritatív művészegyéniség lévén, azok továbbfejleszt ője. Wilsontól a sa-
játos zenei spektákulumot, a relatív színpadi id ővel való bánásmódot, Ba-
uschtól a táncszínházi kifejez őeszközöket vette át önmaga gondolatainak 
és reflexióinak közlésére. Kompozíciója mindannak a hatásnak visszatük-
röződése, melyet a huszadik század nagy színpadi reformátorai, Artaud, 
Gombrowicz, Bataille, Wilson és a többiek reá gyakoroltak, ugyanakkor 
kritikus szembesülés is e mesterek m űvészetével. Narrativitás helyett emo-
cionális reakciót sorakoztat, színészei mozdulatok és gesztusok sorozatá-
ból montázsolják össze az előadás jeleneteit, többszörösen ismételve, las-
sított egységekb ől, végsőkig kielemzett mozdulatokból és mozdulattöredé-
kekből. 

Maliból az afrikai színház :küldötteként a Bamakói Nemzeti Színház 
lépett fel a Falusi aggodalmak című  ,;európaias" tematikájú darabbal. Ki-
derül belőle, hogy napjaink bürokráciája a fekete földrészen is hasonló 
módszerekkel dolgozik, mint nálunk, s hogy a nép fiainak furfangja végül 
leszerelheti a basáskodó hivatalnokokat. A darab helyenként sikeresnek 
mondható társadalmi szatíra. Úgynevezett koteba stílust m űvelnek a ba-
makóiak, ami az egyik bennszülött törzs, a bambara hagyományos játék-
módja, voltaképp az ottani néz őkhöz közelálló, ismert folklórelemekre épít. 

Nem volt szerencséje a BITEF-nek a prágai Činoherni Klubbal sem. 
A jónevű  társulat Gogol kevésbé ismert komédiáját, a Kártyásokat hozta 
Belgrádba. Ha az orosz realizmus mesterének egyfelvonásosa nem is 
remekmű , de jól megírt, kettős csavarra épített történet a hamiskártyá-
sok világáról, az egymást kijátszó emberek ravasz színjátékáról. Ladislav 
Šmocek az ízig-vérig realista komédiához nem illeszked ő, mindent túl-
játszó előadásmódot találta ki, túlforszírozza., nemcsak groteszkbe, kari-
katúrába hajszolja a darabot. Ezzel mintha a darab is hitelét vesztené, 
hiszen a néző  elsősorban az eltúlzott gesztusokra reagál, nem hisz a 
történetben, a iküls ődlegességekre figyel és hamar el is unja ezt a hosz-
szúra sikeredett szkeccset. Ráadásul kedvenc színésze, a Kórház a város 
szélén című  sorozatfilmben megismert Josef Abrhám a megcsalatott csa-
ló, Iharev szerepében olyannyira dekoncentrált és hiteltelen, hogy csaló-
dásunk rögtön megkétszereződik. 

Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című  meseregényének szín-
padi változatával szerepelt a BITEF-en a belgrádi Jugoszláv Drámai Szín-
ház. Carlos Medina chilei rendez ő  nemrég már színpadra állította a Ber-
liener Ensemble társulatával, nagyjából hasonló koncepciót valósított 
meg ebben a belgrádi variációban is. A f őleg külsődleges effektusokkal 
azonban nem hatol Saint .Exupéry filozofikus meséjének mélyére, line-
áris képekben elmesélt történet, illusztráció marad el őadása. Ráadásul 
szájbarágó, didaktikus, semmi köze a fesztivál lényegéhez. 

Pár évvel ezelőtt már szerepelt a BITEF kísérő  programjában a 
zágrábi .Kugla ,glumište. Időközben ez az amat őr aivantgarde csoport há- 
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rom „alosztályra" szakadt, s mind a három az egykori kiáltványtól elté-
rő  egyéni utat választott ,kísérletezésében. A Kugla Uljesura a modern em-
bert feszítő  ellentmondásokat, a tudatalattit vizsgálja multimediálisnak 
nevezhető, sajnos nem túl izgalmas, de igaz amat őr lelkesedéssel fűtött 
produkciójában. A Kugla Kit formáció megőrizte az egykori utcaszínház 
hagyományát, aktuális mondanivalóval azonban nem tölti meg, inkább 
vizuális eszközökkel és és valójában csak sejtet, de gondolatai letisztá-
zatlanok, amorfok. A harmadik, a Kugla formáció el őadása őrjítően ag-
resszív audiovizuális kísérlet, nemcsak asszociál a mai kegyetlen világra, 
maga is brutális eszközökkel él annak bemutatása céljából s ráadásul 
valami hihetetlen pesszimizmussal zárja produkcióját, háborút, halált, 
megsemmisülést jósol. Artaud örömtáncot lejtett volna e szavakat nél-
külöző , fémes dübörgéseket, korbácscsattogásokat, akegyetlenség örjön-
gését, fékevesztett ritmust halmozó el őadás láttán. 

Rokonszenves holland társulás ütött tanyát ezután a régi belgrádi 
vár, .a Kalemegdan oldalában Az amszterdami Dogtroep fiatal szabadmű-
vészeket, szobrászokat, zenészeket, színészeket toborzott s a különböz ő  
művészeti ágak interakciójából, integrálásából alakul szórakoztató szabad-
téri produkciójuk, jellegét tekintve valamiféle huszadik századi comme-
dia dell'arte. Látványos tűzgyújtással kezdődik clowniádiájuk, a szer-
tartásos visszafogottság azonban gyorsan oldódik és heterogén temati-
kájú, hol csupán mulattató, hol szatirikus él ű  jelenetfüzériek humoros, 
mesés jelleget ölt. Szabadtéri show-m űsorukban mesefigurák, képzelet 
szülte vadállatok, sárkányok viaskodnak egymással, poénra hegyezett hét-
köznapi jelenetek elevenednek meg, szól a zene, petárdák robbannak, 
tűzijáték gyönyörködtet. Cirkusz, vásári színjátszás, happening elemei 
keverednek ebben a közönséggel jól kommunikáló, de puszta szórakoz-
tatásra készült előadásban. 

Rendezői Nagydíjat kapott Jürgen Flimm a kölni Schauspielhaus 
Faustjáért, de alkotását inkább a szándék, mint megvalósítása dicséri. 
Flimm előadása a menny és a pokol ígéreteiből kiábrándult ember műve, 
rezignált számvetés a világgal. Flimm a mi világunkat aposztrofálja, a 
nagy tettek lehetőségének megszűntét, Faust, az alkotó, a gondolkodó em-
ber kilátástalan magányát, reménytelenségét tárja fel benne. Az Úr el-
hagyta, Mefisztó sem elégedett, minden kiégett Faust körül. Mint az 
egyik német kritikus írta, „a tragédia els ő  részének előadása után nehéz 
elképzelni a folytatást, a Faust II-t, mert nagyon kicsi a valószín űsége an-
nak, hogy az a jeges, szibériai isten, aki, igaz, házipapucsban, de teljesen 
zárkózottan, megközelíthetetlenül bolyong a színen a darab végén s alig 
érthetően mormolja maga elé a földön fekvő  Margitra vonatkozóan: 
»Megváltatott«, valaha is megmentheti Faustot." Ő  is hiába adta el lel-
két, világmegváltó eszmék nem hajtják, szárnyaló gondolatai elfáradtak, 
kisszerű  kalandorrá züllik, aki igazából Margit sorsa felett se tud már 
megrendülni. Mefisztót követi, mert más útja nincsen. Flimm koncep-
ciója új ösvényt nyitott Goethe m űvének értelmezésében, aktualizálásá-
ban, s nagy kár, hogy a mesterségbeli képzettségükr ől neves német szí-
nészek alakítása mélyen alatta maradt a várakozásoknak. Valójában 
örömünnep volt a Fausttal való találkozás, filozófiájában inventív a ren-
dezői elképzelés, megvalósítása viszont már er ősen vitatható. 

Fesztiváli információnk feltehet őleg jobb kicsengésű  lenne, ha a wroc-
Iawi Teatr Wspolczesny az utolsó pillanatban nem mondja le vendég-
játékát. Camus Pestisét és Tadeusz Rozewicz Természetes szaporulat című  
darabját szándékozta bemutatni Belgrádban. Elszomorító viszont, hogy 
egy nagy hagyományú színházi találkozó végén mindenki ezt a két meg-
hirdetett s csak színvonalasnak feltételezett el őadást hiányolja. Pedig 
csupán a lengyel színjátszás, egy-egy meghívott képvisel ő  nem mentheti 
meg az egész rendezvényt. Sokkal többre van szükség, ha kell, társadal-
mi összefogással, hogy a BITEF szekerét megállíthassuk a lejt őn. Arról 
már kiszivárogtak hírek, hogy a jövő  évtől kezdve a fesztivál elválik az 
Atelje 212-től, melynek védőszárnyai alatt született és növekedett nem-
zetközi rangú fesztivállá. Időközben az Ateljét elhagyták azok, akiknek Öt- 
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lete nyomán a BITEF létrejött, az id ők is változtak, többé egy színház 
nem vállalhatja magára teljességében a szervezést, a jugoszláv f őváros 
közös ügye kell hogy legyen. A .BITEF, talán már a jöv ő  évtől kezdve, 
hathatósabb anyagi támogatással, önálló intézményként fog működni. 
Reméljük, tévelygésektől mentes szigorú koncepcióval. Addig is búcsúzva 
és könnyen búcsúzva a 18. rendezvényt ől, bátran kijelenthetjük, az idei 
BITEF legnagyobb élményét nem az él ő  színház, hanem — sajnos — az 
egyik mellékrendezvény, a filmszalagra vett színházi el őadások vetítése 
nyújtotta. Ez iránt óriási volt az érdekl ődés, némelyiket meg is kellett 
ismételni, hiszen a nézők és szakemberek legalább itt azt kapták, amit 
vártak. 

Dokumentumként pedig álljon itt a 18. BITEF teljes programjá, 
a hivatalos és nem hivatalos el őadásokkal együtt: 

Szeptember 17., 18. 
Vladimir Korosztilyev: Piroszmani, Piroszmani... 
Jaunimo Teatrasz, Vilniusz (Szovjetunió) 
Rendező : Eimuntasz Nekrosiusz 
Szeptember 17. 
A színházi őrültségek hatalma 
Projekt 3, Antwerpen (Belgium) 
Rendező : Jan Fabre 
Szeptember 18., 19. 
Falusi aggodalmak 
Theatre National, Bamako (Mali) 
Rendező: Moussa Maiga 
Szeptember 19., 20. 
Nyikolaj Vaszilevics Gogol: Kártyások . 

Cinoherni Klub, Prága (Csehszlovákia) 
Rendező : Ladislav Smoček 
Szeptember 20. 
Antoine de Saint-Exupéry: A . kis herceg 
Jugoszláv Drámai Színház, Belgrád (Jugoszlávia) 
Rendező : Carlos Medina 
Szeptember 21., 22. 
Kugla Glumište, Zágráb (Jugoszlávia) 
Ende oder Wende — Kugla Ulješura 
Kis tanulságos jelenetek - Kugla Kit 
Csillapítatlan rezgések — Kugla 
Szeptember 23., 24. 
Automata jelenetek 
Dogtroep, Amszterdam (Hollandia) 
Kollektív rendezés 
Hinkemann retrográd történés 
Gledališče Sester Scipion Našice, Ljubljana (Jugoszlávia) 
Szeptember 26. 
Imagománia 
Dogtroep, Amszterdam (Hollandia) 
Szeptember 28., 29. 
Johann Wolfgang Goethe: Faust 
Schauspielhaus, Köln (Német Szövetségi Köztársaság) 
Rendező : Jürgen Flimm 
Szeptember 29. . 

Hemiszférák 
Molissa Fenley and dancers, New York (Egyesült Államok) 
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Szeptember 29. 
Elsötétítések 
Előadja: Sonja Vučićević-Popović  (Jugoszlávia) 

BITEF A FILMSZALAGON — küföldi színházi el őadások felvételei 
Robert Wilson: A néma pillantása 
(Az 1971-ben készült el őadás 1981-ben felvett rövidített változata; 
Egyesült Államok) 
Robert Wilson: Polgárháborúk 
(A kölni Schauspielhaus előadását Jürgen Flimm rendezte filmre 
1984-ben) 
Anton Pavlovics Csehov: Cseresnyéskert 
(A Manfred Karge—Matthias Langhoff által rendezett el őadás 1982-
ben került filmszalagra. Játssza a bohumi Schauspielhaus társulata.) 
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CSORDÁS MIHÁLY 

EMELKEDŐN 
KÉT SZÍNHÁZI BEMUTATÓRÓL 

Kicsit késtek az új színházi évad els ő  bemutatói: a Szabadkai Népszínház 
magyar együttese szokásos őszi nagy turnéit bonyolította le, az Újvidéki 
Színház gárdája párhuzamosan két el őadást készített elő  ... 

A színház ismerője jól tudja: a késés nagyon jót vagy nagyon rosszat 
jelenthet a társulatoknál. Nagyon jót, ha az id őt a darab finom;  lelkiisme-
retes megmunkálására, jeleneteinek aprólékos kidolgozására fordítják; na-
gyon rosszat, ha bizonytalan irányba indulnak el, s aztán, a végleges meg-
oldások meglelésekor derül ki, hogy ezt is, azt is meg kell változtatni, egé-
szen új koncepciót kell kiötleni .. . 

Mondhatjuk úgy: a mostani késlekedések indokoltak voltak? Mond-
hatjuk nyugodtan. Primož Bebler és Harag György egyaránt jó, színvo-
nalas előadással lepett meg bennünket, még ha egyikben is, másikban is 
akadnak gyengébb részek, „kifelejtett" vagy feleslegesen beiktatott jelene-
tek. Közöttük stílusban persze óriási volt a különbség, ami természetes is. 
Ezt a különbséget regisztrálhatjuk, de óvakodnunk kell a mindenkori kri-
tikusi kísértéstól, hogy az egyik színház játékstílusát, célkit űzéseit kérjük 
számon a másikon. Hiszen más-más arculatú, jelleg ű  együttesek teljesít-
ményeit értékeljük. 

Ha általánosítani szeretnénk — a színvonalat mérve joggal tehetjük —, 
megállapíthatjuk: magasan az emelked őn halad felfelé, az eddig elért leg-
nagyobb magasság irányába, mindkét együttes. 

CSÚSZKÁLÓ VILÁG 

Ranko Marinkovićnak, az ötvenes és hatvanas évek ismert és Krle-
ža mellett legtöbbre tartott horvát írójának a világirodalmi rangú drámá-
ját, a Glóriát, sok színpadon, sokféle rendezésben láthatta a közönség; kü-
lön a szabadkai is megismerhette egy változatát már 1965 októberében, 
amikor Romhányi Ibi játszotta a címszerepet. 

