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1985. JANUÁR — XV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 

TARTALOM  

3 JUHÁSZ ERZSÉBET: Bárányok a Bárányban (regényrészlet) 

7 FÜLÖP GÁBOR: Kő-harag; Niagara falls (versek) 

7 VANK6 GERGELY: Csónakriogató (vers) 

8 BOGDANFI SÁNDOR: Préda (filmnovella) 

15 SINKOVITS PÉTER: Egy kötéltáncoshoz; Kedvesem vacsorát készít 
(versek) 

KÉZFOGÁSOK 

1.6 DESANKA MAKSIMOVIĆ : Nincs többé időm; Feljegyzés jóról és rossz-
ról; Feljegyzés a háborúkról; Illés próféta; Kegyelmet kérek: A fonto-
saknak; A naivaknak; Azoknak, akik keresztülbuknak a küszöbön; A 
Mária Magdolnáknak — Brasnyó István fordításai (versek) 

ÖRÖKSÉG  

20 VAJDA GÁBOR: Otthon is a nagyvilágban 
(tíz évvel ezelőtt halt meg Ivo Andrić) 

ÉGTÁJ 

22 HERCEG JÁNOS: Kitekint ő  (naplójegyzetek 50.) 

ALKOTÓM ŰHELY 

27 DÉR ZOLTÁN: „Intés" az irodalomtudománynak 
(egy világképelemzés sajátosságai 2.) 

35 CSORDÁS MIHALY: Belső  és külső  „erők" 
(Fehér Kálmán Látomásnak ajtót nyitni c. folk-kantátájának és Tabarin 
A megóvott szüzesség c. komédiájának bemutatójáról) 

39 SEBŐK ZOLTÁN: Képzőművészeti alkotások 1944 és 1984 között 
(a Képzőművészeti Találkozó retrospektív kiállításáról) 

43 LÉVAY ENDRE: Művészetének vonala kiindulópontjára mindig vissza-
tér (naplójegyzetek Hangya András tárlatáról) 

44 PODOLSZKI JÓZSEF: Kihasználatlan lehet őség 
(A képernyőn havazik c. tévéfilmről) 

46 PODOLSZKI JÓZSEF: Magyarázza a bizonyítványát 
(jegyzetek egy könyvbírálat kapcsán) 



OLVASÓNAPLÓ 

48 VARGA ISTVAN: Hiteles regényvilág 
(Dudás Károly: Ketrecbál) 

53 PODOLSZKI JÓZSEF: Szociográfiai mozaik 
(Németh István: Arcok zsebtükörben) 

54 MÁK FERENC: Ködkereső  játék 
(Rába György: Babits Mihály) 

57 POMOGÁTS BÉLA: Varázskörök 
(Sütő  András: Az idő  markában) 

58 SZEKÉR ENDRE: Méltó emlék egy nagy költ őnek 
(Tüskés Tibor: Nagy László) 	. 

60 SÁRVÁRI V. ZSUZSA: ősi hitvilágunk rekonstrukciója 
(Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága) 

62 SARVARI V. ZSUZSA: Tanulmányok a gyermekjátékokról 
(Gyermeki játékok) 

63 SEBŐK ZOLTÁN: Módszertani sokoldalúság 
(Filiberto Menna: Tekstovi o modernoj umetnosti) 

MELL ÉKLET 

A XIV. évfolyam tartalommutatója 

A 34. oldalon ALMASI GÁBOR Gaál Ferenc-portréja (gipsz, 1971), a 
42,en Kosaras asszony című  alkotása (terrakotta, 1973), a 47-en pedig 
Ivo Andrić-mellszobra (gipsz, 1977) 

Folyóiratunk eddigi fő- és felelős szerkesztője, Urbán János 
író, a Magyar Szó nyugdíjas újságírója, megromlott egészségi 
állapota miatt 1984. december 31-i határid ővel fellmentését kérte 
megbízatása alól. Az Üzenet szerkeszt ősége, Kiadói Tanácsa és 
kiadója, a 7 Nap Lapkiadó Munkaszervezet munkástanácsa elfogad-
ta kérelmét, hangsúlyozva a szerkesztésben elért eredményeit és 
megköszönve a lap színvonalának és példányszámának emelése 
érdekében kifejtett fáradozását. 

1985. január 1-től dr. Csordás Mihály irodalom- és színikriti-
kus, a 7 Nap állandó munkatársa, a folyóirat szépirodalmi rovatá-
nak vezetője az Üzenet új, megbízott fő- és felelős szerkesztője. 



UND 
1984. XIV. ÉVFOLYAM  
1-12. SZÁM  

• 

TARTALOMMUTATÓ 

szám 
1 
 oldal 

VERSEK 

ÁCS KÁROLY Miniversek (1946-1984) 
Tücskök tűnnek 
Kurta-furcsa versike a medvéről 
Vigasztaló 
Hangok 
Miliő  
Ellenvilág 
A katana:kaffer utolsó útja 
Biztatás 
A test mérnöke 
Zengőhomlokúak 
Visszatéréš 
Barátnak 
Szóláskényszer - 
Amíg a levél földet ér 
Fél-élet 	• 
Házasságtörés 
Tudás 
Szél 
Kibúvó 
Jóslat 
Reménytelen 
Lágykemény 
Némaság 
Ünnep 
A ,tér bosszúja 
Dániel 
Öreg költő  
Passziánsz 
Variációk egy májusi szólamra 
Sírbatétel napja 

12 687 

TARTALOMMUTATÓ/ 1 



szám IOldal 

ALMAJAN ;  SLAVCO Sugárzás 
- Képek és jelenségek 
Kővé válok 
Kőnyomat 
Kettős játék 

`122 

Csend 	, 
(Nagy Margit fordításai) 

BALOS, OLIMPIU Hétköznapok; Az elválás balladája 5-6 348 

BENKA, ZLATKO Filodendron 5-6 349 
Dürer 

BRASNYÓ ISTVÁN Mit neyrtem, mit veszítettem 4 167 

ČOPIĆ , BRANKO Földrajzlecke 5-6 278 
Lánghajú tündér 
Kacor Kandúr levele 
Az eladott macska 
A hős édesanyja 
(Fehér Ferenc átültetéšei) 

DÉSI ÁBEL Musica humana: 1-2 12 
Walter dala 
Kalaf áriája 
Varlam bordala 
Kacagj, Bajazzo 
Sarastro áriája 

DESPOTOV, 
VOJISLAV Gyors nyúl lassú mártásban 9 506 

Ha nem csalódom 
Az élet férje 
(Fülöp Gábor fordításai) 

DÓRÓ SÁNDOR Hátrahagyott versek: 7 355 
Álom 
Itt vagyok újra 
Emlékezés 
Kísértések 
Ősz 
Gondolatok a honvágyról 
Béklyó 
1962-ben, egy völgyben 

DUDÁŠOVÁ, ALMA Ha széthajtjuk az id ő t 1-2 18 
Kaszás 
(Koncsol László fordításai) 

ĐO.NOVIĆ , MILETA Camera obscura 5-6 346 
Rőt árnyékban repülve 
(Urbán F. Gábor fordításai) 

' TARTALOIVIMÜTAT6/2 



szám 
i 
 Oldal 

10 566 

i 

FRANCIŠKOVIĆ , 
LAZAR 	 Meggyfa virága 

Nem érkezett tó 
/ (Duránti Ilona fordításai) 

GOLOB, ZVONIMIR Levél a viharé 
Létezel, tehát vagyok 
(Mikula Mária fordításai) 

1-2 	18 

KENYERES, KOIVÁCS 
MÁRTA 	 Öröm 

A szobor 
Az igaz út 

7 359 

KISS ENDRE A tavasz bére 	 5-6 347 
A magány hangjai 

KLEPIC, ILIJA Él Tito 
Önarcképvázlat 
(Mikula Mária fordításai) 

5--6 345 

KOLIGER KÁROLY Szordínó 
Restauráció 

10 560 

KONTRA FERENC 	A nemlétezés kezdete 
	

9 502 

MERKOVIĆ , LAZAR Két kő  között 
	

7 362 

i 
(Molcer Mátyás fordítása) 

MLADENOVIĆ , BORA Fejem másik élete 	 11 631 
Fordulat 
(Urbán F. Gábor fordításai) 

NIKOLIĆ , JOVANKA Beszélj 	 10 566 
Testamentum 
(Berta Erika fordításai) 

RAMACS, MIHAL 	Epizódszereplők bemutató után 	5-6 350 
Pontban éjfélkor 
(Brasnyó István fordításai) 

SARAJLIĆ , IZET 	Zdravsztvujtye, Byron! 	 8 433 
(Dudás Kálmán fordítása) 

SÁRVÁRI ZSUZSA 	Fohász 	 10 564 
Találkozás 

ŠIMOKOVIĆ , MARIJA Azon az éjszákán 	 10 565 
(Molcer Mátyás fordítása) 

STRAHINIĆ , 
ALEKSANDAR 	Atombomba 	 11 631 

Szenvedély 
(Urbán F. Gábor fordításai) 

TARTALOMMUTATÓ/3 



SZŰCS IMRE 	Lírai futamok: 
Mocsárból a gólya 
Kócsag 
Gyertyaláng 
Szerelem 
Viszonzatlan szerelem 
Halál 
Kagyló 
Isten 
Hajó 
Költő  
Híd 
óceán 
Ember 
Megmaradni volna jó 

TARI ISTVÁN 	Semmišég 
Bíborpalást 

URBÁN JÁNOS 	Dajkáló árnyak 
Hűvös fészek 
Madárka ébred 
Szeretet 

ZÁKÁNY ANTAL 	Melyik úton hozzád? 
Asszonysors — világvégzet 
Azt mondták a vének ... 
Jerkó 
Utam oda visz 

ŽIGIĆ , DRAGAN 	Ígéretek ideje 
Szavak nélkül 
Kávéházi monológ 
(Urbán' F. Gábor fordításai) 

szám oldal 

10 563 

3 	112 

9 505 

11 	623 

11 - 	630 

SZÉPPRÓZA 

BOGDÁNFI SÁNDOR Bosszú 

BRASNYÓ ISTVÁN Repríz 

ĆOPIĆ , BRANKOt . 	Öregember iszákkal 
(Brasnyó István fordítása) 

4 170 

8 423 

5-6 287 

GOBBY.FEHÉR 
GYULA 	 Tű  hegyre szúrva 	 1-J--2 	3 

HOLTI MÁRIA 	A -siker egyszeri érzése 	 10 559 

TARTALOMMUTATÓ/4 



IVANJI, IVAN 

KIŠ, DANILO 

KOPECZKY LÁSZLÓ 

LALIĆ , MIHAILO 

MIHAILOVIĆ , 
DRAGOSLAV 

PETROVIĆ , BOŠKO 

SIMIN MAGDA 

VfGH RUDOLF 

VLAOVICS JÓZSEF 

szám ! oldal 

Csekélységem mint halálhírnök .. . 
(Borbély János fordítása) • 

Dicső  halál meghalni a hazáért 	 12 696 
(Borbély János fordítása) 

Etűdök írógépre: És mégis nyüzsög 	1-2 	13 
Etűdők írógépre: Az alkotás csodája 	3 111 
Etűdök írógépre: Patak, folyó, tenger, 
óceán 	 4 174 
Etűdök írógépre: Tavasz teteje 	 7 360 
Etűdök írógépre: Ügyeletes m űítész 	8 431 
Etűdök írógépre: Te rongyos (irodal- 
mi) élet! 	 9 503 
Etűdök írógépre: Őrangyalok őrségvál- 
tása 	 10 561 

Parlagföld 	 12 691 
(Brasnyó István fordítása) 	 ' i` 

Csizmások 
	

4 176 
(Vasagyi Mária fordítása) 

A leány és a katona 
	

3 113 	• 
(Szebasztián Urbán Katalin fordítása) 

Epilógus 
	

9 495 
(Burkus Valéria fordítása) 

Minden létnek tisztulása 
	

1-2 	9 

Bejöttek a Prücskök 
	

- 3 103 

	

11 	626 

1-2 	15 

TIŠMA, ALEKSANDAR Hit és hitszegés 
(Vasagyi Mária fordítása) 

TANULMÁNYOK, KRITIKÁK, CIKKEK 

BALOGH ISTVAN 

BESZÉDES VALÉRIA 

CSORDÁS MIHÁLY 

i  

A proletár testvériség példája 	 10 570 
(Lazar Neši ć  szlovéniai tevékenysége) 

Falukutató írások, néprajzi tanulságok 5-6 327 

Erőnk határain 	 1-2 70 
(Dragoslav Mihajlovi ć  Petrija koszo-
rúja és Kosztolányi Dezs ő  Édes Anna 
c. színművének bemutatójáról) 

Aktualizált történet 	 3 142 
(Oldrich Danek Negyven gazfickó meg 
egy ina született.bárány, c. drámájának 	= _ 
bemutatójáról) 	• 

TARTALOMMUTATÓ/5 



szám loldal 

A jellemábrázolás buktatói 
(Dušan Kavaćević  A balkáni kém c. 
vígjátékának bemutatójáról) 

Könnyű  és nehéz csaták 
(Jacques 	Deval 	Patyautas 	és 	Alf red 
Jarry Übü király c. darabjának bemu-
tatójáról) 

4 

7 

215 

398 

Megálmodott álmok 8 466 
(Majtényi 	Mihály 	Harmadik 	ablak, 
Marcel Achard A világ legszebb szerel- 
me, Arthur Schnitzer Körtánc és Georg 
Büchner Leonce és Lena c. színm űvé-
nek bemutatój áról) 

Átparodizált operett 9 533 
(A Tanyaszínház Kopeczky-bemutatójá-
ról) 

Emelkedőn 12 728 
(Ranko Marinković  Glória és 
Kao Hszing-csieng A buszmegálló c. 
színművének :bemutatójárói) 

CSUKA ZOLTÁN Branko Copić  5-6 272 

DÉR ZOLTÁN Adalékok Irodalmunk életrajzához 5-6 313 
(A Laták-levelekről) 

„Intés" az irodalomtudománynak 12 715 
(Egy világképelemzés sajátosságai 1.) 

GUELMINO SÁNDOR Továbbra is válasszúton a MESS 7 391 
(A szarajevói kis- és kísérleti színpadok 
fesztiváljáról) 

Jobb időkre várva 8 461 
(A 29. Sterija Játékok kapcsán) 

Vázlat a 18. BITEF-ről 12 722 

Dr. HORVÁTH 
MÁTYÁS - A népies irodalom ösvényein 1-2 60 

(Ivan BrliaMažurani ć  Gyertyánka meg 
a kilenc testvérkéje c. meséjének fel-
dolgozása) 

JUHÁSZ GÉZA Versek a térben... az id őben ... 11 650 
(Ács Károly költészetérő l) 

JUHÁSZ L. GÉZA Kiváló eredmények, nagy távlatok 7 395 
(A tízéves újvidéki Művészeti Akadé-
mia ünnepségsorozatáról) 

KÉMÉNCZY GYÖRGY Josip Broz Tito szerepe az el nem kö- 
telezett mozgalom megteremtésében 5-6 231 

TARTALOMMUTAT6/6 



szám [oldal 

KLEMM JóZSEF 	Kiegyensúlyozott középszerűség 4 209 
(Az idei belgrádi filmfésztiválról) 

A kis(szerű) filmek szemléje 7 402 
(Jegyzet a 31. belgrádi rövidfilmfeszti-
válról) 

Pula, 1984 11 664 
(A 31. jugoszláv filmfesztivál krónikája) 

KREKITY OLGA 	Helyi színek Csáth Géza műveiben 1-2 19 

MAGYAR LÁSZLÓ 	Jakobey Károly szabadkai kapcsolata 	• 1-2 28 

MALUŠEV CVETKO 	Csuka Zoltán — a jószomszédság híd- 
verője 8 '438 

MARKOVIC, 
RADMILA 	 Szómagyarázat Csépe Imre Id ők lomb- 

hullása című  kötetéhez 9 520 

NÉMETH FERENC 	A holnap bűvöletében 10 567 
(Todor 	Manojlović  .ismeretlen napló- 
jegyzetel nagyváradi éveibő l) 

PODOLSZKI JÓZSEF 	A „gyermekköltészet" értékeléseir ől 1-2 52 

Dr. VÉKONY LÁSZLÓ Újabb szilánkok a múltból 1-2 65 

MEGEMLÉKEZÉSEK, ÉVFORDULÓK 

BARANYI ANNA 	Erőteljes színvilág 512 
(Nyolcvan évvel ezel őtt születétt Miloš 
Babié) 

BOGDANFI SÁNDOR 	Sokoldalú irodalmár 12 707 
(A hatvanéves Juhász Géza köszöntése) 

DÉR ZOLTÁN 	Helyzet és sors fölött 7 375 
(Herceg János 75 éves) 

DÉSI ÁBEL 	 Solohov kérdőjelei 4 184 
(Az író halála alkalmából) 

GARAY BÉLA 	Százharminc ,éves • a szabadkai színház 7 379 
(Adalékok a színház történetéhez . l.) 

Százharminc éves a szabadkai színház 8 449 
(Adalékok a színház történetéhez 2.) 

HERCEG JÁNOS 	Emlékezés Veljko Petrovićra születésé- 
nek centenáriumán 3 124 

Az .idő  mérlegén 5-6 247 
(Csuka Zoltánról) 

TARTALOMMUTATÓ/7 



7 	164 • 

4 - 187  

11 640  

7 366  

11 	632  

szám oldal  

A sžélléini szimbiózis előmozdítása  
''(Herceg Jánós 75 éves)  

is 	•  
KENYERES KOVÁCS  

	

MÁRTA 	 Humanista forradalmár, művész 	1-2 33  
(Ismet Mejezinovi ć  1907-1984)  

Dr. KMET JAN Kísérletré ösztönző  művek 	 9 507 
(Vladimir , Hurban Vladimirov születé-
sénék Százéves évfordulóján — Sze-
basztián. Urbán Katalin fordítása) _ 

KRN.JEVIČ,, VUK 	dó'á mályvaszínű  kert . nagy mesemon- ,~  

(Németh János fordítása) 

KOVAČÉK, BOŽi-DAR ` A nyolcvanéves Mladen Leskovac kö- 
szöntése• 	 3 128  
(Szöllősy Vágó László fomd,ítása). 

LÉVAY ENDRE - '• 	Ötvé±n év után,' 	 289 
(A Híd ándulásáról) 

linó 'és Szerep 	 7 "372 
(Herceg János 75 éves) 

Fiatal rendezőnk halálára 	 8 447  
(Ifj. Szabó István 1937-1984) 

Élete alkonyán is alkotott 	 11 642  
(Kilencven éve született Baranyi Ká- 
roly)  

JÚHASŽ GÉZA  7 369  

-6 275 •  

MAGYAR ;LÁSZLÓ  

MALUŠEV CVETKO -

NÉMETH FERENC  

Csuka Zoltán és a szabadkai polgári  
sajtó 	 .- 5=6 249  

A .  régi Híd-mozgalom  osztályharcos  

orientációja 	 5-6 295  

Egy elfelejtett vers nyomán 
	

4 180  
(Emlékezés Debreceni Bárány Ágoston-
ra halálának 135. évfordulóján)  

{ 

Branko álma és a valóság  
(160 évvel ezel őtt született Branko Ra-
dičević  Németh Jánosfordítása)  

Emlékező  - írás a Hétről-Hétre jubileu-
ma- alkalmából  

Bálázs Béla centenáriuma • 

Költő  'békében és háborúban  
(Gyóini Gézé. születésének 100. évfordu-
lóján)  

„Ékezetek nélkül..." Radnóti Miklós  
utolsó versei  
(A költő  születésének 75. és halálának  
40. évfordulója alkalmából)  

NENADIĆ , MILAN  

PATO IM}:tRE  

POMOGÁTS BÉLA  

RÓNAY LÁSZLÓ  

TARTALOMMÜTÁTÖ/8  



10 585 

5-6 268 

1-2 47 

3 	137 

4 196 
7 386 

8 456 

9 515 

10 595 

11 	645 
12 710 

szám i óldal 

12 _ 699 REĐEP, DRAŠKO Paraszt, csillagos ég, régi Vajdaság 
(Száz éve született Veljko Petrovi ć  — 
Németh János fordítása) 

VöLGYI ENDRE 

Feltételes megállóhely 	 12 702 
(A hatvanéves Juhász Géza köszöntése) 

A legősibb emberi beszéd 	 4 217 
(A Pro M'usica jubileumára) 

Írni — hittel és meggyőződéssel 	8 446 
(In memoriam Marko Risti ć  1902-1984) 

A Sárga Házmártírjainak krónikása 	11 644 
(In ,memoriam Lukács Gyula 1907-1984) 

Egy úttörő  halálára 	 11 643 
(Basán György 1918-1984) 

Kenyeres Kovács Márta (1933-1984) 	7 368 

SZELI ISTVÁN 

SZöLLóSY VÁGÓ 
LÁSZLÓ 

ÉGYIÉB 

CSORDÁS MIHÁLY 

CSUKA ZOLTÁN 

„Erdő  megcsinálja magát" 	 5-6 332 
(Beszélgetés a háború utáni Híd szer- 
kesztőivel) 

Pécs fölött csillag 	 5-6 254 
(Önéletrajzi jegyzetek) 

Mr. GELLÉR 
JÓZSEF—ifj. LÉVAY 
ENDRE 	 Szabadka és Patics . rekonstrukciója és 

revitalizációja a második világháború 
után (1944-1984) 
(P:aczal Julianna fordítása) 

GUBÁS ÁGOTA 	Az utolsó interjú 
(Csuka Zoltánról) 

HERCEG JÁNOS 	. Kitekintő  (41) 

Kitekintő  (42) 

Kitekintő  (43) 

Kitekintő  (44) . 

Kitekintő  (45) 

Kitekintő  (46) 

Kitekintő  (47) 

Kitekintő  (48) 

Kitekintő  (49) 
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LATÁK ISTVÁN és 

szám I oldal 

SZIRMAI KÁROLY Levelezése (1935-1939) 5 300 
(Közzéteszi Pató Imre) 

NOSZIJÁN SÁNDOR A hajdújárási helyi közösség krónikája 
(1944-1948) 10 576 

PATÓ IMRE .Regi írásokat olvasunk: 
Kitoloncolásra javasoltak 

,1940-ből 1-2 41 

Régi írásokat olvasunk: 
Az újvidéki Munkásotthon építésé- 

nek meghiusulása 1926-ban 4 190 

Régi írásokat olvasunk: 
A művelődési élet dokumentumai 5-6 318 

Régi írásokat olvasunk: 
A háború előtti Híd egy kicenzurá-

zott írása — Palm Dutt: A fasizmus és 
a no• 11 659 

PÉTER LÁSZLÓ Juhász Gyula szabadkai dajkája 3 132 

Dr. TÓTH LAJOS A nevelés rendszerének kialakítása 4 201 

iJRBÁN JÁNOS Az osztályküzdelem adai harcosai 1-2 34 

Az Üzenet pályadíjait odaítélő  bizott- 
ság jelentése 556 

KÖ1\IYVISMERTETÉSEK 

BESZÉDES VALÉRIA Középkori emberek, középkori 'városok 1-2 82 
(Népélet és jogalkotás a középkori Új-
lakon) 

A táj nem enged 3 ,154 
(Lábadi Károly: Dohányosok) 

Változatos népi epika 4 219 
(Penavin Olga: Jugoszláviai magyar 
népmesék) 

BORI IMRE Egy sáfár 1-2 98 
(Péter László: Szegedi örökség) 

BURKUS VALÉRIA Visszatérő  emlékek 1-2 99 
(Magda Simin: San mladosti) 

CSORDÁS MIHÁLY Meglelt út 4 228 
(Csörgits József: Öngyilkos halak) 
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szám I oldal 

DÉR ZOLTÁN Önismeret — új szinten 10 600 
(Végel László: Áttüntetések) 

A népszerűsítés dilemmái 11 677 
(Borbély Sándor: Juhász Gyula) 

DUDÁS KÁROLY Összefüggő  partok messze csúšznak 4 226 
(Kontra Ferenc: Jelenségek) 

GÖNCZ LAJOS A nevelés korszerű  megalapozása 10 615 
(Madarász Ferenc: óvodai környezet-
ismeret) 

GUBÁS ÁGOTA - A csodát művelni 8 491 
(Életjel évkönyv 4.) 

HERCEG JÁNOS Az együttélés erőforrásai 1-2 88 
(Póth István: 	A magyar népszínmű  
szerb színpadon) 

Lenyűgöző  tudás, hatalmas erudíció 9 535 
(Bori Imre Huszonöt tanulmánya a 
XX. századi magyar irodalomról) 

HORVÁTH MÁTYÁS Tükör és közhely 3 157 
(Guelmino Sándor: A nebuló könyve; 
Krekovics Ferenc: Aranyfény ű  napok) 

Az egyenrangú oktatásig 7 416 
(Pálinkás József: Waltermagisztert ől a 
tudományegyetemig) 

Előzmények és kezdeményezések 552 
(Horvátországi Magyarok Szövetsége — 
5. évkönyv) 

,JOVANOVIĆ , 
SLOBODAN Egy korszak művészeti mozgalmának 

felmérése 9 550 
(Bela Duranci: A vajdasági építészeti 
szecesszió) 

JUHÁSZ GÉZA Eredmények és tennivalók színháztör- 
ténetünk kutatásában 1-2 84 
(Gerold László: Dráma és színjátszás 
Szabadkán a XIX. században) 

KENYERES KOVÁCS 
MÁRTA Ábrázoló költészet 3 161 

(Slavko Matkovi ć : Antigraf) 

KREKITY OLGA A belső  tűz 7 . 419 
(Miodrag Bulatović : Két ördög között) 

LÁBADI KÁROLY Mindenes gyűjtemény 9 554 
((Horvátországi Magyarok Szövetsége 
— 5. évkönyv) 
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LÉVAY ENDRE 	Nagy költő  üzenete 	 1-2 90 
(Jovan Jovanović  Zmaj: Hol megálltam) 

Örökbecsű  örökség emlékei 	 1-2 	94 
(Péter László: Szegedi örökség; Annák, 
szerelmek; Kilenc írás Juhász Gyuláról) 

Távolodásról zengő  strófák 	 7 409 
(Gál László: Sziklaévek) 

Színes majolikavirágok a homlokzaton 	8 488 
(Bela • Duranci: A vajdasági építészeti 
szecesszió) 

Önvallomások, meditációk 	 9 - 546 
(Dési Ábel: Félelem és fájdalom) 

Ő szinte sorokkal indít olvasót 	 10 610 
(Csordás Mihály: Követni az idő t) 

A forradalom hívó szavára indult 	11 671 
(Anđa M7iićević : Žarko Zrenjanin élete) 

MÉSZÁROS 
ZAKARIÁS 	 Forrásművek öt kötetben 	 5-6 237 

(Josip Broz Tito Összegyűjtött művei 
11-15 kötet) 

	

3 	152 

4 271 

10 613 

	

11 	673 

Egy életút felmérése 	 12 747 
(Varga Sándor: Vlaj Lajos életútja) 

PODGLSZKI JÓZSEF Gondolati mélység és társadalomrajz 	, 3 144 
(Herceg János: Távlatok; 
Dudás Károly: Ketrecbál). 

A megkísértett történelem 	 7 412 
(Végel László: Áttüntetések) 
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PAPP GYÖRGY Értékes adalék Kanizsa monográfiájá-
hoz 
(Dr. Kornel Dere—Dr. Pavle Tomi ć : 
Opština Kanjiža) 

Tisztuló tükörképek 
(Veselinović  Sulc Magdolna: A szerb-
horvát népköltészet a XIX. századi ma-
gyar irodalom tükrében) 

PENAVIN OLGA 	 1-2 78 Háromnyelvű  kincsesbánya 
(Baranya megye földrajzi nevei 1.) 

Fiatalságunk elfeledett játékai 
(Lábadi Klára: Barkócakoszorú) 

Két tröténeti személynévtár 
(Gordana Vuković—Ljiljana Nedeljkov: 
Rečnik prezimena Šajkaške XVIII • i 
XIX vek; Fehértói Katalin: .Árpád-kori 
kis személynévtár) 



szám  oldal  

POMOGÁTS BÉLA A Nyugat öröksége 1-2 91  
(Rónay László: Tersánszky Józsi Jen ő ;  
Képes Géza)  

Két erdélyi utazó a Vajdaságról 4 223  
(Méliusz József: Tranzit kávéház;  

Kántor Lajos: Milyen az Út?)  

R. TAKÁCS OLGA Emlékirodalmunk maradandó alkotása 8 478  
(Lányi Sarolta: Próbatétel)  

A találkozás elősegítése 12 742  
(Kiss Ferenc: Interferenciák)  

RÓNAY LÁSZLÓ Babits Mihály 100 esztendeje 8 472  

A higgadtság pontos iránytű  10 618  
(Pomogáts Béla: A transzilvánizmus)  

Az irodalom — „belülről"  12 740  
(Illés Endre: Szerelmeim, évek múlva)  

Dr. SZÁM ATTILA Ösztönző  kihívás  7 406  
(Dr. Bodrogvári Ferenc: Érték és utópia)  

SZEKÉR ENDRE Dialógus a századdal  3 148  
(C 	. Szabó László: Alkalom; Közel s  
távol)  

SZÖLLŐSY VÁGÓ Régen volt iskolamesterek kései utódai 7 418  
LÁSZLÓ (Pálinkás József: Walter magisztert ől a  

tudományegyetemig)  

Önkezével ... 10 . 612  
(Mikloš Biro:.S.ámoubitstvo - - psiholo-
gija i psihopatologija)  

Egy monográfia, mely több iš, keve-
sebb is monográfiánál 12 745  
(Subatica,, slike, ~reči ,  zvuci — 
Szabadka képekben, szavakban,  
zenében)  

SZŰCS IMRE Műfordítók műhelyében 3 163  
(Prevodilačke .spone, Kopča 1)  

VAJDA GÁBOR Iránytű  nélkül 3 156  
(Sebők Zoltán: Médiumok és művésze-
tek)  

Kísértő  múlt 	• 8 484  
(Dudás Károly: Ketrecbál)  

A kultúra hősei  8 490  
(Életjel évkönyv 4.)  

Hűtlen mondatok  9 512  
(Bognár Antal: Esélyek könyve)  
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Menekülés a játékba 
(Végel László: Áttüntetések) 

Folyóirat mint szervezkedési forma 
(Ugart kell törnünk) 

A szörnyeteg: áldozat 
(Nagy András: Kedves Lukács) 

10 

11 

- 12 

603 

679 

738 

VARGA ISTVÁN Az ész vereségei 1-2 75 
(A Nabel ,díjas W. Golding négy regé-
nyéről) 

Az elmulasztott alkalom 7 414 
(Beder István: Kecsketemplom) 

Százegy darabra hullott regény 482 
(Tolnai Ottó: Virág utca 3) 

Aki a díjak árnyékában író lett 9 536 
(Bognár Antal: Esélyek könyve) 

írásterápia 10 607 
(Végel László: Áttüntetések) 

Korszellem és lélektan 11 680 
(Juhász Erzsébet: Gyöngyhalászok) 

Az értelem nagy kalandja 12 732 
(Varga Zoltán: Búcsú az utópiától) 

VARGA ZOLTÁN Témák csontvázai 12 736 
(Dési Ábel: Félelem és fájdalom) 

VIRÁG ÁGNES Havat morzsolgatni, selymet tapogatni, 
könyvet lapozgatni .. . 8 480 
(Lányi Sarolta: 'Próbatétel) 

Aranyló holdpatak. magamban hordalak 9 547 
(Kenyeres 	Kovács 	Márta: 	Fölszállott 
a sármány) 

VUKOV, PETAR Eszmény és elidegenedés között 11 683 
(Ivan Pančić : Ogovaranje živóta) 

MŰMELLÉKLETEK 

ALMASI GÁBOR Szegény asszony (faszobor) 10 594 

BARANYI KÁROLY Szüleim (plakett) 11 629 

Pankotai Farkas Béla (plakett) 11 649 

Család (rostlemez) 11 663 

Ádám és Éva (rostlemez) 11 684 
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DEVAVARI ZOLTÁN 

DORMÁN LÁSZLÓ 

Csuka Zoltán protréja 	 5-6 

Herceg János (fénykép) 
	

5-6 
Olajos V. Mihály (fénykép) 

	
5-6 

Ács Károly (fénykép) 
	

5-6 
Pap József (fénykép) 
	

5-6 
Bányai János (fénykép) 

	
5-6 

Herceg János (fénykép) 
	

7 

DUDÁS ANTAL 
	

Festmény 
	

4 

FARAGÓ ENDRE 
	

Rajz 
	

8 

FőZŐ JÓZSEF 
	

Rajz 
	

4 
Két rajz 
	

8 

5-6 

7 
9 

4 
5-6 

5-6 
8 

5-6 

4 

5-6 

3 

5-6 
10 
11 

4 
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FRANCZER ISTVÁN 

HANGYA ANDRÁS 

JANDRIĆ , IVAN 

KALMÁR FERENC 

NEMES EDIT 

PETRIK PÁL 

SZABÓ ATTILA 

SZALMA LÁSZLÓ 

SZILAGYI GÁBOR 

TOGYERÁS JÓZSEF 

URBAN F. GÁBOR 

Két' rajz 

Öt rajz 
Rajz 

Kerámia 
Kerámia 

Szobor 
Szobor 

Kerámia 

Rajz 

Branko Óopić  portréja 

Három rajz 

Négy rajz 
Rajz 
Rajz 

Kerámia 

Öt rajz 
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JUHÁSZ ERZSÉBET 

BÁRÁNYOK A BÁRÁNYBAN 
REGÉNYRÉSZLET 

Nem sokkal Egyiptomból való hazatérése után történt egy több vonatko-
zásban is emlékezetes eset nagyapánkkal. Szabadkán járt, hogy —. az ő  
szavaival mondva — profán ügyeit intézze, s minthogy postára adni 
már nem volt érkezése, úgy döntött, hogy személyesen viszi el cikkét 
ez alkalommal a Közlöny szerkeszt őségébe. Járt -már itt néhányszor, de 
sohase lelte kedvét e látogatásokban. Most is sietve készült távozni, noha 
meg sem érkezett még, de az események más irányt szabtak szándéká-
nak. Éppen belépni készült a kapun, amikor egy vele hasonló korú úr, 
széles karimájú kalapban kilépett onnan és széles mosollyra húzott arccal, 
nagy szeleburdi hadonászások közepette, mint aki azért kapálódzik, hogy 
nehogy belefulladjon .a váratlan örömbe — így kiált felé, szélsebesen 
közeledve: 

— Na végre! Azt mondják, téged nem Mehet el őtalálni se földön, se 
égen. De én sose hittem ezeknek — és az emeleti ablakok felé hunyorítva 
egyet nyomatékosan hozzátette: — Majd éppen ezeknek hiszek. Bocsáss 
meg, hogy így rád török, azaz ne is bocsásd meg, hanem fogadd el. Te 
talán már nem is emlékszel a jó öreg Bakos Edére, oly régen találkoz-
tunk utoljára, én viszont már huzamosabb ideje szinte éjjel-nappal veled 
vagyok elfoglalva, azaz hogy a tervemmel. Nem érted látom, na de majd meg-
éred, hogy megérted. De ne álljunk már itt ebben a huzatban. Ja persze. 
te biztosan hoztál valamit a Közlönynek. Más dolgod is van itt, nincs? 
Akkor ne vedd zokon, add gyorsan ide a cikked, majd én felugrom vele 
Gizikéhez: megjött a repülőposta, ne nevessen, drága, maga Sztantits 
Aurél úr adresszálta. Várj itt, de el ne illanj, te őrült! Úgyis hiába! 

Aligha mozdulhatott volna abból a huzatból nagyapánk, mert a 
meglepődésből még föl sem ocsúdhatott, Ede máris visszafutott. 

— Úgy állsz itt, már bocsáss meg, mint aki halkan belelépett ... Ér-
ted, mi? Fölülmúlhatalan kötet! De ne vesztegessük a drága id ődet, a 
Bárányba megyünk vagy a Városi Kávéházba? A Bárány — úgy vélem — 
sokkal jobban illenék hozzánk: áldozati bárányok leszünk mi még, meg-
lásd, ennek a nem létez ő  irodalomnak az oltárán. Jó hely ez a Bárány, 
mi? Éppen nekünk megfelelő . Jancsi úr, egy pillanatra! Bocsáss meg, 
mit rendelhetek a számodra? Jancsi úr, egy teát rummal (nem szemben, 
csak srégen s légvonalban a Theátrummal), jó, és lesz még egy barack is. 
Mondja, Jancsi úr, ákácból még nem főztek pálinkát ezen a tájékon? 
Bevallom, magam is fájlalom. Ide figyelj, te őrült, hetek óta tudakozódom 
felőled, kis híján múlott, hogy el nem utaztam utánad Luxorba. Engem 
egyedül Ekhnáton érdekelt mindig is az összes k őbe szobort dinasztiából. 
Emlékszel? Úgy száműzte a többi istent, mint holmi vidéki dilettánsokat, 
és megtartotta a világosságot, hogy aztán soha többet ne legyen alkalma 
nyugodt lélekkel elbujdosnia előle. Én is a világosság híve vagyok, bará-
tom. Nézzünk szembe a dolgokkal, a világgal, ne meneküljünk idegen 
egek alá, ha egyszer ez az itteni a miénk. Hogy én vagyok a legnagyobb 
utópista, akivel valaha is összefutottál ezen a tájon? Csak az utópia táv-
latából lehet felismerni az adott helyzet törvényszer űségeit; a többi lehe-
tőség vagy túl szűk, vagy túl öblös. Tudom, elrémiszt ez a rengeteg fecse-
gés, ide figyelj, te őrült, mindig is tudtam, hogy ilyen zárkózott és hallga-
tag vagy, hidd el, irigyellek. Én csak mások előtt vagyok ilyen beszédes, 
ha magamra maradok, elveszítem •a fonalakat rögvest. Te meg én szinte 
ugyanaz, csak egymás visszájáról; nélküled nem vagyok képes semmire. 
Te tudod közülünk a legjobban, mekkora szükségünk lenne egy tisztán 
irodalmi lapra. Anélkül nem megy az egész, én is látom. Egy vásári bó-
déban nem lehet irodalmat csinálni mégse, láthatod magad is: csupa ha-
misan csillogó bazári kacat, ami napvilágot lát itt. Operett egy léghajón, 
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abban ficánkolunk itt valamennyien. Hogy te csöppet sem vagy gyakor-
latias? Lapkiadók, nyomda, költségvetések, egyezkedések, az egész pénz-
ügyi káosz? Bízd rám, te összeszeded az embereket, én egyebekben intéz-
kedem. (Megsúgom: az el őfizetéseket két imádnivaló hölgy fogja gy űjteni.) 
A= szellemi irányítás a tiéd, mert arra te vagy alkalmas. Érted már, te 
őrült? Egy pillanatra magadra hagylak, bocšáss meg, vacsorára — ne 
sérts meg! — a vendégem vagy. 

