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HOLTI MÁRIA

MEGÉRKEZÉS
I.
LÁZ
A gyerek láza csak nem akart csökkenni, napok óta harmincnyolc-negyven körül járt. Pálosné már az el őző héten kihívatta az orvost, az orvos nagy kelletlenül ki is jött a tanyára a térdig ér ő hóban. Tüdőgyulladást állapított meg, felírta a gyógyszereket, Pálosné lelkére kötötte a teákat, a prizniceket és akadékoskodás nélkül zsebre vágta a bizonytalan mozdulattal átnyújtott borítékot. Pálosné jól hallotta, ahogy kint berúgta
a motort, veszettül ugatta a kutya. Elment.
Éjszakáját a gyerek mellett töltötte. Túl sok dolga ilyenkor télen
nem is akadt, az a pár tyúk, két malac pillanatok alatt megvan, aztán
elmegy a postára. Ilyenkor télen a kihordó is olyan rúgdfelhagydott
módon látja el a dolgát. Addig a gyerek rendszerint az iskolában van.
Mióta a gyerek otthon nyűgösködik-lázaskodik, egészen megváltozott a napirendje. Átjött egy-egy szomszéd, mindenki tanácsolt valamit,
ami az ő vagy hozzátartozójuk életét mentette meg hasonló esetben, de
amiről az orvostudománynak halvány g őze sincs. Fűteák és hasonlók,
aztán ahogy jöttek, el is oszlottak. Éjjelre a Gazsit beengedte a konyhába, amitől a kutya annyira megillet ődött, hogy a küszöbön letopogta
a mancsáról a havat.
Éjfél körül a gyerek teste tüzelt. Ekkor ijedt meg el ő ször igazán;
ébresztgetn:i kezdte a gyereket, hogy legalább megkérdezze, akar-e valamit. Örült, ha bármit is kért, a beszéd valahogy megnyugtatta, még ha
a gyerek nyűgösködött is. Amíg beszél, addig nem történhet semmi baj.
De már nem beszél.
Felzörgette az egyik szomszédot. Nem tette szívesen, de most hajtotta a félelem.
•— Orvos kell — nyögte.
Éppen most? Ki megy be most a faluba?
Orvos kell — hajtogatta eszel ősen.
Tisztán hallotta, amint a szomszéd odabent öltözködni kezd, itt
vékonyak az ablakok. Aztán látta, amint a szomszéd elrohan. A' falutitkárért ment, felkelteni.
A hóban a titkár sem vállalta az autóutat, láncai sincsenek, meg
aztán a lánccal sem menne sokra a térdig ér ő hóban. Ellenben szólhat
egy traktorosnak, ha az vállalja, hát vigye.
A titkár felzörgette a fiút. A fiú álmosan, gatyában kászálódott
elő .

Beviszed a gyereket a kórházba — kiabálta a titkár. — Sürg ős.
Történjen bármi is az úton, ha a fene fenét eszik is, a gyereket leadod a kórházban.
Pálosné bebugyolálta a kislányt, aki már alig lélegzett. Tüzelt a
kis test. A gyereket a vezet őülés mellett helyezték el. Pálosné felkuporodott a nyitott hátsó részre. Az els ő hóakadálynál sokáig vesztegeltek,
az asszony benyitott a kis fülkébe. Megtapogatta a féltenyérnyi kis homlokot, megérintette a szájával is. Már nem is volt forró, inkább valami
furcsa tapintása volt a homloknak, olyan, amit semmihez sem tudott
hasonlítani.
Fordulhatunk vissza — suttogta a havat lapátoló traktoros felé.
— Semmi értelme.
Semmi?
Hát...
267

A fiú elkáromkodta magát, de még idejében eszébe jutott a titkár.
Dühbe gurult:
Ide figyeljen, nekem azt mondták, hogy a gyereket le kell adni,
ha a fene fenét eszik is. Hogy maga most itt mit mond, az egy cseppet
sem érdekes, a traktor ugyanis az enyém.
A kicsorduló könnyek odafagytak az arcára, de az asszony egyre
csak hajtogatta:
Mondom, hogy elkéstünk. Semmi értelme. Nézze meg maga is,
azután beszéljen.
A fiú berúgta a motort, az imbolygó szerkezet hatalmas döccenéssel beindult. Még kicsit lassítani is kellett, hogy az asszony is felugorhasson.
Újabb hóakadály. A traktoros lekapta a gépház két oldalára fülekként felt űzött két lapátot, az egyiket az asszony kezébe nyomta. A holdvilág .meg-megcsillant a vason, a fiú kiabált:
Az istenit, gyorsabban lapátolja.
Pálosné ismét könyörg őre fogta:
Meghalt, meghalt.
Ásás közben a fiú még meg is taszította Pálosnét, gy űlölködve mo-,
rogta:
— Nekem megmondták, a gyereket le kell adni, ha a fene fenét
eszik is.
Nem kellett sokáig várni az ügyeleten. Óvatosan lehámozták a gyerek takaróit. Mire az orvos is el őkerült, Pálosnét ,kiküldték a vizsgálóból, a traktoros kényelmesen elhelyezkedett az ajtó el őtt. Tisztán
hallotta, ahogy az orvos a n ővéreknek mondja:
Hát ezek is megfogták az isten lábát. Az utolsó percben. Nem
érte volna meg a reggelt.
Ahogy ezt hallotta, felugrott, összecsapta a bokáját, és a zárt ajtó
felé kiabált:
— Kérem, nekem megmondták, hogy a gyereket le kell adnom, ha
a fene fenét...
Pálosné a túloldali padon a padlócsempét fürkészte. Ben ő tt homlokát kiverte a veríték.

II.
MEGÉRKEZÉS
Bertáné minél id ő sebb lett, annál többet és gyakrabban gondolt a
lányára. Ritka levélváltásuk semmiképpen nem volt alkalom arra, hogy
tisztába jöjjön lánya életkörülményeivel, de még családi állapotával
sem. Egyszer — még régen — Vicus mintha azt írta volna, hogy a
filmben dolgozik, semmi többet, csak így, szárazon, a filmben. Tudomásul vette a közlést, de ett ől nem lett semmivel okosabb, elvégre nagyon
tág fogalom ez a meghatározás. Látott néhány mozifilmet, az elejükön
tele voltak mindenféle névfelsórola
ssal, de ha jól emlékszik, a neveknek
csak a fele vonatkozott a szerepl őgárdára, a többi mind a közrem űködők közül került ki. Úgy okoskodott, ha Vicus a szerepl őkhöz tartozna,
a színészekhez, akkor talán többet és b ővebben írna sikereir ől, szerepeiről, mint így, tehát csakis a közrem űködők társaságához tartozhat.
Vicus hazalátogat Kanadából. Tizenöt évnél is több, hogy kivándorolt, körülbelül öt éve jelentkezik is levélben nagy néha. Tavaly egy
képeslapján azt indítványozta, hogy szereltesse be a telefont, majd ő ,
Vicus, gondoskodik az anyagiakról. Azért is szeretné a telefont, mert
nem erő ssége a levélírás; akkor akár naponta is felhívhatná, úgyis
örökösen arról panaszkodik, hogy ritkán ír. Bertáné egy ideig eljátsza268

dozott a gondolattal, hogy állandó telefonkapcsolatba kerül a lányával,
de aztán úgy döntött, hogy azzal csak egy csomó újabb kiadást venne
a nyakába. Már a készülék havi alapbére is. Csak nem képzeli Vicus,
hogy havonta megküldi neki a számlát, azonkívül ki tudja, hogyan
és ,miiként mennek ezek az államközi pénzátutalások, a dollármilliós
klíringcsekkek mellett hogyan is festene az ő telefonszámlájának az
alapbére egy utalványon. A bankvilágban nem is vennék talán komolyan,
már az első papírkosárban elsüllyedne az átutalás. Mindezeken túl, Vicust
alig is ismeri, Vicus jobbára intézetekben n őtt fel, s amikor végre magához vette, vissza, az egész közeledés fordítva sült el, jóllehet süteménnyel várta tizenhárom éves lányát annak idején. Vicus csak izgettmozgott a széken, ideges volt, és s űrű kapacitálására, hogy vegyen csak,
neki sütötte, Vicus azt mondta, köszöni szépen, de már evett, egyáltalán
nem éhes, egyébként már mennie is kell, különtornája van délután
ötkor. Éppen négyre járt, így Bertáné is belátta, hogy :kár er ő szakoskodnia, Vicus felkapta a kardigánját, megsimogatta a macskát, aztán ahogy
jött, kiszökdécselt az ajtón. Bertáné hosszan nézett utána, a szeméhez
kapott, hogy ellen őrizze, sír-e, de nem, a szeme száraz maradt. Ezen
elcsodálkozott egy ideig. Talán el ő bb kellett volna azt a süteményt megsütnie, gondolta, úgy öt-hat évvel azel ő tt, akkor talán még elfogadta volna a
Vicus. Később akkor hallott a lányáról, amikor az kivándorolt, valami
hivatalos papírokat kellett aláírnia, miszerint ő , az anya, önálló keres ő ,
saját lakással, a lánya tehát nem tartozik gondoskodni róla. Meglepte
a hivatalos szerveknek ez a figyelmessége; egyszer űen emlékeztették valamire, ami magától soha nem jutott volna az eszébe. Hogy Vicus tulajdonképpen a lánya, akinek adott esetben gondoskodnia kellene róla.
aztán jött az a telefonötlet. Csak nem gondolja Vicus komolyan, hogy
ő itt bárkinek is telefonálgatna, legfeljebb a kórházba, ha rosszul érzi
• magát. Ki tudja, a hívására kijönnének-e, miért is, ha maga a beteg
hív. Az pedig, hogy Vicus maga ugrassza az orvost, Kanadából telefonáljon rá az ügyeletre, hogy a Hámor köz négybe azonnal menjenek ki,
ugyancsakfurcsán venné ki magát. Meg is .írta Vicusnak, hogy ha már
kapcsolatba szeretne vele jutni, akkor mégiscsak célszer űbb a levél. Egy
levélbe azt és annyit ír, amit és amennyit akar, az nem befolyásolja a
portót. Vicus után majd egy egész esztendeig nem jelentkezett, ebb ől Bertáné azt a tanulságot sz űrte le, hogy a lánya egyetért vele.
És most Vicus hazajön. Nem tudja még, hogy végleg jön-e vagy
csak úgy, látogatóba, majd eld ől. Két egész hónapja volt arra, hogy
felkészüljön Vicus érkezésére. De mi lesz akkor, ha egy rakás apró
gyerekkel jön, akik esetleg feldúlják a nyugalmát, összegázolják a kertet, agyonnyaggatják a macskát, annyira, hogy az állat a végén kénytelen lesz. ellógni? Azok ott Amerikában mind nagy kutya- és macskapecérek. Végül úgy döntött, hogy kár idegeskednie, amíg nem fontos; •a
legtöbb és legokosabb, amit tehet, hogy felejthetetlen fogadtatásban részesíti Vicust pénzt, fáradságot nem sajnálva. Süteményt is süt, több
félét, hadd lássa a lánya, hogy az anyja egészen jól megvan egyedül is.
Elkövetkeztek a lázas készül ődés napjai, hetei. Az els ő lakásban,
amely már majd egy éve lakatlanul állt, kicserélte a függönyöket, megolajozta az ajtókat, hogy ne nyikorogjanak. Vett egy kisebb .h űtőszekrényt, mert valahol egy képeslapban olvasta, hogy azok odaát, Amerikában, még a fogmosó vizükbe is jégkockákat raknak, és nagyon szeretik a gyümölcsös gizgazokat, jegelve. Vicusnak semmire nem lesz szüksége, maradjon bármeddig is, 'azt a fogadtatást megemlegeti, amíg él,
elvégre csak egy anyja van az embernek.
Bertáné alaposan kimerült a készül ődésben, ismét érezte a visszereit, ismét szednie kellett a szívtablettákat. Az érkezés el őtti éjszakán
már aludni sem tudott, annyira kikészítette a készül ődés. A nap folyamán mint valami ellen őr-felügyel ő, úgy járkált a lakásban, kereste az
eligazítani-elrendezni valókat. De igazítanivaló már nem akadt semmi.
Késő délután eszébe jutott, hogy valójában nem is tudja, pontosan
hány órakor érkezik Vicus, és azt sem, milyen irányból, autóbusszal,
tagival jön-e, esetleg felveszi valaki ismer ős az állomáson. Sajnálta, hogy
ezt a fontos dolgot nem tisztázták idejében. Este tíz körül, az el őző
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napi álmatlanság, a majd kéthónapos megfeszített készül ődés annyira
levette a lábáról, hogy le kellett feküdnie. Az udvari ajtót nem zárta
be, az els ő lakás kulcsát jól Tátható helyre kiakasztotta, az ajtó mellé,
a kulcszászlóra cédulát t űzött. A cédulára felírta az istenhozottat, jó
pihenést kívánt reggelig. Alig várom, hogy ,megölelhesselek — írta még
a cédulára mintegy ellensúlyozandó a tényt, hogy le kellett feküdnie.
Vicus éjfél el őtt érkezett, a kapunál kifizette a taxit :a repül őtértől.
Megtalálta a kulcsot, a cédulát, azután nekigyürk őzött a nagy bejárati
ajtó kinyitásának. Egyedül volt, a holdfény körbearanyozta árnyékát a
meszeletlen falon. Sokáig küszködött a rozsdás zárral, de az ajtót nem
sikerült kinyitnia. Valamelyes zajt :is csaphatott, mert sorra felugattak
a közeli kutyák, aztán megindult a kapun át a hálóinges-gatyás emberek
áradata. Szomszédok.
Vicuska! Nahát, isten hozta. Nem nyílik a zár? Adja csak, majd
én...
Az ajtót nem sikerült kinyitniuk.
Nincs sok időm — Mondta Vicus ;szabadkozva. — Hajnalban.
már megyek is, hatkor indul a gépem tovább. Legkés őbb fél négyre taxii
kellene, hogy idejében kiérjek a géphez.
Annyi baj legyen, Vicuska, majd meglesz nálunk. Úgy látszik,
nagyon mélyen alszik az édesanyja. Majd én kiviszem a géphez, ne
aggódjon — mondta a fels ő szomszéd, aki ügyetlenül bemutatkozott,
miközben felkapta Vicus parányi b őröndjét. — Jöjjön csak, érezze magát otthon nálunk.
A hirtelenében megvetett ágyba Vicus ruhástól d őlt bele. Azt álmodta, hogy hazaérkezett, és hogy minden nagyon-nagyon, felejthetetlenül szép.

MICSODA KOPÁR VIDÉK
Péter nyugtalanul izeg-mozog a mókusálarc alatt, viszket is a b őre
a kocsimelegben, de sehogy sem tud hozzájutni. Kieszeli, ha folyton
fintorog a mű anyag lemez mögött, valamivel elviselhet őbb ez az utazás,
de hát ott van a lombos-bojtos plüss mókusfarka is, azzal sem tud mit
csinálni, hol ide, hol oda csapja az ülésen, az anyja mellett. Az elsuhanó villanyórákon már háromnegyed nyolc, már csak egyetlen negyedórájuk maradt. Elgondolja, milyen simán odaérhetnének id őre a D
terembe, ha leállítanák az egész forgalmat, az összes többi kocsit, ők
pedig akadálytalanul suhannának a villanyrend őrök végig zöld sorompóin,
hármas sebességben. A legrosszabb, hogy nem láthatja az anyja arcát,
mert még otthon felöltöztek, hogy majd az öltöz őhelyiség keresgélésével
se töltsék az időt. Anya arcán a dominó álarc csupa fehér és fekete,. Péter :a maga részér ől soha nem látta ályen elegánsan fekete-fehérnek,
legfeljebb családi temetéseken, de azokra jobb nem gondolni.
Itt vagy, Mókikám.
Iszonyú messzeségből hallja az anyja hangját, mintha egy cseresznyedunsztos aljáról beszélne. Kész hülyeség ezzel a dunsztossal, nem is
tudja, hogyan juthatott eszébe ez a hasonlat. Megvan:, ezt is anyától
tanulta, ő hasonlítja a hangját újabban hol ehhez, hol ahhoz. Ma, öltözködéskor például azt mondta, hogy úgy nyikorog a hangja, mint a
csavarhúzóé. Csavarhúzó? — kérdezte vissza. — Az. A parafában. Úgy
látszik, csak azért, mert ő tizennégy éves, anya azt hiszi, bármit mondhat neki. Éppen itt tartott gondolataiban, amikor a anyja egy kicsit
meglökte, és a bal oldali lelógó mókusfül igazi veszélybe került, már-már
azt hitte, leszakad, és akkor hiába az egész mókusöltözet, hiába a tökéletes, lombos farok, a kis, csillogó, élesre fent körmöcskék, hiába a . ,dió
a zsebeiben, akár meg se jelenjen ezen az álarcos hacacárén.
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Ezt az álarcos hacacárét az anyja szervezte. Mama sokat adott
arra, hogy az intézeti rendezvényeken meg is jelenjen a t őrre elvárt módon: Időben, olcsón és ízlésesen öltözve, és az ilyen alkalmakkor, mint
ez a mai is: felismerhetetlenül.
Mégsem szakadt le az ecsetszer űen bojtos fül, mikor anyja másodszor is meglökte. Igaz, hirtelen fékezés volt, majdnem nekiszaladtak
egy keresztesnek öltözött jelmezes alaknak, aki valósággal imbolygott
az úttesten. Anya idejében lefékezett, de nem kiabált ki a lehúzott ablakon a téli estében. Újabb villanyóra, nyolc óra kilenc perc múlva, a
házak valahogy alacsonyabbak lettek, és alacsonyabbak a járdaszegélybe
ültetett kopasz, nyomorult szederfák is, a növényvilág kisemmizettjei.
Más fákat bezzeg nem mernek ennyire elkefefrizurásítani, csupa balek,
esetlenül az égnek mered ő balek. Péternek szinte elszorult a torka, szinte
maga sem vette észre, ahogy kiszalad a száján:
Micsoda kopár vidék!
Már miért volna kopár, Mókikám? — kérdezi jó id ő múlva az
anyja. — Hát nem csillognak a kirakatok? Nézd, abból a moziból például éppen most jönnek ki, figyelj csak, rengeteg alátnivaló, mennyi
élmény — a fekete-fehér dominó a foga közt sz űri . a szavakat, egy-egy
kanyar el őtt az órájára néz. Péter azt hitte, az anyja mindezt csak azért
mondja neki, hogy elterelje aa figyelmét az id ő múlásáról, hogy szóval
tartsa, mintegy kábulatban, ahogy annyiszor tette az elmúlt évek során,
mikor szinte havonta nőtte ki a ruháit, akkor is az id ő t szerette volna
késleltetni, mintha az id ő valóságos tárgy volna, ami megérinthet ő , megragadható, visszafogható, jelen id őben is elképzelhet ő . kedvünk szerint
ráncigálható rongy volna, holott egyáltalán .nem az, éppen ellenkez őleg,
sokkal testetlenebb valami. És akkor egy ilyen dominó! Jó lett volna
megtorolni ezt a kegyes csalásnak is beill ő viszonyulást az id őhöz, valami szelíd gorombaságon törte a fejét:
Azok ott, a mozinál, jegyüzérek.
A dominó megremegett, a remegést a gázpedál verte vissza: nem
kellett volna odáig elmennie, hogy irányítani próbálja a fia véleményét.
Már egészen közel voltak a D teremhez; sz űrte a szavakat, ahogy kérdezte:
Honnan tudod te azt, Mókikám?
Mit hogy honnan?
Az üzéreket vagy micsodákat, amit az el őbb mondtál. Honnan
tudod?
A mókusálarc zavarba jött. Olyan hirtelenül fordult a jobb oldali
szélvéd ő felé, hogy vízszintes ingaként kileng ő csimbókos füle ostorszerűen csattant a dominóálarcon:
Hát mit gondolsz, mib ől veszem a diapozitívokat, ha nem az
ilyen pénzekb ől?
Gyorsan, szinte hadarva ejtette ki a mondatot, hogy minél el őbb
túl legyen rajta. A sietséggel több legyet is ütött egy csapásra: tudomására hozta az anyjának, hogy ő iás dolgozik, igaz, csak vasárnaponként,
és azt is jelezte, hogy az anyja által az iskolatáskájába csempészett tízes-húszasokkal nincs mit kezdenie. Amíg az apja hazajárt, más volt a
képlet, de a válás óta már a kötelez ő látogatásai is elmaradtak, és elmaradt a nagyvonalúan, az elegáns, merített papírú borítékokban átadott
pénz Is, amihez — hogy enyhítsen szorongásán -- mindig hozzátette:
„Nem kötelez ő eltolni. Össze is gyűjtheted." — Ez a mondat volt a bélyeg a borítékon.
A dominó a fékre lépett, s mintha már elfelejtette volna az el őbbi
párbeszédet, vidáman kiugrott •a kocsiból, el őzékenyen a mókus ajtajához lépett, és óvatosan tartotta a kilép ő mókus farkát és fülét, mint két
törékeny virágot. Volt valami cinkosság abban, ahogy dominókezével
Péter lapockája alá csapott az aszfalton:
Úgy látom, még mindened megvan. Mit gondolsz, nekem is?
A dominó kett őt perdült a tengelye körül, a téren a vasoszlopra
szerelt villanyórán pontosan nyolc volt. Akadtak még futva érkez ő-sur-
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ranó jelmezesek, köztük olyan is, aki csigának öltözött. Pillantásra se
méltatták egymást, a jelmezek egymással versenyezve kaptattak fel a széles
lépcsőkön. A hacacáré színhelyén, a nagyteremben, ahogy Péter nevezte,
a dominó a mókusfülre hajolt:
Nem csiripelni összevissza. Még felismerhetnek.
Világos. De ... ha apa is idejönne?
Nem hiszem. Ha mégis, akkor felismerhetetlenül tökéletes jelmezben lesz. Ebben mindig nagy, utánozhatatlan volt.
Péter akkorát bólintott, hogy a bojtos-lombos ecsetek a dominóra
csapódtak. Eszébe jutott, hogy ott attól a perct ől kezdve egyedül lesz,
mint egy tökéletesen puszta szigeten, függetlenül a tehenészfiúk, kardinálisak kéznyújtásnyira lev ő kavargásától; tilos megszólalnia, tilos megkérdeznie például a katicabogárnak öltözött alaktól, hogy hogy van.
Különben akár fel se öltözött volna, akár itt, mindenki szeme láttára
letéphetné magáról ezt a tökéletes (mókusjelmezt, taposhatna a bajuszkákon, a rojtokon és bojtokon, máris mehetnének vissza a villanyórák,
a megstuccolt szederfák sorfala közt, aszfaltzebrákon át. Semmi futkosnivalója a dominó után. Már az el őbb majdnem elkövetett egy kapitális
hibát: .inkább megszokásból, mint meggy őződésből homlokon csókolta
az anyját, pontosan a dominó egy fehér pettye fölött, gondolatnyit meggörnyedve, hiszen a dominót öt. egész centivel már túln őtte. A megkezdett mozdulat .szökellésbe torkollt. Szörny ű elképzelni is, mi történt volna, ha történetesen befejezi a mozdulatot: az összekoccanó-súrlódó álarcok alatt nevetség tárgyává válnak. Még idejében észbe kapott, és a
megmenekülés felett érzett öröm, a megkönnyebbülés apró hullámai járták át. Amilyen gyorsan csak tehette, elvegyült a színes tömegben. Úgy
lépett el az anyjától, mintha a tömeg sodorná, holott tudta, hogy err ől
szó sincs, beállt egy sokszarvú busónak öltözött alak kíséretébe. Megtetszett a busójelmez az infánsn ők, a bohócok és a vándorcigányok,
rek között. A dominó gyakorlott szeme is a busóra siklott ; és azonnal
észrevette, hogy a kellékek eredetiek, és a kezében tartott bot azoknak
a frissen nyesett fáknak az egyikér ől származik, melyek miatt. Móki kopárnak nevezte a városi tájat.
Éjfél körül, mintegy véletlenül, Margó mellé csipódott a mókusjelmez, és a dominófülre hajolt:
Azt hiszem, az a busó ott apa.
Szólt 'hozzád?
Nem, de mintha akart volna. Csak meggondolta magát.
— Képzel ődsz, az arcát nem is láttad. đ sem a tiéd.
Ez igaz. Én pedig igazi mókus vagyok. Az az alak pedig ott —
a busóra mutatott -- nem igazi busó. -- Péter rojtos-bojtos fülei az ajtó
felé hátráló alak irányába lendültek. — Én szólok neki.
A dominó figyelmesen nézte a menekül ő alakot, egészen addig, amíg
az el nem tűnt a teremb ől, és a mókust egy bohóccsoport el nem sodorta
mellőle. Két óra körül ismét összetalálkoztak, a kis bárban.
Szomjas vagy, igyunk valamit?
Menjünk haza — suttogta Máki kiszáradt torokkal.
Ahogy akarod — válaszolta az asszony, és a szakadt fül ű fiút
maga előtt lökdösve az EXIT felirat felé igyekezett.
A város aludt, az utcai villanyóra el őtt a dominó kapkodva belökdöste a kocsiba az elképedt fiút, és szinte még ugyanabban á pillanatban indított is. Útközben csak egyszer törte meg a csendet, a még mindig kivilágított mozi tájékán:
Azt hiszem, még 'sincs igazad. Mégsem kopár ez a vidék.
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SÁRVARI ZSUZSA

NÉGYSOROSOK
NÉLKÜLED
Ki hisz a szavak perg őtüzében,
égre emelt tekintetekben,
összekulcsolt ujjakban,
s önmagukban?

TÓPARTON
Őszi es ő től rozsdás fűzfák hajolnak a bepárásult víz tükrére.
Még álmodik a tó.
Hajnali leheletét töröld le szemüvegedr ől .. .
Kit érdekel, hogyan ébredtél?

FUKAR ID ŐM UJJAI KÖZÖTT

BIZTATÓ

Nincs remény, félelem bennem.
Múltamat, jöv őmet elfeledem.
Semmit sem gondolok,
s egyszerre .minden k őkemény lesz.

Ha feltámadunk
büntető időnk végén,
semmi sem ismétl ődik,
Minden a régi marad.

VÉGÜL
Csak az a jó, ami volna,
de jöv őjét elárulja
tenyerem iksze,
..ipszilonja.

Ha visszaadsz magamnak,
lehetek a sorsomé
e hol-volt,
hol-nem-volt világban.

DAR ŐCZI ZSUZSA

FEGYVEREKRŐL

ÜZENETEK P. J.-NEK

hang hang búzaszál
őszi meleg halál
tenyerében kisfiú
holdvetést kaszál
szó vörög páncélon
jég dörög lágy hajú
késlevel ű kukoricaszár

hogy tanítást vállalhassak
leszoktattál a szavakról
testem k ővé s űrűsödött
hogy repülni tanítottál
a vasgolyóból kihallom

a. félénk kopogást cs őrverdesést

hang hang búzaszál
arasznyi ágyú
auíkto fást röpít
hályogos holdba
leopárdpupilla
folttalan néma

engem nem ment meg a nikotin
látnom kell mi ebből kikél

hang hang búzaszál
pengék csöndje

káromkodik pedig
csak unatkozik
a színpadon nem
eszik nyilván ott
hol lelki
szükségét végzi

(madárszárny tolla lerveo őre írta
mint János Mester faágai
a Bach-muzsikát)

SZKECSS
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KÉZFOGÁ SOK
MILORAD PAVIC

KAZÁR SZ ŐTÁR
(RÉSZLET)
BRANKOVI•Ć AVRAM (1651-1689) — e könyv íróinak egyike. Bérbe fölfogadott diplomata Edirnében és Konstantinápolyban a Portánál, hadvezér az
osztrák—török háborúkban, polihisztor és erudita. Brankovi ć alapítói képmása a Szent Paraskeva templomának falán állt Kupinikban, a Branković ok örökös birtokán. A kép úgy ábrázolta, amint rokonaival szablyáján
ajánlja fel Szent Petka templomát ükanyjának, a szerb despotaasszonynak
és szentnek, a kegyes Angelina anyának.
Források: Az Avram Brankovi ćra vonatkozó adatok szerte az osztrák hírszerzők jelentéseiben találhatók, f őként azokban a közlésekben, amelyeket a badeni
herceg és Veterani tábornok számára Nikon Szevaszt, Brankovi ć egyik írnoka állított össze. Oláhországi krónikájában és terjedelmes szerb krónikáinak azokban a
részleteiben, amelyek, sajnos, napjainkra elvesztek, némi helyet biztosított rokonának, Avram Brankovi ćnak Brankovics György gróf (1645-1711) is. Brankovi ć utolsó
napjait szolgálja, Averkije Szkila vívómester írta le. Brankovi ć életének és m ű ködésének kronológiáját legkönnyebben annak az írásos gyónásnak az alapján lehet felállítani, amelyet Lengyelországból küldött az ipeki pártriárkának Nikoljei Teoktist,
Avram Brankovi ć másik írnoka, valamint egy, a Szent Illés próféta csodáit bemutató ikon alapján, mivel Brankovi ć életének eseményeit a védszentjének életéb ő l
vett jelenetekhez igazította, és az erre vonatkozó adatokat a kép hátuljára jegyezte
fel.