De a Glóriát 1955 ótaszinte állandóan ott találjuk az ország valame-
lyik színpadán. Fényéből, érdekességéb ől azóta sem veszített. Tömény lí-
raja, drámaisága vonzza a rendez őt, a díszlet- és jelmeztervez őt, a színészt, 
a nézőt. Sok felfogásban mutatható be, feler ősíthetők ilyen vagy olyan stí-
lussajátosságai, de hogy végül melyik megoldást választja a rendező, az 
csakis tőle függhet, és még véletlenül sem a vele szemben támasztott el-
várásoktól. (A modernség vagy hagyományosság különben sem értékmér ő .) 

Primož Bebler vitathatatlanul hagyományos színpadi eszközökkel for-
málta meg mostani előadását, szerencsésen tájékozódva mind a tételdráma 
súlyos mondatai, mind a rendelkezésre álló művészi kvalitások között: a 
mű  °lényegi mondandójára koncentrált, és a legjobb szerepformálási lehet ő-
ségeket villantotta fel Jónás Gabriella, Korica Miklós, Pataki László, Ko-
vács Frigyes és , a többiek szeme előtt. Azt a feladatot kellett becsülettel 
ellátniok, amelyet ellátott majdnem két évtizede ugyanennek a színháznak 
az akkori gárdája. 

A hagyományokhoz való ragaszkodás jegyében készült hát el az új 
produkció, amelyben a rendez ő  a mirákulum legjellemzőbb sajátosságait 
domborította ki: Jónás Gabriella a jó hangszer tiszta hangján közvetíti 
finom líraságát, Korica Miklós pedig ugyanennek a hangszernek a csúfoló-
dó zörejeivel rekeszizmokat rángató cinizmusát, iróniáját, fanyar humorát. 

A csodát, legendát feldolgozó dráma két f ő  eleme: a líra és a mor-
biditás. Egy kiszolgáltatott sorsot példáz Glória rövid, de ellentmondások-
tól feszülő  élete. Primož Beblernek sikerült megmutatnia ebben a sors- 
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ban a különféle társadalmi erők játékait, azután beleszőnie olyan emberi 
érzéseket, mint a szerelem, a szül őapához való ragaszkodás. Glóriából az 
egyházi érdekek „csinálnak" él ő  szentet, azaz viszik rá a „kegyes" vagy 
kegyesnek elhitetett csalásra, hogy egyéniségét megtagadva elvállalja a neki 
szánt szerepet: a templomban behelyettesítse a nem létez ő  Mária-szobrot. 
Szépségével manipulálnak a papok — igyekeznek általa több hiv őt a temp-
lomba vonzani. 

Ám a mirákulum (csodát, legendát feldolgozó színpadi m ű) belső  
viszonylatait kevésbé tárja fel Primož Bebler rendezése: az utasításai nyo-
mán sem Glória-Magdaléna, sem a cinikus Don Zane, sem a karrierje ér-
dekében semmilyen aljasságtól vissza nem riadó Don Jere nem lép ki a 
színpadon a maga kicsiny mozgásköréb ől, hogy a többiekhez való kapcso-
lataiban sokrétű, bonyolult lényként mutatkozzék meg. Ez utóbbi figurá-
ját Kovács Frigyes nagyon kevés eszközzel formálta meg, a jellemét kibon-
tatlanul hagyva. 

A Stojan Vujičić  és Csuka Zoltán fordításában az együttes rendelke-
zésére álló igen jó drámaszöveg a teljesebb megjelenítésre is alkalmat 
adott volna. A szereplők jellemének további differenciálisával, cselekvé-
seik részletesebb megokolásával izgalmasabb teljesítmények tanúivá tehe-
tett volna bennünket a rendező. A fiatal apáca és pap egymás iránti érzé-
seit is csupán tendenciáikban jelezte. Így tulajdonképpen aligha hihetjük el 
neki, hogy Glória valóban szerelmes lett Don Jerébe, s hogy az viszont úgy 
imádta őt, ahogyan a záró jelenetekben láttuk. 

A jellemábrázolásban tapasztalható hiányosságokat azonban részben 
pótolja ebben az el őadásban a magas fokra fejlesztett vizualitás, ennek 
részeként Hupkó István „kétarcú" díszlete: egy vasrudakból épített ha-
talmas konstrukció, amely a színpadot három szintre tagolja, s az egyik 
oldaláról cirkuszt, a másikról templomot jelképez. Ez a- díszlet szabja meg 
a színpadi történések jellegét, indokolja a színészi megoldásokat, noha 
maga sem egészen konkretizált. Funkcióját jelképességével mégis jól tölti 
be: misztikussá varázsolja a lelke nyugalmát hiába keres ő  szerencsétlen 
kis apáca életét. Glóriát naivságánál és az orránál fogva vezeti a rögesz-
méibe részegült, karrierista pap, aki folyton a püspöknek udvarol, nyil-
vánvalóan a ranglétrán való feljebb lépés reményében. A temlomi szem-
fényvesztés eszmei szerz ője és kivitelezője is 6: Glória szoborként üljön a 
hivők elé, a Szűzanya megtestesítőjeként, hogy hozzá imádkozzanak az 
emberek. Mindennek ábrázolásában hát csakugyan lehet (és van is) szerepe 
a vizualitásnak. 

Hupkó István színpadán mintha világok csúszkálnának idébb-odább, 
lejjebb-feljebb. Tulajdonképpen csúszkálnak is a m ű  főhőse, a cirkuszi 
artistanőből lett apáca, Glória-Magdaléna nővér körül, aki arcán megérezte 
a halál leheletét: retteg attól, hogy el őbb-utóbb lezuhan a trapézról. Akara-
tára támaszkodva ezért tagadta meg a cirkuszt, de az .apácaéletb ől való 
kiábrándulás után nincs hova mennie, csak vissza a cirkuszba, ahol immár 
önként vállalja a halált. 

A tragédia: sötét színeit er ős ecsetvonásokkal mázolja az el őadás pa-
lettájára Primož Bebler, a sorsszer űség szép elégiáját alkotva meg. A 
darab emlékezetes része Pataki László cirkuszigazgató-faltaláló Kozlovi ćá-
nak a templomi jelenete: az apa felismeri a Mária-szoborban saját lányát. 
A drámai feszültség gyújtópontjában alakítja itt szerepét, sok tapasztalat-
tal, a szabadkai színpadon mindig szívesen látott színész. • 

Összhangban a rendezői törekvésekkel, Angelina Ačlagić  jelmezei a 
hagyományos színjátszást ígérik már a plakátról-színlapról-fényképr ől: 
apácaruha, papi reverenda, cirkuszi dressz és palást ... 

Minden „összejátszott" hát azért, hogy a régi id ők Glóriája támadjon 
fel Szabadkán most, egy gördülékeny el őadásban. Igaz, néha kicsit túl-
magyarázta a rendező  a maga szimbólumait, kicsit túl is írta a saját forga-
tókönyvét (a zárójelenet nélkül is megértettük volna, mi történt Glóriával), 
de mégis maradandó színházi élményben részesített bennünket. 
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PÓLUS ÉS ELLENPÓLUS 

Újra Harag Györggyel találkozhattunk Újvidéken. Mostanra mintha 
ráunt volna a bennünket annyira jellemző  elvárásainkra: abszurdot, mo-
dernet akarunk! Igaza van ebben az unalmában. A m űvet nézzük, azt 
elemezzük előbb, s aztán kezdjünk válogatni a hozzá ill ő  stílussajátosságok 
között! Kao Hszing-csien egyfelvonásosáról beszélve egy, a Magyar Szónak 
adott interjújában szatirikus éllel mondja: „A buszmegállót én nem sorol-
nám az abszurd kategóriájába. Azt kell hogy mondjam, én nem tudom, 
mi az, hogy abszurd. Az abszurd dráma szerintem kier őszakolt kategória." 

A buszmegálló esetében valóban jobb, ha elkerüljük az efféle meg-
nevezéseket: az alig negyvenvalahány éves, de máris világhírnévre szert 
tett kínai szerző  darabjában ,;kínai módon" keverednek a stílussajátossá-
gok, a szocialista realizmustól a morbidig. Mindenb ől „jut is, marad 
is", s így aztán Harag György tetszése szerint válogathat bel őlük. A 
rendezőt azonban sokkal inkább foglalkoztatja a produkció gondolati 
magvának a termékeny talajba ültetése. „Semmi, vagy csak nagyon kevés 
ésszerűség érvényesül az életünkben" — mondja ezzel az el őadásával, 
Kao■ Hszing-csiennek éppen ezt az üzenetét továbbítva felénk. Szabadon 
bánhatott a szerz ő  reá bízott hőseivel, az utazni vágyó öregapóval, lány-
nyal, faragatlan fickóval, szemüvegessel, családanyával, mesterrel, Vang 

- üzletvezetővel. És persze a titokzatos hallgatag férfival, aki az el őbbiek 
alkotta pólus mellett az ellenpólust képviseli, azt az embert, aki egyedül 
próbálkozik boldogulni, s természetesen próbálkozása kudarcba fullad... 
Bennük nemcsak azt mutatta meg, amit mindenki már a drámát olvasva 
észrevett — a kisember vágyát az érzelmi-gondolati kiteljesülésre (je-
len esetben a számára fontos találkozásra, cselekvésre készül ődve) — , 

hanem azt is, amit csak a lélekbe látó szem érzékel: a másképpen és 
másképpen viselkedő  emberek egyforma zavarát az eléjük kerül ő  nevet-
ségesen kicsiny akadály el őtt. Mert az akadály valóban kicsiny: kiderül, 
hogy a város nincs is olyan messzi, tulajdonképpen gyalogszerrel is 
könnyen elérhető. A feléje való elindulásig mégis jelképes esztendők tel-
nek el a buszmegállóban. Az ember tehetetlenségét, akaratszegénységét 
ábrázolta biztos tollal a neves kínai író és jelenítette meg színpadán 
Harag György. Több szinten, több stíluskörben mozogva közben és moz-
gatva szereplőit. Lengyel Gábor misztikus zenéje révén sikerült a fölé a 
valóság fölé emelkednie, amelyet realista színházi eszközökkel hoz elénk. 
Persze, kétféleképpen funkcionál ez a realizmus is: közvetlenül és köz-
vetetten. Az utóbbi módon úgy, hogy mozaikképeivel szimbolizál emberi 
tulajdonságokat, lelki folyamatokat a produkció. S teszi ezt a néz őkkel 
szinte testközelben; ugyanis ebben az el őadásban mindenki a színpadon 
foglal helyet ;  a különbség a szereplők és nézők között csak annyi, hogy - a 
nézők. nem Doira Levinta díszletének vaskorlátai között, •hanem azokon 
kívül „várnak az autóbuszra". 

Miért is várakoztatja Kao Hszing-csien és Harag György a darab 
hőseit a városon kívüli buszmegállóban? Hogy ebben a kiélezett helyzet-
ben ábrázolhassák életüket, gondolkodásmódjukat, érzéseiket. Tulajdon-
képpen nem is az a fontos • ebben a drámában, hogy mit csinálnak, vagy 
egyáltalán csinálnak-e valamit a hősök, hanem hogy miként reagálnak 
egyes élethelyzetekre. Reagálásuk meglehet ősen morbid, ugyanakkor jel-
lemző  is az emberekre, akiknek életét a megszokásók, a berögzöttségek 
uralják, s akik a szokatlan helyzetekben nem találják fel magukat. 

Igaza van Harag Györgynek: az abszurd nem meghatározó jegye 
ennek a darabnak, amely esetleg csak küls ő  formájában lehet rokon 
Beckett művével, a Godot-vál. Abszurddá csak benne az id őviszonylatok 
megbomlása teszi, ami nélkül a mondandója nem sokat változna, csupán 
realista színei válnának élénkebbé, er ősebbé. 

Kao Hszing-csien hősei, mind a nyolcan, ugyanazt sugallják sor-
sukkal: a kisember apró boldogsága nagyon nehezen érhet ő  el; akkor 
is csak összefogással, együttesen. A buszmegállóban .soha meg nem álló 
buszokra várakozó emberek közül egyeseknek valóban be kellene utaz- 
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niok a városba, nembeli lényük kiterjedésének színhelyére, mások csupán 
passzióból rándulnának ki, ám senki sem visszakozik: sorstársakká lettek, 
egy közösséggé formálódtak, s tulajdonképpen kezdik jól érezni magukat 
ebben a szerepükben. Aki nyugodtan hazamehetne, az sem megy. Maga-
tartásukra nincs magyarázat, mint ahogy semmiféle tömeg őrületre sincs. 
A kulturális forradalomra sem. Az es ő  elől a szerző  jelképes ponyvavász-
na alá bújva várják az emberek, mi történik velük. Kiszolgáltatottan 
tehetetlenségüknek. 

Doira Levinta szimbólumokból épített díszlete, a párhuzamos két 
vaskorlát, amely a szokványjelszavakat tartalmazó transzparensek töme-
gére néz egyfelől, másfelől pedig a vörös alapról sejlő  koszorús portrék 
sorára, eleve megszabja a nyolc drámah ős életének határait. Lázadásuk 
várható, ám semmiképp sem terjedhet túl azon, hogy esetleg jócskán 
összeverik egymást, vagy a kezük ügyébe es ő  vasrúddal jókorákat a 
korlátra sújtanak, hogy cseng-bong belé a terem ... S — a kínai irodalom 
jellegzetessége! — ez nevelő  hatással van rájuk: e megnyilvánulásokkal 
párhuzamosan formálódik, alakul személyiségük. Gyengesége ez a darab-
nak, amelyet a rendező  nem védhetett ki, nem pótolhatott valósabb 
értékekkel, hiszen része a kompozíciónak. A szocialista realizmus szála-
mait sem húzhatta ki a szövegb ől, mert nélkülük az csonka maradt volna, 
s aligha használható. 

Végezetül azonban megállapíthatjuk: értékes el őadás született meg 
most Újvidéken, amely még csak nem is sorolható a maguk sablonját 
kitermő  „valamire várni"-féle modern produkciók közé. Inkább kollektív, 
mint egyéni teljesítmények fémjelezték a bemutatót — speciális feladat 
várt ebben a darabban mindenkire: csak úgy alakíthatta sikerrel szere-
pét, ha szerencsésen kapcsolódott be az egyenrangú partnerek zökken ő -
mentes .  összjátékába. Fejes György, Pásthy Mátyás és Földi László nyúj-
totta a legjobb színészi teljesítményt, úgy, hogy az els ő  a darab szimbo-
likájára, a második realizmusára, a harmadik pedig filozofikumára han-
golta művészetének hangszerét. 

Az új előadás érzékeny iránytűként jelzi az irányokat, amelyek felé 
az Újvidéki Színház gárdájának tájékozódnia kell, ha eddigi eredményeit 
tetézni szeretné. Ezek: a korszer ű  játékstílus, a gondolatiság és a ren-
dezői koncepció. 