Egy pillanatra magára maradt tehát nagyapánk a szabadkai Bárány 
vendéglő  sarki asztalánál, azaz hogy — ahogyan hazatérve Erzsébetnek 
elmesélte — úgy érezte, még sohase hagyták ennyire kevéssé magára; 
fejét csaknem szétvetette a sok egymásnak támadó érv megannyi terv és 
kétely közepette. Edét — Erzsébet pontosan lemérhette — amilyen se-
besen, éppoly hevesen megszerette e találkozáskor. Bele-belefogott, hogy 
ecsetelje sugárzó lényét, sajátosan mély, és ugyanakkor csupa talminak 
látszó csillogással teli egyéniségét, billeg ő  járását, úszómozdulatokra em-
lékeztető  hadonászását, mely mégsem volt egy pillanatra sem otromba 
vagy nevetséges, úgy t űnt, mintha kizárólag arra szolgálna, hogy a fel-
színen tudja tartani magát egy-egy hatalmas megiramodásban. Az Ede 
által fölvetett teend ők iránti rajongás azonban — nagyanyánk tanúsága 
szerint — egyáltalán nem volt különválasztható a megredültségt ől, mely 
e lobogást nagyapánkban mindvégig kiegészítette. Mert, noha gyakorlatiat-
lannak mondta magát, s nem nehéz kiközvetítenünk: teljes joggal, azt 
azonban, ami ellen oly hevesen tiltakozott egykor, hogy tudniillik partra 
vetettek vagyunk eleinktől fogva (s tegyük hozzá: mi vagyunk erre az 
élő  bizonyság, persze máig feltételes módban), soha szem el ől nem tévesz-
tette. FöladatvállaQásából következett, hogy e partravetettséget ezután vé-
gig cselekvően tagadja. S hogy soha meg nem feledkezett róla, azt a hátra 
levő  idejét kitöltő  lobogás már önmagában példázza. Elég :a minden szen-
vedélyt meghatározó mozgástörvényre figyelnünk e tevékenységgel kap-
csolatban, mely ez esetben sem volt más, mint az önkitágítás és önpusz-
títás libikókája. 

Nagyanyánk sajátos megítélése szerint nagyapánk Ede lapterve iránti 
lelkesedésének nyitját mégsem a fentiekben, hanem sokkal inkább a bá-
rányban lelhetjük. Szabadkáról hazatérve Aurél az emlékezetes események 
elmondását nem a fenti sorrendben, hanem Rembrandttal kezdte. 

— Láttam Rembrandt utolsó önarcképének egy kitűnő  reprodukció-
ját — kezdte beszámolóját halkan, szinte megtörten. Erzsébetnek szo-
katlan volt e hangvétel, hiszen nagyapánkat az ő  tapasztalata szerint 
mindig csak až bírta szóra előtte, ami gyorsan fellobbanó képzeletét egé-
szen átjárta. Csak hosszas tétovázás után folytatta: — Egy gör-
nyedt testb ől előrebillenő  öreg arcot képzeljen el, kedves. Oldalt 
fenn a bal sarokban csak egy sötétből alig kibukkanó profil látható 
még a képen, mely alig sejtet ően, mégis halálos bizonyossággal van jelen. 
Hogy mi fejeződik ki ezen a pergamenszínű  ütésekkel és kopásokkal teli 
utolsó önarcképen? Egy öreg arc, melyen a félelem és a tehetetlenség 
mosollyá szelídül. De a tekintetben — f űzte hozzá elhalkulva — ott másról 
volt szó, ott mintha egy bárány tört-zúzott volna... 

— Jancsi úr! — ült vissza Ede, szélesen mosolyogva. — Velem szem-
be még egy teát, rummal, ide meg egy barackot, csak ne a fejem búbjára! 
Amilyen gyakorlatiatlan vagy valóban, biztos azt hiszed, hogy ez az ötlet 
az irodalmi lapról az én fejemben született meg. Jellemz ő  rád, te őrült, 
már mint hogy tévedsz, mert a te saját fejedben, csak nem merted végig-
gondolni, inkább megiramodtál az ellenkez ő  irányba. Honnan veszem, hon-
nan veszem, a te saját írásodból, ha mondom, kiváltképp abból a vita-
cikkedből, amelyikben Jean Jeudi barátunkkal replikázol: Lehet, hogy el-
kallódunk, mint bitang jószág, de azért büszkén és szabadon járjuk a 
magányos csapásokat — te írtad ezt, vagy valami egészen hasonlót, te 
őrült! És? Mit és? Mert senki se akar elkallódni, te se, csak azt nem 
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tudod, hogy lehet itt nem elkallódni, s akkor már inkább, na! Mondd, 
kérlek alássan, most magyarázzam még tovább a tulajdon hátsó gondola-
taidat? Ne légy már úgy elhűlve, a vonaton hazafelé — ahogy téged ismer.  
lek — lesz elég időd szembe találkozni önmagaddal. 

Bemutatom neked Varga Viktust, a házvezet őnőnket — remek 
leveseket tud főzni négyféle húsból! Viktus, csókolom a kezeidet, falánkan! 

Apropó! Elfelejtettem veled közölni, hogy amikor 'magadra hagyta-
lak kissé a Bárányban — telefonáltam az újvidéki Uránia nyomda tulaj-
donosának. Nem hiába főztem hosszú hetek óta, az irodalmi lap megindításá-
nak — elvileg — semmi akadálya. Csütörtökön utazom le a véglegesítés ügyé-
ben. Péntek este találkozunk nálad. Szigeti Lajossal már beszéltem, ő  is 
mielőbb szeretne találkozni veled. Nagyon szegény mostanában, s ez nagy 
büszkeséggel és boldogsággal tölti színültig öblös költ ői lelkét. Szóval, ér-
ted — minősíthetetlen ő  is. 

Rembrandt utolsó önarcképe itt? 

Ja persze, te még nem is láttad a dolgozószobámat. Nahát, hogy én 
milyen őrült vagyok, teljesen megfeledkeztem róla, hogy hányatott éle-
tünk folyamán most jársz nálam el őször. No, de nem utoljára! 

Ede ez egyszer elvétette, Mert a Szabadkáról hazafelé viv ő  utat nagy-
apánk nem lázas töprengésben, hanem — mint akit letaglóztak — mély-
séges álomban töltötte. Néhány évvel kés őbb, ugyanezen az úton, csak 
a Mártonhegyi szanatórium felé haladva azon t űnődött nagyapánk, hogy 
micsoda olthatatlan szomj kínozta éveken át, hogy minél messzebbre 
utazzon innen, észre sem véve sokáig, hogy talán nincs is még egy olyan 
tenyérnyi szűk hely, ahol a távolságok oly beláthatatlanok volnának, mint 
itt, az Akácok alatt; fél napot vesz igénybe, míg az ember Szabadkától 
eljut Zomborig, Becskerekről Ószivácra, nem beszélve arról a jóval gö-
röngyösebb, akár csillagtávolságnyinak is mondható útról, amely lélekt ől 
lélekig. Azt kell hinnünk, Aurél nagyapánkban is felötlött némelykor, akár-
csak bennünk, hogy lám: ki-ki a maga módján, mi így jutunk (ha jutunk) 
a csillagokig. 

A Mártonhegyi szanatóriumba utazva Szabadka közelében újra eszé-
be jutott Aurélnak az a találkozás, amikor az irodalmi lap megalapítását 
Ede — a maga sajátosan szeleburdi stílusában — el őször fölvette. Az utol-
só pillanatban érkeztek akkor este Edével az állomásra. Az utolsó perc-
ben, ahogyan vele azóta is mindenhová és minden alkalommal. Percnyi 
pontossággal érkeztünk, kérlek — mutatott Ede az indulásra kész vonat-
ra, szemével huncutul hunyorítva. Percnyi pontossággal, már akkor is, s 
azóta is, csak éppen javarészt teljesen hiába ... Maga el őtt látta most az 
akkori Edét, aki hosszasan integetett utána, s még közben is úgy iz-
gett-mozgott és billegett a hintatalpú cip őjében, mintha még mindig ott 
ülnek a Bárányban, s Ede nemcsak ellentmondást, de szóhozjutást sem 
tűrve magyarázna. Ahogy mind aprobbá zsugorodott a vonatalakból nézve 
Ede alakja, majd egy hirtelen kanyarulattal el is tűnt előle -- kikezdhetet-
len bizonyossággal érezte, milyen rohamosan közeledik felé barátja egész 
lénye ... 

És most? Mennyire közeledik felé most ő , mennyire várja, hogy leg-
alább néhány pillanatra láthassa, holott ő  — noha közeledne egyre, már 
odafelé is, akárha mindig elfelé — csak távolodni képes. 

A szabadkai állomásra befutva Ede — mint ahogy sejtette — már 
ott hadonászott két virágkosár közül el őkandikálva, szakasztott olyan 
arccal, mint aki személyesen Aurélt kívánja felel ősségre vonni a kése. 
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delemért. Amíg a vonat vesztegelt, Ede közbeszólást nem hagyó hévvel 
magyarázott az ezután esedékes kéziratok továbbításának határidejér ől, 
Simeczky Dénes és Deák Péter képvisel ő  urakkal folytatott tárgyalásainak 
felemás sikeréről, és a hetes eső  kétségbeejtő  egyhangúságáról. Akkor 
a viszontlátásig! A jöv ő  héten Pesten vagyok, majd elfelejtem mondani, 
de egyszeriben úgy itthagytál vonatostul, mint az őrült! 

Drága barátom! — sóhajtott Aurél végképp szem elől veszítve a 
távolban Edét. Zavartan tekintett szét a kupéban, minthogy maga sem 
volt vele tisztában, vajon hangosan ejtette-e ki e szavakat, s — mintegy 
tulajdon felindultságát visszafogva — még nesztelenebbül ült vissza helyé-
re. A távolodásra gondolt újra a vonatkerekek csattogását hallgatva, mely 
az ő  esetében hamarosan végleges eltávozásra vált át. Drága barátom — 
mondta volna, ha mindezt szóvá tenni lehetne —, kapcsolj ki lassan érzel-
mi áramkörödből. Nekem már nem veheted hasznomat új terveidnél, ki 
kell hogy essek számításaidból és érdeklődésedből. Ez így van rendjén, 
ebbe mindkettőnknek bele kell nyugodnunk. Én a lehet ő  legnagyobb csend-
ben igyekszem megjárni a hátralev ő  pár lépcsőfokot. Eddig se panaszkod-
tam, önmagamról csak száraz tényeket közöltem, azt is a te felszólí-
tásodra. Ezentúl azonban fölösleges lesz magamról minden szó, nyugod-
tan zárkózom be önmagamba, mint Marcus Aurélius h űvös megtisztult 
magányába ... 

Ahogyan figyelmét most már szántszándékkal a vonatkerekek zaka-
tolására összpontosította — mind mélyebb fáradtság vett rajta er őt, s el is 
szenderedett. E rövid szendergés kellemesen felüdítette. Volt alkalma meg-
tanulni, milyen becses értékű  a legrövidebb ideig tartó testi üdeség is; 
most derűs lélekkel gondolt újra Edére, nem is arra, akitől a jó imént 
oly gyorsan és örökre visszafordíthatatlannak t űnően távolodott, hanem 
megint csak az első  nevezetes szabadkai találkozásuk idejéb ől való Edére. 
Akkori elválásukat követ ően különös álma volt a vonatban. 

Az események egy olyan képzelt helyszínen játszódtak, amely a Bá-
ránynak és a kairói Ezbekijele teraszának volt részletezhetetlenül z űr-
zavaros keveréke. Sokat töprengett ezen az álmán azóta is. Máig emlék-
szik egy délutánjára, melyet ottani ismer ősével az Ezbekijele teraszán 
töltött. A kioszk körüli széksorokban, s körül az utcán is egyiptomiak 
sűrű  tömege tolongott, de európait vagy amerikait még elvétve sem lehe-
tett látni. A kioszkban egyiptomi katonazene szólt; s az arcokon körös-kö-
rül néma, ám annál beszédesebb elragadtatás. Sohasem hallott ilyen ke-
servesen idegen zenét. Olykor minden türelmet fel őrlő , istentelenül ide-
gesítő  ujjgyakorlatnak tűnt a szemében ez a muzsikálás, másszor viszont 
hátborzongatóan egyaránt hamisnak, mintha csak egy egész zenekar té-
vedt volna el a hamis hangok útvesztőjében, hogy mindhalálig most már 
e ;fa'lsolásra kárhoztatva tévelyegjen, s egyedül ő  az a kitaszított, aki a 
népes közönség közt ezt félrevezethetetlen füllel kihallja. Ám ugyanakkor 
mintha mégis a Bárányban lett volna, de nem vendégként, hanem egy 
háromtagú szalonzenekarban Edével és a náluknál jóval fiatalabb Homon-
nai Zoltánnal egyetemben. Mintha ők hárman játszottak volna a ven-
déglő  népes közönségének, mely áttekinthetetlenül, nyomasztóan sokféle: 
zsakettet viselő  uraktól gumicsizmás parasztokig, cselédlányoktól csont-
szipkából cigarettázó deln őkig. És mégis mindenki egytülen egyig idege-
nül: ki értetlenül, ki felháborodva, ki pedig az unalomtól félálomban 
mered feléjük, akár egy réges-rég megörökített fotográfia túlvilági der-
medetében. Ők pedig, olykor leplezett fogcsikorgatással és daccal, máskor 
boldog önfeledtséggel játszanak, játszanak csak egyre: kísértet-zenekar 
a pokol tornácán, vagy csupán kiemelt helyen: szemt ől szemben egy rég 
szétszéledt közönség holtüres néz őterével. 

A múlt évi Szirmai Károly Irodalmi Díjat Juhász Erzsébet érdemelte ki Gyöngyhalászok című  
novellás kötetéért. Ebb ől az alkalomból közöljük a fenti részletet az írón ő  készülő  regényéből. 
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FÜLÖP GÁBOR 

KŐ-HARAG 

Legördülnek a hegycsúcsok 
a szőlődombokon át. 
Kegyetlen k őlavina. 
Nyomában földbe tiport 
szőlőfürt, kapák, néhol 
egy-egy megmaradt t őke. 
Emberek mészfehér arca 
a legördült sziklák között, 
szétfeszített végtagok. 
A megmaradt tőkékről 
elgurult a szőlő, 
helyette szemgolyók lógnak 
a tüskéken. 
Körös-körül 
pusztítás-éden. 
Szebb ez, mint 
a legszörnyűbb pokol 
a mesékben. 
Mert itt nincs tűz 
és varjú sem károg.  

A k őzuhatag nyomán 
elhamvadnak a lángok. 
Legördültek szörny ű  dühükben 
a hegycsúcsok, 
s most megbékélten 
pihennek domb tövében 
a rettenetes kövek. 
Meghaltak ők is. 
Pusztítás-éden. 
De a halott kövek közül 
ismét kin ő  az élet. 
Először kóró, gaz, 
majd elrothadnak 
a tőkéken fürtökben lógó 
emberszemek 
és nő  a szőlő  is újra. 
De dühükben 
legördültek a kövek 
és nem nő  meg többé 
a hegyek koszorúja. 

NIAGARA FALLS 

kis hajón 
végigcsodáltuk az egész 
óriási vízesést 
kanadából az. USA-ba hajózva 
és vissza is zökken őmentesen 
vámvizsgálat nélkül 
amint partra szálltam 
berohantam az első  
kisvendégl őbe és 
kértem egy pohár vizet 
a tulaj 
Zavartan végigmért 
és azt mondta: 
— víz? 
uram mi az? 

VANKÓ GERGELY 

CSÓNAKRIOGATÓ 

tehetetlen viharmadár 
csónakriogató 
a fövenyen senki sem jár 
árapály 
lényünkbe hulló 
kerestelek mérföldek ezerén 
kókuszrobbanás 
szítja elmém 
szélcsend várakozás 
a hamvazó űrbe nézek 
szimatoló enyészet 
csónakriogató viharmadár 
óceánok fövenyén 
senki sem jár 
árapály 
lényünkbe hulló 
mérföldek ezerén 
szítja elmém 
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BOGDÁNFI SÁNDOR 

PRÉDA 
FILMNOVELLA 

2x,  zsúfolt éléskamrában álltak, egymással szemben, 
• meztelenül. 
Porlepte villanykörte gyér fénye világította meg Zsú és Pet sá- 

padt, ijedt arcát, a rúdról lelógó füstölt sonkát, kolbászokat, oldal sza-
lonnákat, fokhagymafüzéreket, szárított csöves paprikákat, s persze Zsú 
körte alakú hegyes melleit és Pet megmerevedett hímvessz őjét, amely 
formájában és tartalmában teljesen elütött a környezett ől. 

Életében először látott ilyesmit a lány, aki aznap ünnepelte tizen-
hatodik születésnapját. Éppen az imént fújta el a születésnapi emele-
tes tortára rakott tizenhat rózsaszín gyertya lángját azzal a titkos vágy-
gyal, hogy bár két-három gyertyával többet kellett volna elfújnia, ak-
kor talán most nem is kellene itt szembenéznie Pet micsodájával. Tág-
ra nyitott szemmel vizsgálta a furcsa szerszámot, aztán hirtelen elkapta 
a tekintetét. A látvány nem váltott ki bel őle különösebb szégyenérze-
tet, még kevésbé undort, inkább a sorrendhez ragaszkodott: el őbb az 
izgalmat, a szenvedélyt, az érintések delejét, a kéj örvényét akarta meg-
ismerni, és csak utána az eszközöket, az eljárášt, a módozatokat, me-
lyekre szintén roppant kíváncsi volt. 

— Oltsd el a villanyt, Pet — súgta, és a fejjel magasabb fiú mel-
léhez bújt, ösztönösen érezve, hogy támogatásra, véd őpajzsra van szük-
sége mindazzal szemben, ami majd most óhatlanul bekövetkezik, s dön-
tő  változást hoz az életébe. 

Péter egy zsák krumpliba fogódzkodva hunyorgott, s szintén szo-
rongással küzdött. Nem tudta, mit tegyen. Ő  is életében először jutott 
ilyen közelségbe lánnyal. Annyiszor elképzelte a helyzetet, csak ' éppen 
nem így, savanyúságos és lekváros üvegek, f űszeres dobozok, bödönök, 
zsákok és zacskók társaságában, állva, hanem hófehér ágyon puha pár-
nák között elnyúlva. 

Kint a- lakásban, azaz Zsú jelenleg eltávolított szülei, a jómódú bú-
torasztalos és neje, a szövödetulajdonos lakásában nagyban tartott a 
tizenhatodik születésnapja alkalmából rendezett zsúr. Zenegép harsogott, 
nevetés, ének, lábdobogás, sikítozás egyvelege festette alá a hangulatot. 
Néhány pár vadul ropta a táncot. Valamennyi helyiségben, kezdve, az 
előszobán, konyhán, fürd őszobán, egészen az ebédlőig és a hálószo-
bákig, mindenütt párok ölelkeztek, csókolóztak a pamlagokon, hever ő -
kön, ágyakon, de a szőnyegeken, parketten és a kőpadlón is. Édes és 
sós süteményrakások, szendvicshegyek, szeszes italok, szörpök tömkelege 
sorakozott a tálcákon, polcokon, asztalokon a lakás minden zugában. 

Az ünnepelt Hetényi Zsuzsanna az egyetlen fennmaradt, aránylag 
biztonságos búvóhelyre, az éléskamrába tuszkolta be Pétert, belülr ől 
bezárva az ajtót. 

— Ma a tied leszek, Pet — mondta, s ezt őszintén kívánta is, nem 
mintha lángoló szerelmet érzett volna Péter iránt, hanem inkább azért, 
mert a szüzességét ny űgnek tartotta. Barátn ői állandóan kérkedtek ka-
landjaikkal, csak ő  hallgatott mindig. Azt hitték róla, hogy szemérem-
ből titkolózik, szégyelli élményeit, azért hallgat, közben az igazság az 
volt, hogy nem is voltak élményei, noha a teste az elmúlt év során hir-
telen kifejlett, vágyai mind perzsel őbbek lettek, és már a fel-feltör ő  sze-
relem is fojtogatta a torkát éjjelenként. Fejfájások gyötörték, sírógör-
csökkeQ küzdött, olykor pedig felnevetett minden ok nélkül. Az ágyban 
nemegyszer megtörtént, hogy a keze az ölébe tévedt, ujjai ösztönösen 
keresték, és a szeméremrésben meg is találták a csiklót. Ilyenkor rend-
szerint a szomszéd' fiának,. Vencelnek, a szigorló orvosnak az arcát látta 
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maga előtt, és nemcsak az arcát, hanem karcsú alakját, széles vállát és 
egyéb testrészeit is. 

Zsú ugyanis nem iskolatársába, a vele egykorú Sós Péterbe volt 
szerelmes, hanem mindenekelőtt Vencelbe és kicsit talán még az örökké 
jókedvű  Oromi Tiborba, a tornatanárba, s őt Szvetiszlávba, apa legjobb 
barátjának egyetemista fiába is, aki egyszer, csak úgy, szó nélkül el-
kapta: a sötét folyosón, és szájon csókolta, s azóta is minden alkalmat 
kihasználva hosszan csókolgatja, simogatja. Persze, Péterhez is vonzó-
dott, ő  ott volt valahol a sor végén mint megbízható pajtás és segí-
tőtárs, neki azt a feladatot szánta, hogy szabadítsa meg a kötöttséget 
okozó szégyenletes szüzességt ől. Vele nyíltan beszélhetett, mert a fiú 
nem okoskodott, nem figyelmeztette folyton a következményekre, ' nem 
fenyegetőzött és nem követelőzött, hanem engedelmeskedett. 

És most itt álltak meztelenül egymásra borulva a félhományos, 
gyömbérszagú éléskamrában, miközben fülbemászó dalok és fülhasító 
ordítások hallatszottak a zsúrfiúk és zsúrleányok világából. 

— Oltsd már el azt a villanyt, Pet! 
A fiú egy mozdulattal sötétséget teremtett, mire a lány a nyakába 

csimpaszkodva, testét két lábban átkulcsolva igyekezett meglovagolni cö-
vekként álló férfiasságát. 

Péter felsóhajtott. 
Zsú, ó, Zsú ... Szeretlek. 

A sóhaj a cövek konyulásával jelentett egyet, a szerelmi vallomás 
pedig a bocsánatkérést pótolta, de különben is furcsán hatott ebben a 
környezetben. Az éléskamrabeli kellékek: burgonyák, vöröshagymák, kol-
bászok és egyebek jellegzetes illata áthatotta b őrüket és leheletüket is. 
Az igyekezettől, mely hiábavalónak bizonyult, 'szaporán lélegeztek mind-
ketten. 

A zsúrról ütemes bugivugi dallam áradt, s ez Pétert is megmoz-
gatta. őszinte mohósággal vette célba a lány számára eddig még isme-
retlen testrészeit, simogatva, csókolgatva, tapogatva őket, a lány viszont, 
ésszerűen és céltudatosan, egyedül csak arra törekedett, hogy ama bi-
zonyos tagot mielőbb és minél mélyebbre bejuttassa oda, ahova való, 
s ahol most ezer kis ördög ficánkolt, úgy érezte. 

— Zsú, drágám — becézte a fiú. 
A lány, tettre szánva magát, szorosan hozzásimult, a fiú pedig kis-

sé leguggolva követte a mozdulatait és a ritmusát, de csak a szemérem-
ajkat dörzsölgette. A lány hirtelen hátat fordított a fiúnak, és lehajolva 
kínálta fel magát, hátulról. A fiú behatolt a combjai közé, de alig néhány 
lökés után nagyokat fújva kiürült. 

Érezve a konyulást, a lány felegyenesedett, és lehunyta a szemét. 
Vencelre, a szőke óriásra, szívszerelmére gondolt. „Te még gyerek vagy, 
Zsuzsanna", mondta neki legutóbb Vencel, s hozzátette: „Engem a sz űz 
lányok nem érdekelnek. Megértetted?" 

Zsú megértette, nagyon is megértette. Azért áll itt most meztele-
nül, azért veszi igénybe Pet szolgálatait, azért követ el mindent csak hogy 
nővé váljék, és befogadják maguk közé azok, akikhez vonzódik. Oromi 
tanár úr is azt mondta a múltkor: „Hagyjuk a bizalmaskodást. Jó? Ma-
gácskának tanulnia, nekem pedig tanítanom kell még." Szveti meg egy-
féle csókparádét rendez, semmi mást. És Venci? ó a fekete jégyhegy, 
lévén fekete a szeme, fekete a haja, fekete az 'öltönye, és lévén fekete 
a viselkedése is. Egyedül Pet hajlandó teljesíteni minden kívánságát. 
„Ha peting kell, itt vagyok, Zsú! ... Ha kell maszturbáció, itt vagyok, 
Zsú! Ha az kell, itt vagyok, Zsú!" 

És most valóban itt van, itt sóhajtozik, liheg, próbálkozik az élés-
kamrában. A micsodája viszont lekonyult, és nem is hasonlít az iménti 
délceg vitézre. 

Zsú nem nyugodott bele a kudarcba. Elölről kezdte a játékot. Kis-
sé finnyásan nyúlt oda, de odanyúlt, megsimogatta, meggyömöszölte, meg 
is puszilta a keménységb ő] löttyedtséggé zsugorodott husikát, mígnem 
ismét megnő tt és kiegyenesedett. 
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Légy jó fiú, Pet — mondta a lány . 
Ó, ó, ó, — sóhajtozott a fiú csókokkal halmozva el Zsú haját, 

tarkóját, a gerincét és végül a szépséges, formás popsiját is. 
Gyere — hívta a lány, s amennyire a szűk hely megengedte, a 

krumplis zsákra támaszkodott magára vonva a fiút. Péter felvidított füty-
köse virgoncan tört előre, de akadályba ütközött. Az elüls ő  vége átcsúsz-
va a túloldalra két krumpli közé fúródott és oda lövellte az ondót. 

Fájt? — kérdezte, de a lány nem válaszolt. Sietve törölte magát. 
A fiú felrántotta nadrágját. 
Kintről Zsuzsanna nevét ordították kórusban. 

Keresnek bennünket — szólt a fiú, s hozzátette: — Megyek. 
A lány, leküzdve csalódását, átölelte Péter nyakát. 

Mondd, Pet, szűz vagyok még? 
Bátor vagy, erős vagy, Zsú. 
Szűz vagyok még? 

A fiú némi szünet után szólalt meg. 
Az első  nagy szerelmem vagy — mondta. 
Azt mondd meg, szűz vagyok-e még! 
Nem tudom. 

ő snap Szvetiszlávhoz ment Zsú, hogy tanácsot 
kérjen. Titokban azt remélte, hogy a tapasztalt, húszéves fia-
talember helyrehozza Péter mulasztását. 

Szveti nagy érdeklődéssel hallgatta végig Zsú bizalmas közlését az 
éléskamrában végbement kísérlet kudarcáról. 

Hosszabb tűnődés után röviden fejtette ki véleményét: 
Őrült csaj vagy, Zsú — mondta. 
Miért? 
Azért, mert holmi nemi dadogásban keresed a kiutat. 
Nem értem. 
Olyan tanítót választottál, aki csak dadog, nem tud még beszélni 

se, hát még beszédre tanítani szexuális téren. Érted? 
Értem. 

. — Így te nem válsz feln őtté soha. 
Mit tegyek? 

Vigyázz magadra. 
A lány felállt, és elindult Szveti felé. 

Nem akarok vigázni! Túl akarok esni rajta! 
Elkótyavetyéled a legnagyobb kincsedet. A szüzességnek ma nagy 

ára van a világpiacon, te kis buta. Na gyere közelebb. 
Szveti átölelte és — magához szorítva a lányt — mohón nekiesett 

a szájának. Hosszú, lélegzés nélküli csók következett, utána pedig meg-
kezdődött a nyelvek játéka. Egymást simogatta, nyaldosta, ölelgette a 
két nyelv, azután Szveti nyelve önállósulva nyomult be Zsú szájüregé-
be, és a torkát bökdösve úgy viselkedett ott, mint hímtag a forró hü-
velyben. Zsú közben diadalmasan érezte, hogy Szveti teste megfeszül, 
egyre dagadva bizonyos helyen, a legforróbb testrészén. A lány keze 
önként elindult lefelé, és kigombolva a fiú sliccét rövid tapogatózás után 
megmarkolta a dákóját. Ujjai puhán simógatták a makkját és a mak-
kon levő  nyiladékot. A fiú hátrad őlve remegett. A lány ujjait elöntötte 
a váladék. A dákó hirtelen palacsintává zsugorodott. 

Újabb kudarc tehát. Zsú kihúzta a tenyerét. 
Te is cserbenhagytál. 
Rám ne számíts, Zsú. Engem ez kielégít. Nincs szándékomban, 

hogy megsebezzelek. 
A lány felvonta a szemöldökét. 

Megsebezz?! — csodálkozott. 
Igen. Egszer majd megérted, hogy csak úgy, szerelem nélkül el-

venni egy lány szüzességét egyet jelent a megsebesítéssel. Sebet ejtesz 
a testén, egyszersmind a lelkén is. Jegyezd meg magadnak, Zsú, a kéj 
mulandó és megismételhet ő, az a seb pedig egyedi és gyógyíthatatlan. 
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Nem értem, s nem is akarom megérteni. Azt viszont tudom, 
szűzen nem kellek senkinek. A fiúk egyszer-kétszer csókolóznak velem, 
és ha azt nem érik el, faképnél hagynak. Lehetek szép is, jó is, mindegy. 
A komoly férfiak, akik mellesleg jobban vonzanak, amint megtudják, 
hogy tapasztalatlan vagyok, szóba se állnak velem. Ebb ől elegem van! 

Szveti kénytelen volt megállapítani, hogy a szép lábán, a hosszú, 
kecses nyakán és egyebein kívül a szép harag is egyik ékessége Zsúnak. 
Ugyanakkor az a gyanú is felmerült benne, hogy valami betegség támad-
ta meg a lányt, valami rendellenesség, titkos kór marja. 

Te, Zsú! Nem szenvedsz te nimfomániában? — kérdezte nyíltan. 
A lány egy pillanatig megüt ődött a kérdésen, de azonnnal válaszolt: 

Makkegészséges vagyok, ha tudni akarod. Venci is megállapította. 
Az ki? 
Az orvosom. A nagy szerelmem. A legnagyobb. Kislány korom 

óta imádom. Megdöglök érte. 
És ezt éppen most mondod nekem, amikor néhány perccel eze-

lőtt még a nadrágomban kotorásztál, te kis ribanc?! 
Zsú elképedt, aztán könnybe lábadt a szeme. 
— Miért bántasz engem? -- szipogta. 

Te bántottál meg engem, Zsú! Magyarázd meg, ha fülig szerel-
mes vagy másba, mit akarsz t őlem tulajdonképpen? Figyelmeztetlek, hogy 
az általad kialakított világkép hamis, lásd be! Nem igaz, hogy mindenki 
csak azt akarja tőled. Épp ellenkezőleg: se Pet, se én még az unszolá-
sodra sem voltunk hajlandóak... 

Jó, jó — vágott közbe a lány, és letörölve könnyeit belefújta az 
orrát a zsebkend őbe. 

Nem jó — rázta á fejét a fiú. 
-- Én téged is szeretlek, Szveti — szipogta —, de te más vagy. Csak 

csókolózni akarsz, mint a lányok. Meg aztán kímélsz, én meg nem aka-
rom, hogy kíméljenek. Nem akarom! 

Szveti a vállánál fogva tuszkolta ki a lányt. 
Nem értjük egymást, Zsú. Jobb, ha elt űnsz innen örökre. 

romi Tibor a tornaterem egyik sarkában kis 
asztalnál ülve, cigarettázva készítette a testnevelési tantervet, ami-
kor a bejárati ajtóban, a tornaterem másik végén felt űnt a fehér 

bőrű, szalmaszín hajú, kék szemű  Zsú, aki piros blúzban és sárga szoknyá-
ban úgy festett, mint egy betévedt tavaszi lepke. 

Kimért, apró léptekkel ment végig a termen. 
A tanár önként felemelkedett, és a szépségt ől és a színektől elbű-

völve várta a lány érkezését. Nyugtalanító lénye, fitos orra, duzzadt 
ajka, ficánkoló mellei, hosszú dereka, keskeny csíp ője, egész megjele-
nése fényt árasztott, mosolya pedig a reggeli napsugarat hozta be. 

Szia, tanár bácsi! =- tréfálkozott a lány kacéran, majd súgva 
hozzátette: — Imádom magát, te isten. 

Ez volt a szólam, amivel a lányok kihozták a sodrából kedvenc 
tanárukat, s ezúttal is talált. 

Meddig még? — fortyant fel Oromi. — Meddig fogsz te en-
gem provokálni, Hetényi Zsuzsanna? Mi lesz, ha megelégelem a szem-
telenségedet és mindent elmondok apádnak: azt, hogy szemérmetlen sze-
relmes levelet, pornó kuplét, sőt bugyit és kotont dugtál a kabátzse-
bembe?! 

Azt a fiúk tették, esküszöm, bácsi kérem. 
És mi lesz, ha mindent elmondok apádnak? 
Kapni tetszik tőle egy asztalt négy székkel, én meg kapok egy 

szidást négy nyaklevessel. 
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Oromi elnevette magát, aztán visszakomolyodott. 
Térj észhez, Zsuzsanna. Kislány vagy, és már préda lett bel őled. 

Az kap meg, aki akar. 
Tévedni tetszik, bácsi kérem. Kiderült, hog sz űz vagyok még. 

Amit eddig tettem, csak nemi dadogás volt. 
Micsoda? 
Szexuális dadogás, játszadozás gyermeteg szinten. 
Ezt megint te találtad ki. 
Nem én, biz isten. Szveti elemezte ki a dolgaimat. 
Szveti? Az ki? 
A szeretőm. Az egyik, de nem az igazi. Mindig csak puszil, mint 

egy nagymama. 
És én kid vagyok neked? 
Maga lesz a férjem, majd ha megöregszem. Addig pedig marad-

jon itt a helyzet magaslatán — mondta Zsú, és a tekintete felkúszott a 
bordás falra, a mennyezetre er ősített karikákra, a szürke szín ű  nyújtó-
ra, a sarokban pihenő  lóra és a többi tornaszerre. 

A tanár felállt, mintegy jelezve, hogy nincs több ideje az üres be-
szédre, Zsú azonban folytatta: 

Ez itt a maga világa, bácsi kérem. Most már tudom. Fél évvel 
ezelőtt azt hittem, maga az igazi, hogy én eleszek a maga világa. Búcsúz-
ni jöttem, megköszönni azt, hogy köztünk nem történt semmi. Ez nem 
az én érdemem, hanem az öntudatos tanáré és sportemberé. 

Oromi felállt. 
Most menj szépen, és javulj meg, Zsuzsanna. 
Megyek, Tibor. 
Maradjunk inkább a bácsinál. Jó? 
Igenis, Tibor. Pá. 

Botorkálva ment végig a tornatermen, az iskola folyosóján, aztán 
a Fő  utcán át a Búza térig, ahol lekanyarodva a Csatorna felé, betért 
az utcájukba. Most valóban fájt a szíve. Mindenki, akihez reményeket f ű-
zött, elűzte, elutasította, megtagadta, pedig oly keveset kért t őlük, és 
oly sokat kínált fel nekik. Ugy látszik, megsejtették, hogy csak préda 
akart lenni, semmi más. 

ir4 les szirénázás riasztotta fel gondolataiból. Gépkocsi 
fékezett mellette. A kormánykerék mell ől Vencel mosolygott rá, 
az undok Vencel, aki szintén nem veszi komolyan, csitrinek tartja, 

úgy mint a többi hülye. Most végre itt van, és mosolyog. 

Hazavigyelek? 
Zsú nem hitt a fülének. Nem csalás, nem ámítás, Vencel, az álom-

logva hívja, invitálja, szívesen hazaviszi. A lány megörült —, egyszer-
smind gyanakodott is. Félt a kelepcét ől, hisz könnyen megtörténhet, hogy 
tréfa az egész, alig húsz méterre vannak a házuktól, s az is meglehet, 
hogy majd megint előadást hall arról, hogy még kislány, tanuljon, fo-
gadjon szót a szüleinek, s ne szaladjon a férfiak után s a többi. 

Á — szólt oda Vencinek. — Hiszen csak néhány méterre vagyunk 
a házunktól — tette hozzá, aztán belefeledkezve Venci fekete szemeibe, 
villámgyorsan beült mellé az ülésre, boldogan mosolyogva az egész világra. 

Venci megnyomta a gázpedált, s hangosan tülkölve elrobogott a há-
zuk előtt, aztán tovább, ki az országútra, fel a hegyekbe. Zsú pedig 
nem győzött csodálkozni, mire képes egy hülye, ha megjön az esze! 