„Avram Brankovi ć a szerb császárság bukása és török uralom alá
kerülése után délr ő l a Duna mellékére költözött családból származik" —
áll Nikola :Szevasztnak a bécsi udvarhoz intézett bizalmas jelentésében.
„E család tagjai, akiket magával ragadott a törökök alá került területek
elhagyásának mozgalma, a XVI. században Lippára és a jen ői kerületbe
költöztek. Ett ő l kezdve az erdélyi Brankoviódkra azt mondják, hogy oláhul
hazudnak, hogy görögül hallgatnak, cincárul számolnak, hogy a templomban
oroszul imádkoznak, hogy törökül a legbölcsebbék, és ha csak gyilkolni
akarnak, szólalnak meg anyanyelvükön, szerbül. Eredetükre nézve NyugatHercegovináiból valók, Trebinje környékér ől, a Koreni ći. nevű helyiségb ől,
amely Lastva közelében fekszik Gornje Palicéban, és innen is van a másik
nevük — a Koreni ć . A Brankovi ćoknak, amióta átköltöztek, el őkelő helyük
van Erdélyben és már kétszáz esztendeje a legjobb boruk Oláhországban,
és van is egy mondás, hogy a könnyükt ől be lehet rúgni. A Brankovi ć
család miként katonailag is kit űnt a két évszázad és a két ország — a
magyar és a török — határán vívott ütközetekben, új területén, a Maros
folyó mellett, Jen őben, Lippán és Pankotán egész sor kiemelked ő papi
személyt is adott.. Mojsej Brankovi ć mint Matej püspök jenői érsek volt,
és a dió, amelyet ő engedett le a 'Dunán mindig gyorsabban ért a Feketetengerbe a többi diónál. Fia — Brankovics György gróf nagybátyja —
Solomon (jen ői püspökként az I. Sava nevet viselte), le sem szállva a
lováról Igazgatta a jen ő i és a lippai egyházmegyét, és kizárólag a nyeregben
ivott, mindaddig, amíg a török 1607-ben el nem foglalta Lippát. A Brankovićok azt állítják, hogy családfájuk a Brankovi ć szerb despotákénak egyik
oldalága, ám hogy a birtokuk honnan van, nehéz megmondani.. Van egy
olyan mondás, amely szerint a Brankovióok erszényébe folyik a valóságban
mindaz, amit a cincár álmokban Ka.valától Zimonyig megszereznek. Gy űrűik fagyosak, akár a mérges kígyó, jószágaikat a madár átrepülni nem
tudja, és a népdalokban már összekeverik őket az uralkodói családokkal.
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A Brankovi ć ok kolostorok védnökei Oláhországban és a görögországi Athoszon, er ő döket és templomokat építenek, így például Székesfehérváron,
Kupinikban vagy a Theusznak nevezett helyen. Rákóczi Zsigmond fejedelem
Branković rokonainak leányágon falvakat, pusztákat és nemességet adományozott és n ői ágon a Brankovi ć ok rokonságban vannak az erdélyi Székelyekkel, úgyhogy birtokaiknak egy része innen került hozzájuk hozomány.
formájában. Meg kell jegyezni, hogy a Brankovi ć családban az örökséget
a szakáll színe szerint jelölik ki. Valamennyi, vörös szakállú örökös (a
vörös szakáll pedig anyai ágon örökl ődik, mert a Brankovi ćok vörös hajú
hajadonokkal házasodnak) el őnyben részesíti a fekete szakállúakat, akiknek
szakálla tanúsítja, hogy a férfiág vérét viszik tovább. A BrankoviCok
birtokai most 27 000 forintra ártékelhet ők, s ezeknek jövedelme meghaladja
az évi másfél ezer forintot. Ha családfájtuk nem is a legmegbízhatóbb, gazdagságuk megbízható, és szilárd, akár a föld, amelyen lovagolnak, és némely
aranypénz kétszáz éve egyáltalán nem került ki a ládájukból.
Avram Brankovi ć sántán érkezett Konstantinápolyba, az egyik lába
alatt dupla sarkat visel, és itt egy monda kereng arról, hogyan csonkították
meg. Amikor Avram még hétéves fiú volt — így szól a mese —, a törökök
betörtek apja birtokaira, és az úton találkoztak az udvaroncok egy kisebb
csapatával, akik a gyermeket sétára kísérték. A kíséret széjjelfutott a törökök elől, csak egy öregember maradt a gyermek mellett, aki hosszú botjával igen ügyesen feltartóztatta a lovasok valamennyi támadását, mindaddig,
amíg vezet őjük nem lőtt rá egy nyilat a szájából, amelyet egy darab nádba
rejtve tartott a foga között. Az öregember megsebzetten felbukott, Avram
pedig, akinek szintén vessz ő volt a kezében, nagy lendülettel, teljes erejéből a török csizmájára csapott. Bármekkora elkeseredés és gy űlölet is volt
abban a gyermeki csapásban, ez nem bizonyult elegend őnek. A török csak
elnevette magát és elnyargalt, megparancsolva, hogy gyújtsák fel a falut.
Az évek akár a tekn ősök vonultak, Avram Brankovi ć felnőtt, az eset feledésbe merült, mert újabb összecsapások voltak, és Brankovi ć most a maga
katonáit vezette, zászlót hordva a keszty űjén és a szájában egy darab nádat,
benne a mérgezett nyíllal. Egy alkalommal az úton ellenséges kémre futottak, ahogy a fiával ment, aki még gyermek volt. Szemre. ártatlanoknak
tűntek, és csupán egy-egy bot volt náluk. Az egyik katona felismerte az
öregembert, ráhajtotta a lovát, ésigyekezett megkötözni. Ám az öregember
a botjával védekezett, és nem hagyta magát, mire mindannyian gyanút
fogtak, hogy a bobban viszi összesodorva a titkos üzenetet. Brankovi ć ekkor
kilőtte a mérgezett nyilat és megölte az öregembert. Abban a pillanatban
a fiú, aki az öregemberrel ment, rácsapott a botjával. Alig volt hétesztend ő s,
és mindent összevetve, sem ereje, sem minden gy űlölete és szeretete nem
árthatott Brankorvi ćnak. És mégis, Brankovi ć elnevette magát, és elvágódott,
mint akit lekaszaboltak.
Ettől a csapástól fél lábára egész életére sánta maradt, felhagyott a
katonai hivatással, és rokona, Br.ankovics György gróf Edirnében, Varsóban
és Bécsben beavatta a diplomáciai ügyekbe. Itt, Konstantinápolyban Brankovi ć az angol követnek dolgozik, és egy tágas torony a lakása a Boszporusznál, a Yoroz Kalesi és a Karatas torony között. Brankovi ć megparancsolta, hogy lakótornya els ő emeletén építsek fel annak a templomnak pontosan a felét, amelyet ükanyjának, Angelina anyának szenteltek, akit a
keleti egyház szentté avatott, míg ugyanennek a templomnak a másik fele
Erdélyben van, Brankovi ć apjának szül őföldjén.
Avram Brankovi ć jóképű ember, a mellkasa oly tágas, akár egy nagyobb madár vagy apróbb dúvad kalitkája, és gyakran rohannak rá gyilkosok — mert olyan dal kereng a nép körében, hogy a csontjai aranyból
vannak.
Konstantinápolyba magas tevén érkezett, amelyet hallal tápláltak, és
útra is ezen indul. Olyan egyenletesen lépked alatta, hogy nem löttyinti ki
a kantárfejéhez tett pohárból a bort. Brankovi ć kora gyermekségét ől kezdve
nem éjszaka alszik, mint a többi lelkes teremtmény, hanem csak nappal,
de hogy mikor fordított a dolgon, és cserélte fel nappallal az éjszakát, senki
sem tudja megmondani. De éjszaka sem, amikor ébren van, nem tud sokáig
egy helyben maradni, mintha a más könnyével ette volna magát tele.
Ezért az asztalnál mindig két személyre terítenek neki, két poharat tesznek
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az asztalra és két széket tolnak mellé, és ő az abéd derekán váratlanul
felugrik, és helyet cserél. Ugyanígy nem tud hosszabb id őn át kitartani egy
nyelv mellett, váltogatja őket, mint a szeret őit, és hol oláhul, hol meg
magyarul vagy törökül beszél, s őt, egy papagájtól kazárul kezdett tunulni.
Azt mondják, hogy álmában sponyolul is szokott szólni, de ez a tudománya,
ha felébred, szertefoszlik. Nemrégiben valaki álmában érthetetlen nyelven
énekelt neki egy dalt. A dalt megjegyezte, dé ahhoz, hogy megtudja, mir ől
szól, olyan embert kellett találnunk, aki ért azokon a nyelveken, amelyeket
Brankovi ć nem ismer. Igy akadtunk egy rabbira, akinek Brankovi ć felmondta a megjegyzett verset. A rabbi, miután hallotta az elejét, félbeszakította Brankovi ćot, és fejb ől mondta tovább. Utána felírta a szerz ő nevét
és a vers címét. A verset még a XII. században írták, és valami Juda
Halevi állította össze. Ett ől kezdve Brankovi ć héberül is tanul. Ám mindennapi foglalatossága egészen gyakorlatias jelleg ű . Mivel ő sokoldalú ember,
és mosolya alkímia arcának többi tudománya és jártassága között.
Minden este, amint felkel, háborúba készül ő dik. Valójában egy itteni
vívómesterrel gyakorol, a vívásban szerzett gyorsaságát ellen őrzi. Ez a vívómester egy kopt, és Averkije Szkilának hívják, és Avram uraság szolgaként
alkalmazta. Ennek az Averkijénak úgy áll a szája, mint aki böngészni jár,
és nem talál, és arcának minden ránca csomóba van kötve a szemöldöke
között. Birtokában van a valaha is véghezvitt kardvágások legteljesebb
lajstroma és leírása, és miel ő tt újabbakat jegyezne be a kardvívás tudományának e kéziratos szakkönyvébe, személyesen próbálja ki valamennyit
az eleven húson. Brankovi ć uraság és az említett kopt egy tágasabb terembe
zárkózik, amely akkora sz őnyeggel van beterítve, akár egy kisebb mez őség
és teljes sötétségben gyakorolják a vívást. Averkije Szkila ilyenkor általában egy hosszú tevekantár egyik végét fogja a bal kezébe; a kantár másik
végét Avram uraság ragadja meg, jobbjában szablyáját tartva, súlyra
ugyanolyat, amilyet a sötétségben Avergije Szikla is fog. Lassan r őfölni
kezdik a kantárt a könyökük köré, és amikor megérzik, hogy közel vannak
egymáshoz, szablyáikkal kíméletlenül lecsapnak a másikra, mégpedig abban
a süketítő sötétségben. Br ankodić gyorsaságáról az .igricek énekelnek, és
én a múlt ősszel láttam, ahogy kivont szablyával állt a fa alatt egy fuvallatra várva, hogy az els ő lehulló gyümölcsöt eltalálja a szablyájával és
kétfelé vágja, amíg lefelé esik. Nyúlszája van és hogy eltakarja, bajuszt
növesztett rá, de a választékon látszanak a fogai, miközben hallgat. Igy
akként fest, mintha nem is lenne ajka, hanem bajusza a fogán n őne.
A szerbek azt mondják róla, hogy kedveli szül őföldjét, s övéinek a
világossága és a sója, ám különös hibái vannak, amelyek nem vágnak
össze a rangjával. Nem tud véget vetni a beszélgetésnek, és sohasem tudja
eltalálni a pillanatot, amikor fel kell állnia s távoznia kell. Ezt mindegyre
halogatja, és végül is elkésik, úgyhogy másoknak az elváláskor sokkal
nagyobb kételyei támadnak vele szemben, mint az els ő találkozáskor. Hasissal él, amelyet külön az ő számára egy kavalai eunuch készít, • és senki
más. Ám bármilyen különös is legyen, nincs mindig szüksége ópiumra, és
hogy megszabaduljon t őle, a lepecsételt hasisszelencét id őnként egy futárral
egészen Pestre küldi, és innen két hónap múlva felbontatlanul, ugyanazzal a
pecséttel kapja vissza, éppen akkor, amikor számításai szerint ismét szüksége lenne az ópiumra. Hatalmas csengetty űs tevenyerge, amikor csak nincs
úton, a tágas könyvesházban áll, és asztalként szolgál, amelynél állva lehet
olvasni és írni. A szobákban a berendezési tárgyak halma van körötte,
amely úgy fest, mintha meg volna rémülve, de sehol a közelében nincs és
nem is lesz két egyforma holmi. Körötte minden dolognak, állatnak és
embernek más-más faluból kell származnia. Szolgál között vannak szerbek,
románok, görögök és koptok, és nemrégiben egy Anatóliából való törököt
vett fel szobafiúnak. Avram uraságnak van nagyobb és kisebb ágya, és
alvás közben (mindig csak nappal alszik) egyikb ől a másikba fekszik. Miközben alszik, szobalegénye, az az anatóliai, Yusuf Masudi, olyan tekintettel méregeti, amelyt ől lehullanak a madarak. Avram uraság, amikor felébred, mintegy félelmében az ágyban ájtatos szolozsmákat énekel őseihez,
akiket az egyház szentté avatott.
Nem lehet következtetni arra, mennyire érdekl ődik a nők iránt. Branković asztalán egy fából faragott, természetes nagyságú majom guggol,
.
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ÖRÖKSÉG
Hetvenöt éve született Ortutay Gyula
PENAVIN OLGA

A MAGYAR FOLKLORISZTIKAI ISKOLA
MEGALAPÍTÓJA
Ortutay Gyula néprajztudós, egyetemi tanár, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának igazgatója, a Magyar
Néprajzi Társaság elnöke, az országgy űlés és az Elnöki Tanács- tagja, a
Tudományos Ismeretterjeszt ő Társulat elnöke és sorolhatnánk még tovább
tudományos és politikai funkcióinak sorát, Szabadkán született. 1910. március 24-én, tehát most lenne 75 éves. Szabadkán, Kosztolányi városában
született. Élete végéig büszkén vallotta magát szabadkainak. Mindig szívesen emlékezett vissza szabadkai gyermekéveire. Ha tehette, Szabadkán jártában mindig felkereste hajdani lakóházukat, míg állt, majd a helyét, emlékezve a régi id őkre. Legutóbbi jugoszláviai tartózkodásakor, 1971 márciusában, mikor a Hungarológiai. Intézet vendége volt Újvidéken, felkereste
Szabadkát is, gyermekkora színhelyét.
Ortutay Gyula innen, a B'áć skábóT índult el, mint mondja: „ügyetlen
alföldi"-ként. ĆO maga így ,vall gyermekkoráról: „Apám újságíró volt,
1918 nyarán halt meg. Móra Ferenc mondotta koporsójánál a búcsúztatót.
Móra keser ű szavaiból .is kiderült, nem sok maradt utána az özvegyre és
az öt árvára. Néhány száz kötetnyi könyvtár és egy bélyeggy űjtemény.
37 évesen halt meg apám, se vagyon, se nyugdíj nem maradt utána. A
bélyegekb ől egy csöppnyi varroda lett, a könyveket én bújtam, szakadatlan.
Elolvastam mindent ... Ekkor találkoztam egy életre :szólóan a könyvvel."
Átmentek Szegedre. Móráék vasárnapi ebédvendége a kön.yvtárszobaban érezte mágát a legjobban. Szegeden formálódott azzá, amivé lett.
Egyetemi tanulmányait a szegedi egyetemen végezte magyar—latin--görög
szakos bölcsészhallgatóként. A szegedi egyetemen töltött évek egy életre
befolyásolták a fiatal- bölcsészt. „Els ő éves egyetemi hallgató koromban
barátkoztam össze Szegeden velem egyid ő s, egy-két évvel idősebb, fiatalabb
művésszel, kezd ő költővel, egyetemi ,tár.saümmal. A fiatal bölcsésztanhallgató
a 30-as években részt, vett a szegedi fiatal baloldali értelmiségi csoport, a
Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának alapításában és munkájában.
Olyan tagok m űködtek itt, mint a szeretett és soha el nem feledett barát,
Radnóti. Miklós, kivel kapcsolatban az a fájdalmas tiszt jutott neki, hogy
Radnóti exhumálásakor a rettenetes `tömegsírból ő azonosítsa barátját,
harcostársát. Ekkor találta meg. Radnóti zsebében az utolsó verseket tartalmazó noteszt. Ebbe a baloldali csoportba. tartozott még Tolnai Gábor, Erdei
Ferenc, Tumori Viola. „Itt ismeri meg Szegeden a Szeged környéki parasztságon, a tanyák népén keresztül a magyar parasztságot és — így válik
kerek egésszé a magyar dolgozó népr ől való tudása" — írja Ortutay Radnótiról, de ez saját magára is vonatkozik. „A gazdag lángoló egyetemi
évek", amiikor is „olyan mestereim voltak, akik bátorítottak ... a vitázó
szeretetre s nem riasztottak el. Solymossy Sándor is, Sík Sándor is Ilyenek
voltak, — ekkor szoktam meg, hogy a szeretet, a csodálat nem zárja ki a
disputát, a tanítványnak nem kell puszta utánamondónak lennie... az a
tanítványi ajándék, ha tovább merészkedünk, akárha egyetlen lépést is ...
ezt tanultam egyetemista koromban, így vitatkoztunk fiatal farkasok jókedvével ..."
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Az egyetemi tanulmányok befejezése után Németh László javaslatára
a Magyar Távirati Iroda elnökének fia mellett házitanítóskodott. Innen.
jutott a rádióba.
Ortutay Gyula kutatómunkát, tudományos kutatómunkát vállalt magára életcélként. Kutatási területe a folklór lett, els ősorban a népmese- és
balladakutatás. Mint a Magyar Néprajzi Lexikonban olvassuk: „Az 1930-as
évek óta munkássága a modern magyar folklorisztika kibontakozásának fontos tényez ője volt. Abkotáslélektani vizsgálatai és társadalmias. látású kutatásai új irányzatot jelentettek. A mesemondó egyéniségének fontos szerepet tulajdonító magyar folklorisztikai iskola Európa-szerte ismert megalapítója és képvisel ője."
A Művészeti Kollégium kiadásában jelent meg els ő népköltési gy űjteménye a Nyírségr ől. Később is vonzotta Magyaroszágnak ez a legelmaradottabb, legszegényebb tája. Huszonnégy éves korában megjelent doktori
disszertációja Tömörkény Istvánról. Az 1935-ös esztend ő termékeny esztend ő
Ortutay életében. Az irodalmi osztály lektora a rádiónál. Ptt kit űnő alkalom
adódott, hogy népi dallamokat, meséket, trufákat, prózai elbeszéléseket
hanglemezne vétessen. Célja ugyanis „...minél teljesebb képet szeretnék
adni a szóban él ő paraszti m űveltségr ől, alkotásairól." Kétszáz hanglemezen
sok szép dal, ballada, mese, sirató hiteles el őadásban a gyűjtés eredménye.
1935-ben jelenik meg néprajzbudósi hírét megalapozó két könyve: a Nyíri
és rétközi parasztmesék és a Székely népballadák Buday György csodálatosan szép fametszeteivel díszítve. 1937-ben a néprajztudomány fejl ődése
szempontjából kiemelkedően fontos és a fiatalságra nagy hatást gyakorló
két művel jelentkezik, címük: Magyar népismeret, Parasztságunk élete.
Ezekben összefoglalja a magyar és külföldi kutatások, néprajzi és szociográfiai kutatások eredményeit, feltárja azt a módszert, melynek segítségével
jobban és pontosabban meg lehet ismerni a parasztságot mint társadalmi
csoportot. Fontos és okvetlen megjegyzésre méltó, hogy mikor a parasztságról ír, a város népét sem mell őzi: „... városainknak és a f ővárosnak
a megismerése is éppoly elengedhetetlenül fontos és sürget ő feladat helyes
nemzetüsmeretünk szempontjából, mint a különböz ő paraszti társadalmi csoportoknak a megismerése." (Ugyanezt vallotta a Zamborból elkerült nagy
magyar nyelvész, Bárczi Géza is, mikor a nyelvjárások vizsgálata mellett
a városok, a f őváros nyelvének vizsgálatát sürgeti.)
1940-ben megjelenik Fedics Mihály mesél című mesegyűjteménye, melyet 1978-b.an újra kiadnak. Ez fordulópontot jelent a magyar mesekutatásban. 19.38 nyarán a 86 éves írástudatlan koldusparaszt meséinek, emlékezéseinek az utolsó pillanatban történ ő lejegyzésével egyetlen személynek a
teljes mesekincsét gy űjtötte fel Ortutay Kálmány Lajos óta el őzör. (Tudjuk
jól, hogy Kálmány Lajos egyetlen mesemondó, a verbicai Borbély Mihaly
teljes anyagát, mesekincsét gy űjtötte fel.) Ortutay a mesék mellett a kiváló
mesemondó egyéniség életrajzát, életmódját, stílusát, hallgatóira tett hatását
is közli. Nemcsak az el őadott szöveget közli a gy űjtő, hanem az alkotás létrejöttét, az alkotás életét is az alkotó egyénen és fenntartó közösségen keresztül. Kálmány Borbély Mihály mesemondója után ez volt az első egyéniségkutató munka.
A fiatal kutató sokat tanult részint a román szociológiai, társadalomtudományi módszerekb ől, részint a bylina-énekesek, mesemondók személyiségével foglalkozó orosz és szovjet folklórkutatásokból, a Malinows+kis-féle
társadalmi központú szemléletb ől, közben leszámolta finn iskola mechanizmusával. Fedics meséin alkalmazta a tanultakat. Fedics meséivel, öletve
a feldolgozás módjával Ortutay iskolát teremtett. „Olyan tanítványaim voltak, mint Majláth Jolán, Kovács Ágnes, Bégh Linda, Banó István és mások feledhetetlenül nehéz és szép év volt számomra, hiszen els ő munkatársaimat a népmesegy űjtésre ebben az évben »neveltem« s nem eggyel
életre szóló maradt a kapcsolatom... van, aki máig megmaradt a népmese
szerelmes szolgálójának." A tanítványok nevelésének eszköze volt még a
speciális szeminárivum, melyen a falukutató írók közül néhányan munkásságukról, elveikr ől beszéltek, s a hallgatók kérdéseire válaszoltak. „Ez a
i
szemináriumaz
egyik legnagyobb ajándék volt, 'amit akkoriban adh attam
szeminár

ifjú hallgatóimnak, csak er ősítette bennük azt a meggy őződést, amiről
majd minden órámon szó volt: néprajzi, népköltészeti elmélet kialakítását
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csak az alapos terepmunka, a parasztság valódi léthelyzetének, társadalmi
törvényeinek ismerete teszi lehet ővé. Minden elmélet, ami nem ezen a tapasztalaton alapszik... füst és pára. A társadalmi valóság ismerete nélküli
elméletieskedés: üres játék." (Mi, akik abban a megtiszteltetésben részesültünk, hogy iskolájához számított bennünket, a leg őszintébben valljuk
ezt a-lényeges alapelvet.)
Ortutay Gyula mindig mindenütt a néprajz emberközpontúságát, társadálornközpontúságát hangsúlyozta'már a Nyíri és rétközi mesék elé írt
tanulmánya óta. „Az 'a meggy őződésünk, hogy a népmesét létre hozó társadalmi, 'történeti, alko'táslélektani tényez ők feltárásával magát az emberi
alkotótehetséget 'ismerjük meg közelebbr ő l. Sokszor hajlandók vagyunk elfáradni 'a tündérmesék, trufák, különböz ő mondattípusok változatainak
elemzésében, annyi :az ismétl ődő mozzanat, a változatok hullámzása annyi
monotóniát is mutat — s a látszatra egynem ű változatok mögül az alkotó
ember tekint ránk. A hagyományokat is őrző és a mindegyre megújító
ember: a teremt ő , az alkotó, a homo div.inans." Azt vallotta, hogy a közösségi és az egyéni nem választható szét a folklórban." Az a meggy őződésünk, hogy a szóhagyományozó költészeti m űfajokban a hagyományt őrző
névtelen közösség és e hagyomány újramondásán, -éneklésén keresztül
alkotó (vagy csak ismétl ő ) egyéni tehetség egymástól elválaszthatatlan, csak
együtt vizsgálható."
A folklórról szólva többször kifejtette a folklór sajátos törvényszer űségét, a történeti egymásmellettiséget, azaz azt, hogy egy-egy szöveg a
teljes immanens egységben több történeti korszakot hordoz, több történeti
korból való réteg, formula ötvöz ő dik természetes egységbe a Arii korunkig
hatóan, élő en. Azt is állandóan hangoztatta, hogy: „a néprajz nem a népeket és 'nemzetiségeket 'elválasztó jelenségek és tulajdonságok kutatásának
tudománya, legjobb képvisel ői mindig arra törekedték, hogy a népi kultúrána,k összetartó szálait keressék. A hasonlóságok és az azonosságok fölmutatása nem jelenti az egyes népi m űveltségek különbségének tagadását,
de jelentős 'erő t :képvisel •a népeket és a nemzetiségeket megosztó, egymásnak fordító nacionalizmussal szemben."
1957 szeptemberében a Nemzeti és nemzetközi kérdése a néprajzban
címmel tartott rektori 'székfoglalójában említi többek között a kelet-európai
összefüggések kutatásának els ő:dl•egességét. „Ezek a kutatások 'a néprajz,
a népköltészet területén feltétlenül els ő dlegeseknek számítanak és minél
több a mulasztás, minél kevesebbet ismernek ők a mienkb ől, minél kevesebbet ismerünk mi a szlovák, a délszláv, a cseh anyagból, annál inkább
sürgetőbb a kutatás. Számunkra az ezen területen végzend ő kutatás nemcsak bizonyos motívumok, dallamok, díszít ő .elemek, kulturális összefüggések kapcsolatát tárja fel, hanem a közös történeti, társadalmi sors olyan
meghatározó elemeit 'is, amelyek ennek a kutatásnak 'a történeti, társadalmi, gazdasági előfeltételeit is megadják... A folklorisztika éppen nem a
soviniszta 'elzárkózás tudománya, ellenkez ő leg: a nemzetek testvériségének,
együttélésének, az igazi békés egymás mellett élésnek legjzebb, az egész
emberiség számára értékes példákat felmutató területe."
Ortutay Gyula nemcsak tudós, egyetemi tanár volt, hanem politikus,
művelődéspolitikus is. „A magam folklorista szenvedélye mellé odan őtt a
művelődéspolitika iránti érdekl ődés is." Az egységes iskolarendszer megteremtése — melynek 'kialakulásában Radnóti is segített háború el őtti vitáik során —, az iskolán kívüli népnevelés, :a rádió, televízió népm űvelő
szerepének felismerése f űződik még 'Ortutay nevéhez. A kísérletezésekt ől
sem riadt vissza. A filmet, a színházat is felhasználta a népm űvelésben.
Gondoljunk csak a nagy élményt nyújtó finn eposz, a Kalevala színházi
előadására, mely még a finneknek is élményt jelentett.
•
'Ortutay Gyula számos néprajzi sorozat elindítója, szerkeszt ője is. Különösen szívéhez n őtt a Magyar Rádió Kis magyar néprajza, a Magyar Televízió •Íratlan költészet című filmsoro•ata, az Í1 j magyar népköltési gy űjtemény .sorozat stb. Több magyar és idegen nyelven megjelent népköltési
antológia szerz ője is, de a Magyarság néprajza társszerz ője, a Magyar néprajzi lexikon főszerkeszt ője, 'számtalan esszé, könyv, tanulmány írója is.
Még arra is maradt ideje, hogy számos magyar és külföldi tudományos és
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tudományt népszer űsítő szerv, kongresszus elnöke, elnökségi tagja legyén,
sőt az ötévenkéntmegismétl ő dő nemzetközi finnugor kongresszus szervezőjeként tevékenykedjék.
Mint már az eddigiekb ől is felsejlik,. Ortutay Gyula, a tudós,. nem zárkózott elefántcsonttoronyba, hanem 'közéleti ember, politikus is volt egy
személyben. 1945-47-ben a Magyar Központi Híradó Rt. (Rádió, MTI, F,i1mhíradó) elnöke, 1947-50-ben vallás- és közoktatásügyi miniszter, 19ö0-52ben a múzeumügy és mű emlékvédelem vezet ője, 1946-tól a budapesti Eötvös
Loránd Tudományegyetem Bölcsészeti Kara néprajzi tanszékének tanára,
majd tanszékvezet ője, 1957-63-ban az egyetem rektora, 1945--'53-ban és
1958-ban országgy űlési képviselő, 1970-1978-ban a kulturális bizottság elnöke, .1985-tól az Elnöki Tanács tagjá, 197•5 - 6'4-ben a Hazafias Népfront f őtitkára, 1964-t ől egyik alelnöke és a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócsoportjának igazgatója.
Politikai hitvallása is figylemre méltó: „a tudományt és a politikát
össze kell kapcsolni, a nemzeti, népi hagyományokat meg kell becsülni."
Tudományos munkásságáért több külföldi akadémia tisztelte meg tagságával és több nemzetközi kitüntetésben részesült. A rangos Pitré-díj
(1962), Herder-díj (1972) mellett a Magyar Népköztársaság Állami díja I. fokozatát is elnyerte a ragyogó. tudományos és politikai karriert megfutott
tudós, aki a néprajzot a társadalmi szükségletet felismer ő és kielégítő társadalomtudománnyá tette, aki •a néprajztudomány társadalmi •súlyát, rangját magasabbra emelte, s aki a körülötte forrongó világ aktív formálójá is
volt, s mindezek mellett megmaradt közvetlen, melegszív ű, segít őkész, bels ő
harmóniával rendelkez ő emberséges embernek.
1975-ben az Állami díj I. fokozatának átadása után az újságíróknak
a következ őképpen sommázta életét: ,,...40 évet töltöttem el mint a néprajz szerelmese, egyetlen tudományos célnak szentelve a politikai tevékenység mellett fennmaradó minden er őmet. De ez a munka nem volt kimerítő, nem elfáradás, hanem boldogság, az újabb és újabb nagy bels ő elégedettség forrása volt és maradt nálam."
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„HOL VOLT, HOL NEM VOLT ..."
Sírján" a budapesti Mez ő úti temet őben, márványba van vésve a magyar
népmesék kezd ő formulája: „Hal volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember ..." ,Stílusos, szellemes .ötlet, egyszerre fejezi ki a halandóság egyetemes
emberi törvényét s azt a különöst, hogy a sírk ő alatt a magyar népmesekutatás iskolát teremt ő kiváló tudásának hamvai pihennek.
Többször elmondtam, leírtam már a lélektani rejtélyt, amelynek magyarázatát, bár lett volna id őm rá, elfeledtem t őle magától megkérdezni.
đ lektorálta Csaplár Ferencnek A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma
című., 1967-ben megjelent könyvecskéjét, amely egyebek közt egyenként
ismerteti a nevezetes csoportosulás, „a növel ő közösség" (ahogy Radnóti
nevezte egyik versének ajánlásában) tagjait. A 36. lapon azt olvassuk, hogy
Ortutay Gyula 1910-ben Szegeden született. „A szellemi szül őváros tudatalattipában legy őzte a valóságost" — írtam err ől, s nincs okom visszavonni
föltételezésemet, még ha most szabadkaiak vendégeként emlékszem is rá.
Hiszen ő maga mindig úgy emlegette, hogy „alig kétéves korában" került
szülővárosából Szegedre, én pedig úgy találtam, hogy még egyéves sem volt
1911. február 17-én, amikor édesapjának, Ortutay Istvánnak, a B-ácsmegyei
Napló korábbi munkatársának megjelent els ő riportja. a Szegedi, Naplóban,
amelynek azután korai haláláig, 1918-ig a kötelékében maradt, ámbár a
végén — szervezete nem bírta a szerkeszt őségi éjszakázást — városi tisztviselőnek ment, de már ez sem segített rajta. Ortutay Gyula nyolcéves volt,
amikor négy testvérével együtt árván maradt.
Szabadka mégsem t ű nt el nyomtalanul életéb ől. Mert az megint egy
másfajta lélektani csoda, hogy bár Szegeden tanult meg beszélni, egész életében a szabadkai é-z ő nyelvjárás ragadt rá, nem pedig a sokkal fölt űnőbb és környezete alapján joggal elvárhatóbb ö-zés. Ennek a csodának
azonban megvan a magyarázata. A lélektan rég rámutatott már, hogy az
ember életében a legmeghatározóbb az els ő tíz esztend ő . S Ortutay Gyula
halála elő tt egy esztend ővel némi büszkeséggel mondotta el Komáromi József Sándornak:
„Csakugyan Szabadkán láttam meg a napvilágot, bár alig kétéves koromban el is szakadtam Bácskából. Jó apám a szegedi újsághoz szeg ődött
éjszakai szerkeszt őnek a szabadkai napilaptól, és így valójában Szeged
neveltje vagyok. Nyolcéves koromig mégis Szabadkán töltöttem a nyári
szünidőket, nem tanultam el a szegediek ö-z ő nyelvét sem, a beszédem szabadkai maradt." 1975-ben a Valóságban is azt írta: „meg őriztem anyám
kedves zárt é hangjait, az anyanyelvem szabadkai maradt."
Özvegy édesanyja varrásból tartotta el öt gyermekét. Ortutay Gyula,
bár tanulmányaiban nem mindig jeleskedett, egyszer latinból, egyszer fizikából meg is bukott, de kit űnt önképzőköri szereplésével és különféle pályázatokon sikeres szereplésével. Fiatalon megmutatta tehát oroszlánkörmeit. Egyik pályamunkájához anyagot gy űjtve fordult a nála hat évvel
öregebb, már tanár Bálint Sándorhoz, akivel — bár politikai nézeteik később elkanyarodtak egymástól — kölcsönösen becsülték egymást. Ortutay
azt is gyakran emlegette, hogy egyetemi hallgatóként Móra Ferencéé vasárnapiebédvendége volt, s hogy tandíját egy ízben barátjának, Reitzet Bélának apja fizette ki.
A véletlen vezette Ortutayt a néprajzhoz. Szegeden volt akkor az ország
egyetlen néprajzi tanszéke: Solymossy Sándoré. S bár az id ős tudós hamarosan nyugdíjba ment, és a f ővárosba költözött, a néprajznak megmaradtak
sajátos szegedi hagyományai. Már akkor három magántanár adott el ő : Banner János (1922), Cs. Sebestyén Károly (1931) és Bálint Sándor (1934). A sor
folytatódott: 1940-ben éppen Ortutay, majd 1941-ben Gunda Béla, 1942-ben
Tála.si István, 1947-ben Szeghy Endre, 1949-ben Seheiber Sándor lett a
szegedi .egytem néprajzi, folklorisztikai tárgykör ű magántanára. S a
fölszabadulás után mind a négy magyar néprajzi tanszéknek a vezet ője ko-