Ranko Marinković : GLÓRIA (dráma). Fordította: Stojan Vuji č ić  és Csuka Zoltán. 
Rendezte: Primož Bebler. Szerepl ők: Jónás Gabriella (Magdaléna n ővér, illetve Glória), 
Pataki László (Ricardo Kozlović , illetve Floki Fleche), Barácius Zoltán (püspök és Don Florio), 
Kovács Frigyes (Don Jere), Korica Miklós (Don Zane), Szél Péter (Tamás), Karna Margit (anya), 
Medve Sándor (Tóni) és kaszkad őrök. Díszlettervező : Hupkó István. jelmeztervez ő : Angelina 
Ačlagič . Zene: Lengyel Gábor. Bemutató: 1984. október 12-én, pénteken, a Szabadkai Nép-
színház nagytermében. 

Kao Hszing-csien: A BUSZMEGÁLLÓ (egyfelvonásos). Fordította: Polonyi Péter. Ren-
dezte: Harag György. Szerepl ők: Szilágyi Gábor (hallgatag férfi), Fejes György (öregapó), 
Banka Gabriella f. h. (lány), Bakota Árpád (faragatlan fickó), Földi László (szemüveges), 
Ábrahám Irén (családanya), Sinkó István (mester), Pásthy Mátyás (Vang üzletvezet ő). 
Díszlet- és jelmeztervez ő : Doira Levinta. Zeneszerző : Lengyel Gábor. Bemutató: 1984. október 
18-án, csütörtökön, az Üjvidéki Színház színpadán. 
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OL VAS ÓNAPLÓ 

AZ ÉRTELEM NAGY KALANDJA 

VARGA ZOLTÁN: Búcsú az utópiától. 
Forum, Újvidék, 1984. 

Varga Zoltán eddig megjelent szépirodalmi alkotásaiban mindig jelen 
volt a „filozófiai töltés", a szerz őnek minden esetben volt valamilyen 
„mélyebb" mondanivalója. Természetesen ez a moralizáló hajlam növel-
heti , a keletkezett mű  értékét, de le is vonhat bel őle. Varga Zoltánnak 
épp azok az alkotásai a legsikerültebbek, amelyekben az irodalom és a 
moralizálás együttélése harmonikus egység, amikor is az alkotásbeli való-
ságból mintegy észrevétlenül jutunk el a , ;tanulsághoz", azaz a moralizá-
lás tulajdonképpen nincs jelen magában a műben, de az olvasás után óha-
tatlanul eljutunk a morális tételhez. Kevésbé sikerültnek tekinthetjük 
ellenben írónknak azokat az alkotásait, amelyekben a moralizálás domi-
nál, amikor is igen hamar nyilvánvalóvá válik: szerz őjük azért „találta 
ki" őket, hogy moralizáló kedvének és hajlamának keretül szolgáljanak. 
Ilyenkor a megírt történet mesterkélten hat, a parabola — Varga Zoltán, 
épp moralizáló hajlama miatt, kedvenc műfaja — nem meggyőző  és erőt-
len. E moralizáló hajlam mind tudatosabb bevetésének és térhódításának 
lehetünk tanúi írónk opusában legújabb szépirodalmi alkotásait olvasva 
(Hallgatás, Tücsök a hangyabolyban), hogy aztán a mérleg végleg a mo-
ralizálás oldalára billenjen. Legújabb kötetében, megszabadulva a szép-
irodalmi tehertől, immár belefáradva a példatörténet keresésébe vagy 
esetleg kifundálásába, már csak a moralizáló Varga Zoltán áll el őttünk. 
Ez a kötet egyszerre büszkeséggel és sajnálattal tölthet el bennünket. 
Büszkék lehetünk arra, hogy tájainkon van egy alkotó, aki nagy felel ős-
séggel, véges ismereteinek tudatában, de ugyanakkor nagy olvasottság-
gal és a belőle természetszerűen fakadó tájékozottsággal műveli a tanul-
mány és esszé műfaját, de ugyanakkor sajnálhatjuk, hogy egyel őre bú-
csút intett a regénynek és elbeszélésnek, bár szinte biztosra vehet ő, hogy 
előbb-utóbb visszakanyarodik a szépprózához. 

Talán azzal kezdődött, hogy regényeiben és elbeszéléseiben a h ősök 
mind többet kezdtek el gondolkozni az „ember", az „emberiség" szintjén, 
mintegy 'megszűntek egyénnek, egyednek lenni: típusokká váltak. A Hall-
gatás nyitónovellájában az emberiség egész sorsa filmszer űen lepereg 
előttünk, ebben a tanulmánykötetben pedig a szerz ő  még hátrább lép és 
az állatok társadalmát teszi vizsgálódása tárgyává, mert azok körében is 
keresi az örök „emberit", vagy esetleg másra döbbenjen rá: milyen sok 
állatit hordozunk magunkban mi, akik e természet és civilizáció koroná-
jának tekintjük magunkat. 

Köztudott, hogy Varga Zoltán könyvismertetéssel is foglalkozik. Elő-
ször szépirodalmi művekről mondta el észrevételeit, de aztán más köny-
veket is vizsgálgatni kezdett. Olyan m űveket, amelyeknek tárgya a cso-
portos élés, a társadalom, az élet megnyilvánulásai és jelenségei. S így 
van ez ezzel a kötetével is. Az els ő  írások tulajdonképpen lazább könyv-
ismertetőként hatnak, majd az olvasott könyv vagy annak egy mozzanata 
indítékul szolgál a még szabadabb bölcselkedéshez, és az immár szétveti 
a könyvismertető  konvencionális kereteit, hogy aztán a kötet záróírásai-
ban teljességében kibontakozzék a szerz ő , levetve magáról az előző  mű-
faj béklyóit és más műfaj, az esszé kötetlenebb hangnemét szívesen el-
fogadva, gondolatait merészen és a maga feloldottságában, könnyed játé-
kosságában juttassa kifejezésre az olvasó megért ő  jóváhagyásától kísérve. 
Az így kibontakozott gondolatgazdagság már az els ő  pillantásra meg-
hökkentő , majd bénító, mondhatnánk elámító. Hogy mégis valamilyen 
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rendet teremtsünk a szerz ő  észrevétel-erdejében és hogy eljussunk a 
könyv alapgondolataihoz, hogy felfedjük, hogyan is viszonyul írónk vilá-
gunkhoz, talán az lenne a legcélszerűbb, ha egy-egy munkát átfésülve 
kíséreljük meg a lassú áthatolást a lényeghez. 

Varga Zoltán egy alkalommal (véletlenszer űen vagy céltudatosan, az 
utóbbiban kételkedem) egy könyvet olvasott a csimpánzok viselkedésé-
ről. Figyelmét megragadta, mert felfedezte az állatban az embert, és for-
dítva. Írása a könyvről, tanulmánykötetének nyitóírása, nem sokkal több 
a könyvismertetésnél, mivel inkább „elmeséli" az olvasottakat, kiemeli a 
számára felfedezésként ható észrevételeket. A könyvben a ,;honnan jöt-
tünk, hova megyiink?" kérdésre szeretne választ találni, de természete-
sen nem kap. Már itt tapasztalhatjuk Varga Zoltán egyik elvárását: a 
tudománytól várja a még megválaszolatlan kérdések megoldását. Ki . kell 
emelni egy kulcsfontosságú megállapítását is, amély hatványozott fontos-
ságú lesz majd későbbi, valójában önálló esszéiben: „a hierarchia - az osz-
tálykülönbségek megszűnése után is létezni fog". Felfedezi, az állati és 
emberi társadalom közötti hasonlóságokat; de ett ől egyelőre nem jut 
tovább, az összegez ő, némileg szintetizáló és interpretáló írás csak kísér-
letezés, óvatos lépések megtétele a szerz ő  számára még šokban ismeret-
len területen (kés őbb „ingatagnak" nevezi jómaga). 

A következő  három írás a maga módján egy egységét képez, mivel 
témája közös: a kiállás az „emberi" élet mellett, avagy -- mint ahogyan 
az első  alcímben áll — gondolatok az élet értékér ől. Az első  alkalommal 
Czeizel Endre méltán népszerű  előadássorozata a képernyőről és az azt 
követő  vita az indíték az önálló gondolatok.. kifejtéséhez. A- torzszülöttek 
sorsát •taglalva a szerz ő , . a maga . korlátozott mozgásképessége ellenére, 
vagy épp amiatt, erőteljesen - elutasítja a merő  vegetálásból fakadó bol-
dogságérzetet, mert az _ ember nem csupán biológiai, hanem társadalmi 
lény is egyúttal. Számára az aktivitásból fakadó öröm egyenl ő  a boldog-
sággal. Nem kerülik el figyelmét azok a jogi problémák sem, amelyek a 
tárgyalt témakörrel kapcsolatosak és azokat is ismerteti, igaz, rövidén. 
, ;A magam makacs és akár, »kérlelhetetlennek« is mondható racionaliz-
musa ...", Orja ebben a tanulmányban, amely már valóban az, hiszen jó-
val felszabadultabb és több eredeti észrevételt tartalmaz, mint az els ő  
írás, és már,  itt kiderül, hogy .a szerz ő  az értelem megszállottja, a ráció 
az, ami elméjét és tollát arányítja. Épp ez a kérlelhetetlen racionaliz-
mus juttatja el a végkövetkeztetéshez; hogy a társadalmi lénynek- nem 
tekinthető  torzszülött életének fájdalommentes : kioltása nem lenne b űn, 
de nyomban felvillantja e nézet ellenpontját is: veszélyes precedens lehet-
ne ennek a logikus gondolatsornak a realizálása, mivel nyomban felsejlik 
mögötte a manipulálás, a visszaélés szörnyképe. Tehát az eluralkodott 
ész félelmetes veszélyeket hozhat magával! 

Hódi Sándor könyvét olvasva az öngyilkosságról mint jelenségr ől, 
Varga Zoltán visszakanyarodik a könyvismertetés vonalára. Érdemes ki-
emelni azonban ennek az írásnak alapgondolatait, mivel mintegy hidat 
képeznek az előző  és a következő  írások között. „Nem az öngyilkos sze-
mélyében kell tehát keresnünk a baj okát els ősorban, hanem rajta kívül, 
az emberi környezetben, a társadalomban", állapítja meg, majd leszögezi: 
,;Az öngyilkosság üzenet az élőknek. Paradox kiállás az élet mellett. A 
teljes emberi élet mellett, amely több a vegetálásnál. Itt: találkozik tehát 
a torzszülött és az öngyilkos: az egyiket a természet, a másikat a társa-
dalom akadályozza meg a teljes emberi élet méltó kibontakoztatásában. 
S a következó, a halálról szóló írás, amely újra az esszé hangján szólal 
meg, és amelynek indítékául épp a felülmúlhatatlan esszéíró, Cs. Szabó 
László egy esszérészlete szolgál, miután rövid történelmi áttekintést nyújt 
az ember és halál viszonyáról, így foglalja egy mondattöredékbe a szerz ő  
legbensőbb mondanivalóját: „ .... legfőképpen mégis a gazdag, alkotó 
értékeket megvalósító életet hátrahagyók képesek leginkább a végs ő  szem-
benézésre". Ez az írás már kissé elvont, „tanulsága" nehezebben kivehe-
tő, talán azért, mert mindjobban a felszínre tör a- .szerz ő  egy másik (az 
első  a ,kérlelhetetlen" értelemre való támaszkodás)- nézete.: ez pedig mé-
lyen intellektuális szkepticizmusa, . amely nem engedi Vargát a végletek 
felé eltávolodni és amely láttatja vele minden érem mindkét oldalát. S 
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ha már így kiemeltem Varga Zoltán elkötelezettségét a teljes élet mellett, 
idézni szeretném tömörsége miatt .megragadó gondolatát err ől a teljes 
életről: „ ... az emberi érték fogalma semmiképp sem választható el olyan 
emberi attributumoktól, amilyen az értelem, a kreativitás, az etikus gon-
dolkodás képessége;  és az érzelemgazdagság, mindazoktól az emberi tulaj-
donságoktól tehát, amelyek az ember autonóm személyiséggé válásának, 
egyéniséggé formálódásának lehet őségét leginkább magukban hordják." 

Némi borúlátás fedezhető  fel következő  munkájában, amelyben — 
Hódi Sándor egy írásának olvasása ürügyén — felteszi a kérdést: vannak-e 
olyan valóságos emberi közösségek, amelyeknek vannak igazi ünnepei, 
a válasza: nincsenek, nem is voltak. Mert a mai illúziós örömélmény, 
szerinte, a félelemb ől születik és célja „minél távolabbra lehet őleg a hét-
köznapoktól". Még a feltételesen „jólét-társadalmakban" sincs igazi öröm-
élmény, mert azokban az unalom üti fel fejét, márpedig Varga Zoltán vé-
leménye szerint a „munka nélkül" maradt értelem legalább olyan, ha 
még nem nagyobb veszélyt rejteget magában, mint az értelem diktálta 
rend szigorú betartása. A végs ő  következtetés: a mai fejl ődés fokán az 
egykori ünnepi és kivételes megsz űnt ünnepinek és kivételesnek lenni. 
Ez a részigazságot tartalmazó megállapítás mintegy visszatükrözi ennek 
a remekbe szabott, merőben önálló gondolatokat és ötleteket magában 
foglaló esszének az alaptételét. S valahol ott húzódik meg a súlyos kér-
dés, a kérdés, amely őt, az alkotó írót, különösen aggasztja: vajon mi 
lesz .a sorsa a művészetnek az eljövendő  problémamentes világban, amely-
ben a létproblémák megoldottak? De nyomban be is látja, hogy világunk-
ban a még megoldatlan ellentmondások uralkodnak, a gondtalan társa-
dalom egyelőre utópia. Az utópia képe, a jövőbevetítés játékos lehet ő-
sége aztán olyannyira megragadja, hogy a két következ ő, a maguk szel-
lemességében sziporkázó esszében már az utópia fogalma dominál. 

Mert a Bolondok és szabványemberek című  tanulmányában is kibon-
takozik egy olyan jövőkép, amely az értelmen alapul, de „az értelem 
látomásai mindig félelmetesek". Arról van szó, hogy S. Szász amerikai 
pszichiáter könyvét olvasva szerz őnket újra magával ragadja a morali-
zálás. Ez alkalommal a téma: milyenek az egyén kibontakozásának lehe-
tőségei világunkban? Abból indul ki, hogy a társadalom elítéli azokat, 
akik „mások", azaz nem hajlandók elfogadni a többség által elismert 
normákat, magatartásformákat. Mert Varga Zoltán szerint a normaelle-
neseknek két lehetőségük van: vagy kitartanak másságuk mellett (és a 
társadalom megbünteti őket ezért), vagy pedig alkalmazkodnak, ami a 
szerző  szerint nagyjából egyenlő  a behódolással. _ Ezzel kapcsolatban rész-
igazságos a megállapítása, miszerint az irodalom normálisellenes, hogy „az 
irodalmi művet egyéniségek egyéniségekről egyéniségek számára írják". 
Erősen vitatható az a következtetés, hogy a kényszer ű  alkalmazkodás nem 
más, mint szabadságvesztés, és az szabad tulajdonképpen, aki önnön kö-
rébe bezárkózva „nem áll szóba a világgal". A rendkívül izgalmas és né-
mileg elvont írás végén a szerző  konkrét javaslatot tesz a jövőre nézve, 
amely talán megoldaná a bolondok és szabványemberek közötti feszült-
séget: az alkotó egyén (tehát a normaellenes) szabadon alkosson, a szab-
ványember) pedig reprodukáljon, ne kreáljon. Merőben utópista elképze-
lés, amelyet jómaga iás 'kétségbe von, s őt megdönt a két zárótanulmány-
ban. Azokban bizonyítja be, hogy a ,,különböző  emberi adottságokon 
alapuló" szelektív társadalomról szóló elmélete egyszer űen megvalósít-
hatatlan. Az értelem képtelen feloldani a csomót, az utópiától a szerz ő  
kénytelen búcsút . venni. Teszi azt viszont olyan könnyed szellemességgel 
és intellektuális fölénnyel, amelyet épp az értelemnek köszönhet. 