Kis hegyi vendéglő  teraszán töltötték a délutánt nagyokat nyelve 
a jó levegőből, napfényből és a jóféle mustból. Virágot szedtek a hegy-
oldalon, barátkoztak a bárányokkal és a kutyákkal, őz után lestek az 
erdőben, ahol Venci néhányszor megszorította Zsú karját és csókot is 
lehelt az arcára, a szemhéjára és az ajkára, estefelé pedig friss túrót és 
tejfölt fogyasztottak, s egy id ős ember citerázását és dalolását hallgatták. 
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Ez volt a legszebb nap Zsú életében. Remegett a gyönyör űségtő l. 
Minden porcikája külön-külön örült a nagy élménynek, f őleg pedig an-
nak, hogy az imádott jéghegy olvadásnak indult, mint fagylalt a napon, 

,- bár akkor már nem a nap, hanem a hold sütött rájuk. 
Nem vagyok neki gyerek többé, ujjongott magában Zsú. Úgy bá-

nik velem, mint ahogy a hercegkisasszonnyókkal bánnak a régi filmek-
ben. Ó, milyen szép az élet, amikor szép! Nincs szükségem többé se Pé-
terre, se Szvetire, se Tiborra. Enyém Venci, az egyetlen, az igazi! 

Késő  este volt már, amikor Vencel fizetett, és elköszönve a ven-
déglőstől indultak haza. Zsú lehunyt szemmel, ábrándozva ült Venci 
mellett a gépkocsiban. A völgy sötét kráterként tátongott el őttük. Az 
út világos csíkként veszett a fekete semmibe. 

A gépkocsi azonban nem mozdult. Hiába kapcsolt Vencel ide-oda, 
hiába nyomogatta a pedált, a motor nem gyulladt. Zsú észre sem vette 
a-bajt, továbbra is restelkedve emlékezett az elmúlt napok eseményeire, 
elmosodó képek és arcok úszkáltak, lebegtek el őtte: az éléskamrában tör-
téntek most, más szemszögb ől nézve, borzongással töltötték el. Szveti 
figyelmeztető  szavainak most más volt a kicsengése, a tornaterem pe-
dig Oromi tanár úrral együtt bukfencet hányt lelki szemei el őtt. Ó, bár 
sose látta volna őket! 

A vendéglős közben odajött, és látva a helyzetüket felajánlotta a 
vendégszobáját. Tiszta, kényelmes és olcsó a szoba, mondta, és jelen-
tőségteljesen mosolygott. 

Két egyágyas szobára van szükségünk. — mondta Vencel. 
A vendéglős vállat vont. _ 

Csak egy vendégszobánk van, kett ős ággyal. Egy éjszakára meg-
felel. Reggel majd megnézem .a kocsit. Értek hozzá. 

A lány felriadt gondolataiból. Az egészb ől csak annyit értett, hogy 
Vencivel tölti az éjszakát. Egy egész éjszakát kett ős ágyban, azaz nász-
ágyban! Ez lenne a betet őzése mindannak, ami vele történt a napokban. 
Miért nem tud örülni ennek? Miért? 

a l é p c s ő  n vonultak fel a manzárdra. Elöl ment a ven- 
déglős égő  gyertyával, mögötte Vencel haladt, leghátul pedig Zsú 

  botorkált, tétovázva és ijedten, és amikor felértek; Vencel hóna 
alatt kukkantott be a szobába. A kett ős ágyon kívül 'csak keskeny szekrényt 
és mosdótálat, kis asztalt és széket, a falon pedig hatalmas szarvasagan-
csot látott. A szúnyoghálón át beszüremlett a holdfény. 

A vendéglős az éjjeliszekrényre téve a -  gyertyatartót búcsúzott: 
Reggelre majd készítek meleg vizet. Jó éjszakát! — mondta, és 

illedelmesen meghajolva és hátrálva távozott. 
Sokáig álltak némán, mozdulatlanul, mintha a talpuk a fapadló-

hoz ragadt volna. Az erd őből bagolyhuhogás hallatszott, aztán az is 
megszűnt. 

A lány törte meg a csendet. 
Nem akarok veled — súgta maga elé. 
Én se akarok — mondta határozottan Vencel, s az erkélyajtóhoz 

menve hátat fordított és a csillagos eget szemlélte.. 
Zsú lázas sietséggel készülődött: a székre tette a táskáját, azután egy 

mozdulattal levetve magáról a könny ű  semmiségeket, száll bugyiban bebújt 
a vékony takaró alá, és az ágy legszélére húzódva várta a fejleményeket. 
A szíve gorsabban vert. 

Venci! — szólította a férfit, állig felhúzva magára a takarót. 
Igen, Zsú. 
Megfordulhatsz. 

Némi habozás után megfordult, és Zsú borzas feje láttán elmoso-
lyodott. 
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Talán csak nem félsz tőlem? — kérdezte a lányt. 
Csöppet se — mondta Zsú, és még feljebb húzta a takarót. 

Rövid csend után ismét a lány szólalt meg: 
Ülj szépen ide az ágyra, de ne vetk őzz. Úgy. Oltsd el azt a büdös 

gyertyát, s hallgass meg. Sok mindent szeretnék most elmondani neked, 
szerelmem. Igen, te vagy az én szerelmem, de eddig úgy kezeltél, mint 
egy gyereket. Hülyeség. Az is hülyeség, hogy ehhez az ócska trükkhöz 
folyamodtál. 

Trükkhöz?! 
Nem kellett volna megjátszanod a motorhibát. Jól tudod, hogy 

én úgyis bármikor és bárhol ... 
Becsületszavamra állítom, a motor igenis bedöglött. És állítom, 

hogy szeretlek, szeretlek, szeretlek... 
Zsú hosszú ideig hallgatott, aztán elpityeredett. 

Miért nem mondtad ezt előbb? Miért utasítottál el? Miért? Miért 
mondtad azt, hogy a szűz lányok nem érdekelnek? Erre én elkezdtem da-
dogni, úgy értem, nemileg, aztán pedig préda lettem miattad. Csak azért 
lettem préda, hogy valamiképpen elveszítsem a szüzességemet, utána pedig 
majd jelentkezhessek nálad: Tessék, nem vagyok többé sz űz, a tied vagyok, 
szerelmem. Közben másképp történt minden. Bemocskoltam magamat, s 
most itt vagyok megszégyenülve, bepiszkítva. 

Vencel két tenyerébe rejtette az arcát. 
Énmiattam? — kérdezte azután. 
Temiattad. 
De hiszen én csak évődtem veled, kicsi Zsú. Nem gondoltam én 

azt komolyan, csak úgy játszottam veled. Közben én már kiskoromban, ami-
kor te még zsömleszínű  pici lány voltál, elhatároztam, hogy te leszel a 
feleségem, senki más, na. Forgattalak éveken át, mint egy rózsabimbót, 
gyönyörködtem benned a kivirulásodra várva, hogy majd ha orvos leszek, 
letépjelek, és örökre megtartsalak magamnak. A páromnak akartalak. Nem 
is sejtettem, hogy majd énmiattam .. . 

Temiattad, igen — sikoltott fel a lány. — Temiattad szörny űségeket 
követtem el, abban a reményben, hogy majd ily módon elnyerem a tetszé-
sedet és magadévá teszel. Most meg képtelen vagyok rá, hogy veled... 
Szégyellem magamat előtted, na. 

Vencel lógó orral ült egy ideig az ágy másik szélén, mígnem rekedt 
hangon megszólalt: 

Tudni akarom, kinek adtad oda magad. 
Senkinek, azaz... 
Azaz?! 
Felajánlottam magamat, azt megtettem. Többeknek is, akik akkor 

közel álltak hozzám. 
Azt állítod, hogy még szűz vagy? 
Hát igen — mondta Zsú, és kinyújtotta a karját átölelve szívsze-

relmét. — Szűz vagyok, de nem vagyok érintetlen. Haragszol? 
Nézték egymást a holdfényben, csillogó szemmel, tétován. Érezték, 

hogy most szörnyű  megpróbáltatásokon esnek át, a végs őkig megfeszült a 
húr, könnyen elpattanhat, örökre. Könnyes szemükben szikráztak a csil-
lagok. Zsú puhán simogatta a fiú arcát. Vencel végignyúlt az ágy szélén a 
takaró fölött, ruhástul, cipőstül. Tágra nyitott szemmel feküdt hosszú 
ideig, aztán lecsukódott a szeme s elaludt. Zsú még sokáig gyönyörködött 
arcvonásaiban, mígnem őt is elnyomta az álom. 

o t o r z ú g á s r a á b r e d t Zsú másnap reggel. A napfény el- 
árasztotta aszobát. Az erkélyr ől galambok búgása, szárnysuho- 
gása hallatszott. Az ágy üres volt a lány mellett. Hirtelen fel- 

villantak előtte az előző  nap eseményei. Napsütésben sokkal könnyebb 
elhessegetni a rossz emléket, gondolatokat. Az a fontos csak, hogy Vencel 
szereti, mindig is szerette, s hogy egymásé lesznek örökre. Boldogan felneve- 
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tett lerántva magáról a takarót. Meztelen teste színeket váltva pompázott a 
verőfényben. Mellei vidáman rázkódtak a nevetéstől. 

Vencel éppen akkor robbant be a szobába. 
Indulunk haza! — jelentette be harsány hangon, közben fennakadt 

a szeme a nevető  meztelen lányon. 
A lányból úgy ömlött, zuhogott a nevetés, mint a csapból a víz. 

Miért nevetsz úgy? — kérdezte Venci. 
Boldog vagyok, azért — válaszolta Zsú, és széttárva karját hívta 

magához a férfit: — Gyere! 
Vencel elindult feléje. 

Megyek, kislányom, megyek — mondta. 
Zsú villámló szememel nézve rá haragosan kiáltotta: 

Nem vagyok kislány! ígérd meg, soha, soha többé nem mondod 
azt, hogy kislány vagyok! 

SINKOVITS PÉTER 

EGY KÖTÉLTÁNCOSHOZ 

emlékezzünk most 
ami velünk történt 

csak vártuk a korai esőt 
közben kiszáradtak kertjeink és 

[szőlőink 

majdnem a földre zuhantunk 
a hatalmasok helyett 

és lelökdösték keményen 
a halk prófétákat 

s most kertünket 
felveti a bozót és a gaz 

amerre a szem ellát 
csak a csőszkunyhók árvasága 

mi pedig nem más 
mint csípővassal tartott izzó parázs 

a mutatvány célja immár változik 
az eszköz-lét irányt űje kibillen 

a kötéltáncos leereszkedik 
egyensúlyt másutt keres 

KEDVESEM VACSORÁT KÉSZÍT 

megvakítottak a szavak 
magam is alig láttam 

de hogy aznap ellökted 
megvadult indulataimat 
még meg is köszönhetem 

bár hálás is voltál 
és fényes 
mint iszapban az ékszer 
mosolyod 
lehulló bársonyfüggöny 
egy sikeres előadás után 

a vacsora pedig igazán jól sikerült 

a busszal még elértem a híradót 
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KÉZFOGÁS OK  

DESANKA MAKSIMOVI Ć  

NINCS TÖBBÉ IDŐM 

Nincs többé id őm a hosszú mondatokra, 
nem futja többé tárgyalásokra, 
táviratként kopogom le az üzeneteket. 
Nincs időm szítani a tüzet, 
maréknyi parazsat rejtek hamu alá. 
Nincs többé id őm zarándoklatokra, 
hirtelen rövidül az út a torokolatig, 
nincs mikor hátranéznem vagy visszatérnem. 
Nincs többé id őm az apró dolgokra, 
minden gondolatom az öröklét s az elérhetetlen. 
Nincs mikor elmerengnem a keresztutakon, 
csupán valahová közelre érhetek. 
Nincs időm, hogy bármit is tanulmányozzak, 
nincs időm most az elemzésekre, 
számomra a víz most már csak víz marad, 
mint amikor a forrásból ittam; 
nincs mikor részeire bontanom az eget, 
olyannak látom, amilyennek a gyerekek. 
Nincs többé időm idegen istenekre, 
alaposan a magamét sem ismertem meg. 
Nincs id őm hajlani új parancsolatokra, 
a régi tízzel sem jutottam sokra. 
Nem futja id őmből a csatlakozásra 
azokhoz sem, akik bizonygatják az igazat. 
Nincs mikor küzdenem az üldöz ők ellen. 
Nincs mikor álmodoznom, lassan lépegetnem. 

FELJEGYZÉS JÓRÓL ÉS ROSSZRÓL 

Láttam embereket, 
akik gondolataik kaptárjába 
mindenkit bebocsátottak, 
akik bizodalmuk ajtaját 
mindenki el őtt szélesre tárták; 
és láttam embereket, 
akik lábujjhegyen lopakodtak oda, 
hogy kihallgassák suttogásukat. 

Láttam embereket„ 
akiknek lombja alatt 
útra kelők és menekül ők pihentek, 
olyan embereket, akik mindig kezüket adták 
annak, aki megbotlott 
a boldogság és a pusztulás között; 
és láttam azokat, 
akik az űzőknek az utat mutatták 
a sorstól sebzett ember nyomában. 
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Láttam embereket, 
akiknek zászlajára felesküdtek, 
akiknek az esküjét fejb ől megtanulták, 
és olyan embereket, akiknek félre kellett állniuk 
a hízelkedők csillogása elől, 
és amikor mások emelték zászlajukat a magasba, 
láttam embereket, 
mint törleszkednek az új zászlóviv őkhöz. 

FELJEGYZÉS A HÁBORÚKRÓL 

A háborúkat megelőzően mindenkor 
a varjak a szántóföldeken gyülekeztek, 
és éjszakánként baljóslatúan károgtak, 
és a kutyák a küszöbökön vonítottak 
és az emberek egymást fenyegették, 
és ha valaki hangosan kimondta 
azt, amiről mind suttogva szóltak, 
menekültek t őle valamennyien. 

A férges gyümölcs a fáról lehullott, 
a napfényben ringtak az üres kalászok, 
és a kutyák a küszöbön vonítottak 
a háborúkat megelőzően mindenkor, 
és a holtak a sírban sem merték hallgatni 
azt, ami életükben tiltva volt, 
és éjszakánként a varjak baljóslatúan károgtak, 
és az árvizek elsodortak vetést, gyereket. 

És a farkasok a házak ajtajáig jöttek, 
és széttéptek pásztort és bárányt 
és az árvizek elsodortak vetést, gyereket, 
és az emberek elcsavarták a fejüket 
anyjától és nővérétől annak, akit lelőttek, 
és a villámok könyörtelenül csapdostak, 
és az emberek az emberi aljasságban bíztak, 
és az emberi félelem szolgálta őket, 
és a keresztutakon a lányok 
elhagyták a pólyázatlan csecsemőket. 

ILLÉS PRÓFÉTA  

A villámokat szóró Illés többé nem int meg 
senkit és kit sem fenyeget, 
sugdolózva beszélget 
társával az oltárképen. 

Az egyedüli, amit jövendölni 
képes, annyi, 
hogy a nappal után 
éjszaka jön, 
s az élet után 
semmi. 
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Árn gyermeki szívem már sejti, 
hogy szomorú, kiszolgált színészek 
tétlen járkálnak a színfalak mögött, 
és a költők, akik egykor szerették a bort 
és szerelmes verseket írtak, 
öregségükre fontoskodva beszélnek arról, 
ami miatt valaha 
éjféltájban sírtak. 

KEGYELMET KÉREK 

A FONTOSAKNAK 

Kegyelmet kérek azoknak, 
akik meghívottak 
minden díszmenetbe és emelvényre, 
az embernek, 
akit a vonatban, a díszlakomán, a szentélyben 
és a mennyben 
számozott hely vár, 
azoknak, akik még életük 
során megtudják, hol lesz nyughelyük; 
az embereknek, akiket minden vizek árja 
felett ott vár a bárka 
és hajótörésben a horgony, 
akiknek minden ismert és ismeretlen 
könyörületes angyal szárnya lebben. 
Mert kiábrándulás lesz számukra, 
ha a nagy sötétség közepette, 
ahol mindenek vegyülnek egybe, 
nem tapinthatnak egyetlen gombot, 
ahol az imént csengő  bongott, 
mely hívhatna segítséget, 
amikor nem vár hajó rájuk 
a visszatérés végett 
cári palotádig, 
és nem juthatnak tovább, 
hogy elérjék az ég megígért magasát. 

A NAIVAKNAK 

Azoknak, akiknek úgy t űnik, 
hogy egyenl őség uralkodik, 
szegény és gazdag egyre megy, 
gyönge és erős — az is egy, 
ki büntetlen, s ki rabságból tér meg, 
a félkarú, s ki markol két kézzel, 
a felkent, s akit a hit kivet, 
a meghívott, 
s ki az ajtó elő tt eped, 
nekik, magamnak, 
minden embernek 
kegyelmet kérek. 
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AZOKNAK, AKIK KERESZTÜLBUKNAK A KÜSZÖBÖN 

Kegyelmet kérek 
az ártatlanoknak, 
akiket örökké álmélkodás lep meg, 
az örökre kiskorú embereknek, 
az utópistáknak, 
akik szomjan halnak a forrás vize mellett, 
akik a kincstárból jövet is szegények, 
azoknak, akik naphosszat álmokat sz őnek, 
a csöndeseknek a bánatok jöttén, 
azoknak, akik különböznek t őlem 
és azoknak, akik ugyanolyanok, mint én. 

Az esetleneknek és a tudatlanoknak, 
azoknak, akik keresztülbuknak a küszöbön, 
akik kezükb ől elejtik a poharat és azoknak, 
akiket mindig megel őz az, aki kés őbb jön, 
akiket minden aprócska dolog meghat, 
akikkel mindenki örömest találkozik, 
azoknak, akik elgondolkozva járnak, 
mintha vízcseppet vinnének a tenyerükön, 
azoknak, akik hozzám hasonlók sose lesznek, 
és azoknak, akikkel összetéveszthetnek. 

A MÁRIA MAGDOLNÁKNAK 

Cárunk, Dušan, 
kegyelemért esengek 
az asszonyoknak, akiket megköveznek, 
és segítőjüknek, az éjszakának, 
a lucerna és az ágak illatának, 
amelyb ől elbágyadva leomoltak, 
akár a fürjek és szalonkák röpte, 
Zenézett életüknek, 
ha szerelmi kínjaik közt e 
kegyelemre nem is érdemesültek. 

Kegyelmet kérek 
a holdvilágnak, 
mely b őrünkön árad, 
a borulatának, 
a kibontott haj zuhatagának, 
a karoknak, melyek ezüst ágak; 
meztelen és elátkozott 
szerelmük számára — 
kegyelmet a Mária Magdolnáknak. 

BRASNYÓ István fordításai 

E verseket abból az alkalomból közöljük, hogy Desanka Maksimovi čot Njegoš-díjjal tün-
tették ki. 
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öR öKsÉG  

VAJDA GÁBOR 

OTTHON IS A NAGYVILÁGBAN 
TÍZ ÉVVEL EZELŐTT HALT MEG IVO ANDRIĆ  

Andrić  nagy hírű  -műve, a Híd a Drinán, a szó hagyományos értelmében 
nem regény. Nélkülözi ugyanis a lineáris eseQekménybonyolítást, és em-
beri alakja sincs, akinek életsorsa az els ő  fejezettől az utolsóig leköthetné 
a figyelmünket. Kezdettől végig egy építészeti remekm űvel kapcsolatos 
eseményekkel ismerkedhetünk meg, anélkül, hogy műfaji szempontból 
egyértelműen tisztázhatnánk, vajon töredékes történelmi krónikával, vagy 
pedig a végigvonuló főmotívum által füzérré formált elbeszélésekkel van-e 
dolgunk. 

Az igazsághoz akkor jutunk közelebb, ha a m űfaj meghatározásánál 
a szereplőknek viszonylag nagy számáról sem feledkezünk meg. S főleg 
arról nem, hogy nem történelmi személyiségek állnak a m ű  központjá-
ban, hanem a népnek — legfeljebb a legendákban felmagasztosuló — fiai. 
Az elbeszélő  magatartása, hangneme szintén lényegbevágóan fontos. Az 
eposz narrátorának mindent tudó magabiztosságát, az ember rejtett bel-
ső  élete iránti kíváncsiságot és a külső  tények rögzítésére való hajlandó-
ságot egyaránt megtalálhatjuk benne. Legendákból indul ki, hogy saját 
maga teremtsen érzékelhető  valóságot abból, amit csak homályosan őr-
zött meg a képzelet. Mivel érdekl ődése olyan néppel forr össze, melynek 
öntudatosodását, polgáriasodását történelmi okok gátolták, ezért a gon-
dolkodásukban és cselekvéseikben egyaránt korlátozott egyénekkel nem 
foglalkozik sokat: az egyedi csupán azért érdekli, hogy tablója színgaz-
dagságát gyarapítsa és történelmi perspektíváját az élet példái által nyo-
matékosíthassa. Nincs tehát a m űben olyan különös esemény, olyan meg-
lepő  tragédia, amely nem az általános néplélekbe nyújtana egy-egy sajátos 
szempontból betekintést. Radosav szörny ű  véget ért lázadása például hon-
fitársainak elfojtott indulatait hozta felszínre -  és emiatt jelenthet sorsa 
többet véletlen esetnél, egy meggondolatlan vállalkozás szükségszer ű  kö-
vetkezményeinél. Korántsem egyedülálló az ő  végzete a délszlávok (és ál-
talában a feudalizmus korában leigázottak) történelmében, Andri ć  mégis 
ábrázolni merte azt, amiről úgyszólván már mindenkinek van tudomása. 
Vállalkozása azonban éppen azáltal mutat túl önmagán, hogy — miként 
műve első  fejezetében előre jelzi -- a legendából indul ki, azt teszi ér-
zékletessé, amit a nép gondol önmagáról. Mivel ekkor még az egyén nem 
vált ki a közösségből, ezért a górcső  alá vett individuális eset automatiku-
san a többség jelképévé válik. Gondoljunk arra, hogy a karóba húzott 
ember halálhörgései közepette is többes számban, mint a népe ellen irá-
nyuló veszély megtestesítőit említi a törököket. Éppen ezért keld igazat 
adnunk az író egyik kritikusának, Milan Budimirnak, aki szerint a re-
génynek nem a híd és nem is a Drina a főhőse, hanem a két parton élő  
délszláv nép. Ez az a „történelmi híd, amelyen délkelet és északnyugat 
hódítói tapostak". Tegyük hozzá, hogy az önmagát emberi sorsok által 
ellbeszélő  történelemnek a módszerét mint alkotói eljárást Andri ć  előtt 
Thomas Mann emelte művészi tökélyre József és testvérei című  tetralógi 
ájában, a zsidó nép mítoszának nyomába szegődve. 

Andrić  világszemléletét illetően nem értenek egyet kutatói. Milan Bog-
danović  az említett regénnyel összefüggésben például az orientális szín-
térnek megfelelő  fatalizmusról beszél. Eszerint a részletábrázolás realiz-
musának eredményeként olyan benyomás alakul ki az olvasóban, mintha 
a dolgok és események mögött egy emberi akarat által befolyásolhatatlan 
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magasabb rendű  princípium működne, mely a küzdőszellemet, a lázadást 
eleve vereségre ítéli. A boszniai ember magatartását tehát ösztönös böl-
csesség határozza meg, amikor, meggondolatlan egyedeitől eltekintve, nem 
bocsátkozik könnyelmű  kalandokba. Andrić  szemléletének több évszázad-
nyit magába foglaló id őperspektívájában még a legnagyobb, legjelentősebb 
változások értéke sem egyértelm űen maradandó, hiszen a szépséget is 
jelképező  hídból legalább annyi kára van a vidék egyszer ű  embereinek, 
mint haszna: még ha az építésével járó áldozatoktól eltekintünk is, a köz-
lekedés feltételeinek javulása a gyarmatosító érdekeit nem kisebb mér-
tékben szolgálja. 

Ezzel szemben Stanko Kora ć  monográfiájának szempontja szerint 
az író világlátását lehetetlen az általa ábrázolt etnográfiai jellegzetes-
ségek függvényének minősíteni. Annál kevésbé, mivel Andri ć  a legkorsze-
rűbb filozófusoknak, Heideggernék, Hartmann-nak a kortársa és ismer ője, 
tehát európaiságától megfosztani a nemzet öncsonkításával lenne egyen-
lő. S hogy ez így van, arra az is bizonyíték, hogy a boszniai író fataliz-
musa, a nevezett gondolkodók koncepciójához hasonlóan, nélkülözi az 
isteni elrendezést, tehát végs ő  fokon nihilista — mondja Korać . 

A tíz évvel ezelőtt, 1975 márciusában elhunyt Ivo Andri ć  vallóban 
európai műveltségű  író volt, hiszen több külföldi nagyvárosban is telje-
sített diplomáciai szolgálatot, s ha az író korszer űségéről beszélünk, 
akkor csak legnagyobb kortársaihoz hasonlítva határozhatjuk meg törek-
véseinek lényegét és eredetiségét. Csak hát az -a probléma, hogy egyrészt 
az európai kultúra dekadenciáját jelz ő  huszadik századi gondolkodás is 
Schopenhauertől errefelé közelebb került az ázsiai hagyományokhoz, más-
részt pedig Ivo Andrić  az eredetiségnek, tehát a művének és az általa 
megörökített tájnak is az érdekében szívvel-lélekkel vállalta gyermekkora 
hozzá mindig is közelálló világát. Ahelyett, hogy az európai nagyvárosok 
elidegenítették volna alapvet ő  életélményétől, még inkább vérmérsékleté-
hez, valamint a vidék, a szülőföld embere mentalitásához való h űségre 
kötelezték. 

Eszerint tehát egyértelműen sem európainak, sem pedig orientális-
nak nem minősíthetjük a Híd a Drinán című  regénynek a világát. Andrić  
európai útjain is szülőföldjén szerzett els ő  tapasztalatainak jóvoltából, 
a népi művelődés birtokában válhatott kiemelkedő  egyéniséggé. És for-
dítva: mikor hazájába visszatérve, a második világháború alatti belgrádi 
magányában e nagy műve megírásához látott hozzá, a gyermekkori em-
lékek segítségével életre keltett dokumentumoknak és legendáknak, az 
elemi szükségleteikben egyként szorongatott törökösök és keresztények 
testi-lelki érdekeinek, sohasem teljesül ő  békevágyának faji és felekezeti 
elfogultságoktól mentesen ad művészi formát. Ahogyan Višegrad környé-
két az európaiság, valamint a keleti tárgyi és szellemi kultúra keveredése 
jellemzi, ugyanúgy Andri ć  művészi szemléletének is az osztatlan humánum 
képezi az alapját. Eredetisége éppen abban van, hogy a m űvében kifeje-
ződő  bölcsesség nem tekinthető  egyértelműen sem aurópainak, sem pedig 
ázsiainak. Ha később szerzett művelődése prizmáján át tartana terep-
szemlét szülővidéke és annak emberei fölött, az életszer űségtől, a helyi 
színek elevenségétől fosztaná meg tablóját és akaratlanul is a lényegében 
már válságba került európai elitkultúra fels őbbrendűségét hirdetné. Ha 
viszont a bűnbe esett nagyvárosok fert őzött életformájából menekülve az 
egyedül autentikus világot kutatná a Balkán egyik — a civilizációtól még 
több vonatkozában érintetlen — pontján, akkor a provincializmus mo-
csarával, az idill párájával fert őzhetné olvasóját. 

Oskar Davičo egy egész sereg embert haragított magára annak han-
goztatásával, hogy Andri ć  művére ne a Nobel-díj diadalívén át tekintsünk, 
hiszen az emberiségi érdemek stockholmi ménlegel ői viszonylag kevés 
igazi érdemekkel rendelkez őt tüntettek ki. Inkább az alkotásait, els ősor-
ban a szóban forgó regényét olvassuk figyelmesen, s akkor majd saját 
tapasztalatunk eszméltet rá bennünket, hogy nemzetközi érték ű  alkotással 
lettünk gazdagabbak. S abban az esetben talán az író számára létfontos-
ságú értékeknek, a türelemnek és az igazságosságnak is érvényt szerezhet-
nénk életünkben. 
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ÉGTÁJ  

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 50. 

Vidékünk építészeti emlékei sajnos nem nyúlnak vissza messzire. A tör-
ténete iás a XVIII. századtól kezd ődik, Kami előtte volt, inkább csak kö-
vetkeztetés Magyarország múltjából kiindulva. Tárgyi bizonyítékként itt 
csak egy-két várrom maradt, néhány templom, köztük a legrégibb, a bá-
csi ferenceseké, amelyet messze megkerülnek a m űvészettörténészek. Ta-
lán azért, mert építészetileg ismétlések halmozása. Mindenütt másutt a 
barokk emléke maradt, ez volt a Monarchia hivatalos stílusa meg a copf. 
Ez szivárgott le egészen a családi házakig, hol alaposan leszegényedve, hol 
pedig ízléstelenül túldíszítve. 

És aztán jött a huszadik század kérészélet ű  szecesszióval, amely a 
Jugendstilen túltéve nemzeti jelleget igyekezett kifejezni. Népi stílusnak, 
amiről az utóbbi időben annyi szó esik, nyoma se volt sehol. Ilyesmit kü-
lönben sem engedett volna meg vidékünk geopolitikai helyzete, lévén szá-
zadokon át gyepű , katonai felvonulási terület, s százötven éven át egy 
néptelenné vált, elvadult ingovány, ahol hébe-hóba török lovasok por-
tyáztak. 

Népi stílus Erdélyben alakult ki, mert — mint minden hegyvidék — 
kénytelen volt alkalmazkodni a szélsőséges éghajlati viszonyokhoz. Ná-
lunk a síkvidék mediterrán klímája nem követelte meg az alkalmazkodást. 
A szecesszió tehát szűz területen jelent meg, kicsit a millenniumi hangulat 
hatásával, s hogy máig megmaradt mint emlék, s őt ma mindennél nagyobb 
figyelmet kelt, talán épp a magányosságával magyarázható. Pedig akkor 
már vidék és nagyvilág között felélénkült a kapcsolat, s amit a humanis-
ták kezdtek négy-ötszáz év el őtt, amikor innen is szép számban mentek 
a fiatalok nyugati egyetemekre, most. szellemi téren is megmutatkozhatott 
volna. Az itteni polgáriasodás, ha megkésve is, ugyancsak kibontakozó-
ban volt. Hogy erre mégse került sor, abban a szecessziónak jelent ős része 
lehetett. A magyar szecessziónak, amely Ruskin és a preraffaeliták után . 

sokkal inkább jelentett bezárkózást, mint kitörést Europa tágasabb tér-
ségeire. Jóllehet ott is vége volt a stílusok korának, mert átalakult a világ, 
új társadalmi normák születtek, s nemcsak a pápáknak sz űnt meg a be-
folyása, akik pedig a reneszánsz idején oly er ősen támogatták a művészet 
minden ágazatában a megújhodás stílusát, de az államok egymáshoz való 
viszonya és belső  élete is alaposan megváltozott. A XIX. század a keresés 
és a kísérletezés kora volt. Megkövesedett esztétikai kánonok d őltek meg 
a szellemi élet minden terén, s az építészetben már felt űnőben volt a 
fukcionalitás igénye. Mi maradt meg mindebb ől a magyar szecesszióban? 
A bezárkózás Argirus királyfi mesevárának liliomerdejébe és kicsit a b ő -
ség zavara. Akkortájt érhetett el ide Taine mili őelmélete, s akkor igye 
keztek népszerűsíteni Ruskin elvét a természethez való visszatérésre. 
Bácska megyeszékhelyén még Gozsdu Elek is el őadássorozatokat rende 
zett a szecesszióról, miközben őt magát leküzdhetetlen válsága tartós hall 
gatásra késztette. Pedig abban az id őben Európában Taine, de még Rus-
kin tanítása is anakronizmus volt már. 

Az irodalom, de még a festészet is óriási késéssel követte a szecesz-
sziót, nem is igen maradt belőle — főleg itt lenn a Bácskaságban — semmi. 

22 



csak az építészet emlékeinek sora, amelynek ma a csodájára járunk. 
Lechner Ödön szabadjára engedett zsenialitása kellett ehhez is, amelyet 
a polgáriasult gazdag Bácska sokkal inkább megengedhetett magának, 
mint az ország más vidéke. 

Mindezt egy érdekes könyv elolvasása utáni révületben írom, kicsit 
a Papp Dániel sokáig válasz nélkül maradt kérdését újra felvetve, hogy 
mi van a felszín alatt Bácskában. S hogy mi van, illetve mi volt az ő  ko-
rában, azt semmi annyira eklatánsan nem bizonyítja, mint az itteni épí-
tészeti szecesszió, amelyr ől Bella Duranci az említett érdekes könyvet írta. 

~ 

A régi Híd mozgalmában a folyóiratnál is jelent ősebb lehetett a 
vándorkönyvtár. És veszélyesebb is. A levéltárakból el őkerült rendőrségi 
jegyzőkönyvekből megtudjuk, hogy a folyóiratot még csak elnézték, per-
sze azért is nyilvántartásba került az olvasó neve. .A nála talált könyvekért 
azonban letartóztatták, megkínozták, hosszú ideig fogva tartották. A fo-
lyóirat átment az itteni cenzúrán, a könyvek azonban a határokon túlról 
jöttek, Párizsból, Budapestről, s ez éppen elég volt a bugris csendőrőrmes 
ternek, hogy eljárást indítson. Már az is fölöttébb gyanús volt, hogy falusi 
napszámosok és egyéb szegényemberek könyvet olvasnak, mint a tordai 
Oláh István, Horvát János meg Csikós, a borbély. A gyanút még meger ő-
síteni látszott a királyi Jugoszláviában, hogy az olvasók magyarok vol-
tak, akiken talán még meglátszott a Tanácsköztársaság árnyéka vagy fé-
nye. És mintha valóban nem kellett volna különösebb műveltség hozzá, 
hogy a náluk talált könyvek súlyát és jelent őségét felmérjék. Épp azért, 
mert messziről jöttek. Pantyelejmon Romanov, Taraszon-Rogyionov, Tra-
ven, Hašek az akkori világirodalomnak izgalmas balszárnyát képviselték, 
s könyveik ezeket az isten háta mögötti nyomorult proletárokat képesek 
voltak egy életre fellázítani, hogy minden kockázatot, üldöztetést és meg-
aláztatást vállalva, szembeforduljanak a fennálló társadalmi renddel. Mi-
csoda csodával határos hatása az irodalomnak! Akkor és ott, ahol a dok-
tor, a patikus meg a tanítónő  minden bizonnyal az Új Idők könyveit ol-
vasta meg a Színházi Életet! Ilyenkar az emberben óhatatlanul felmerül 
a kérdés: mi lett velük? Átvészelték a megpróbáltatásokat, megérték a 
forradalom eljövetelét? A kérdésre, sajnos, nincs válasz. Meg aztán ki 
is tartaná számon a névtelenek sokaságát? Elég, ha utódjaikban, talán 
megint csak névtelenül itt vannak valahol közöttünk! Až írókról, akiknek 
oly szuggesztíven meggy őző  könyveiket lélegzetvisszafojtva olvasták, jó-
val többet tudunk, s ne higgye senki, hogy ez megnyugtatóbb. A párizsi 
Monde, Barbusse lapja a harmincas évek elején Károlyi Mihály támoga-
tásával magyar könyvek kiadására vállalkozott. Ami nem jelenhetett meg 
az akkori Budapesten, a határokon túl látott napvilágot. A könyvek írói 
vagy fordítói is kinn éltek, mint Bölöni György, aki a legigazabb monográ-
fiát írta Adyról, s Karikás Frigyes, Svejk fordítója, aki 1938-ban a tör-
vénytelenségek idején Moszkvában meghalt. Ott és akkor t űnt el Pantye-
lejmon Romanov is, akinek Három pár selyemharisnyd című  könyvét 
Csikós, a tordai borbély terjesztette. A szovjet regényt Nagy Lajos ismer-
tette a Nyugatban, külön kiemelve az író rendkívül finom árnyalatokban 
gazdag ábrázolási tehetségét. 

Mert nemcsak a könyveknek, az íróknak is megvan a maguksorsa.. 
Az ismeretlenség homályába burkolózott Traven könyvei, aki az Arany- 
ásókkal oly ökölbe szorító izgalmat tudott kiváltani -  a tordai szegények-
ből, csak bőséges helyreigazító és magyarázó szöveg kíséretében adhatók 
ki manapság egyes kelet-európai országokban. Akárcsak egy id őben Cseh-
szlovákiában Hašek Svejkje. A társadalmi rendszerek ugyanis nem ala-
kultak együtt a világirodalommal. A könyveket felülbírálták, újraértékel-
ték, s ami tegnap igaznak látszott, az ma már nem minden esetben az. 
A forradalmak léghajóját els ősorban az irodalom és művészet változó anya-
gával tehermentesítették. Hiába vonzott és vitt magával tömegeket, ha 
nem tudott lépést tartani az események alakulásával. Természetesen irány- 
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zatos irodalomról van szó, amelyben mindig több az agitatív szándék, 
mint a művészi megvalósulás. Ki tudná mégis elvitatni fontos szerepét 
az időben, amikor oly szépnek és igaznak ígérte a jöv őt ez az irodalom, 
s annyi reménységgel volt képes megszépíteni álmot és életet, mint az 
egykori tordai szegényemberek sorsában, akik minden megpróbáltatást 
vállaltak érte? 

~ 

Nagyon együtt érzek Stefan Heymmel, amikor a keletnémet kiván-
dorlási lázban — minden tekintélyét latba vetve — maradásra szólítja fel  
honfitársait. „Verlasset nicht die Muttererde!" — kiáltotta a költözködés-
re készülők felé, s ezúttal a barátságtalan hatóság is meg lehetett elégedve 
vele. Néhányszor ugyanis szobafogságra ítélték, majd rá akarták bírni, 
hagyja el az NDK-t, ha annyira elégedetlen az ottani viszonyokkal, az 
író azonban makacsul megkötötte magát. Azt mondta, több mint tíz évig 
volt emigrációban a hitleri uralom alatt Csehszlovákiában, majd az Egye-
sült Államokban, s ha ide tért vissza, a Fal mögé, joga van itt -élni. Azóta 
belső  disszidensnek tekintik. 