282

rábban szegedi magántanár volt: Budapesten Ortutay és Tálasi, Debrecenben Gunda Béla, Szegeden — Ortutay kinevezésével, 1947 őszén — Bálint
Sándor.
Ortutay huszonegy éves volt, amikor Solyrnassy tanácsaival és Móra
Ferecnek Kiss Lajoshoz, a nyíregyházi múzeum igazgatójához címzett pártfogó levelével els ő népköltészeti gy űjtőútjára indult az ország legelmaradottabb, népköltésben és hiedelemben tehát leggazdagabbnak ígérkez ő tájára,
Szabolcsba. Huszonhárom éves, amikor els ő közleményei megjelennek: cikke a szegedi néprajzi és nyelvészeti folyóiratban, a Népünk és Nyelvünkben
(A magyar lélek alapvonásai népi kultúránkban) és önálló könyvecskéje a
szabolcsi gyűjtésb ől, a Szegedi Fiatalok M űvészeti Kollégiumának kiadásában: Mondotta Vince András béreslegény, Máté János gazdailegény (1933) ;
Doktori értekezésének tárgya is jellemz ő : bár kedves tanárához, Sík
Sándorhoz készül, tehát irodalomtörténeti m ű, de olyan írót választ, Tömörkény Istvánt, akit a maga korában „néprajzi íróként" emlegettek; akinek
az elbeszélő művészete egyszerre szépirodalom és népéletleírás (1934). Do1 7
gozata fél évszázad múltán is kikerülhetetlen annak, aki Tömörkényr ől véleményt akar mondani.
Németh László ajánlására került 1935-ben a Magyar Rádióhoz. Az ő
érdeme, hogy a Pátria hanglemezsorozat számos paraszti dalosnak megőrizte hangját mindmáig. Kodály, Bartók, Lajtha László közrem űködésével
mintegy kétszáz népzenei és népmesei! fölvételt készített.
Újabb könyveivel (Magyar népismeret, Parasztságunk élete, 1937) a
népi írók táborához látszott közeledni. Mindenesetre Révai. József Marxizmus és népiesség című híres munkájában (1938) Ortutayt a népi tábor
„szegedi irányzatának" képvisel őjeként Erdei Ferenccel együtt méltatja és
bírálja. S bár Ortutay magát nem tartotta írónak (ifjan. ugyan verseket is
írt, néhány meg is jelent a Szegedi Szemlében), de választékos és igényes
stílusa' révén joggal számítható „az esszéíró nemzedék" tagjai közé.
Közben nyaranta változatlanul járta Szabolcsot és 1936-ban ráakadt
legnagyobb mesemondójára, a• bátorligeti Fedics Mihályra (1851--1938), akinek meséit testes kötetben jelentette meg (1940). Kétszeresen is jelent ős
mű : egyrészt az Uj Magyar Népköltési Gy űjtemény cím ű sorozatnak ez volt
az első kötete (e sorozat 46. kötete Penavin Olga munkája, a Jugoszláviai
magyar népmesék), másrészt ez a kötet, különösen bevezet ő tanulmánya,
alapozta meg a magyar mesekutató — tágabban népköltészeti — iskolát,
az ún. egyéniségvizsgálatot.
Ortutayt ebben jeles - elődje, „a magyar népköltészeti gy űjtés klasszikusa", Kálmány Lajos segítette. „Az utolsó magyar sámán", ahogy Móra
Ferenc nevezte, 1913 januárjában Egyházaskéren lelt rá az írástudatlan
tanyai béresre, a 3:1 éves Borbély Mihályra (1882-1953), a ritka gazdagságú
mesemondóra. Kálmány napszámot fizet neki, és ő ennek fejében egy álló
hétig, majd kényszer ű szünet után újabb hét alatt ötven terjedelmes mesét
mondott tollba az öreg paptudósnak. 1914 tavaszán Kálmány saját pénzén
adta ki Hagyományok címmel, Borbély Mihály mondása után alcímmel
őket. Jelentőségét a maga korában nem ismerték föl. Ortutay magántanári
előadásában (Kálmány Lajos és a modern néprajzi gy űjtés) és a Fedics-kötet
bevezet őjében mutatta föl úttör ő értékeit. A népköltészet, népm űvészet
ugyan — mutat rá ez az elmélet — valóban közösségi m űvészet, de nem
olyan romantikus elképzelés szerint, hogy a nép mint olyan közösen „alkot",
hanem úgy, hogy a népben a legújabb id őkig névtelenül és ismeretlenül
munkáló tehetség merít a hagyományból, a közös kincsib ől, ugyanakkor —
tehetségének mértéke szerint — újít rajta, változtat, rostál, b ővít és csiszol.
Az újítás (a népkölt ői alkotás) a közösségi hagyomány korlátai (ízlése,
rendje) közepett jöhet csak létre; ha az újítás nem illeszkedik a hagyományba, a közösség nem fogadja el, kihull az emlékezetb ől (ún. invariáns
lesz). Amelyiket szentesíti: a közösség, azt fölkapja, továbbviszi, élteti, variáns lesz. A népköltészet tehát a változatokban él, s a változatok létrehozója az egyéniség. A népköltészeti kutatásnak egyik fontos föladata,
mutatott rá Ortutay, hogy a mesemotívumok filológiai viszgálatán, összevetésén túlunenve éppen az egyéniség és a közösség kölcsönhatását vizsgálja
és mutassa föl: „Mennyiben fejtheti ki alkotó er őit az egyéniség a közösség
megszentelte hagyományokon keresztül, s a nemzedékr ől nemzedékre hagyo-
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arányozott epikus anyag alakulását mennyiben befolyásolhatja az egyéniség
s a tehetség, amelyeknek alkotó és teremt ő szerepét nincs jogunk elhanyagolni a látszatra Oly egyéniségellenes s a közösség kemény fegyelmében
növekedő, változó népi kultúrában sem. Éppen az egyéniség és a közösség
által őrzött hagyomány közötti sajátszer ű feszültség adja kezünkbe a kulcsot
a népi• kultúra lényegének megértéséhez, s bármelyik tényez ő egyoldalú
hangsúlyozása tévútra vezethet."
Azóta nemcsak a mesemondók, hanem a dalosok, faragók, hímz ők stb.
sokaságáról ad hírt már a néprajzi ; népköltészeti. kutatás. Ebben az irányban
hat naiv festők és a paraszti önéletrajzírók egyre szaporodó seregének
alaposabb ismerete is. A népdal, amelyet Bartók szinte természettudományi
jelenségnek fogott föl, ugyancsak e változatképz ődés nyomán keletkez őnek
és fejlődőnek bizonyult. Péczely Attila dallamsorok egymás mellé állításával mutatta be, hogyan válik egyik dalból változatokon át szinte új; Banó
István hasonlóan szövegek fölsorakoztatásával bizonyította be a változatképz ődést mint alkotói folyamatot.
Ortutay Gyula a fölszabadulás el őtt a baloldali, antifasiszta er őkkel
fogott össze mind a németellenes szabadságharcra, mind a demokratikus
átalakuláshoz. Sokat jelent, hogy az abdai tömegsírból kiemelt Radnóti
Miklós viharkabátjának zsebében talált bori noteszba a költ ő Ortutay
címét • írta: legjobb barátjának küldette a síron túl is, az ő gondjaira bízta
verseinek halhatatlanságát. Bajcsy-Zsilinszky Endre 1944-ben a közoktatás,
az általános iskola terveit beszélte meg vele, és neki szánta a rádió vezetését. Ő kívánta, hogy a fölszabadulás után ez legyen a Magyar Rádió els ő
mondata: A Magyar Rádió végre szabad! S 1945. május 1-én valóban ezzel
a mondattal kezdte meg, még sz űk körű adását a budapesti rádió.. Kállai
Gyula javaslatára (aki bizonyára emlékezett Bajcsy-Zsilinszky szándékára)
Vas Zoltán kormánybiztos Ortutayt bízta meg a Rádió, az MTI, a Filmiroda
vezetésével. Akkor még ezek egymással szoros kapcsolatban lev ő ki:s vállalatok voltak.
1947 márciusától 1950 márdiusáig Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter volt. Nevéhez f űződik az általános iskola megteremtése
és az iskolák államosítása. Közéleti tevékenysége nem aratott osztatlan
sikert. Engedett a kibontakozó Rákosi-korszak antidemokratikus módszereinek, ám így is menesztették. Csillapíthatatlan közéleti szerepiésvágy.a sokféle poszton elégült ki. Országgy űlési képvisel ő, az Elnöki Tanács tagja,
egyetemi rektor, a Múzeumok és M űemlékek Országos Központjának elnöke,
a Tudományos Ismeretterjeszt ő Társulat elnöke, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának alalnöke, az MTA Néprajzi Kutatócsoportjának igazgatója
stb. stb. Hiú volt és sért ődékeny — ezt ellenségei és barátai egyaránt elismerték. De mindezt ellensúlyozta, hogy egyéni becsvágya és a közösség
érdeke többnyire egy irányba hatottak, s amikor a maga bels ő hajlamai
szerint tevékenykedett, szervezett, írt, beszélt, kinevezett, leváltott, egyszersmind általában a közösség jó ügyét is szolgálta.
A magyar néprajz sokat köszönhet neki.. S bár közéleti szerepe korlátozta tudományos munkáját, s ő jobbadán csak az irányítást tartotta fönn
magának, neki köszönhet ő a Magyar Néprajzi Lexikon és a készül ő új
Magyarság Néprajza i's. Egy-egy tanulmányt, el őadást ezután is írt, gy űjteményes kötetei régibb és újabb írásait foglalták egybe (írók, népek, századok, 1960; Halhatatlan népköltészet, 1966; Fényes, tiszta árnyak, 1973) de
a nagy mű,amelyet sokan és joggal vártaik t őle, s amelyet halogatva bár,
de ő is meg akart alkotni, végképp megíratlan maradt. 1977 márciusában
Komáromi József Sándornak így fogadkozott: „A hatvanhetedik évemet
taposom, de még mindig úgy hiszem, az életem f őművét csak ezután írom
majd meg." Nem futotta már rá az Id ő. A 68. születésnapja el őtt két nappal
ellobbant élete gyertyája, melyet lázas lobogással mindkét végén égetett...
Idézett szabadkai emlékezésében még ezeket mondotta: „Máig sem
felejtettein el a Palicsi-tó ezüstös tükrét, a sz őlőskert meg az öreg diófa
varázslatos der űjét, a bunyevác asszonyok ünnepl ő ruhájának a színességét,
hosszú és b ő szoknyájuk selymes suhogását."
Ember volt, „egyedüli példány", ahogy Kosztolyányi írta a Halotti
beszédben. Nagy Péter jól jellemezte nekrológjában: „Rokonszenves egyéniség volt, színes egyéniség volt — ami a legtöbb, minden jelz ő nélkül:
egyéniség volt."
,
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LEVAY ENDRE
KOVÁCS SZTRIKÓ ZOLTÁN (1912-1985)
Szabadkán, a Jaszi bara közelében született és ifjú korában olyan mozgalmas életet élt, amelynek lendületei — ha nem szelíd lírai lelkialkat —
élharcost érlelhettek volna bel őle. De a matematika és a fizika örök elkötelezettjét kés őbb tantárgyai az elvont tudományok világába szólították.
Egyetemista korában volt újságíró és linóleummetsz ő a Naplónál; egy időben a napilap Habostorta gyermeklapjának illusztrálását is vállalta, s meleg
szívével maga köré gy űjtötte a kis újság pöttöm rajongóit. Id őközben karcolatokat jelentetett meg az Őrtűz című ifjúsági lapban, ott volt a Népkör
ifjúsági mozgalmában, részt vett nem egy kezdeményezésben, ott volt a
Hízd alapítói :között is, s a folyóirat szerkesztését és szervezését a belgrádi
Bolyai Farkas egyetemista egyesületben — ahol egyetemi tanulmányait végezte — már az indixlás évében vállalta, és ezt a feladatát másfél éven át
lelkiismeretesen látta el. Mint egyetemi hallgató egy pillanatra sem szakította meg kapcsolatait a szabadkai fiatalok mozgalmával, a Hídban, a
Híd Kiskönyvtárában és a Vojvodinai Szemlében nem egy rajza, metszete
jelent meg és a híres Ady-est vérvörös plakátján az emlékezetes Ady-plakett iás az ő munkája volt.
Emberséggel teli erénye egész életén át h űséges kísér ője volt. Nem
emlékszem egyetlen 'olyan kérelemre sem, melyet elutasított volna. Ezt a
szót ki nem mondta: Nem! Bármilyen föladatot kapott, azt mindenütt, minden időben elvállalta, még akkor is, amikor sz űkös anyagi, körülmények között
Belgrádban — ahogy a Mésél a hatodik emelet című elbeszélésében írta a
Hídban —, a nyomorult kis padlásszobában néha alig volt betev ő falatja.
De adományért soha nem esdekelt. A Naplónak is azért írt továbbra is a
gyermeklapba, és küldte linómetszeteit, iniciáléit, fejléceit a f őlapba Szegedi Emilnek, hogy valahonnan mégis csurranjon-csöppenjen valami, és
bármilyen küzdelmesen is, de befejezhesse egyetemi , tanulmányait.
A diploma megszerzése után el őbb mint. matematika—fizika tanár,
majd esztendőkkel később mint egyetemi tanár az újvidéki tanintézetekben
tartott mély nyomokat hagyó, fölkészültséggel teli el őadásokat. Ám a tartományi, székvárosban is megtalálta helyét az ottani sajtóorgánumokban.
Ott is nemsokára jelentkezett a gyermekújság vérbeli szerkeszt ője. A Magyar Szó gyermekújságjában, a Napsugárban els ő kedves gyermekmeséi
után folytatásokban megjelent a Fizi Karcsi története; ez a remek kis illusztrált kötet nagy visszhangot keltett azok között, akik abban az id őben tanulták a matematikát és fizikát az iskolában. Gazdag szív ű, kiváló
pedagógus volt, aki ezt a „száraznak" nevezett tantárgyat is vonzóvá tudta
tenni nagyon kedvelt kis olvasói között. Remek indítás volt ez az ifjú
években. Nem is csoda, hogy ez a nagy sikert aratott m űve az utóbbi esztendőkben két kiadást is megért, de sok olyan hasonló tárgyú írása, vágata
van még, amely az elkövetkez ő időben a saját metszeteivel ékesítve szintén
kiadásra vár az _ifjúsági irodalom kiadóinak szerkeszt őségében...
Kovács Sztrikó Zoltán nemcsak a sajtónak volt h űséges munkatársa.
A színesen feldolgozott témáiért rajongó hallgatók sokszor találkoztak el ő adásaiival az Újvidéki Rádió m űsorában, és várták iás sokan, mert' minden
mondanivalóját úgy dolgozta fel, mint a befogadó szívét megközelít ő mesemondó, akinek az elbeszélése nyomán a számtani sorok és a fizikai tételek is „élettel" teltek meg és az els ő mondattól kezdve az utolsóig értékes
élvezetet szereztek hallgatóiaknak.
Úgy távooztt el az él ők sorából, olyan csendesen, olyan halkan, olyan
örök mosollyal, ahogyan élt. Mindössze 73 éves volt, amikor becsukódtak
mögötte az Élet kapui. De mennyit adhatott volna még nekünk ez a nagy
képesség ű pedagógus, ha el nem ragadja közülünk a halál!
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CSORD Á S MIH Á LY

„CSONTIG ÉR Ő MINDHALALIG"
IN MEMORIAM UT'ASI MARIA (1943-1985)

Jövendő így lehet a múlt: ha reá emlékezünk, mindenkor az egykori, színhelyeken látjuk törékeny alakját, amint lehajtott fejjel valahova éppen
elsiet. Aki nálunknál (verseinek, tanulmányainak olvasóinál) az ember
Uta+si. Máriát jobbian ismerhette, a baranyaii szül őtáj újságjának a. munka-.
társa, költ ői ihlettel idézi a tisztaság b űvöletében élt kicsiny tanítón ő szellemét: „Egy éjszaka fehérre kellene meszelni régi sétáid barázdáit a vörösmarti határban. A barkát szed ő, a Szobajtát néz ő, a Tanárn őt váró útjaid.
Legalább ezt meg kellene tenni a soha meg nem szervezett szerz ői ested
helyett." (cs-ts : „Mária-gyász". Magyar Képes Újság, Eszék, 1985. március 7.)
A költészetet, az irodalmat nagyon-nagyon komolyan vette. Az életét
tette rá.. Nélkülük nem létezhetett volna.
Asszonyi: sorsokatlírába olvasztó h őfokú novellák szerz őjeként ismertem meg valamikor két évtizede, aztán Németh László-i h űséggel írt versek
költőjeként. Az emberi tartásban is éppen Németh László volt a példaképe,
akinek két regényér ől, az Éget ő Eszterről és az Iszonyról puibli,kált kit űnő
elemzést folyóiratunkban (Az eposzi teljesség ű társadalmi körkép regénye,
illetve A klasszikus világidegenség regénye).
Az Üzenetnek a hetvenes évek derekától gyakran közölt költ ője és
tanulmányírója. Sok versét olvashatjuk az 1976., az 1977. és az '1978. évi
számokban, de ebben az ird őszakbian jelennek meg a folyóiratban esszéi-dolgozatai Déry Tiborral, Kassák Lajosról, Ady Endrér ől is. Tisztaságeszményét bennük fogalmazza meg. Hadd idézzük Ady-tanulmányának égy szép,
ars poeticájára utaló mondatát: „Ady mérhetetlen tisztasága éppen az, hogy
szó szoros értelemben a b őrét vitte a vásárra — a legnagyobb kockázat
az övé —, életét, egészségét és erkölcsét keszty űként dobta a Hazugság
arcába." (A magyar irodalom legfényesebb árvája. Üzenet, 1978. 11.).
Tulajdonképpen a tanulmányaiban is ízig-vérig költ ő maradt Utasi
Mária, aki már Sinkó-díjjal jutalmazott els ő verseskötetében, a Hajnali
ravatalban hitet tett a hagyományos költészet mellett. A teljes h űség
béklyóiból kikerülni nem tudók hangján énekelt Arany János-os csendes
örömekr ől, akarásokról, megtöré'sekr ől... Második kötetében (Égő ezüstben,
1979) már messzebbre nyúl vissza az id őben, s észreveszi korok forgatagában
egy-egy magatartásforma diadalát.
A szeretetérzés Utasi Mária költészetének gyémánttengelye. Tartja
bűvkörében az önnön zárt világából ki-kiszabaduló embert, ívpályás bolyongások hősét, • mosolyok és igaz szavak, mozdulatok, hallgatások megszenvedőjét. A képek elvontságát is szégyelli olykor, egyszer űségre törekszik,
mintha verse megfakítaná tárgyát, a tiszta szerelmet, ha nem az anyák
felfogásában szólna róla. Mégis kifutnak népdalmedrükb ől mondatai. A
homo monalis gesztusa az egész világ felé fordul: becsületességre, tisztaságra,
hűségre szólít fel, „szent er ők" forradalmára. Rendíthetetlen asszonyi hit
várja új világok születését. Mikánt Weöres Sándornak című versében
énekli:
Zsámolyomon naphosszat csodállak,
taníts a szeretetre, te Tiszta!
A népballadák félhomálya, a mesék jelképessége, a misztikum vakító
fénye lebegi be Utasi Mária költeményeit. A játékos fordulatok gyakran
származnak a népköltészetb ől.
A sok rejtély felismerésének izgalma most, a váratlanul komollyá
vált játék láttán, rémületté alakul bennünk, s megdöbbenéssel kérdezzük
önmagunktól: lehetséges lehet? Ennyire a közelt jelentette volna Maradj
velem című versének zárósora, a „Csontig ér ő mindhalálig"?
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HERCEG JÁNOS

KITEKINTŐ
NAPLÓJEGYZETEK 51.

Azenciklopédiákkal mindig baj van. Talán azért, mert az enciklopédiák
írói és szerkeszt ői tárgyi igazságok kifejezésére törekszenek. S megfeledkeznek róla, hogy aki szeretné, ha mindig igaza lenne, gyakran kénytelen
változtatni álláspontján. Ezt már Diderot is tudta annak idején, amikor
sorozatának második kötetét elkobozták, s őt magát börtönnel fenyegették.
De megszokta, egész élete úgy telt el, hogy vagy a rend őrség jött érte,
vagy valami f őúri látogató nyitotta rá az rajtót, elragadtatásának hangot
adva. Különben minden igazságon változtatni lehet, az enciklopédiáik igazságán is. Erre jók a javított és b ővített kiadások, 'am+ikor minden elölr ől
kezdődik. Mert egyszer azokról is kiderül, hogy hasznavehetetlenek, mivel
minden időben mindenkinek nem lehet eleget tenni. Krlež+a is panaszkodott, hogy minden egyes címszót alaposan át kell néznie, mert még a legártratlianrabb szó is súlyos félreértésekre adhat alka'lmvalt. Pedig azért lett
azenciklopédia mindentudója, mert azt hitte, ott majd kivárhatja az irodalmi élet konszolidálódását, amikor nem fogják vi'dé'ki párttitkárok számon kérni tőle a .szocréalizamus egyedül létjogosultnak tekintett formáját.
Aztán megszokta és megszerette feladatát, minit 'aki tudatában van, hogy
a több nemzetiség ű ország népei, sokféle hagyománnyal és történelmi
múlttal érzékenyebbek, mint azok, akiket egyformán áldott vagy büntetett
a sorsuk. Eklektikus hajlama •is 'predesztinálta erre a szerepre, s közben
mégiscsak megírta ;a Blitva folytatását, kétszer akkora terjedelemben, mint
amennyit az els ő könyv tett ki, s megtoldotta az Agóniát is harminc év
után egy felvonással, talán ugyancsak annak a felismerésnek engedve, hogy
nem árt az igazságokat élesebben megvilágítani. A zavarok halála után
következtek be, mert kiderült, hogy az úgynevezett tárgyi igazságok is
olyanoknak mutatkoznak, amilyen perspektívából nézik őket. S kisebb-nagyobb félreértéseken kívül olyan érzékeny kérdés is napirendre került,
amilyen a crnagorai nyelv önállósága és Njsgoš hovatartozása. Másutt, ahol
a nyelvjárásoknak nem adtak külön nemzeti státust, ilyesmisre nem kerülhetett sor, s így az erdélyi székelyeket a maguk sokkal eltér őbb tájnyelvével senkinek sem jut eszébe kizárni a magyar nemzet közösségéb ől. Hacsak nem soviniszta indulattól f űitve!
Most azonban már nálunk is rendez ődnek a szemléletek és meghatározások az enciklopédiák körül, s így a jugoszlávilai magyarságnak is megvan minden reménye ara nézve, hogy életét és helyzetét a tárgyi igazságnak megfelel ően mutatják be. De hogy visszatérjek Denis Diderot-ra,
már abból az alkalomból is, hogy most kétszáz éve halt meg, lehetetlen .
észre nem venni, hogy a felvilágosodás szellemében szerkesztett anciklopédikus munkássága milyen jó hatást tett egész gazdag és változatos életmű vére. Ez a mindenészség nála együtt járt v'alam'iféle szabad attit űddel,
úgyhogy otthonosan mozgott a sokféle m űfajban, a regényt ől kezdve filozófiai munkáin át a képz őművészeti esszéig, amelynek ő lett a megteremtője. Mert bármily felvilágosult volt is és szabadságában szinte fegyelmezetlen, nem hárította el magától az uralkodók kegyét. Se Katalin cárnőét, aki — hogy ne legyenek anyagi gondjai — megvette könyvtárát, de
holtáig a birtokában hagyta, se II. Józsefét, akinek Grimmen keresztül
tudósításokat küldött a korabeli Párizs m űvészeti eseményeir ől. Valóban
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sokoldalú volt, vagy csak 'sokféle fe'ladat várt rá? S megalkuvása a szegénységéből eredt, vagy csak nem tudott következetes lenni ő, a langres-i
köszörűs fia nép és hatalom viszonyában? Nem forradalmár alkat volt, a
francia burzsoá lázadt fel benne id őnként, s aztán félúton megállt, mint
akinek éppen valami más sürg ős dolga akadt. Húsz évén át szerkesztette
D'Alembert-rel az Enciklopédiát, amelyről Voltaire azt mondta, hogy részint
márványra, részint homokra épült. De nagy m űvek 'helyett mégis ez őrizte
meg a nevét, 'miközben az enciklopédiák, az övé is, százszor változtak, ahogy
az élet is változott öröknek tetsz ő igazságaival együtt.

Elragadtatott méltatást olvasok valamilyen Habsburg-drámáról a zágrabi rádió előadásában. 'Tulajdonképpen nem is dráma lehet a szó m űfaji értelmében, inkább holmi; rock-operaszer ű zenés hangjáték és egyúttal rekviemje
a királyok korának. A téma meglep, mivel •a királydrámák, 'amelyek századakon át Mintegy létjogosultságot adtak a Színpadi irodalomnak, s csak
Shakespeare vagy fél tucatot írt bel őlük, rég kimentek a divatból, akárcsak
maguk a királyok is. A szóban forgó hangjátéknak azonban nem is egy
embert, egy jellemet meghatározó h ő se van, jóllehet címe szerint egy
HabSburgrál szól. 'Talán a IHaiblsburgok .amalgánj•aként egyetlen amorf alakba olvasztva a dinasztia népes történelmi szerepl őit. Így aztán elképzelhetően sok mindenit lehet elmondani minden ,id ők zsarnokságáról, beleértve. a
személyi kultuszt is, amely csak kés őbb kapta meg a maga nevét.
Különben a Habsburg-uralom légköre még nagyon emlékezetes lehet
a mai Zágrábban, amihez Krleža ugyancsak derekasan hozzájárult. Nála
ugyan 'a királyok láthatatlanok voltak, rendszerük 'azonban annál érzékletesebben jutott kifejezésre, s nyugodtan megengedte korokon és személyeken túl az általánosítást. Gondolom, ez 'a zágrábi szerz ő iás időszerű kicsengést tudott adni' a Habsburgokról szóló mondandójának. Mert egyébként
ez a rendszer már Krležánál iás dekadens formájában mutatja meg négyszáz éves hatalmát Kelet-Európa népei fölött. Ennek a történelmi ő slénynek utolsó és végzetes megmozdulása az 1914-es háború volt, hogy utána
más :zsarnokság következzék. Különben Ferenc József, a Habsburg-hatalom utolsó gyakorlója nem volt drámai' alkat. Az elviselhetetlennek t űn ő
katonás fegyelem, s az a buta nyárspolgári egyszer űség, amelyet egész birodalmára kiterjesztett, egy végtelenül kisstíl ű uralkodónak volt a spanyolfala.. S az oly gyakran visszasóhajtott békebeli béke, az „aranykor",
amelyet több mint hatvan éven át a „Maul halten und weiter dienen" jelszavával fenntartott, látszatbéke volt csupán, alattvalóinak állandó lázongásaival és szervezkedésével. S amint aztán átlépte országainak fest ői táj.a'it, hogy a kis Szerbiát fegyveresen elfoglalva növelje nagyhatalmi presztizsét, elbukott, vége lett, s őt magát csak a halál kegyelme kímélte meg,
hogy ne lássa birodaflmiá hullájának felosztását. Nem, róla aztán igazán
nem lehet drámát írni, ha hosszú élete nem is nélkülözött drámai megrázkódtatásokat. Feleségét, aki romantikus széplélek volt, s korabeli magyar költ ők verseit olvastatta fel állítólag rntagámak, megölték. Egyetlen
fia egy regényes szerelem tragikus h őseként öngyilkos lett, s ő mindezt
túlélte és szorgalmasan uralkodott tovább, szilvakék tábornagyi egyenruhájában -hajolva íróasztala fölé, 'ahogy a képeslta+pakb+a•n
olajnyomatokon látható volt.
Izgalmas indítást egyetlen figyelemre méltó alakja a Habsburg-háznak, II. Jószef adott a drámaíróknak. Er őszakosan végrehajtott reformjaival, felvilágosultságának és feudális koncepciójának minden ellentmondásával - olyan emberi dilemmákat hagyva megoldatlanul, amelyek aztán á
magyar drámairodalomban Szomory Dezs őt ihlették .görögtüzes parádéra, s
Németh .Lászlónak hagytak • ismételt igazolást a magyar finitizmushoz.
Mintha II. József lett volna az utolsó királydráma hálás médiuma.
De nem. Az utolsó királydrám'á't Crnjanski írta az utolsó Obrenovi č ró'1, 'aki népe általános megbotránkozására egy nála id ősebb elvált asszonyt,
Draga Mašint - emelte magához a királyi trónra. Sajnos, ezt a remekül megírt színpadi játékot, amelyben oly korh ű színekben jelenik meg a szerb
századforduló az összeesküv ő tisztekkel, akik a hálószobájában kaszabolták
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össze• a királyi párt, nem fogadta megértéssel a kritika. Talán nem is a
történelmi dráma egyénien látott politikái háttere hatott a hatvanas évek
hivatalos véleményem, sokkal inkább - azok -"a felhangok, amelyek oly
könnyen voltak nemzeti elfogultsággal magyarázhatók. Ehhez az is hozzájárult, hogy Crnjanski, nem sokkal el őbb jött haza sokáig tartó emigrációjából, miközben nosztalgiájának túlf űtöttsége alaposan felnagyított dolgokat, amelyeket nem kellett volna felnagyítani.
Ezzel aztán, legalább nálunk, nem is drámai többé a királyok uralma.
A demokratikus kor annyira más szemmel néz az uralkodó emberi dilemmáira, hogy azokat nem érdemes színpadi megvilágításba helyezni. Pedig
micsoda kit űnő témákat adott a királyok élete a dámaíróknak egykoron!
Persze Julius Caesart sem uralkodásának emléke tartja életben, hanem
Shakespeare költészete. Mi Viszont a mai világban kötelez ően zsarnokokat
látunk a királyaktian, s ebben a szemléletben emberi alakjuk tökéletesen
érdektelenné válik. Legföljebb zsarnokságuk továbbélésér ől érdemes szólni
áttételesen, ahogy most gyaníthatóan .a zágrábi hangjátékban történik.

Nekem az észtek, ott a Balti-tenger és a Finn-öböl közé zárva, még
mindig csak népm űvészeti látványosságot jelentenek. Nem ismerem egyetlen költőjük verseit, s regényt sem olvastam még észt elbeszél őtőit. Csupán
egy irodalmi emléket őrzök magamban az észtekt ől: egy csodálatos szépségű mesejátékot az egyik pesti színházbál, a harmincas évek végén, amelyet bizonyos August Kirtzberg írt, talán még a múlt században. S mintha
az se lett volna önálló egyéni 'alkotás, hanem a néplélek legmélyebb rétegéből felhozott hiedelem boszorkányokkal és farkasokká vált -emberekkel.
És ez is minden népmesemodellt ől megikölönböztet őn volt megdöbbentően
tragikus. Hősnő jét, akit a falu népe elszakított szerelmesét ől, s így emberek helyett farkasok között keresett menedéket, nem hívták vissza, mint
a szarvasokká vált fiúkat. Magától jelent meg testvérei, a farkasok között
szerelmesének kapuja el őtt, aki azonban nem ismerte fel a többi vad között és lel őtte. Többre nem is emlékszem, csak valami embertelenül zord
világ hangulata maradt bennem erd ővel, tengerrel és nehéz sorsú emberekkel, akik időnként 'megfeledkeznek életük minden kegyetlenségér ől, s
olykor színes népviseletben vidáman táncolnak és énekelnek. Mondom,
tiszta népm űvészeti légkör áradt el a magyar színpadon.
Most meg azt olvasom a pesti irodalmi hetilapban, hogy a Szovjetunió észt köztársaságában irigylésre méltó modern irodalom alakult ki.
Endel Mallenének, az észt irodalom egyik vezet őjének nyilatkozata sejteni
engedi; hogy az eredeti m űvek nem nagyon olvasottak, mert az alig egymillió főnyi észt lakosság irodalmi felvev őképessége • messze-messze elmarad az orošzoké mögött. Tehát a fordítás összehasonlíthatatlanul nagyobb példányszámban jelenik meg oroszul. Óriási dolog! Ugyanakkor
nem tudom elképzelni az észt írók viszonyulását a nagy orosz olvasóközönséghez. Vajon tekintettel vannak erre a körülményre, s írás közben arra
is gondolnak, mi érdekelheti az orosz olvasót? Mert ha létezhet valamilyen
lelki kohézió író és olvasó között, akkor a saját népével való meghitt viszonyban ez is érezhet ő lesz. Itt viszont a tájékoztatás regardja fontosabb
az anyanyelvi közösség intim kapcsolatánál. S eközben mégis igen csábítónak tetšzik, hagy egy kis nép költ őit évi negyven-ötven kötetes átlaggal odaállítják egy hatalmas nemzet színe elé. Egészen eredeti és különös
lelkiállapotot teremtve irodalmi téren, s egy 'állandó nyitottságot abban
a kis népben. E' ezt • nem az udvariasság követeli meg, hanem az őszinte
érdeklődés és Megbecsülés? Volt id ő , amiikor magam is hajl őttam hasonló
mégQldás felé, de azzal a be. nem vallott szándékkal, hogy le nem becsülhető értékeink váltsanak ki kell ő tiszteletet a többségi népb ől. Az 1957-es
Híd egy száma Most címmel szerbhorvát nyelven is megjelent, de nem
mondhatnám, hogy komolyabb visszhangja lett volna. Nyilván addig se
hiányzott. Nálunk a arányok is kisebbek voltak, az ismeretség is sok
rossz emléket hordott magában, kicsit talán tolakodásnak is t űnt a bemutatkozási szándék.
Az észtek helyzete a Szovjetunióban már azért is más lehet, mert
századokon át együtt éltek, amikor az orosz muzsiik sorsa semmivel se volt
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könnyebb az észt jobbágyénál. S közben a cári uralmat meg-megszakító
egyéb idegen hatalmak alatt nem maradt • más, mint a bezárkózás abba
a nemzetiségi magányba, amely féltékenyen őrzött nyelvet, hagyományt
és népi mítoszt. Most ez a nyitottság nem fenyegeti a beolvadás veszélyével az észteket? Csupa izgalmas kérdés, de válasz nélkül, mert nem ismerjük az ottani viszonyokat. Hogy azonban az együttélés, legalábbis irodalmi
téren nem volt mindig zavartalan, arra az említett Endel Mallene nyilatkozata is következtetni enged, amikor azt mondja, hogy az észt irodalom
fellendülése a XX. kongresszus után következett, mert addig „bels ő vívódásaikról" nem írhattak. Elképzelni se próbálom, hogy addig mi volt. Megelégszem mostani jónak mondott helyzetükkel, mert az id ő nem tart meg
mindent, felejteni is megtanít.
~

x

A .nemrég elhangzott hivatalos megállapításhoz, hogy nálunk a tudomány elmaradt az élet egyéb megnyilatkozásai mellett, aligha férhet kétség. De a tudománynak különben is az a sorsa, hogy lemaradjon, elavuljon,
mert újabb eredmények és felfedezések szorítják háttérbe. A tanítvány h űsége mesteréhez épp abban jut kifejezésre, ha túlhaladja, ha h űtlen lesz
hozzá. Ahogy Torrice'lli lett h űtlen Galileihez, amikor az elvesztette szeme
világát az inkvizíció fogságában, s így eszközei cserbenhagyták. Es Newtonnal is ez történt, s még korábban Arisztotelésszel, mintha csak minden,
ha mégoly nagy tudományos eredmény, magában foglalná saját cáfolatát.
Az élet törvénye, mondhatná az ember, hogy a fiúk folytatják, amit az
apák abbahagytak, a haladás dialektikája, hogy minden, ami anyaghoz kötött, a természet rendje szerint változzék. A kibernetika, amely lassan már
elemi tantárgy az iskolában, s minden egészséges észjárású, értelmes gyerek játszi könnyedséggel megérti, számomra, bevallom, máig homályban
maradt. ;Azzal vigasztalom magam, hogy a m űvészet örök, s Michel.ange'lo
Pietája, Rembrandtnak a sötétség mélyér ől felragyogó színei változatlanok
és megismételhetetlenek maradnak. Ahogyan egy Ady-vers is megmarad
a maga szépségébe zárva. S ennek ellenére a tudomány, f őként a műszaki tudomány tedjedt el sokkal-sokkal nagyobb területen, mint a m űvészet vagy az írott szó szépsége és igazsága. Falun élek, egészen közelről látom egyszer ű parasztemberek hihetetlenül gyors tájékozottságát bonyolult technikai és mechanikai újítások terén. Oly természetesen vesznek
mindjárt mindent birtokukba, amib ől hasznuk van, vegyi és .fizikai titkokat
is könnyűszerrel megfejtve és alkalmazva, mint akik beleszülettek ebbe
az örök változásba. És eközben semmi szükségét nem érzik természetesen
egy Chopin vagy Bach zenéjének, vagy annak, hogy ízléstelenül túldíszített
lakásukban néhány könyvnek is helyet adjanak. Ahogy még a múlt századi
magyar paraszt Pet őfi verseit tartotta a mestergerendán a testamentum
mellett, biabonák és hiedelmek csodáin túl a szellem szárnyalásának csodáit
is megbecsülve. Az anyagelv űség világában persze a babonáktól is megszabadult, s hitetlen Tamásként már csak annak hisz,amit lát és megtapinthat. De akik nálunk a tudomány elhanyagolásáról beszéltek, talán
inkább a szellemtudománynak szeretnének erkölcsi és anyagi ösztönzést
adni, hogy ekként e társadalm'i haladás szolgálatába állítsák. Peddig ez a
tudomány is szüntelen változásoknak van kitéve Rousseau társadalmi szerződése óta, s azóta, hogy Nietzsche világgá kiáltotta: „Az istenek meghaltak, az ember él!" S olvashattunk például még másfél évtizeddel ezel őtt a
bölcselők frankfurti iskolájáról meg Herbert Marcuse tanításáról egy lelkes,
látszatra mindenre kész fiatalság élén, s mindebb ől nem lett semmi, az id ő
átlépte őket, mert a társadalomtudomány is túléli önmagát. Magamnak
mondom, bármily gyenge vigasz, hogy a humánum igazsága és a m űvészet
szépsége viszont változatlanul örök kísér ője az embernek.