Máskor a rákos sejtekről olvas. Innen már csak egy lépés a bio-
lógiai szervezet irányában és máris felteszi a kérdést: mi a különbség a 
biológiai és társadalmi szervezet között? Valójában, e két tanulmányban, 
amelyre méltán lehet büszke a kortárs vajdasági magyar irodalom, ma-
gas szintű  és szerteágazó, talán túlságosan is elburjánzó elmefuttatásnak 
(igazság szerint a szerz ő  elméje nem fut, hanem bámulatos távokat szé-
dületes sebességgel megtéve száguld) lehetünk tanúi az egyén és társada-
lom viszonyáról, amelyet a megvalósíthatatlan és játékos utópia kivetített 
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riasztó képe zárja le. Talán felesleges az aprólékos, de nyíltságában le-
fegyverző  lendületvétel, mondjuk: fogalomtisztázó nyitás, amelyet Varga 
Zoltán produkál, midőn nekiindul a mélységeknek és magasságoknak. 
Kényes téma körül forog a körkörös elmemozgás: a szerz ő  a hierachia 
örökös fennállását igyekszik meggy őzően bizonyítani. Jómaga elutasítja 
a dolgok megkövesedett rendjét, mert az a szabadságvesztést rejti magá-
ban, ugyanakkor elméje elveti az anarchiát. Szerinte az ember nem lehet 
,kis csavar egy nagy gépezetben", az önfeláldozás nem lehet a társadal-
mi rend alapja, mert az ember mindig egyéni érdekeit tartja szem el őtt 
és a legfontosabbnak. A biológiai szervezet tökéletes, a társadalmi soha-
sem lehet, mert az egyéni tudat állandóan a változást igényli. A biológiai 
rendszer másolása ;  mondjuk a falanszterrendszer, inkább joggal elret-
tentő, utópisztikus látomás számára. Varga Zoltán véleménye szerint az 
örökké fennálló hierarchia az er őszakon alapul, azok birtokosai ugyan-
akkor a hatalmat is birtokolják. De mindig jelen van az értelem is, mint 
a létfenntartás másik eszköze, az er ő  ellenpólusa és kiegészítője egyszer-
re („ ... az értelem szerepe ebben a vonatkozásban kett ős: szervező  és 
bomlasztó, organizáló és dezorganizáló is egyben"). Az értelem ina is 
kétarcú, mert védi vagy támadja a meglevő  hierarchiát, konstruktív vagy 
destruktív, a jelen destruktív elméje a jövő  konstruktív ereje. A rendkí-
vül alapos felkészültségről árulkodó tanulmány némileg túl bonyolult, 
túl sokat megragadó, a fonalak sokasága számtalan irányba vezet, túl 
sok a jelzésszerű  feldolgozása egy-egy fonálnak, de mindez csak igazolni 
véli a téma érthető  szövevényességét. A Hallgatás bölcseleti alapja ebben 
a tanulmányban lelhet ő  fel, az említett szépirodalmi mű  mintegy preg-
náns szemléltetése az erő, hatalom és értelem egy kapcsolatváltozatának. 
Természetesen a kisregény a maga módján meggy őzőbb a tanulmánynál. 

Az utolsó munka írásához, amely méltó lezárása ennek a hatalmas 
szellemi expedíciónak, immár nem valamilyen olvasott m ű  vagy gondo-
lat szolgál indítékul, hanem az előző  írás, azaz tulajdonképen annak szer-
ves része. Kíséreljük meg újra követni a szerz ő  gondolatsorát! A kiindu-
lópont a már bizonyítottnak vélt tétel, amely szerint a hierarchia meg-
szüntetése utópia. Varga Zoltán javaslata: kíséreljük meg humanizálni a 
hierarchiát, de nyomban felteszi a kérdést: milyen legyen a szelektálás, 
mi legyen a szelektálás alapja (öröklött tulajdonságok avagy a nevelés 
közben szerzett és kifejlesztett képességek)? Utal az osztályozáskor eset-
leg felmerülő  manipulálási lehetőségekre, azzal, hogy a szelektálásnak 
mindenekelőtt az értelmen (mi máson, szerz őnk esetében!) kell alapul-
nia. De természetesen felvillantja az érem másik oldalát is: aki az értel-
met tekinti a legfőbb értéknek, az „kicsit mindenképpen eladta lelkét 
már az ördögnek". Tegyük hozzá: Varga Zoltán  esetében a kétkedés egy-
szerre jótékony és bomlasztó ördögének! Ugyanakkor utal arra, hogy a 
hatalom, mint az erő  megtestesülése és az értelem kapcsolata sohasem 
volt , ;felhőtlen" (és nem is lesz soha, adja hozzá). A lehet őségek felvo-
nultatása és ugyanakkori kétségbe vonása után leszögezi: „Az eszményi-
nek mondható szelekciót valójában még az elképzelhet ő  legdemokrati-
kusabb viszonyok sem biztosíthatják", továbbá „az emberi tudat autonóm 
volta lesz akadálya a tökéletesen harmonikus társadalmi szervezettség-
nek". Visszatérve a bölcselkedés alapállásához, megállapíthatjuk, hogy az 
ember nem sejt. Viszont visszatérni az értelem szabta utópia el őtti álla-
potokra, nyílt beismerése annak, hogy az emberi értelem vereséget szen-
vedett. Milyen jellemző  a két zárómondat ambivalens jellege: „Mindenre 
az értelem kínálhat csak megoldást. Azokra a bajokra is, amelyeket ma-
ga okozott." 

Észrevételekben, ötletekben, megállapításokban hihetetlenül gazdag 
könyv a Búcsú az utópiától. Alapkicsengése borúlátó, talán azért, mert 
szerzője belátta: az értelem nem mindenható, nem talál mindenre meg-
oldást, világunkban mindjobban az er ő  kerekedik felül, sőt jómaga az 
értelem produkál olyan gondokat, amelyeket aztán képtelen megoldani. 
Amolyan „róka fogta csuka, csuka fogta róka" helyzet alakult ki. Varga 
Zoltán az értelem  segítségével keresi a megoldásokat. Éppen ezért a fel-
vonultatott nézetek közül szinte egyik mellett sem foglal egyértelm űen 
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állást mintegy utalva az egyoldalúság veszélyeire. A végletes állásfogla-
lásban nagyban megakadályozza már említett intellektuális szkepticizmus.a. 
Aki tehát korunk és társadalmunk égető  problémáira keres konkrét vá-
laszt ebben a könyvben, az talán csalódik, mert a mindent megoldó vény-
re nem fog rátalálni, ellenben elámul az előtte kitárulkozó lehet őségek 
láttán és rájön, csodaírt még a szerz ő  által felmagasztalt (és ugyanakkor 
mélységésen kétségbe vont) értelem sem képes nyujtani. A könyv zsúfol-
tan tartalmaz mesterien ,kimutatott ambivalenciákat, de azért mégiscsak 
;kihámozható néhány sarkalatos tétel. Varga Zoltán szerint az ember els ő-
sorban genetikailag definiált, hierarchia mindig létezni fog és az értel-
men alapuló hierarchia utópia, s őt elriasztó lenne, mert megvalósítása 
az. állapotok konzerválásához vezetne és az értelem egyszer űen a fejlődés 
kerékkötőjévé válna. 

A fenti ismertet ő  sajnos csak körvonalaiban vázolja fel Varga Zol-
tán felrázó kötetének részemr ől legfontosabbnak vélt gondolatait. A szlo-
vén Alpokban, a komnai gyönyörű  táj csendjében, a körülöttem pompázó 
harmonikus természetképr ől megfeledkezve, a könyv szinte minden olda-
lán valamit kijegyezve, megkérdőjelezve, aláhúzva Ygye-keztem eljutni a 
lényegig. (A szerző  utólag, remélem, meg fog bocsátani könyve e példá-
nyának ilyenfajta „meggyötréséért".) „Gazdag, végtelenül gazdag", ezek 
lejegyzéseim zárószavai az utolsó oldalon, utalva a könyv leny űgöző  gon-
dolati bőségére. 

VARGA ISTVÁN 

TÉMÁK CSONTVÁZAI 

DÉSI ÁBEL: Félelem és fájdalom. 
Forum, Úvidék, 1984. 

„Mit is jelent számomra az irodalom? Milyen. természet ű . az  a folyamat, 
amely íráskéntindul belőlem és másokhoz is akar szólni? • Hogyan nyilat-
kozik . meg az írott szó . révén legbels őbb énem? Mire .,kell törekednem, 
hogy a művem társadalmi tett is legyen? 

Minden írás jellegét és értelmét az elért cél: a megvalósított m űvé-
szi elképzelés adja meg. 

A könyv materiális. valósága nem csupán az a betű- és mondattömeg, 
amely a kinyomtatott könyvlapokon olvasható, hanem a szöveg hatása 
annak társadalmi jelentősége is. E hatás nélkül nincs irodalom. Nem 
zene az; amelyet senki sem hall meg." 

Dési Ábel most megjelent, négy, jobb szó híján kisregénynek nevez-
hető  írást. tartalmazó könyvéből valók 'a fenti sorok. Úgyhogy, éppen mert 
maradéktalanul -akár a magunkénak is vallhatjuk őket, természetszer űen 
adódik belőlük a kérdés, mennyire is sikerül Désinek megvalósítania a 
maga művészi elképzelését. Annak a Dési Ábelnak, aki névként ugyan év-
tizedek óta jelen van irodalmunkban, könyvkritikáival és filozófiai fogan-
tatású rövid elmefuttatásaival jobbára a 7 'Nap oldalain találkozhatunk, 
könyve. azonban csak. ritkán lát napvilágot. Ezért is • vesszük kezünkbe 
kötetét fokozott érdekl ődéssel, ezért is látszik kérdésünk természetesnek. 
Ám nemcsak emiatt csupán, elvégre a megjelenés gyakorisága vagy ennek 
ellenkezője semmiképp se pérdöntő, hanem sajátos, önmagába zárkózó, 
belső  elszigeteltségről árulkodó világa miatt is tulajdonképpen. Vagyis hát 
írásai azon vonásai miatt is, melyek miatt a szerz őt a „fehér csend" 
írójaként is jellemezhetjük. Amennyiben viszont a szavakkal. kívánunk 
játszani, akár Még. „fehér hollót" is emlegethetünk — ámbár a színjel 
zéšt éppenséggel el .is  hagyhatjuk, lévén a holló természetes jelz ője a fe-
kete, a gyász színe, a reménytelenségé, a keser űségé: Ezt a- „ritkaságként" 
való .említést márcsak egyébként az sem indokolhatja, hogy holmi „er ő- 

736 



től duzzadó" optimista hangvétel egészében sem jellemz ő  irodalapunkra. 
Hálaistennek, tegyük hozzá mindjárt, arra gondolva, hogy a történelmi 
tapasztalatok szerint többnyire baj is van az ilyen irodalommal. Dési 
pesszimizmusa azonban, fogantatását tekintve mélyebb, s ezért hiteleseb- 
ben hat, éppen mert irodalmunk közhasználatú „szokványpesszimizmusá-
hoz" semmi köze sincs, következésképpen a valóság elkeserít ő  voltán sem 
a dolgok komolyan nem vétele révén, els ősorban az Irónia segítségével 
lendül túl, hogy aztán az álvigaszt nyújtó cinizmusnál kössön ki, hanem 
azt halálosan komolyan véve, inkább leragad ;  megreked benne. Nyilván-
való .moralizmusából fakadóan nem vállalva a felel őtlenségnek még a lát-
szatát sem, hanem inkább egyfajta bénító felel ősséget véve magára. 
Ezzel együtt pedig már-már egy bizonyos sterilitás veszedelmét is. Sok 
szempontból sajnálatos módon, mivel Désit olvasva akaratlanul is az jut 
eszünkbe, hogy amíg irodalmunk egy jelentős részére a felvett modor, 
a bizonyos stílusbeli sajátosságokba, irodalmi áramlatokba való „bele-
szeretés' a jellemző, a gyakran ürességet leplező  és eredményező  meddő  
kísérletezés, addig Désinek mondanivalója van, témái vannak. S őt gondo-
latai is ez pedig nem kis dolog végeredményben. 

Még ha témáit illetőleg a végletesentragikushoz, sőt a „katasztrofá-
lishoz" való vonzódásáról óhatatlanul is az jut eszünkbe, hogy az ilyen-
ként megjelölhető  helyzeteikhez, mint témákhoz (nem beszélve a dilettán-
sokról) jobbára a legnagyobbnak számítók mernek nyúlni csak, szemben 
az irodalom kisebb kaliberű , de „okos" művelőivel, akik képességeik kellő  
ismeretében, s félve a rájuk leselkedő  „giccsveszélytől", igyekeznek tőlük 
inkább távol maradni. Érthetően és joggal, hiszen az emberi emócióik és 
reakciók éppen a szélsőséges helyzetekben bizonyulnak egyformának, 
tehát az esztétika fel ől közelítve hozzájuk, közhelyszer űnek is egyúttal. 
Aminek elkerüléséhez, ha van bátorságunk ilyen tárgy felé fordulni, úgy 
tetszik, nem csupán egyéni látószögre, új szempontok felvetésére, "valamint 
beleérző  készségre van szükségünk ;  hanem egyben kitartásra és türelém-
re is. Egyedül így remélhetjük, hogy ami eredetileg csak alaphelyzet, „öt-
let" volt, vagy éppen „Znegtörtént eset", valamiképpen konkretizálódjon, 
s:: most már a mu síkján valóság legyen. 