Közben, a szovjet rakéták telepítése után Németország keleti zóná-
jában, nem várt közeledésre került sor a két német rendszer vezet ői kö-
zött. Az önpusztítástól való félelem észrevétlen er őinek hatása alatt, vagy 
a nyitva hagyott ajtó taktikáját követve? Mindegy, de tény, hogy Ho-
neckerék és Helmut Kohlék között a viszony csodálatosképpen nem olyan 
feszült, mint volt, így kaptak tavasszal a korábbi évekhez viszonyítva 
sokszorosan több átköltözési engedélyt az NDK állampolgárai, úgyhogy 
május első  napjaiban húszezer ottani személy hagyta el sz űkebb hazáját, 
ami már megfelel egy népvándorlásnak. 

Az ügy látszólag merőben politikai természetű , s hogy mégsem egé-
szen az, a szellemi élet embereinek aggodalma bizonyítja a Fal mindkét 
oldalán. Amíg ezer akadály állta útját a repatriálásnak, mindkét oldalon 
a mozgási szabadság durva megsértése ellen tiltakoztak, most viszont itt 
is meg ott is az elnéptelenedést ől féltik Németország keleti részét. „Ne 
hagyjátok el az anyaföldet!" — kiáltja ismételten Stefan Heym, s az 
egész nyugatnémet irodalom kórusban helyesli tiltakozását. Így nyert meg-
rendítő  drámai fordulatot ez a 'különben örvendetes politikai lazulás a két 
rendszer között. 

És a csalódásnak is nem egy jele mutatkozott az áttelepültek részé-
ről, ami nagyon is érthető. Mert nemcsak hazát cserél, aki átjön a Falon 
túlra, abban a reményben, hogy olyan szabad világba megy, ahol az anyagi 
jólétre is nagyobb kilátásai vannak. Mert erre a nyugatnémet munkanélkü-
liek elkeseredésével találkozik, akik úgy néznek rá, mint valami sztrájk-
törőre. Aztán észre kell vennie, hogy a szabadság sem korlátlan termé-
szetesen, s ebben is csak más. De ő  maga sem az, akinek hiszi magát. 
Sok mindenben éreznie kell az előnytelen különbségeket közte és az új haza 
emberei között. Csaknem négy évtized nagy idő , amely alatt életformák 
alakulnak ki, és a másféle alkalmazkodás másféle embereket is formái. 
Az egyazon nyelv és nemzeti identitás, mint most kiderül, nem elegend ő  
az emberi együttléthez. Az áttelepülteknek, mint most Günther Grass is 
hangoztatja, észre kellett venniük az idegenséget, 'amelyben a bizalmatlan-
ság jóval nagyobb a bizalomnál. 

Szóval, amilyen könnyű  elmenni, olyan nehéz alkalmazkodni az új 
viszonyokhoz, amelyeket egy másféle emberi, erkölcsi és politikai világ-
nézet formált. Minden kényelmetlensége ellenére a megszokás visszatartó 
erejével. 

Stefan Heym s a többi német író intelme és könyörgése 'természete-
sen csak morális jelent őségű. Sok jel azonban már most is arra mutat, 
hogy a két Németországban, a szellem emberei gyakran tisztábban látják 
ellentétes rendszereikben a megtartó és elutasító er őket, mint maguk az 
érdekeltek, akik menés és maradás dilemmái között csak kés őn tudják 
meg, mit nyertek és mit vesztettek azzal, hogy hazát cseréltek Európának 
ebben a végsőkig feszült légkörében. 
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Fulvio Tomazzi olasz író nyilatkozik a budapesti irodalmi heti-
lapnak. Azt, hogy olasz, némileg helyesbíteni kell. Tomazzi ugyanis hang-
súlyozottan isztriainak vallja magát. Öntudatosan vállalva a provincializ-
mus minden veszélyét. Olyan, mintha mi itt még mindig vajdasági íróknak 
tekintenénk magunkat. Mert isztriainak vagy vajdaságinak lenni annyi, 
mint egy külön világba, mondjuk mint egy szigetbe zárkózni. A nagyvilág 
hullámai;  körülfolyva ezt a szigetet, fel-felcsapnak hozzá, anélkül azon-
ban, hogy lakosain vagy a vegetációján valamit is változtatnának. A meg-
különböztetés kinn is, benn is megmarad. 

Tomazzi, mint olyan sokan a háborúk után, áttelepült, a részben 
horvát- és szlovénlakta Isztria hátországából az Itáliában maradt Triesztbe. 
De azzal, hogy elvesztette a szül őföldjét, korántsem szakadt el az emlé-
kektől, sőt attól a sajátságos életérzést ől, amely a vegyeslakta terület 
népében szellemi, nyelvi és politikai együtthatóként kialakult benne. Már 
nem otthon. Olaszországban, ahol mindennek fel kellett volna oldódnia 
a nagyobb és homogénebb közösségben. Legalábbis ezt várták népét ől 
a közös nyelv s a közös nemzeti egyéniség jogán. Nem ez történt. Az 
olasz Isztria Trieszttel valamiféle közép-európai légkört őrzött meg az 
Osztrák—Magyar Monarchia fővárosának, Bécsnek közvetítésével. Ez a 
légkör nemzedékeket járt át, és még most is, annyi év után tovább él. 
Az a kis helyi soviniszta párt viszont, amely náluk irredenta jelszavakat 
hangoztatva horvát- és szlovénellenes kilengésekt ől sem riad vissza, nin-
csen tudatában, hogy voltaképpen nem is olasz területi gyarapításra tö-
rekszik, hanem az együttélés állapotát kívánja vissza ezzel az egyébként 
szégyenletes önsebző  mozgalmával. Az olasszá lett Triesztről szólva To-
mazzi elmondja, hogy Olaszország mindig is kissé értetlenül szemlélte 
őket, távolról, s kicsit úgy, mint egy gyarmatot. Akárcsak annak idején 
Bécs, teszem hozzá én, anélkül, hogy rácáfolnék Trieszt és Ljubljana 
népének rengeteg hasonlóságára. Tomazzi leküzdhetetlen honvágyban él 
és ír. A nyarakat jugoszláv területen maradt szül őföldjén tölti, s köteles-
ségének érzi Cankart Ausztriában éppúgy, mint Itáliában népszer űsíteni. 
Olaszul ír, de legszebb írásai szülőföldjén játszódnak. 

Fulvio Tomazzi ezzel a kett ős nemzetiségi identitással napjainkban 
nincsen egyedül. Nem is csodálom tehát, hogy nem tudott boldogan beol-
vadni mostani hazája szellemi közösségébe, hanem megmaradt peremvi-
déki írónak, .a szó tágabb értelmében, amely több kultúrát foglalva ma-
gában, bátran európainak mondható. Ez a politikai határokkal felosztott 
hibrid szellemi egység ma talán éppen ezekben a peremvidéki kultúrákban 
él tovább, melyek helyzetüknél fogva óhatatlanul a közvetítést szolgálják. 
A békét, s nem a honvágy visszájára fordult türelmetlenségével és önma-
gának ellentmondó partikuláris célokat, mint most a Tomazzi által is 
elítélt szlovénellenes szervezkedés. Ez a helyzet nem könny ű, gyakran 
két fronton kell a peremvidéki embernek küzdenie, s így érthet ő  Tomazzi 
panasza a magányosságra, az olasz szellemi központoktól, Rómától, Fi-
renzétől, Milánótól távol, ahol őt elkerülhetetlenül idegennek nézik. De 
hát ez a sem ide, sem egészen oda nem tartozók sorsa. Mégis vállalni kell, 
mert nem tehetünk mást. Nem is a szerepért, sokkal inkább a helyzettel 
együtt járó lelki egyensúly kedvéért, amely csak így lehet teljes és meg-
ingathatatlan. 

~ 

A történetírók virágkorukat élik. Soha olyan nagy érdekl ődés nem 
mutatkozott elmúlt dolgok és események iránt, mint napjainkban. Nem 
kell hát csodálkozni azon, hogy a múlttal foglalkozó, annak titkait feltár-
ni igyekvő , vádoló és szépítő  történeti irodalom foglalja le magának az 
olvasók aránytalanul nagy tömegeit. Hogy mi miért történt, arra keres 
választ az emberiség. És mivel a világ legvéresebb, legkegyetlenebb hábo-
rúját éltük át, még mindig annak van a legnagyobb irodalma. Mindenkit 
kielégítő  egyértelmű  válasz, hogy miért volt ez a háború, természetesen 
nincs. Inkább csak azt tudjuk teljes bizonyossággal, hogy kikezdte, s ki 
fejezte be. Kezdet és vég közbees ő  intermezzója az emberirtás példátlan 
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grand guignoljával nemhogy fényt nem vet az eredend ő  okra, de még, 
csak rejtélyesebbé teszi a kérdést. Ezért kapott most is, mint minden tör-
ténelmi megrázkódtatás után, szerepet a b űnbak. 

Az újabb kori történelemnek van erre jól bevált szerepel ője: a zsi-
dóság. Arra hárították a felel ősséget a társadalom valamennyi bajáért a 
cári rendszerek, s a zsidókat ítélte halálra, mint minden baj okozóit, a 
fasizmus. A határtalan emberi butasággal sikerült is elhitetni, hogy a vi-
lág négy égtáján szétszóródott üldözött nép dönt ő  befolyással bírt min-
den hatalmi kérdésben. De a zsidók nemzetközi szerepét már misztikusabb 
keretbe kellett foglalni, s erre legalkalmasabbnak a szabadk őművesség 
szervezete látszott. 

Nálunk a háborús felelősség kérdését egyszerűbben és világosabban 
vélték tisztázni, mint másutt, ezért érthetetlen, hogy most egymás után 
jelennek meg nagy példányszámban a szabadk őművesség bűnös tevékeny-
ségét tárgyaló könyvek. A zsidók országos szövetségének kellett tiltakoz-
nia, mire a közvádló feleszmélt, s a megmaradt könyvek terjesztését meg-
tiltották. S ezzel hihet őleg nálunk is örökre lekerült a napirendről ennek 
az egykor szép humánus eszmei világszervezetnek állítólagos sötét titkait 
otrombán leleplező  törekvése, a fájdalmasan id őszerűtlenné vált antisze-
mitizmussal együtt, miután a zsidókat Európának ezen a részéri kiirtot-
ták, csak elvétve s véletlenül maradt bel őlük valamennyi. 

Én magam mindenesetre a védelem tanújának jelentkeznék ebben a 
perben, mert szabadkőműves barátaimról csak jót és szépet mondhatok. 
Nem politikai hovatartozásukat igazolandó, hanem csupán emberi jó szán-
dékukat dicsérve. Miután húsz-egynéhány évesen a zombori Jövend ő  páholy 
szerkesztőm javaslatára méltónak tartott a felvételre, annak rendje-módja 
szerint megköszöntem bizalmukat mondván, baloldalinak érzem magamat, 
s mint ilyen idejétmúltnak látom a szabadk őművesség szerepét a világon. 
S rohantam ki Szivácra, másik szabadk őműves pártfogómhoz, Szenteleky-
hez, mintegy igazolni magamat el őtte is, aki akkor már az elmúlás, a 
halál gondolatával próbált barátkozni, akácos versével a szabad k őmű-
vességtől is búcsúzva, s így megértette határozott kitérésemet. Azt, hogy 
én a munkásosztálynak egy másik, kiterjedtebb és harcosabb világához 
tartozom, s ezért idegen t őlem a templomépítő  kőművesek közösségéhez 
hasonló, anakronizmussá lett zárt emberbaráti szervezet. Viszont Szentele-
ky után, aligha véletlenül, de talán sorsszer űen, egy másik szabadkőműves, 
Benedek Marcell ajándékozott meg a tör ődésével, akinél én tišztább és 
szabadabb szellemű  embert, nemesebb jellemet azóta sem ismertem. S a_ 
szabadkőművesek jelképe, az akác nemcsak szimbolikusan, de valóságosan 
is végigkísért életem útján, vidéket és nagyvilágot békésen összekötve 
a tudatomban. Ahogyan Amerikából betelepítve egy új világ igézetét hoz-
ta tüskés ágai között a 17. században és a szabadságeszményeket, s ezt 
követően egy liberális szellemi elitnek teremtett mozgalmat. A magyar ja-
kobinusoktól, Martinovicstól és Kazinczytól kezdve a negyvennyolcas sza. 
badságharc szellemi vezérkaráig mindenkit a lombjai alá toborozva. A• 
szembenállókat is. Minthogy az egész kelet-európai barbár gyep ű  sötét-
ségét ennek a mozgalomnak a fénye próbálta eloszlatni, többek között 
egy Dositej Obradovi ć  hazatérésével, s aztán majd ,Garašaninnal. Hogy 
dekadenciában hagyták a haladás erői és végelgyengülésben kiszenvedett, 
senkit sem jogosít fel, hogy a fajelméletet is felhasználva gyalázza az, 
emlékét. 
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A L .KO 7  ÓM ŰHEL Y  

DÉR  ZOLTÁN  

„INTÉS" AZ IRODALOMTUDOMÁNYNAK 
EGY VILÁGKÉPELEMZÉS SAJÁTOSSÁGAI 2. 

Látható, hogy a konstrukció rendje szerves és zárt, a könyv koherenciáját 
a poétikai jelleg határozza meg. Minden más: történelem, filológia, élet-
rajz, stilisztika ennek alárendelten jut szóhoz. Kivételt csak az els ő  kötet 
felét kitöltő  kor- és eszmetörténeti fejezetek képeznek. Ezekben a kései 
Ady költészetét meghatározó történelmi élményeket tárgyalja Király: a 
világháború kitörését, annak gyökereit a korviszonyokban, a gondolko-
dásban, következményeit az érzelmek, az erkölcs és a szelnem szféráiban. 
S Ady viszonyát mindezen fejleményekhez. E történeti jellegű  fejezetek-
ben rajzolódnak ki az imperializmus arculatának ama vonásai, melyek-
kel Adynak szembe kellett néznie, azok az emberi és társadalmi torzu-
lások, melyeket meg kellett élnie. Itt tárul föl a nemzetélmény alakulása; 
a szomszéd népekhez, az imperializmus vezet ő  hatalmaihoz való viszony, 
a monarchia-beli helyzet, s mindezekben irányzatok és egyesek, els ősorban 
a költő  elhelyezkedése, magatartása, forradalmi demokratizmusa és ma-
gyarságféltése, elképzelései, harcai, szerepének kivételessége. 

Ezek a fejezetek els ősorban az eseménytörténet, a filológia adataira 
támaszkodnak, Ady műveiből mindenekelőtt a publicisztikára. Ám ezek a 
kortörténeti fejezetek olyan helyzetképet alkotnak, melyekben már az 
ember ontológiai, antropológiai gondjai is tapinthatók. Az „ember az 
embertelenségben" ethosza innen, e sokfelé kirajzolt politikai viszonyrend-
szer felől, a konkrét történelmi és politikai vonatkozások mérlegelése fel ől 
nyeri azt a megalapozottságot, mely a poétikai természet ű  fejezetekben 
már biztos tudásként áll a műveletek mögött. 

Mindezek után teljes meggyőződéssel állítható, hogy Király István 
szóban forgó műve a maga hatalmas anyagát páratlanul logikus és szerves 
konstrukcióban helyezi el. Az elemzésekben föltáruló sajátos versjellegze-
tességek ebben a nagy mechanizmusban mindig meglep ő, új mozzanatot 
hoznak, s ugyanakkor a világkép alaptendenciáját is hangsúlyozzák. Ál-
landóság és változás, alapgondolat és eredeti fölismerés dialektikájának 
hatalmas gépezeteként lüktet ez a m ű . 

Annak, hogy gépezethez hasonlítjuk, más oka is van. Nevezetesen az 
egyediben megmutatkozó törvényszerű  szívós és állandó hangsúlyozása, 
az alapgondolat érvényét kitüntet ő  szándék konok következetessége. Fél-
reértés ne essék: Király nem folyamodik önkényes eljárásokhoz, bízik 
igazságainak az erejében, ezért készséggel ismerteti az Ady-kutatók leg-
különfélébb, az övétől eltérő  vélekedéseit is. Toleráns, ahogy ma mondani 
szokás. Koncepcionális engedményt azonban senkinek nem tesz. Minden 
eredményt, észrevételt alárendelt elemként hasznosít. Mint aki rá sincs 
utalva senkire, de méltányolja, ha valaki, akár tévesen is, de megsejtett 
valamilyen igazságot. Ez a minden el őzményt méltányoló és helyretevő  
magabiztosság és a magyarázatok egyirányú gravitációja lehet nyomasztó, 
de el kell ismerni, hogy Király félelmetes szorgalommal, hatalmas tudás-
sal és páratlan elemz őkészséggel, szempontrendszerrel dolgozik. Anyaga 
olyan mozgósított ismeretével, hogy az olvasónak az a benyomása: azért 
olyan minden, amilyennek állítja, mert a rostokig lát. A kor és a m ű  atom-
jait és minden elem helyét is tisztán látja. S mert az, amit vizsgál, nagyon 
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is bonyolult, ellentmondásokkal terhes, módszerének átvilágító ereje annál 
imponálóbb. 

Ám mindezzel együtt is, messze utaló analógiái, interdiszciplináris 
összevetései, poétikai érzékenységének finom észlelései ellenére is a nagy 
gépezethez hasonlít ez a mű . Tehát nem egy élő  szervezethez. Oka lehet 
ennek a bizonyítások céltudatossága, az eredményeket folyton berögzít ő  
ítéletek, minősítések sokasága. És az elemzésekben is van valami gépies. 
Mindent észrevesz, ami egy műben releváns, a hangoktól a szerkezetig 
mindent meg is nevez, de nem a mű  folyamata szerint halad, hanem szét-
fejti és külön vizsgálja az érzelmi-gondolati rétegeket. Ami nagyon jogos 
és termékeny eljárás, de mikor huszadikszor is ugyanígy elemez, kezd ki-
számíthatóvá, gépiessé válni. 

Ez a tehertétele a konstrukció alapját képez ő  gondolatnak is. Annak, 
hogy az első  kötet az ontológiai és antropológiai válság negatív tüneteit 
tárgyalja, a második a távlatot, a pozitív megnyilatkozásokat. Jeleztük, hogy 
az előbbiekben is kimutatja Király a szellem erejét és az otthonosság, a hit, 
a hűség verseiben is a tragikus árnyalást, de a szétválasztást így is merev-
nek érezzük. Azt a drámai feszültséget, melyet a naprendszerbeli egyensúly 
metaforája sejtet, ez a konstrukció azért sem tudja érzékelhet ővé tenni, 
mert sokszor nem látjuk a kihívást, melyre a m ű  válaszol — tehát ki-
szakadunk a pálya folyamatának 'valós dialektikájából —, s azért sem, 
mert a kórtüneteket tükröz ő  versek súlya és ereje is kisebb, hogysem a 
sokat emlegetett drámai egyensúly elképzelhet ő  volna. Némi rosszhiszemű-
séggel azt mondhatnók, hogy az elidegenedés és elvadulás ismer ős kórtü-
neteinek Ady által megélt változatait elemzi ez .a könyv, és szerkezete is 
ezek leltára fel ől alakul. 

Hamis beállítás volna ez, mert csak annyi igaz bel őle, hogy Király 
a mű  összetevőit nem a pálya folyamatában, hanem átfogóan, a világkép 
tartalmaiban ragadja meg. És nagyon sokat tesz azért, hogy egy-egy vers 
magyarázatában a konkrét indítékokat is fölfedje, azokat az állandóbb 
tendenciák rendjébe illessze. Nem vonható kétségbe, hogy az Ady-m ű  kü-
lönössége, rokonsága 'a kor hasonló műveivel és másfélesége így is tisztán 
és a maga teljességében föltárul. Az ontológiai és antropológiai válság is-
merős tüneteinek fölmerülése csak azt bizonyítja, hogy valóban megélte 
és kifejezte ez a nagy költ ő  a kor minden kérdését, gyötrelmét és szuverén 
módon válaszolt azokra. Ezzel a jelenség korszer űsége körüli vitákra is 
pontot tett, az avantgarde-hoz való méricskélés kísérleteire is, mikor a 
sajátos válaszban a József Attila nemzedéke felé utaló vonásokat tudato-
sította. 

Adynak ez .a kivételes teljessége, eszmei, erkölcsi és esztétikai érte-
lemben is kivételes nagysága Király könyvében óhatatlanul magányosság-
gá, elszigeteltséggé is merevedik. Ez sem önkényesség révén történik 
így, hiszen ahogy Ady a háborút megítélte, ahogy a velünk él ő  népekről, 
azok jogairól gondolkodott, abban valóban egyedül állt. Abban is kivé-
teles, hogy a kor emberi válságát átélte s ennek tragikumát a remény el-
vével együtt világképében egyensúlyban tudta tartani. Ez a képessége 
azonban, ha kivételes is, inkább tehetségének mélységében az, szemléle-
tében korántsem elszigetelt. 

Király hasonlításában talán azért merevül meg Ady magánya, mert 
nem mindig ahhoz hasonlít, ami nyilvánvaló volna. Az összevetéseiben, ha-
sonlításaiban többször előforduló nevek: F. Nietzsche, F. Kafka, A. Camus, 
S. Beckett, R. M. Rilke. Érdemes megnéznünk, milyen funkciót töltenek be 
ezek az összevetések. 

A Mai próféta átka című  verset Király az emberi eltévedés, a nembeli 
elidegenedés példájaként elemzi. A többi között ezt írja róla: „A nega-
tív antropológia, a dehumanizáció költeménye volt ez." (II. 586.) A „mélyre 
hullás", az állattá válás" verse. (II. 589.) Lefelé megy benne a lírai h ős, 
végül már „mint makogó majom jelent meg, mintha csak Beckett Ó, azok 
a szép napok . című  drámájából lépett volna elő . A deifikáció depraváció-
nak adta át a helyét." (II. 586.) Máshol, a közöny, az önelengedés, a te-
hetetlenség érzéseit tükröz ő  költeményekről szólva Beckett regénytriló- 
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giájára és drámáira utal. Mint azokban a figurák, úgy stilizálódott Ady 
némely versében is nyomorékká, beteggé „a versbeli fiktív én". (I. 596.) Vagy 
mint Thomas Mann Mario és a varázslójában Mario, s Ionesco Rinocé-
roszában az ember. A tehetetlenségr ől és a kiégettségről szólva ismét ne-
vezetes példákhoz folyamodik Király. Leninre hivatkozva fejtegeti, hogy 
ahol kiég az érzés, ott az igazságkeresés szenvedélye is kihuny, s a küzde-
lem elől szökni igyekvő  „közönybe süppedt emberi tartás éppen ezért 
törvényszerűen érzelemellenes. Mint Camus Meursault-jából vagy Sartre 
Roquentin-jéből, »kihalt belőle minden szenvedély«". (I. 597-598.) Idéz-
hetnénk még összevetéseit, melyekben a Zen-buddhizmus, Huxley és Sa-
linger a hasonló, például az Ady-versek apátiájának magyarázatában. 

Ezeknek a hasonlításóknak a stratégiáját két jellegzetes mozzanat 
határozza meg. Az egyik az, hogy jobbára regény- és drámafigurákhoz ha-
sonlítanak verseket. Holott a m űvek egésze alkalmasabb lenne mind az 
„állattá válás", mind a „közöny" és más kórtünetek, kortendenciák tük-
rözésének értelmezésére. Adyról szólva ezzel számol is Király, s mint már 
jeleztük, megtoldja a versben annak bizonyságát, hogy az emberi lerom-
lás, lezüllés, melyről a vers beszél, „csak lehet őség", mert „Van másféle 
út". „Adott volt itt is a polifónia, ez a huszadik századi realista költészetet 
oly igen jellemző  lírai sajátság." (I. 589.) S ennek jóvoltából — a játékos 
ság és más stílussajátosságok révén — az alkotó föléje került annak, ami 
a versben megjelent. Egyik ilyen fejtegetésében az is olvasható, hogy ezek 
az ironikus-játékos színezések .azt jelzik, hogy a költ ő  „nem vette komo-
lyan kínlódó önmagát". (I. 590.) S ebben a fölmentőnek szánt dicséretben 
a stratégia másik mozzanata is tetten érhet ő : a modern költészet szigo-
rának devalválása. Az a hiedelem, hogy ahol kíméletlenebb az emberkép, 
ott a szerző  nem tud fölötte maradni látomásának, s talán nem is szenved 
úgy, mint Ady nemzedéke. Mintha Camus azonos lenne a Közönyben ábrá-
zolt figurájával s Beckett is a maga embereivel! Holott csak arról van szó. 
hogy ami Adyt meglepetésként érte, az ember lezüllésének nagy traumája, 
azt Camus és Beckett már fölkészült lélekkel nézte, de nem kisebb iszo-
nyattal. Ellenkezőleg: éppen objektivitásuk révén válik dermeszt ővé az, 
amit ábrázolnak. Minden szempontból Ady utáni jelenségek, s ha a hit 
és a távlat nem fejez ődik ki műveikben külön szólamként, humanizmu-
suk még lehet teljes értékű . 

Király István Lukács György tanítványa. Vállalja, s őt hirdeti is ezt 
a rokonságot. Lukács életművének — mint ismeretes — leggyöngébb ol-
dala az, amit a modern irodalomról egyszer s másszor el őadott. Száza-
dunk művészetének alakulása, ebben sok nagy érték nyomatékos cáfolata 
mindannak, amit Lukács képviselt. Király őt követi, mikor az emberi 
torzulások tudomásulvételének példatárát a modern nyugati irodalom 
nagy alkotóiból állítja össze. Azok regény- és drámafiguráiból, s hozzá-
juk képest bizonyul egy-egy teljes Ady-vers s maga az opus többnek. És 
stratégiája nem ügyetlenség műve, meggyőződésen alapul. Ennek egyik 
eleme, amit Ady nagyságának kivételességér ől vall (s ez a hitelesebb elem), 
a másik pedig hogy a modernség szükségképpen csökkentérték űség is. Ez 
az álláspont egyre nehezebben tartható ma már, számol ezzel Király is, 
de könyvében végig elkeseredett utóvédharcot vív. Néhol meghökkent ő  
nyíltsággal. Ott például, ahol a közönyről, az érzelemellenesség tendenciájá-
ról beszél és Camus és Sartre figuráira hivatkozik, az objektív lírát is 
e kórtünetek összefüggéseibe vonja: „A sztoikus filozófia ataraxiája, apá-
tiája újból hódított. Ha nem is T. S. Eliot szintjén, de szinte általánosan 
elfogadott szabály lett (s nemcsak esztétikai vonatkozásban) az úgyne-
vezett »objektív líra« költői megalkotójától hirdetett tétel: »Mennél tö-
kéletesebb a művész, annál inkább el kell hogy különüljön benne az em-
ber, ki szenved, s az agy, amely alkot« — írta Eliot. S a személyiség mo-
dern elidegenedésének egyik fővonását fogalmazta meg ezzel." (I. 598.) 
Ebben, hogy „megfogalmazta", természetesen igaza van Király Istvánnak, 
de vajon . kire vonatkozik az, amit előbb írt az apátia hódításáról, s ami-
vel ezt az egész fejtegetést lezárja: „Az élettel szembeni leszerelés, a közöny 
jeleként eszményítődött az érzelemnélküliség." (Uo.) T. S. Eliotra, az 
objektív lírára vagy csak arra, amir ől ez a líra beszél? Ha ez az utóbbi 
föltevés a jogos, akkor az értelem rideg elkülönülése a megszégyenített ér- 
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zés, a kétségbeesés méltósággá szigorításának aktusa, de miért kell ak-
kor idézőjelbe tenni, úgynevezettnek mondani az objektív lírát? Egy olyan 
irodalomban, ahol Nemes Nagy Ágnes, Rába György s egy egész irányzat 
áll jót ezért az objektivitásért! Fél ő , hogy ugyanaz a szemlélet, mely itt 
devalvál, eredményezi, hogy máshol Váci Mihály a világirodalmi rangú 
példák közt szerepel. (S nekünk magyarázzák, hogy jobban kellene látnunk 
a Čot és a Mont Blanc közötti különbséget.) 

Mindezek ellenére érteni véljük Király Istvánt, mikor az ontoló-
giai és antropológiai válság nyugati szakért őire, ábrázolóira hivatkozik: 
ezek állnak ma a figyelem el őterében. Műve azonban irodalomtörténeti 
jellegű, ezért merjük ellene vetni, hogy beszédesebb példákat talált volna, 
szorosabb párhuzamokat létesíthetett volna, ha Ady világával rokon vilá-
gokban nézett volna szét. Tehát Közép- és Kelet-Európában. Furcsa eljá-
rás, hogy egy könyv, amely terjedelmes fejezetekben bizonyítja, hogy h őse 
peremvidéki költő , aki kivételes érzékenységgel köt ődött ehhez a valóság-
hoz, s forradalmi következetességgel hirdette a kelet-európai kisnépek 
sorsközösségének eszméjét, s őt végül már Bizánctól is többet remélt, 
mint Nyugattól, alig észlel valamit az Ady-világképére hasonlító kelet-euró-
pai kortárs jelenségekb ől. Gorkijra többször hivatkozik, Blokra néhányszor. 
De semmit sem von be azokból a tanulságokból, melyeket olyan közeli 
alkotók kínálnak, mint az orosz Valerij Brjuszov, a lengyel Stanislaw 
Przybyszewski, a cseh Otokar Brezina, a román Tudor Arghezi. Pedig ezek 
jelentős költők voltak, problematikájuk rokon Adyéval és ők voltak Ady 
kortársai, nem Camus, nem Beckett. S még az sem mondható, hogy 
e kapcsolatok ismeretlenek. Már Komlós Aladár könyveiben is van róluk 
szó, s azóta tanulmányok sora tudatosította a hasonlóságokat. Igaz, Ki-
rály István nemigen érzi hasznosíthatónak Komlós idevágó eredményeit. 
Könyvében egyszer hivatkozik rá, Barta Jánosra is egyszer, ahol a dogma-
tizmus bírálatának túlzásai ellen érvel, Bori Imrére egyszer sem. 

Nem volna értelme ilyen furcsaságoknak jelent őséget tulajdonítani, 
de Ady elszigetelésér ől van szó, s ezzel nagyon is összefügg, hogy a szer-
ző  figyelembe veszi-e pályatársainak az eredményeit. Sajnos Király nem-
csak a kelet-európai példák és a róluk írt tanulmányok iránt közönyös, de 
sokszor a Nyugat párhuzamos jelenségei iránt is. Hivatkozásokban itt 
nincs hiány, de meglepő, hogy mennyi a közismert tény ezekben az össze-
vetésekben s milyen kevés az, amit a legújabb kutatások eredményeib ől 
hasznosít. Még a Juhász Gyula- és a Tóth Árpád-kiadások gazdag anyagá-
nak kínálkozó adalékait is sokszor figyelmen kívül hagyja. Így aztán Ady 
háborúellenessége és a Nyugat els ő  nemzedékének „menetszázados" meg-
szédülése, Ady és a többiek közötti szakadék sokkal tartósabbnak mutat-
kozik itt, mint amilyen valójában volt. Holott 1916-ban már a háborúból 
valló kiábrándulás és a békevágy erősödése határozta meg a Nyugat egé-
szének attitűdjét. Ahogy ennek példáit alig veszi figyelembe Király, úgy 
mellőzi a szörnyűségek, az elvadulás, a félelem, a narkotizálás Cholnoky, 
Csáth, Kosztolányi ábrázolta példáit. 

Természetesen nem kívánjuk, hogy egy Ady-könyv teljes irodalomtör-
ténetet adjon, s hogy hiányérzetünk jogossága megítélhet őbb legyen, rá-
mutatunk néhány pontra, ahol beszédesebb párhuzamok lehet őségét ej-
tette el, hagyta ki szerz őnk.. 

Műve elején, ahol a háborús agitáció manipuláló fogásait áttekinti, 
idéz olyan cikkeket, megyek az orosz „barbárság", az angol „kalmárszel-
lem", a farncia „romlottság" emlegetésével igyekeznek hangulatot kelteni. 
Nemcsak Herczeg Ferenc, még Balázs Béla, még Feny ő  Miksa is  írt 
ilyeneket — mondja Király. S idéz is néhány siralmas sort. Láthatóan nem 
tud azokról a „mesteri" cikkekr ől, melyekben a „nemzetkarakterológiával" 
való manipuláció a legmagasabb szinten működött. A jelek szerint azért 
nem, mert a Füst című  gyűjteményből dolgozott, s abba ezek nem kerül-
tek be. Az érett Kosztolányiból azonban megismerhet ők. Péter László 
Juhász Gyula a forradalmakban című  könyve is sok idevágó adalékkal 
szolgálhatott volna, az általa létrehozott kritikai kiadások nemkülönben. 
Itt a neve sem szerepel. Általában a háborúhoz és a forradalomhoz való 
viszony tárgyalásánál nagyobb figyelmet szentel Király a Nyugat és a 
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Huszadik Század ideológusainak, mint Ady költ őtársainak. így szilárdul 
merevvé az a látszat, hogy a fegyvertársak nacionalizmusa a háború során 
fokozódott. (I. 233.), ami talán Ignotusra sem lehet érvényes, de a Nyugat 
nagy költő ire bizonyosan nem. 

Mint említettük, Király István nagy -szorgalommal gy űjit össze az 
Ady Kelet iránti rokonszenvét bizonyító adalékokat. Egész áramlatba ágyaz-
za ezt, akár a russzofilizmust, melynek jelent őségét, Révaival és Bölönivel 
azonosulva, az ő  szavaikkal ilyen határozottan fogalmazza meg: „» ... vá-
rakozón és reménykedve ... Keletre nézett, a szláv népek felé«, aki — Bölöni 
szavait idézve — szembe mert fordulni »azzal a babonával, hogy Magyar-
ország üdvössége abban áll, ha nem csatlakozik Kelethez. És Ady Keletet 
választotta«." (I. 242.) E választáshoz vezet ő  folyamat ábrázolásában Ki-
rály nagy gonddal veszi számba az orosz íróknak a századfordulón és a 
századelőn Magyarországon kibontakozott kultuszát. Juhász Gyulát itt 
is mellőzi, pedig az ő  vonzalmaiban, ahogy Gorkij embervallását interpre-
tálta, s ahogy Tolsztoj iránti rokonszenve Ibsent és Nietzschét is magába 
foglalta, Ady russzofilizmusa közelebb állt, mint akárkié. És a vonza-
lom továbbélésének, Ady szellemében való továbbgondolásának is hitele-
sebb forrása a Juhász-m ű, mint Révai József vagy Börtöni György utólagos 
magyarázata. 

Az elszigetelő  szándék, mint jeleztük, er ős meggyőződésből ered. 
Ezért működik szinte reflexszerűen. Ha például azt akarja bizonyítani, 
érzékeltetni, hogy Ady megérezte, a háború nem alkalmi karambol, nem 
átmeneti üzemzavar, hanem az imperializmus teremtette új léthelyzet, új, 
beláthatatlan szörny űségek kezdete, akkor Babits Húsvét el őttje az a 
felszínesebb megnyilatkozás, melyhez képest Ady polifóniáját méri. S 
eljárása teljesen meggy őző, még ha túlbecsüli is a két költő  különbsé-
gében a „szekuritáshit" szerepét, ami valószín űleg a „hatalom védte ben-
sőség" lukácsi fogalmát helyettesíti. Azt restaurálja. 

De ez .a reflex sokszor, bizonyára önkéntelenül, azért nyúl távoli pél-
dákért, mert a közeliek mérsékelnék, tompítanák Ady kivételességének 
ideológiai élét. A költő  patriotizmusát például nem Juhász Gyula, nem 
Móricz Zsigmond, nem Tóth Árpád hazafiságával veti egybe, hanem az 
etnikai tudat megerősödésének olyan képviselőivel, mint Knut Hamsun 
vagy Jean Giono. Így aztán „Ady legoktalanabb szerelme" valóban „egyik 
itt említett típusba sem" sorolható. (I. 341.) És nem jut eszébe Királynak 
Tóth Árpád vagy Kosztolányi ott sem, ahol a tegnap az értékek idejévé 
minősül a jelennel 'szemben (II. 146.), vagy ahol az életvágy abnormális, 
hisztérikus kiéléséről van szó (I. 483.), vagy ahol Krisztus új jelképpé vá-
lásáról beszél. (II. 310.) Gandhira, Narayanra, Luthulira, Bhavéra, Albert 
Schweitzerre, Dolcira és Németh Lászlóra hivatkozik, mikor Adynak a 
forradalmi erőszak iránti kétségeir ől beszél. És nem Juhász Gyulára. S 
hozzá „eszmei csapdá"-nak nevezi ezt az idegenkedést, mint aki teljes 
világossággal látja, hol a határ „haladó és reakciós, igazságos és igazság-
talan, támadó és védekez ő  erőszak között". (I. 413.) Rejtély, min alapul 
ez a magabiztosság, s biztos, hogy egyedül áll a mai világirodalomban, ha 
annak első  vonalára gondolunk. 

Mindez, mint többször hangsúlyoztuk, a jelenség elszigetelése miatt 
fontos, azért bíráljuk. Ennek az elszigetelésnek, amely az Adytól idegen 
jelenségek lefokozására is hajlik, törvényszerű  velejárója az eszményítés. 
Nincs ennek az 1300 lapos munkának egyetlen mondata, mely arra utalna, 
hogy ez vagy az a vers gyönge, modoros, egyenetlen. Pedig ahol az onto-
lógiai és antropológiai válság példáit tárgyallá, elég gyakran konstatálja 
az ernyedtség, a tehetetlenség, a bénaság tüneteit. Ezek azonban mindig 
a versek mondanivalójára vonatkoznak és sohasem a kifejezés min őségére. 
A részletesek pedig mindig „reprezentatív" verseket boncolnak, tehát szó-
ba sem kerülhetnek erőtlen megoldások. S nem is a vers folyamatát köve-
tik, hanem egyes rétegeit veszik számba, így elevenségük, szervességük 
nem is mérhető, nem is minősíthető . 

Arról természetesen tud Király István, hogy van olyan nézet, mely 
szerint 1912-től Ady költészete hanyatlik, számol a betegség romboló hatá- 
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sával is, de szilárdan vallja, hogy a hanyatlásról szóló verzió téves, s Ady 
ebben az utolsó korszakában írta legjelent ősebb költeményeit. 