Megint sokat foglalkozunk Béccsel, s az Osztrák—Magyar Monarchiával,
amely rég a múlté. F ővárosi és itteni lapok, de valószín űleg a prágai és
bukarestti újságok is baljós történelmi emlékekkel 'idézik fel a kataklizmát,
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az első világháború kistörésének hetvenedik érfordulója. alkalmából. Csalhatatlannak tetsző nyugodt fölénnyel, de olykor pontatlanul és ellentmondásosan, minthogy negyven év alatt sók minden másképpen mutatkozik, mint
amilyen a valóságban volt. Az egyik magyarul írott megemlékezés kizárólag az akkori pesti közélet hangulatát pertralktáLjia, s csak mellesleg említi
Bécset, mintha nem onnan indult volna el a bornírt önelégültségt ől mámoros nagyhatalom hódító és bosszúálló förgetege. Hogy a történelmi múlt
hetven évének Milyen iro:daLmán n őtt fel a vajdasági historikus, nem
tudom. De elfogultan egyoldalú tájékozatlansága már-már olyan hangulatképet fest, mintha az akkori magyarok között alig lett volna valaki is
háborúellenes. Egy szóval sem említi például Adyt, váteszi megérzését
a „különös nyáréjszakán", Jászi Oszkárt viszont a hadüzenettel foglalkozó
cikkével egyszer űen „zavarosnak" tartja.
Megpróbálom visszafojtani indulatomat, s megállni egy pillanatra:
nem én vagyok-e elfogult? Én, aki ötéves gyerekként hallottam a cs őcselék énekét: „Megállj, megállj, kutya Szerbia!" — s bennem az önvád
érzése soha nem múlt el, de mindig azzal próbáltam csitítani, ami fölébe
emelt bennünket a Bécsb ől irányított tömeghangulatnak. Es mindenkor
arra a magyar szellemi elitre hivatkozbam, amely a megértést, a békét
kereste: Adyra, Jászi Oszkárra, a Galilei Körre, a Huszadik Századra. Tudom,
hogy gyöngék voltak, hogy önmagukat fegyverezték le azzal a zsibbadt
pacifizmussal, amely a támadás pillanatában csak - sírni tud és megadja
magát. Es mégis őrájuk kellett esküdnünk, mert csak így lehetett emberként és magyarként élni.
A mai Bécsben •viszont nyoma sincs önvádnak. Mintha az els ő világháborút is a személytelen történelmi végzet 'akaratának tulajdonítanák,
s így inkább a századel ő Bécsére emlékeztetnek, kampányszer űen épp
mostanában, tanulmányok és cikkek tömegével •a Wiener Werkstátte mozgalmát méltatva, a szecesszió jelent őségéről s a bécsi zenér ől írnak, amely
akkor indult el világhódító körútjára Bnamssza+l, miközben nála jóval
nagyobb sikert aratott az operett. Igaz, Karl Krausról is megemlékeznek,
meg Musilról, aki egész életén át annyi vitriolos gúnnyal irta Bécsr ől
és a k. und k. monarchiáról, Kakanienr ől soha be nem fejezett regényét.
Itt-ott az ausztro-marxistáikról is szó esik, akiket megalkuvással marasztalt el a baloldali történetírás. Mégis inkább arra emlékeztetnek folyóiratok
és kiállítások egyaránt, ami Bécsb ől áradt el könnyed és felel őtlen kedéllyel
egész Kelet-Európában. Igy aztán nyilvános helyeken az idén háttérbe
szorult a beatzene, s mintegy vezényszóra mindenütt felhangzott andalítón
és feledtet őn a kering ő, amely kétségtelenül bécsi találmány. Kokoschka
és Egon Schiele képei ugyan semmi közösséget se tartanak evvel a kollektív önfeledtséggel, velük inkább súlyt próbálnak adni, akárcsak Rilke
halálhangulatával és Hofmannstahl melankóliájával Bécs fényikorán+aik. Ez
hát a másik véglet. Történelmi felel ősségtudat viviszekciója helyett vidáman réveteg feledés. Nem gúnyolódom, szeretem Bécset, s tudom, hogy
lázadások és felkelések hol itt, hol ott fellángoló tüzei ellenére mégis ez
volt Európa el őszobája a világnak ezen a császári és királyi részén. Élppen
csak kicsit frivolnak mondanám a visszaemlékezésnek ezt a módját épp
most, abban a f ővárosban, amely minden háborúból megalázottan és
vesztesen került ki. Miközben nagyságát és kétségtelenül er ősen kisugárzó
szellemi hatását is a legmerevebb önkény és zsarnokság kísérte végig.
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ALKO TÓM ŰHELY
KLEMM JÖŽSEF
VOLT EGYSZER EGY FEST .
ÖSSZEFOGLALÓ A BELGRÁDI NEMZETKÖZI FILMSZEMLÉR ŐL

Volt 'egyszer egy FEST... — a nagy hír ű Sergio Leone-film címének ezzel •a kissé átköltött változatával búcsúztak egymástól az idei, sorrendben
15... belgrádi nemzetközi filmfesztivál befejeztével a jelenlev ő újságírók,
kritikusok. Ezzel a mondattal nemcsak a február 1-t ől 10-ig tartott szemle
lezárására akartunk utalni, hanem — némi nosztalgiával — azokra az id őkre emlékeztünk, amikor a FEST még valóban fesztivál volt, kísér őrendezvényekkel, változatos m ű sorral, nagynevű vendégekkel, egyszóval azzal a
körítéssel, ami egy ilyen rendezvényt érdekessé, vonzóvá, ünneppé tesz.
Mert ha az idén valamit felróhatunk a FEST-nek, akkor az els ősorban
ennek a körítésnek, ennek az ünnepnek az elmaradása.
Jó filmekben ugyanis valóban nem volt hiány. S őt — ha jobban meggondoljuk — a FEST nézői minden külföldi fesztivál közönségénél jobb
helyzetben voltak. Több éves tétovázás után ugyanis a szervez ők mégis
amellett döntöttek, hogy a belgrádi szemlén els ő sorban a nemzetközi fesztiválokon díjazott alkotásokat mutatják be, és ezt a m űsort a legnagyobb
közönségsikernek örvend ő filmekkel b ővítik ki. Amíg tehát Cannes, Velence
és Berlin körömszakadtáig — gyakran nemcsak a fesztivál, hanem a pénz
tekintélyét is latba vetve — harcol egy-egy film bemutatási jogáért, addig
a belgrádi szemle az említett rendezvényeken bemutatottak legjavát válogatja ki. Persze ez a kivárás bizonyos -késést okoz, de emiatt valóban nem
kellene elégedetlennek lennünk. Ki panaszkodna ugyanis azért, ha más téren, például a tudomány és a m űszaki újítások terén is mindössze egy-másfél évet késnénk a világ mögött?
S hogy ez a késés néha elhanyagolható, azt bizonyítja például a tavalyi program, amelyben már ott szerepelt Bergman Fanny és Alexandere,
a kés őbbi, Oscar-díjas alkotás, valamint Carlos Saura Carmenje, 'amelyet
a brit filmművészeti akadémia az idén márciusban tüntetett ki .' a legjobb
külföldi filmnek járó elismeréssel. Az idei m űsorban is az Oscar-díj két várómányosát láttuk, és nincs kizárva, hogy közülük az egyik, Uri Barbash
A rács mögött című filmje meg is kapja a filmvilág legnagyobb elismerését.
Térjünk azonban vissza a FEST kevésbé dicsérhet ő gyakorlatára, a
kísér őműsor elszegényesedésére. Emlékezünk olyan évekre, amikor a szemlére több mint 150 külföldi vendég — vagy monhatjuk így is: csillag — érkezett, mint például Andrzej Waljda, Claudia Cardinale, Roman Polanski,
Robert de Niro, Marcello Mastroianni, Bernardo Bertolucci., Costa Gavras,
Francis Ford Co:p:pola ... Az idén tíz ujjunkon is megszámlálhattuk a filmvilág képviselőit, és közöttük mindössze három-négy ismertebbet láttunk
(például a Taviani fivéreket és Inna Csurikovát): Továbbá: a fesztivál eredetileg több m űsorral indult, majd egyre szürkébb lett, végül egyetlen programra sz űkült össze. Nem csoda tehát, hogy lassan kiszorultak a m űsorból
a kis filmgyártök, az el nem kötelezettek alkotásai és a kísérleti m űvek.
Pedig teljesebb lehetne a világ filmgyártásáról alkotott képünk, ha a FEST
nemcsak a jót és az érdekeset, hanem a különöst és az ismeretlent is bemutatná.
A kifogásokból már nem nehéz megfogalmazni a követelményeket.
Hozzuk vissza FEST-re a kísér őműsorokat, és a kis filmgyártók alkotásait. A külön programok keretében — akárcsak a nemzetközi fesztiválo-

292

kon — emlékezzünk meg egy-egy nagynev ű alkotó életm űvér ől. Gondoljunk
arra is, hogy a szemle már • 15 •éve tart, és a közönség szívesen visszaemlékezne a korábbi évek legjobb alkotásaira. Az idén például közzétették az
1971 óta látott .FEST-filmek legjobbjairól való szavazás eredményeit. Ki ne
szeretné újra- látni Tarkov.szkij Rubljovát, Kubrick Odüsszeáját, Fellini
Amarkordját, • Forman Száll a kakukk fészkére cím ű alkotását, Bertolucci
Huszadik századát, Fosse Kabaréját, Wajda Márványemberét, Sohlöndorff
Bádogdobját, Visconti Halál Velencében vagy. Bergman Sikolyok és suttogások című filmjét, hogy csak a legjobb húsz közé rangsorolt m űvek közül említsek néhányat? Az évek múlásával pedig valószín ű leg a most bemutatottak közül is több felsorakozik azok csoportjába, amelyeket id őnként
újra szeretnénk nézni. Lássuk tehát, hogy a februári fesztiválon bemutatottak között melyék voltak azok, amelyek szintén az élvonalban foglalhatnak helyet.

Egy vándor letér az útról és a pusztába lép. Nem tudni, keres-e valamit, vagy valami elől menekül. A modern Odüsszeusz ő, de tragikusabb,
mint mitológiai őse, mert bolyongásának nincs célja, csak oka, útjának
nincs vége, csak állomásai vannak. Wim Wenders Párizs, Texas című filmjének hőse, Trevis már abban sem reménykedhet, hogy valahol a megnyugvást jelent ő családi t űzhely várja. Igaz, rövid ideig úgy rémlik, hogy
hazatér, hisz fivére megtalálja és. hazaviszi a pusztában bolyongót. Az otthon hangulata arra ösztönzi, hogy megpróbálja Újra kezdeni életét, fiával
az •anya felkutatására indul. A jelenkor Pénelopéja azonban nem a h űség
megtestesít ője, hanem céda, egy nyilvánosház alkalmazottja. A házastársak
találkozása csupán arra jó, hogy Trevis meggy őződjön: nincs már lehet őség
az újrakezdésre, a visszatérésre, ezért ismét • elt űnik .a művészetekben oly
gyakori metaforaként használt utak labirintusában.
Vannak filmek, amelyeket mindössze egy jelenetért, egy-egy rendez ői
vagy színészi megoldásért is érdemes megnézni. Az idei FEST legjobb filmjének, Wenders alkotásának legalább három ilyen jelképes részlete van.
Az 'egyik a már említett kezdés, a magány személytelenségébe menekül ő
ember képe az elidegenedés els ő lépcs őfoka. A második a nyílvánosházi, jelenet: a bordély állítólag már maga is az emberi kapcsolatok. degradálódásának. terméke. A modern kor 'azonban mindent tökéletesíteni tud.. Az
örömtanyán a vev őt és választottját üvegfal választja el egymástól, és csupán telefonon érintkezhetnek. Ezáltal elt űnik a két nem -közötti bens őségesebb kapcsolatteremtés, az érintés utolsó lehet ősége is: Íme az elidegenedés második foka. A nyilvánosházi részlet egyébként ismét a rendez őt
dicséri. Egyik jelenete különösen hatásos: az üvegfal túloldalán ül ő nő
arcára egy pillanatig rávetít ődik á szemben ülő férfi arcának tükörképe.
A vászon egy kétnem ű, kétarcú, négykez ű szörny -- vagy inkább csodalény — jelenik meg, a férfi és a n ő örök ellentétének és örök egységének
megtestesítője. A látomás azonban nem tarthat sokáig, hisz a harmónia
csupán illúzió.
Az egymásra vetítést különben még egy helyen alkalmazza a rendez ő.
Erre utal a film címe is: Párizs, Texas. A felhős egy alkalommal fényképet
mutat öccsének: egy lakatlan kopár tájnak, Texas Párizs nev ű körzetének
a. felvételét. A milliós emberi közösségnek, a fény városának a sivatagba
való kivetítése kett ős jelentésű : egyrészt a magányos bolyongó közösség
utáni vágyára, másrészt a nagyváros érzelmi-kapcsolati elsivárosodására
utal.
Wenders filmje, noha a fesztivál legjobbja volt, mégsem tekinthet ő
a szemle maglépetésének, hiszen a Párizs, Texas a cannes-i nagydíjjal érkezett Belgrádba, ezért eleve sokat vártunk t őle. A valódi aneglepebést — akárcsak tavaly — az idén- is spanyol film okozta. 1984-ben Carlos Sanzra Carmenje volt a váratlan filmcsemege., 1985-ben pedig Mari,o Camus Ártatlarn
szentek című alkotása el őzte meg a jóval nagyobb hírveréssel érkez ő műveket. Megdöbbentő az a hasonlóság, amely a spanyol rendez ő filmje és
Illyés Gyula Puszták népé című regénye között van. Mintha Illyés f őhajtó,
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sorsukba beletör ődő zsellérei éledtek volna újra spanyol környezetben. A
nagybirtok kerítése mögé szorult félfeudális viszonyok között él ő, lázadni
nem tudó család" négy nemzedékének sorsán keresztül Camus éles társadalombírálatot ad a hatvanas évek •Sipanyolországáról, és egyúttal a fiatal
nemzedék öntudata ébredésének krónikáját -„írja meg". A mesterien megrendezett, tartalmilag és képileg egyaránt •,súlyos" film valódi vizuális
szimbólumrendszert épít ki, s err ől marad feledhetetlen.
Ranglistám harmadik helyére ugyancsak egy szerz ői film került. Bertrand Tavernier Vasárnap falun című alkotásának csodálatos hangulata van.
Az öreg fest őművész egy vasárnapját megörökít ő filmben mintha a versből ismert ,nyárvégi, csönd napozna az álmos kerteken” minden jie'lenetb ől
a hétvégi semmittevés monotóniája árad, s az öreghez látogatóba érkez ő
gyerekek és unokák is — ki-ki saját, az unalomig megszokott és ismételt
cselekvéssorát folytatva — automatikusan beleilleszkednek ebbe a képbe.
Miután a sikertelen látogatás befejeztével az öreg ismét egyedül marad,
félredobja korábban megkezdett képét, s az állványra egy érintetlen, fehér
vásznat helyez, mintha — a vég közeledte ellenére egy új kezdet lehet őségében reménykedne. A témához ill ően festő ien fényképezett filmjéért
Tavernier Cannes-fiban megkapta a rendezésért járó díjat, nemrégiben pedig
az amerikai Filmművészeti Bizottság a tavalyi év legjobb külföldi filmjének
kiáltotta ki a francia rendez ő művét.
Tavernier filmje kapcsán egyébként megoszlottak a vélemények és
ugyancsak eltér ő fogadtatásban részesítették a néz ők az idei FEST zárófilmjét, Federi;co Fellini És megy a hajó című alkotását. Számomra a szemle
egyik legjobb filmje volt. Az olasz rendez ő `ezúttal is szellemes, kissé ironikus, szórakoztató, szinte játszik a filmmel és a film témáját képez ő történelmi eseményekkel. A karikatúra fokáig stilizált környezetben, egy elképzelt hajó fedélzetén szokásához híven óriási színészgárdát mozgat. Az olasz,
francia,- osztrák, magyar, szerb h ősökkel az egész Európát akarja jelképezni és a komikus hatást kiváltó operabetétekkel egy társadalmi réteg
alkonyára, illetve az els ő világháború közeledtére, a küszöbönálló gyökeres
történelmi változásokra utal.
Nem tudom, hogy a hazai közönségnek lesz-e alkalma látni Fellini
filmjét, az viszont kétségtelen, hogy az idei szemle élvonalába tartozó Az
öltöztet ő című alkotás hamarosan a mozik m űsorára kerül. Peter Yates
filmjét ugyanis egy vajdasági forgalmazó, az újvidéki Zvezda-film vette
meg. A színházi el őadás alapján készült és egy színtársulat életét bemutató
mű valójában két ember egymásra utaltságának, összetartozásának vagy
egymáson való él ő sködésének a tragikomikus története. A film kiváló forgatókönyve, valamint Albert Finney és Tom Courtenay játéka miatt érdemel figyelmet.
Az utolsó pillanatban érkezett meg a belgrádi , fesztiválra a Taviani
fivérek Káosz című filmje. Az olasz rendez ő • testvénpár Pirandello öt elbeszélését dolgozta fel omnibusz formájában. A több mint három órán át vetített mű öt önálló részét csupán egy vezérfonál, a szicíliai táj felett szálló,
nyakában csengetty űt vivő varjú motívuma kapcsolja össze. A Taviani
testvérek -ezúttal is kitartottak korábbi központi témájuk, az olasz falu mellet, mert — mint mondták — szerintük •az olasz kultúra gyökereit a falusi
környezetben, a népi hiedelemvilág maradványaiban kell keresni.
Az öt, egyenként is kiváló miniat űr — vagy inkább filmnovella —
egyébként Jevtusenkoismert szovjet költ ő szerint megérdemelte volna, hogy
a velencei fesztiválon Aranyoroszlán díjban részesüljön, erre azonban nem
volt lehet őség, mert rendez ői is a zsűri tagjai voltak.
Érdekes összehasonlításra adott viszont lehet őséget az, hogy közvetlenül a Káosz után láttuk a velenćei nagydíjast, Kristof Zanussi A nyugodt
nap évé című .alkotását. A lengyel—amerikai—nyugatnémet koprodukcióban
készült mű egy anya és lánya sorsán, illetve a lengyel lány és egy amerikai katona szerelmének történetén -keresztül ábrázolja a háború utáni
állapotokat. A sötét tónusokban b ővelkedő alkotás néhány kisebb szerkezeti
hibája és az amerikai melodráma hatásának helyenkénti felismerhet ősége
ellenére jó film, a Káosz mellett azonban aligha állhat meg.
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Kíváncsian vártuk Werner Herzog Ahol a zöld hangyák álmodnak
című alkotását, annál 'is inkább, mivel a nyugatnémet rendez ő két évvel
ezelő tt Belgrádban nagy sikert aratott Fitzcarraldo című filmjével. A témaválasztás és a vizuális megoldások .szempontjából Herzog ezúttal sem ábrándított ki. A civilizációk .találkozásáró.l és felma.gasztalt jelenkorunk szellemi
kolonializmusáról szóló filmjének egyik jelenete valóban megdöbbent ő. Egy
ember beszél, de senki sem érti. Egy ausztrál bennszülött törzs utolsó életben maradt tagja próbálja saját nyelvjárásán megvédeni igazát a bíróság
elő tt, de ez a kor már süket szavaira, mert a nyelv és a mögötte álló több
száz ezer éves tudat- meg hiedelemvilág már ismeretlen a jelenünk számára. Sajnos a film szerkezete kevésbé sikeres, ezért Herzog m űve els ő sorban részletei, mintsem egésze miatt marad emlékezetes.
A belgrádi szemlén John Huston, a filmgyártás nagy öregje is képviseltette magát. Azzal a filmjével mutatkozott be, amelyért tavaly Cannesban az életm űvért kijáró elismeréssel jutalmazták a 79 éves rendez őt.
A vulkán alatt, amely Malcolm Low.ri. azonos regénye alapján készült, egy
önmagából meg környezetéb ől kiábrándult alkoholista pokoljárásának vagy
inkább a pokol .felé való szándékos menekülésének története. Ha zenei hasonlattal akarnánk élni, akkor azt állíthatnánk, hogy ez egy színészi szólóhangszerre és kísér ő zenekarra írt alkotás. A szólót, a részeges, bukott
diplomatát — 'ismét kiválóan — Albert Finney játszotta.
Az elidegenedésr ől, az emberi kapcsolatok cs ődjéről, a család széthullásáról szólt egyébként a legtöbb film az idei FEST-en. Wenders már említett remekm űve mellett John Cassavetes Lowe streams (szabad fordításban: Szeretethullámok) cím ű alkotása érdemelt figyelmet a rokon témájú
művek közül. Cassavetes filmje azonban sokkal keményebb, lehangolóbb,
mint a Párizs, Texas. A Lowe streams hősei., a házasságukban elbukó, majd
összeköltöz ő testvérek (Robert és Sa.rah) érzelmi agóniája a szeretetéhségből fakad, az öregek, az „elmen ők" vagy az állatók iránt megnyilvánuló
ragaszkodás pedig az érzelmi értékrend teljes megbomlására, a totális
csődre utal. A pesszrimista hangvétel ű, minden reménysugarat kirekeszt ő,
végig félhomályban játszódó m űvével Cassavetes tavaly megnyerte a berlini fesztivál nagydíját, az Aranymedvét és kiérdemelte a kritikusok elismerését.
Hogy a FEST szervez ő i nem csupán az események után ballagnak,
bizonyítja az is, hogy a szemlén két olyan filmet is láthattunk, amely az idei
Oscar-díjért folyó versengésben bekerült a sz űkebb keretbe, azaz a legjobb öt közé.
Petr Todorovszkij Harctéri regény című filmje kisebb esélyekkel pályázik az arany szobrocskára, min ősége azonban nem vonható kétségbe.
Sőt, mindazok számára, akik a szovjet háborús filmek mintájára készített
alkotást vártak, kellemes meglepetést szerzett Todorovszkiij m űve. Ebben
a filmben ugyanis hiába keressük a fekete-fehér ábrázolást, a . patetikus
játékmódot, a szocialista lelkesedést. A kamera nehéz sorban él ő egykori
harcosn őt, szürke külvárost, omladozó falú lépcs őházat, elbizonytalanodott,
önmagukat és ideáljukat nem lel ő hősöket mutat. A film alapbonyodalmát
képező szerelmi háromszög csupán arra jó, hogy rákényszerítse a házaspárt és a szeret őt: értékeljék újra életüket és vizsgálják felül mindazt, amit
sorsukban örök érvényűnek hittek.
Az Oscar-díj másik várományosa, Uri Barbash fiatal izraeli rendez ő
A rács mögött című alkotása a velencei fesztivál nagy szenzádiója volt.
„Azt hittem, hogy filmemet Izraelben sohasem fogják bemutatni..." —
mondta egy korábbi nyilatkozatában a szerz ő, aki egy izraeli börtönben
lejátszódó eseményeket taglaló filmjében a zsidó, arab és palesztin bizalomért, megbecsülésért, megértésért, összefogásért száll síkra. Az összetűzést „azok fönn", a börtönigazgatósággal ieLképezett „hatalmasok" szítják = sugallja a film, amely enyhe naturalizmusával az utóbbi években
felkapott török iskolára, Güney és Kyral alkotásaira emlékeztet.
Az idei FEST-en egyébként a szokásosnál jóval kevesebb politikai témájú filmet láttunk. Barbash m űve mellett tulajdonképpen csak még
egyet-kett őt sorolhatunk ebbe a kategóriába. Közülük Mészáros Márta Napló
gyermekeimnek című alkotását kell kiemelt helyen említenünk.
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A magyar filmeket szinte már hagyományosan nagyon jól fogadja a
jugoszláv közönség. Igy volt ez Mészáros Márta m űvével is. A Tanjug hírügynökség. filmkritikusa például a nem hivatalos ranglistán az els ő helyre
tette a Napló ...-t. A tavalyi cannes-i fesztivál külön nagydíjával kitüntetett film els ősorban ő szinteségével, szókimondásával ragadta meg a nézőket. Mégis, úgy t űnik, hogy a díjat inkább egy kor visszásságainak bátor
feltárása miatt, mintsem valódi filmm űvészeti értékeiért kapta. A Napló
gyermekeimnek forgatókönyve ugyanis elég gyenge, a film helyenként túl
verbalizált, párbeszédei pedig mesterkéltek.
Az úgynevezett m űvészfilmek, illetve szerz ő i filmek közül még két
brit alkotás mindenképpen megérdemli, hogy helyet kapjon a jobbak társaságában. Mare:k Kanievska Egy másik ország és Pat O'Conor Cal cím ű
filmje a hagyományos brit alaposság, az aprólékos m űvészi kidolgozás, a
biztos kez ű szerkesztés és letisztult forma iskolapéldája lehet.
~

Az eddigiek alapján az olvasó joggal kérdezhetné, hol maradnak beszámolómból a nagyközönség számára vonzóbb, illetve a forgalmazók körében keresettebb alkotások, a világsikerek, a spektákulumok, a néz őcsúcsot
döntő művek. Nos, bevallom, valóban kissé elfogult vagyok, mert a filmet
első sorban művészetnek szeretem tudni, méghozzá olyannak, amely — akárcsak a többi művészet — gondolkodtat, gyönyörködtet és szórakoztat is.
Beszámolómban ezt a hármasságot követve most jutottam el ehhez a legutóbbihoz, a szórakozáshoz. Illetve: a valódi akciófilmek és komédiák el őtt
két — átmeneti kategóriába sorolható — m űvet kell említenem.
Az egyik Sergio Leone Volt egyszer egy Amerika című flimje. Itt azonnal egy megszorítást kell tennem. Sajnos az a film, amelyr ől most írok,
nem azonos Leone monumentális alkotásával, amelyet az egekig feldicsértek az európai nagyvárosok kritikusai. Mi ugyanis — a szervez ők ugyetlensége vagy felületessége folytán — egy megcsonkított, megnyirbált, kisbelezett változatot • láttunk. A Volt egyszer egy Amerika ilyen kiadásban nem
több egy közepes min ő ségű gengsztertörténetnél, amely helyenként — a
rövidítés miatt — még érthetetlen is. Igy esetleg azt példázhatja, hogy a
forgalmazók pénzéhsége nyomán miként lehet egy m űvészi igénnyel készült korrajzból középszer ű . unaloműzőt fabrikálni.
Valószínűleg nagy közönségsikerre számíthat Philip iKauflnan Űrutazás
című filmje is. Ez a mű ugyanis tele van dinamikával, akcióval, látványos
képekkel, és mesterségbeli :.szempontból is kiváló. Vágói, zeneszerz ői és
hangfelvevői nem véletlenül részesültek Oscar-díjban. Az amerikai űrkutatás történetér ől, illetve az űrrepülés pionírjairól szóló történet azonban
időnként az öntömjénezés érzetét kelti.
Lás.súk .azonban •a valódi közönségfilmeket, amelyék miatt talán már
az elkövetkez ő hónapokban órák hosszat fogunk sorban állni a jegypénztárak előtt. A nézők toborzására — azt hiszem — elég, ha azt mondjuk:
Spielberg. Az amerikai rendez ő neve ugyanis szinte már összeforrt az akciófilm, Illetve az attraktív film fogalmával. Nem kétséges, hogy — ha valamikor tanítani fogják az akciófilmek stilisztikáját — Steven Spielberg
művei, ' így az idén - látott . Indiana Jones is, a tantárgy fontos fejezetét képezik majd. Ebben a hihetetlen tempóban kezd ődő és ugyanilyen ütemben
végigvezetett alkotásban négy filmre is elegend ő akció sűrűsödött össze.
A két óra alatt mindössze öt-hat percnyi pihen őt ad a néz őnek a rendez ő
és George Lucas forgatókönyvíró. Többen Is .megfigyelték egyébként, hogy
Spteiberg egyre:inkább közelít a képregény m űfajához, elhagy ugyanis minden lassító összekötő részletet, •s akciót akcióra f űz. Mások azt vetették a
rendező szemére, hogy ísnUétl ődik, A frigyláda elrablóiban látott megoldásokat alkalmazza. Ebben van is némi igazság, s ez még szembet űnőbb azért,
mert Spielberg el ősžör készítette el korábbi sikerfilmjének folytatását. Nyilvaavalá azonban, hogy az egyes helyzetek ismétlésével szándékosan utal
korábbig filmjére, s igyekszik komikus variánsát adni az el őző részletnek.
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Esetében talán mégis az a legbecsületesebb, hogy filmjét ezúttal
sem akarja többnek mutatni, mint ami: humorral b őségesen ízesített szórakoztató filmet készített, amely valódi ínyencfalat lesz a mozitól kikapcsolódást és felfrissülést váróknak.
Spielberg hatását egyébként már megfigyelhetjük az utóbbi években
létrejött hasonló alkotásokon. A FEST-en ' Robert Zemeckis, a nagy mester
egykori munkatársa mutatkozott méltó tanítványnak. A zöld gyémánt nyomában című filmje •a Spielberg-módszertan alapján készített, jó ütem ű,
szórakoztató, élvezhet ő, sőt részleteiben eredetinek is nevezhet ő mű.
'Teljesen más áramlat, a zenés filmek divatja hozta létre Walter Hill
Tüzes utcák című alkotását. Ez a m ű hellyel-közzel a nyolcvana énnek
West side story-fának, is tekinthet ő. A szerz ő egyébként rock and roll
fantáziának és egy trilógia els ő részének nevezte mű vét. A vadnyugati
filmekb ől ismert, örökösen bolyongó magányos h ős sajátos változatát
éleszti újra Hill, a b űnözök ellen harcoló rokonszenves fenegyerek személyében, s a jól vezetett meseszálat kit űnő, a hasonló alkotásoknál jobb zenei
anyaggal festi alá. Ennek köszönhet ő,, hogy az utóbbi években látott legjobb
zenés filmek közé sorolhatjuk a Tüzes utcákat.
Hogy a komédia műfaját se felejtsük ki, egy-két szót ejthetünk . Hugh
Wilson Rend őrakadémia című filmjéről :is. Igaz, a mese és az alaphelyzet
a könyörtelen kiképzésben részt vev ő fiatalok egy csoportjának története
a nagy kasszasikert elér ő alkotást, a Tiszt és uriember Című filmet
juttatja eszünkbe, a rendez ő azonban nyilván ismeri a jó vígjáték kellékeit,
s a nem túl eredeti ötletb ől is élvezhet ő művet hozott létre.
Kevésbé mondható el ez Ivan Reitman nagy hírveréssel érkezett filmjéről, a Szellem űz ők című alkotásról. Ez a horror és komédia egyveleg
tavaly a legnézettebb amerikai film volt. Szerz ői azt ígérték, hogy könnyfakasztó nevetés és sikolyt kiváltó borzalom váltogatja egymást a vásznon.
Mindebbő l vajmi kevés valósult meg, ezért a New Yorkot megszálló szellemekre vadászó három ifjú történetével. vezetem be azoknak a filmeknek
a sorát, amelyek - csalódást keltettek.
A rosszra egyébként kár Sok szót vesztegetni,, ha azonban hivatalos
filmfórumok a csa,pniwalóróladáka.t žengenek, akkor mégis vitába kell
szállni velük. Nem leszek az els ő, aki azt állítja, hogy James B:rooks A
gyengédség kora című filmjének öt•Oscár-díjjal való kitüntetése az amerikai
filmművészet szégyene. A kezd ő rendez ő filmje ugyanis nem más, mint a
hollywoodi filmkonyha receptje alapján elkészített • felfújt. A sikerrecept
pedig így hangzik: végy egy polgári (esetleg kispolgári) családot, a társadalom alappillérét, adj hozzá egy mér ő humort, egy. mér ő patetikát, s
mindezt f űszerezd ízlés szerint a közönség könnyével. Ezzel a . töltelékkel
azután minden töredezett történetlapot össze lehet ragasztani. Nos; egy ilyen
összevissza foltozott,. kissé aránytalanra sikeredett sületlenséget az amerikai
Filmművészeti Akadémia a .tavalyi év legjobb filmjének kiáltott ki. A gyengédség korának odaítélt öt arányšžobroaska közül valójában csak -kettőnek
nem kell pirulnia ezért a döntésért: Jack Nicholson és Shirley MaoLaine
ugyanis valóban megérdemelte az., elismerést, hogy ilyen filmben kiugró
teljesítményt tudott nyújtani.
Az előzőhöz hasonló"' betegségben szenvedett Andrei Konchalovsky
Mária szerelmei című alkotása is. Ez a h űségről és h űtlenségről, a testi
megcsalásról. és a lelki ártatlanságról szóló történet egyúttal azt bizonyítja,
hogy az „amerikai betegség" az ;ott forgató külföldi rendez őket is megfertőzi. Konchalovsky valamikor . . Tarkovszkij munkatársa volt, majd önállóan
is kiváló filmeket alkotott, a Mária szerelmeiben azonban nyoma sincs
korábbi letisztult filmnyelvének.
Még egy rendező alkotóenergiája elapadásának vagy legalábbis ideiglenes visszaesésének voltunk szemtanúi a FEST-en. Woody Allen Broadway
Danny Rose című filmje szokatlanul patetikus, melankolikus és sajnos —
unalmas. Régebbi lendületes humorából ebben a filmben csak morzsákat
kaptunk.
A csalódások sorát Hugh Hudson Tarzan-legendája zárja. Ez az eredeti regényhez állítólag következetesen ragaszkodó film a gyermekek szá-
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mára komolykodóan unalmas, a feln őtteknek viszont naivan gyermeteg.
Hiába, a dzsungel urát csak akciófilm h őseként lehet elviselni.

Ennyit az idei. szemlér ől. Rövid beszámolómban, persze, nem szólhattam minden bemutatott filmról, inkább arra törekedtem, hogy a két véglet
közelében csoportosulókat említsem. Igy is több, mint húsz filmr ől esett
szó, ugyanennyi viszont talán egy másik beszámolóban vagy egy másik
tudósító értéktáblázatán kapna helyet. Már maga az a tény azonban, hogy
a rossz filmek közé mindössze ötöt soroltam, bizonyítja: nincs okuk szidni
a belgrádi fesztivált. Hisz ezúttal is meggy őződhettünk arról, hogy — akárcsak a BITEF meg a BEMUS — a FEST is a világviszonylatban értelmezett
szellemi elvidék'i:esedésünk ' elleni egyik legfontosabb fegyverünk. Ezért,
amikor a szemle befejeztével azzal az ismert mesefordulattal búcsúztunk
egymástól, hogy („Hol volt, hol nem volt,) Volt egyszer egy FEST ...",
akkor nem csak a rendezvény végére utaltunk vagy a fesztiváliasabb szebb
időket sírtuk vissza, hanem egyúttal abbéli reményünknek adtunk hangot,
hogy — akárcsak a mesékben — a FEST esetében is a jóindulatú törekvést
siker koronázza.
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CSORDÁS MIHÁLY

MIKSZÁTH, PILINSZKY S CSÁTH
HÁROM SZÍNHÁZI BEMUTATÓRÓL

Hogyan 'lehet ma Szabadkán Mikszáthot, Pilinszkyt vagy Csáthot játszani?
Hogyan lehet bárhol a világon is nagyon is-mert szerz ők alkotásait el őadni,
hogy feleslegesen ne romboljuk le 'a közönségben róluk. él ő képet, de el ő adásunk mégis eredeti, megismételhetetlen produkció legyen?
Szabadkán a közelmúltban Mikszáth-, Pilinszky- és Csáth-bemutatót
tartottak. Nagy vállalkozások voltak ezek, természetszer űen sok-sok tanulsággal: E. tanulságok legnagyobbika: egy-egy író világának színpadi ábrázolásakor sok mindent megengedhetünk magunknak, csak írásm űvészetének a lényegét nem szabad elsikkadni hagynunk, legyenek bármilyen
frappáns ötleteink, törekedjünk bármennyire a látványosságria.
A három darabból időrendben az utolsóval, a legújabbal, a Csáthadaptációval remélt eljutni a Szabadkai Népszínház magyar együttese az
idei Sterija Játékokra, de az országos rendezvény vajdasági szelektora,
Vég-el László, arra nem ítélte alkalmasnak.
EGY KLASSZIKUS, „SOK ZENÉVEL, TÁNCCAL, ÉNEKKEL"
Nemcsak az általános és középiskolai tanulókra, hanem az olvasók
óriási táborára gondolunk akkor ; amikor örömmel üdvözölünk a szabadkai
színpadon egy Mikszáth-m űvet. A Noszty fiú esete Tóth Marival című
Mikszáth-regény adaptációjának a bemutatóját külön izgalommal vártuk,
hiszen nem mindennapi feladat egy szinte mindenki által ismert, remek
regényt megjeleníteni színpadunkon.
Amikor most Sík Ferenc budapesti vendégrendez ő számára felvet ődőtt
a kérdés, hogyan köt ődjön ,a szórakoztatónak szánt el őadásban" Mikszáthoz,
a mesét választotta a m űből, mint a leglényegesebb 'jellegzetességet. Pedig
nem a mese az, nem is lehet a • mese az, ami egy 'alkotást meghatároz,
hiszen Shakespeare-r ől, de akár Süt ő Andrásról is jól tudjuk, hogy drámáik szüzséjét olykor úgy kölcsönözték valamely ismert vagy ismeretlen'
régi. szerz őtől. Az utóbbi hivatkozik is az Egy lócsíszár virágvasárnapja fülszövegében Kleistra, akinél a jelképes értelm ű történetet meglelte. •
Már Siklós Olgának az eredetivel nem adekvát érték ű - adaptációja
csupán a történetet menti át drámaformába a regényb ől, tehát csak a mesét kínálja fel kész formában a rendez őnek, aki nyilván fáradságos munkával folytathatta volna a m ű adaptálását, hogy a mesénél lényegesebb
értékeit is .a színpadig juttassa. Ehelyett azonban Sík Ferenc harsány nótázással, vidám muzsikálással, virtusos Mulatozással f űzerezte meg a regényt, vagy ahogyan a -színpadon olvashatjuk: „sok zenével, tánccal, énekkel". Egy klasszikusnak ez már mégis túlságosan nagy „segítség" volt, amit
az el nem fo.gadhatott.
A romantikus szerelmes játékká szintén a színlapon min ősített darab,
így aztán még csak távoli rokonságot sem tart a kit űnő regénnyel, amelyen nemzedékek és nemzedékek n őttek fel, s amely éppen a saiblonokat
kerüli a legjobban, emberismeretre tanítva az igényes olvasót. Inkább azt
mondhatjuk: ilyen formájában aa vendégl ői rendezvények kistestvére. Végignézve Sík Ferencnek is m ű üzenetét elbagatellizáló produkcióját, szinte
már szükségét sem érezzük annak, hogy átüljünk valamelyik kocsmába,
ahol ugyanúgy muzsikálhatnának tobább a fülünkbe. Ugyanis ha ez az
előadás valamit tökéletesen pótolhat, akkor az éppen a szórakozóhelyek
egyveleges Muzsikája..
Ha Sík Ferenc korábbi szabadkai bemutatkozására gondolunk vissza,
megállapíthatjuk: nem tesz sok különbséget a szerz ők között — Mikszáthot
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most úgy játszatja a szabadkai színészekkel, mint alig két-három évaddal
ezelőtt Móriczot. A Nem élhetek muzsikaszó nélkül akkor annyira volt forró
légkörű nótaest, mint most A Noszty fiú esete Tóth Marival. Ez utóbbiban
a leegyszer ű sített történet emlékeztet csak a regényre, de azon is sokat
rontott — Siklós Olga dramatizálni akaró tolla után — Rónai Pál zenei
összeállítása, Bra.ndt István versei és Sík Ferenc rendezése. Mit tehettek
hát a színészek? Adomáztak, nótáztak, s próbálták helyr.ehozni azt, amit
mások elrontottak el ő ttük. Arra is vállalkoztak, hogy megmnentsé:k a „sülylyedő hajót", amikor meghallották annak segélykér ő jelzéseit. Gyenes Zita
szí.ninö:vendék például az utolsó pillanatban, a bemutatót megel őző próbák idején kapcsolódott be a munkába és vállalta Tóth Mari szerepének
tolmácsolását, annyira a futam végén, hogy a kosztümöt át sem alakíthatták már a számára ... Mégis kiegyensúlyozott és ígéretes alakítást nyújtott a bemutatón, és. Pataki Lászlóval, Albert Jánossal, Albert Máriával
és Kovács Frigyessel a legtöbbet tette ennek az id őben terjeng ő s, szórakoztató vígjátéknak a lehetséges morzsányi .sikeréért.
Mert a bemutatót megel őző napokban mindenki tudta már, hogy a
csodatétel ebben az esetben törvényszer űen elmarad. Mégis: amit elmulasztott a rendez ő, - pótolni próbálták a színészek — lelket Vigyenek a pletykaszerű kis leányszédítési mesébe. Persze a mese mögött a társadalmi igazságtalanságok garmadáját sejtjük meg, áan ezek elsikkadnak a nótázás-táncolás-éneklés - kavalkádjában, rájuk senki sem figyel. S amiikor pedig a színészek feléjük fordulnak, amikor a m ű tartalmi mélységei felé mernek
közelíteni, igencsak magukra maradnak, s kezdeményezéseikb ől nem kerekedik ki semmi.
Ha azt kíséreljük meg kideríteni, hogyan kellett volna jó el őadást készíteni az egyik legjobb magyar regényb ő l, akkor nagyon messzire kell viszszamennünk, szinte egészen a regényig ... Mert minden, ami utána következett, rontott va2amit, valamicskét a szövegen, s e m űnek nem a lényegét őrizte meg, hanem a küls őségeit. Így aztán maradt a zene, a tánc és az
ének, amivel be lehetett tömködni a tátongó űröket. Maga a rendez ő is
eleve azzal az egyértelm ű és világos elképzeléssel nyúlt a regény dramatizált változatához, hogy abból 'jó hosszú, kimondottan mulattató célzatú dadabot „hozzon ki", sok szerepl ővel, miegymással
A tizennyolc színész kísérlete, hogy többé, mássá tegye a „romantikus
szerelmes játékot", nem járt eredménnyel. Ímmel-ámmal elkomédiáznak,
közülük néhányan egy-egy szerencsés jelenet erejéig elibénk villantják a
mikszáthi világot, aztán maguk is belátják: lehet őségeik eddig terjednek
ebben az el őadásban.
Gyenes Zita alakításán kívül még egy kellemes meglepetése volt a
mostani !bemutatónak: 'a Népkör fiatal táncosainak részvétele a játékban.
Az ügyes, biztos lábú lányokat és fiúkat La.czkó Illés készítette fel. a színházbeli fellépésre, s fáradozása nem lett hiábavaló: mozgásukkal, táncukkal életet, frisseséget vittek az elnyúló jelenetekbe, gyönyörködtették a
szemet.
Gyarmathy Ágnes díszletei és jelmezei a rendezést szolgálják: kevéske
stilizálással a kort idézik, ahogyan azt a színm ű vekben szokás — életh ű
bútorokkal, fodros ruhákkal. Leng ő spiráloszlopok hangsúlyozzák a darab
meseszer űségét.
Nagy Edit korrepetítori munkáját az énekszámok, sajnos, nem dicsérhetik.
...