Mindezt, úgy tetszik, annak ellenére kell megjegyeznünk, hogy Déši 
világa, ahogy könyvét olvasva előbbre jutunk, valamennyire csakugyan 
konkrétabbá lesz. Figyelembe véve, hogy kötetének els ő  írása, a Villanás 
és köd valójában nem csupán kisregénynek nem mondható, hanem igazán 
prózai műnek sem, mivel mindössze annyit tudunk meg- bel őle, hogy-. egy 
autóbaleset áldozatául esett fiatalember élet és halál között lebegve a kór-
házban fekszik, s hogy feltételezett ismeretlen útitársn ője rejtélyes • mó-
don eltűnt mellőle. Terjeđelrnének nagy részét ugyanis különös, szabad-. 
vers-szerű, ritmikus monológnak nevezhet ő  szövegrészek teszik ki,  me-
lyekben a szerző  mintha csak a megszólaltathatatlant, asenki földjén tán-
torgó lelket igyekezne megszólaltatni, de mivel .jelent ős részben.. egyes 
szám második személyben íródtak, úgy is felfoghatjuk őket, mintha egy 
(kívülálló személy — a szerző?, esetleg a kezelőorvos? intézné hozzá 
életének egyes mozzanatait mindössze sejtet ően ,megelevenítő  búcsúztató-
ként. Emiatt is hat ez az írás valahogy egészében is rekviemszer űen, 
éppen mert az embernek mint egyénnek egyszer ű  és megismételhetetlen 
mivoltát érzékelteti, s így mindenekfelett való értékét is kifejezi a maga 
eszközeivel, úgyhogy végeredményben az emberért érzett egyetemes fele-
lősségtudat felmutatásának írói szándékát is benne érezzük — els ősor-
ban azért, mert számos nyilvánvaló közhelyszer űsége ellenére sincs híjá-
val bizonyos szuggesztivitásnak. Sokkal inkább, mint az utána következ ő  
Boldogtalan tudat, amely viszont már jobban rászolgált a kisregény elne-
vezésre, s ahol egy, a rászakadt „n ői nyomorúság" hatására  lelkileg egy-
re inkább összeroppanó s végül öngyilkosságba menekülő  nőgyógyásszal 
találkozhatunk. Kétségtelenül nyomon követhet őbben megmutatva, de a 
figura megrendülését okozó valóságanyag tényleges érzékeltetése nélkül, 
pedig hát ezt hiányoljuk belőle, mivel nélküle, bármennyire úgy tűnjék 
is, hogy ezt a témát alighanem csak egy n őgyógyász író tudna megírni iga-
zán, a főszereplő  összeroppanását legfeljebb tudomásul vehetjük .csak, de 

737 



beleélni magunkat .semmiképp se leszünk képesek. Olvasásakor egyébként 
két rockon témájú mű  is eszünkbe juthat: az amerikai Nathaniel West 
Törtszív kisasszony című  nevezetes kisregénye és Konrád György Látogató-
ja, ezekben ugyanis mindenképpen a megrendít ő  szociológiai anyag rész-
letei hitetik el velünk a főszereplő  megrendülését és rendítenek meg ben-
nünket is — mindaz tehát, amiből Désinél szinte semmit se kapunk. 
Illetve valamivel többet talán a harmadik írásban, a Félelem és fájdalom-
ban, ahol a kocsiját részegen egy fának vezet ő  és ezáltal feleségének és 
fiának halálát okozó főhős tragédiája és „tragédián túli" léte mégiscsak 
jobban kibontakozik. Valamennyit még életkörülményeiről is megtudha-
tunk, sőt a helyzetet voltaképpen az teszi .összetetté s a lehet őségeket te-
kintve még ígéretessé is, hogy a tragédiát túlél ő  hős első  házassága ideá-
lisnak semmiképp se volt mondható, annyira nem, hogy még a szeren-
csétlenség okai is itt keresend ők, ám a részletekbe menő  kibontakoztatást 
épp a szituáció érdekessége miatt hiányoljwk, ugyanazért; amiért a szó 
igazi értelmében vett regénnyé szélesítést is lehetségesnek tartanánk — 
enélkül ugyanis a figura megszűnni nem akaró bűntudatát se tudjuk át-
élni, azon túl, hogy megállapítjuk róla: ez nem is lehet másképpen. S őt 
a további kibontakozást, a süketnéma feleséggel való második házasságot 
is, valószínűsítő  részletgazdagság híján,inkább csak bizarr megoldásnak 
érezzük, megállapítva még, hogy Dési alighanem ebben az írásban tartot-
ta leginkább kezében az elrriul'asztott lehet őséget. Sokkal inkább, mint a 
Szemben a temet ővel című  záróírás esetében, még ha 'különben ez látszik 
is a legkörültekintőbben felépítettnek. Dési ugyanis itt igen érdekesen 
bontakoztatja ki, beszélgetésekb ől, halála után hátramaradt dokumentu-
mokból, levéltöredékekb ől, feljegyzésekből stb. egy képzeletbeli író keserű  
szemléletét, sokban esszé jelleg ű  eszközökkel az írás és az íuróság hiába-
valóságáról, akkor is, ha mindennek súlyából valamennyit feltétlenül az 
irodalomcentrikusság látszik levonni, éppen egy kiteljesedettebb Dési élet-
mű  hiánya folytán. Ez ugyanis ezt a különben meglehet ősen gondolatgaz-
dag szöveget valamiféle elidegenített ars poeticává is avathatná, bármeny-
nyire az legyen is a végkicsengése, hogy nemcsak élni nem érdemes, ha-
nem írni sem tulajdonképpen. Lényegében olyanféle „túlokosságról" vagy 
, túltudatossagról árulkodva, amely meglétéb ől fakadóan gátlójává lehet 
az írói kibontakozásnak, holott ugyanígy annak az írói paradoxonnak is 
életre hívója lehetne, mely szerint írni éppen akkor látszik érdemesnek, 
ha az „élet értelrime" a szó köznapi távlatait tekintve megsz űnt számunkra. 

Hogy a Dési e kötetében szerepl ő  írásainak esetében is így volt-e 
ez, annak eldöntésére egyébként e sorok írója nem vállalkozhat. Úgy tet-
szik azonban, hogy ennek az alkotói paradoxonnak a segítségével Dési 
világa annyira mindnképpen közelebb juthatott volna a kiteljesedéshez, 
hogy írásai ne hassanak túlságosan is valóság felett lebeg őnek, vázlat-
mivoltukban oly mértékben csontvázszer űnek, hogy úgy érezzük, ezután 
kellene csak ráraknunk a húst ahhoz, hogy életre is keljenek. Könyve ez 
esetben, legalábbis szűkebb környezetünk 'vonatkozásában, akár még fon-
tos könyv is lehetett volna. Ahelyett, hogy olyan könyv legyen csak, amely 
fontos könyv helyett íródott. 

VARGA ZOLTÁN 

A SZÖRNYETEG: ÁLDOZAT 

NAGY ANDRÁS: Kedves Lukács. 
Magvető , Budapest, 1984. 

„csak az igazat nem mondta el so- merte kérdezni t őle soha, hogy 
ha semmiféle vallomás, szituáció, mért nem fogja meg a kezét soha- 
esszé vagy tanú; és a lány nem sem, akkor sem, ha olyan szavak 
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hangzottak el, amikre csak kézfo 
gással lehet felelni, akkor sem, ami-
kor az egyetlen válasz csak a simo-
gatás lehetett volna..." Idézetünk 
montázs. A kiemelt rész Lukács 
György 1908-ban, Seidler Irmával 
való ismeretségének második évé-
ben írt, egészen 1975-ig kéziratban 
maradt Midász király legendája cí- 
mű  meséjéből származik. A közbe-
iktatás annak a regénynek az író-
jáé, amelyben az idézet található. 
Lukács meséje egy király tragikus 
története: közvetett vallomás a filo-
zófus és szerelme közötti kapcso-
lat reménytelenségéről. A fiatal Lu-
kácsnak az évtized elején kiadott 
fiatalkori levelezése és naplója mel-
lett a mese egyike azon források 
nak, melyek lerombolják a fiatal fi-
lozófus erkölcsi magatartásával kap-
csolatos régebbi előítéleteket.. A je-
lek — ahogyan elsők között Nagy 
András, a regény írója értelmezi 
őket — Lukács látszólagos ember-
telen teljességvágya mögött testi hi-
bából eredő  boldogtalanságra utal-
nak. 

A lélek és a formák szerzője áz 
utóbbi években felszínre került do, 
kumentumok tanúsága szerint szen-
vedélyesen vágyott az életre, s csu-
pán azért utasította el azt, mert 
nem tehetett mást. Nyílt kérdés 
azonban, hogy az elmúlt hét és fél 
évtized távlatából készíthet ő-e hite-
les pszichológiai-patográfiai tanul-
mány, olyan, mint amilyen például 
József Attiláról készült; vagy pedig 
csupán sejtetnünk szabad a ténye-
ket, ahogyan .azt Nagy András is te-
szi regényében. 

A Kedves Lukács című  esszéisz-
tikus prózának természetesen több 
és nemesebb a célja ;  semhogy egy 
próblematikus gondolkodó bűnügy-
gyel határos tetteinek kivizsgálásá-
ra, az okok kimutatására korlátozód-
na. Ez is benne van, amit a regény 
első  bekezdése is hangsúlyoz: „Za-
varban vagyok, amikor ennek a 
már-már feledésbe hanyatló »bűn-
ügynek« a rekonstruálásával kísér-
letezem, s egy hosszú történet né-
hány eseményét idézem újra álta-
la." Valóban a bűnügy szolgáltatja 
az ürügyet ésmindvégig az okok és 
összefüggések elemzése áll a közép-
pontban. Szenzációhajhászás, a vi-
tatható jelentőségű  mozzanatok ki-
nagyítása helyett azonban a filozó-
fusnak a bels ő . drámájával ismer-
kedhetünk meg, azzal az élettel.,  

amelynek elrejtése céljából született 
mind a mai napig szuggesztív ha-
tású fogalomvilága. Nagy András-
nak mind az esszéisztikus (az ese-
tenkénti túlbonyolítás miatt csak. 
elvétve homályba vesző) fejtegeté-
sei, mind a hivatkozásai a tárgy-
kör elményült ismeretére vallanak. 
Ennek ellenére sikerrel áll ellent a 
gondolkodó hajlandóságú szépírók 
kísértésének és Lukács esszéinek ér-
telmezését az esztétákra és a filo-
zófusokra bízza. Ot a fiatalkori Lu-
kács-műveknek (és -dokumentumok-
nak) azok a vonatkozásai érdeklik, 
amelyek plasztikussá tehetik az ál-
tala alkotott emberképet. Külön di-
cséretes, hogy módszere ellenáll a 
vulgarizálás csábításának. El őször 
is: sehol sem mondja ki bántó dur-
vasággal azt, ami nyilvánvaló volta 
ellenére sem bizonyítható . közvetle-
nül. Azután pedig az egyirányú leve-
zetéstől is tartózkodik; érzi testnek 
és léleknek, oknak és okozatnak a 
tudatban megvalósuló egységét. A 
fiatal Lukács számára ugyanis rea-
litást, programot is jelentett az, 
amiről a kínos önelemzés percei-
ben félreérthetetlenül tudta, hogy 
önámítás; a legbelülről (hol távo-
labbról, hol közelebről) szúró lé-
nyegnek az elleplezése. Nagy András 
ilyeneket mer leírni hősével kapcso-
latban, az intuíciójában bízva: „És 
azután a nagy boldogtalanok bele- 
nyugvásaira gondolt Lukács és . a 
Kierkegaard széles, lendületes ha-
zugságaira." Az analógia nyilvánva-
ló: amennyiben a mintaképnek „ha-
zudnia" kellett az emberek között, 
hasonlóképpen a magyar filozófus 
is egyéni sorsa kényszerítette egy 
arisztokratikusan fels őbbrendű  élet 
víziójának megalkotására. 

A fiatal Lukács számára e tra-
gikusan végződő  szerelem az önis-
meretnek az iskolája volt: ekkor 
jött rá véglegesen, hogy csupán 
egy radikális választás tarthatja 
meg az élő  emberek között, Még 
ha tőlük tisztes távolságra is. A Mű  
melletti elkötelezettség nem szabad 
választás eredménye, hanem egyet-
len lehetőség voltalatonikus haj-
landóságú számára. Így hát Seidler 
Irma öngyilkosságához csupán any-
nyi köze van, hogy — saját élet-
képtelensége miatt: reménytelenül 
-- szerelmes volt a fiatal nőbe. 

Nagy András a tudat „felépítmé-
nyének" önálló életet ad, nem vezet 
mindent vissza az „alapra". Más 
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szóval: igaz ugyan,.. hogy hősének 
léte t(a Heller Ágnes-i interpretá-
cióval kimondatlan ellentétben!) 
meghatározza annak tudatát, 
amit azonban a hős nem mindig 
tart szem előtt. Ez helyenként az 
emberkép látszólagos belső  ellent-
mondását eredményezi. A „leküzd- 

hetetlen diszharmónia ajándéka" 
gyakran értékesebbnek, fontosabb-  
nak látszik annál, mint aminek kár-
pótlásként született 

Nagy András portréja, hála sa-
játos összetettségének, hitelesnek, a 
tudományos kutatás szempontjából 
,is jelentősnek tekinthető . 

VAJDA GÁBOR 

AZ  IRODALOM  -: , ,BELÜLRŐL" 

ILLÉS ENDRE: Szerelmeim, évek múlva. 
Magvető, Budapest, ` 1984. 

Minden korszak művészetszemléle-
tének megvannak a legsajátabb je-
gyei. A görögség korszaka óta léte-
zik és hat olyan felfogás, mely a 
művészeteket belülről, ` szinte a kéz-
művesség kismesteri, a szerszá-
mokkal és a ..munkafolyamatokkal 
azonosulni tudó gesztusával szemlé-
li, alakítja, mutatja be, de vannak 
olyan korok is, melyek nyomatéko-
san, hangsúlyozzák a művészetek 
tárgy voltát. meghatározva ezzel az 
analízis nézőpontját és módszervá-
lasztását is. A 'megközelítési mód-
szerek korábban  szinté - elképzelhe-
tetlen fejlődésének korszakát éljük, 
s nem csodálkozhatunk, ha az iro-
dalomtudományban Is egyre-másra 
születnek az iskolák, melyek - sza-
kítva a múlt hagyományaival --- a 
megközelítés és elemzés merőben Új 
eljárásait. teremtik meg, olykor va-
lóban finomítva látásunkat, máskor 
zsákutcákba vezetve. Az újdonság 
hangoztatása és jelentőségének 
hangsúlyozása egyben a múlttal va-
ló fájdalmas és fölösleges szakítás 
veszélyét is magában rejti. Ezért is 
megkülönböztetett súlya és jelent ő-
sége van minden olyan megnyilat-
kozásnak, melyet a meghaladni 
hitt korszakok még élő, nagy alko-
tói  tesznek, hiszen ezek az írások, 
tanulmányok, . vallomások, jegyze-
tek annak az irodalmi korszaknak 
lenyomatai, melyet nem hegy meg-
haladtunk volna, de még _ki nem 
merítettünk, s amelynek apró jel-
zéseit manapság is úgy értékelhet-
jük, mint egy nagy időszak. üzen: 
teit, melyeknek tóvábbsugárzó ta-
nítása van számunkra. 