Rögzítenünk kell, hogy erről az utóbbiról meg is győzi olvasóját. De 
a kétségtelenül nagy versek léte, ezek nagy száma sem cáfolja azt a néze-
tet, hogy az utolsó periódusban sok a gyönge vers, a rutinmegoldás, a 
nehézkesség, keresettség. Király azonban még azokat a gáncsokat is elu-
tasítja, amelyek védhetetlenek. Megmagyarázza például, hogy a ma eluta-
sításában milyen magasrendű  eszmei érték fejeződik ki, hogy a fölvilágo-
sult, humanista tradíció optimizmusát védi. Mert „Nem tekintette örök-
ké tartó létállapotnak a percnyi adottságot. Nem ontologizálta el az elté-
vedést. Tudta magáról, hogy életének »csak a Mája fázott«." (II. 151.) Ez. 
a kifejezés, mint ismeretes, Kosztolányi Ady modorosságait gúnyoló pél-
dáinak egyike. Király úgy véli, ha megmagyarázza, hogy az id őben való 
gondolkodás miatt folyamodik Ady ezekhez a f őnévesített időhatározók-
hoz, akkor megszűnik a „Mája" ,körüli viszolygás. (II. 144.) Maga is él 
ezzel a formulával, mikor azt írja: „Tükrözi mindig a lelkek növekv ő  
nyugtalansága, az individuális úton történ ő  lázadás, hogy nem élhet már 
régi módon a fent." (II. 455.) Itt Csinszkáról, a „várkisasszonyról" van szó, 
tehát a „fent" a fenti világot jelenti. De ez már szerz őnk modorossága, 
s egyelőre Adynál tartunk. Róla pedig az a sejtésünk, hogy azok a stílus-
jegyek, melyeket Király könyve zárófejezetében a gondolatiság és népiség 
eszközeiként nagy gonddal számba vesz, azok néhány típusa nagyon is al-
kalmas volt a súlynövelés és mélységéreztetés szándékának gépies érvé-
nyesítésére. Ezt gondoljuk például az ismétlésekr ől, melyekről a kiváló 
irodalomtörténész ezt írja: „aki az ismételt szót mondja: végiggondolta 
a fogalom tartalmát. A lényeget mondta." (II. 558.) És ebben úgy általá-
ban igaza is lehet. De az is nagyon lehetséges, s a kései Adynál sokszor el ő  
is fordul, hogy a görcsbe rándult képzelet kapaszkodik bele a fontosnak 
hitt szóba, vagy a kilátástalanság és tehetetlenség érzése motyogja maga 
elé a nehezen megragadott szavakat. Llyenkor monotóniát eredményez 
az ismétlés. S nem hisszük, hogy a „lényegiség" arca igéz őbb, ha értel-
mét ilyen nagybetűs absztrakciók hangsúlyozzák: „Jó, hogy jó a Jó"; „Jaj 
be szép a Szép." S ha az ismétlés még er őltetett ragozással is társul, mint 
Király nem egy példájában, nehéz egyértelm ű  nyereségként tisztelni: „Óh, 
többre és sokabbra vár, — Mint a Halál — Öreg hivünk: — Sokabbra vár 
beteg szivünk." (II. 527.) 

Meglehet, Király sem hiszi, hogy valamennyi példája a gondolati 
mélység stiláris vívmánya, tehát minta, s ha egyszerű  leltárt adna, mint 
egy stilisztika, s csak az egészr ől általában állítaná, hogy a gondolatiság 
és népiesség eszközei, nem is keltene kétséget. Ő  azonban itt is állandóan 
minősít és értékel, s ez hívja ki az ellenvetést. 

S ezzel rá is térhetünk a stílusára. Lázas, rábeszél ő , berögzítő , be-
sulykoló stílus az övé. Sokszor él maga is ismétlésekkel, párhuzamokkal. 
És rengeteg idegen műszóval. Némelyikről maga sem hiszi, hogy a művelt 
olvasó ismerheti, ezért meg is magyarázza. Nem kétséges, hogy poétikai 
összegezésnek is szánta m űvét. Ezenkívül vitairat is, mert összevetéseinek 
többsége indirekt polémia, sokszor pedig egészen direkt. A szándék, hogy 
olvasóját a modern gondolkodás kérdéseihez, formuláihoz, a modern poé-
tika kategóriáihoz hozzánevelje, hozzáidomítsa, könyve minden lapján ki-
ütközik. Ettől és a vitázó izgalomtól óhatatlanul zsúfolttá, retorikussá és 
kacifántossá válik az el őadás. Fákozzá ezt bizonyos egyéni sajátságok 
következetes érvényesítésével is. Mint már jeleztük, ő  is szívesen képez 
bonyolult szómonstrumokat, igenévb ől alanyt, például: „Felnőtt egy ra-
dikális másra törekvés." (II. 223.) Kedvelt formulája az „Adva volt ..." is. 
Él vele, ahol egy gondolat, egy nézet létér ől, érvényesüléséről tudósít: „Ad-
va volt Jászinál is — írja — a háborút elfogadtató legf őbb buktató gon-
dolat: a nacionalizmus, e honvéd ő  ideológia." (I. 131.) Ebben a mondat-
ban á nacionalizmust magyarázó értelmez ő  arra is példa, milyen éberen 
vigyáz a szerző, hogy a minősítés e1 ne maradjon akkor sem, ha az olvasó-
ról föltételezhető, tudja, mi a nacionalizmus. Ahol pedig erről van szó, 
ott jelzőhalmozással rögzíti be az ítéletet, nehogy a fejtegetés konzekven-
ciájának levonását a kényelmes olvasó elmulassza. A szociáldemokrácia 
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ellen háborgó Adyról írja például: „Ott élt benne a kisnépi nacionalizmus 
ártó, lefogó provincializmusa." (I. 187.) Az . „Adva volt ..." formulára 
azonban még vissza kell térnünk, mert a verselemzésekben is gyakran 
szerepel. „Adott volt az acharisz, a tagadó jelleg ű, litotésszerű  eufemizá-
lás ..." — írja egy helyen (I. 337.) olyan versbeli alakzatokról, melyek ma 
is adottak. Ehhez a múlt id őhöz azonban ragaszkodik. „Fellelhető - volt 
benne mindenekelőtt az úgynevezett dialektikus eufemizmus .. -- . ol-
vashatjuk az első  kötet 326. oldalán egy alakzatról, mely a . szóban . forgó 
versekben ma is föllelhető. így beszélt ő  már előbbi Ady-könyvében is 
a vers összetevőiről, tehát biztosan oka van rá, ha ragaszkodik ehhez 'a 
múlt időhöz. 

Ennyi fanyalgás után éppen ideje egyenesen megmondanunk, miként 
vélekedünk a könyv egészéről. 

Mielőtt erre rátérnénk, fölsoroljuk azokat a nézeteket, eredménye-
ket, melyeket nem érzünk meggy őzőeknek. Kezdjük a legkényesebbel: az 
1912-1914 közötti időszak kihagyásával. Király azzal magyarázza ezt, hogy 
a szabadságharcos nemzeti hagyomány és az Ady—Babits viszony megol-
datlansága miatt maradt adós ennek a periódusnak a megírásával: vár, 
amíg a vita lezárul. Ismervén az ilyen viták természetét, azt hisszük, erre 
még nagyon sokáig kell várnia. De nem ez a legkellemetlenebb ellenveté-
sünk, hanem az, hogy a kurucos, szabadságharcos hagyományt Király eb-
ben az időszakban sem kerülhette ki. Nem is kerülte, hanem nagyon ha-
tározott, nagyon tüzetes elemzésekben, okfejtésekben adta el ő  azt, amit 
a vonatkozó jelenségekr ől gondolt. Az Ady-Babits viszonynak pedig: min-
den dokumentuma hozzáférhet ő, s nem hihető, Király Istvánról különösen 
nem, hogy mástól várja e dokumentumok értelmezésében az érvényes 
szót. Magyarázata tehát csak kétségéket hagy maga után. 

Másik ellenvetésünk az „imperializmus" szó használatára vonatko-
zik. Király jelzi, hogy Ady nem élt ezzel a szóval. Ett ől azonban még 
élhetne vele az irodalomtörténész, ha nem terjesztené ki érvényét a poli-
tikán túlra. A közérzet, a világkép, az életérzés, az emberi eltorzulás olyan 
tüneteire, melyek azóta is léteznek és olyan régióban is, melyet Király 
István aligha minősítene imperialistának. A fogalom átvitele az elidege-
nedés jelenségeire egyfajta expanzió, egyfajta „imperializmus" — mond-
hatnók, hogy kitűnjön, hová vezet, ha mindent egy politikai fogalom ka-
lapjába zsúfolunk. 

Nem hisszük továbbá, hogy egy eredeti: fölismerésekben gazdag könyv-
ben a munka elméleti, poétikai alapjait iš ismertetni kellene. E sorok 
írója ugyan hálás a poétikai kompendiumokért, de kérdés, hogy a szak-
ma első  vonala is érzi ezek szükségét. Azt sem hisszük, hogy a „faj" 
fogalmának egykori használatát ilyen monográfiában, ahol a sohasem 
hallott formulák egymást érik, magyarázgatni kellene. Ugyanígy kételke-
dünk a személyes életrajz -és a mű  különbségét magyarázó fejtegetések 
szükségességében is. 

Ady betegségének alábecsülését pedig egyszer űen nem értjük. Ki-
rály természetesen orvosi ügyekben is tájékozott. Ezért fölényes ma-
gyarázatot ad arról, hogy Adyt a lelki terhek tették tönkre, nem a vérbaj 
és az. alkohol. E sorok írója azonban, aki Csáth Géza morfinizmusát és 
más írók hasonló betegségeit is átgondolta e kérdésr ől tűnődve, bizo-
nyos benne, hogy a pszichikai kondíció és a fizikai er őnlét nem választ-
ható szét ilyen mereven. Ellenkez őleg. Az alkohol által legyöngített szer-
vezet sokkal érzékenyebb minden bántásra, napi három-négy iliter bor 
elfogyasztása még egy hordárt is tönkretehet, nem egy költ őt. S az így 
tönkrement szervezet annyira labilis, hogy egy id ő  után ki sem bírja az 
életet narkózis nélkül. Kivált, ha egy nemzet, sőt az emberiség terhét is 
sajátjaként viseli. De nem valószínű, hogy á terhekhez képest az önrombo-
lás ösztöne mellékes. Királyban föl sem merül, miért nem élt narkózis-
sal sem Babits, sem Kosztolányi, s miért nem a Nyugat második nem-
zedéke. Mert ha ezen elgondolkodna, a modernség, a szecesszió mögötti 
emberi magatartás romantikus, „kisúri" jellegér ől is el kellene gondol-
kodnia. 
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A hasonlítások már szóvá tett furcsaságának, hogy térben és idú-
ben jobbára nem párhuzamos jelenségekhez hasonlítja Adyt; van egy 
politikatörténeti következménye: a szomszéd népek háboruértelmezése-
nek figyelmen kívül hagyása. Általában „kisemmizett", „kiszolgáltatott" 
kis népekről beszél, de nem számol azzal, hogy a szenvedések hasonló-
sága ellenére, mennyire másként élték meg a szerbek, a horvátok, a szlo 
vákok, •a románok, a lengyelek az els ő  világháborút. E népek költ ői is . 

S főleg mennyire másként dolgozták föl. A magyar optikából ennek a 
„másképp"-nek a tanulságai hiányzanak. Ezért is m űködhet olyan zavar-
talanul az „imperializmus" parttalan fogalma. 

Furcsa következetlenség tanúi lehetünk Ady és a forradalom viszo-
nyának magyarázatában is. A fönntartásokat nem a lezajlott események 
konkrétumaiból eredezteti, hanem abból, hogy a háború alatti emberi 
lezüllés élménye aknázta alá Ady bizalmát. S ezt akár el is fogadhatnánk, 
ha nem tapasztalnánk lépten-nyomon, hogy Király István mennyire hamis-
nak ítéli azokat a magyarázatokat, amelyek az emberi nemet okolják 
azért a rombolásért, félelemért, mely az imperializmus m űve. Ezt a szót: 
„elontologizál", ilyen éllel használja igen gyakran. 

Ezek után bizonyára meglep ően hangzik, ha kimondjuk: ez a mű  az 
újabb magyar irodalom legnagyobb teljesítménye. Vitára ingerl ő  fur-
csaságaival, erőszakosságaival együtt is az, s talán épp ezekkel együtt 
reprezentálja kifejez ően a magyar irodalomtudományt. E tudomány új 
vívmányainak olyan összegezése, egy nagy munkabírás és egy rendkívüli 
tehetség olyan fegyverténye, amelyet sokáig nehéz lesz fölülmúlni, s 
melyben a fegyvertény-jelleg szándékos is. Mintha azt is bizonyítani akar-
ná: igaz, hogy •a dogmatizmus megnyomorította tudományunkat, de ha 
szabadon vizsgálódunk, s ha megtanuljuk a mesterség minden tudását 
— s lám megtanultuk —, megnyílnak számunkra a titkok. így, ezzel a 
különdemonstrációval teljes és hiteles a könyv, Király István m űve. Föl-
szabadíthat sokakat, őt is, arra, hogy a kérdést „mint olyat" nézhesse, s 
hogy az irodalomtudomány m űvelője úgy dolgozhasson, mint egy szakem-
ber, egy mester, aki csak anyaga természetére és a fölismert igazság pon-
tos megformálására figyel. Abba feledkezik. 

Talán elérkezik egyszer ennek az ideje is. 
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CSORDÁS MIHÁLY 

BELSŐ  ,ÉS KÜLSŐ  „ERŐK" 
KÉT SZINHÁZI BEMUTATÓRÓL 

Idő  kell ahhoz, talán évtizedek is, de legalább öt év, hogy a színháztör-
ténész vagy a színikritikus szeme előtt elég erős kontúrokkal rajzolód-
janak ki az elmúlt évadok eseményei. Események, amelyek min ősítik a 
társulatok munkáját, amelyek a távolság ködén át más jelent őségűnek 
tetszenek, mint tetszettek lezajlásuk idején. 

Mert kétféle módon válhatnak történeti jelent őségűvé ezek a tör-
ténések: önmagukon belüli vagy önmagukon kívüli „erők" révén. Pon-
tosabban: saját értékük szerint vagy bizonyos viszonylatok kialakítója-
ként. Esetleg a legszerencsésebb esetben: olyan kiváló el őadásként, amely 
viszonylatokat is teremt egy-egy kultúrában, -  és így befolyásolja a . szín-
művésiet fejlődését. 

A mostani két bemutató közül az els ő, a folk-kantáta, éppen e har-
madik kategóriába sorolható. Ez a színvonalas produkció ugyanis a 
művészetek szintézisét hozta az Újvidéki Színház színpadára, és a fiatal 
tehetségek új nemzedékét vezette oda. 

A második bemutató alig átlagos színvonalú vásári komédia volt, 
amely ugyan kialakított bizonyos viszonylatokat maga. körül, de min ősé-
gével nem járult hozzá a szabadkai színjátszás jó hírének öregbítéséhez. 
Kérdezhetnénk: milyen realizációkat teremthetett hát? Erre a kérdésre 
lehet adni a legkevésbé meggyőző  választ. Mégis: a műfaj forrásáig vissza-
térő  archaizáló játék ápolására irányuló törekvések egyik hajtása, az egész 
világot bejáró áramlat kicsiny - fuvallata .. . 

OLDOTTSÁG ÉS KÖTÖTTSÉG 

Hová menjen a világban oly villámgyorsan teret hódító új m űvészeti 
divatsikolyok csodálója, ha nálunk is valami hasonlót szeretne látni? 
Két-három éve a Szabadkai Népszínház színpadán rockoperát tekinthe-
tett meg; most ellátogathat az Újvidéki Színházba, ahol egy folk-kantáta 
előadásának lehet a tanúja. 

Van-e, lehet-e összefüggés a kett ő  között? Akkor az volt, ma ez a 
divat. Az összefüggés mégis nyilvánvaló: azt is, ezt is Vicsek Károly ren-
dezte. És: mindkett ő  több a világon átsöpró áramlatok itteni hullámveré-
sénél. Mindkettő  egyéni produkciója a rendez őnek, akinek mindig szeme 
és füle volt az újdonságokra, a furcsaságokra .. . 

Fehér Kálmán folk-kantátája a szabadságról íródott; egy fejl ődő  
kultúra legfiatalabb nemzedéke adja el ő. Ért hát maga a szmház is a 
költők nyelvén: tette szimbolikus értékű . Újvidék város felszabadulásá-
nak negyvenedik évfordulóját ezzel a sok-sok művészetbe oldott Fehér-vers-
sel ünnepelte meg. 

A színpad izgalmas próbálkozások színtere most: a multimédium 
szállásadója. S ezen a tanyán sok műfaj sok fiatal képviselője talál egy-
másra egy olyan vállalkozásban, amelynek a sikere iránt tulajdonképpen 
mindenki érdeklődik: a. szimpatizánsok is, .az ellenszenvezők is. Mert az 
érdekesség erejével tud hatni fiatalokra, öregekre. 

Az előadás minden elemét külön érdemes és kell vizsgálnunk: a mag- 
jául szolgáló .verset, a beleolvadó filmet, zenét, táncot, éneklést, szavalást, 
improvizációt ... Mindazt tehát, ami -az új kor új divatsikolyának, a 
multimédiumnak a skatulyájába belefér. S abba igen sok minden belefér. 

Ezt a folk-kantátát az ünneplés szándéka hozta létre — benne nem- 
csak egy társulat, hanem egy egész kultúra teljesedett ki. A kockázat- 
vállalás bátorságával nyúltak ehhez az alig kikísérletezett m űfajhoz a 
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korszakos jelentőségű  tettük tudatában levő  alkotók. Aztán mindent ki-
csaltak abból a bizonyos hegedűből! 

Oldottságot és kötöttséget egyaránt feltételez a multimédium a tudá-
sa legjavát nyújtó színészgárdától, a játékba bekapcsolódott balett-tán-
cosoktól, énekesektől. Amit Vicsek Károly rendez ő  tehetett ennek a nagy-
szabású vállalkozásnak a sikeréért, az egy sajátos koncepció megalkotása 
lehetett, ennek szellemében pedig munkatársai törekvéseinek a koordiná-
lása, az előadás medrébe terelése. S ezt a munkát eredményesen látta el. 
Koncepciójának lényege így lehetett a minden ifjonti értékek egybefogása, 
felölelése. Míg Fehér Kálmán Pannónia múltjáról, jelenér ől énekel, Vicsek 
Károly a mindenkori emberekben él ő-feszülő  érzelmeket, szándékokat. 
akarásokat vetíti elénk. Bátran nyúl minden rendelkezésére álló eszközhöz, 
így a filmhez is. A terembe érkező  közönséget egy dokumentumfilm kép-
sora fogadja: Újvidék múltj ának egy-egy fontos pillanata. S a közönség 
igen gyorsan megérti, hogy nem a történtre kell csupán figyelnie, hanem 
sokkal inkább a benne megnyilatkozó életre. Már a film epizódjai is 
olyanok, amelyekből az embernek a szabad életre 'való ösztönös törekvése 
világlik ki. S ha már a megélt élet igézetében figyeljük á nagy és kicsiny 
vásznon pörgő  történelmi eseményeket, asszociációs kedvünkre is apellál-
hat a rendező : társítsuk hozzá a mindenkori hús-vér elevenség ű  élet kép-
zetét. Ez az utóbbi az igazán fontos, ez adja Vicsek filmszer ű  színházának 
a varázsát. 

Hogyan álltak ehhez az elképzeléshez a produkción dolgozó szak-
emberek? A vázolt koncepció keretében ugyanis külön alkotói feladatot 
kap a zeneszerz ő, a díszlettervező, a jelmeztervező, a koreográfus, a 
narrátor-színész ... Valamennyiük megalkothatja és meg is alkotja a ma-
ga kicsiny művét, amely része a nagy egésznek, mihelyt annak szellemét 
tudja árasztani. Alkotóeleme a multimédiumnak, amelyt ől semmilyen ki-
fejezési eszköz nem idegen, ha a kit űzött célt szolgálja. 

Mintha kultúránk új és a maguk egyéni hangját meglel ő  művész-
nemzedékeinek a hatvanas, majd a hetvenes évek elején történt bátor és 
magabiztos fellépései után az óvatos próbálgatások, próbálkozgatások ko-
rát éltük volna színházainkban, még ha ennek a nyugalmas évtizednek a 
csöndjét megtörte is néhány olyan sikeres vállalkozás lármája, mint ami-
lyen az újvidéki Mockinpott úr vagy a szabadkai rockopera előadása 
volt. De a színházakhoz felnöv ő  noha még igen kicsiny létszámú — kö-
zönség óhajtotta már tapasztalni a „b őség zavarát", a vele ebben a kicsiny 
kultúrában szinte testközelben élő  művészek vidám tobzódásait, nagyvo-
nalú gesztusait, frappáns rögtönzéseit, hogy meggy őződhessen róla: tehet-
ségük, tudásuk vetekedhet a világ bármely más drámaírójáéval, rendez ő-
jéével, zeneszerzőjéével, dészlet- és jelmeztervezőjéével, színészéével... 

Ilyen önfeledt, a közönségre kacsintó, tobzódó alkotói megnyilatkozá-
soknak lehettünk most a tanúi, kezdve Fehér Kálmán folk-kantátájától 
egészen a megával ragadó természetességgel játszó színinövendékek alakí-
tásaiig. Láthattuk: nem hosszas töprengés után nagy nehezen kiválasztott 
néhány ember nyújthat csak valami rendkívüli teljesítményt egyik szín-
padunkon, hanem a szinte teljes . létszámban bemutatkozó fiatal színész-
generáció is. 

Ennek a produkciónak a játékkal egyenrangú alkotóeleme Lengyel 
Gábor ötletekben gazdag, ezer színt megvillantó zenéje. A szerz ő  szeren-
csésen ötvözte bele ebbe a népi folklór kincseit, amelyek mintegy testvérei a 
kantáta mondavilágot ébreszt ő  szakaszainak. Maurits Ferenc színpadképe 
kapcsolatot tart fenn mind a mitológiával, mind a mai fiatalok kedvelt 
szórakozási helyével, a diszkóval. Branka Petrovi ć  jelmezei már a rock-
opera és a diszkó világát idézik, hangsúlyozva a testi szépséget, amely 
savát-borsát adja a színpadra varázsolt tömény vicseki világnak. Rastislav 
Varga koreográfiája pezsdítő  hatásával igazodik a rendezéshez, testre 
szabott táncra kérve fel a színiakadémia növendékeit, Biszák Júlia éne-
kesnőt, a játékba kapcsolt balett-táncosokat. 

S ahol ennyi minden történik, mindig akad valami tévedés, hiányos-
ság is. Talán éppen a fellobbanó nagy akarások vakították el . annyira az 
előadás készítőit, hogy végül ne ügyeljenek elemi dolgokra, például ne 

36 



állítsák be megfelelően a hangerősítőket, s a hangfalaknak az emberi fül 
befogadóképességét meghaladó erej ű  decibeljei gátolják a közönséget a 
produkció élvezésében. 

Az ilyen technikai hibákat természetesen a kés őbbiekben könnyű-
szerrel elhárították a szakemberek. De ők sem „kelthették életre" a mag-
netofont, amelynek nagyon sok szerepe van ebben a darabban, s amely. 
— legyen bármilyen tökéletes szerkentyű  — nem helyettesítheti az él ő  
ember énekét, szövegmondását. 

A táncok begyakorlása sem volt még teljes a bamutatón, mint ahogy 
egyes mondataikba — sajnos — belebotlottak, beleakadtak a szerepl ők. 

Biszák Júlia, Soltis Lajos, Szűcs Sándor, Arcson Raffael, Banka 
Gabriella, Banka Lívia, Banka János, Boros László, Búbos András, Döbrei 
Dénes, Faragó Edit, Gyenes Zita, László Sándor, Tápai Kornélia, Toholyevity 
Bozsana és Müller Eleonóra közös er őpróbája mégis ünneplése a sza-
badságnak. 

„VÁLOGATOTT MALACSÁGOK" 

Íme, itt lett volna az újabb lehet őség rendező  és színészek számára 
az önfeledt, tobzódó játékra ... Kacagni és kacagtatni; játszani bolon-
dulásig .. . 

Tabarin, .a Moliére előtti francia színjátszás népszer ű  egyénisége, 
afféle kis vásári jelenetek szerz ője, megállhatná helyét éppen a mai világ 
színpadán is, természetesen a rendez ő  valamiféle alkotói hozzájárulása, 
a színészeknek a szerepbe oltott többlete révén. 

Tulajdonképpen nem indult rosszul Boško Pištalo rendez ő  mostani 
produkciója. A néző  kényelembe helyezkedik a jól f űtött nagyterem vala-
melyik székén, s úgy igazából kisöpörheti agyából a nyomasztó gondokat, 
hogy a nyomukban helyt adjon az apró pikáns meséknek, tarka minden-
féleségeknek, vagy ahogyan a színlapon olvashatjuk: „válogatott malac-
ságoknak" ... Feloldódik, könnyűnek érzi magát a színházlátogató, és mint-
egy gyönyörködteti érzékeit. Pihenteti a szemlélődés s a tény, hogy nem 
kell nagyon figyelnie, hanem automatikusan tudatába férkőznek a Csajági 
János fordította csengő  mondatok. Könnyű  műfajjal akadt dolga, de hát 
a könnyű  műfájt, a „malackodó" prózát, éneket és táncot is lehetne szín-
vonalasan előadni. 

Csak hát valami okból nagyon hamar lelohadt a társulat játékkedve, 
s így a darab második részében csupán néhány kicsiny érdekes epizódnak 
lehetünk aszemlélői. Ezek pedig mégsem elegek ahhoz, hogy tökéletesen 
félébresszenek bennünket „mélázásunkból", szunyókálásunkból. Mert bi-
zony lassan-lassan elalélunk a zsongító zene hatására. Hogy ne aludjunk 
el túlságosan mélyen, arról azért tesz á rendez ő : másfél óra múltán seb-
tében véget vet a mókázásnak. Amikor látjuk aztán, hogy „itt a vége", 
vesszük a kalapunkat, s „futunk véle" hazafelé... 

Szándékokat, akarásokat azért látunk ebben a távolugrási kísérlet-
ben is, amelynél annyiszor torpan meg az ugródeszka el őtt atlétánk, 
ahányszor nekiszalad a homokosgödörnek. Valamit szeretnének „kihozni" a 
szegényes anyagból a rajta dolgozó szakemberek, közöttük legtöbb eredmény-
nyel a zenéjét előkészítő  Murényi Mátyás, azután a kosztümöket tervező  An-
namária Mihajilović. A zene ugyanis pezsdít és zsongít, forrósítja a vért, a 
jelmezek némi finom pikantériával idézik-a kort, amelyben Tabarin hősei 
éppen úgy szerettek és gyűlöltek, éppen úgy élvezték az életet, mint ahogy 
a mai ember teszi, ha teheti. 

Kérdezzük hát a vásári közönséget harsányan szórakoztató Tabarin-
darabról, A megóvott szüzességr ől: hogyan lehetett volna előadni rövidke 
mozaik-történeteit ma nálunk, Szabadkán? 

Minden bizonnyal némi stilizálással korszer űbbé téve, aprólékosan 
dolgozva ki benne a legkisebb részleteket is, felfokozva a játék tempó-
ját. Lehetséges, hogy akkor időtartamából még veszített volna, de egy óra 
hossza tömény szórakozás mindenképpen több másfél óra unatkozásnál. 
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Nehezítette a vidám mókázó gárda dolgát és magáét a rendez őét is, 
hogy jócskán elhúzódott a bemutató előkészítése. A próbákat ugyanis a 
még nagyon korán, alkotóereje teljében közülünk örökre eltávozott tehet-
séges rendező, ifj. Szabó István kezdte el a tavasszal. Sokat dolgozott ren-
dezői koncepciójának kialakításán — mint arról a színlapon a dramaturg 
vall —, de munkájának gyümölcsei éretlenül hullottak a hideg novemberi 
földre. Javában zajlott már az új évad, s az egyberagasztott egyfelvonáso-
sok bemutatását nem lehetett tovább halogatni. Boško Pištalo kapta meg 
a feladatot: befejezni a darab próbáit, a bemutatóig juttatni a Tabarin-je-
leneteket. Ezt kellett immár gyorsan elvégezni. 

Néhány emlékezetes epizód fölé odamagasodik a szerepüket sok 
ötlettel formáló színészek, Árok Ferenc, Albert János és Szabó Ferenc 
alakja. Az első  talpraesett improvizálással, a másik kett ő  vérbeli bohóc-
kodással menti, ami menthető . A lendületes kezdés után mégis leesik a 
játék !színvonala, s végén már magukat a színészeket sem köti le a 
szimpla szórakoztatás vonzóerejét veszített feladata. 

Aleksandar Zlatović  díszlete egy csillagos ég alatt erre-arra pörgetett 
sátoros kocsiból áll, amelyben félreérthetetlen szándékú gavallérjaikkal 
elbújhatnak a szerelemre szomjas csalárd lányok és menyecskék. Éppen 
csak a funkcióját látja el, minden m űvészi többlet nélkül. Annamária 
Mihajlović  jelmezeiben már sokkal több fantázia nyilvánul meg: rímelnek 
a hősök életének groteszk helyzeteivel. 

Fehér Kálmán: LÁTOMÁSNAK AJTÓT NYITNI (folk-kantáta). Újvidék város felszabadu-
lásának 40. évfordulója alkalmából. Színpadra alkalmazta: Franyó Zsuzsanna. Rendezte: 
Vicsek Károly. Szereplők: Biszák Júlia, Rövid Eleonóra, Soltis Lajos, Szűcs Sándor, Arcson 
Raffael, Banka Gabriella, Banka Lívia, Banka János, Boros László, Búbos András, Döbrei 
Dénes, Faragó Edit, Gyenes Zita, László Sándor, Tápai Kornélía, Toholyevity Bozsana, Müller 
Eleonóra. Díszlettervez ő : Maurits Ferenc. Jelmeztervez ő : Branka Petrovi ć . Koreográfus: Ras-
tislav Varga. Zeneszerz ő : Lengyel Gábor. Bemutató 1984. október 25-én, csütörtökön, az 
Űjvidéki Színház színpadán. 

Tabarin: A MEGÓVOTT SZÜZESSÉG. Válogatott malacságok prózában, énekben, tánc-
ban (egyfelvonásos komédiák). Fordította: Csajági János. Rendez ő : Boško Pištalo. Szereplők: 
Árok Ferenc, Albert Mária, Albert János, Dóró Emma, Kasza B. írva, Vajda Tibor, Szabó 
Ferenc, Sebestyén Tibor. Díszlettervez ő : Aleksandar Zlatovi ć . Jelmeztervező : Annamária Mihaj-
lović . Zeneszerző: Murényi Mátyás. Közrem űködik a színházi zenekar. Bemutató 1984. novem-
ber 8-án, csütörtökön, a Szabadkai Népszínház nagyszínpadán. 
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SEB ŐK ZOL TÁN 

KÉPZŐM ŰVÉSZETI ALKOTÁSOK 1944 ÉS 1984 KÖZÖTT 
A KÉPZŐMŰVÉSZETI TALÁLKOZÓ RETROSPEKTÍV KIÁLLITÁSÁRÓL 

Szabadka felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából november 18-án 
nagy összefoglaló tárlat nyílt a frissen újjáépített Raichle-palotában. A 
retrospektív kiállítás Szabadka és környéke négy évtizedes képz őművé-
szetét hivatott reprezentálni. Csaknem száz kiállító — fest ő, szobrász, ipar-
művész, keramikus és a képzőművészet határterületein kísérletez ő  alko-
tő  — több száz művét mutatták be a szervez ők, élükön Bela Duranci mű-
vészettörténésszel, aki a tárlat koncepcióját fektette le. Az ilyen nagy 
kiállításokat áttekinteni is néha nehéz, nemhogy írni róluk, ezért önként 
vállalt feladatomat az alábbiakban úgy próbálom. megkönnyíteni, hogy 
lemondok a .teljesség igényér ől, s a tárlat jellegével dacolva, nem annyira 
hátrafelé, inkább előre próbálok nézni: memóriám szelekciójára hagyat-
kozva azokkal a művekkel foglalkozom, amelyek a kiállítás megtekintése 
óta eltelt két hét után is er őltetés nélkül jelennek meg az emlékezetem-
ben, tehát amelyek számomra él ők és véleményem szerint vidékünk kép-
zőművészetének inkább jelenét és jövőjét, mint múltját jelölik ki. 

Időrendi sorrendben haladva mindenekel őtt Hangya András fagyos, 
merev figurái tolakszanak el ő térbe az emlékezetemben. Hangyának az 
emeleti összefoglaló kiállítással párhuzamosan a Képz őművészeti Talál-
kozó földszinti szalonjában önálló retrospektívát is rendeztek, mely iga-
zolja ugyan a művész jelentőségét Szabadka képzőművészeti életében — 
ezek a mózdulatlan, irracionálisan várakozó embercsoportok tagadhatatla-
nul szabadkaiak --, de ezt a kiállítást máshol már megpróbáltam megkö-
zelíteni. Itt csak annyit kell hozzátennem, hogy másodszori megtekintése 
után be kell látnom, a kéknek jóval kisebb a jelent ősége, mint emlékeze-. 
tem alapján hittem, korai, szociális tematikájú képei, egy-két kivétellel, 
kihullanak előretekintő  koncepciómból, még a néha felcsillanó értékek 
ellenére is (gondoljunk csak Rikkancsára). Kiváló színérzéke és elementá-
ris rajzkészsége, úgy érzem, tartós értékek, világának egyes elemei azon-
ban sajnos olyan jók, hogy mások műveibe is elég gátlástalanul szivárog-
nak át. Pedig Hangya adekvát befogadása nem az elfogadás, még kevésbé 
az átvétel, hanem — hogy kissé patetikusak legyünk — a tett: szeretném. 
remélni, hogy a hangyai mozdulatlanságban és irracionális várakozásban 
magára ismer az örökalvó szabadkai lelkület és, tegyük fel, arra ébred, 
hogy miért is maradjon olyan, amilyen. Konkrétabban, hajlamos vagyok 
szimbolikus jelentőséget tulajdonítani annak — s ezt sajnos kevesen -
tudják —, hogy a világ utolsó dadaista rendezvénye épp Szabadkán volt, 
ami rendkívül kínosan veti fel a kérdést, • hogy mikor lesz már valami 
először Szabadkán. Ezzel többek között arra szeretnék utalni, hogy Han-
gya világának sajnos van úgynevezett valóságalapja, de ez az emeleti kiál- 
lításról szerzett általános benyomásom is ezen keresztül ragadható meg. 

Hogy rögtön kivétellel és Hangya figuráinak ellenpontjával folytas-
sam beszámolómat, Sáfrány tüskés képei népesítik be emlékezetemet. Ha 
egész életében csak ezeket a kellemetlen, szúros növényeket festette volna 
— melyek mindig is Sáfrány szabadkai jelenlétét jelképezik —, akkor is 
örömmel kellene megjegyeznünk: végre megszúrta valami lustuló tekin-
tetünket. Pedig am őbaszerű  képződményeit, informel-periódusát, száraz non-
figurációját és leveg ős, napégette :akvarelljeit is a kiállítás legjobb darab-
jai között kell számon tartanunk. Egészen különleges számomra, hogy 
akármibe is kezdett, festészete mindig meg őrizte a létesülés vagy, ahogy' 
Sartre mondaná, az egzisztencia festészetére jellemz ő  jegyeket. Ellentét-
ben például Szilágyi Gábor műveivel, melyek között hiába kerestem az. 
esztétizálássá konszolidálódott képi világ el őzményeit. Hogy továbbra is 
Sartre-ba kapaszkodjunk, Szilágyi különben egyáltalán nem nívótlan fes-
tészetét Sáfrányéval szemben „a létez ő  festészetének" kell neveznünk, 
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mely — s itt jön az én problémám — teljes egészében • hátrafelé mutat. 
Többször is átfutottam a kiállítást, hogy megtaláljam Szilágyi létesül ő  
világát, azt a momentumot, amikor a kép testének még van kilöknivaló-
ja, amikor még küzdelem folyik a fest ői jelírás hiteléért, egyszóval: ami-
kor a kép. értelme . még a jöv őben van. Bizonyos fokig hasonló volt a 
helyzet Torok Sándor festészetével is. Legalább nyolc évvel ezel őtt láttam 
egy önálló kiállítását Újvidéken, s akkori benyomásaimat azóta látott 
munkái semmilyen irányba sem mozdították ki. Világa számomra nyolc 
éve mozdulatban és, ki kell mondanom, manírrá vált. A mostani szabadkai 
kiállítás azután els őrendű  meglepetést nyújtott. Sajnos egy kissé eldugott 
helyen, a lépcs őház bal oldalán két idei képe. látható. Az. egyik Torok 
manírjának végsőkig tökéletesített darabja: a rá jellemz ő  körkörös szer-
kesztés rendkívül érzékenyen, sterilen csöpögtetett megvalósulása, mely-
be •jóbbról behatol egy misztikus, sárga fénysáv. Gyönyör ű, de szellemileg 
végtelen statikus munka. Az igazi izgalmat a mellette elhelyezett feldúlt, 
égyensúlyából kibillenő  festmény jelentette, melyen Torok jellegzetes alak-
zatár . szinte úgy jelennek 'meg, mint „múltidézetek", s a munka központi 
tényezője inkább egy rendkívül egészséges indulat. Ezt az indulatot haj-
lamos vagyok az új festészetb ől eredeztetni, s miután az 'már annyi zárt 
világú művészt megszabadított önnön rabságából, Toroknak ezen a képén 
is egy beláthatat kimenetel ű , de rendkívül izgalmas, mindenesetre jövőbe 
mutató perspektívát sejtek. 