S.ZÓLNI A KÖLTŐVEL

Daróczi Zsuzsa Pilinszky-estjér ő l úgy is beszélhetünk, mint a színésznő ars poeticájáról — alkalom számára ez a m ű sor arra, hogy az író hozzáállásával közelítse meg tárgyát: a költészetet. A költ ővel szól hozzánk.
Ennyi áttételesség csupán; a gesztusai; a mimikája már nem Pilinszkyé, ha
nem övé, csakis az övé. Velük alkotja meg a maga ítéletét minden létez őről és nem létezőről. Egy-egy szavalattal-elmond valamit ebb ől az ítéleté-
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ből. Mintha tolla a versmondás lenne, vele „írja le" indulatoktól f űtött
sorait az élet igazságairól és ig:azságtalanságairól. Jobban az utóbbiak izgatják, idegesítik. Rájuk hevesebben reagál.
Két-három éve visszafojtott szenvedéllyel, meseszép, kristálytiszta
nyelven adta el ő Weöres Sándor verseit. Most a „páriák m űvészetének"
hitében keresi a verset. Ott keresi, ahol még nem született meg a szó, ahol
az értelem szikrái villannak csak fel a koromfekete éjszakában. Jó hinnie
talán, hogy ami ebb ől a csupán érzelmekt ől zsibongó, de fényt ől soha át
nem járt szférából ered, az tisztább és természetesebb, mint minden, ami
az értelem fényénél születik meg. Mert az értelem fényénél kiszámítottan,
módszeresen ártanak is egymásnak az emberek.
Hideg és sötét világot ábrázol színpadán Daróczi Zsuzsa. Hangokba,
vagy legföljebb szótagokba fulladó „nagy költeményeket" mond (= makog)
el. Aztán megoldódik a nyelve, és a „páriák m űvészetér ől" mintegy átbeszéli magát az emberére. S őt a színész már azzal sem elégszik meg, hogy
a költő Pilinszkyt tolmácsolja, hanem az ő tömer verseiben kísérel meg
kiteljesedni emberként és m űvészként, olyan valakiként, aki a hétköznapi
valóságot képes adni a költészethez, hogy az hitelesebb, emberibb, húsabbvérebb legyen...
Ahogy valamely lírai vagy prózai alkotás, •a Daróczi-est is jelképekb ől építkezik, egy jól átgondolt és részleteiben kidolgozott koncepciót valósítva meg. A jelképekhez hitelül adja a maga életét: az átélés jogán valódi, vízb ől-sóból összetev ődő könnyeket, amelyek egy kimerevített mozdulat megtörésekor csillannak elénk, hogy csak a monodrámává transzponált összeállítás h ősének és az őt megszemélyesítő embernek az azonosulásában nyerjenek igazán létjogosultságot. Felkapjuk a fejünket és máris
fogalmazgatjuk agyunkban - a kérdést: hol kezd ődik a szerepformálás és
hol a hús-vér elevenség ű élet? Vagy a kett ő kigyenlít ődik a saját életét
Pilinszkyvel „megverseltet ő" színész el őadásában? Nemcsak a költ ő kényszeríti hát a maga világát •a színészre, hanem az is a magáét a költ őre.
Megszületik így egy, a költemények b űvkörében kiteljesed ő szuverén
világ, amelyben nem kell különösebben igazo'dn'i az ilyen-olyan szabályokhoz., el őírásokhoz; nem kell alkalmazkodni másokhoz. Hanem szólni lehet
a költővel olyan dolgokról, amelyeket jólesik kimondanunk. Szólni fájdalmakról és kétségekr ől, örömökről és bizonyosságokról. -Mindenr ől, amiről
tudván tudjuk: emberi. Hogy költészet és élet eggyé olvadpon.
Egy tartozásnak is eleget tesz a színész: amikor meglelte már, mir ől
vall a némaságra önmagát ítél ő poétával, mit mutat meg önmagából, akkor
továbbítja a költ ő üzenetét.
Daróczi Zsuzsa munkászubbonyba bújt, s érzelmeket kifejez ő sajátságos mozgásokból-mozdulatokból komponált a maga számára afféle játékkoreográfiát, amelynek gyökerei a Weöres-összeállításig nyúlnak vissza.
Pantomimszer ű pózai segít ői a hangoknak a kifejezésben. Sokat bízott rájuk, különös figyelemmel állította be őket. Mndhatnánk: kimerevített felvételek vagy akár szobrok, amelyek mozdulatlanságukkal a beszédesek. Magukhoz vonzzák figyelmünket, székünkhöz szögeznek bennünket. Hatással
vannak ránk.
Színpad kell ehhez a produkcióhoz hát, amelynek a címe is személyes
már: Magam talán középre állok. A versmozaikokból megalkotott mono dráma közönségért kiált hátborzongató sikolyaiban. Ért ő, a költészetet és
a színművészetet egyaránt szeret ő közönségért.
EGY IRODALM;IASULT ÉLET TÖRTÉNETE
A legfrappánsabb módja egy m űvész (író) élete színpadi ábrázolásának, ha ezt önéletrajzi jelleg ű alkotásainak a felhasználásával teszi a
rendező . Megismerteti így a nagyközönséggel ezt az életet, méghozzá olyan-'
nak, amilyennek megélője hitte. Igy bel őle nem maradnak ki a vívódások, álmodozások ... A hitele ez író szempontjából teljesebb, s őt majdnem
teljes lesz.
Vicsek Károly a tapasztalt rendez ő szemével vette észre: Csáth Géza
élete és munkássága sok ponton érintkezik egymással. Tudta hát, milyen
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módon alkothatja meg egy el ő adásban a kett ő szintézisét: Csáth önéletrajzi
vonatkozásokat tartalmazó novellái részleteinek az összevágásával, montázsolásával. Ezekhez elegyítette még az író naplójegyzeteit.
Franyó Zsuzsa szövegválogatása kit űnő alapul szolgált hát Vicsek kísérlethez, hogy ú'jsžer ű módon vigye színpadra egy író „megíratlan", vagy
úgy is mondhatnánk, rnégélt, és vele a halála után „megíratott" drámáját. Hozzáadta — most már a hangulatfestés puszta szándékával — ehhez
a drámához Ács Károly, Fehér Ferenc és Gál László verseit, Lengyel Gábor zenéjét és — természetesen — a mindenkori vicseki látványt, amely
nélkül nem születhet meg igazi Vicsek-.el őadás, Vicsek-film
A rendező azonban a látvány megteremtésekor is tulajdonképpen
Csáth Géza ópiumirnámoros színeinek a spektrumában maradt, hiszen a látvány -. az író•novelláirnak is sajátja, miként azt Dér Zoltán is megállapítja:
„Régi meggy őződésünk, hogy a lélektani; extremitások m űvészeként ismert
Csáth .az. epikának (...) az ősi elemeit: a látványt és a történetet sokra becsülte, s a társadalmi árnyalást ennek részeként kezdett ől fogva modern lehetőségként művelte." (Ikercsillagok. Forum, Újvidek, 1980, 245.)
Csakhogy a látvány csupán addig lehet éltet ője egy produkciónak,
míg fölébe nem kerekedik a lényegnek: a megjelenített tartalomnak. Amíg
nem tesz szert egyeduralomra; amíg nem válik öncélúvá. A varászló című
„zenés vízió" ősbemutatója pedig nem mentes az ilyenfajta látványosságoktál sem. Valóban egy víziót látunk, amely pusztán a meséjében köt ő dik a
Csáth-életm űhöz, még ha annak mozaikkockáira épül is, merthogy tagadhatatlanul arra épül. .Mondhatnánk: furcsa kett ősség! Derítse most ki valaki, hol az a bizonyos határ, amelyen túllépnünk nem szabad, ha egy író
világát szeretnénk áibrázolni a színpadon! Meddig terjed a rendez ő szabadsága kifejezési eszközeinek megválasztásában, alkalmazásában?
Maradjunk tehát annyiban, hogy Csáth ürügyén emlékezetes és igényes szórakoztató darabot rendezett meg most Szabadkán Vicsek Károly
rendez ő és Marjan Bevk segédrendez ő. Sok ötlettel komponálták meg a
színészek jó játékából, Lengyel Gábor remek zenéjéb ől, Hupkó István
illúziókat kelt ő díszletéb ől, Petar Slaj hol szerencsés, hol szerencsétlen
koreográfiáiból és Szaghmeister Zoltán hatásos fényeib ől e műsort. Annyira
a látványra épül produkciójuk, hogy benne els ő pillanattól a képek szépségét csodáljuk, ügyet sem vetve a kusza cselekményszálakra.
A Csáth Géza neve alatt futó el őadást akár az egykori vásári tragédiákkal is rokoníthatjuk: benne nem átélik, hanem csak imitálják a h ősök a szenvedést. Mert ha nem így tesznek, nem gy őzhetik le a látvány
és a lényeg kett ősségének eléjük gördül ő akadályait.
Hogy Csáth neve a darab címe fölé került, az a véletlen m űvének is
felfogható, hiszen magába a címbe is kerülhetett volna: a varázsló tulajdonképpen ő maga, dr. Szerenádi Szerafin. A szerz ő és h őse ugyanaz a
személy hát! Megfoghatatlanság a konkrétumban — vicseki sajátosság!
A kérdést sugallja: ki kicsoda is tulajdonképpen ebben a m űsorban?
A mese nem árulkodó- a számunkra a válasz keresésekor. Abból csak
azt tudjuk meg, miként élt Csáth, miként vált a kábítószer rabjává és miként készül ődött a halálra. A játék az, amely magával ragad bennünket.
Azután a zene... Amikor Lengyel Gábor akkordjait felcsendülni halljuk,
nem lehetnek tovább kétségeink a darab m űfaját illet ően, s így nem várjuk el tőle azt, amit nem ígér: hogy a Csáth-életm ű summázása legyen.
Mert nem lehetett az attól a pillanattól, amelyt ől a szórakoztató m űfajokat (zenét, táncot,. éneklést) ötvözte magába.
Petar Slaj koreográfiái éppen a darab so.km űfi ajúsága miatt lehettek
volna fontos elemei a játéknak, ha sikerülnek. De nem sikerültek: sablonos
megoldások jellemzik őket. Inkább kabarém űsorra, mint drámára emlékeztetnek bennünket.
Hupkó István. díszlete Csáth ópiumos színekben pompázó hamis világát két szintre , osztja: a valós történések és az álmok .birodalmára.- Átjáróul
közöttük égi lajtorják szolgálnak. Ennyiben hát a díszlet a rendez ő megalkotta színpadi jelképekhez teremt :környezetet. Hupkó jelmezei a víziók
megszabott kellékei: áttetsz ő köntösök, • színes, fényl ő ingek...
.. .
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Szaghmeister Zoltán ügyesen mozgó fénycsóvái ugyanolyan nélkülözhetetlen szerepl ő i ennek az összeállításnak, mint a sok-sok szép lány, akik
közül •az egyik teljesen p őrén is megjelenik a színen, talán azért, hogy az
álmok szépségét hihet őbbé tegye.
Csáth, azaz dr. Szerenádi figurájának megformálásakor Korica Miklós
mintegy megélte szerepét: mintha viselkedéstanulmányt folytatott volna
a bemutatót megel őző hetekben, hónapokban, olyanazonosulással beszélt,
mozgott, gondolkozott Csáth szerepében.
Énekével és táncával kellemes perceket szerzett a közönségnek Kerekes B. Valéria, Pallérozott, szén hangja újra betöltötte a Szabadkai Népszínház nagytermét. Hatásos tánca jól érzékeltette a távolságot Vicsek színpadának földi és égi szintje között.
A főhős feleségének szerepében Jónás Gabriella jellegzetes Csáth-figurát formált meg. Énekszámai a m űsor emlékezetes epizódjai.
Albert János ezt a műfajok tekn őiből kidagadó el ő adást komikus jelenetekkel t űzdelte meg.
Tovább sorolhatnánk a színészek nevét, akik mind megállták helyüket
ebben a rendhagyó produkcióban. Élvezték a játékot. Meg semmi sem zavarhatta őket, még az ősbemutatón a színpad alól feltör ő csípös füst sem:
hősiesen végezték a dolgukat. A közönség egy része ugyan kénytelen volt
egy kis köhécselés ügyében elhagyni percekre a termet, de aztán visszatért helyére, mintha Mi sem történt volna. Nagyvonalúságból, találékonyságból hát mindkett ő kitűn őre vizsgázott.

Mikszáth Kálmán: A NOSZTY FI Ű ESETE TÓTH MARIVAL. Romantikus szerelmes játék sok zenével, tánccal, énekkel (színjáték). A regényt színpadra alkalmazta: Siklós Olga. A verseket rta: Brandt István. A zenét korabeli számokból
összeállította, illetve szerezte: Rónai Pál. Rendezte: Sík Ferenc. Szerepl ők: Pataki
László (Noszty Pál), Medve Sándor (Noszty Feri), Sz űcs Hajnalka (Noszty Vilma),
Albert János (Tóth Mihály), Karna Margit (Tóth Mihályné), Gyenes Zita (Tóth
Mari), Kovács Frigyes (Koporeczky), Albert Mária (Máli), Vajda Tibor (Velkovics),
Tallós Zsuzsa (Velkovics Rozi), Szél Péter (Kozsehuba), Barácius Zoltán (Klementy),
Szabó Ferenc (Pázmár), Sánta Puszta Lajos (Brozik), Kasza Eva (Trinka), Sebestyén
Tibor (Stromm), Godányi Zoltán (pincér), Nagy István (b őgőhordó). Fellépnek még:
Arvai Valéria, Bálint Ibolya, Csipak Magdaléna, Dobó Mónika, Légvári Ágoston,
Mezey Endre, Nagy Olajos Zsuzsanna, Perna Attila, Pletl Zoltán, Szabó Erzsébet,
Sztojkov Andor, Zöldi Arnold és Zöldi István. Díszlet- és jelmeztervez ő : Gyarmathy
Ágnes. A táncokat betanította: Laczkó Illés. Korrepetítor: Nagy Edit. Közrem űködött a Szabadkai Népszínház zenekara. Vezényelt: Murényi Mátyás. Bemutató 1984.
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OLVASÓNAPLÓ
KÉT KÖNYV KETTŐ S TÜKÖRBEN
UTASI CSABA: Irodalmunk és a Kalangya.
Forum, Ujvidek, 1984.

ÖSSZEKUSZÁLT SZEMPONTOK
Utasi, Csaba legújabb könyvének a címe (Irodalmunk és a Kalangya) nemcsak annál ígér jóval többet, amit nyújt az olvasónak, hanem annál is,
amire a szerz ő a Bevezet őben és . az Utószóban. vállalkozik. „Szenteleky
elmélete és a Kalangya irodalma akkor válhat eleven örökségünkké, ha
a szükségszerű ellentmondásokra és rövidzárlatokra is ügyelve, kell ő kritikussággal fogunk hozzá a folyóirat tanulmányozásához. Könyvünk ezeket
a munkálatokat szeretné el ősegíteni néhány fontosnak látszó adalékkal" —
írja Utasi a könyv elején, és így búcsúzik az olvasótól: „Könyvünkben
irodalmi művekre, jelenségekre, tájékozódási módokra, illetve azon társadalmi körülményekre és eszmei együtthatókra összepontosítottunk, melyek
messzemen ően meghatározták a Kalangya életét. Nem a folyóirat története
foglalkoztatott hát bennünket els ősorban, hanem ami ezen a történeten
»belül« ,irodalmi szempontból tanulságosnak látszott ... egy lehetséges .irodalmi keresztmetszet megalkotását t űztük ki célul." Itt szó sincs tehát
olyasmiről, hogy a szerző vállalta volna a Kalangya irodalomtörténeti : helyének a kijelölését, hogy Uta.si. a folyóirat szerepét akarta volna •megvilágítani irodalmunkban és m űvelődéstörténetünkben, amit a fülszöveg tényként állapít meg. •
Igen, tudom, el őfordulhat és el őfordul, hogy a'. szerz ő szerényebb a
kelleténél, kisebb jelent őséget tulajdonít munkájának, mint - amivel az
valójában rendelkezik. A konkrét esetben azonban,. sajnos, nem ez a helyzet;
a fülszöveg határozottan túloz, a könyvcím pedig egyenesen fellengz ős.
Utasi Csaba meg sem kísérelte megtalálni a Kalangya helyét, s feltárni a
folyóirat szerepét irodalmunk egészén belül: egy-két elejtett megjegyzésen
kívül, hogy ennek vagy annak a költ őnek a munkássága kivel, illetve
mivel mutat rokonságot a háború utáni irodalmunkan, még csak utalásszerűen sem foglalkozik a Kalangya körül felmerült irodalompolitikai és
irodalomesztétikai kérdések továbbgy űrűzésével, pedig hát változatlanul
ezek .a kisebbségi, illetve nemzetiségi irodalom központi problémái,- s őt,
Utasi még azzal sem fárasztja magát, hogy megprabálja meghatározni a
Kalangya helyét, és felmérni jelent őségét a két háború közötti jugoszláviai
magyar irodalomban, mondjwk, csupán •az olyan jelent ős irodalmi orgánumok, mint az el őd Vajdasági írás és az egyidej űleg megjelen ő Híd viszonylatalb•an. Annak ellenére is kitér á lehet őség, de az irodalomtörténész számára inkább .kötelezettséget jelent ő feladat elől, hogy ő maga is idézi Szentelekyt, hogy tudniillik: „A Kalangya. tulajdonképpen a Vajdasági fráš
folytatása, s őt még több szeretne lenni, mint el ődje." És annak ellenére
is, hogy a Kalangya szerkeszt őinek határozottan felrója: „Mindent kockáz-.
tatva nem tudták fölemelni szavukat a növekv ő embertelenség ellen, és
természetszer űleg nem láthatták el a tömegek tudatosításának azt a nehéz
feladatát sem, amelyet a Híd vállalt." (Ha netán valakit zavarna a nem
egészen pontos fogalmazás, a szórend némi megváltoztatásával tehesen érthetővé teheti, mit akar Utast mondani: „Nem tudták mindent kockáztatva
fölemelni szavukat stb. ..." Utasi ugyanis nem azt veti a szemükre, hogy
mindent kockáztatva hallgattak, hanem épp azt, hogy nem kockáztattak.)
Ezek után pedig szinte már magától értet ődő, hogy Utasít Szenteleky Kornél
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elméletéből csak az érdekli, ami a Kalangyában megtalálható, s nem sokat
töpreng azon, miért és hogyan vált a vajdasági irodalom tagadója a couleur
locale hirdet őjévé.
Világos tehát, hogy a fülszöveg olyan erényeket és eredményeket
tulajdonít Utasi könyvének, melyekkel az nem dicsekedhet, a cím pedig
félrevezeti az olvasót. Nem tudjuk, hogy kinek és maiért volt, van erre
szüksége. Enyhén szólva is bosszantó, hogy egyszer űen be akarnak csapni
bennünket, az igazán elszomorító azonban Mégis az, hogy ezúttal sem azt
kaptuk, amire a leginkább szükségünk lenne: a nyílt szembesülést irodalmi
hagyományainkkal, illetve e hágyományt képvisel ő Kalangyával. Úgy látszik,
ehhez a feladathoz a konkrét esetben nem n őtt fel a magát tudományosnak
deklaráló kutatás.
Nem baj, mondhatná valaki, hisz milyen jogon kérjük 'számon a
szerz őtől azt, amit ő meg sem ígért, amire eleve nem vállalkozott. Egyszerűen azon - a jogon, hogy mondjon bármit is a Bevezet őben és az Utószóban,
könyve címével (ami nyilván nem tudtán kívül és akarata ellenére került
a borítóra), álszerénységgé degradálja mértéktartó célkit űzéseit. És ez még
akkor is így van, ha megengedjük, hogy a fülszöveg idegen anyag a könyvben, s nem a szerz ő véleményét fejezi ki. Ez pedig már baj, - mégpedig
elég nagy baj, mert mit gondoljon az olvasó annak a tudományos értekezésnek a hitelér ől, amelyik ilyen keveset tör ődik saját tárgya pontos megnevezésével; az ilyenfajta mellbevágó, kérked ő címadás végs ő soron a
kutató és nemzetiségi közösségünk tudományos érettségére vet rossž fényt.
A ilyesmitől bizony még a nemes publicisztika is óvakodik. •
Ettől függetlenül egyéb erényei természetesen még mindig lehetnek
a könyvnek, s őt. Lássuk hát magát a munkát, a „néhány fontosnak látszó
adalék-ot, amivel Utasi a folyóirat „kell ő kritikussággal" történ ő tanulmányozását szeretné el ősegíteni, mert meggy őződése, hogy ezzel a -kritikus
tanulmányozással válhat „eleven örökségünkké" Szenteleky elmélete és a
Kalangya, és mert — mint a Utószó már idézett részletéb ől kiderül — irodalmi tanulságokkal akar szolgálni. Rendben van, ki-ki a saját belátása;
érdekl ődése, affinitása szerint választja meg vizsgálati tárgyát és szempontját is, a kérdés csak az, hogy milyen eredményeket tud felmutatni a vizsgálódás, • milyen tanulságokkal gazdagít bennünket. •
Mi tagadás, zavarban ; vagyunk a választ illet ően. Utasi ugyanis. nem
jut el az egyértelm ű vég,következtetési,g, végkövetkeztetésekig, s habár
mindenekelőtt a Bevezet őben is kiemelt „kritikusság"-ra helyezi a • hangsúlyt, . ez +a kr'i:tika.i viszonyulás • nemhogy letisztítaná, hanem. elhomályosítja
a képet, összekuszálja a gondolati; szálakat.
. Először is szerz őnk nem vall színt, hogy milyen irodalomszemlélettel
közelíti meg Szenteleky Kornél couleur - locale elméletét és a Kalangya
irodalmi anyagát. Ez persze nem okozna különösebb problémát, ha enélkül
is minden alkalommal világos lenne számunkra, mit miért marasztaL el,
illetve értékel kedvez ően; vagy ha következetes lenne ítéleteiben. Sajnos,
Utasi: Csabának az Irodalmunk és a Kalangya cím ű munkájában nem erénye a következetesség. Ezért csöppet sem, egyszer ű kihámozni, hogy tulajdonképpen milyen iro.dalomélméleti pozíciókról ítéli meg a vizsgált elméletet,
nézetet, m űvet, jelenséget, és bizony alaposan megnehezíti gondolatmenete
követését, hogy tele van ellentmondásokkal; amit az egyik esetben fogyatékosságként kezel, azt a másiakban erényként tünteti fel, vagy például
amíg sehogy sem tudja megbocsátani Szentelekynek, hogy irodalmi programot akart adni az íróknak, hogy a „kijelölt út"-ra akarta terelni őket,
addig ő maga még attól sem riad vissza, hogy pontos .receptet írjon. el ő,
hogyan kellett volna az írónak megírnia a konkrét m űvet: „Nyilvánvaló,
hogy a gyermeki világ és a feln őttek világa közötti szakadék áthidalására
csak az esetben találhatott volna adekvát megoldást, ha a szabadkai bérház
»valóságának« eseményeit következetesen Petykó fantáziáján sz űri át, ha
tehát a regény valósága valahol a mindennapok és a zsenge képzelet
határmezsgyéjén bontakozna ki — feszültségteremt őn, áttűnésekben gazdagon. Favas Károly eltekint ett ől a lehetőségtől. Nem Petykó szemével néz
szét a lakók között, :s nem annyi információt közöl az öreg ház tájékáról,
amennyit a fokozatosan eszmélked ő gyerek már tudhat..."
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Mármost ezek után hogy higgye el ajámbor olvasó Utasinak, hogy
Szenteleky nézete.it.valóban csak azért nem tudja elfogadni, meg-megemészteni, mert az Irodalmat félti mindeféle küls ő beavatkozástól, _s elvszer űen:
óvja szuverenitását, hisz amíg Szenteleky csupán •az irodalom szerepét és
az író feladatát igyekezett meghatározni •a sajátos kisebbségi. helyzetben,
addig Utasi jó tanácsokat osztogat, hogyan kell, kellett volna írni. Példát
mutatni a m ű vészetben természetesen csak értékes m űalkotás létrehozásával
lehet és nem elméletileg, ez utóbbinak ugyanis enyhén szólva kicsi a hitele.
Másrészt a recept el ő írása olyanfajta beavatkozás, mintha a fest őnek azt
szabná meg, milyen színt használjon és milyen alakokat, alakzatokat
fessen, vagyis a legdurvább, amit már a propagandam űvészet mindenható
urai és irányítói se igen engednek .meg maguknak. És még az sem szolgálhat Utasi metségére, hogy egy rossz m űvet szeretne legalább elméletileg
jobbá tenni. Mert nyilván nem a recepten múlott...
Annál meglep őbb az ilyenfajta tanácsádói szerep, mert azon túlmen ően,
hogy az irodalom béklyójaként kezeli Szenteleky általános irodalmi programját, elejtett megjegyzéseib ől, elszólásaiból azért az ő irodalomeszménye is
körvonalazható, ezzel az irodalomeszménnyel pedig semmiképp sem fér
össze az irodalmi utasítások osztogatása.
Egy helyütt például ezt írja: „Az alkotói szabadság védelmében Havas
Emil joggal s valóban el őremutató módon száll szembe a Szenteleky-féle
»kijelölt út«-tal ..." (Kiemelés t őlem.) Szirmai Károlyt pedig dicséri, mert:
„Számára nincsenek .olyan tényez ők, amelyek kedvéért bárki vagy bármi
szolgálatába lenne szabad állítani az irodalmat", s ezt „vitathatatlanul progresszív meggy őző désnek" tartja. Ugyancsak Szirmai szerkeszités'l elveit ismertetve szögezi le: „köntörfalazás nélkül kimondja, hogy számára az irodalomban az immanens esztétikai érték a döntő, mely nélkül egyetlen irodalmi alkotás sem állhat meg a maga lábán, még ha különféle irodalmon
kívülimankókra próbál is támaszkodni. Mindaddig szó sem lehét semmiféle
helyi színekr ől, kisebbségi sorskérdésekr ől, ilyen vagy olyan követelményekrő l, amíg a tehetség és a szellem deleje át nem járja a szöveget. Egyetlen
impozáns, ma is érvényes gesztussal helyreállítja tehát a Szentelekynél
kibillent egyensúlyt, elrekeszti a másodlagos és mellékes körülmények misztifikálásának útját, egyszóval lefegyverzi a dilettantizmust." (Kiemelések
tő lem.) És: „Korán rádöbben, hogy azok az írók, kik mindenek fölé helyezik a vajdasági érdeket, valójában önmaguk ellen fordulnak, hiszen
parciális célok kedvéért elsorvasztják magukban az irodalmi teljesség igényét. Az igazi vajdasági érdek és feladat jó és egyre jobb m űvek írása
lenne, ám hogyan írjanak maradandó m űveket azok, kik a nehéz kisebbségi
helyzett ő l szorongatva, ellenállásuknak csak olyan módon tudnak hangot
adni, hogy többé-kevésbé elmossák az irodalom és a politika közötti határokét, s szinte fenntartás nélkül vállalják a tájegység irodalmi szolgálatát."
(Kiemelés tő lem.) Baitta Péter meglátásának •pedig Utasi szerint azért
lehetne örülni, mert „egy tiszta humánrumra esküdve, a »köt őfékeket« elszaggató, igazi nagy mű vészet példaképét mutatja föl Vajdaságnak". (Kiemelés t őlem.) És végül Utasi azt is tudni véli, hogyan törhetett volna a két
háború közötti jugoszláviai magyar irodalom az „igazi nagy •m űvész•et"
csúcsai felé: „Nyilvánvaló, hogy ilyen körülmények között maradandó
regények csakis az esetben születhettek volna, ha a korabeli világirodalom
megkerülhetetlen értékeit abszorbeálva, prózaíróink közül néhányian ki
tudják szakítani magukat a közvetlen valóságábrázolás ny űgébő l, s megkísérlik epikai struktúrává fejleszteni mindazon szorongásokat, félelmeket,
lélekzavarokat, melyeket nemcsak a vajdasági állapotok váltottak ki és
határoztak meg, hanem a »felgyorsult« idej ű nagyvilág is." (Kiemelés t őlem.)
És ez még logikusnak is látszhat, ha minden további nélkül elhisszük, hogy:
„a vajdasági valóság sem kínálta éppen az izgalmas regényitémákat. Hiányoztak itt azok a színes, dinamikus emberek, kik modellül szolgálhattak volna."
(Kiemelés t ő lem.) Csakhogy ezt nagyon nehéz elhinni, mert ezzel azt is
aláírnánk, hogy a regény tárgya és színhelye eleve meghatározhatja a m ű
esztétikai. értéket. És erre még akkor sem vagyunk hajlandóak, ha Utasi
J. M. Lotman.nal vallja, hogy „a m ű eszmei tartalma nem más, mint• a
struktúra".
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Anélkül, hogy belemélyednénk az Utasi-féle irodalomeszmény taglalásába, ezúttal megelégszünk- annyival, hogy ő így gondolkozik, vélekedik
az irodalomról, és inkább azt v.iszgáljuk. meg, - . hogyan alkalmazza a saját
elvi álláspontjait a konkrét elemzések során.
Ami •azo.nnai szembeötlik, az az, hogy szinte egy pillanatig sem tartja
magát saját tételeihez, s hogy ilyenformán ő maga az els ő, aki nem veszi
komolyan saját elméleti alapállását. A könyvnek mintegy felét kitev ő
műelemzés, vagy inkább m űismertetés során egyetlenegyszer sem találkozunk strukturális elemzéssel, amit jogosan várhatnánk el a lotmani tézis
hirdetőjétől. Ehelyett Utasi szívesen és hosszasan id ő z a m űvek, még a
versek tartalmi átmesélésénél' is, amib ől arra következtethetünk, hogy a
legjobb esetben is a feje tetejére állítja a Lotmantól. kölcsönzött aranyszabályt, nála • a m ű tartalma helyettesíti a lényegnek mondott strukúrát.
Márpedig mi sem lenne természetesebb, mint hogy az „igazi nagy m űvészetet" pártoló és az „immanens esztétikai érték" dönt ő volta mellett kardoskodó irodalomtudós, aki épp ezzel a dolgozatával pályázta meg a tudományok doktora titulust, az esztétikum fel ől fogja megközelíteni tárgyát. Csakhogy Utasi Csaba jóformán semmit sem tud kezdeni a mindenek fölé
helyezett "igazi nagy m űvészetet" jellemz ő esztétikummal, még az esztétikai
érték elfogadható körülírásáig sem jut el. Anélkül, hogy akár csak jelezné
,iás mit értsünk alatta; egyszer űen kijelenti, hogy „esztétikai er őtér" nélkül
aligha beszélhetünk m űalkotásról. Az egyetlen részlet viszont, ahol kitér
az esztétikai érték mibenlétére, így hangzik: „a líra esztétikai értéke nem
az optimizmuson és nem a pesszim:izmuson áll vagy bukik, hanem els ősorban azon, hogy a költ ő mekkora tehetséggel, erudícióval formálja
műegésszé a nyelvi anyagot." Vagyis Utasi a tehetséget tartja az esztétikai
érték legfontosabb, ha nem •épp egyetlen meghatározójának. Igen ám, de
mi a tehetség, mi a jellemz ője? Talán csak nem az, hogy esztétikai értéket
hoz létre, hogy „m űegésszé formálja a nyelvi anyagot"? Mert ezt tautológiának nevezi a tudományos gondolkodás, és bizony nem sokra értékeli.
Utasi maga is érezheti, hogy kelepcébe került, mindenesetre utat
próbál vágni :magának az értékeléshez (sajnos) nélkülözhetetlen kézzelfoghatóbb értékkategóriák felé. Igy a tehetséges írót azzal különbözteti meg a
dilettánstól, hogy az el őbbi az „öneszmélés magasabb fokán" áll, ugyanakkor
a létbeli és a társadalmi hontalanságot pedig strukturáló er őként", nyilván
esztétikai értéket „strukturáló er őként" tételezi. Közben nemigen zavarja,
hogy az öneszmélés foka, továbbá a létbeli és a társadalmi hontalanság
nem éppen esztétikai kategória.• De miért is zavarná, amikor épp ez a
bukfenc teszi lehet ővé szánfára, hogy legyen bár az „immanens esztétikai
érték" és ez ,igazi nagy m űvészet" harcos pártolója, Visszatérhessen a m űalkotás számára is könnyen hozzáférhet ő nem esztétikai, hanem tartalmi,
eszmei, világnézeti, etikai, - s őt politikai jegyeihez, mintha az ilyen fajta
megközelítés magától értet ődő en következne irodalomeszményéb ől!
Arnold Hauser égy helyütt a következ őket írja: .,Leginkább ablaknak
tekinthetjük a m ű alkotást, melyen át a világra látunk úgy, hogy eközben
nem veszünk tudomást a megfigyelés közegének természetér ől; de ha úgy
tetszik, összpontosíthatjuk figyelmünket az ablakra Is, Mit sem tör ődve a
kinti tárgyak alakjával és jelentésével, melyekre rálátunk. A m űvészet
tehát mindig két aspektusból szemlélhet ő, s mi folytonosan e kett ő közt
ingadozunk. A műalkotást tekinthetjük önálló, az empirikus valóságtól
elszakadt s annak minden más objektivációjától független szellemi struktúrának, de tekinthetjük a valóság visszatükrözésének is, amelyet eltéphetetlen szálak f űznek az emberi Méhhez, mely segít azt megismerni és megítélni.
Pusztán az esztétikai élmény szemszögéb ől a forma anatómiája éš immanenciája látszik a m űalkotás lényegének, mivel az csak akkor kelt tökéletes
illúziót, csak akkor válik a valóság hitelit érdeml ő képévé, ha leráz magáról
mindent, ami szférán túli. A m ű keltette illúzió azonban nem meríti ki a
mű tartalmát, szerepe a ,m ű hatásában sokszor másodrend ű."
Nos, Utasi Csaba szemmel láthatólag összekeveri a két megközelítési
aspektust, s mindenekel őtt ezért keveredik minduntalan önellentmondásokba, ezért helyesli az egyik pillanatban azt, amit a másikban elmarasztal.
Hogy a Hauszer-hasonlatnál maradjunk, habár az irodalomeszményének
az ablak vizsgálata felelne meg, elerezéseiben mégis az ablak mögötti tár-
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gyakra szögezi tekintetét. Ebb ől az alapvet ő szemléleti, megközelítési lábából következik aztán, hogy az ablakot teszi felel őssé azért, ha nem tetszenek
neki az ablak mögötti tárgyak, illetve az ablak mögötti tárgyakat hibáztatja azért, ha rossz az ablak. Igy jut el, és csak igy juthat el addig a képtelenségig, hogy a vajdasági valóságot rossz regénytémának tartsa, s hogy
modellszegénységgel magyarázza a jó regény hiányát a két háború közötti
irodai+m,unkan. Ezen a ponton Utasi már teljesen hátat fordít az „igazi
nagy művészet" eszményének, és észrevétlenül, de annál követel őzőbben
maga is a programm űvészet pártjára áll. Tulajdonképpen ez a száznyolcvan
fokos fordulat az, ami azután teljesen összekuszálja a dolgozat logikai
szálait, és egy kiúttalan labirintusba tuszkolja az olvasót. Mert itt most
már nem az az alapvet ő probléma, amit eredetileg kifogásolt Szenteleky
Kornél elméletében, hogy tudniillik egy konkrét alkotói program, mégpedig
az önmegismerést és az öntudatosodást szolgáló alkotói program köré akarta
gyűjteni: az írókat, hanem az, hogy ez a program szerinte egyszer űen nem
alkalmas a jelent ős műalkotások kihordására, mégpedig azért nem, mert a
'vajdasági valóság sem alkalmas regénytéma és a vajdasági ember sem
alkalmas regényh ős (!?)• vagy ahogy ő mondja: „a tárgyi adottságok következdeményeként akkori irodalmunkban az esztétikai érték fogalma nemhogy
nem fedte, de sok esetben meg sem közelítette a tényleges értékeket."
Vagyis itt már nem - általában a programokat és a „kijelölt" témákat tartja
az irodalomhoz méltatlannak, hanem csak egyes programokat és egyes
témákat, konkrétan - a Szenteleky-féle programot és a vajdasági témát, míg
meggyő ződéssel vallja, hogy .egészen más lett. volna a helyzet, ha az írók
, abszorbeálják a korabeli világirodalom megkerülhetetlen értékeit" és a
„nagyvilág" szorongásait, félelmeit, lélekzavarait próbálj.áik megírni. Mint
ahogy azt ugyebár az Új Syunpasion egyes alkotói tették három évtized
múlva, fűzhetnénk hozzá a magunk részér ől, hogy teljesen világossá tegyük,
mire alapozódik Utasi feltétlen bizalma, amikor - az importált világérzésr ől
és világfájdalomról, gyakorlatilag az irodalomkészítés importált receptjér ől
van szó. Mert, ugyebár, a nagyvilág és a nagyvilág élete, valósága már
igazán megfelel ő témája lehet egy ambiciózus regénynek, hisz •.nyilván a
nagyvilági téma az „immenens esztétikai érték" letéteményese, míg a vajdasági élet és a vajdasági valóság csak a dilettantizmus melegágya lehet.
Igen, ilyen egyszer ű lenne ez a dolog, ha valóban úgy lenne; ahogy azt
Utasi elképzeli. Mert hiába tudja, hogy a „szerz ők abból a mer őben téves
feltevésb ől indultak ki, hogy az ember életének• megrázó eseményei par
exellence papírra kívánkoznak, hisz esztétikai »önsúlyuk« van", ő maga
gátlástalanul azt sugallja, hogy a nagyvilág kisegíthette volna ugyanazt
az irodalmat és ugyanazokat a szerz őket a válságból: Vagyis végs ő soron
azt feltételezi, hogy épp a nagyvilág rendelkezik azzal az esztétikai önsúlylyal, amelyet az • ember .életének megrázó eseményeit ől teljesen jogosan
elvitat, mintha az esztétikai önsúly csak a regionializmussal nem férne össze:
Hasonlóképpen a szemléleti z űrzavarral magyarázható az is, hogy
habár Utasi határozottan viszolyog a Szenteleky-féle irodalmi programtól,
mert hisz elvileg ő „a kötőfék és a zabla nélküli" irodalom. pártfogója, ennek ellenére ő szintén fájláljia,. hogy Herceg János nem fejlesztette tovább
azt a novellasorozatot, amely „egy ironikus társadalmi tabló" körvonalait
sejteti, és azt se nézi jó szernme'1, fiogy Szirmai .Károly, „az aktualitástól
viszolygó szerkeszt ő felkapta a fejét", amikor „a mind zavarosabb id ők
sodrában Gál László• a hitetlen hit megtartó pozíciójára - küzdötte magát,
s e pozícióról a saját szenvedéseit a korabeli világ szenvedéseivel. együtt
tudta és akarta már látni". S őt,. Utasi a korabeli novellák komoly fogyatékosságaként tartja számon, hogy „a novellah ősök kívül rekednek a létükre ténylegesen ránehezed ő kérdések körén", s levonja a végkövetkeztetést, hogy (figyeljünk!): „ez . az általános és általánosságában érdektelen
parasztláttatás az eszmeiség tekintetében is szembeötl ő fogyatékkosságokrói
tanúskodik". (Kiemelés t őlem.) Ezek után pedig szinte már magától értet ődő , hogy amíg elutasítja Szenteleky programját, addig a Kalangya egymást váltó szerkeszt őit azért hibáztatja, mert elzárkóztak a politizálástól,
s a Hídtól eltér ően nem ismerték fel, hogy a kisebbségi lét gyökeres megváltoztatását csak a fennálló társádalmi. rend megváltoztatásától remélhették: vagyis számon kéri a folyóirat politikai forradalmiságát. Hogy
;
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szót értsünk, sitt nem az .a bökken ő, hogy - Utasi vizsgálat tárgyává ,teszi a
folyóirat politikai irányvonalát, hanem a következetlenség irritálja az olvasót, ugyanis nehezen érthet ő, hogyan kérhet számon egy radikális politikai
programot a korabeli irodalomtói az, aki a sokkal lazább kötöttségeket
jelentő irodalmi programtól is félti ugyanazt az irodalmat.
Ugyanez -a belső -ellentmondás szúr szemet, amikor a Szentelekyvel
szemben az alkotói szabadságot védelmez ő Havas Emilről és az irodalmat
mindenféle szolgálattól óvó Szirmairól ír: „Az alkotói szabadság védelmében Havas Emil joggal s valóban el őremutató módon száll szembe a Szenteleky-féle »kijelölt út«-tal, ugyanakkor azonban eszmefuttatásának következő pillanatában már a kizárólagosság térségébe téved, mid őn az irónak
egy .egészen általános, absztrakt alakját állítja példaképül, aki kiragadva
magát a tudatát meghatározó hatások bonyolult szövevényéb ől, az »egyetemes emberi« témának és a »mindenholvaló ember« világának meghódítására tör. Havas Emil szem el ől téveszti, hogy az általános emberi, - főként
a prózában, konkrét vonások és konkrét tartalmak révén valósul meg." És:
„Szirmai azonban, mint jeleztük, egy jellegzetesen id őfele'tti, esztétikai
kultúrás platformról csatározik, s ez jelent ő s mértékben csökkenti törekvéseinek értékét. Nem csupán arról van szó ugyanis, hogy a m űvelt tehetség műhelyében létrejöv ő esztétikumot tartja alapvet ően fontosnak, hanem
egyszersmind arról is, hogy fenntartással tekint minden olyan irodalmi
szövegre, amely a társadalmi aktualitás jegyében születik ... hogy a csírátlanított »tiszta« irodalomra esküszik, mely az itt és most kérdéseivel nemigen tör ődve örök emberi dolgokat feszeget." Hogy, hogy sem, Utasi itt
épp, arról feledkezik meg, hogy a „vitathatatlanul progresszív meggy őződés", miszerint „nincsenek olyan tényez ők, melyeknek kedvéért bárki vagy
bármi szolgálatába lenne szabad állíta:ni az irodalmat", következetes végiggondolása. csak az „egyetemes emberi" és a „mindenholval ő ember"
koncepciójáiba torkollhat, az „:id őfeletti., esztétikai kultúrás platformhoz",
a társadalmi aktualitástól való idegenkezdéshez, a „csírátlanított »tiszta«
irodalom" eszméjéhez vezethet. Mert semmiképp sem léhet az, hogy az irodalom elvileg irtózzon a nem irodalmi szférától, a nem esztétikai terhektől, egyes konkrét esetekben viszont, mikor azt az elemz ő ideológiai elvárása úgy kívánja, ha kell, a napi nulitika igényeihez iás igazodjon, a napi
politikáért is lelkesedjen.
És sorolhatnánk még az Utasi féle ellentmondásokat, de nyilván fölösleges: alighanem az eddig elmondottakból is világossá válik, hogy
szerzőnk miért nem tudott termékeny párbeszédet teremteni a helyi színek elméletével, s következésképpen miért maradt adósunk azokkal az irodalmi tanulságokkal, amelyek saját állítása szerint e munka értelmét jelentenék. Amiben következetes, az a korabeli irodalom kíméletlen bírálata, és amiben egyértelm ű végkövetkeztetésre jut, az, hogy bizony gyöngécske volt a két háború közötti jugoszláviai magyar irodalom. De hát
ezt eddig is tudtuk. Arról viszont egyáltalán nem tudott meggy őzni bennünket Utasi Csaba, hogy Szenteleky couleur locale elmélete állt az esztétikai kiteljesülés útjában. Mi több, végs ő soron err ől még önmagát sem
tudta meggy őzni, hisz Aranyady Györgyr ől ő maga írja: „szemlátomást a
»pannon nyomorúság« látványa ny űgözte le, s ha maradt volna ideje
hozzá, a helyi színeknek nyilván olyan sötéten gyöngyöz ő árnyalatait örökítte volna meg, melyek ma is hathatósan támogathatnák Szenteleky elméletét."
Azt is mondhatnánk, hogy Utasi Csaba nem tudott kell ő megértéssel
közeledni a helyi- színek elméletéhez és a születés tológörcseit szenved ő
korabeli irodalomhoz. Ez a megállapítás azonban csak részben lenne igaz,
Utasi könyvéb ől ugyanis nem a megért ő szándék hiányzik, és hát milyen
jogon is várhatnánk el egy tudományos igény ű munkától a jóindulatot,
amikor, ugye, a tárgyilagosság a vele szemben támasztható els ődleges követelmény. Nos, Utasi értetlensége nem ok, hanem következmény, az ahistorikus szemlélet következménye. Szerz őnk ugyanis a szórványos utalások
ellenére sem tudja történelmi folyamatában szemlélni a korszak irodalmát, a legjobb esetben. is csak addig jut el, hogy a ma érvényes társadalmi-politikai szemlélet alapján ítéletet mond az akkori nézetekr ől, törekvésekről; s így szükségszer űen zárja-el maga el őtt az utat, amely a Kalangya