Ennek a korszaknak egyik leté-
teményese Illés Endre. A kötelez ő  
és mindig sántító irodalómtörténe-
ti besorolások szerint a Nyugat esz-
széíró nemzedékének tagja, valójá-
ban persze sokkal több ennél; 
ugyanolyan sokoldalú író, mint ‘a 
két . világháború közötti korszak leg-
nagyobbjai, akik termékeny köl-
csönhatásukban gondolkodtak az 
irodalmi műfajokról, s így is mű-
velték őket, megteremtve azt az át-
menetet, mely oly sok fejtörést 
okoz manapság az irodalomtudo-
mánynak. Illés Endre úgy volt esz- 
széíró, hogy nemzedékének egyik 
legjelentékenyebb elbeszélője lett, 
aki a 'novella elemeivel .oltotta be. 
az esszé amúgy is változékony ke-
reteit. s úgy írt . drámát; hogy ilyen 
műfajú :műveibe minduntalan meg-
villan az esszé ismeretközl ő  hajlan-
dósága.. E sokféleség, mely termé-
szetesen látszólagos, s voltaképp az 
irodalomról .. egységesen gondolko-
dó személyiség  és, művész sajátja, 
új válogatását, , a Szerelmeim, évek 
múlva Írásait éppúgy jellemzi, mint 
ennek természetes előzményét, a 
Mestereim, barátaim, szerelmeimet. 

Aligha volna célszerű  vállalko-
zás meghatározni Illés Endre írá-
sainak műfaját, hiszen bár lega-
lább olyan tanulságosak és ismere-
tekben gazdagok, mint a legmaga-
sabb rendű  irodalomtörténeti tanul-
mányok, ugyanakkor a személyes, 
a szépírói elem is uralkodik ben-
nük, mintha . azt hangsúlyozná író-
juk, hogy az irodalomhoz csak ak-
kor és csak úgy érdemes közeled-
nünk, ha teljesen átengedjük ma- 
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gunkat kisugárzásának. Talán köny-
nyebb hangulatukat jellemeznünk, 
azt a fájdalmas nosztalgiát, az em-
lékezői alapállást, melyet a könyör-
telenül múló idő  éppúgy motivál, 
mint Illés Endrének az a felisme-: 
rése, hogy jóvátehetetlenül bekövet-
kezett egy olyan ízlésváltás, mely 
türelmetlenül akar elszakadni azok-
tól az ideáloktól, melyeket ő  útmu-
tatónknak tart és érez ma is. Az 
egyik_ legjellemzőbb írása az a kis. 
jegyzete, melyben egy új és nagy 
sikerű  mű  „befogadásáért" való har-
cát mondja el, csipetnyi iróniával, 
de megértéssel is, mintegy azt bi-
zonyítva, hogy be kell fogadnunk 
az új törekvéseket, de nem köteles-
ségünk maradéktalanul elfogadni 
őket 

Sokszor tettünk kísérletet annak 
megfejtésére miben rejlik Illés 
Endre elbeszélői módszerének tit-
ka. Mitől gyúlnak fel kísértetiés lo-
bogással mondatai, miből adódik az 
a szeszélyesnek látszó villódzás, 
amely leírásait áthatja? Természe-
tesen ezekre a kérdésekre čsak egy 
igen alapos, astílus legkisebb rez-
düléseire is figyelemmel lev ő  elem-
zés adhatna választ, s még ez sem 
lehetne teljes, hiszen hiányoznék 
belőle a személyiség megfejtésének 
igénye. Ezúttal hadd hívjuk fel .a 
figyelmet egyetlen stílustényezőre: 
a jelzőire, s azokra a lig,soníatokra, 
melyekbe ezek a jelzők megbújnak, 
de a jelentés új szintjére emelik 
őket Hogyan jellemzi például azt 
a :földlökésszerű  élményt, melyet A 
gólyakalifa olvasása tett rá? Idéz-
zük: „Ez a regény volt az els ő  jó 
könyv, amit fel tudtam törni. S az 
igazi írás íze olyan, mint a csontos 
magházba búvó keserűmanduláé: 
felhasítja a nyálkahártyát, és szét-
ömlik a sejtekben. Mintha tejinjek-
ciót kaptam volna, lázas lettem az 
eszméléstől, a világ érzékelését ől, a 
tükörben s a . tükör mögött megpil-
lantott valóságtól, az írás bűvöle-
tétől." Két hasonlat, amely meta-
forává növekszik. S mindez azért, 
hogy megsejtesse az írás mámora 
által keltett pillanat forró édessé-
gét, azt a percet; amely anegadta 
a majdani írónak a látás, a könyör-
telen éleslátás képességét. 

Illés Endre fogalmazásmódjának 
legkarakterisztikusabb jellemz ője 
talán épp a kontúrék .pontos . meg-
rajzolása, az a fegyelmezett vilá- 

gosság, mely voltaképpen a gondol-
kodás rendezett, tiszta voltának 
egyértelmű  stiláris következménye. 
Kolozsvári Grandpierre Emil említi 
nem egyszer, hogy a stílus romlá-
sának legfőbb oka. a gondolkodás 
gyengesége. Ha megfordítjuk e gon-
dolatsort, . a végeredménye akkor is 
helyes: minél épebb,  a. gondolkodás, 
annál szebb és érzékletesebb a fo-
galmazás.. Ennek igazságát éppen Il-
lés Endre irodalommal foglalkozó. 
írásaiban érhetjük tetten.:. 

Ha . vannak egy ízlésnek, egy ki-
fejezésformának fon_ tos, meghatáro-
zó pillanatai, Illés Endre hajdani 
Zsuzsa-novellái ilyenek... Ez 	cik- 
lus 	tíz évvel Kosztolányi Pacsir- 
tája után — a hiány érzését, az ér-
tékvesztés tudatát fogalmazta meg 
poétikus szépséggel. Mintha ezek-
nek a hajdani elbészéléseknek egye-
nes vonalú . meghosszabbításait ol-
v asnók a címadó és a Tussal, kré-
tával ciklus egymásra következ ő  
darabjaiban, írjon bár Krúdy Gyu-
láról, Móricz balul sikerült átírási 
kísérleteiről, a saját betegségének ' 

első  napjáról — pontosabban éjsza-
kájáról nl.indig érezni, hogy ér-
tékőrző  gesztus, vezérli, s amikor 
valaminek, egy érzésnek, ,  kapćso-
latnak,. ideálnak elvesztését •ábrá-
zolja, akkor is ott vibrál leírásai, 
ábrázolásmódja mögött a figyelmez-
tető  tanítás szándéka: őrizzük ér-
tékeinket! 

Egészen biztos, hogy véletlen m ű-
ve, de a kötet els ő  mondatában •a 
„gyöngéd" minőségjelzőt olvassuk, 
az utolsó rögtönzés — nem találni 
rá jobb szót -- a „sírás"-ban zeng 
ki. Illés Endre stílussal kivésett .kö- 
tétének jellemző  és meghatározó 
érzésköreit tükrözik e szavak. Gyön-
géd szeretettel — ne tévesszük ősz-
sze e . 'fogalmat az olcsó megbocsá-
táséval: Illés Endre ; szeretetének 
természetes következménye a meg-
becsüléssel együtt járó termékeny, 
olykor kemény bírálat - szemléli 
és elemzi az irodalmat, s halk sí-
rással, fájdalommal figyeli a kö-
nyörtelenül múló időt, mely a sze-
mélyiséget nap nap után rádöb-
bentheti végességére, de ezzel.. pár-
huzamosan növeli felel ősségét is: 
még nagyobb megértéssel és : azono-
sulási készséggel kell közelítenie a 
művészetékben ' rejlő  értékek felé, 
mert ezekben is ott rejlik a szellem 
maradandóságának boldogító titka. 

RÓNAY LÁSZLÓ 
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A TALÁLKOZÁS ELŐSEGÍTÉSE 

KISS FERENC: Interférenciák. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 

Kiss Ferenc neve egyrészt Koszto-
lányi Dezsőével és a Nyugat költ ő-
ivel forrt össze, másrészt az utób-
bi évtizedek kritikájának és publi-
cisztikájának egyik leghatározottabb 
fellépésű  egyéniségeként vált isme-
rőssé tudományos és közéleti fóru-
mokon. Irodalomeszményét eddigi 
(műveiben pontosan körülhatárolta: 
a magyar irodalomnak azokat az al-
kotóit s azokat a műveit választja 
vizsgálódása tárgyául, akik a husza-
dik századi modern líra megteremté-
séért, valamint a nemzeti felemelke-
désért való küzdelem korszakos pél-
dái lettek. Ars poeticáját kiolvas-
hatjuk az Adyról írott, a kötet élé-
re helyezett írásából: „ ... az érzé-
kenységet, igényt és erkölcsöt fo-
gékonnyá tenni minden iránt, ami 
emelheti az embert, a helyzetérzé-
ket és a történelmi ösztönt évszá-
zadokra felkészíteni, a hallást ki-
művelni, hogy kötésünk a jó ügyek-
kel zavartalan és szoros lehessen, 
szövetkezéseink őszinték, helyünk 
és szerepünk képességeink szerint 
való (...), hogy egyensúlyunk ép le-
hessen, ebben mindig ;költ őink vol-
tak elsőrendű  mestereink." A ma-
gyarul olvasó közösség figyelmét, 
értékorientációját az ilyen költ őkre 
irányítja, az ő  műveiknek közkincs-
csé válását kívánja segíteni, irodal-
mi tudatunkba elsősorban ezeket az 
alkotókat és alkotásokat szeretné 
belegyökereztetni. Az irodalomtör-
téneti és kritikai módszerek ötvö-
zésével a magyar esszéhagyományt 
egyéni színekkel gazdagítja, téveszt-
hetetlenül szubjektív stílusban, ma-
gas szintű  verstani tudással, érzé-
keny elemzőkészséggel közelíti meg 
az életműveket, a kiemelkedő  alko-
tásokat, erősíti a hozzájuk fűződő  
kapcsolatunkat. 

Évtizedes munkával készített 
monográfiája, Az érett Kosztolányi 
(1979) a korszerű  irodalomtudomá-
nyi kutatása nélkülözhetetlen alap-
műve lett. A teljes szakirodalom is-
meretében, szuverén megközelítési 
módszerrel' összegezte Kosztolányi 
Dezső  munkásságát, az így alkotott 
Kosztolányi-képet megváltoztatni, 
átrajzolni már nem kell. Legfeljebb  

1984. 

árnyalni, egy-egy műre vonatkozó 
részletek további kutatásával kiegé-
szíteni lehet. 1972-ben megjelent 
gyűjteményében (Művek köžeir ől) 
elsősorban kortárs alkotók műveit, 
pályáját közelítette meg, olvasói 
már itt meggyőződhettek poétikai 
érzékenységéről, a finom árnyala-
ték érzékeltetésének képességér ől, a 
magyar irodalom és történelem 
sorskérdései iránti vonzódásáról:' 

Új kötete az utóbbi évek iroda-
lomtörténeti, kritikai és publiciszti-
kai terméséb ől készült. válogatás. 
Mindenekelőtt a sokműfajúsága tű-
nik szembe: van benne pályakép, 
filológiai aprómunkán alapuló . ta-
nulmány, nagyívű  esszé, könyvbírá-
lat, filmkritika, tüzetes műelemzés 
(ez a legtesthezállóbb műfaja), adat-
közlés, nekrológ, vitairat — s vala-
mennyi műfaj közös sajátja az egyé- 
ni hangütés, az irodalomkutatás 
mesterfogásainak, a .műfaj törvé-
nyeinek biztos ismerete, a légkör-
teremtés, az önálló gondolatok köz-
lésének igénye. Sehol nem fullad 
unalomba, tudálékosságba, azonnal 
bevon élményei és ügyei világába, 
felkelti az érdekl ődést az általa 
vizsgált tárgy iránt. {Van ;  akit vi-
tára ingerel, van, akit megerősít hi- 
tében.) 

A több ciklusra bontott kötet el-
ső  része á Nyugat-nemzedék álkó- 
tóival foglalkozik; a Nyugat indu-
lásával és újraindulásának körülmé-
nyeit vizsgálja; Juhász Gyula táj-
verseiről fogalmaz irodalomtörténe-
ti érvényű  újdonságokat; Kómlós 
Aladár Nyugat-kutatásainak érde-
meit sorolja. A Sorsunk orvosai cí-
mű  ciklus hősei: József Attila, Né-
meth László, Ady, Illyés Gyula, Ve-
res Péter, Gáll Ernő  és Örkény • Ist-
ván. Életművük, alkotásaik, gondo- 
lataik befogadásának egy-egy fontos 
momentumáról szólnak ezek az írá-
sok. Németh László és az orosz iro- 
dalom című  tanulmánya ösztönző-
en hathat a modern komparatiszti-
.kai kutatásokra, s egyúttal á for-
málódó hiteles Németh László-kép-
hez is igen fontos vonásokkal járul 
hozzá. [ E kép megteremtésében leg- 
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újabban ,Béládi Miklós Válaszutak 
(1984) című  posztumusz kötetének 
Németh László-esszéi hozták a leg-
jelentősebb eredményeket.] 

A három Illyés-mű  — két kötet 
és egy vers — elemzésében Kiss Fe-
renc legjobb erényei jutnak kifeje-
zésre. De Kiss Ferenc nemcsak a 
vers titkaihoz ért. Amint Veres Pé-
ter regényérő l, A Balogh család tör-
ténetéről írott pár lapnyi munkája 
bizonyítja: a prózáról is tud tömö-
ren lényegeset mondani. Fontos sze-
repe van az Interferenciák című  
könyvismertetésének is. Gáll Ernő  
kolozsvári szociológus, lapszerkesz-
tő  A sajátosság méltósága című  
könyvének kapcsán olyan jelensé-
gekre hívja fel a figyelmet, amelye-
ket a gyakorlatlanabb szem nem 
venne észre, elfogultság vagy érzé-
ketlenség nem értelmezne. 

Szokatlan cikluscím — Tejút-
szemle — áll a következő  írások 
előtt. Kortárs költők és írók port-
réi, alkotásainak elemzései, könyv-
kritikák, a fiatal írókról zajlott vi-
tában Mezei Andráshoz intézett töp-
rengések követik egymást. Az írá-
sok többsége igazolja a megemel ő , 
nagy várakozást kelt ő  címet; kivé-
telesen szép és jelentőségteljes élet-
sorsok, költői magatartásformák, 
remekművek sugárzását éreztetik 
meg Kiss Ferenc esszéi. Hogy va-
lamennyi ide sorolt, itt népszer űsí-
tett mű  megérdemli-e a „tejútszem-
lé"-n való részvételt, arról eltérhet-
nek az olvasói ítéletek. Az is bizo-
nyos;  hogy nem mindenki fogja osz-
tani Kiss Ferenc véleményét az 
egyes művek fontosságáról, a m ű-
vek hatásáról, központi motívumai-
ról. Az azonban valamennyi olvasó-
ja számára vitathatatlan lesz: Nagy 
Lász13, iCsaóri Sándor, Kormos Ist-
ván életművéhez kevesen jutottak 
olyan közel, mint ő; ihletett, rá-
hangolt, biztos szemű , szakszerű  
műelemzései a szakma mesterda-
rabjai. A felsorolt szerz ők művésze-
tét értők és szeretők számára a ta-
nulmányok újraolvasása ismét szel-
lemi élmény lesz, de akik távolabb 
állnak e költőktől vagy elemzőjük-
től, azokat is elismerésre késztethe-
ti például Nagy László Menyegzőjé-
nek sokoldalú bemutatása, a jellem-
zés gazdag szempontrendszere, a 
Nagy László-i igéző  hajlamot bizo-
nyító képesség. A szerző  eléri cél-
ját: elősegíti a „csodát művelő" köl- 

tő  és az olvasó találkozását. Nem-
csak .Ady, Juhász Gyula, Nagy Lász- 
ló, Lator László vagy Kormos - Ist-
ván esetében, hanem például Weö-
res Sándorról, • a weöresi változa-
tosságról és derűről írott rövid ref-
lexióban is, vagy Csoóri Sándor 
esszéinek gondolatgazdagságát, kö-
zösségi szellemét, formai bravúrja-
it vizsgáló tanulmányában. (Egy 
könyvrecenzió keretei nem adnak 
rá lehetőséget, de érdemes lenne 
egyszer Kiss Ferenc esszéit is ilyen 
aprólékosan, gondosan elemezni, 
ahogyan ő  teszi hozzá közel álló, 
érdemes művekkel. Megérné a fá-
radságot a válasz kiderítése: mit ő l 
válnak ilyen élővé, vibrálóvá, meg-
győzővé írásai, hogyan fonódik ösz-. 
sze bennük a szaktudomány tárgyi-
lagossága és az emberi, a vizsgált 
művek által is szolgált ügyek irán-
ti elkötelezettség? Mit ől lesz stílusa 
szuggesztív, némelyek számára túl-
ságosan is egyéni, olykor idegenke-
dést is kiváltó?) 