De :ezzel nagyon előreszaladtunk, hiszen az id ősebbek közül .még:  
föltétlenül ki_ kell .emelnünk Vinkler hipnotikus Önarcképét, nagyon fi-
nom akvarelljeit éš legalább Faragó Endre Vak koldusát. Képzeletünk 
csak': ezek ,után, de még  . mindig nem tartozás nélkül, kanyarodhat be a 
következő  terembe, ahol többnyire az informel-festészet várja elismeré-
sünket. Balról rögtön új Nagyapáti-díjas fest őnk, Petrik Pál négy zseniális 
homlokképébe ütközik tekintetünk. Igaz, még friss topolyai és kanizsai 
kiállításán_ szerzett élményünk, de ezt a négy képet egyiken sem' állította 
ki. Pedig ott az informelnek épp ezt a leképzésmentes stádiumát keres-
tem, s nagyon örülök, hogy itt meg is találtam. Igy elkönyvelhetem 
gárnnak, hogy Petriknek ez a periódusa országos szinten valósult meg. 
Másrészt, e -  négy képe' előtt kezdtem megérteni, miért hagyta abba ho-
mok-periódusát és miért indult el váratlanul egészen más irányba. Csi-
nálhatott volna még több száz látszólag hasonló szint ű  képet, de a meg-
állapodás,' az élét vesztett esztétizálás veszélyét aligha kerülhette volna 
el. Így- kés őbbi kísérletei elmaradnak ugyan e periódusa mögött, de nem 
lehet eléggé értékelni, hogy volt lelkiereje kiszabadulnia a maga teremtet-
te- tökély szorításából. Ezzel csak növekszik homokképeinek hitele. 

- Az .elmondottak többnyire Benes József Tisza-képeire is vonatkozhat-
nak,azzal, hogy ezeket nagyon jól ismerem Zentáról. Annál furcsább, hogy 
még mindig. el kellett időznöm előttük, még mindig újak. Két meglepetés 
azért ért: 1959-ből származó Leányportréját és Tisza, 1. kísérlet című, szin-
tén 1959-ben festett faobjektumát itt láttam el őször. Az előbbi azért érdemel 
figyelmet, mert a ritkaságszámba men ő  informel-portrék egyik kiváló da-
rabja, a Tisza sorozatból kifejlesztett faobjektum pedig egyrészt elkészülte. 
idején nagyon radikális lehetett, másrészt be kell látnunk, hogy a be-
nési „hűvös" Tisza-képzet rendkívül következetes folytatása, egyúttal vég-
pontja is. 

Az informel, vagyis „formátlanság" festészetének felszabadított anya-
giságát a „formásság" szobrászata ellenpontozza emlékezetemben. Ana 
Bešlić  vörös barázdákkal strukturált szabálytalan gömbjeivel nagyon ér-
zékenyenegyensúlyoz az organikus és az anorganikus között, akárcsak 
Oto Logo jóval összetettebb, de szintén a szobrászati forma alapkérdéseit 
faggató. kisplasztikáival. Természetesen Sava Halugin fallikus szimbolikája 
is előkelő  helyet kap emlékezetemben, de a festészetnél maradva még meg 
kell' .állnunk Bíró Miklós képei előtt. Hét alkotást láthatunk a fiatalon 
elhunyt, nagyon tehetséges alkotótól, köztük csúcsteljesítményét, a Miért 
szeretem a .köveket? című  képét. E rendkívül bátor szerkezet ű, csodálatos 
színvilágú művet már. annyiszor körüljártam (ez került a Bíró-monográfia 
címlapjára), hogy ezúttal. inkább korábbi, expresszívebb képei jelentik 
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az újdonságot. Kár például, hogy nem került a monográfiába 1968-as 
Önarcképe. Az erős fiziognómiájú arc fölé fröcskölt világító vörös olyan 
intenzitással ruházta fel a képet, amelyhez az új fesztészet csak mostaná-
ban kezdi hozzászoktatni tekintetünket. Igazat adhatunk Bela Duranci-
nak: Bíró munkássága valóban „hidat alkotott a szabadkai képz őművészet 
múltja és jövője között", .azzal, hogy még most is hidat alkot, és ez a 
szerepe jóval meghaladja a szabadkai kereteket. 

Áttérve a következő  terembe, a nagy, látványos képek között egy 
piciny, alig észrevehet ő  rajzocska elő tt kell kissé meghajolnunk. Kristovác 
Klára, zentai születésű, Belgrádban élő  művésznő  egyetlen kiállított képe 
előtt hunyorgunk és kékkel hűtött lírai vonalvezetését csodáljuk. Minden 
tárgyi vonatkozástól mentes, teljesen hiteles, önérték ű  grafikai jelírást 
látunk, s ha voltunk 1977-es újvidéki kiállításán, azt is tudjuk, hogy távol-
ról, sem egy „véletlenül" sikerült munkával állunk szemben, mert leg-
alább ez a színvonal jellemezte többi alkotását is. 

Szajkó István esetében efféle kérdés föl sem merülhet, hiszen épp. 
elég képet látunk t őle ahhoz, hogy önálló világának ténye evidens legyen. 
A képbe montázsolt valóságos villanykapcsoló 1982-es belgrádi kiállítását 
juttatja eszembe, melyen a központi kérdés még a profán valóságelem 
és annak lírai ellenpontozása volt. Újabb képei alapján úgy látszik, elma-
rad a valóságelem, azt hideg józansággal vagy játékos könnyedséggel le-
képzett „emlékmaradványok" helyettesítik, miközben ezek már nem 
absztrakt lírai variációkkal, hanem igen durva, maszatos felületekkel ágya-
zódnak körül. A könnyű  szépséget lassan felváltják a bonyolultabb, de 
szinte kötelezően töredékes igazságkeresések. Megjelent az önmagába csuk-
ló, kifejezetten álomszerű  bicikli-motívum, amelyről a pszichoanalitikusok 
biztos messzemenő  következtetéseket vonnának le, elkészült a kissé baco-
n.ös Sáfrány-diptichon, legújabb képein pedig annyira fellazult ecsetkeze-
lése, hogy a hibáért is lelkesed ő  új festőiség felé látszik elbillenni világa. 

Bekanyarodva a legendás Bošch+Bosch csoport termébe (azt mond-
ják, előtte ott volt a fürdő), Szombathy Bálint két kiállított fehér trikója 
ötlött szemünkbe, rajta angol nyelv ű  fekete betűs szöveggel. Aki nem 
tolmáccsal érkezett a kiállításra, mint e sorok írója, kissé balra pillant-
hatott, s ott a nylonlepelben pózoló Ladik Katalin fotóit fürkészve elis• 
merően idéhette Marcel Duchamp örök érvény ű  sorait: „Legjobb izmus 
az erotizmus, mert azt mindenki megérti." Szombathy a trikókon kívül 
pecsétművészeti fotódokumentumokat állított ki 1979-b ől. A gumi és a 
hús viszonya című  műve, melyről megtudjuk, hogy emberi testre is pecsé-
telt, önmagában költői viszony, s ha eszünkbe jut Jiri Menzel Szigorúan 
ellenőrzött vonatok című  filmje, melyben a főhős barátja női fenékre is 
pecsételt, már megint erotikus ösvényekre tévedünk. Ezek után már Slavko 
Matković  Áttörés című  1972-es fotósorozata sem .teljesen erotikátlan. Noha 
a cím inkább katonai asszociációkat kelt, fallikusan is fel lehet fogni 
azt a spray-s dobozt, mely egy fiatalember pulóverét épp ágyéka táján 
lyukasztja át. Vízszintes című, szintén 1972-es munkája azután gátat szab 
felelőtlen képzettársításainknak és' a világ egyértelm űségei közül legalább 
egyet leleplez: kör alakban fölírt „vízszintes"-ei már az erotikától teljesen 
független területek, mindenekelőtt a szemantikai paradoxonok felé mu-
tatnak. 

A csoportból még négy :alkotó ;  Ante Vukov, Szalma László, Csernik 
Attila és Kerekes László szerepel a kiállításon. Munkáik problematikája 
a tájkorrekció és a konkrét-vizuális költészet között mozog, s ha figyelünk 
a keltezésekre, nemcsak az derül ki, hogy rendkívül gyorsan reagáltak a 
nemzetközi művészeti eseményekre ;  hanem itt-ott talán meg is el őzték 
azokat. Ez a gyanú Kerekes két 1975-ös keltezés ű  rajza előtt válik bizo-
nyossággá. Alkotónk akkor tért át a konceptuális-analitikus tevékenység-
ről az expresszív figurációra, amikor a• világ és hazánk vezet ő  művészeti 
központjai az efféle váltášról még •hallani sem akartak. Az új festészet, 
amelynek Kerekes ma országos szinten számon tartott képvisel ője, csak 
a hetvenes évek végén válik uralkodó tendenciává, elárasztva a galériákat 
és a képzőművészeti pobdikációk:at. Ideje volna föltérképezni Kerekes te-
vékenységében e korai váltás folyamatát, korábbi és kés őbbi művei viszo- 
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nyát, amihez ezen a kiállításon természetesen nincs elég hivatkozási ala-
punk. Mindenesetre egyik kiállított rajzán a bal alsó sarokban meggy űrte 
a rajzlapot, majd a gyűrött részt leragasztotta. Ezt már fel lehetne fogni 
konceptuális indíttatású gesztusként, és a m űvet be lehetne kényszeríteni 
a „kép mint a kép témája" kategóriába, ha a gy űrődés nem lenne egy-
úttal a kép szerves kompozicionális-szerkezeti összetev ője is. Így viszont 
1972-es palicsi vizuális intervencióit kell közelebbr ől megfigyelnünk, nem 
későbbi indulatos festői jelírásának ritmusát el őlegezik-e a hanyagul szét-
szórt papírcsíkok és földre szórt jelzések. 

Végezetül meg kell említenem Zsáki István játékbaba-kompozícióit, 
melyek még mindig izgalmasak, Ivan Blažević  Borghes-portréját, Francer 
István franciásan elegáns kollázsait és persze azt, hogy bizonyára sok lé-
nyeges dolog kimaradt ebből a szubjektív beszámolóból. Egy más érté: 
kenységű  néző  természetesen gyökeresen más m űveket is kiválaszthat ma-
gának. Annyit azért el kell mondanom, hogy szelekciómat nagymértékben 
meghatározta Siflis András szabadkai autodidakta fest ő  műveivel való ta-
lálkozásom, aki a hibát is olyan magas szinten tudja elkövetni, hogy kény-
telen voltam ilyen minőséget keresni ezen a kiállításon is. Még ha t őle 
ezúttal nem is állítottak ki semmit. 
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LÉVAY ENDRE 

M ŰVÉSZETÉNEK VONALA KIINDULÓPONTJÁRA . 

MINDIG VISSZATÉR 
NAPLÓJEGYZETEK HANGYA ANDRÁS TÁRLATÁRÓL 

A vérbeli művész nem tud kiszakadni abból a tájból, ahol élete serdül ő -
korában mély gyökereket eresztett. Emberölt őkön át elkísérik ezek • a 
már-már csak sejtett rögök, bárhová is vitte innen az élet kanyargós útja. 
Vaj daság távolodásunk idején sem mosódik el: sem földjének, sem sa-
játos alakjainak vonalait nem isszá föl a távolság, ha útközben az id ő  
válaszfalakat rakott is az életünk zavartalan rendjét fölszaggató kor-
szakok közé. 

A mostani szabadkai tárlat Hangya Andrásnak nem az els ő  restro-
pektív kiálliása éppen itt, ahol fölfedezték, ahonnan elindult, s ahová akár 
évfordulók, akár más alkalommal — például amikor Oláh Sándort életé-
ben utoljára meglátogatta — visszatér és néhány új képével megmutat-
kozik a közönségnek. Most, jubileumunk évében, amikor • a város felsza-
badulásának negyvenedik, a Híd megjelenésének ötvenedik évfordulóját 
ünnepeljük, hangsúlyozottan itt van a helye a Hangya-m űvek gyűjtemé-
nyének a nagy ünnepi tárlatok idején. Hiszen fest őnk a háború előtti Híd 
lelkes munkatársa volt a belgrádi Bolyai Farkasban; a felszabadulás után 
a város képzőművészeti életének újraindítója és a merész új vállalko-
zások oly lelkes kezdeményezője lett, hogy az általa indított fest őtanfo-
lyamon egy értékes nemzedék követte útját és népesítette be Vaj daság ég 
alját, amely a háborús tüzek pusztítása idején — mint annyi más alkotó 
terület — elnéptelenedett. 

Amikor erről beszélünk a szabadkai Képzőművészeti Találkozó sza-
lonjában, erős támaszunk az a hatvankét kiállított alkotása, amely itt 
fogad bennünket és végigvezet valamennyiünket azon áz úton, amelyet' 
innen — az első  képének megfestése óta — valamivel több mint öt-
ven esztendő  alatt megtett, s amely témáiban is, - színeiben is, vonalai-
ban is megőrizte a maradandóan élő  hangyai jegyeket, amelyek •válto-
zatokban meglepően gazdag festészetét elkísérték a máig. 

Itt alkalmunk nyílik a húszas évek végét ől — az első  ceruza 
rajzától kezdve — 1981-ig, a Vlaška utca című  olajképéig megismerked-
nünk Hangya András művészetének drámai vonásaival, eredeti kolorit-
jával, még ha nem is Szabadka peremvidékér ől, nem is a Jaszi baráról, 
hanem Párizsról, Londonról és ki tudja merre járó Éjjeli őrjáratról 
mesél nekünk. 

A tizennyolc éves korában, 1929-ben papírra vetett Sétaerdő, az 
1930-ban színes ceruzávail megrajzolt Szántás, azután megint ceruzával 
felvázolt Pásztor még arról a kórról ad őszinte vallomást, amikor még 
jóformán üres volt a palettája, de pár évvel kés őbb a keserves munká-
val összekuporgatott dinárjaiból a Hazatérő  parasztok szuggesztív erejü 
képe, majd a Búcsú már arról beszél, hogy kicsi m ű termének keltlékei 
az általa annyira kedvelt mély színeket tartalmazó pasztellel, olajjal 
és temperával is gazdagodtak. 

Ezekről a falakról itt régi és új képei helyette szólnak a let űnt 
időről. Hallgassuk meg: mit vallanak nekünk! 

Azt nem másíthatja meg soha senki, hogy Hangya Bandi úgyszól-
ván az egyetlen igazi proletár fest őnk —aki nem csupán témáiban, de 
vérében is az —, s akár . árkádokat, páholyt, • színházteret vagy világvá-
rosi• pályaudvart fest nekünk, mindig megtaláljuk benne a magunk 
arcát, és azt, hogy művészi alkotásait mi is — mint befogadók — az 
Ő  szemével nézzük, s műve minden kis vonásával újraéled . bennünk 
tragikus életű  alkotónk az önacrképétől kezdve az Álámlátásig. És min-
dig lelkünkben él a toprongyos Rikkancstól kezdve a mozgalmas Pará-
déig, vagy a színekben oly dús, -  hívogató élettel teli képéig, mint amilyen 
a Párizsi motívum vagy a nyugalmat árasztó Pihenés. 
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PODOLSZKI JÓZSEF 

KIHASZNÁLATLAN LEHETŐSÉG 

Ha jobban meggondoljuk, A képerny őn havazik című  tévéfilmben alig 
maradt valami Benedek Mária könyvéb ől, ami a forgatókönyv ,ailapjául 
szolgált. A rendező , Milenko Dereta és a forgatókönyvíró, Vesna Jezerki ć  
öthat epizódot, a h ősnő  foglalkozását és a biciklit építette be saját film-
jébe, ami annyira eltávolodott Benedek Mária alapszövegét ől, hogy nyu-
godtan kezelhető  idegen alkotásként. Hiába f űzi össze a közös cím és a 
néhány közös jelenet a két m űvet, azok világa teljesen elüt egymástól, 
más a könyv és más a film szemlélete, atmoszférája, s más-más életté-
nyekre helyezi a hangsúlyt az egyik és a másik. Ami a könyv lelke, az 
periférikus hangulatfest ő  elemmé degradálódik a filmben, ahol olyan kér-
dések tolakszanak. az  előtérbe, melyekre a könyvben még csak utalás sem 
történik. Nyilvánvaló, hogy az alapszöveget kézbe vev ő  tévés és filmes 
emberek mély meggyőződése szerint az eredeti anyag túl „szegényes" egy 
igazán modern témájú, életszagú tévéfilmhez. Mert nincs benne magány, 
nincs benne szerelem, nincs benne társadalombírálat, nincs benne roman-
tika, és nincs benne csalódás. Vagy ha netalán mégis akadna, hát túlzot-
tan rejtett formában, az egyszer ű  tévénéző  pedig szerintük köztudomású-
lag szereti az els ő  tekintetre érthet ő , világos, harsány dolgokat. Kitaláltak 
hát Benedek Mária szövegéhez egy jó • adag magányt, szerelmet, társada-
lombírálatot, romantikát, csalódást; ahogy az már a garmadával szület ő  
tévéfilmek nagy receptkönyvében meg vagyon írva ... Vagyis nyilván rosz-
szul mondtam az elején, amikor megállapítottam, hogy a tévéfilmben 
alig maradt valami Benedek Mária könyvéből. A teljes igazság valószín ű-
leg ez: annyi idegen anyagot gyúrtak az alapszöveghez, hogy végül az 
utólagos toldások, b ővítmények kerültek túlsúlyba végleg háttérbe szo-
rítva az eredeti forrást. így történhetett. 

A tévéfilm szerzőinek a konkrét esetben, amikor csak kiindulópont-
ként támaszkodtak a könyvre, jogukban állt szabadon bánni az alap-
anyaggal, a baj ott kezdődik, hogy a film művészi hitelesség tekintetében 
nem nyert a kiegészítésekkel, a tulajdonképpeni sztorival, aminek hátte-
réül szolgáltak az alapszövegből átmentett részletek. Nem is nyerhetett, 
hisz igen-igen sablonos történetecskére futotta a filmszerz ők fantáziájából. 
A fiatal egészségügyi nővér munkába lép egy vidéki kisvárosban, ahol 
nyomasztó magány nehezedik rá, mígnem megjelenik a kisváros szépfi 
úja, akiből aztán hamarosan ki kell ábrándulnia, mert az elhanyagolt fér 
jes asszonyok lovagja. Természetesen egy társadalmi vonulata is van a 
tévéfilmnek: a nővérke elődjének azért kellett otthagynia a kisvárost, 
mert meg merte mondani az igazat, s a helybeli kisistenek természetesen 
elkergették. Amitől aztán végképp időszerűvé és politikussá kellett volna 
válnia, az az áramkorlátozás mesébe szövése. Egészében véve ez az ese-
ményváz szokványos, és csak arra jó, hogy az úgynevezett modern. tár-
sadalmi drámák jellegtelen tömegébe mossa a könyv által tálcán kínált 
(film)szociográfiai lehetőségeket. A tévéfilm a provinciában verg ődő, jobb 
sorsra érdemes fiatal értelmiségi n őről beszél, ahogy mostanában beszélni 
szoktak az ilyesmiről a sztereotip és mindig pontos mértéket tartó társa-
dalombírálat gondosan szabályzott és ellen őrzött szókimondásával. A hang-
súlyt a terepes n ővér életére helyezi, akinek. valamilyen makacs forgató-
könyvírói és rendezői előítélet szerint magának is szerencsétlennek kell 
lennie a vidéki általános tespedtségben, s aki számára a menekülés az 
egyetlen kiút. Mert, ugyebár, a nagyváros a másfajta Mehet őségek biro 
dalma: ott bizonyára az igazat is nyugodtan megmondhatják a becsületes 
dolgozók, és talán még az áramkorlátozás sem annyira nyomasztó... 

Benedek Mária könyvének a világa egy egészen másik, mondhatnánk 
úgy is, a tévéfilmből érzéketlenül kiszorított világ. 
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Mindenekelőtt .a naplószerű  feljegyzéseket író terepes n ővér véletle-
nül sem főhőse a könyvnek, ő  csupán a látó és láttató eszköz, akinek a 
magánéletére csak elvétve történik egy-egy sz űkszavú utalás. Ezekből az 
utalásokból azonban egy egészen másmilyen emberélet rajzolódik ki, mint 
a filmbeli Szabó Emmáé. A könyvet író n ővér itthon van a vidéki kisvá-
rosban, szoros érzelmi szálakkal köt ődik a helyhez, nem magányos, hanem 
ellenkezőleg, a rendezett magánélet kellemes biztonságából szemléli mind-
azt, ami körülötte történik az emberekkel. đ  nem részese az események-
nek, hanem a megfigyelő  kívülálló. Mert Benedek Mária könyve nem a 
vidéki városba vetődött fiatal értelmiségi n ő  életének a története, hanem 
egy kisváros megannyi apró részletéb ől összeállított szociográfiai tablója, 
melyen embertípusok, parányi világok villanak fel a csak pillanatokig 
tartó éles megvilágításban. 

Ez a keret első  tekintetre jóval szűkebbnek látszik, mint a filmben 
megteremtett, a művet figyelmesebben olvasó azonban rá fog jönni, hogy 
a könyv világa azért véletlenül sem szegényebb a film világánál. A filmben 
kiemelt, túlhangsúlyozott magány, szerelem, tespedtség és a lármásan áb-
rázolt, de felszínes társadalombírálat is megtalálható az alapszövegben, 
csak sokkal visszafogottabban, mértéktartóbban, sokkal árnyaltabban. Az 
igazi dramaturgiai feladat így minden bizonnyal épp ezeknek a bels ő  érté-
keknek a kibontása lett volna, le kellett volna fordítani a film nyelvére 
a könyv által megragadott és feltárt világot. Ehhez azonban hiányzott a 
filmkészítők kedve, türelme, s még azt is megkockáztatnám, hogy a hal-
lása, érzéke is: egyszerűen átsikláttak az alapszöveg eleve adott lehetősé-
gei fölött, s ehelyett ismét elmondták, amit mások már annyiszor elmond-
tak, és azt is úgy mondták el, ahogy szokásos elmondani. 

Pedig kevés szóval és beszédes kameramozgatással, képsorokkal sok-
kal, de sokkal többet lehetett volna mondani, ha úgy tetszik, hát a vidéki 
kisvárosi életről is. Persze az elhanyagolt küls ő  szemlélet helyett ehhez épp 
arra lett volna szükség, ami a könyv legf őbb erénye, és ami szinte teljesen 
hiányzik a tévéfilmből, .a természetesen m űködő  belső  megközelítésre, a 
dolgokról való beszéd helyett a dolgok beszéltetésére. 

A képernyőn havazik. Tévéfilm. Rendezte: Milenko Dereta. A forgatókönyvet Vesna Jezerki ć  
írta Benedek Mária azonos cím ű  könyve alapján. A filmet az Újvidéki Televizió 1984. november 
17-én, szombaton 21.38 órai kezdettel vetítette. 
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PODOLSZKI JÓZSEF 

MAGYARÁZZA A BIZONYÍTVÁNYÁT 
JEGYZETEK EGY KđNYVBfRÁLAT KAPCSÁN 

A Híd októberi számában Utasi Csaba recenziót írt Dudás Károly már 
több mint egy éve megjelen Ketrecbál című  regényéről. Ennek az egyéb-
ként talán nem is annyira felt űnő  késésnek meghatározott funkciója van 
a konkrét esetben: arra jó, hogy Utasi Csaba -  valamilyen, csak a számára 
ismert jogcímen végítéletet mondjon, no, nem a regény, hanem egy, az 
övétől különböző. irodalomszemlélet, irodalomfelfogás fölött. Mint mosta-
nában annyian, ő  is a valóságirodalom fantomjával kel birokra, mégpedig 
a valóságirodalom önmaga által teremtett fantomjával, s valószín űleg 
azért, mert így az egyszer űbb, a könnyebb, mert a. maga fabrikálta ellen-
félnek könnyűszerrel el tudja látni a baját. 

Utasi Csabát a Ketrecbál csupán annyiban érdekli, amennyiben fel 
tudja használni saját céljaira, amennyiben bizonyítékul (?) szolgálhat szá-
mára a valóságirodalom eleve megvetett koncepciójával szemben. Ezért 
enyhén szólva sem 'hat őszintén aggodalma, amikor mindenki mást arra 
int, hogy a Dudás-regény értékeinek tisztázását „bízzuk talán mégis a 
jótékony, mindeneket helyrerakó id őre, hiszen a Ketrecbál különben kri-
tikai csatározások, irodalmi belharcok eszközévé fokozódhat le, amit még 
a valóságirodalom elkötelezett hívei sem kívánhatnak igazán". Már azért 
sem vehetjük komolyan ezt az Utasi-féle intelmet, mert ő  maga eleve az 
irodalmi belharc eszközeként kezeli recenziójában Dudás Károly kétségkí-
vül többre érdemes regényét, s teszi ezt nem utolsósorban azzal a. nap-
nál is világosabb szándékkal, hogy hathatósan segítsen „a jótékony, min-
deneket helyrerakó id őnek", s az ő  értékítélete határozza meg a majdani 
végső  értékelést is. Vagyis hát Utasi Csaba a falhoz. akar állítani ben-
nünket, és még azt is elvárja t őlünk, hogy teljesen feledkezzünk meg róla, 
ő  maga is annak a regénypályázati zsürinek a tagja volt, „amely nem volt 
hajlandó felfigyelni a mű  evidens értékeire". Mert dehogyis, ő  nem a maga 
(és a zsüri?) bizonyítványát magyarázza itt, amikor görcsös igyekezettel 
kutat a Dudás-regény hibái és csakis a hibái után, hanem bizonyára az 
esetében eleve garantált objektivitás nevében beszél, maga a megtestesült 
tárgyilagosság nyilatkozik meg általa. 

Ezek után mi sem természetesebb, mint hogy Utasi Csabának sikerül 
alig háromoldalnyi reflexiójában bebizonyítani"; hogy: „els ősorban nem a 
valóság és nem is az irodalom fontos itt, hanem amit Dudás Károly he-
lyenként csaknem szájbarágón, de mindenképp tendenciózusan a valóság 
kulisszái mögé épít". Ez pedig köznyelvre fordítva többek között ezt is 
jelenti: nemcsak hogy nem annyira jó az a Dudás-regény, hogy figyelembe 
vehette volna a zsúri a díj odaítélésekor, hanem egyenesen rossz. Meg-
könnyebbülhetünk hát, fújhatunk egy nagyot, hogy oktalanul és jogtala-
nul suhintgatott ott valahol (az Üzenetben) valaki (Padolszki József) a 
zsüri felé. Mi több, csak úgy mellékesen még azt is sikerült „bizonyítania", 
hogy a valóságközpontú irodalom igénye és koncepciója egyszer űen kép-
telenség, mert lám, lám, minden ilyen elvárás szükségszer űen tendenciózus, 
vagyis rossz irodalmat szül. 

Csakhogy, mint jeleztem már, Utasi nem azzal vitatkozik, amit az 
általa elítélt irodalomszemlédet képviselői (többek között jómagam) valla-
nak, hanem felállítja a saját valóságirodalom-modelljét, amit aztán azon-
nal szét is rugdos. A módszer látványos, s ami legfontosabb: könny ű  
sikert szavatol. Csupán az a baj, hogy olyasmit cáfol és próbál kiebrudalni 
a jugoszláviai magyar irodalomból Utasi Csaba, amit mostanában senki 
nem. állított, illetve nem tartott kívánatosnak irodalmunkban. 

Mi ugyanis két teljesen különböz ő  dologról bészélünk. 
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Utasi Csaba a valóságirodalmat kiegyenlíti a földhöz ragadt, nyers 
realizmussal, következésképp elképzelhetetlen a számára, hogy a való-
ságot nemcsak a realista próza eszközeivel lehet megragadni és feltárni, 
s hogy a valóságirodalomnak nem a valóság ilyen-olyan tükrözése lehet 
csak az egyetlen célja és rendeltetése, mert valamilyen makacs logikai 
vakság folytán Utasi számára a nem realista eszközökkel él ő  irodalom 
már nem is: lehet valóságirodalom, csak „tiszta" irodalom stb. Ez az alap-
vetően tévesen megválasztott kiindulópont juttatja el aztán olyan nevet- 

es követelményekig, hogy az író „miért nem egy figura tudatán höm- 
yögtette át a regény anyagát", vagy a Brazíliából hazatérő  Magó tel-

ért miért „meditálgat ékes, pallérozott magyarsággal". Mert Utasi Csaba 
egyszerűen nem hiszi el, hogy a valóságirodalom is lehet irodalom, hogy 
az is megszabadulhat az úgynevezett realista kötöttségek ny űgeitőlf  ő  a 
legszívesebben a szocialista realizmus restaurációs szándékával azonosí-
taná a mostani valóságigényt irodalmunkban, mert így lenne a legkönnyebb 
diszkvalifikálni. 

Közben csak arról van szó, hogy valóban elég volt a verejtékszagú 
laborversekből, a vértelen, konstruált prózából, az egész gyökértelen és 
talajtalan ádmodernizmusból, és létfontosságúnak tartjuk ismét felismer-
ni: egy mikroközösség irodalmának az esztétikai funkcióin túlmen ően 
igenis vannak egyéb fontos társadalmi feladatai, melyeket nem hanyagol-
hat el anélkül, hogy ne viseltetne felelőtlenül saját értelmével szemben. 

No és persze arról, hogy Utasi Csaba megkésett recenziója azért 
gondosan elhallgatja, hogy a regény-mez őnyből az általunk egy percig 
sem titkolt fogyatékosságaival együtt is kiemelkedik a Ketrecbál. Mert ha 
ezt elismerné, akkor értelmét veszítené a vállalkozás. És akkor mi értelme 
maradna annak is, hogy Kilátó-beli folyóirat-ismertet őjében Csányi Erzsé-
bet épp ezt a rövid recenziót találta kiemelésre méltónak az októberi Híd 
anyagából. 
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OLVASÓNAPLÓ  

HITELES REGÉNYVILÁG 

DUDAS KÁROLY: Ketrebál. 
Forum, Újvidék 1983. 

Vajon elegendő-e a valamilyen tájon felfedezett, egy másikon továbbfej-
lesztett, majd egy harmadikon tökéletessé csiszolt és immár a védjegyzett-
ség pecsétjével ellátott bels ő  forma tájainkon való alkalmazása ahhoz. 
hogy egy műve rámondhassuk, hogy sikerült? A kérdésre a válasz egyér-
telműen csak nemleges lehet. Mert a tökéletesség határát súroló bels ő  
forma csak akkor igazán érték, nem pedig öncélú mutatvány, ha általa a 
közlendő  tartalom hitelessé válik. Természetesen a m ű  hitelességére kell 
ekkor gondolnunk, de ugyanakkor az őt szülő  és kialakító közegre is: a 
valóságra. Épp ezért tanulságos és izgalmas élményt jelent Dudás Károly 
Ketrecbál című  regényének közelebbi vizsgálata. 

Herceg János sietett felhívni az olvasók figyelmét erre a számára 
néha „kemény prózára" azzal, hogy rövid, de tömör írása leplezetlen elis-
merést áraszt magából. A könyv megismerésére való felszólítás aztán 
már az olvasás kezdet kezdetén feleslegessé válik, mert már az els ő  sorok 
hömpölygése magával ragadja az olvasót. Az ellenállhatatlan hatású m ű  
nem engedi ki szorításából a kíváncsiskodót, rabul ejti, Dudás Károly va-
lóságos ketrecbe zárja a világba bemerészked őt. A könyv elolvasása, az 
édeskeserű  búcsú a regénytől, szabadulás a ketrecből azzal, hogy a sok 
szuggesztív élmény még sokáig újra és újra feltámad, gondolkodásra kész-
tet. Elegendő  mindössze- néhány napnak elmúlnia, vagy a regényt esetleg 
még egyszer tüzetesen •(jegyzetfüzettel és ceruzával a kézben) elolvasni --
mint ahogyan tette azt e sorok írója — és az olvasó leszögezheti: a maga 
nemében páratlan alkotást olvasott. 

A Ketrecbál szerzője, ami -a belső  formát illeti, szigorú értelemben 
véve nem kísérletező  alkotó. Ezt már a kezdeti kérdésfeltevéskor igye-
keztem jelezni. Kísérlet viszont az átvett bels ő  forma, ez esetben a kép-
zettársításon alapuló technika következetes alkalmazása. Három h ős sze-
mén és gondolatain keresztül láttat és érzékeltet mindent a szerző . A 
regény felépítése egyszeriben áttekinthet ő : a három hős három alkalom-
mal „jut szóhoz". A világos áttekintést 'a fejezetek matematikai jelölése 
teszi igencsak könnyűvé. Tehát másfél nap története, ahogyan három 
ember átéli. A képzettársításos technika következetes alkalmazásának 
eredményeképpen (lehet ővé vált az idő- és térsíkok merész, de logikus és 
megtámadhatatlan váltogatása. Teszi ezt a.. szerz ő  oly ügyesen és termé-
szetesnek látszó könnyedséggel, hogy a - könyvben nincs szinte egyetlen 
üresjárat sem, mindent logikus hálózat fon egybe. Önkéntelenül Mario 
Vargas Llosa A Zöld Palota című  regénye jutott eszembe: hogyan kísé-
relte meg az akkor még valójában ifjú perui író a szinte lehetetlent. Öt 
történetet, számtalan színtért és legkülönbözőbb történési időpontokat 
igyekezett átfogó • erővel szintetizálni. Regénye egy hatalmas őserdei fo-
lyamatra emlékeztet, amely áraduskor mindent magával ragad, fantaszti-
kus összevisszaságban sodor, az olvasó rövid id őn belül maga is ennek az 
áradatnak a közepén találja magát. Dudás Károly racionálisabban és átte-
kintőbben bánik regénye. anyagával. Ez az olvasást megkönnyíti, de ugyan-
akkor, s ezt nyugodtan leszögezhetem, mit sem von le művészi erejéből, a 
mű  hitelességéből. 

Külön ki kell térni az id ősíkok : váltakozására. Kövessük mondjuk 
Magó Gellért gondolatait a kivándorlási kísérlet alkalmával átélt viharról. 
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A jelenidő : Magó Gellért most szülőfalujában tartózkodik, a múlt: a -  vihar 
az említett kivándorlási kísérletkor, és a régmúlt: egy gyermekkori vihar 
emléke, egyedül a szül ői házban, amely a kivándorláskor átélt vihar kitö-
résekor jut eszébe. Vagy egy másik példa: Lajkó Illés ágyán fekszik, 
eszébe jutnak a begy űjtők, azzal, hogy akkor pedig a fináncok jutottak 
eszébe. Ezt az „emlék az emlékben" technikát Dudás Károly több alkalom-
mal alkalmazza, méghozzá sikerrel. 

A három hős különböző  életsorsa természetesen magában rejti a kü-
lönböző  színtereket is. Szinte felesleges ezeket felsorolni: az emlékek sza-
badon csaponganak a térképen határokat nem ismerve. A hitelességhez 
nagyban hozzájárul az is, hogy egy-egy eseményt a szerz ő  gyakran két 
szemszögb ől láttat, sőt: a hősök egymást is bemutatják, igen sokszor ez 
cselekménybeli visszakanyarodást jelent, de ugyanakkor így válik minden 
érthetővé és élvezhetővé. Mindez nem zavarja az olvasót, inkább fokozza 
az olvasás örömét. Az olvasónak egyszer űen át kell adnia magát a re-
gény „áramlásának", nincs más dolga, mint hogy regisztrálja a szerz ő  
által felhalmozott képeket és megfejtse a kialakult ábrát. Mert Dudás Ká-
roly belső  formájának legfontosabb egysége a kép. A Ketrecbál számta-
lan képsorból áll, amelyet a h ősök elméje produkál mintegy végtelen sza-
lagon, hihetetlen intenzitással ontva a képekhez f űződő  élményanyagot. 
A szerzőt állandóan az a veszély fenyegeti, hogy épp a képzettársítás ál-
lazaságának engedve elkalandozzék, funkciómentes mesélésbe kezdjen, de 
ebbe a hibába nem esik. A Ketrecbál minden szava, mondhatjuk nyugod-
tan, a helyén van és szerepet tölt be. Egy-egy kép valamilyen esemény 
koncentrált, végső  kifejezése és a 'közvetlen jelent ősen kívül szinte .min-
dig jelképes jelentésű  is. A ,látomásként felbukkanó képek hitelességét 
a végsőkig kidolgozott mikrorealizmus nagyban fokozza. Gondoljunk csak 
a pattogott. zománcú kandlira, tulipános verklire vagy az esztergályozott 
lábakon álló borotválkozó tükörre. És a képek nem csak az emlékezés 
útján törnek a felszínre, hanem valóságos látomások (mondjuk a zárókép 
Lajkó Illés csukott szeme mögött), álmok (álom az ördögmalomról) vagy 
esetleg 'írott szövegek (Magó anyjának levelein keresztül mindössze egy 
oldalon egy egész élet vonul el el őttünk mesterien tömörítve és szelektálva) 
keretein belül is. Érdekes, hogy a jövő  képei ritkán alakulnak ki a hősök 
fejében. Példa erre Magó Gellért látomása arról, mi fog bekövetkezni, de 
ez is „emlékezetének gyűrött, agyonmosott vetítővásznán" bontakozik ki. 

Maradjunk egy pillanatra a „vetítővászon" szónál. A mű  épp képe-
ken alapuló. 'szerkezete miatt valójában emlékeztet egy sikerült filmre, de 
ugyanakkor filmre nem alkalmazható, mivel veszítene gazdag gondolati-
ságából. A képeket végtelennek tetsz ő  'mondatok idézik fel, de ezeken 
belül sok kis egység szerepel, amelyek egymástól jól elválaszthatók, ugyan-
akkor mégis nagyon jól illeszkednek egymáshoz, mint a leggondosabban 
kidolgozott csapok a lyukba. A képek a beszélt nyelv útján jutnak el 
hozzánk, az utcai, hétköznapi nyelvet reprodukálja a szerz ő  játszi könnyed-
séggel. Természetesen helyet kapnak e nyelvben a vulgáris kifejezések is, 
de minden esetben van szerepük és súlyuk, és nem valamilyenfajta exhibi-
cionizmus vagy megjátszott földközelség termékei. A portugál és szerb 
szavak és mondatok nem hatnak zavarólag, s ő t fokozzák az - író által meg-
teremtett világ hitelességét. A képek alapján kitárulkozó regénybeli va-
lóság áttekinthet ő , bár néhány alkalommal egy-egy kép több módon értel-
mezhető, sőt: a konkréttól olyannyira a jelképes irányba tolódik el, hogy 
nem magyarázható. De ez a jelenség, amely feltétlenül fogyatékossága a 
regénynek, már nem a formavizsgálódás tárgya, hanem a tartalmi elem-
zésnek. 