309

irodalmának esztétikai értéktelensége ellenére is elvezethetné .a . Kalangya
irodalom- és m űvelődéstörténeti jelent őségének a felismeréséig. Igy hiába
szögezi le a - Bevezet őben, hogy: „Szenteleky programja csakis a két háború
között tölthetett be pozitív szerepet, minthogy az akkori vajdasági: és jugoszláv.iai élet adottságai kényszerítették napvilágra, azok képezték táptalaját, s azokra is akart visszahatni a maga »kisebbségi« pusztul.átumaival." Ezt a megállapítást nem támasztja alá a dolgozat, amely továbbra
is homályban hagyja Szenteleky szerepét és a Kal•a.ngya jelent őségét. Ezúttal sem ,tisztázódik a nagy kérd-és, hogy hogyan és miért lett a vajdasági
irodalom létét is tagadó Szenteleky a couleur locale hirdet ője, m-a is csak
a jól ismert sablonválaszok állnak rendelkezésünkre, Utasi könyve se nem
mélyítette el, se ne-m árnyalta ismereteinket. És persze az sem derült ki,
hogy a mostani vajdasági és. jugoszláviai élet adottságai miért teszik teljesen feleslegessé a Szenteleky--féle irodalmi programot. Vagy magától értetődő lenne, hogy ezt a megváltozott nemzetiségi politikával lehet és kell
magyarázni? Ő szintén szólva nem hisszük, hogy ilyen egyszer űen el lehetne
intézni ezt a kérdést. Már azért -sem., mert több jel is arra utal, hogy a
Hí.d az 'utóbbi években, évtizedekben — talán öntudatlanul és egy felvázolt
program hiányában ,is — bizonyos értelemben a Kalangy.a örökébe lépett: az
irányzatokra és a világszemléletre való tdkintet nélkül -igyekszik mag-a
köré gy űjteni a jugoszláviai magyar irodalom legjobbjait. Ez azonban már
másik téma. Utasi könyve viszont azt példázza, hogy egyel őre irodalomtörténeti múltunkkal sem tudunk teljesen nyíltan szembenézni.
Kár.
Azt viszont nem akarjuk min ősíteni, hogy Utasi Csaba miért és hogyan varrja mások nyáká.ba saját dolgozata fogyatékosságait, amikor mintegy utólagos magyarázkodásként :a következ őket írja az Utószóban: „Minthogy nem-csak a - maradandó művekkel kellett szembenéznünk, hanem a lap
csak részben értékes vagy éppenséggel elmeszesedett állagával is; fejtegetésünk nem mozog mindig azonos szinten."

PODOLSZKI JÓZSEF

MONOGRÁFIA, MELY TÍJLMUTAT ÖNMAGÁN
1928. június 25--én Űjvidéken kelt levelében Csuka Zoltán a következ őket
írja az akkor már Pécsett tartózkodó Várkonyi Nándornak: „Sajnos, az
itteni közönség valamennyi olvasóréteg közt talán a legtunyább és a legnehezebben mozdítható, és a házak kapuira tán a hízott disznófej lenne a
legjellemz őbb címer; áldozatos gazd.ag alig akad, így hát bizony a saját
erőnkbő l kell minden megmo.zdulást végrehajtani." Majd két évvel késő bb, 1930. december 28-án -az egyébként optimizmusáról, lelkesedéser ől és
elszántságáról ismert irodalomszervez ő . mérhetetlen elkeseredéssel veti
papírra: „Ma feladtam Neked a Képes Vasárnap legújabb számát, abban
meg va-n írva a Vajdasági Írás halálának történeté. Olvasd el, és jegyezd
meg magadnak: a Vajdasági Írás-t meg-ölte a bácskai közöny, a kishit űség."•
Mindezeket azért kell idézni, mert érzésem szerint az egyre szaporodó
próbálkozás-ok ellenére sem sikerült mind ez idáig helyes arányérzékkel
megítélni irodalmunk keletkezéstörténetének eseményláncolatát. Nem sikerült, mert az értékel ő szándék -még manapság is gyakran esik a kett ős
értékrendszer csapdájába, nevezetesen: másként értékelünk — egyetemes
érvényű esztétikai-történeti kategóriákban gondolkodunk —, ha az irodalomról van szó, és másként, , rendszerint elnéz őbben, megbocsátás atyai
jóindulatától vezérelve, ha •a vajdasági .irodalom kerül a figyelem középpontjába. Nem újsüttet ű .m-égállapítás ez, de id őnként érdem-es e csalóka
kettő ségre felhívni a figyelmet, annál is inkább, mert a jelenség nem egy
esetben észtétikai és morális torzulásokat idéz el ő. S hogy a kettős értékrendszer sziréndal-jellege mennyire megtéveszt ő; arra példaként elég, ha
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áz elkötelezettség kényszerét ől egyébként mentes -- Várkonyi Nándor
egyik megállapítását idézem. -A szerz őnek l928-ba.n jelent meg A modern
magyar irodalom. 1880 1920 című irodalomtörténeti munkája, melyben
foglalkozik az utódállamok magyarságának bontakozó vagy éppen a folyamatosságot őrző ,irodalmával is. Nemrégen megjelent visszaemlékezésében
— éppen a vajdasági irodalom kapcsán — egyebek között a következ őket
írja: „Én azonban épp eléggé láttam és hallottam, mit jelent a kisebbségi.
írónak a legcsekélyebb érdekl ődés, elismerés, támogatás, s az is, hogy
munkásságukat (csakúgy, mint az emigránsokét) más szemszögb ől kell
megítélni, mint a haza'iakét;_ azt akartam, lássák, hogy van, aki számon
tartja őket. Eleve vállaltam a kritikai szemszög és mérce megváltoztatásának ódiumát és az elfogultságnak, a szemmérték-torzulásnak a kifogásait."
(A kiemelés az enyém — M. F.) Ehhez még csak annyit kell hozzáf űzni, hogy
Vajdaságban a helyi színek elmélete körüli elvi csatározások lényege Is az
egyetemes vagy a szektás esztétikai nézetek érvényre jutása körül zajlottak.
Jól érzékelteti a ma már szálláscsináló platformnak tekinthet ő vita lényegét
Utasi Csaba is Irodalmunk és a Kalangya című irodalomtörténeti munkájában. •
Persze a kérdés korántsem ilyen. egyszer ű, mert — amint az.. teljes
részletességgel kiderül Utasi Csaba m űvéb ől is — a problémának mögöttes
részletei is vannak, melyeket deklaratív formában sohasem lehetett megoldani. E részletek csupán az alkotói tevékenység, mi több, az irodalmi közélet során juthatnak el a teljes kibontakozás lehet őségéhez. És — jelzem
mint problemák, a. vajdasági irodalom lényegére vonatkozó legfontosabb
kérdések el is jutottak a pontos, gyakorlati megfogalmazásukig, mégpedig
akkor, amikor kialakult egy többé-kevésbé tartósnak tekinthet ő, fórumszerű
közösség a Kalangya körül.. A folyóirat lapjain azután konkrét formában
vetődnek fel a legzaklatóbb kérdések, melyeknek közös nevez ője a regionalizmus ténye •lesz. A regionalizmusé akkor is, -amikor annak igenlése formájában Szenteleky meghirdeti a helyi -színek elméletét, és akkor is, amikor
tagadása formájában Szirmai Károly szerkeszt ői' tevékenysége során „lefegyverzi a dilettantizmust"., igyekezvén ezzel feloldani a területi bezárkózást. A szerkeszt őváltással és a . szempontok változásával azonban nem
nyer a kérdés megnyugtató tisztázást, hisz Sszirmai Károly-nak az egyetemesebb, esztétikai: értékeket el őnyben részesít ő szerkesztéspolitikája ellenére
is az irodalomtörténész kénytelen megállapítani, hogy a Kala.ngya meszüntekor irodalmunkban megsz űnt „a szellemi tájközpontúság, mely egészségtelen besz űkülést hozott, s irodalmunk súlyos válságát jelezve, a dilettantizmus melegágya lett".
Végre elhangzik az irodalomtörténet részér ől is a tényekre alapozott
őszinte — immár nem hazabeszél ő — ítélet: a két háború közötti, kisebbségi sorban él ő jugoszláviai magyarság 'irodalma, kevés kivételt ől eltekintve,
a dilettánsok farsangi felvonulása volt. Féltehetségek seregnyi akarnoka,
akikben lehet ugyan nemes a szándék, de „alkotói tevékenységük" nyomán
olyan szövegek - születnék csupán, ,;melyek már keletkezésük pillanatában
átfordulnak a nemlétbe", „talajszinti, irodalom alatti tenyészet" ez. Rengeteg -a töredék, a töredezettség, s ha valami. mégis összeáll, leggyakrabban
a „giccs" az adekvát jelz ője. Az irodalomtörténész, ha elveihez és a tudomány becsületéhez h ű és következetes kíván maradni, akkor a Kalangya
.szociográfia'i-szoc.iológ.iai irodalmáról kénytelen megállapítani: „Számuk nem
túl nagy, .értékük sem, jórészt ugyanis megérzésekb ől, hangulatokból, bizonyítatlan »tényekb ől« sarjadtak, s nem érik el sem az irodalmi szociográfia,
sem a tudományos dolgozatok szintjét". A novellák kapcsán „érdektelen",
,elszikesedett állag"-ról beszél, s a regény- vagy drámaszövegeket semlehet magasabbra taksálni. Utasi Csaba e lehangoló kép megrajzolásához
elmélyült elemzés során jut el. Maximális precizitással végzi el azt, ami
az .irodalomtörténet eszközeivel elvégezhet ő.
De a miértek csak sokasodnak. Miért alakult ez így? Mi a magyarázata
ennek a - szellemi elszikesedésnek? .A „sohasem volt" nem t űnik kielégítő
válasznak, mert a következ ő kérdés az lesz, •hogy „miért nem volt soha"?
(És igaz-e, hogy sohasem volt?) Honnan 'a tehetségtelenéknek éš a félteketséfieknek ez a népes serege, s miért elenyész ő számú már a középszer ű
teljesítmény is? A költ ők többsége ne-m több afféle rímfaragó igricnél,
-
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s a prózá- és drámaírók nem jutnak. túl egyéni b űvkörükön, s a valóság
csak annyiban problematikus számukra, amennyiben önmagukkal nem
képesek a különbékére. Ennyire elíziumi a lét ezen •a lapályon? És a sors
ennyire összhangban van a léttel? Korántsem. De. a magyarázat már nem
irodalomtörténeti. S mert vidékünkön ismeretlen tudomány volt a szocio-.
lógia, nincs is a vajdasági létkérdésre tudományos magyarázat.
A vajdasági magyar irodalom vizsgálatakor az irodalomtörténésznek
éreznie kell tudománya sz űkös voltát. Mert — • láthattuk — van itt valami,
ami gúzsba köti az alkotói-tevékenységet, végs ő kifejletében esztétikai torzulásokat eredményez. Van itt valami determináló, valami sorsszer ű meghatározottság. A Kalangya kritikairodalma kapcsán állapítja meg Utasi
Csaba: „Miként a lírában vagy a prózában, az eleven áramlatok mellett
itt is lépten-nyomon morotvák t űnnek szemünkbe, els ősorban annak a
jeleként, hogy az eszmélkedésnek és az eszméltetésnek ezt a fontos tartományát sem lehetett maradéktalanul a mostoha adottságok fölé emelni."
Másutt az alkotói szabadságot „a mostoha társadalmi-politikai és m űvelődési körülmények" függvényiének tekintik, de a „gúzsba köt ő, lehúzó,
determináló hatásokról" is szólni kényszerül. Majtényi Mihály novellái,
kapcsán „az irracionális hatalomról való félelem" bénító hatását kell konstatálnia, Herceg János egyik. regényrészletével kapcsolatban pedig kénytelen rámutatni „a kisebbségi helyzet szorongatásteli hangulata" okozta
torzulásokra. A könyvben érintett csaknem ötven vajdasági alkotó közül
egyetlenegy sincs, akinek életm űvére, alkotásaira ne nyomta volna rá
bélyegét a kisebbségi léthelyzet kínkeserve. Ez az, amire az irodalomtörténet
már nem adhat magyarázatot, lévén, hogy nem illetékes. Ezen a téren
már csak a szociológia és a társadalomtörténet segíthetne. Az is csak utólagosan, pótlólagosan, diakron kutatások formájában, hiszen a társadalmitörténeti eseményekkel egyidej űleg tájunkon ismeretlen tudomány .volt,
aminek következtében szinkronvizsgálatok adta eredményekkel ma nem
rendelkezünk. Teljességében sohasem pótolható hiányossága ez társadalom
történetünknek.
Arra kellene tehát mindenekel őtt tudományosan megalapozott választ
kapni — mint ahogyan az erdélyi magyarság biztosabb talajon álló, mert
mélyebb hagyományokkal rendelkez ő kultúrájának is megvan .a szociológiai-társadalomtörténeti magyarázata —, hagy miért állt itt üveglábakon
a kisebbségi öntudat. Miért a félelem az irracionális er őktől, miért a létbizonytalanság, miért egyfel ől a megbúvó, a rejt őzköző magatartás, másfelől a destruktív életérzés. Utasi Csaba megállapítja, a Kalangya-mozgalomnak egyik legnagyobb fogyatékossága, hogy „nem tudta megközelíteni
a falu emberét". Holott nem biztos, hogy a kisebbségi helyzetben a társadalmi létnek eleve adott ez a fajta tagoltsága, nem biztos, hogy határozott
formában körvonalazódott falu-probléma és város-kérdés, sokkal bizonyosabb, hogy .az egyetemes létkérdés az, ami problematikussá vált. Ez az,
amit szociológiai tudományosság hiányában kénytelenek vagyunk „mostoha
körülményeknek" nevezni. Más szóval, a tényszer ű ismeretek terén múltunkat illetően csak annyit tudunk, hogy az els ő világháborút követően „néhány ügyvéd és orvos kivételével csaknem az egész magyar intelligencia
távozott az országból", s hogy ebben keresend ő a kulturális provincializmus
oka. Csakhogy a távozás is következménye az itt kialakult léthelyzetnek,
melynek megítélése újra csak a szociológiára és a társadalomtörténetre
tartozik.
Tudósai elhivatottsággal és az elkötelezettség teljesérték ű vállalásával
megírt mű az Irodalmunk és a Kalangya című monográfia, melynek legnagyobb erénye mégiscsak az, hogy felhívja a figyelmet a hiányra. A tudományok rendszerén belül egy résztudomány követelményeinek maradéktalanul eleget tesz, s els ősorban nem az irodalomtörténész hibája, hanem
a felvetett kérdés természetéb ől ered, hogy a mű olvasata után még intenzívebb a. hiányérzetünk. Mert a teljesség közelébe csak akkor jutunk el, ha
a tudományos kutatások terén is pótoljuk a mulasztásainkat. Pótoljuk
oly módon, hogy. a szektás magatartást kiküszöbölve egyetemes értékrendszerek segítségével építjük ki létünk tudományos alapjait.
-
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GOBBY FEHÉR GYULA: Testek és álmok.
Forum, rtJ'jvidék, 1984.