A kötet egyik ciklusa A szomszé-
dolás értelme címet kapta, s sugall-
ja, hogy igenis, értelme van a 
szomszédolásnak! Nagy László nyo-
mait kutatva jutott a szerz ő  egyre 
beljebb a bolgár kultúra terein. 
Az ott talált szépségek, példák az 
ország természeti adottságaival, az 
emberi kapcsolatokkal együtt újabb 
és újabb írásokra ösztönözték: Igy 
mondhat „tiszteletbeli bolgarista-
ként" érvényeset Nagy László bol-
gár .műfordításairól, így juthatott 
ismeretlen Nagy László-vershez, s 
így róhatja le .a szakma háláját a 
magyar költő  emlékét szeretettel 
ápoló bolgár barátoknak. -Megbe-
csüléssel ír két bolgár regényr ől, 
s itt olvashatjuk a szomszéd or-
szágokról szóló ismertetésekét tar-
talmazó Keleti Golf-áram című  úti-
rajzgyűjteményről készített szigo-
rú bírálatát is. Jó lenne, • ha a ben-
ne foglaltak .megszívlelésével egy 
hasonló, de kiforrottabb mű  kiadá-
sára kerülhetne sor. 

Befejezésül három rövid írás 
rögzít pillanatképeket a folklór mai 
helyzetéről, a •táriicházmozgalomról, 
a televíziós népdalvetélkedő  fele-
másságáról. A szerző  érdeklődését, 
felkészültségét ismerve telt volna 
ennél többre is, bár itt .megpendí-
tett. gondolatai is fontosak, cselek-
vésre késztetőek. A • folklór ma cí-
mű  ciklus csonkaságáért a hetve- 
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nes-nyolcvanas évekről talán a 
Gyorsuló idő  c. könyvsorozatban 
megjelentethető  teljesebb körkép 
kárpótolna. Szeretnénk remélni, 
hogy a könyvre való gondolatot .ma- 

gába sűrítő  esszékből is (például 
Nagy Lászlóról, Csoóri Sándorról, 
a kortárs magyar irodalom nemzeti 
vonásairól) hamarosan önálló köte-
tek kerekednek. 

R. TAKÁCS OLGA 

EGY PUBLICISTA 'ŐSZINTE VALLOMÁSAI 

írta és hitte Vébel Lajos. 
Forum, Újvidék, 1984. 

A szerkeszt őség izzó vagy ritkább 
esetben tikkadt leveg ője a kegyet= 
len taposómalom légkörével teli. 
Sokszor az vesz el ott, aki teljes 
emberként él benne, mert elemész-
ti írását az egy napot él ő  Újság, 
vagy a •  tömegkommunikációs eszkö-
zök körvetítésekor és utána talán 
még pár percig él a hallgatóban az 
olykor bizony sok munkát, töpren-
gést, kutatást, majd megkomponá-
lást igénylő  téma, hogy- végül. is va-
lamilyen formában az olvasó vagy 
a hallgató elé. kerüljön: Nem•köny-
nyű  azt elmondani, hogy egy lap 
vagy .'a rádiónak, a tévének egy 
húszperces adása hány gépelt ol-
dalnyi írást nyel el, s ezek közül is 
ugyan mi lesz az, ami majd — egy 
idő  után., egy döntés után -- bele-
kerül a megőrzést biztosító - „arany-
lapba". 

Szóval -  az írást valamilyen for-
mában megőrzik az • utókornak, azok 
számára. is, akik nem hajlandók 
évek múltán •a kutatók módjára vé-
gignyálazni •• a• lapok bekötött évfo-
lyamait a könyvtárakban, vagy vé-
gighallgatni ••ú j ra meg újra az alig 
hallható szalagokat (a régi, régi föl-
vételeket) a diszkotékákban, ha va-
laminek 'felevenítésére• szükség mu-
tatkozik, vagyválakinek hiteles 
portréja hiányzik á kor tanúinak, 
elhivatott feljegyz őinek, megemlé-
kezőinek a táblájából. 

De mégis: ez kevés! ,.Mert igen ..

kevesen" vannak azok, akik ilyen 
és hasonló ^ kutatómunkára szánták 
rá magukat; - sőt — hajlandók egy 
életet is áldozni azért. hogy_ — . ha 
nem is Kőrösi Csoma Sándor mód-
jára, •de — 'keressenek, kutassanak 
a mi összekuszálódott ^ világunkban, 
hogy kiemeljék -a feledésre ítéltek 
közül azokat, akikre, és azokat az  

írásokat, naplójegyzeteket,. . megem- 
lékezéseket, amelyekre történelmi 
napjaink hiteles képsorozatainak. 
összeállításakor - oly nagy szükségé 
van a történésznek, .az irodalom, a 
zsurnalisztika lépteit figyél ő  adat-
gyűjtőnek: annak, aki a holnapunk 
számára őrzi meg a tegnapot. • 

Ennyi figyelmeztető  és egyes te- 
rületeken ijesztő  űr láttán csak üd-
vözölni lehet azt a kezdeményezést, 
hogy a Forum az utóbbi években 
műfajokban örvendetésen gazdagí-
totta kiadványaink sorozatait, ' s 
újabban olyan .kötetekkel is talál-
kozhatunk, amelyek már a mai 
zsurnalisztika kevésbé ismert terii- 
leteiről is hírt adnak az olvasónak. 
Olyan írásokból szerkesztenek rit-
ka értékű  variációkat tartalmazó 
kötetet, amelyek számunkra — ha 
történetesen olvastuk vagy hallot, 
tuk is már — így gyűjteményés kö-
tetben. a leleményes szerkesztés á1- 
tal új hangszerelésben izgalmas • ol-
vasmánnyal lepnek meg bennünket. 
Meg kell mondanunk: az. újságíró 
— ha nem is „szépíró", csupán 
,,közíró" — közzétett munkái kö-
zött sokszor olyan írásokkal talál-
kozunk, amelyek „viszik a lapot", 
és megérdemlik, hogy a szerkeszt ő  
a lap elején a kivonatos tartalom-
mutatóban kiemelje 'őket. . • 

A Forum legújabb kiadványai 
között az Újvidéki Rádió magyar 
szerkesztőségének élén álló, 'kitűnő  
tollú publicista válogatött írásaival 
találkoztunk. A kötetnek . már, a cí-
me is rendhagyó: írta és hitte 
Vébel Lajos. Még csak megközelí-
tőleg` sem jelöli meg .a külső  cím-
oldalon sem a tartalmat,, sem >a m ű-
fajt, csupáncsak a bels ő  •címoldalon 
árulja el, hogy a több mint tizen-
öt íves könyv. cikkeket, tárcákat, 
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riportokat, megemlékezéseket tar-
talmaz a szerző  gyűjteményébő l. 

Ha elolvasása után ismételten is 
átlapozom ezt a különös és a fi-
gyelmet hatványozottan is magára 
terelő  kötetet, fejezeteit kronológi-
ai sorrendben követve újra látom, 
hogy szabálytalan mű, de méltány-
lójában éppen ez fokozza fel irán-
ta a rokonszenvvel átmelegített 
figyelmet. Azután az avantgarde 
idején ez a formabontás is a ma-
ga merészségével érdemet jelent. 

Vébel Lajos pályakezdésével nyit-
ja a könyvet. A szerző  az egykori 
,akis újonc zentai tudósító" jelenté-
seiből vett idézetekkel állítja össze. 
első  fejezetét, amely egyben ennek 
a műnek a nyitányát jelenti és azt 
is sejteti velünk, hogy a nem ke-
vesebb, mint kilencven-egynehány 
fejezetéből finoman érzékeltetett 
részletekkel egy önéletrajz bonta-
kozik ki. A Két Zentában, A lakás-
hiányban, a Telt házbán, és még 
nem egy „hirkopfban" ugyancsak 
önéletrajzi részletekre bukkanunk, 
de ha ezen a szálon . tovább követ-
jük szerzőnket, a Petőfi brigádról 
szóló jelentések leírásaiból, a Nem-
zetiségi összetételb ől, a Rádiós let-
tem őszinte soraiból, amikor ;bú-
csút mondott az újságszerkesztés-
nek, ugyanaz érződik ki, mint A 
fehér papírlap soraiból — nála a 
társadalmi hatás elmaradhatatlan, 
A legintimebbnek, a legszelídebb-
nek tetsző  íráséit is ez hatja át: Vé-
bel - amióta kiforrott közíróvá 
vált — soha nem tudott meglenni a  

társadalmi vonatkozás nélkül. Ha 
a .  nyomdászok, ha a let űnt műsor-
vezetők, ha a sajtóhibák vagy a 
Televíziós csaták között él is, soha 
nem tudja elképzelni az embert a 
társadalmon kívül, és még kevésbé 
társadalmi hatás nélkül. Ebben a 
tömény fölfogásban egyedülálló 
publicistánk Vébel. Lajos, aki — úgy 
vélem — legotthonosabban. mozog 
ezen a téren. Még akkor is, amikor 
egy remekbe szabott portrét alkot 
Ács Károlyról, és még akkor is, 
amikor Krležától. búcsúzva az írás 
legmagasabb szinten alkotott zse-
nijétől búcsúzik Az írás dicséreté-
ben. 

A közbevetett gondolatok olykor 
talán más gondolatot ébreszthetnek 
az olvasóban, de ismételten el kell 
mondanom, hogy nagy anyagból 
merítve a válogatás jó, és meghoz-
ta azt az eredményt, amelyet a szer-
ző  és a szerkeszt ő  talán közös meg-
egyezés alapján célul tűzött ki ma-
gának. Ebből a kötetből Vébel La-
jos arcéle markánsan rajzolódik ki. 
Stílusa tömör, gördülékeny, ke-
ményveretű. Érdekes, izgalmas a 
.szókincse. Rugalmasan kerüli a köz-
helyeket, nagyszerű  fordulatokat 
vesz, s egy-egy találó kifejezéssel 
képes egy egész fejezetnek telibe ta-
láló hangsúlyt adni. Vébel a kismű-
faj avatott írója, de amit kiad a 
kezéből, az igényes, sűrített igazság: 
irodalmi műbe burkolt nemes zsur-
nalisztika. És ez a legtöbb, amivel az 
olvasóját — egészen váratlanul 
meglepi valóban hittel írt kötetével. 

LÉVAY ENDRE 

EGY MONOGRÁFIA, MELY TÖBB IS, KEVESEBB IS 
MONOGRÁFIÁNÁL 

Subo .tica, Slike reči, zvuci — Szabadka képekben, szavakban, zenében. 
Subotičke novine, Szabadka, 1984. 

Sokáig azt hittem, az a legfőbb 
problémánk, hagy nem tudunk ele-
get. Amióta sűrűbben járok óvodák-
ba, iskolákba, ahol . szakszer ű, ese-
tenként éppenséggel tökéletesen 
megtervezett és Ievezetett tantár-
gyi foglalkozásokat láthatok, hall-
hatok, amelyektől a gyerekek viszo-
lyognak; amióta jobban odafigye-
lek bölcs, világpolitikailag és ma- 

tematikailag kiművelt, de játszani 
nem tudó gyerekeinkre, azóta fo- 
lyamatosan erősödik bennem a 
meggyőződés, hogy fő  gondjainkat 
nem a szakmai, társadalomtudomá-
nyi információk hiányossága okoz-
za, hanem megkövült szemléleti me-
revségünk. Azóta csak egy dolgot 
szeretnék (de azt minél több em-
berrel) beláttatni: fedezzék fel, hogy 
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nem csak az lehet hasznos, ami ter-
hes,  gyötrelmes, kínos és keserves 
dolog. Vegyék észre, hogy ami kel-
lemes, örömteli, élményszerű, az 
nem feltétlenül káros ... 

Nem akarok idegen tollakkal 
ékeskedni: az idézett gondolatok 
Földiák András népművelő  pedagó-
gusnövendékeknek szánt Útravaló-
jából valók. Spontán tolultak fel 
bennem, amikor először vettem ke-
zembe azt a díszes kiadványt, mely 
felszabadulásunk 40. évfordulójára 
jelent meg, és amelyhez foghatóan 
szép névjegykártyát még nem állí-
tott ki magáról Fehér Ferenc ho-
mokra épült városa. 

Manapság a monográfiák korát 
éljük: minden valamirevaló város 
kiadta már a maga (általános vagy 
részlet-) monográfiáját, se szeri, se 
száma a vállalati monografikus ki-
adványuknak — aki még eddig nem 
tette meg, minden igyekezetével 
azon' van, hogy sebbel-lobbal be-
hozza lemaradását; csak a „nemte-
lenek" (azaz: nem-nemesek) küzdöt-
tek így valaha a kiváltságokat biz-
tosító kutyabőrért. Az efféle monog-
ráfiák aztán — a műfaj kívánalmai-
nak megfelelően — kimerítően, tu-
dományos alapossággal, óriási adat-
halmazra építve dolgozzák fél a vá-
ros (község, település, vállalat) 
múltját és jelenét — rendszerint 
inkább a múltját —, azt jó lokál-
patriótaként meg is vásároljuk, 
hogy elhelyezhessük könyvespol-
cunk díszhelyén. Elolvasni viszont 
már sakkal nehezebb, hiszen a har-
madik oldalon beleszédülünk az év-
számok, népesség- és gazdaságsta-
tisztikai adatok tömkelegébe. 