A Ketrecbál nem azért olyan értékes mű, mert belső  formája reme-
kül kimunkált, hanem azért, mert általa adekvátan jut kifejezésre a szer-
ző  üzenete. Más szóval: a forma és a tartalom olyan sikerült egyidej ű  
tökéletességének lehetünk tanúi, amelyre a vajdasági magyar prózában 
igen kevés a példa. 

„Mindez mintha nem velem történne és nem most ..." Ezekkel a 
szavakkal indul a regény és egyik h ősének, a kivándorolt és hazalátogató, 
immár hatvanéves, 40 esztendeje brazil állampolgár, Magó Gellértnek a 
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vallomása valamikor péntek déltájt, amikor a poros kocsiúton a tanya 
színház tagjaival Brazilfa felé baktat. Érthet ő, hogy mindaz, ami vele tör-
ténik, számára egyszerűen valószín űtlen. A vándorszínészekkel való rövid 
bolyongás arra a sikertelen kivándorilási kísérletre emlékezteti, amikor jó 
néhányan elindultak, majd egy özönvízszer ű  eső  miatt leálltak és meg-
alapították Brazíliát valamikor 1925 júliusában. Most utoljára jött haza 
széttekinteni. Amikor a falu közelébe érnek, érthet ően meghatódik (mi-
lyen szép hasonlat: a könnyeken keresztül a fehér bet űk hószín ludaknak 
tűnnek a Csík-ér vizében). Így érkezik meg Magó Gellért. És másfél napos 
otthon való tartózkodása után, az átéltek hatására, amikor is a múlt és 
a jelen szorosan egybefonódva jelenik meg elméjében, nem tudjuk: vissza-
tér-e a latin-amerikai óriás államba, vagy pedig itt marad Bácskában. A 
róla készült zárókép, amely falubelije, Lajkó Illés el őtt bontakozik ki, 
erre a kérdésre nem ad választ. („Magó Gellért a d űlőút mellett állt, vál-
lán fekete bőrtáskája, deréktól lefelé eltakarja a kukoricaszár, nem tudni 
pontosan, fellépni készül a halottaskocsira vagy most szállt le róla.") 

Magó Gellért a falubeliek a jobb élet utáni régi vágyát igyekezett 
megvalósítani. Örökké kihasználatlanul érzik magukat és ett ől, az őseik-
től örökölt érzéstől képtelenek megszabadulni. Apja távollétében halt meg 
kukoricakapálás közben, jómaga gyerekként Engelmann birtokos munká-
sa volt. Apja egyetlen levelet írt fiának a tengerentúlra és ebben figyelmez-
tette: „nem bújhatsz ki a b őrödből", azaz az idegen világban is kizsák-
mányolt, szegény ember lesz. S bár Magó Gellértnek sikerült „érvénye-
sülnie", - jómagát gyámoltalan egyénnek tartja, aki mindig elodázta a dön-
-téseket, aki félt a valóságtól, inkább ábrándozni szeretett. 

Így ábrándozott gyakran új hazájában az ottani indiánok sorsáról. 
Életútjuk szimbolikus jelentés ű  számára, bennük látja talán a mindig ki-
szolgáltatott, a világban szétszórt falubelijeit. Újra Bácskában mind több-
ször teszi fel magának a kérdést: hol is a helye? Itt, vagy pedig felesége 
és családja mellett a nagy vízen túl? S amíg a színdarabot nézi, levonja 
belőle a maga tanulságát: „az ember nem bújhat ki b őréből, bármennyire 
is szeretne". Akárcsak a színmű  hősei, ő  is úgy érzi, bujdosásának ideje 
lejárt. 

Másnap újra felteszi magának a kérdést, a Bajnélküli Földet keres ő  
indiánokra gondolva: „hát mire mentél vele?", utalva vándorlására. A falu-
ban megtett séta, Lajkó Illéssel folytatott beszélgetése, Kelemen Francis-
kánál tett látogatása és szülei sírjának megtekintése után, a faluról és 
lakóiról általa készített fényképeket nézve, újra, most már elemi er ővel 
rohanja meg az érzés, miszerint „megtörtént-e vele valóban mindaz, amit 
ő  megtörténtnek hisz, vagy csupán kezdett ől fogva 'a képzelete űz vele 
játékot". Az az érzése, hogy a brazil valóság nem is létezik, a poros bács-
kai faluból nem is mozdult ki soha. Harmadik monológja, amíg a szárítás 
szakaszában lev ő  fényképeket nézi, több értelm ű  látomással zárul: a pin-
cérnő  tüllruhás kislányának „tiszta arcán csorognak, egyre csorognak alá 
a könnyek". 

Magó Gellért három belső  beszéde mindenekel őtt a múltról, még-
hozzá a falu „ őskoráról" szól. Értelmetlenül viszonyul a mai valósághoz; 
tulajdonképpen nem is érdekli. Sorsának alakulása realisztikus és szinte, 
ahogyan minden e regényben, jelképpé növi ki magát, amint kimondatik. 
Valamilyenfajta őspéldánya ő  a mai vendégmunkásoknak, kifejez ője a 
falubeliek örök vágyódásának a szebb élet után: Ugyanakkor nem mer 
hinni ennek lehetőségében, és amikor negyvenévi önkéntes szám űzetés 
után hazatér, úgy érzi, mégiscsak idetartozik. Brazília falu gyötrelmes ket-
rec, amely a nosztalgiával átitatott múlt alapján egyszerre vonzó és taszító. 
Magó Gellért vívódása természetesen bens őjének legmélyén zajlik le, csak 
mi, az olvasók, lehetünk annak tanúi. Joggal állapítja meg róla a regény 
legfiatalabb hőse, a komédiás Harák Lajos: „Ez az ember befelé mondja 
történeteit." Hangsúlyoznunk kell, hogy Magó Gellért története, a világos 
végkifejlett híján is, a három történet közül a legkerekebb és önálló elbe-
szélésként is elfogadható lenne, •bár a másik kett ővel harmonikus egy-
séget alkotva új fényt nyer. 
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Míg Magó Gellért reflexiói inkább a régmúlttal kapcsolatosak, addig 
Lajkó Illés gondolatai, életútja mintegy hidat képez Magó ősélménye és 
valóságunk között, azaz tudomást szerzünk általa, mi minden is történt 
a bácskai Brazíliában az utóbbi negyven év alatt (a regény jelen ideje 
1980). Lajkóról már Magó els ő  monológjában megtudjuk, hogy az új falu 
megalapításának napján született és sorsa mintegy azonosul faluja sor-
sával. Ellenpontként gondolatairól az els ő  információkat egy temetés al-
kalmával kapjuk meg. Nagy Vincét, a falu szellemi vezérét („a mi Móze-
sünk", mondja róla Lajkó) temetik. A temetés utáni séta a sírok között 
alkalom arra, hogy a szerz ő  bemutassa körvonalaiban Lajkó sorsának ala-
kulását, életének legfontosabb állomásait. Nagy magányban él. Feleségét 
hűtlenség miatt elkergette, gyermeke nincs, öccse, a ma Magója, Német-
országban vendégmunkás. Gondolatainak szabad csapongása folyamán a 
behavazott, télen elzárt falut ketrecnek nevezi, márpedig a ketrechez leg-
inkább a magány fogalma társulhat esetében. Önmagáról az a véleménye, 
hogy mindig hiányzott belőle az életrevalóság. Érdekes, hogy Magó is 
nagyjából így vélekedik magáról. Az utóbbi id őben mind többet iszik, 
egészségi állapota némileg leromlott. A Pet őfi brigád volt harcosa és sebe-
sültje megszégyenítésnek érezné a hiánycikkekért való sorbanálllást, jele-
nünkre utal a benzin- és kávéhiány futólagos felbukkanása gondolataiban. 
Otthon várja a tiszta papiros: levelet kellene írnia öccsének, hiszen azt is 
kétségek gyötrik (maradjon-e vagy hazajöjjön). S a falubeliek szétszóró-
dásáról a nagyvilágban, amely egy széthullási folyamat megindulását je-
lezheti, gyötrelmes álmot álmodik: álom az ördögmalomról, „ ő  hiába 
igyekszik visszafogni az elszabadult hatalmas kerék lendületét". 

Másik álmában, amely lidércként nehezedik rá, lovak patái alatt 
fekszik. Kitörölhetetlen emlékezése a háború utáni begy űjtésre összefügg 
apjának akkori megaláztatásával, amikor is egy illet ő  szerint „nekünk 
még mindig bizonyítanunk kell". A mai valóság hullámai visszahullanak 
róla, a rádióhírek hidegen hagyják, az adóról szóló leirat értelmetlen szá-
mára, joggal. Amikor késve megérkezik az esti el őadásra, úgy véli, nyom-
ban felfedezi benne a lényeget. Elvágyódást fejez ki, s bevallja önmagá-
nak: ő  is vágyott egy boldogabb világba. Ami pedig a ketrecbál megele-
venítését illeti, ez els ősorban az ő  észrevételein és érzésein keresztül tör-
ténik. Szeme regisztrálja a történteket, de gondolatai újra elkalandoznak 
a múltban. A háborús fosztogatás (a ruhákat begy űjtő  fütyörészgető  orosz 
katona felejthetetlen alakja), majd ismét a beszolgáltatás. A verekedés 
által kiváltott általános zűrzavarban csendesen távozik és már az unalmas, 
oly hosszú vasárnapra gondol. A regény az általa rögzített konkrét kép-
pel (a vándorszínészek távozása, a már idézett kép Magáról) és egy láto-
mással (felégetett tarlón lovat jártat egy félmeztelen legény) zárul. Ez 
utóbbi látomás tartalmilag nem kötődik a regényhez, a kép nem fakad 
a regényből, minden kétséget kizáróan jelképes jelentése van, de számom-
ra egyelőre megoldatlan rejtély. 

Ez volna tehát Lajkó Illés életútja és világképe dióhéjban. Dolgos, 
a múlthoz erősen kötődő, magányos, keserű, szebbre áhítozó, sorsába 
nagyjából beletörődő  parasztember ő . Sok a közös vonása Magóéval. Jobb 
sorsra érdemes emberek, akik képtelenek elszakadni az örökölt nézetek-
től, bár állandóan a jobbat és szebbet áhítozzák. 

A harmadik hős a társulatban katonaszerepet alakító Horák Lajos. 
Hármuk közül ő  a legfiatalabb, nem brazíliai, igaz, apja gyakran mesélt 
neki erről a faluról, a falusi hangulattal kés őbb, amikor nyaranta haza-
látogatott a fővárosból vizsgaszünetek alkalmával, ismerkedett meg. Ő t, 
érthető  módon, más gondolatok és gondok foglalkoztatják, mint Magót 
és Lajkót. Ezek közül a leglényegesebb vállalkozásukhoz f űződik, több-
ször is felteszi magában a kérdést: mi az értelme barangolásuknak, miért 
nem éli ő  is az értelmiségiek szabványéletét, miért hanyagolja el feleségét, 
családját? Talán azért, mert mindig valamilyen különös és rendkívüli él-
ményt áhítozik (ezt érzi, amikor a falu közelében találkoznak a halottas 
menettel és ez mintegy igazolja sejtését). Gondolatai igen gyakran akörül 
forognak, hogyan is viszonyul társadalmunk egyedülálló vállalkozásukhoz. 
Ebben a viszonyulásban ott találhatjuk az erkölcsi támogatást, de a gya- 
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nút is: minek a tanyaszínház, hiszen a falusiak eddig is megvoltak nélküle? 
Horák egyszerűen szeret alakítani és ily módon hatni a néz őkre, befolyá-
solni azok életét. És ez a tudat, valamint a parasztemberek naiv és öröm-
teli reakciója az általuk produkáltra, mély .megelégedéssel tölti el. Egyéb-
ként neki is megvan a maga, őt kínzó, lidérces álma. Ez •a háborúval és 
általában a katonasággal kapcsolatos. Apja háborús történetei mély nyo-
mokat hagytak elméjében, elsősorban az ott átélt testi és lelki szenvedés, 
de ugyanakkor személyes élményei a katonaságban szintén nyomasztóak. 

Az ő  reflexióit tartalmazó fejezetek már kevésbé áttekinthet őek és 
egyértelműek. Természetesen sokkal több bennük a valóságunkra való 
utalás, de ez már áttételesebb, nehezebben kivehet ő  vagy több értelmű . 
Horák kritikusan, de nem elutasítóan viszonyul világunkhoz. Arról álmo-
dozik, hogy a nagy angolt, Shakespeare-t fogják játszani a földm űvesek-
nek és gúnyos megvetéssel gondol egyes értelmiségiekre (,;az érdektelen, 
Elzett-záras ajtóik mögé bújt alkotók, akik úgy akarják megváltoztatni a 
világot, hogy előbb a maguk boldogságát váltják meg"). Művészi hitvallá-
sában egyszerre bízó és kételked ő  alkotó, de esetében ez a vívódás nem 
reked meg az alkotás szintjén, vonatkozik általában a valósághoz való 
viszonyulásra. A Horák-fonál némileg nehezen illeszthet ő  az előbbi kettő-
höz, de mégis teljessé teszi a szerz ő  által bízvást tudatosan megtervezett 
triptichont. Akárcsak Magó és Lajkó, Horák is bels ő  harcot vív, amelynek 
kimenetele nyílt marad az olvasó számára. Ez a vívódás magányossá teszi, 
hiába veszi körül népes társaság. A ketrecbálban az alkohol mámorító és 
kábító hatása alatt nemcsak jelképesen jut oda, ahol gondolatai keringe-
nek: a ketrecbe. 

Három ember sorsának körvonalai bontakoznak ki a Ketrecbálat ol-
vasva. Előre kell bocsátani, hogy a róluk kapott kép nem teljes, ezt a 
mű  terjedelme, valamint az általa felelevenített, mindössze másfél napos 
időszak nem teszi lehet ővé. A szerző  igyekezett szelektálni és a szerinte 
minden lényegeset közölni hőseiről, illetve azon túl, egy kis zárt közösség, 
Brazília falu sorsáról. Mert az igazi hősei a regénynek e falu lakói, viszo-
nyulásuk az őket körülvevő  világhoz az igazi témája a regénynek. A kö-
zösség elszigetelten és igen nehéz megélhetési körülmények között élt. 
Ez aztán — könnyű  észrevenni — két egymásnak ellentmondó alapér-
zést fejlesztett ki lakóiban: a változhatatlanság és a változás utáni vágy 
érzését. A Ketrecbál szerintem a magányból való kitörés, egy közösségnek 
az őt körülvevő  világba való beáramlási kísérletét fejezi ki. Óvakodnunk 
kell az általánosítástól olyan értelemben, hogy a regény végs ő  üzenete 
ennek a kísérletnek sikertelenségét példázza. Tagadhatatlan, hogy Magá-
nak és Lajkóna'k, e kitörési kísérlet, illetve a beletör ődés regénybeli jel-
képeinek a története borúlátó kicsengés ű  — és ilyen a regényé is —, de 
szem előtt kell tartanunk, hogy két egyedi esetről van szó, amelyek, bár 
minden szempontból hitelesek, mégsem tipikusak. Mert a falu élete vál-
tozik, és hogy a változás hozta jó és visszás őket nagyon is hidegen hagy-
ja, érthető . Mert egészen más téma lenne az újat elfogadó, az általános 
áramlásba beilleszkedni igyekv ő  brazíliaiak ábrázolása. Tehát a faluról 
rajzolt kép korántsem teljes, de a valóság egy szeletének bemutatása Du-
dásnak nagyon jól sikerült. Jellemző  rá, hogy távol áll tőle Magó és Lajkó 
eszményítése, egy letűnőben levő  embertípus nosztalgikus glorifikálása. 
Nem, helyette bántó élességgel mutatja be egy közösség átalakulását. 
A „bodzabél szívű  babák", akik oly sok mindent elviseltek az évszázadok 
folyamán, talán megtalálják helyüket a ma világában. 

A Ketrecbál a maga tematikus elhatároltságával rendkívül értékes 
regény. Szerzőjének sikerült hiteles regényvilágot megteremtenie a mo-
dern irodalom képzettársításon alapuló technikáját meglep ő  biztonsággal 
alkalmazva. Bebizonyosodott újra, hogy értékes m ű  megírásához elkerül-
hetetlenül szükséges a gazdag élményanyag, a hétköznapi élettel való 
szoros kapcsolat, más szóval: :a teljes' élet élése. A Ketrecbál tartalmi és 
formai szempontból nézve ízig-vérig modern regény, amellyel - bár egy 
eldugott feluról van szó benne — a vajdasági magyar próza belépett az 
európai irodalomba. 

VARGA ISTVÁN 
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SZOCIOGRÁFIAI MOZAIK 

NÉMETH ISTVÁN: Arcok zsebtükörben. 
Forum, Újvidék, 1984. 

Németh István már évtizedek óta hét-
ről hétre találkozik olvasóival az 
újság hasábjain, az utóbbi egy évti-
zedben pedig egymás után jelennek 
meg a publicisztikai írásaiból ilyen 
vagy olyan szempont alapján készült 
válogatások, gyűjtemények. Ha jól 
számolok, a mostani, az Arcok zseb-
tükörben címen kiadott az ötödik 
riportkönyve, s ebből a puszta adat-
ból arra következtethetünk, hogy 
Németh István az egyik legterméke-
nyebb írónk, legalábbis ami a nemes 
publicisztikát illeti. De sietek mind-
járt leszögezni, hogy ez a bőség nem 
válik a hátrányára, nem fenyegeti az 
a veszély, hogy az olvasó eltelik a 
Németh-szövegekkel és helyettük, 
már csupán a változatosság kedvé-
ért is, újabb, másfajta olvasmány-
élményekre vágyik. Ellenkezőleg, a 
Németh-publicisztika a jó zamatú 
borhoz hasonlatos: mindig szívesen 
kortyol belőle az ember, s mind-
annyiszor újabb és újabb igaz, apró, 
de rabul ejtő  izgalmakat hoz a szá-
mára, hogy végül már meg sem tud-
nánk nélküle lenni. Akik szeretik, 
ezért szeretik Németh István írásait, 
és ezért is olyan hűségesek hozzá-
juk. Mert a Németh-írások olvasói 
hétköznapjaink szerves részeivé vál-
tak, s úgy hozzátartoznak a naphoz, 
mint minden más magától érthet ő-
dő , természetes dolog. Épp ezért ál-
talában meg is feledkezünk róluk, 
pontosabban, a Németh-írások soha-
sem kavarnak vihart, és a Németh- 
írásokról nem szokás hosszas beszél-
getéseket folytatni, mint ahogy a 
lélegzés sem kelt általános feltűnést, 
és nem képezi szenvedélyes viták 
tárgyát. De ha bármilyen oknál fog-
va megfosztaná az újság (vagyis hát 
a Magyar Szó) rendszeres olvasóit a 
Németh-írásoktól, tulajdonképpen 
természetes közegük egy darabját 
venné el tőlük. És a Németh-publi-
cisztika ezen erényét nem lehet elég-
gé megbecsülni. 

Az eddig elmondottak a napila-
punkban folyamatosan megjelenő  
Németh-riportokra általában érvé-
nyesek. A napi közléstől azonban 
természetesen sok mindenben külön- ülön- 

bözik bözik a mulandóságra ítélt újság 
keretéből, ha talán nem is az örök-
kévalóságot, de mindenképp a tár-
tós jelenlétet ostromló könyvbe át-
mentett munkák közreadása: a funk-
cióváltás és a közegváltoztatás nyil-
vánvalóan kihat az egyes írások ér-
tékrelációira, melyeket az _elszigetel' 
befogadásukhoz szokott olvasó most 
egyszeriben összefüggéseikben és 
egységükben szemlélhet. A kötetben 
kiteljesülő  összefüggésrendszer és a 
Németh-írások egysége természete-
sen nem új minőség, az újsághasá-
bokon szétszórt cikkeket, riportokat 
is jellemezte már, csakhogy az írá-
sok láncrendszere nem mindig volt 
látható, érzékelhet ő  az olvasó szá-
mára, a könyvben viszont egyszeri-
ben határozottan és világosan körvo-
nalazódik a sok apró mozaikkocká-
ból összeálló Németh István-i világ. 

Az Arcok zsebtükörben portré-
gyűjtemény, hatvanhét kisember tö-
mören megírt sorsa, szűkszavú élet-
története. Már önmagában ez is ele-
gendő  ok lehetne, hogy csokorba 
gyűjtsék őket, hisz Német István ki= 
for. rott és letisztult prózaírói stílusa 
megbízható ajánlólevél, és a portré-
gyűjtemény a kötetek egyneműségé-
hez makácsúT ragaszkodó kiadói kon-
cepciót is kielégítheti. Ezeket a port-
rékat, miniatűr embersorsokat azon-
ban a nyilvánvaló hasonlóságokon 
túlmenően az alkotói szemlélet is 
egybefűzi, és az a talán tudatos írói 
szándék nélkül is megszület ő  vég-
eredmény, hogy így együtt egy pon-
tosan körülhatárolható világ szoci-
ográfiai tablóját képezik, s ezzel 
olyan értéktöbbletet nyer a kötet, 
ami külön-külön a Németh-publicisz-
tika legjobb darabjaiban sincs meg. 
Épp ezért nemcsak hogy indokolt a 
Németh-szövegek kötetbe gyűjtése, 
hanem nyilvánvaló veszteséget is je-
lentene, ha nem csinálnánk bel őlük 
könyvet. 

Németh Istvánt az emberek egy 
meghatározott rétege vonzza, csupán 
néhány erőteljes vonalból összeállí-
tott, de sohasem elnagyolt vagy fel-
színes, hanem a köznapiság burka 
alól mindig a lényeget felszínre ho- 
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zó portréi a valamilyen oknál fogva 
a társadalmi lét peremére szorult, 
magára maradó idős korosztály éle-
tét tárják elénk. Tulajdonképpen ha 
jobban belegondolunk, be kell lát-
nunk, hogy tucatemberek köznapi 
életei sorakoznak itt. Csakhogy ezek 
az átlagsorsok és ezek a köznapi em-
berek kinőnek a szürkeségb ől, és 
az olvasói érdeklődést tartósan éb-
ren tartó, leköt ő  élményekké válnak. 
Németh István teszi azzá belülr ől 
mutatva meg őket, s olyan rejtett 
tartalmakat hozva ki bel őlük, me-
lyek minden esetben a tartós embe-
ri értékek pártján állnak. Ezek az 
értékek napjainkban persze megle-
hetősen védtelenek, kiszolgáltatot-
tak, háttérbe szorítottak, s ezért a 
Németh-történetekb ől mindig kiol-
vasható bizonyos fokú heroizmus, 
ugyanakkor azonban rendre szomo- 
rú mesék ezek. De azért sohasem 
kétségbeesettek. Ellenkezőleg: ezt a 
világot a töretlen tartás fénye vilá- 
gítja be. 

Az Arcok zsebtükörben című  leg-
újabb Németh-kötetnek nyilván csak 
előnyére válik, hogy a különböz ő  ré-
tegekhez és körökhöz tartozó és kü-
lönböző  igényekkel fellép ő  olvasók 
számára egyaránt érdekes olvas-
mánynak ígérkezik, a csak időtöltés-
ből olvasgató éppolyan kedvvel for-
gathatja, mint a műalkotás rejtel-
mein szívesen eltöprengő  elmélkedő , 
s az sem fog csalódni, aki rólunk, 
a mi világunkról szeretne többet 
megtudni valamilyen hiteles forrás-
ból. Ennek ellenére szinte bizonyos-
ra vehető , hogy szűk szakmai körök-
ben ez a Németh-kötet sem fog az 
ünnepelt művek közé tartozni. De 
bizonyosak lehetünk abban is, hogy 
az olvasóközönség szívesen fogadja 
majd, s ez a portrégyűjtemény is 
a népszerű  olvasmányok egyike lesz. 
És ez nem kis dolog, ha tudjuk, 
hogy Németh István a népszer űsé-
get ezúttal sem színvonalbeli enged-
mények árán vívja ki. Mert részesül-
het-e nagyobb elismerésben ennél az 
író és a mű ? 

PODOLSZKI J ÓZSEF 

KÖDKERESŐ  JÁTÉK 

RÁBA GYÖRGY: Babits Mihály. 
Gondolat, Budapest, 1983. 

Értékeiben megcsúfolt, erkölcsében 
vesztes korunk tétova tekintet ű  em-
bere számára mérhetetlenül üdvös, 
ha kutató pillantását olyan értékte-
remtő  szellemi nagyságra vetheti, 
mint Babits Mihály. Némi bizako-
dással tölti el az a gondolkodó-al-
kotói helytállás, mellyel a huszadik 
század Jónásainak egyike ellentmon-
dásoktól sem mentes élete során 
felvállalta nem kevesebb, mint há 
rom évezred szellemi értékeinek kul-
túramentő  tettekhez történ ő  had-
rendbe állítását olyan hordamíto-
szokkal szemben, melyek az emberi 
Tétet és civilizációt végső  megsem-
misüléssel fenyegették. Nem lehet 
eleget hangsúlyozni, mekkora szük-
sége van napjaink elmechanizáló-
dott, életvitelét materialista kategó-
riákhoz idomítani kényszerült em- 

berének éppen e materializmus ál-
tal oly sokszor megcsúfolt szellemi 
kategóriákra, mint a remény, a szel-
lemi példakép vagy .a humanizmus-
tól felvértezett erkölcsi elszántság 
bátorító ideálja. Hiszen a nyolcva-
nas évek világpolgárának be kellett 
látnia, hogy anyagiasult létének esz-
közeivel immár képtelen hatásosan 
küzdeni a létét (újra és újra) fenye-
gető  veszélyek ellen, kénytelen be-
látni: egyetlen megoldás számára, ha 
újfent — mint a történelem válsá-
gos pillanataiban valahányszor — 
az értelemre apellál. Hiszen éppen 
anyagi érdekeltségű, multinacioná-
lissá iparosodott világunk hozta lét-
re — és fordította az ember ellen —
egyfelől a teljes megsemmisítéssel 
fenyegető  hipermodern pusztító 
fegyvereket, másfel ől a hatalmi 
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rendszerek totalitását, és csak a 
sorsunk felett önkényesen rendelke-
ző  földi istenek remélt rációjában 
bízhatunk, hogy megérjük a jöv ő  
századot is végzetes katasztrófa nél-
kül. Ám hogy a hatalmakat megnyer-
hessük a túlélés legmesszebb men ő-
kig szentnek érzett ügyéhez, infanti-
lis módon újra és újra bizonyítani 
kell, hogy az élet pótolhatatlan ér-
ték, és mint ilyen, nem lehet sem-
miféle hazardéria tárgya. És hogy 
valóban értékes, ahhoz a kultúra 
szolgáltat bizonyítékokat. De mivel 
emberi kultúránk évezredes értékeit 
a szellemi óriások életművei alkot-
ják, a fennmaradásért vívott min-
dennapi harcainkban tudnunk kell, 
hogy ha őrangyalok immár nem is, 
de a szellemi elődjeink — életmű-
veik révén — mindenkor mögöttünk 
állnak. Ott áll Babits Mihály is, a 
Szent Ágoston-i—kanti abszolút er-
kölcsiségbe vetett rendíthetetlen hi-
tével. Ezért tartom nagy dolognak, 
hogy irodalmi közelmúltunk e je-
les alakja — a centenárium kötelez ő  
protokolljain túlmenően — egyre 
inkább az érdeklődés középpontjá-
ba került, amit most megjelen ő  
életműsorozatának lelkes fogadtatá• 
sa bizonyít a legtanulságosabban. 

A Babits-reneszánsz feletti örö-
möm ellenére nem értem, milyen 
céllal került szellemi asztalunkra Rá-
ba Györgynek a Nagy Magyar Írók 
sorozatban megjelent Babits Mi-
hályról szóló kismonográfiája. Hogy 
aggályaimat pontosabban megfogal-
mazzam: miért került sor e köny-
vecske megírására, és miért éppen 
Rába György vállalkozott erre, az a 
Rába György, aki a Babits Mihály 
költészete 1903-1920 című  egyete-
mes érvényű  Babits-monográfia és 
ígért (és várva várt) folytatásának 
írója? De nemcsak e nagyméretű  
monográfia bizonyítja, hogy a Ba-
bits-kutatás messze meghaladta már 
a népszerűsítő  kiadványok szintjét, 
hiszen több mint tíz évvel ezel őtt 
Kardos Pál is közreadott egy — az 
addigi kutatások eredményeit ösz-
szegező  — értékes monográfiát. Ak-
kor mi igazolja a most megjelent 
kismonográfia létét? A legújabb 
kutatások legújabb meglátásainak 
közzétételi szándéka? (Ez lenne az 
egyedüli elfogadható érv, ám ezt is 
alaposan próbára teszi a babitsi 
életmű  1903-1920-as szakaszának 
folytatását ígérő, minden bizonnyal 
tágabb kitekintésű  könyv.) A köny- 

vecskének tehát minden más esetnél 
határozottabban kellene létjogosult-
ságát igazolnia az olvasó előtt. Saj-
nos, nem tudja igazolni! 

Rába György a rendelkezésére 
álló és több kötetre rúgó ismeret- 
anyagot csak úgy tudja egy „népsze-
rűsítő" kiadványba sűríteni, ha a 
pozitivista leíró módszerhez folya-
modik — mintegy „röviden elmesé-
li" a babitsi életművet. Ez a kétes ér-
tékű  gesztus mérhetetlen torzuláso-
kat okozott azzal, hogy kényszer űen 
mellőzve a plaszticitást, egysíkúvá 
tette a tárgyalt életművet. Mert egy-
síkúra sikerült ez az életm ű, nem is 
azért, mert — figyelmen kívül hagy-
va a monográfia mint műfaj sajá-
tos követelményeit — semmiféle kí-
sérlet nem történik társadalom- és 
művelődéstörténeti vonatkozások, 
netalán eszmetörténeti párhuzamok 
megrajzolására, az életműnek az 
időben történő  elhelyezését el ősegí-
tő  számos és számtalan kitekintés-
re, hanem mert magán a babitsi pá-
lyán belül sem sikerül okozatiságra 
épülő  rendszert létrehoznia. Más 
kérdés az, hogy a választott poziti-
vista módszertől — és a Nagy Ma-
gyar írók című  sorozat jellege mi-
att — naivitás ilyesmit akár re-
mélni is. 

A kismonográfiában központi 
helyre a babitsi költészet, e költé-
szet eszmei és tartalmi alakválto-
zatának a leírása kerül. És ez a do-
minancia mindenekelőtt az esszé-
író Babits rovására történik, és így 
a gondolkodó ember helyett az in-
tuitív emberre kerül a hangsúly. 
Kell-e külön hangsúlyozni, hogy nem 
ez a Babits Mihályról kialakított 
helyes kép? Kell-e külön hangsúlyoz-
ni akkor, amikor maga Rába György 
is bizonyította már előző  könyvé-
ben, hogy másként, másmilyen súly-
ponteltolódásban látja az életm ű  lé-
nyegét? 

A kismonográfia többi hibáját 
— melyek lényegében erre a téves 
beállításra vezethet ők vissza — már 
csak érintőlegesen említem. Mivel 
csak nagyon durva körvonalaiban 
jelenik meg előttünk Baibts Mihály. 
a gondolkodó, nincs is alkalom a 
szellemi párhuzamok megrajzolásá-
ra sem. Igaz, hogy szerz őnk kétszer 
is foglalkozik — bár mind a kétszer 
csak az említés szintjén — e kínál-
kozó párhuzamok legfontosabbiká-
val, a Babits—Szekfű  szellemi köl-
csönhatással, de a Babits—Lukács 
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György, a Babits—Kassák Lajos 
vagy a nagy példakép és követő i kö-
zött fennálló, nagyon is ambivalens 
viszony keretein belül a Babits—Né-
meth László, a Babits—Hallász Gá-
bor vagy a Babits—József Attila kap-
csolat már csak néhány közhelysze-
rű  megállapítás erejéig kerül szó-
ba, hogy a Babits és az Ezüstkor 
nemzedéke között létrejött, nem ke-
vésbé szövevényes viszonyra már 
utalás se történjék. 

A vitatott kismonográfia legta-
lálóbb részleteit a regényértelmezé-
sek — mindenekelőtt a Halált iai-
nak az elemzése — képezik. A tö-
mörség, melyet a zárójeles utalá-
sok tesznek nyitottá, itt mintha el ő-
nyére válna a műnek. Ugyanakkor 
az is igaz, hogy szerzőnk itt szinte 
teljesen elveti a pozitivizmus leíró 
módszerét, és a szó legnemesebb 
értelmében regényértelmezést ad. 
És hogy Rába György ezeken az ol-
dalakon csakugyan elemében van, 
mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy a legtöbb téves felfogással ép-
pen a regények kapcsán számol le. 

Hogy a sokat kárhoztatott és ez 
esetben is alapvető  módszerbeli hi-
bának felrótt pozitivista leíró mód-
szerről ne csak elvontan essen szó, 
álljon itt néhány példa annak il-
lusztrálására, hogy a modern iroda-
lomtudomány számára ez ma már 
a járhatatlan utak egyikét jelenti. 
Rába György, hogy a leírás sivársá-
gát ellensúlyozza, nemegyszer szin-
te metafizikai régiókba emelked ő  
fejtegetésekbe bonyolódik, melyek 
sok esetben a tautológiától sem 
mentesek. Az Ősz és tavasz között 
című  versről például így ír: „Az 
esztétikai kontrasztok: a tragikusan 
rettentő  és a mindennapian kissze-
rű  kölcsönös visszhangja s még in-
kább e visszhangok ismétl ődése kép, 
ritmus és szólamkincs polifóniáját 
a látószög állandó módosítása és az 
értékek cserélgetése útján már így 
is a fúgai ellenpontozás fokára 
emeli." (305-306.) De a következő  
„magyarázatot" sem könnyebb nyo-
mon követni: „Ugyanakkor A szö-
kevény szerelem a dalformát is me-
részen megújítja, minthogy az ér-
zelmi háborgás dallamképéül az is-
métlések szabálytalanul váltakoz-
nak, a dikció melodikussága pedig 
a kijelentésekkel disszonanciában 
elégiába hajló tragikumot sugall." 
(300.) És amikor a könyv nagyobb 
részében lépten-nyomon ilyen elvont  

fejtegetésekre bukkanunk, akkor a 
tényszerűség, mindaz, ami evidens, 
egyszerűen háttérbe szorul és leg-
feljebb egy fél mondat erejéig tör-
ténik rá utalás. A két világháború 
közti irodalom „őrszeme" című  fe-
jezet a következő , sokat ígérő  meg-
állapítással kezdődik: „A legélesebb 
cezúrát Babits forradalmak el őtti 
és utáni pályájának kritikai felfo-
gásában láthatjuk." Sokat ígér ő  
megállapítás, ami azonban megma-
rad puszta megállapításnak, részle-
tezésével adós marad a könyv. 

A fent említettek els ősorban nem 
a babitsi életműhöz közelítő  iroda-
lomtudós hibái — jártasságát e te-
rületen Rába György több ízben is 
bizonyította már —, sokkal inkább 
a rosszul kijelölt feládat blaszfémi-
ái. Vajon érdemes-e az evangéliumi 
tanítást kivonatolni, amolyan köz-
keletű  tanmesékké egyszerűsíteni? 
Vajon érdemes-e egy európai méret ű  
gondolkodó életművét prózai esz-
közökkel (újra) elmesélni? És főleg 
érdemes-e akkor, ha az, aki az élet-
mű  bemutatására vállalkozik, birto-
kában van az ismeretek összehason-
líthatatlanul magasabb szintjének 
is? 

Rába György kismonográfiája 
nem a szellemi értékeket védelmez ő  
Babits Mihályt állítja elénk, nem azt 
a Babits Mihályt, aki rendületle-
nül hitt az emberi méltóságban és 
a ráció felsőbbrendűségében, aki az 
egyre inkább elsötétülő  európai ég-
bolt - alatt is értékőrző  kwldetéstu= 
dattal, erkölcsi példaként állt az 
összekuszált hétköznapok nagy pró-
batételt jelentő  valóságában, és aki-
nek személye egy Thomas Mann 
személyével mérhet ő  csupán. Ez 
nem az a Babits Mihály, akiről a 
tanítvány Szerb Antal már 1927-ben 
Az intellektuális költő  címen olyan 
értő  és lényegretörő  tanulmányt írt. 
„Könnyű  dolog •a középszerű  ember 
költőnek spontánnak, ösztönösnek, 
nem tudatosnak lennie — írja Szerb 
Antal —; ő  az éltető  irracionális ré-
tegekből oly messzire szakadt, hogy 
nyugodtan vallomásozhatja minden 
érzését verseibe, hiszen a bennük 
csörgedező  ösztön oly ártatlan, 
olyannyira elbírja a napvilágot , oly 
kevéssé 'eruptív — de mit tehet az, 
aki földrengéseket, gyilkosságokat, 
ütközeteket hordoz magában, és 
föld alatti titánok leláncoltságával 
rokon? Ha nincs meg benne Ady 
titáni bátorsága, g őgje és harci vá- 
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gya, az okosság apollinikus várába 
menekül, és csak sejteti szörnyű  
tengereit." (Gondolatok a könyvtár-
ban. Bp. 1971. 213-214., A kiemelés 
az enyém — M. F.) 

Ehelyett mit kapunk mi? Egy 
komplex életmű  jószerével csak ki-
hasított szeletének újratermelési kí-
sérletét, amivel — sajnos — nem 
tudunk mit kezdeni. 