TÖRTÉNET NÉLKÜL
Regényirodalmunk jelen pillanatait az évenkénti regénypályázatok határozzák meg. Illetve a „mili őregények" — annak megfelel ően, hogy íróink,
mintegy közmegegyezéssel, f őleg környezetábrázoló regények írására szánták magukat. Elvégre, ha már itt a regénypályázat, hát szóljanak a pályázati regények rólunk, játszódjanak itt, tartományunkban. Mi sem természetesebb ennél különben, feltéve, hogy van minek lejátszódnia...
De talán ígéretesebb úgy folytatni, hogy kezdetben volt a történet.
Mármint a regényirodalom történetének kezdetén, hajdanában, amikor a
regényíró, innen még minden regényelméleten, csupán egy érdekesnek vélt,
mondjuk egy kalandos vagy érzelmes történetet kívánt megírni. Amely
történet azonban szükségképpen valahol történt, meghatározott környezetben játszódott, egy bizonyos közegben tehát, amelyet az írónak szintén
ábrázolnia kellett. Vagyis a regény ilyenformán magától lett környezetrajz,
illetve társadalomábrázolás is, méghozzá hosszú id őn át „öntudatlanul" volt
ilyen, anélkül, hogy az író ezt kifejezetten akarta volna. Aztán, valahol a
felvilágosodás korában, tudatosodott is a regénynek ez a társadalomábrázoló szerepe, ami ezután már követelményként is jelentkezett a regénnyel
szemben, egyikévé vált az értékmieghatározáknak. Ett ől kezdve aztán a
történet, a cselekmény (legalábbis az értékesnek mondott irodalom esetében)
mindinkább mellékesnek kezdett számítani, nemegyszer ürügy volt csak
a szociológiai anyag felmutatásához, vagy éppen „társadalmi tablók" alkotásához. Végül pedig, mintegy a folyamat lezárulásaiképpen, szükségszer űen
merült fel a logikus kérdés: mi lenne, ha az amúgy is csupán apropóként
létező történet el is maradna? Miért ne tegyük nyíltan, „szégyentelenül",
amit a történet örve alatt amúgy is tenni akarunk? Másképpen szólva:
miért ne lehetne a „regényháttér" maga a regény?
Nem új kérdés, a legeltér őbb irodalmi égtájak alatt is feltették már.
Igencsak eltér ő válaszok is születtek rá. Attól függ ően, mennyire sikerült a
válaszként megírt regény. Azaz, mennyire sikerült a kérdéses regénynek
azokat a veszélyeket elkerülnie, amelyeket az ilyen „történet nélküli regény" mindenképpen magában hordoz. Mert ezek a veszélyek feltétlenül
léteznek, s közöttük nem is csak olyanok, mint az, hogy az olvasót „megfogó" fordulatos vagy éppen izgalmas cselekmény elmarad, s így a mű
sokak számára eleve érdektelen lesz, hanem léteznek más, a regény valóságos értékeit fenyeget ő veszélyek is. Ilyen mindenekel őtt az, hogy ahol a
történet hiányzik, ott hiányzik az is, akivel a dolgok történnek, nevezetesen
a központi figura, a „f őhős", aki bejár egy bizonyos utat, életszakaszt, aki
megéli a dolgokat, s ennek megfelel ően személyiségvonásaiban is módosul,
fejlődik vagy visszafejl ődik. Vagy legalábbis egységet biztosító szemlél ője
az eseményeknek, teljes passzivitás esetén is minimum kommentátora a
látottaknak és hallottaknak, ami még „állókép" esetében is kihat a köréje
csoportosított valóságanyagra, befolyásolja annak milyenségét és min őségét.
Nem szólva arról, hogy ahol az ábrázolt világot megél ő főszereplő hiányzik
a maga történetével, ott mellékszerepl ők vannak csak a maguk történeteível. Ha ugyan nem „történetecskék", vagy éppen anekdoták és pletykák
csupán.
Anekdoták, igen! S ez nem feltétlenül elszörnyed ő kiáltás, mivel az
anekdota a maga helyén nemegyszer nagyon is sok mindent jellemezhet.
Ám visszatérve házunk tájára, nehéz nem et űnődni azon, miképpen is
lopakodott vissza a hátsó ajtón irodalovunkba az anekdota, azután, hogy
több mint húsz éve az ;igényesség, illetve a „modernség" jegyében hadjárat
indult ellene külön arra is gondolva, hogy csendes visszasziivárgása ugyanarról a t őről fakad, ami „ürügytörténettel" vagy anélkül megírt regényeinket illetőleg is kételyeket támaszthat. Világunk „kicsiségén" túl, alighanem
amiatt is, hogy ,miliőregényeket" alkotó íróink közül számosan. ugyanott
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kereskedtek, aminek eredménye, ha az összképet nézzük, mindenképpen
egy kissé lehangoló egyformaság lett. Bármennyire eltér ő szinten valósult
is meg ez az egyformaság. Korábbi regénypályázatunk esetében jól példázhatja ezt Dudás Károly nem is akármilyen valóságanyagot nem mindennapi
szintén prezentáló Ketrecbálja, illetve a maga banálisabb, de mégsem érdektelen szociális hátterét m űvészileg átlényegíteni kevésbé tudó Beder István
Kecsketemploma.
Ezek azonban. „ürügytörténetes" regények. Szemben Gobby Fehér
Gyula nemrég megjelent Testek és álmok című regényé él, amely már
„történet nélküli regény", annak minden buktatójával. Ennek a „m űfajnak"
mellesleg szintén megvan a maga el őzmény.e irodalmunkban, mégpedig
Brasnyó István Famíliája, sőt többé-kevésbé általában is ilyennek mondhatók a • Brasnyó-regények. Csakhogy a Família, a maga mélybe süllyedt
múltat sejtet ő darabakra. töredezettségével, egészen sajátos módon történet
nélküli regény, éppen ..mer.t ebben a formában ez a széttöredezettség akkor
is egyfajta történetet. helyettesít ő összefogó koncepió, ha miatta válik a
regény nehezen megközelíthet ő olvasmánnyá. A Testek és álmok viszont
olvasmányos,. annak megfelel ően, hogy Gobby Fehér rutinos író,. stílusa
kellemes és gördülékeny — .ez azonban csak írói-m űvészi felel ő sségét növeli
mindenekelđtt. .
Mert hát könyvét természetesen valamilyen, az egyes epizódokat egybekapcsoló alapkoncepció reményében kezdjük olvasni. S ennek megfelel ően
az els ő, Almok című fejezet ezt mintha ígérné is, mivel a különböz ő szereplők álmaiban felbukkanó • témacsírák itt mutatkoznak meg el ő ször, amiért
is joggal hihetjük azt, hogy a továbbiakban ezek jelentkeznek majd az
ébrenlét szintjén is, valós - mivoltukban és összefüggéseikben megjelenítve,
esetleg egymással találkozva is. Legalábbis .a kezdet logikája úgy kívánná,
hogy a következ őkben az álmok okait, illetve hátterét ismerhessük . meg.
Csakhogy a továbbiakban ez csupán részben és nagyon is következetlen
vonalvezetéssel valósul meg, mivel ezután egyre újabb anekdota- vagy
pletykajelleg ű történetekkel ismerkedhetünk meg, olyanokkal, amelyeknek
félvetését hiába is keresnénk az indító álmok között. Erre ébredünk rá már
a második fejezet, a Tárgyak olvasásakor, ahol viszont a legkülönböz őbb
használati, tárgyak, kukoricamorzsoló, gramofon, kerékpár stb. képezik a
történetek-elindításának ürügyét. Jobbára megint csak újabb esetek kerülnek elő azonban, ezúttal ellen őrizhetetlen mendemondák formájában, a
Pletykák című fejezetben is, amely a maga ügyes és olykor szellemesnek
is ',mondható asszociációs átváltásaival kétségtelenül a legkoherensebb s
így a legsikerültebb része is a könyvnek, ez .azonban mit sem változtat azon,
hogy itt már végképp beigazolódik, hogy Gobby Fehér valójában nem
annyira folytat valamit, hanem újrakezd inkább. Úgyhogy ez a fejezet
éppúgy lehetett volna a regény kezdete, mint az utána következ ő Terek,
ahol a kiindulópont a helyszínrajz, a színteret képez ő kisváros néhány
fontosabb épületének leírása, hogy a hozzájuk f űződő történetek révén
felvillanjon valami a helység múltjából is — itt találjuk különben a leginkább novellaszer ű történeteket, amelyek közül talán legemberibbnek a
Romoda gátőr és a cigánylány kapcsolatáról szólót tekinthetjük, ám találkozunk itt cseppet sem igényesen jgpofáskodó humorral is, mint amilyen
a részeg Gyenge tanár fordítói remeklése a helyi mozi el őadásán — és
hát az ehhez hasonlókon f őleg azért nehéz szórakozni, mert túlságosan is
.érezzük, hogy szórakoztatni akarnak minket. A Levelek című fejezetben
viszont hiába látjuk ezt a „mozaikmódszert" is az elénk tárt kép gazdagítása egyik lehet ő ségének, s hasztalanul is tudunk meg egyet-mást ugyancsak a település lakóinak múltjából vagy éppenséggel a városka történelméb ől is, ha egyszer ezeknek a leveleknek a hangvétele nem igazán egyéni
és hiteles, nem eléggé meggy őző ahhoz, hogy azokat valóságos emberi
sorsok dokumentumainak is érezhessük. Nyomukban egy. dolog válik csupán végérvényesen nyilvánvalóvá: ez a nagyon is heterogén eszközökkel
kibontakoztatott kisvárosi tablónemigen jelentheti valóságunk ismeretének
gazdagítását akár még világunk „kisszer űségének" vonatkozásában sem,
méghozzá éppen az eszközök kisszer űsége miatt, mivel a. „kisszer űt kisszerűen" . nehezen tekinthet ő ígéretes receptnek. 'Úgyhogy a zárófejezet, a
Testek jobbára erotikus jelleg ű epizódjai az ös.sképen már nemigen változ-
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tathatnak.. Mint ahogy nem változtat rajta az elgázolt_ Piroska ravataláról
.szóló tragikusnak szánt befejez ő részlet sem, bármennyire valóságunk trivialítását is kifejezni szeretné valamiképpen, . annak ellenére sem, hogy
.ennek indító motívumát a' kezd ő fejezet álmai közt is megtalálhatjuk. Ez
ugyanis a körültekintőbb kompozíció hiányát elégtelenül álcázhatja • cs.a.k.
- S őt, végső fokon ez is csak az alapkoncepció >hiányát 'hangsúlyozza ki.
Figyelembe véve, hogy Gobby 'Fehér Gyula gyakran túlságosan is felszínes
humorizálásba hajló, enyhén ironikus hangvétele sem jelent még stílusegységet szavatoló alaphangot sem. F őleg azért, mert tisztázatlan marad,
milyen pozícióból szemlél ődve ironizál is a szerz ő tulajdonképpen. De nem
jelent. ilyen koncepciót a cseppet sem fukar kézzel adagolt szex sem, ami
ellen önmagában mártsak azért sere merülhet föl kifogás, mert „merészség"
dolgában napjaink „világirodalmi átlagát" voltaképpen nem haladja meg.
Sokkal inkább azon akadhatunk fenn, hogy önmagáért - van, s így voltaképpen még a szexualitás vonatkozásában sem fejez ki valamilyen meghatározott alkotói szemléletet: nem D. H. Lawrence módjára „oltárra emel ő",
de nem is Philip Roth-i eszközökkel elidegenít ően komikus, jóllehet, valószínű leg nem is szándékos törekvést tükröz ően, az utóbbihoz látszik közelebb
állni. Am ebben a tálalásban ezek mögül az „esettek" mögül nem Villannak
elő valóságos emberek, érzések, sorsok, amiért is szerepl őiket jobbára a
szó fizikai értelmében láthatjuk meztelenül csak, s ezért pusztán testek
maradnak — némileg talán az olvasók egy része szórakozásának szolgálatára. Mert az, hogy ilyenformán a regény „egészén" is bizonyos „pánszexualista" szemlélet érz ődik, olyasvalami, hogy mindent „az" mozgat, inkább
csak a „keverési arány" következménye, ami önmagában semmiképp sem
eléggé komolyan vehet ő ahhoz, hogy vele akár egyetértsünk, akár pedig
vitába szálljunk.
Ezért is kell végs ő fokon megkérdeznünk, írt-e Gobby Fehér Gyula
ezúttal akár sikerültnek mondható szórakoztató regényt is. Figyelembe véve,
hogy ehhez a legmegfelel őbb eszköz mégiscsak a történet.

VARGA ZOLTÁN

TÖRTNETTÖRED£K,EK A VALCSÁ:GR6L
E sorok írójának öt évvel ezel őtt, amikor olvasta Gobby Fehér Gyula
1979-ben megjelent Másokat hívó hang című elbeszéléskötetét, úgy> látszik,
nagyobb türelme volt, mint mostanában. Akkor megszámolta: a dekameronszerű költet hatvan történetet tartalmazott. A Testek és álmok regénynek
minősített mű vet olvasva már nem volt türelme megolvasni, hány történetbő l áll össze ez a kötet, de hogy hatvannál jóval tötbb ől, az biztos.
Képtelen is lett volna ezt a nem irodalmi • „munká't" elvégezni, mivel
egyesek közölük többször is el őfordulnak és mert a nneséies öröme, amely
'elemien árad a könyv soraiból, esetében az olvasás elemi örömévé transzformálódott át. A m ű ritmusa hányta-vetette és ez eleve kizárta a mer őben
statisztikai mérlegelést. Gobby Fehér Gyula legújabb m űve olyan, mint a
folyó tavasszal: mindent magával ragad, de a rendszerezés, szerkesztés
mégis jelen van.
'A Testek és álmok példája lehet az alkobó'i viaskodásnak: szerz ője
lázasan keresi, kutatja, néha-néha, úgy tetszik, megleli, majd újra elveszti,
hogy aztán újból keresse azt a bels ő kinyilatkozási formát, amely a leghitelesebben közvetítené azt, amit közölni szeretne olvasóival. Már a Szent
bolond esetében beszélhettünk e viaskodásról, •a Másokat hívó hang ciklikus szerkesztése talán kevésbé sikerült, de ugyanakkor el őremutatott:
Gobby Fehérnek ezen az úton kellett tovább haladnia, ez az a bels ő forma,
amely az övé, amelyre ráütheti a védjegyét. Szerz őnk a polgári nagyregény
és az elbeszélés között hajladozik. Kezében a regény darabokra hullott,
de elbeszélései, novellái ugyanakkor gazdag tartalmink miatt önkényesen
vissza akarnak kanyarodni •a regényformához. A Testek és álmok a fenti
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két műfaj határzónájában mozog. A m ű a regénypályázatra készült, regénykénit jelent meg, de bízvást akadnak olyanok, akik nem tartják annak. Pedig,
véleményem szerint, nincs igazuk.
Hangsúlyozni szeretném, hogy Gobby Fehér formai megoldása csak
tájainkon újszer ű. Nyomban el őrebocsátom, hogy e tény miit sem von le
értékéb ől. .A Ketrecbál szerz ője is már ismert technikát alkalmazott: munkája
épp azért értékes, mert a mi valóságunkat hitelesen. fejezte ki segítségével.
Négy évvel ezel őtt a svájci Gerold Spáth Commedia című regényéért az
akkor alapított Alexander Döb'l'in-díjat kapta meg. S ez a regény több
száz apró történetb ől áll, amelyeket csak egy dolog köt össze: h ősei egy
városból származnak. Valószín űleg hasonló elképzelés vezérelhette Gobby
Fehért Is, amikor jövend őbeli, művének bels ő formája kezdett kialakulni
benne.
Végeredményben, ha ebb ől a kiindulópontból igyekszünk megközelíteni a mű belső formájának problematikáját, akkor a Testek és álmok
a Másokat hívó hang tökéletesített változata. Tudniillik a szerz ő itt is hat
„téma" köré igyekszik csoportosítani mondanivalóját. S ha nem is sikerült
fejezetenként „hangot" változhatnia — érezhet ő, hogy mind a hat egységet
egy és ugyanaz az egyén írta, bár jó alkalom kínálkozott a maszkváltoztatásra, de ez már talán felülmúlta Gobby Fehér türelmét vagy képességeit
—, .mégis mindegyik fejezet (vajon használhatjuk-e e könyv esetében ezt
a jelölést?) valamilyen fajta komplexum, amelynek megvan .a maga színe.
Igy aztán az Almok szürrealista repülés, a Tárgyak egy-egy tárgyhoz kapcsolva mond el történeteket, a Pletykák remiekre sikerült fejezetében valójában a pletyka hangján jutnak el hozzánk információk, a Terekben a
tömörítés már kevésbé .sikerült, mivel egyes történetek nincsenek térhez
kötve (amennyiben városi térre gondolunk, mint e sorok író,ija), a Levelekben leveleken keresztül rajzolódnak ki emberi sorsok, míg a Testekben az
élő és holt testek útjairól olvashatunk. Talán külön kellene említést tenni
a Pletykák című fejezetr ől, amely a maga nemében páratlan teljesítmény
a mai vajdasági prózában. S itt is újra világirodalmi példával kell el őhozakodnom. Szinte nyomban az els ő sorokat elolvasva Hrabal állandóan mesélő öregcipésze jutott eszembe (Táncórák kezd őknek és haladóknak): az
ő képzettársításon alapuló „szövegelése" volt a Pletykák megelőzője. De
újra le kell szögezni: Gobby Fehér ilyen irányú .kísérlete bátor vállalkozás
volt, hiszen egy nálunk új „technikát" próbált alkalmazni a mi valóságunk
felidézésére, méghozzá feltétlenül sikeresen! A történetek göngyölítése,
a naivan mesélő hang meglelése, a vérb ő humor bevetése — mind, mind
olyan elemek, amelyeknek a segítségével a szerz ő hihetetlen tömörséggel
vetített ki az emlékezés vásznára képeket, jeleneteket. Közülük jó néhány
tartósan emlékezetünkben marad.
Csak. amikor elolvassuk az utolsó sorokat, akkor vesszük észre, hogy
a szerz ő rendkívül hangulatteremt ő készséggel rendelkezik és a számtalan,
lezárt vagy befejezetlen történet felidézésén keresztül tulajdonképpen egy
vajdasági helység (én Vertászra ismertem benne) históriája, tipikus lakóinak életútja és azon túl egy korszellem bontakozik ki el őttünk. A regény
irányába mutat az általam hálós szerkezetnek talált összefüggési séma.
Tudniillik nemcsak személyek bukkannak fel egy-egy fejezeten belül újra
és újra, hanem jelenetek, történetek is. Némelyekr ől három alkalommal
is információkhoz juthatunk és — váljék a szerz ő dicséretére — mindig
más szemszögb ől nézve. Egy der űs történet a Pletykákból, máshol egy
határozatlan ember botladozása, harmadszor az illet ő egyén feleségének
tragédiája. Kár, hogy Gobby Fehér nem végzett még szigorúbb és pontosabb ilyenfajta kapcsolatvonatkoztatást, de ez rendkívüli, szinte matematikai, tervez ői „befektetést" igényelt volna, amire valószín űleg nem volt
ideje vagy kedve.
• Gobby Fehér kötete ismételten bizonyítja, hogy a:z elbeszél ő próza
alapja mégiscsak történetek „elbeszélé'se". Ugyanakkor figyelmeztetés is,
hova vezethet a „p'artbalan mesélés". Mert a mese árasztása és duzzasztása
nem jelentheti azalkotói fegyelemr ől való lemondást. Akárcsak a Másokat
hívó hang esetében, ebben a könyvben is van jó néhány történet, amelynek kihagyása nem vont volna le a m ű értékéb ől. Némileg egyhangúlag
hat a nyelv kidolgozatlansága, a beszélt nyelv következetes és darabos
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alkalmazása, a mondatok gyakran sebtében lejegyzetként hatnak. A végtelen mesélés folyamán a legkülönböz őbb emberekkel van alkalmunk találkozni és szinte minden esetben tudomást szerezhetünk életük lényegér ől,
mert a szerz ő mindig a lényeg felé igyekszik. Természetesen képtelen az
elmélyülésre, az olvasóra bízza: összegezze a történettöredékeket és vonja le
maga a következtetést, de történetei még így is — az említett tömörítés
ellenére is—gyakran felszínesek, kidolgozatlanok, melodrámaiak és mesterkéltek. Szerencse, hogy a sikerült részek éstörténetek felülmúlják és feledtetik a kevésbé sikerültebbeket. Más fogyatékosság a m ű egyes szakaszai:ban a túlzott szexcerntrikusság. Az erotika már a Szent bo;londban is jelen
volt, igaz, „mértékkel" adagolva, de ebben a „regényben" valósággal tobzódik. Legtöbbször természetesen hat és nagyban hozzájárul a könyv alapjában véve igen der űs hangjához, de vannak olyan erotikus történetek is,
amelyek funkciómentesek és nem illeszkednek be az említett hálós szerkezetbe
Nincs kizárva, hogy a Testek és álmok némi vitát fog kiváltani tájainkon, tudniilik egyaránt szemet szúr a hagyományos realisztikus prózát,
de a modern törekvéseket támogatóknak is. Az a veszély áll fenn, hogy
mindkét nézet •képvisel ő.i sikertelennek tartják: az el őbbiek túl modernnek,
az utóbbiak nem elegend ően modernnek fogják találni. A fentiekben vázolt
erények és fogyatéko.sságok ismeretében véleményem szerint a Testek és
álmok sikeres kísérlet, amely egyértelm űen a modern regény kategóriájába
tartozik. Egyéni bels ő formát alkalmazva remekül idéz fel atmoszférát, eseményeket, embereket, sorsokat. Ékesen bizonyítja, hogy a cselekmény vagy
az apróra tördelt történet igenis a modern regényhez tartozik. De ennek
van egy nehezen teljesíthet ő előfeltétele: a modern regény írójának is
ismerne kell a teljes életet, mások sorsát, múltat és jelent egyaránt. Gobby
Fehér Gyula aránylag rövid id őn belül a mai vajdasági magyar próza
legnagyobb mesélőjévé nőtte ki magát, mintegy igazolva, hogy a m űvészi
alkotás egyik alapfeltétele •a „történet" birtoklása. Lgaz viszont az is, hogy
a történettöredékek mer ő halmozása csak jelzi a valóság bonyulultságát,
abba a. szerz ő nem mélyül el megfelel ő alkotói fegyelemmel, úgyhogy
fennáll annak a veszélye, hogy ez a technika megmarad a jelzés szintjén
és tanújele annak, hogy a szerz ő képtelen igazán megbirkózni. a valóság
bonyolultságával. Egyszer űen derűsen mesélve „elmenekül el őle:
A Másokat hívó hang 59. novellájában Gobby Fehér Gyula így töpreng: „Mit mondhatok még másoknak, amit még nem hallottak, amit hallani,
olvasni szeretnének, ami jólesne szívüknek? Hol vannak azok a szavak,
hol vannak azok az érzések?" A fenti kérdésekre a Testek és álmok jó
válasz. Kissé sántít az összehasonlítás a Keretbállal, amely a maga
módján mérföldkövévé és mércéjévé vált legújabb prózánknak, de mégis
van bennük valami közös. Mindkett ő azon regényeink közé sorolható,
amelyek a közelmúltban jelenték meg s céljuk történelmi közelmúltunk
tárgyilagos felidézése és felmérése. A Testek és álmok eszmei üzenete
nehezen kivehet ő , hangja egészen más, mint Dudás Károly regényéé, de a
maga módján értékes hozzájárulás a fentiekben említett folyamathoz. Szerzőjének elismeréssel tartozunk.

VARGA ISTVÁN

TÉREN- ÉS IDŐNKÍVÜLISÉG
PENAVIN OLGA: Jugoszláviai magyar népmesék.
Akadémiai Kiadó, Budapest—Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1984.
A múlt év közepe táján a budapesti Akadémiai Kiadó és az újvidéki Forum Könyvkiadó közös gondozásában megjelent a Jugoszláviai magyar
népmesék I. és II. kötete. Ezzel a kiadvánnyal gazdagabbá lett a jugoszláviai magyar és az egyetemes magyar folklórirodalom, gazdagabbá lett
Jugoszlávia nemzeteinek és nemzetiségeinek tudományos kincsestára.
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Az els ő kötet az 1971-ben megjelent Jugoszláviai magyar népmesék
második, változatlan kiadása, a II. kötet pedig az utóbbi évek szorgos
gyűjtőmunkájának az újabb eredményeit tárja az olvasó, valamint a
népmesekutatással foglalkozó szakember elé. Úgy vélem, hogy az 1971-ben
megjelent Jugoszláviai magyar népmesék I. kötetével szemben akkor a
kritika, az ismertetésre és az értékelésre hivatott szakkörök adósak maradtak e munka alaposabb bemutatásával. Ezért az alábbiakban nem pótolni akarom a mulasztást, csupán fel szeretném hívni szakembereink
figyelmét a jövend őbeli feladatokra, másrészt pedig e szerény méltatás
alkalmával érinteni fogom a megjelent m ű mindkét kötetét.
A tudományos igénnyel készült Jugoszláviai magyar népmesék I.
és II. kötetének közreadása dr. Penavin Olga, az újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar tanárának tudományos, alkotó és szervez ő munkáját dicséri. A tanárn ő (engedjék meg, hogy a több száz tanítványához
hasonlóan így szólítsam!) az elmúlt három évtized oktatói, tudományos,
kutatói szervez ő munkájával az elmélet és a gyakorlat korszer ű szintézisét adta. Megjelentetett munkáinak, de különösképpen a Jugoszláviai magyar népmések I. és II. kötetének az értékét a többi között az emeli,
hogy mindez egy jól összehangolt kollektív munka eredménye. Hisz n.apjáink társadalma, tudományos életének a fejl ődése a történelem folyamán még soha nem tapasztalható felgyorsuló változásokat él át; az ilyen
felgyorsuló változások közepette a kutatónak, :a tudományos munkával
foglalkozó szakembernek alaposan kell terveznie, el kell mélyülnie az
illető tudományág minden részletébe, hogy munkájával feleletet tudjon
adni a száz meg száz felvetett kérdésre. A tudományos kutatás korszer ű
szemlélete úgy igyekszik kielégíteni a jelentkez ő és igen szerteágazó
igényeket, hogy a téma feldolgozásához a szakemberek egész hadát mozgósítj a.
Dr. Penavin Olga a Jugoszláviai magyar népmesék I. és II. kötetének
a kiadásához egy egész sereg munkatársat nevelt fel és vett maga mellé,
akik segédkezték az anyag begy űjtésében és annak lejegyzésében: Nagyra
kell értékelnünk azt, hagy a tanárn ő az egyetemi el őadásaival párhuzamosan alapos és szerteágazó kutatómunkát végzett, s e munkába jelent ős
számú egyetemi hallgatót is bevont. E tevékenységében az elmélet és a
gyakorlat funkcionális kapcsolatát és egybeötvöz ődését kell látnunk. A Jugoszláviai magyar népmesék I. és II. kötetének anyaga igen gazdag, tudományos szempontból pedig igen nagy értéket képvisel. A szellemi néprajz és a népmesekutatás elmélete és gyakorlata ugyanis egy ideig tétlenül szemlélte a megoldandó feladatokat és a felhalmozódott kérdéseket.
Annak idején már Arany János arra figyelmeztette a magyar közvéleményt, hogy a népmese - nem valami megvetend ő és a lenézésnél egyebet
nem érdeml ő mű faja az emberi szellemnek, ahogyan azt sokan vélik.
„Sokkal több annál, hogysem csak egyetlen társadalmi . osztály, a parasztság kezdetleges, darabosan fogalmazott epikumának tekintenénk: az egész
emberiség egyik csodálatos alkotása a mese, érhet ő, hogy a költ ők és
tudósok szeretetét és érdekl ődését a mai napig is annyira vonzza." (Ortutay Gyula: Kis magyar néprajz. Budapest, 1958. 44.)
A mesegyűjtés 'idején számtalan esetben a kutatót, a mesegy űjtőt fináncnak, adóvégrehajtónak, jégkárfelbecsl őnek, valamilyen összeírónak,
rádiósnak, táncdalénekesnek vagy uram bocsá' valamilyen spiclinek, besúgónak tekintették. A begy űjtési munka során azonban a kiszemelt
alanyok többsége szívesen válaszolt a kérdésekre ; ha kellett, az öreg nénikék és bácsikák, de a középkorosztályhoz tartozók is órák hosszat meséltek, népdalokat vagy balladákat énekeltek. A kisiskolások is szívesen
a mikrofon elé álltak, ha .gyermekdalokat, kiolvasókat vagy gyermekjátékokat adtak el ő . Igen jelentős azoknak az id ős embereknek, valamint
a középkorosztályhoz tartozóknak a száma, akik leveleikkel vagy személyesen keresték fel a tanárn őt. A gyűjtés idején itt-ott találkoztunk azonban
olyan alanyokkal is, akik bizony szegénységüket, elesettségüket azonosították :a mesével, a népdallal, a régmúlt id ők szellemi és tárgyi néprajzával,
illetve a néprajz anyagával. Ilyenkor szégyellték magukat, s legszívesebben
kiutasították volna a gy űjtőt. Horgoson például az egyik nagylány nem
engedte, hogy megtekintsük a szabadkéményt, mert „az szegényes és nem
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mutogatni való". Ilyen és még számtalan hasonló eset azt bizonyítja, hogy
még a közelmúltban is, a mesék gy űjtésének idején nem kis számban
akadtak tétova laikusok, illetve a m űveltebb polgári rétegben olyanok,
akik a népi kultúra egyes termékeit, esetünkben a népmesét • zagyva és
babonás fecsegésnek tartották, a tárgyi néprajz objektumait és darabjait
pedig azonosították a nincstelenséggel és a nyomorral. Ez a tény csak
növeli annak a szerteágazó tudományos kutatómunkának az értékét, amelyet a tanárn ő végzett és jelenleg is végez. Évek hosszú során olyan magyartanárokat és kutatókat nevelt, akik a jugoszláviai magyar folklorisztikát képesek továbbfejleszteni, s majd id ővel újabb kötetek megjelentetésével gazdagítját a jugoszláviai és az egyetemes magyar szellemi néprajz
kincsestárát, s ezzel hozzájárulnak majd az akáclombos faluról és a muskátPi+s ablakú parasztházról vallott idillikus felfogások és nézetek eloszlatásához.
Dr. Penavin Olga a Jugoszláviai magyar népmesék I. kötetében a
népmesék tipológiai meghatározását Dömötör Ákos, a II. kötetben pedig
Kovács Ágnes végezte el. Kovács Ágnes írta •a II. kötet jegyzeteinek a
bevezet őjét is. A II. kötetben található Kraljevi ć Marko-mondák jegyzeteit Magdalena Veselinovi ć -Sulc készítette. A két kötet anyagának értéke csak fokozódik a mesék tipológiai meghatározásával, s úgy vélem;
hogy a két kötet megjelentetésével egy iskola van kialakulófélben a jugoszláviai népmesekutatásban. Állításomat bizonyítandó, egy pár elméleti
kérdést kívánok az alábbiakban megvilágítani.
Szakmai körökben köztudott dolog, hogy a népmesék rendszerbe foglalását több mesekutató megkísérelte; az ilyen irányú elmélyültebb vizsgálódás századunk els ő évtizedeiben Indult meg Aarne finn és Thomson
angol folklorista munkáival és rendszertanaival.. Tanulmányaik alapján
jött létre az Aarne—Thomson-féle nemzetközi népkatalógus. E rendszernek
már a kidolgozásakor számtalan hiányossága volt, ami ugyanis azzal magyarázható, hogy az •1900-as évek elején sem Aarne, sem Thomson nem
ismerte, de nem is ismerhette a teljes nemzetközi meseanyagot, s a felállított rendszer egyes népek me•etípusát nem ölelte fel. A magyar népmesék jegyzékét I•Ionti János állította össze, ezt a munkát kés őbb Berze
Nagy János egészítette ki: Figyelemre méltó Vlagyimir Jakóvlevics Propp
A 'mese morfológiája cím ű munkája. Propp igen korszer ű módszerrel és
logikai apparátussal igyekszik eljutni a mese tanulmányozásának alapkérdéséig, bár maga is tudatában van annak, hogy 'a meseanyag hallatlan
tarkasága és sokfélesége miatt már a kérdések pontos, világos megfogalmazása is nagy nehézségekbe ütközik, a megoldásukról pedig nem is beszélve. Propp a varázsmesék sokaságán próbálja megtalálni, majd megfogalmazni a mesék morfo'lógiáj.át, vagyis a mesék alkotóelemeit. Szerinte,
ha ezt elvégezzük, sikeresen felállíthatjuk a mesék rendszerét. Vizsgálódása során eljutott a mese legkisebb alkotóeleméig, a legkisebb alkotóelemek összetev ői az állandó és a változó komponensek. Szerinte a változó komponens a személyek nevei, állandó komponensek pedig a cselekedetek. Ez a módszer lehet ővé teszi, hogy a mesét a szerepl ők funkciói
szerint vizsgáljuk. A mesékben ugyanis a funkciók száma meglep ően csekély, a szerepl ők száma roppant nagy. Ezzel magyarázható a. varázsmesék
kettő ssége: egyfel ől bámulatos színgazdagság, változatosság és tarkaság,
másfelől viszont hihetetlen egyöntet űség és monotónia jellemzi őket.
Propp szerint a mese állandó, tartós elemei •a szerepl ők funkciói (cselekedetei), függetlenül attól, ki és hogyan hajtja végre őket. A funkciók a
mese alapvet ő alkotórészei.
Miért is tettem ezt a kis kitér őt?
Dr. Penavin Olga Jugoszláviai magyar népmesék I. és II. kötete (és
reméljük, hogy hamarosan napvilágot lát a III. • kötet is) olyan b ő
meseanyagot tartalmaz, amely az id ő k folyamán kialakult tudományos
módszer segítségével, a számítástechnika felhasználásával lehet ővé tenné
a magyar és a délszláv mesekincs kontrasztív vizsgálatát. E munka elvégzésére a Jugoszláviai magyar népmesék két kötetének anyaga, valamint
az a társadalmi valóság kötelez bennünket, amelyben ma élünk és dolgozunk.
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A népmesék anyaga zömmel olyan városokból, falvakból és tanyaközpontokból származik, ahol a magyar, a szerb, a horvát, szlovén, szlovák,
román és ruszin nép együtt él, együtt tölti hétköznapjait és ünnepeit;
együtt örül az életnek, együtt dalolnak, táncolnak, együtt mulatnak és
együtt temetik halottaikat.
A tudományos hipotézisünk most már az lenne, hogy az ilyen együttélés bizonyára nyomot hagyott mind a szellemi, mind pedig a tárgyi. néprajz anyagában, így a jugoszláviai magyar népmesékben is; másrészt pedig
a magyar népmesék elemeit is megtalálnánk más nemzetek és nemzetiségek népmesekincsében. E hipotézisünket bizonyítja és indokolttá teszi
a II. kötet anyagának az a része, amely a Kraljevi ć Ma:r.kóról szóló mondákat tartalmazza. A lejegyzett anyag azt példázza, hogy a délszláv mondaés mesekincsb ől Kraljevi ć Marko alakja ragadta meg a magyar mesemondók figyelmét; h őstetteir ől egész mondaciklust sikerült összegy űjteni és
közzétenni. Az elkövetkezend ő kutatómunkának ki kellene terjednie a
magyar és a délszláv népek népmese- és balladakincsének párhuzamaira,
kapcsolataira és eltéréseire; így alaposabban feltérképezhetnénk az egymás mellett él ő népek kültészetének szerteágazó kölcsönhatását. Itt Kraljević Markóra, a törökver ő Marko királyra, magatartására és cselekedeteire, másfel ől pedig Kinizsi Pálra, Toldi Miklósra és Mátyás király
alakjára gondolok. Egy alaposabb kutatómunka konklúziói bizonyára eloszlatnák a még itt-ott felbukkanó, a néprajzi :anyaggal kapcsolatos idillikus
szemléletet, másfel ől pedig újabb kutatásokra serkentenének.
Ha a két kötet meseanyagát értékelni akarjuk, szólnunk kell az
.előmunkálatokról, azaz a begy űjtésről. A mesék területi megoszlása —
mindkét kötet anyagát egybefogva — a következ ő : Vajdaság Szocialista
Autonóm Tartomány területér ől 300, Baranya—Drávaszög területér ől 42,
Szlavóniából 18 és Muravidékr ől 17 mese származik.
A II. kötet 34 olyan mondát tartalmaz, amely Kraljevi ć Marko alakját és cselekedeteit örökíti meg: ez az anyag Adorján, Piros és Székelykeve
területér ől származik.
A mese- és mondagy űjtők Vajdaság területén 60, Baranyában 4,
Szlavóniában 3, Muravidéken pedig 8 községet, illetve települést jártak be,
ahol meghallgatták, lejegyezték vagy magnetofonszalagra rögzítették a
mese-, ,illetve .mondaanyagot. A Magyar Tanszék hallgatói a tanárn ő vezetésével és irányításával, az elmúlt 25-30 év .alatt bejárták Jugoszlávia
valamennyi magyarlakta települését és tanyavilágát, olyan népnyelvi, népköltészeti, illetve néprajzi anyagót gy űjtve, amelynek feldolgozásával gazdagabbá lett szellemi életünk.
A tanárnő, a segédtanárok és •a tanszék hallgatói nyáron rekken ő
h ő ségben, télen pedig nem egyszer hófúvásban és 18-20 fokos hidegben és
mostoha útviszonyok közepette keresték fel a tanyákon, tanyaközpontokban, falvakban és a város peremén az :id ős földműveseket, a volt béreseket, aratórészeseket, volt uradalmi kocsisokat, kubikusokat, kisparasztokat, kisiparosokat, munkásokat, a folyók menti halászokat, gát őröket, a
75-80 éven felüli szülikéket és bácsikat, fiatalokat és középkorosztály-•
belieket egyaránt.
Az I. kötetben 109, a másodikban 115 adatközl ő szerepel, bár az I.
kötet meseanyaga terjedelmesebb, mint a II. köteté. . Megfigyelhet ő, hogy
a korábbi gyűjtésekben főleg férfi mesemondók és balladaénekesek szerepeltek, napjainkban a férfi és n őci mesemondók aránya 1:1-hez. A
gyűjtés során azonban megfigyelhettük, hogy a legjobb mesemondók éppen
a nők soraiból kerültek ki. A mesemondók és balladaénekesek közül személy szerint Kovács Juli nénit említeném meg Hertelendyfalváról (Vojlovica), aki 1967-ben, 80 éves korában halt meg. Megítélésem szerint Juli
néni valóságos né:pmű vé.sz volt, aki, ha kellett, mesét mondott, népdalt vagy balladát énekelt, s a történeteket, balladákat és népdalokat a
maga logikájával szerkesztett magyarázatokkal látta el.
Juli néni a hertelendyfalvi Pet őfi Sándor Művelődési Egyesület otthonának rozoga épületében énekelt és mesét mondott akkor, az 1960-61.
év telén, t őlünk alig pár száz méterrel odébb vetették meg a pancsovai
Vegyi Művek alapjait; e településen már akkor egy új életforma sejtette