Pedig az emberi természett ől 
magától, lényege szerint nem idegen 
semmi, amit az emberi kultúra ér-
tékként teremtett. Nemcsak lemon-
dás és önostorozás útján lehet mű-
velődni, hanem jóleső  beszélgeté-
sek, játékos olvasásélmények, izgal-
mas felfedezések, érdekes kalandok 
útján is. Túl mélyen belénk ivódott 
a tudat: amit szívesen csinálunk, az 
kisebb értékű  (hogy nem mondjam: 
kissé elítélendő) is egyúttal, hiszen 
— úgy véljük — az emberi lét lé-
nyege és értelme a kíméletlen és 
vég nélküli, vasakaratot igénylő  és 
céltudatos küzdelem. Ismeretekkel 
és elvekkel bástyázzuk körül ma-
gunkat, palástolni igyekszünk (ha 
egyáltalán van bennünk) az őszinte 
érdeklődést, a képességet arra, hogy 

gátlástalanul és szenvedélyesen tud-
junk örülni annak, ami szép, ami 
nem csupán az értelmünket, hanem 
az érzelmeinket is képes mozgósí-
tani. 

Mindezek elmondására azért volt 
szükség, hogy az olvasó könnyebben 
megérthesse: ez a monográfia több 
is, kevesebb is (a szó szigorú értel-
mében vett) .monográfiánál. Keve-
sebb, mert nincsenek benne számok 
és statisztikai. mutatók, sem vaslo-
gikával levezetett következtetés-lán-
cok — a tudományos gondolkodás-
nak ezek az alapinstrumentumai. 
Nem áll szándékomban megbánta-
ni a tudósokat. A tudós (rendsze-
rint) tudósokhoz szól, a tudomá-
nyok nyelvén, szillogizmusokban. De 
semmivel sem kevésbé igaz az a 
kép, amelyet a művész fest a való-
ságról — szavakban-rímekben, szí-
nekben-formákban, zenében-harmó-
niában ... Ezt a monográfiát művé-
szek írták — hivatásosak és ama-
tőrök művelődési dolgozók és 
újságírók, költők és közéleti embe-
rek: egytől egyig olyanok, akik szá-
mára ez a város több átmeneti vagy 
állandó tartózkodási helynél Meg-
kísérelték a lehetetlent: megragad-
ni a múló időt, és kivetíteni a vá-
ros múltját és jelenét, de felvillan-
tani azt is, amilyennek látni szeret-
nénk a jövőben. 

Heterogén ez a monográfia; nem 
az elmarasztalás szándéka, hanem 
a tárgyilagosság mondatja ezt ve-
lem, de hogy is lehetne más? A 
publicisztikai stílus néha hűvösen 
száraz, máskor színesen lelkende-
ző  racionalitását lépten-nyomon köl-
tői ihletésű  versrészletek oldják fel, 
a technikailag (is) kifogástalan ri-
portfelvételek dokumentumérték ű  
archívfotókkal váltakoznak, a kép-
zőművészeti mellékletek csak sejtet-
ni engedik a város és környéke kép-
ző-, ipar- és népművészetének vál-
tozatos gazdagságát. (A szövegek 
szerzői Bela Duranci, Boško Krstić  
és Tomislav Vojnić, magyar nyelvű  
fordítás Gubás Ágota, angol nyelv ű  
fordítás Matija ,Štefko; a verseket 
Gubás Ágota és Lazar Merkovi ć, a 
képzőművészeti alkotásokat, ame-
lyek a Városi Múzeum és a Képző- 
művészeti Találkozó gyűjteményé-
ből valók, Bela Duranci válogatta: 
a képfelvételeket Zlatko Jovanov, 
Augustin Juriga, Aleksandar Sédlak 
és. Josip Šmit készítette, illetve a 
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Történelmi Levéltár, a Városi Mú-
zeum és a Subotičke novine .fotó-
archívumából valók.) 

Külön kell szólni a monográfia 
részét 'képez ő  két nagylemezről: 
ezek tartalma vagy a zeneszerz ő  
személye (Gaál Ferenc, Lányi Ern ő , 
Molcer Mátyás, Verebes Gusztáv, 
Tumbas Pero — Hajo, illetve sza-
badkai vagy Szabadka környéki ma-
gyar, bunyevác és szerb népdalok), 
vagy az előadó művészek (Kinka 
Rita, Basch Mária, Molcer Mátyás, 
a Milko Cora—Bordás Lajos zongo-
raduó), illetve együttesek (a Pro 
Musica Kamarakórus — karvezet ő  
Égető  Gabriella —, a Szabadkai Fil-
harmónia — karmester Murényi 
Mátyás —, a Régizene-együttes) ré-
vén áll szoros összefüggésben Sza-
badkával. A hangfelvételek az újvi-
déki Rádió és a szabadkai Zenei 
Műterem stúdiójában készültek, il-
letve az Újvidéki Rádió fonotékájá-
ból valók; zenei szerkeszt ő  Tomislav 
Vojnić . 

Csak azok, akik járatosak a ki-
adószakmában, tudják felmérni, mi-
lyen anyagi befektetést igényel egy  

ilyen jellegű  kiadvány. A .monográ-
fia összefogást szimbolizál: mecé-
násai a községi küldött-testület, a 
VKSZ szabadkai Községi Bizottsá-
ga, a Községi Szakszervezeti Ta-
nács és a kilencvenéves fennállását 
ünneplő  November 29. Húsárugyár, 
de anyagi támogatással járult hoz-
zá kiadásához a Pannónia Grafikai 
Műintézet, a Szabadkai Hitelbank, 
a Solid Cipő- és Műanyaggyár, a 
Szabadkai Textilipari Társulás, a 
Subotica Személy- és Vagyonbizto-
sítási Intézet, az Agraseme-Panoni-
ja, az Integral Épít ővállalat, a Pio-
nír Cukorka- és Csokoládégyár, a 
Szabadkai Társult Kereskedelmi és 
az Észak-bácskai Postaforgalmi 
Munkaszervezet. 

Van ennek a monográfiának ter-
mészetesen egy mélyebb szimboli-
kája is: az itt élő  nemzetek és nem-
zetiségek kultúrájának, művészeté-
nek gazdagságát, folytonosságát, 
kölcsönös egymásra hatását, együt-
tes szárnyalását példázza, amely 
töretlenül tart a felszabadulás óta, 
és csak rajtunk múlik, hogy ugyan-
így szárnyaljon tovább. 

SZđ  LLŐSY VÁGÓ LÁSZLÓ 

EGY ÉLETÚT FELMÉRÉSE 

VARGA SÁNDOR: Vlaj Lajós életútja. 
Magyar Nemzetiségi Érdekközösség, Lendva, 1984. 

Az előttünk levő  dokumentum jel-
legű, kétnyelvű  kismonográfiában 
nem Vlaj Lajosnak, a költőnek, a 
fordítónak, hanem a forradalmár-
nak, a társadalmi-politikai .munkás-
nak állít emléket születésének 80. 
évfordulója alkalmából régi barát-
ja, tanítványa, munkatársa, elvtár-
sa, Varga Sándor, a muravidéki 
nemzetiségi politika elkötelezett 
harcosa és a vidék történelmével 
foglalkozó több 'könyv szerz ője.. 

Mint Varga mondja: „első  pró 
bálkozás" e könyv, hogy megmu-
tassa Vlaj, a cipészmunkás „miért 
lett kommunista, hogyan küzdött" 
az eszméért. Eddig ugyanis senki 
sem mérte fel Vlaj Lajos életútját, 
munkásságát, noha a :muravidéki 
magyar nemzetiség alkotmányos jo-
gai gyakorlati megvalósításának fá-
radhatatlan harcosa, a muravidéki  

magyarok vezetője és irányítója, a 
haladó eszmék terjeszt ője, a szlo-
vén—magyar együttélés mindenna-
pi gondjainak részese, a testvériség-
egység harcosa, az öntudatos akti-
visták nevelője volt 1966-ban bekö-
vetkezett haláláig. 

Vlaj Lajos életét, forradalmárrá 
nevelődését Varga Sándor az írásos 
do.kumentációk — személyes életraj-
zok, Vlaj és mások újságcikkei, 
pártdokumentumok, interjúk, a 
Ljudski glas, Vestnik, Népújság írá-
sai, többek között Miško Kranjec 
nemrégen elhunyt szlovén író írá-
sai alapján, valamint Vlaj beszédei, 
a bizalmas, meghitt beszélgetések 
alkalmával elhangzott vallomások 
meg a háború utáni közös munka 
személyes tapasztalatai — alapján 
rajzolta meg. Ezek a források a 
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jelen pillanatban egy vázlatos kép 
kialakítását tették lehet ővé, de a 
később folytatandó tanulmányozás-
nak, melyet Varga Sándor is 'fela-
datának tekint, több forrást kell 
majd felkutatnia, feltárnia, hogy 
megrajzolhassa Vlaj Lajos és kora 
hű, pontos és igaz képét. 

Vlaj. Lajosról mi itt Vajdaság-
ban, sajnos, nagyon keveset tudunk. 
Inkább a költőről hallottunk, mint 
a muravidéki magyarság egyik hala-
dó szellemű  vezéregyéniségéről. E 
könyvet olvasva is, mint már any-
nyiszor máskor, rádöbben az ember, 
hogy. milyen keveset tudunk egy-
másról, noha csak pár száz kilomé-
ter választ el bennünket egymás-
tól. 

A jobb megismerés kedvéért né-
hány mondatban összefoglaljuk 
Vlal Lajos életútját, ezt a nem 
egyedülálló, de tanulságos életutat. 

Mint a mesebeli hős, ő  is több 
gyermekes, szegény családban szü-
letett harmadik gyermekként. Lend-
ván .1904-ben látta meg a napvilá-
got. Már gyermekkorában érezte a 
szociális egyenlőtlenség átkát, Ez 
hatott későbbi politikai nézeteinek 
kialakulására. Az I. világháború vé-
gét, a forradalom idejét mint 15 
éves fiú élte át. Nyitott szemmel 
és füllel járva sokat hallott az 
Oroszországban győzedelmeskedett 
forradalomról. A hallottak döntően 
befolyásolták további életét. A pol-
gári iskolát kitűnően végzett diák-
embert a tanítói pálya vonzotta, Be 
mivel nem tudta az államnyelvet, 
nem . tanulhatott tovább. Beállt te-
hát apja cipészműhelyébe inasnak. 
Fel is szabadult. Több helyen meg-
fordult, a. munkanélküliség hajtot-
ta, egészsége meggyengült. Mivel 
nem tevékenykedhetett betegsége 
miatt, sok haladó szellemű  'köny-
vet olvasott, s közben azon töpren-
gett, hogyan lehetne megváltoztatni 
a szegény munkásemberek életkö-
rülményeit. 

1934-ben, miután megkezdi az ak-
tív politikai munkát, terjeszti a 
kommunizmus eszméit. ,,Ezután so- 

hasem távolodott el a proletariá-
tustól s kommunista lett" — írja 
róla Miško Kranjec. A kommunista 
pártba 1940-ben vagy 1941-ben vet-
ték _ fel. (A könyv 27. oldalán 1940 
szerepel, a 29. oldalon 1941.) Több-
ször börtönbe is került az eszmé-
ért, sőt 1944-ben internálták. Mikor 
hazakerült Lendvára, csendőri felü-
gyelet alatt állt. 

A felszabadulás után a szorgal-
mas aktivista megkezdte azt a nagy 
társadalmi-politikai munkát, mely-
nek feladata  volt megteremteni az 
új rendszer politikai és jogi alapja-
it. Számos tisztséget viselt. Szerve-
zett, oktatott, nevelt, irányított. 
Számtalan alkalommal sürgette a 
nyelvfejlesztést, a magyar könyvek 
beszerzését a könyvtárakba, ének-
karok, tánccsoportok, amatőr szín-
játszó egyesületek szervezését, ma-
gyar nyelvű  és szlovén nyelvű  okta-
tást, kétnyelvű  közigazgatást és még 
ki tudná mind 'felsorolni, mi min-
denért nem emelt szót az illetékes 
szervekben, szervezetekben. S tet-
te mindezt szerényen, csendben. 
Mint Varga írja: „Nem volt hangos 
forradalmár, inkább félrehúzódva 
másokat irányított a célok érdeké-
ben. Végeredményben mégis a mu-
ravidéki magyarok vezetője és irá-
nyítója volt a felszabadulás után az 
itt élő  szlovénok és magyarok 
együttélésének mindennapi gondjai-
ban." 

Miško Kranjec indítványára Vlaj 
érdemeinek elismeréseként a gön-
térházi iskola felvette Vlaj Lajos 
nevét, 1973-ban pedig Göntérházán 
leleplezték mellszobrát. Varga Sán-
dor könyvét is a tanítványi, munka-
társi megbecsülés hozta létre. 

Ennek a tanulságos életútnak a 
könyvbe öntése azonban több gon-
dosságot érdemelt volna! Nagy saj-
nálatunkra igen pongyola formá-
ban került az olvasó kezébe. A ma-
gyar szövegben — a szlovén szöve-
get nem ellenőrízhettük — komo-
lyan hiányoljuk a lektor, a korrek-
tor mindenre kiterjed ő  figyelmét. 
A sietség nem elegendő  magyarázat. 

PENAVIN OLGA 
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Előfizetési felhívás 
Az Üzenet című  irodalmi, művészeti, kritikai és társa-

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

Elsőrendű  feladatának .  az ok-száu
t

, mindenekelő tt Vaj-
daság művelődési és tudománVos életének szolgálatát te-
kihti: olyari'művek, tanulmányok, kritikák;'szemlék köz-
lését, amelyek ezt a céltsiblgálják. 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 alkutóinak m űveivel ismerteti meg olva-
sóit. Az örökségnek a halació hagyományok, értékek meg-
őrzése a célja. Az Égtáj vidékünk történelmi és m űvelő-
déstörténeti eserm.'.nveir ő l • ad számot. Az Alkotóműhely 
irodalmi, film-, zene-, szín- és képz őművészeti életünket 
kíséri figyelemmel. Az Olvasónapló a legújabb hazai' és 
külföldi kiadványokat méltatia,:ériékeli. 

Legfőbb Célunk, hogy az alkotók és az olvasók között 
eleven kapcSolat jöjjön létre. Nemcsak arra törekszünk, 
hogy közzétegyük a szerz ők munkáit, hanem arra is, hogy 
folyóiratunk közös dolgaink lelkiismeretes ta?Ialásának 
a fóruma legyen. 
• Ennek a feladatnak a megvalósitásahoz kérjük szíves 

figyelmét és' megért ő  segítsegeL 
Lapunk alapítója Szabadka község Mí.ivelödesi önigaz-

gatási ÉrdekközöSsege, kiadója pedig a 7 Nap Lapkiadó 
Münkás4k-vezet (24001 Subot a. Tig slobode 1, félernelet). 
Előfizethető  rá közvetlenül vagy a 'következ ő  folyószámlá-
ra: NIRO .' „7  —  üzenet, Subotic,',1 66600-603-2094. 
Előfizetési díj belföldön egy évre 300, fél évre 150 dinár; 
külföldre az összeg kétszerese. Diákok és egyetemisták 
csoportos 'előfizetésc egy évre 150 dinár. 

Az Üzenet serkeszt ő sége 