MÁK FERENC 

VARÁZSKOROK 

SÜTŐ  ANDRÁS: Az idő  markában. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 

Sütő  András munkásságával, külön-
ben nem először a huszadik század-
ban, egy nemzetiségi keretek között 
élő  magyar népcsoport szellemisége 
szerzett magának polgárjogot az 
egyetemes magyar irodalomban, s őt 
hitünk szerint az emberi egyetemes-
ség színe előtt. Polgárjogot szerzett, 
minthogy az alkotó személyiség át-
ütő  erejével, a művekben testet öltő  
erkölcsi és esztétikai értékek egye-
temes igényességével szól hozzánk, 
szól Európához és a nagyvilághoz. 
Egy történelmi Pillanatra Süt ő  And-
rás írásaiban kapott igazán «hangot 
mindaz, amit a romániai magyar-
ság tapasztalt és átélt, amit emléke-
zetében és álmaiban őriz, amire tö-
rekvései irányulnak. Nemcsak nép-
szerű  lírai szociográfiájában és tör-
ténelmi drámáiban, amelyek már 
idegen nyelvű  közösség elé is eljutot-
tak, hanem irodalmi esszéiben, pub-
licisztikai írásaiban és útirajzaiban 
is. Belőlük adott közre, Ablonczy 
László válogató-szerkesztő  munkája 
nyomán egy nagyobb gyűjteményt 
a Szépirodalmi Kiadó. 

A kötetnek jellegzetes címe van, 
akár egy múltba tekint ő, mégis a 
jelennel viaskodó drámai mű  címe 
is lehetne: Az Idő  markában. Az Idő  
itt a nagybetűs Történelmet jelenti, 
amely összegyűjt és szétszór népe-
ket, felépít és letarol kultúrákat, 
amelynek romboló hatalma ellen 
küzdeni a legnemesebb emberi vál-
lalkozások közé tartozik. A maros-
vásárhelyi magyar író is érzi a tör-
ténelem kegyetlenül szorongató ha-
talmát, látja azt, hogy a körülötte 
élő  nemzetiség miként fogyatkozik 
meg kultúrájában, miként válik fa- 

1984. 

kóbbá ajkán anyanyelve, s ha már 
látja, ha már érzi az Id ő  fojtó szo-
rítását, hát megpróbál ellene küzde-
ni. Sütő  András értekező  prózája, 
esszéírása, irodalmi publicisztikája 
eredendően közösségi jellegű  (ahogy 
közösségi törekvéseket, célkit űzése-
ket képvisel elbeszélő  vagy dráma-
író művészete is). Egy emberi közös-
ség jelene és jövője iránt érez fele-
lősséget, elkötelezettséget; irodalmi 
tanulmányaiban, emlékező  írásai-
ban vagy éppen interjúk sorában 
ennek a közösségnek a gondjai és 
törekvései foglalkoztatják. Írókról 
és művészekről — a többi között Ke-
mény Zsigmondról, Orbán Balázsról, 
Tamási Áronról, Veres Péterről, Asz-
talos Istvánról, a fest ő  Nagy Imré-
ről — beszél, nyitott koporsóknál 
vesz búcsút barátaitól, írótársaitól, 
ifjúságának emlékeit gyűjti egybe, 
távoli országokban szerzett élmé-
nyeiről számol be, valójában mégis 
mindig az anyanyelv sorsáról, a ro-
mániai magyarság helyzetéről, ten-
nivalóiról ad számot. 

Elbeszéléseinek, drámai művei-
nek és személyes dolgairól számot 
adó esszéinek mozgósító szerepet 
szán, azt akarja, hogy alkotásai em-
beri helytállásra neveljék azt a kö-
zösséget, amelynek elkötelezte ma-
gát. „Az én vágyam az volt — mond-
ja a drámáiban testet ölt ő  szándék-
ról Varázsköreim című , vallomásos 
esszévé alakított nyilatkozatában —, 
hogy színháztermeinket olyan soka-
ság vegye birtokába, amelynek nem-
zetiségi eszmélete a kollektív sorsvi-
selés (és alakítási szándék) jegyében 
radikalizálódik. Sajátosságunk — te-
hát önmagunk — méltóságának im- 
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már meg-meglobbanó közösségi tu-
datával." Irodalmi tanulmányainak, 
útibeszámolóinak és önéletrajzi val-
lomásainak gyűjteményét is a legne-
mesebb „pedagógiai" szándék hatja 
át, az erdélyi magyar író azt akarja, 
hogy gondolatai és eszményei közös-
ségi felismerésekben és elhatározá-
sokban éljenek tovább. „Varázskö-
rei" egy virtuális „nemzetpedagógi-
ai" katedrát vesznek körül, és erről 
a katedráról olyan igazságok hang-
zanak el, amelyekre nemcsak a ro-
mániai magyarságnak, hanem a 
többségi nemzetnek, az egyetemes 
magyar szellemiségnek is figyelnie 
kell(ene). Sütő  András igazságai 
ugyanis nemcsak a „sajátosság mél-
toságát" képviselik, hanem magát 
az emberi méltóságot, és nemcsak 
egy nemzetiség érdekeit fejezik ki, 
hanem egyetemes emberi érdekeket 
is, minthogy a politikai méltányos-
ság, a kölcsönös megértés, a kultu-
rális és történelmi értékek megbe-
csülése olyan ésszerű  és humánus 

• normákat jelentenek, amelyeknek e 
drámai módon megosztott világban 
általánosan is érvényesülniök kel-
lene. 

Sütő  András szavának többnyire 
elégikus lejtése van, mégsem a pa-
nasz a jellemző  rá, hanem a bizta-
tás, a reménykeltés, az erőtadás. En-
nek a biztató reménynek a mozgósí- 

tása érdekében tartja számon és vi-
lágítja meg szüntelenül az erdélyi 
magyarság hagyományait, szellemi 
múltjának és jelenének igaz érté-
keit. Az erdélyi magyar kultúra ér-
tékekben gazdag múltját idézi fel, 
az anyanyelvi oktatás nagyszerű  pél-
dáira — így .a Bethlen Gábor alapí-
totta nagyenyedi kollégium kultú-
rateremt ő  hatására — figyelmeztet, 
az erdélyi magyar politikai gondol-
kodás időszerű  örökségét — például 
Kemény Zsigmond politikai józan-
ságát és realizmusát — idézi olvasói 
emlékezetébe, a népszolgálat és a 
szülőföld iránt érzett h űség gyönyö-
rű  művészi dokumentumait — Ta-
mási Áron vagy Asztalos István 
munkásságát — ajánlja a jelenkor 
figyelmébe. Mindezt azért, hogy a 
hűség és a szolgálat évszázadokon 
átívelő  szelleme eleven maradjon a 
jelenben, a Történelem és az. Id ő  
szorításában is. Érvei meggy őző  erő-
vel hangzanak, és nemcsak érvelésé-
nek logikája győzi meg olvasóját, ha-
nem előadásának érzelmi ereje, -nyel-
vi gazdagsága és tisztasága is. Süt ő  
András irodalmi tanulmányaival, 
emlékező  írásaival, útirajzaival a 
magyar esszéirodalom lett gazda-
gabb: a Nagyenyedi fügevirág és a 
Perzsák írójának minden bizonnyal 
a modern magyar szépirodalom 
klasszikus mesterei között van a 
helye. 

POMOGÁTS BÉLA 

MÉLTÓ EMLÉK EGY NAGY KÖLTŐNEK 

TÜSKÉS TIBOR: Nagy László. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1983. 

Nagy László korai halála hihetetle-
nül nagy vesztesége a modern ma-
gyar költészetnek. Az élet és az élet-
mű  változtathatatlan lezárása iroda-
lomtörténeti értékelését mindinkább 
sürgetővé tette. Tüskés Tibor vállal-
kozott arra a nagy 'feladatra, hogy 
— mint ahogy ő  is megjegyezte — 
„életművét a maga lelkiismeretének 
és ízlésének mérlegére helyezze". Az 
irodalomtörténész esetleges hide-
gebb szemléletét, ridegebb okfejté- 

sét erősen színezte az esszéíró Tüs-
kés Tibor vallomásos megértése. 

Minden író, költő  megértéséhez 
kulcsot adnak a gyerekkori évek, 
emlékek, hatások. Ezt a termé-
szetes, közhelyszerű  igazságot Nagy 
László esetében még hatványzottab-
ban figyelembe kell vennünk. Felső-
iszkáz a Bakonyalja és a Kisalföld 
tájszépségeit, a paraszti világ és a 
szűkebb család mindennapi s egy-
szerre kegyetlen-költ ői élményeit ad- 
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ja a későbbi költőnek. Tüskés nagy 
alapossággal gyűjti össze Nagy Lász-
ló gyerekkori emlékeit, interjúinak, 
önvallomásainak ideillő  részeit. Ezek 
valóban fontosak, magyarázzák a 
költő  sorsát, verseinek egy-egy mo-
tívumát. A korai betegség, halálkö-
zelség, érzékenység, szorongás, kép- 
zelőerő , karácsonyesték, gyerekjáté-
kok hatása mellett talán az egyik 
legfontosabb az, hogy miként veszi 
észre a természetben rejlő  szépet és 
a kézműves mesterségek alkotásait. 
Életét s költészetét szigorú erköl-
csi elvek szerint formálja. Hatnak rá 
a népi hiedelmek, a tájnyelv, a szü-
lőföld élő  népköltészete, aztán a pá-
pai diákévek olvasmányai, Arany Já-
nos Családi köre stb. Természete-
sen szinte felsorolhatatlan az a sok 
életrajzi mozzanat, környezeti ha-
tás, a költő  által később elmondott-
leírt gyakori élmény, melyeket az 
irodalomtörténész nagy igyekezettel 
összegyűjt. Teljesen egyet kell érte-
nünk 'vele. Legfontosabbnak termé-
szetesen a költ ő  vallomásait érezzük. 
melyek nemcsak költői szépségük 
miatt maradnak meg az olvasóban, 
hanem a költői mű  értelmezésében 
is nagy szerepet játszanak. így pél-
dául végtelenül érdekes a költő  visz-
szaemlékezése a maga József Attila-
olvasmányaira. 

A költői pálya ívének a megraj-
zolása a könyv legfontosabb felada-
ta. Tüskés megkeresi a korai verse-
ket, melyekben a szerelem ezernyi 
árnyalata és kétkedéssel vegyes is-
tenhit élt. Követi a költ ő  útját, a 
pesti kollégiumi éveket, az Iparm ű-
vészeti Főiskola szerepét kiemelve. 
Kezdettől fogva nyomon követhető  
Nagy László vonzódása a képz őmű  
vészethez. Kmetty és Barcsay a ta-
nára. S a „hamupipőkesorsú" fia 
talok közt — most már csak költ ő  
akar lenni. Az első  folyóiratközlések 
kapcsán éppen visszatekintve érde-
kes a Nagy László-kortársak alak-
ja például a Valóságban és Lukácsy 
Sándor bemutató cikke. Egyetértve 
Tüskéssel — még jelentősebb a Ső -
tér István által szerkesztett Négy 
nemzedék című  antológia, melyben 
a Szület ő  arcok között szerepel Nagy 
László mint a negyedik, legfiata-
labb nemzedék tagja. 1949-ben meg-
jelent első  verskötetét, a Tűnj el, fá-
jást Faludy György és Keszi Imre 
felemás kritikával fogadja. A ne-
gatív értelemben változó politikai 
és társadalmi légkörben szerencsés  

módon jut el Nagy László Bulgáriá-
ba, ahol a népköltészet igazán jelen-
tős, megtermékenyítő  hatással van 
rá. A kutató e könyvben rengeteg 
fontos mozzanatra figyelmeztet (így 
például Nino Nikolov bolgár költő  
vallomását is idézve). Az ötvenes 
évekbeli sematikus szemlélet alól 
Nagy László sem vonhatta ki magát, 
de önkritikáját jól jelzi, hogy kés őb-
bi köteteibe e verseit és fordításait 
nem veszi fel, tehát nem vállalja 
őket. Költészetében a küszködés mo-
tívuma erősödik, verseiben komo-
rabb élményeket rögzít. Déry Tibor 
ír először A nap jegyese című  Nagy 
László-kötetr ől jelentőségéhez mél-
tón. 

Bár talán túlzottan a költő  élet-
rajzának kisebb-nagyobb részei áll-
nak Tüskés Tibor monográfiájának 
középpontjában, nem szorul háttér-
be az irodalmi kapcsolatok, köl-
csönhatások, stílusfejlődés vizsgála-
ta sem. Megtudjuk, hogy Nagy Lász-
ló miként foglalkozik Whitman, 
Apollinaire, Majakovszkij, a biblia 
olvasása közben a bonyolultabb rit-
musképletek megformálásával; s 
hogyan váltja fel a hagyományosabb 
költői eszközöket a vízió, a látomás. 
A mai magyar líra egyik sajátos lá-
tomásos „hosszú verses" kifejezési 
lehetőségeit kutatja. Ahogy Tüskés 
Tibor is hivatkozik erre, ki kell 
emelnünk azt, hogy úttörő  módon, 
csaknem irodalomtörténeti jelent ő -
ségű  tettként Bori Imre elemezte 
Juhász Ferenc és Nagy László költé-
szetének újszerűségét, látomásos 
hosszú verseit. Valószínűleg még 
alaposabban, részletesebben lehe-
tett volna Bori Imre tanulmányának 
a magyar líra megítélésében betöl-
tött szerepét vizsgálni. Tüskés helye-
sen veszi észre Juhász Ferenc és 
Weöres Sándor ihlet ő  szerepét és 
a Deres majális szinte líratörténeti 
jelentőségét. A pályaképhez termé-
szetesen hozzátartoznak a korabeli 
kritikák is. A monográfus olykor ta-
pintatból elhallgatja — pedig talán 
nem kellene — a Nagy Lászlót mél-
tatlanul bírálók nevét. Csak így idé-
zi: „az Élet és Irodalom kritikusa" 
„melegházban nevelt vadvirágok-
nak" nevezi a költő  verseit. Aztán 
„világnézeti fejlődése megrekedt". 
írták. Az a véleményem, hogy nem-
csak a kritika történetének kellene 
pontosan megnevezni az igazi érté-
keket figyelembe nem vev ő  kritiku- 
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sok nevét, hanem a Nagy László pá-
lyáját megrajzoló monográfusnak 
is. 

A műfordítás is fontos fejezete 
Nagy László életművének. A bolgár 
népköltészet különösen megtermé-
kenyítő  hatásáról már volt szó. 
Emellett elsők között García Lorca-
fordításait, majd Rimbaud, Apolli-
naire, Corso, Jeszenyin és mások 
meghódítását nem szabad elfelejte-
nünk. Gondolatébreszt ő  ötleteket 
ad Tüskés Tibor Janus Pannonius 
Búcsú Váradtól című  verse külön-
böző  fordításainak összevetésével. 
Természetesen ez egy önálló tanul-
mány feladata lehetne. De Tüskés 
érdeme e gazdagság, ezerszín űség, 
sokféle tekintés. Hasonlóképpen ere-
deti és érdekes Nagy László költ ő-
elődjeihez való kapcsolatának emlí-
tése. S csaknem középponti jelentő-
ségű  a költő  és a népiesség viszonyá-
nak elemzése; ez a megtermékenyí-
tő  hatás József Attila és Bartók nép-
költészettel való kapcsolatához ha-
sonlítható. A monográfiában vissza-
térnek Nagy László önvallomásai, 
a költészetről szóló írásai, prózai 
megnyilatkozásai. Ezek az idézetek 
jól illeszkednek a pályaképbe, ma-
gyarázzák a versrészleteket. 

Tüskés Tibor verselemző  készsé-
gét többek között a Versről versre 
című  kötetének elemzései is bizo-
nyítják. Itt is azt érezzük, ha módja 
van elidőzni például a Búcsúzik a 

lovacska hatalmas lírai látomását 
elemezve, kitekintve Huszárik Zol-
tán kisfilmjére és Kondor Béla ké-
peire, tovább kellene lépnie. Milyen 
jó lenne önálló tanulmányként ol-
vasni e fej tegetését! Tüskés tömör 
verselemzéseiben itt, Nagy László-
monográfiájában tanulmánygazdag-
ságú ötletek halmozódnak fel. Egy-
egy sorára, mondatára érdemes oda-
figyelnünk. A monográfia egy má-
sik, különösen fontos momentuma 
Nagy László és a kortársak kapcso-
latának összegyűjtése, ábrázolása. 
Szereti Kondor Béla festményeit, 
irodalmi estjein Czine Mihállyal, 
Kiss Ferenccel szerepel együtt, bú-
csúzik elhunyt írótársaitól, így Ta-
mási Árontól stb. S a monográfia 
utolsó fejezetében mind drámaibb 
erővel érezzük a költ ő  szavainak iga-
zát: „Jönnek a harangok értem." Ál-
landóan búcsúzik, búcsúztat, halál 
közelségben él. A Versben bujdosó 
korszaka után a „diderg ő  ezüstfiú" 
játékos, ironikus verses dísztávira-
tokkal, vidám üzenetekkel lepi meg 
barátait. Gyakori a prózavers utolsó 
éveiben. Ötvenévesen Csoóri Sándor 
köszönti. 1978. január 30-án halt 
meg. 

Utóélete gazdag. Ezt jelzi Tüs-
kés szép kötete is, melyb ől legerő -
teljesebben a költő  emberi alakja, 
egyénisége vetítődik elénk. Úttörő  
munka. Méltó emléket állít Nagy 
Lászlónak. 

SZEKÉR ENDRE 

ŐSI HITVILÁGUNK REKONSTRUKCIÓJA 

DIÓSZEGI VILMOS: A pogány magyarok hitvilága. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983. 

A pogány magyarok hitvilága már 
több évszázada felkeltette a magyar 
tudósok érdeklődését. Megfelelő  for-
rásanyag híján azonban tudományos 
vizsgálatra nem kerülhetett sor. A 
XVIII. század végén Sajnovich Já-
nos és Gyarmathy Sámuel megkezd-
ték a magyar nyelvnek a finnugor 
nyelvekkel való összehasonlítását, 
ami néhány évtized múlva az össze-
hasonlító vallástörténeti kutatásokat 
vonta maga után (Horváth. István, 

Ipolyi Arnold). Meg kell azonban je-
gyezni, hogy ekkor még a „magyar 
sámánhit" elmélete nem tudomá-
nyos összehasonlító kutatások ered-
ménye volt, csak feltevésen alapult, 
miszerint a finnugorok és a törökök 
sámánhitűek, a magyarok pedig finn-
ugorok és rokonai a török népeknek, 
következésképpen az ősmagyarok 
vallása nem lehetett más, mint a 
sámánhit. 
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Az összehasonlító valláskutatás a 
húszas évek elején kezdődött el Ró-
heim Géza munkásságával. đ  kitűnő  
ismerője volt a szomszédos népek 
hiedelmének, de kevésbé ismerte a 
szibériai népek hitvilágát, ami azt 
eredményezte, hogy a sámánhittel 
kapcsolatos hiedelmeknek csak tö-
redékeit mutatta ki a magyar hitvi-
lágban. 

Népmesekutatók (Solymossy, Hon-
ti) szintén próbálkoztak részletkér-
dések megoldásával, melyeket saját 
kutatási területük vetett fel, de gyor-
san arra a megállapításra jutottak 
— helytelenül —, hogy a néprajzi 
adatok alkalmatlanok őstörténeti 
összehasonlításra. Ennek következ-
tében a néprajzkutatók csupán 
anyaggyűjtésre és anyagközlésre szo-
rítkoztak. Diószegi szerint viszont 
a pogány magyarok hitvilága, ha 
egyáltalán megismerhető  több mint 
ezer évvel ezel őtti jelenségek re-
konstrukciója alapján, úgy elsősor-
ban a magyar néprajzi anyag (a nép-
hit, népszokások, gyermekjátékok, 
mesék stb.) alapján tárható fel. Meg-
állapítja, hogy a pogány magyarok 
hitvilágának megismerése lényegé-
ben összehasonlító kutatás eredmé-
nye, vagyis össze kell hasonlítani a 
magyar népi kultúra jelenségeit a 
környező  népek megfelelő  művelő -
dési jelenségeivel. Ha a magyar je-
lenségek a szomszédjaink népi m ű-
veltségéből nem származtathatók, 
akkor a rokonnépeink sámánhitének 
megfelelő  képzeteivel 'kell egybevet-
ni azokat. Diószegi ezen módszer 
alapján indult el kutatásai során fel-
dolgozva azt a hatalmas anyagot, 
amelyet a több mint 1200 tételt szám-
láló sámánizmusról szóló irodalom 
tartalmaz, illetve azt a 14 000 sámán-
tárgyat és leírást, amelyet a világ 
múzeumai őriznek. Kiegészítő  ada-
tokat három szibériai (1957, 1958, 
1964) és egy mongóliai (1962) tanul-
mányút során gyűjtött. A szerző  az 
adatok ismeretében hangsúlyozza, 
hogy a sámánisztikus világkép, mely 
a pogány magyarság világfelfogásá-
nak gerincét alkotta, aligha lehetett 
homogén, hiszen maga a pogány ma-
gyarság sem volt az. Rámutat arra 
is, hogy az ősmagyarok már a hon-
foglalás előtt kapcsolatba kerültek 
tételes vallásokkal, így a zsidóval, 
sőt a kereszténységgel is, aminek fel-
vétele után a pogány hitvilág foko-
zatosan pusztulásnak indult. Lassan 
megszűnt az egykori világkép (vagy- 

is a benne való hit) és egyre in-
kább alkotóelemeire bomlott, me-
lyek azonban más formában — hie-
delmek, hiedelemmondák, rituális 
énekek, mesemotívumok — éltek to-
vább s napjainkig megőrződtek a né-
pi kultúrában. Ez a néprajzi anyag, 
kiegészítve a nyelv, az írásos emlé-
kek, régészeti kutatások idevágó adá-
taival, szolgáltatja a forrást, mely-
nek komplex vizsgálata révén re-
konstruálja Diószegi az egykori ma-
gyarok hitvilágát. 

Összehasonlító vizsgálatait a vi-
lágmindenség és a világfa képzeté-
vel kezdi. Hiedelemmondáinkban, 
mesekincsünkben, sőt népművésze-
ti tárgyainkon is egyaránt ismert az 
„égig érő  fa" vagy „tetejetlen . fa" 
motívuma ágai között a holddal és a 
nappal. Noha a világfa vagy életfa 
képzete az indoeurópai népek köré-
ben is ismeretes, a fa csúcsán vagy 
ágai között elképzelt égitestek azon-
ban csak a magyar falklórban és dí-
szítőművészetben találhatók, az in-
doeurópai népek körében ismeretle-
nek. Ezzel szemben az urali rokona-
ink, valamint a szibériai népek köré-
ben pontosan a magyar képzetet és 
ábrázolási módot találjuk. Mindez 
azt igazolja, hogy a világfa képzete 
kétségtelenül régi sajátossága a sá-
mánhitű  népeknek. Ezt támasztják 
alá a régészeti anyagok is. (Egy 
Mokrin környéki avar sírból előke-
rült csonttégelyen kilenc fa látható 
bal oldalán körrel [a nap], jobb 
oldalán félhold alakú vonallal.) 

A sámánhitű  népek „világfája" 
összeköti az alsó, a középső  és a 
felső  világot. Diószegi részletesen vé-
gigmegy a rokonnépeknél a világfa 
, ;alsó világának" (kígyók—gyíkok-
békák országának") bemutatásában 
és megállapítja, hogy a magyarság 
hasonló alsóvilág hite ugyancsak a 
honfoglalás előtti időkre nyúlik visz-
sza, tehát alkotója volt a pogány 
magyarok világképének. 

Tanulmányának terjedelmesebb 
része A pogány magyar táltos alak-
jának elemzése. A táltos a magyar 
néphit szerint eleve emberfeletti er ő-
vel rendelkező  lény. A szerző  bemu-
tatja, hogyan kapja a leendő  táltos 
a tudományát (a jelölt huzamos al-
vása, testének szétdarabolása, .a je-
lölt „fölös" számú csontja); ,a táltos 
felavatásának körülményeit (az égig 
érő  fa megmászásának képzete, a 
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feljutás próba volta, melynek célja 
az ég lakóinak való bemutatkozás és 
a jelölt vérrel való befröcskölése, 
„felavatása", hogy megkapja a tudo-
mányát). Diószegi elemeire bontva 
mutatja ki a finnugor és török né-
peknél a hasonló motívumokat. Az 
említett népeknél azonosságot mu-
tat a táltos felszerelése is: a táltos 
dobja, melynek varázsereje volt, ma-
gához idézhette a természetfeletti lé-
nyeket, gyógyíthatott és a táltos a 
varázsdobra ülve hagyta el a földet, 
a dob tehát a táltos hátasállatát, 
„táltosilovát" jelképezte. 

A táltos fejviseletének (toll, szarv) 
képzete etnikus jellegű, az egész ma-
gyar nép körére kiterjed, ugyanak-
kor — állapítja meg Diószegi — a 
szomszédos népek nem ismernek ha-
sonló hiedelmet; a lucaszék vagy 
egyéb eszköz segítségével meglesett 
boszorkány tejessajtárt, tejmer ő t, 
tejescsuprot stb. visel a fején. 

A táltos fája a sámánisztikus vi-
lágképben tulajdonképpen azt az  

utat jelképezi, amelyen a táltos vagy 
az imádsága az égbe megy. 

A táltos tevékenységénél a révü-
lést (a szellemektől való megszállott-
ság), a táltos állatalakban való vias-
kodását és a táltos énekét (az indu-
latszóval történő  szellemidézés) 
érintő  kérdéseket tisztázza a szerz ő  
gazdag példatárral. A sokirányú vizs-
gálódás eredményeként hitvilágunk 
egész sor vonásáról derül ki, hogy a 
honfoglalás korára nyúlik vissza, 
hogy a pogány magyarság hitvilágá- 
ba tartozott. Ez pedig azt jelenti, 
hogy a mai magyar népi kultúrának 
van egy ősi rétege, mely a sámánhit-
ből ered: ez volt a pogány magyar-
ság hitvilága — állapítja meg össze-
gezésül a szerző . 

A könyv végén gazdag szakiroda-
lom és érdekes képmelléklet találha-
tó. A pogány magyarok hitvilága gaz-
dag példatárával és világos, tudo-
mányos megalapozottságú következ-
tetéseivel a maga nemében egyedül-
álló alkotás a magyar néprajzban. 

SÁRVÁRI V. ZSUZSA 

TANULMÁNYOK A GYERMEKJÁTÉKOKRÓL 

Gyermeki játékok. Válogatott néprajzi és m űvészettörténeti tanulmányok. 
Népművelési Intézet, Budapest, 1982. 

A gyűjtemény tanulmányai a század 
első  évtizedeinek népi gyermekjáté-
kaival foglalkoznak, kivéve néhányat 
(Kiss Lajos: Sárkányozás, sárkány-
készítés, 1964; Sándor Mihályné: Kó-
rójátékok Berettyóújfaluban, 1962), 
melyek a közelmúltat idézik. Mon-
dani sem kell, hogy az olvasó szá-
mára az előbbiek jelentik az igazi 
értéket, hiszen a leírt játékok nagy 
része ma már ismeretlen. A szer-
kesztő, Zelnik József célja egyfel ől 
éppen ezeknek a hozzáférhetetlen, 
számunkra már többé-kevésbé is-
meretlen játékoknak a feleleveníté 
se, megismertetése, másrészt ezek 
a nehezen hozzáférhető  írások to-
vábbi tájékozódásul is szolgálhat-
nak játékkincsünk gyűjtésénél. 

A kész, drága játékok a játék iga-
zi rendeltetését nem töltik be, hiszen 
a gyerekek játékaikon keresztül ala- 

kítják ki a társadalomhoz és kultú-
rához való viszönyukat. Utánzó já-
tékaikkal, eljövendő  munkájukra, 
hivatásukra készülnek fel. Ennek 
következtében a kész játék szellemi 
elszegényedéshez vezet a gyermek-
nél, akadályozza a teremt ő  képzelet 
kifejlődését. A népi játék mindig 
szimbolikus, a konkrét tartalom 
mellett létezik egy kiegészítő  jelen-
tése is; a fadarab, kocka így válhat 
a játék hevében autóvá, vagy a baba 
jelenthet egyszerre tornyot is stb. 
Kezdetben ugyan a játéktevékeny-
ség a felnőttek dolga, ők készítet-
ték (ma veszik!) a játékot, majd .a 
fejlődő  gyermek elérkezik az után-
zó játék korhatárához, amikor csak 
a játék anyagát veszi a feln őttek vi 
lágából. Vonatkozik ez a szöveges 
játékokra is, ahol az utánzás nem 
sokat törődik a szövegek tartalmi 
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jelentésével, a gyermek számára 
fontosabb a ritmus lüktetése, a dal-
lam és a mozdulatok sorrendje. Szép 
példája ennek a Vikár Béla gyűjté-
séből ismert „Ispiláng, ispiláng, is-
pilángi rózsa" kezdetű  gyermekjá-
tékdal, mely a német „Ich spiel ein, 
ich spiel ein, ich spiel eine Rose ..." 
kezdetű  dal átvétele. 

A századforduló táján a falusi 
gyermek játékai a közvetlen környe-
zet (por, sár, homok), a növényi és 
állati eredetű  anyagaira terjedtek 
ki. A növények virágát, termését, le-
velét, szárát (fűzfabarka, akácvirág, 
szarkaláb, keserű  lapu, pipacs, ra-
gadós muhar, békafű, bab, csutka, 
dió, nád stb.) használták fel játék-
anyagul. Az állati eredet ű  anyagok 
is könnyen hozzáférhet őek vontak 
(csont, szór, toll, tojás stb.). Az így 
készített nyilak, parittyák, kardok, 
nádpuskák, csutkababák, szalmagyű-
rűk, ciroklovacskák, babkalárisok, 
dióhéjból készült ugró békák stb. a 
legkedvesebb játékok közé tartoz-
tak. 

Nagy Rózsa Gyermekjátékok cí-
mű  tanulmányában azokkal a játé-
kokkal foglalkozik, amelyekkel a 
gyerekek magukat díszítették. Ilyen 
célból készültek a rozsszalmából a 
különféle gyűrűk, karkötők, lapule-
vélből esernyők, kukoricacsuhából 
kosarak, gyermekláncf űből nyak-
láncok stb. A gyermek utánzókész-
sége jut kifejezésre ezeknél a játé-
koknál is. 

Kiss Lajos foglalkozik a falusi 
gyerekek egyik legkedvesebb tava-
szi játékával, a sárkányozással,' 
részletesen bemutatja a sárkányké-
szítés módját is. 

A városi gyerekek játékairól is 
olvashatunk a gyűjteményben. A  

játszóterekre szorult gyerekek já-
tékai anyagban, formában is eltér-
nek a falusi gyerekek játékaitól. 
Ilyenek a csoportjátékok; Komám-
asszony, hol az olló; a sánta isko-
lázás; különböző  zálogosdik; labda-
játékok; papírból készült csákók, 
suhintók, papírnyíl stb. Itt kell ki-
emelnünk egy számunkra sem ér-
dektelen tanulmányrészletet, mely-
ben Rijekának és környékének (Ika, 
Lovran, Opatija) gyermekjátékait is 
megemlíti a tanulmányíró. Noha 
már a tanulmány elején megjegyzi, 
hogy a tengerparti gyerekek nem 
sokat játszanak, horgásznak inkább 
és a . zsákmányt értékesítik. Egy 
eredeti játékukat azonban leírja a 
gyűjtő , ez a pisá: 30-40 centiméte-
res oldalhosszal négyzetet rajzol-
nak, melyet egy keresztvonal négy 
részre oszt. Ezután felállnak a já-
tékosok és 8-10 lépésről pénzt dob-
nak egy fához vagy oszlophoz. Akié 
a legközelebb esik hozzá, az az első  
és ilyen sorrendben kezdik a játé-
kot. Mindenki felszedi a pénzét és 
most az ábrába dobják. Aki bele-
talál, elteheti a pénzét, aki kívül dob-
ja vagy a vonálra, annak ott marad 
a pénze és a játék végén ugyanab-
ban a sorrendben, ahogy a pénzdo-
bálás történt, az ott maradt pénzt 
a játékos mutat& és hüvelykuj-
ja összeszorításával megfricskázza, 
hogy a megrajzolt négyzetbe kerül-
jön. Ha ez sikerül, elteheti azt a 
pénzt is, ha nem, jön a következ ő  
játékos. 

A gyűjtemény 16 tanulmányát 
rajzok, fényképek teszik szemléle-
tessé, hogy a különféle, már szinte 
feledésbe merült játékok szabályait 
felújítsák az érdeklődőknek és ez-
által megőrizzék népi kultúránk egy 
részét. 

SÁRVÁRI V. ZSUZSA 

MÓDSZERTANI SOKOLDALÚSÁG 

FILIBERTO MENNA: Tekstovi o modernoj umetnosti. 
Muzej savremene umetnosti, Beograd, 1984. 

Filiberto Menna, a kiváló olasz mű- 
vészettörténész nem ismeretlen ha- 
zánkban. Nyolc rövidebb-hosszabb 

tanulmányán kívül két könyve ol- 
vasható szerbhorvát nyelven. A ri- 
jekai Dometi című  folyóirat 1981- 
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ben teljes egészében közölte A kri-
tika kritikája című  művét, majd pár 
hónapja a belgrádi Studentski iz-
davački centar megjelentette Az esz 
tétikai társadalom megjövendölése 
című  kötetét. Alighogy elolvastuk 
ez utóbbit, megtudtuk, hogy az Egye-
temista Művelődési Központ meghí-
vására Menna több el őadást tartott 
Belgrádban. Ebből az alkalomból . 

adott ki tőle a Modern Művészetek 
Múzeuma egy újabb könyvet, mely 
rövidebb esszéiből tartalmaz hatot. 

Egy kicsit különös ez a hirtelen 
felélénkült, már-már divatízű  érdek-
lődés Menna tevékenysége iránt. 
Azt hihetnénk, hogy ez azért van, 
mert divatos jelenségekkel foglalko-
zik, vagy divatos álláspontot képvi-
sel, figyelmesebb tanulmányozás 
után azonban kiderül, hogy egyikr ől 
sincs szó. Igaz ugyan, hogy saját be-
vallása szerint is aktuális művészeti 
jelenségeket vizsgál, azokhoz keres 
történeti hátteret, de rendre az tör-
tént, hogy mire szerbhorvátul meg-
jelentek művei, már egészen más 
volt a világ művészetében az aktuá-
lis. Másrészt azt hiszem, álláspontja 
sem nevezhető  divatosnak, mert 
rendkívül sokrétű  művészetkutató 
módszere mögött végighúzódik az 
a meggyőződés, hogy mindenhez, 
így a divathoz is maximálisan kell 
viszonyulni. Ezt támasztja alá töb-
bek között az a tény is, hogy azon 
kevesek közé tartozik, akik radikáli-
san érvelnek a mai művészetet uraló 
új festőiség divatja ellen. Minderről 
arra kell következtetnünk, hogy a 
jugoszláv olvasó figyelmét nem 
Menna tevékenységének felszíne, ha-
nem inkább szemléletének szélessé-
ge és mélysége vonzza. 

Ezt kell megállapítanunk új esz-
székötetének olvasása közben is: 
Menna írásait széles körű  szakmai 
tájékozottság és módszertani sok-
oldalúság jellemzi, de írásai soha-
sem hatnak tudálékosan, mert m ű-
vészetkutatói apparátusa egy rend-
kívül éles, sémamentes megfigyel ő -
képesség alá rendelődik. Különösen 
vonatkozik ez els ő  esszéjére, mely-
ben a Die Brücke nevű  német mű- 

vészeti csoporttal foglalkozik, párhu-
zamot vonva a germán expresszio-
nizmus és egyes korabeli francia 
művészeti jelenségek között. Tájéko-
zottsága abban jut kifejezésre, hogy 
az expresszionizmust zseniális pon-
tossággal helyezi el a német műve-
lődéstörténetben, éleslátásáról pe-
dig akkor győződhetünk meg, ami-
kor összehasonlítja Kirchner és Ma-
tisse világát. Tökéletes vizuális érzé-
kenységről tanúskodó apró finomsá-
gokat fedez fel, s e tapasztalatokat 
azután fokozatosan szélesíti ki álta-
lános érvényű, .a modern művészet 
további menetét alapvetően megha-
tározó alternatívákká. Kristálytisz-
tán fogalmaz például, amikor azt 
írja, hogy „Matisse nyelve áthatol-
hatatlan és csak önmagára vonat-
kozik. Ezzel szemben az expresszio-
nisták nyelvezete önmagán túl-
mutató és referenciális: az a felada-
ta, hogy a német kultúra uralkodó 
tendenciájával összhangban üzenete-
ket és jövendöléseket közvetítsen". 

Másik esszéjében Moholy-Nagy 
László vizuális elméletét méltatja, 
nem hallgatva el a magyar m űvész 
munkásságában tapasztalható bel-
ső  ellentmondásokat sem. Ezt az 
írását a programozott művészetről 
szóló eszmefuttatás követi, melynek 
legfőbb értékét abban látom, hogy e 
szellemtelen irányzatban a leglénye-
gesebb momentumra hívta fel a fi-
gyelmet: a gépiességen túlmutató vé-
letlen üdítő  szerepére. Alaposan 
megváltozik Menna módszere és 
hangneme, amikor Roy Lichtenstein 
és Joseph Kosuth világának értéke-
lésére kerül sor. Közvetlen meglá-
tásait ezúttal a modern nyelvészet, a 
szemiotika és az analitikus filozófia 
nyelvén fogalmazza meg, de ami 
még fontosabb, ezekben az es -szék-
ben merül fel A modern m űvészet 
analitikus vonulata című  főművé-
nek gondolata, melyet a szakiroda-
lom a hetvenes évek egyik legfonto-
sabb művészettörténeti munkája-
ként tart számon. Menna művészet-
történeti esszéinek szerbhorvát ki-
adása rendkívül fontos adalék e ki-
váló könyv pontosabb megértéséhez. 
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Előfizetési felhívás 
Az Üzenet című  irodalmi, művészeti, kritikai és társa-

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

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

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

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 taglalásának 
a fóruma legyen. 

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

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

Az Üzenet szerkeszt ősége 
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