320

magát, tehát igyekeznünk kellett a begy űjtéssel. Még jól emlékszem, amikor alaposan átfázva, e falujáró útról megérkeztünk Újvidékre, s beszámoltunk tanárunknak és a kollégának, B. Szabó Györgynek. Ő akkor azzal
serkentett bennünket a további munkára, hogy igyekezzünk minél el őbb
összegyűjteni a jugoszláviai magyar népköltészeti anyagot, mert a modern
id ő k sodrása és az iparosodás forgataga mind vastagabb és vastagabb
hordalékkal fedi be a nép ajkán él ő mese-, monda- és balladakincset; s
ha ezek begy űjtését halogatjuk — mondotta -, kés őbb nagyon nehéz lesz
a gyűjtő - és kutatómunka, mert mélyebb ásatásokat kell végeznünk.
Hogy dr. Penavin Olga vezetésével a Magyar Tanszék azóta nem ült
ölbe tett kézzel, tanúsítja az olvasó asztalára került, formájában igen tetszető s és ízléses, tartalmában pedig igen gazdag, tudományos szempontból
igen magas szint ű, de nem lezárt értékes munka, a Jugoszláviai magyar
népmesék I. és II. kötete. A kétkötetnyi mese- és mondaanyag begy űjtésében, amint már az el őbbiek során említettem, igen nagyszámú adatközlő vett részt. A szerz őnek és .a gyűjtőnek alapos el őkészítő munkát kellett
elvégeznie, mire a gazdag mese-. és mondaanyagot közl ő személyekhez
eljutottak. Dr. Penavin Olga az els ő kötetben a legfontosabb adatokkal
ellátva felsorolja a legjobb mesemondókat, közülük mintegy tízet. Ezek
a nénikék és bácsikák igen jól adták el ő a mesét, és a mesemondás közben együtt éreztek a meseh ősökkel, nem egyszer elérzékenyültek, ha a
főhős sorsa rosszabbra fordult. Meséléskor dramatizálva adták el ő a szöveget a mesealak jellemének és sorsának megfelel ően.
Megfigyelhettük, hogy a jó mesemondók nemcsak a szerepl őkkel
élnek együtt, hanem a köréjük gy űlt hallgatókkal is. Figyelik, ellen őrzik
a reájuk gyakorolt hatást. Jól emlékszem még a várdaróci (Baranya) Takács Ferencre, aki a többi között a Vénusz-madárról szóló mesét egy
egész naphosszat adta el ő, egyszer csak rám szól, hogy: „Maga ezt nem
hallgatja?!" Pedig én őt hallgattam, csak a figyelmem lazult meg egy
kissé, és ő ezt észrevette.
Ha alapul vesszük az I. és a II. kötet anyagában szerepl ő mintegy
224 mesemondót, valamint ha figyelembe vesszük, hogy a mesemondók
szűkebb családi körében több száz olyan öreg, középkorosztályú és fiatal
él, aki a mesét hallja, megtanulja és továbbadja, de valamilyen oknál
fogva nem került be a kötetek jegyzékébe, akkor bátran javasolhatjuk,
hogy ennek az érdemes munkának a nyomán néplélektani, pszicholingvisztikai, szociolingvisztikai és dialektológiai kutatások kezd ődjenek.
E két kötet meseanyaga formai és tartalmi szempontból beletartozik
a magyar mesekincsbe, az egyetemes magyar mesekincs változatai, sikerült vagy kevésbé sikerült variánsai. A Jugoszláv magyar népmesék
anyagát az elmondottakon kívül azért is kell nagyra értékelnünk, mert
bennük a vándormotívumok nagyszer űen konzerválódtak; most már a jöv ő
kutatóira vár a feladat, hogy a különböz ő meseváltozatok rendszerhálózatát
felkutassák és közzétegyék.
Ha a Jugoszláviai magyar népmesék szövegeit alaposabban szemügyre vesszük, megállapíthatjuk — a korábbi kiadványok meseanyagához
hasonlóan --, hogy valamennyi mesére jellemz ő a téren- és az id őnkívüliség. A közzétett mesék topográfiájában és kozmogóniájában, kevés kivétellel, nem szerepel konkrét ország, nemzet vagy személy. Bár megfigyelhet ő a baranyai mesékben, amikor a mesél ő a mese cselekményét
áthelyezi saját falujába, saját környezetébe. A világ vízszintes képe a vizsgált mesékben rendszerint már a kezd őformában jelentkezik: „Eccé vót,
hun nem vót, a világon is túnan vót, az óperenci:ás-tengörön túnan, a
korpakazlakon innen, az üveghegyekön túrian, vót étty kiskoca..." (I1463.)
Vagy a táltos ló a folyón át repül, elérkezik az erd ő széléhez, az erd őben
keskeny ösvény vezet, számtalan megpróbáltatásokon keresztül - kijut a
gyönyörű mezőre stb. stb.
A. világ függőleges képe is kirajzolódik a mesékben: fönt-lent ; az
erd ő fáinak a hegye. a hegycsúcs, a kastély teteje, fenn a felh őkben, a
csillagokban; lenn a föld mélyén az üregekben stb.
Igen nagy számú szerepl ő vonul fel a mesék világában, de a szereplők személytelenek: egy ember, egy szegényember, három fiú, testvér stb.
található a mesék cselekményében. Ezen a mikrovilágon belül sem törté-
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nik konkrét megnevezés, kiemeléskor is a „legkisebb", a „középs ő" vagy
a „legöregebb" jelz őt használja a mesemondó.
Valamennyi meseszövegben nyomon követhetjük azt a közvetlen hangot, amelyet a mesevilág demokratizmusának is nevezhetnénk. Az idegenek a mesékben hamar összebarátkoznak, a megismerkedés nagyon rövid
és egyszerű, mentes minden protokolláris bevezet őtől. A rangkülönbség
ellenére a mese szerepl ői jobbára tegezik egymást, a szerepl ők mondanivalójuk közlésekor számtalanszor az „in medias res" kezdést alkalmazzák.
Amikor a Jugoszláviai magyar népmesék anyagát méltatjuk, jogosan
felmerülhet a kérdés, hogy számítógépes világunk hajnalán, az automatizált
termelés és a fejlett elektrotechnika korában mi szükségünk azokra a szövegekre, amelyek egy fejletlen és már let űnt feudalista társadalmi berendezés talaján keletkeztek, majd a kés őbbiek során a polgári társadalmak
ellentmondásos viszonyai között egy ideig még mind formában, mind pedig tartalomban gazdagodtak, s ma már a feledés homályából a begy űjtés
és a lejegyzés menti meg. Nem egyszer hallottam olyan megjegyzéseket
is, hogy miért szerepelnek ezek a mesék és mondák az olvasókönyvekben,
házi olvasmányokban stb., hisz lépten-nyomon a praelogikus gondolkodás
nyomaira bukkanunk ezekben a szövegekben.
Megítélésem szerint a Jugoszláviai magyar népmesék anyagának —
ugyanúgy, mint az egyetemes magyar, illetve a világirodalom mesekincsének — pedagógiai, irodalmi-esztétikai, nyelvszemléleti és társadalomszemléleti értéke felbecsülhetetlen.
Napjaink oktató- és nevel őmunkájában jelentő s szerepe van, illetve
jelent ős szerepe lehet a népmesének. A népmesék világa igen sokféle, igen
tarka, s olyan tájakra és vidékekre kalaúzolja a gyermeket (de a feln őtt
olvasót is), amelyeken még nem volt, illetve amelyékre sohasem jut el,
pl. vermek, pincék, föld alatti üregek, folyosók, barlangok; az erd ő mélyén, a tenger partja, az oroszlán hazája; a folyó fenekén, a hegy tetején,
a szakadék mélyén, fenn a felh őkben, a csillagok között stb.
A népmesék befejezését vizsgálva, megállapíthatjuk, hogy mindenkor
az igazság gy őz, rendszerint a legkisebb .(a három közül), a legszegényebb
h ős diadalmaskodik a gonoszság és a dölyfösség fölött. Tehát a népmesék
cselekménye és alapgondólata optimizmust, igazságszeretetet. humanizmust
sugároz, s ez nem hagyható figyelmen kívül az anyanyelvi oktató- és
nevel őmunka folyamatában.
A népmesék cselekménysorozatában a f őhős tettéi folyamán, illetve
nyomán a gyermek olyan szituációkat él át, amelyeket. eddig még nem élt
át. Gondoljunk csak a főhős ügyességére, rátermettségére, találékonyságára,
alkalmazkodó képességére; a legfiatalabb testvér túljár a boszorkány eszén,
a szegény legény kiállja .a próbát, a vándorló fiú leszámol a gonosz óriással,.
a becsületes vándorlegény túljár a dölyfös és a hatalmaskodó király eszén
és még sorolhatnánk azokat a helyzeteket, amelyek el őfordulnak a népmesék gazdag és eseménydús világában, s amelyek kisebb-nagyobb intenzitással hatnak a gyermek személyiségének kialakítására.
A mese olvasása vagy hallgatása közben a gyermek képet alkot magának a szöveg küls ő és bels ő szerkezetér ől. A varázsmesék küls ő szerkezetének a képlete rendszerint a következ ő : a) kezd őforma, b) maga a mese
cselekménye és c) záróforma. A kezd őforma funkciója az, hogy képzeletben
a való világból a hallgatót, illetve az olvasót átvigye a mese világába.
A kezd őforma néhány vonással bemutat egy-egy részt a boldog mesevilágból. de azonnal megtudjuk azt is, hogy itt csak a képzelet játékáról
van szó, mert a már elszürkült meseelemek képtelenségeket 'halmoznak
egymásra, azért, hogy der űt keltsen a hallgatóban. Lássunk csak egy ilyen
kezd őformát!
„Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túnan vót. az Opérenciás
tergörön is túnan vót. vót egy nagy pálmafa. Annak a pálmafának a tetejin vót egy karó. Annak a karónak a tetejin vót egy ezerrét ű szoknya.
Annak az ezerrét ű szoknyának až ezeregyedik zsebiben találtam ezt - a
mesét." (I. — 90-91.)
Mesemondáskor, -hallgatáskor a gyermek a tartalmi vonatkozások
' mellett felfedheti a stílus zeneiségének leggyakoribb megnyilatkozásait, s
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amelyek többnyire a szövegek hangulati hatásait hivatottak fokozni. A
kezd őformában ki ne venné észre a szavak összecsengését, az alliteráció
keltette hangulatot:
„Hol volt, hol nem volt, hetedhét ország ellen v őt, fölnyergeltem egy
fakót. Fölütem a hátára, kiszaladtam azerd őbe, jól ittam, jól ettem, a fakót
fejem alá tettem." (I.-132.)
A népmese szókincse és szószerkezetei nagyban hozzájárulnak a gyermekek szóbeli és írásbeli közléskészségének fejlesztéséhez. A mese cselekményének világos, logikus felépítése mintaként szolgálhat a gyermek
szerkeszt ő képességének a kialakításakor.
Ezenkívül a népmesék jelent ős része egy régi nyelvállapotot is tükröz, a nyelvnek ezeket az archaikus vonásait még az átdolgozott népmesék szövegein is érezni lehet.
A Jugoszláviai magyar népmesék egy részét az illet ő tájegység nyelvjárásának kódrendszerével jegyezték le .(pl. e é-zés, í-zés, ö-zés). •
Ezenkívül a mesék nyelvi szerkezetei is tükrözhetik a már let űnt
világ 'emberének gondolkodásmódját; a paraszt emberaltál használt nyelvi
lazaságokat. Például: .
— Most csavard föl az eszédet, kedves fiam — mondta az anyja."
"Nohát úgy is lött, átmöntek• a szobába és mán gyütt is a sárkán. —
No, amikor megérkezik, mérgesen köszön.
Jó napot adjon isten, feleségöm!
Adjon isten, sárkán-férjem! Na, itt az ételed, ülj lé, sozt ögyé!
Lé űtt.
De valami idege.n szagot érzök -- aszongya a sárkány.
Kezdte oszt a sódert zabáni, ötte, szikrádzott a foga." (I.-206.)
Meggyőződésem, hogy a népmesék szövegeit olvasva, illetve hallgatva
a gyermeknek 'felt űnik az a differenciáltság, amely a népi alkotás nyelvi.
anyaga, valamint a mai köznyelv között fennáll. Ilyen példáanyag után
már könnyebb dolga lesz a szaktanárnak vagy a tanítónak, amikor a
nyelv vízszintes és függ őleges tagoltságáról kíván szólni.
Bátran állíthatjuk, hogy nincs olyan mese, amelyben a teljes igazságszolgáltatásra a végén ne kerülne sor. Egy kis túlzással azt is állíthatjuk, hogy a népmesék egy-egy kötete felér egy történelemkönyvvel. Vizsgáljuk csak meg a népmesék világának a társadalmát! .A mesevilág társadalma
emberi hibákat, gyarlóságokat pellengérez ki, az olvasók figyelmének a
fókuszát a fennálló igazságtalanságokra irányítja. A mesevilág társadalmában nincsenek írott törvények vagy szabályok; az adott szó az szent.
Ezeket az íratlan szabályokat mindenki betartja: betartja a mese h őse, a
szerelmeseket üldöz ő boszorkány, a minden gonoszságra . képes hatalmas
úr stb. A humánus eszmék megsért ői mindig gonoszak, ezek meg is b űnhődnek.
Meggyőződésem, hogy a jól megválogatott mesék (az olvasókönyvi
szövegek, illetve külön meséskötetek) nagy szolgálatot tesznek a gyermekek .képzelemének és érzelmi világának •a gazdagításában, s ezen túlmen ően
hozzájárulnak a helyes társadalmi szemlélet kialakításához.
Amikor a népmesék pedagógiai, irodalmi-esztétikai és egyéb szerepét méltatjuk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy
voltak, akik tagadták a népmesék nevel ői, személyiségformáló funkcióját.
Rousseau és Kant kimondottan. ellenezte •a népmesék felhasználását az
olvasóvá nevelés folyamatában. Igaz, hogy a régebbi népmesékben és a
klasszikus m űmesékben szép számban akadnak borzalmas elemek, a mesék csodavilága veszélybe sodorhatja a gyermekek valóságszemléletének
helyes kialakulását; a népmesék szép számban tartalmaznak olyan fogalmakat, amelyeket a mai gyermekek nem értenek meg, vagy helytelenül
fognak föl, pl. király, uraság, vándor, szegény ember, szolga, inas, kukta,
udvari bolond. cseléd. szobalány, vitéz, virrasztók stb. A népmesék ellen
felhozott érveket. a kiadóknak. a tankönyvíróknak és pedagógusoknak
figyelembe. kell venniök a meséskötetek közreadásakor. szövegfeldolgozáskor és a mesék válogatásakor. Ez már tanításszervezési és módszertani
kérdés, alaposabb kidolgozását ezen a helyen nem tartom szükségesnek.
Fejtegetésem menetét azzal szakítanám meg, hogy a megjelent két
kötet anyaga b ő lehetőséget kínál egy olyan kutatómunkára, amely a me-
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sék formai és tartalmi vonatkozásait vizsgálná, s a vizsgálódás eredménye
vagy igazolná és meger ősítené, vagy korrigálná a népmesér ől vallott nézeteinket, s ezzel gazdagítaná a népköltészetr ől már kialakított elméleti
munkákat..
Dr. Penavin Olga érdemes munkájának szerény méltatását az els ő
kötetéb ől. vett idézettel zárom:
„Az Újvidéki Egyetem Bölcsészeti Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén immár egy évtizede — megalakulása óta — folyik rendszeres népnyelvi gy űjtőmunka. Jugoszlávia szinte minden magyarlakta
helységében megfordultunk már. Ennek a fáradságos, téli, nyári szünetekben végzett, sokszor testi meger őltetéssel is járó munkának megvan az
eredménye. 60 magnetofonszalag, számos gy űjtőfüzet őrzi a felbecsülhetetlen értékkel bíró anyagot.
A tanszéken folyó népnyelvkutatásnak másodlagos terméke a mesegyű jtemény. Kiszállásaink alkalmával nem mesegy űjtés volt a f őcélunk,
nem mindig az illet ő falu vagy el őadó, adatközl ő mesekincsének összegyűjtése, megmentése volt az els ődleges feladat ; ez csak melléktermék."
A Jugoszláviai magyar népmesék szép palástba öltöztetett I. és II.
kötetér ől nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez a ,;melléktermék" • j•ól sikerült,
s nem tévedünk, ha f őtermékké min ősítjük.

SÁTAI PÁL

A MŰVELTSÉGELEMEK ÖTVÖZŐDÉSE
Kecel története és néprajza.
Szerkesztette Bárth János.
Kecel nagyközség tanácsa, Kecel, 1984.
Ez a testes kötet egy, a régészeti
irodalomban gyakran felt űnő és legújabban az újságokban, televíziós
adásokban szerepl ő, szövetkezetér ől,
modernizált paraszti kisüzemi gazdálkodásáról híres, Duna—Tisza közi,
népi és gazdasági szempontból északBácska homokhátsági tájaihoz kötődő; de történetileg a Kalocsai Sárközhöz tartozó kis falu nagymonográfiája. Nem árt tudnunk, hogy
-ennek a községnek a XIX. században
bácskai kapcsolatai is voltak, ugyanis Bácskába jártak a keceli zsellérek,
sőt a földes gazdák is részaratónak,
részesnyomtatónak, „hogy a kenyérbül még is ehessenek".
Monográfiáról van szó a jelen
esetben. A monográfiaírás igénye
mostanában elég sok helyen jelentkezik. Mindig valamilyen eseményhez
kaitacsolódva tervezik és készítik el
egy-egy falu, város monográfiáját,
rendszerint az alapítás, a telepítés,
egyáltalában a fennállás évszázadainak megünneplésére készülnek ezek
a kiadványok.
Nálunk is megindultak több falu-,
illetve városmonográfia munkálatai.
Egyik-másik csak á tervnél maradt
egy-két próbafüzet megjelentetése
után, mások több értékes füzetet is
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kiadtak a részkérdésekr ől,. de valahogy nehezen kerekedik ki bel őlük
és a többi kidolgozásra váró kérdést
tárgyaló füzetb ől egy teljes, részletes
monográfia.
1985. január 26-án a Magyar Szó
Kilátó c. mellékletében pl. Zenta
monográfiája készítésének gondjairól, terveir ől olvashattunk. Megtudhattuk, hogy 1966-ra, Zenta fennállásának 750. évfordulójára szándékozták öt év alatt elkészíteni a város
monográfiáját, mely bemutatná „a
város történelmi, gazdasági, társadalmi, politikai stb. életének valamennyi fellelhet ő ágazatát, mozzanatát, történését". Az évfordulóra,
sajnos, nem vehettük kezünkbe a
beígért m űvet, csak az egyes témaköröket feldolgozó monográfia-füzetek számolhattak be a kutatás eredményeir ől. Eddig 29 füzetnyi anyag
gyűlt össze, de mint a szerkeszt ő ség
felméréséb ől láthatjuk, még 12 fejezet megírása várat magára, minél
előbbi befejezést igényelve.
Mivel ilyen vagy legalábbis hasonló gondokkal küzd Topolya, Szabadka, Moravica és a többiek, nem
árt, ha megismerjük, hogyan is voltak képesek Kecel kutatói öt év alatt
elkészíteni a faluról, történetér ől,

• gazdaságáról, népér ől, népének különböző korokban, társadalmi. formációkban megélt életér ől szóló gondos terepi, valamint levéltári kutatásokon alapuló, megbízható és amellett olvasmányos m űvet a „jövend ő
okulására", a múlt hagyományainak
megőrzésére és tanulságaként.
Az indulás, a kezdet Kecelen is,
ugyanolyan volt, mint amilyen az
már szokott lenni. 1978-ban a községi vezető ség elhatározta, hogy „tudományos alapossággal, sok szerz ővel és viszonylag nagy terjedelemben" meg kell íratni a község monográfiáját. A falu újratelepítésének
250. évfordulója szolgáltat erre alkalmat. (A falut ugyanis 1734-ben
Csánki Imre érsek telepítette Kecel
pusztára.) Elhatároztatott, hogy az
anyagi fedezetet a vállalatok több évre elosztott hozzájárulásával fogják
előteremteni. Kerestek tehát egy
szerkesztőt a munka kivitelezésére.
Meg is találták Bárth János kalocsai
múzeumigazgató személyében, aki a
szomszédos község szülötte, jól ismeri a falut, a körülményeket, az
embereket, s érzelmileg is köt ődik a
tájhoz. Feladatává tették a kötet felépítésének, koncepciójának kidolgozását, a szerz ői munkaközösség öszszeverbuválását. Ki is alakult egy
több helyr ől, több foglalkozási ágból
összetevődő 32 fő s kutatócsoport,
amely később 27 szerz őre apadt le.
Az alapkutatások még 1978-ban
megkezdődtek és folytatódtak a következ ő évben is. Az egyéni kutatások mellett három közös kutatáson
is részt vettek a szerz ők. A közös
kutatások célja a szempontok egyeztetése volt, ugyanakkor meg akarták mutatni eredményeiket megbízóiknak. A község látta vendégül a
kutatókat minden alkalommal. Ez
csökkentette a költségeket. A tapasztalatcsere rendkívül hasznosnak
bizonyult. A közös kutatások során
arra törekedtek a résztvev ők, hogy
minél több társadalmi eseményen jelen legyenek, „él őben" lássák a szokások funkcionálását. Szüreti bál,
vásár, lakodalom, temetés stb. jó alkalom volt a szokások megfigyelésére.
Az egyéni kutatások nemcsak a
terepen folytak, hanem témától függően a kalocsai Káptalani Levéltárban, a kecskeméti Bács-Kiskun megyei Levéltárban, a budáfpesti Pest
megyei Levéltárban, az Országos Levéltárban, a Széchényi Könyvtár

Hírlaptárában, a kalocsai "Erseki
Könyvtárban, a Statisztikai Hivatal
Könyvtárában stb. Évek során egy
kiváló, minden gyűjtő számára hozzáférhet ő „keceli archívum" állt öszsze a gyűjtött anyagból a kalocsai
Visky Károly Múzeumban. Magnókazetták, filmek, leírt, lemásolt szövegek stb. alkotják az archívumot.
A kötet koncepciója a szerkeszt ő
alaptervezetének megvitatása után
kristályosodott ki természetesen az
eddig már megjelent falu- vagy városmonográfiák ismeretében, modelljük áttanulmányozása gután. A viták
során a munkaközösség leszögezte a
mű célfát is: legyen a cél a tudományos kutatás szempontjából eddig
érdektelennek tartott község múltjának és jelenének igaz bemutatása, s
az adatok mögött munkáló élet szemléletes megmutatása. Ugyanakkor
célként tűzték maguk elé a kutatók
a monográfiaírás egy modelljének az
elkészítését is. „Felkínáljuk a monográfiaírás egy modelljét a tudomány számára." A Szerz ői utószóban
Bárth János így fogalmazott: ,,...legyen múltat mutató igaz tükör a falu népe számára és jelentsen fontos
párhuzam- és adatlel őhelyet a magyar történeti tudományok m űvelőinek... egyszerre szántuk krónikának, tudományos igény ű tanulmánynak és sokszor el őkerülő olvasmánynak."
A könyvet olvasva jóles ő érzéssel állapíthatjuk meg, hogy Bárth
Jánosnak, a lelkes, időt, energiát
nem sajnáló szerkesztőnek és 13 önálló tanulmányt író kutatónak, valamint a jól megválogatott, pontos és
alapos munkát végző munkaközösségnek sikerült is a maguk elé t űzött
célt megvalósítani. Noha nem volt ez
éppen olyan könny ű, tudjuk jól. Maga a szerkeszt ő írja: „.... a szerkesztőnek a szerkeszt ői diplomácia, erély
és csalafintaság teljes eszköztárát be
kellett vetnie, hogy a nehezen készülő kéziratokat kipréselhesse a
szerzőkből és végre összeállhasson a
kötet anyaga."
Mi is a modellszer ű Kecel történetében és .néprajzában, ebben az elsősorban gazdaságtörténeti és néprajzi jellegű monográfiában? Többek
között a fejezetek tartalma, feldolgozása és a szerkeszt ői hozzáállás, az,
hogy három év alatt összeállt a kézirat 27 ember tollából.
Tanulságképpen érdemes felsorolni a könyv egyes fejezeteinek címét,
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hátha mi is ötletet kapunk olvastukkor.:
Előszó — Laták Ede—Logaida József; Kecel a tájban (Bevezet ő helyett) — Bárth János.
KECEL TÖRTÉNETE
A történelem útját követ ő tanulmányok
A keceli föld régmúltja •
A keceli határ régészeti emlékei
Biczó Piroska; A középkori és a
török kori Kecel -- Vass El őd.
Kecel története és történeti néprajza a kései feudalizmus idején
(1734-1848)
Kecel, Dömötör, Bánegyháza és
Polgárdi puszta élete a XVIII. század elején — Bárth János; rtljranépesedés a Kecelre költöz ők származási helyei — Bárth János; Népesség és társadalom — Bárth János; Jobbágysorban (úrbéri, állami
és egyházi kötelezettségek) — Bárth
János; Községi igazgatás és falüközösségi önigazgatás — Bárth János;
A parasztság termel őtevékenysége —
Bárth János; Ipari munka és. szolgáltatás — Bárth János; Keresked ő
és vendéglátó tevékenység — Bárth
János; Az életmód néhány meghatározó elemének történeti-néprajzi
képe — Bárth János.
Gazdasági és társadalmi viszonyok a polgári korban (1848-1945)
Kecel gazdaság- és társadalomtörténete 1848-tól 1918-ig — Kocsis
Gyula; Gazdasági és társadalmi változások 1920-tót 1945-ig — Németh
Gábor.
Tematikus tanulmányok Kecel újkori történetéb ől
Kecel településtörténetének alakulása — Bárth János; Forradalmak,
háborúk, mozgalmak (1848-1920) —
Szabó Zoltán; A népoktatás története — Sz. Kőrösi Ilona; A gyógyítás
hivatott munkásai — Koszta Sándor.
—

KECEL NÉPRAJZA
Termelés, fogyasztás, életmód
A természeti környezet elemi kihasználásának emlékei — Solymos
Ede; Állattartás — Novák László;
Földművelés — Bellon Tibór; Sz őlőművelés, népi .borászat — Éget ő Melinda; Gyümölcstermelés — Bodor
Géza; Iparosok és paraszti kézm űves
specialisták — Juhász Antal; A'keceli tanyák — Bárth János; Építkezés, házberendezés — Sztrinkó Ist-
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ván; Ételek, étkezés -- Kisbán Esz
ter; Öltözködés, .viselet — Gergely
Katalin.

-

Társadalom, hagyományvilág
Kecel népe mint közösség — Őrsi
Julianna; Néphit — Fehér Zoltán;
Az esztendő ünnepei — Szacsvai
Éva; Az emberi élet fordulói — Nagy
Varga Vera; A gazdasági élethez kötődő szokások — Solymosrié •öldner Márta; Népdal, népzene -- Szemjas-Schiffert György; Néptánc, táncélet — Pálfy Gyula; A népnyelv sajátosságai — Kuczy Károly; Családnevek — Iván László.
FÜGGELÉK
Kecel történetének fontosabb dokumentumai — Bárth János; Összeállított névlisták, kimutatások, a tanulmányírák tájékoztatása alapján —
rendszerezte és közreadta Bárth János; Kecel történetének kronológiája — összeállította Bárth János—
Iván László—Nagy Angéla; XX. századi intézmények, szervezetek, vállalatok és vállalkozások kislexikona
— összeállítottá Bárth János—Iván
László—Nagy Angéla.,
FORRÁSOK
Levéltári jelzetek; Adatközl ők;
Irodalom; Tanulmányozott kéziratok.
A kötet alkotói
Szerzők; Lektorok; Fényképez ők,
rajzolók; Szekeszt ői utószó; Német
nyelvű tájékoztató és tartalomjegyzék.
FÉNYKÉPEK
A Szerkeszt ői utószóból kiderül,
hogy több tanulmány nem készült el
idejében, 'tehát nem kerülhetett be
a kötetbe. Ez bizony nagy kár! Különösen hiányoljuk Szabó • László
Család, rokonság, családi munkaszervezet c. tanulmányát, Kerhes
Zsuzsa A keceli epikus hagyományok, vagy Bánszky Pál Keceli m űvészek c. tanulmányát, annál is inkább, mert Kecelen m űködik a naiv
festők, szobrászok és batikolók szakköre. A földrajzi nevek gyűjteménye
is sok szempontból lett volna hasznos.
Az egyes tanulmányok elolvasása
után látjuk, hogy a kötet nagyobb
részét a néprajzi tanulmányok alkotják. Ežek • a XIX.. századi és a XX.
századi változásokat adják, s ezzel
a legújabb életforma történetét mutatják be, felölelik az életnek majd
minden területét. S mindezt nem

szaknyelvi zsargonban tálalják, hanem gondolnak olvasóikra, a keceliekre, akik a téli munkaszünet idején bizonyára nagy szeretettel és élvezettel. fogják olvasni a könyvet
apáikról, saját magukról és az el őrevetülő jövendőről.
A szerz ők Kecel bemutatásakor
sok elméleti kérdésre is kitérnek, ezzel nemcsak a keceliek tudását gya. rapítva, hanem a szakirodalom öszszefoglalásaként vagy valamilyen új
elmélet felvázolásaként, így a szakembernek is hasznára válik a tanulmányok elolvasása. Több kérdést
érintenek így a szerz ők, hogy csak
néhányat említsünk: a földrajzi nevek hagyományozása; a telepítések
során érkez ő kétnyelv űek kérdése; a
belső migráció módja, okai, iránya;
az összeírások kutatásának és feldolgozásának nehézségei és buktatói; a

jobbágytisellér fogalom tisztázása; a
feudalizmus -kori öröklés; a •szállások
kialakulása, • funkciója; a tanügyi
rendelkezések stb.
• A könyvben nyomon követhetjük,
hogy Kecel, ez a sokfel ől, sok helyről összever ődő nép hogyan „rázódott össze", hogyan ötvöz ő dtek a különféle műveltségelemek a magukgal hozottakkal. A keceliek kaptak
is, de adtak is másoknak nyelvükből, szokásaikból, táncaikból, még
gazdasági-termel ői gyakorlatukból is,
tehát nem éltek elszigetelten. Kecel
történetét olvasva úgy általában
szinte a mi vidékeink, főleg Bácska
történelmét .is olvassuk.
A könyv kiállítása külön dicséretet érdemel. A nyomás, a papír, a
táblázatok ; a fényképek, a borító,
a kötés s nem utolsósorban a térképek minden igényt kielégítenek.

PENAVIN OLGA

VERSEK ES TÁJAK ÜZENETE
FEHÉR FERENC: Egyazon ég .alatt.
Forum, újvidék, 1984.
Az új könyvtermés m űfajokban
változatosabb lett, gazdagodott. Napjainkban egyre gyakrabban találkozunk múltat idéz ő ismeretlen szerzeményekkel, emlékiratokkal, költ ői
megfogalmazásban „megtartó emlékezet"-tel, olyan lírai szövés ű naplójegyzetekkel, amelyek a leg őszintébb
hangú vallomásokkal fölérnek. Igaz,
akadnak ezekben a kötetekben olyan
fejezetek, amelyek magukon viselik
az önéletrajz sajátos jegyeit, s meleg
visszahajlást a letűnt évtizedek felé,
de nem merülnek el az önféletrajz
klasszikus műfajába. Sokkal kitárulkozóbbak, sokkal nagyobb nyalábot
karolnak át az életb ől, amihez nem
is lehet elég egy életrajz eseményeinek fölvázolása. Nagyobb vállalkozás
kell hozzá: egy életút egymástól eltérő szakaszainak föltárása olyan képek fölsorakoztatásával, amilyenekkel a kórtárs utazásai közben lépten-nyomon találkozott, és. innen is,
onnan is olyan ritka érték ű „anzikszkártyákkal" - ajándékozott meg, amelyeket mindjárt, megismerésük után,
féltett emlékeink közé sorolunk be,
mint egy féltve őrzött breviáriumot.

Igen, kedvelt íróink, költ őink
gyűjteményes kötetei közé, hogy —
mint mindig — egy helyen legyen.
Fehér Ferenc legújabb prózai
munkája, az Egyazon ég alatt már
címében is magán visel, alkotójának
legnemesebb szándékát, amikor már
a bevezet őjében kimondja, hogy egy
égbolt alatt élünk itt a Triglavtól a
Gevgelijáig nemzetek és nemzetiségek együtt. És ebb ől kiindulva szerző nk egy közös élet útját rajzolja föl
a tájra olyan híven, ahogyan kiemelkedő íróink, érzékeny szív ű költőink
szőtték strófáikba élményeiket itt is,
ott is: szerte az egész országban.
Kötetének els ő része A megtartó

emlékezet.
Fehér Ferenc költeményeiben már
nem egyszer találkoztunk ezekkel a
képekkel, ezekkel az utcákkal, ezekkel a zugokkal, 'amelyeket nem lehet
egykönnyen elfelejteni. De azért mégis másképpen hat a prózai vallomás:
másképp simul az- olvasóhoz. Olyan
hiteles képek Bácstopolyáröl, a Krivaja kanyargós partjairól, a Nincs
tovább ... utcákról a barátságosan
feléd hajló Telecskai .dombokról, so-
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káig és nagyon messzire elkísérnek,
amikor a lélek minden rezdülésével a
szülőhely vonzásában él, és azt a
zengő verssorok között sem tudja
egy pillanatra sem elfelejteni, hogy
,,... a mese és a sejtelem túlél bennünket ..."
Ennek vonzásában kötetét — lám
— ismét lapozgatom.
Újra és újra olvasása közben már
azt sem tudom, hogy a Kilátóban
megjelent írásai — a „tegnapi" és a
„mai" írásai — közül voltaképpen
melyik sodor magával jobban. A
Madarak példája, vagy a következ ő
alapos műgonddal megkomponált
ciklusa: A versek és tájak üzenete ... Ebben találkozunk a vajdasági ruszin líra színeivel is ...
Az itt következ ő esszékben és útközben papírra vetett naplójegyzetekben a jugoszláviai magyar irodalom elmosódhatatlan alakjai elevenednek föl el őttünk és — jól gondolta a szerz ő — az elkövetkez ő nemzedék előtt. Szenteleky Kornél, a fáradhatatlan és soha nem csüggend ő
irodalomszervez ő, akinek írónk ebben a könyvében az utolsó sziváci
nyaráról emlékezik/ meg; ezt követő leg állandó útitársa, Csuka Zoltán
„mérföldkövei" következnek. lViély
érzelmeket ébresztenek fel bennünk
ezek az emléksorok, s közöttük talán a legmélyebb nyomot hagyó,
hogy neves és többszörösen kitüntetett műfordítónk — aki szerbhorvát
és szlovén szerz őktől több mint száz
művet fordított le magyar nyelvre —
az els ő volt azok között, akik Ivan
Goran Kovačić Tömegsír című poémáját átültették magyarra, s azokban
az esztendőkben Fehér Ferenc is a
szabadkai gimnázium padjaiban ebbő l a fordításból ismerte meg a halhatatlan remekm űvet.
Itt találkozunk a Barangolás a
régi Híd körül című írásával is,
melynek tanúvallomással fölér ő sorai a jubileum idején íródtak, és ismeretlen részleteket tártak föl a
múltból, és itt olvashatjuk azokat a
képzőművészet igazi híveinek szóló
fejezeteket, amelyekben költ őnk a lírikus forró hangján képz őlművészein,kkel — Almási Gáborral, Wanyek Tüvadarral, B. Szabó Györgygyel, és képzőművészeti életünk
„csodabogarával", els ő naiv festőnkkel, Nagyapáti Kukac Péter „átváltozásaival" — foglalkozik.
Kétségtelen, hogy ebben a kötetben kivételes figyelmet érdemel az a
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valóban sokoldalú ciklus, amely itt
az Egyazon ég alatt élő és alkotó
írókról, költőkrő l műfordítókról szól.
(Amikor „morfordítókról" beszélek,
itt elősorban Miroslav Antićra., irodalmunk melegszív ű, önzetlen barátjára gondolok, aki a jugoszláviai magvar költészetb ől már nem egy kötettel ajándékozta meg a szerbhorvát
olvasóközönséget.)
Ha jobban elmélyedünk soraiba,
úgy tű nik, hogy szerz őnket — mint
majd minden „nebulót" — diákkora
óta fogva tartja Stražilovo és ifjúságunk feledhetetlen romantikus költője, Branko Radičević.
Nincs olyan tavasz, hogy költ őnk
megfeledkezne Zmajról, a gyermekek nagy barátjáról, s emléket ne
állítana neki egy-két versidézettel.
Ugyanakkor szerzőnk nem feledkezik meg arról, hogy Zmajt er ős szálak fűzték a magyar irodalomhoz. 2s
ez nem csupán érzelmeiben jutott
kifejezésre, hanem m űfordításaiban
is, hiszen az ő tolla nyomán jelent
meg elő ször szerbhorvát nyelven
Madách Imre f őműve, Az ember tragédiája, Arany János Toldija és Petőfi Sándor rneseköl'teménye, a János

vitéz.
A kötetben nem csak a régi szerb
bibliográfiákról szóló jegyzetekkel
ismerkedünk meg, hanem felénk fordul ezekr ől az oldalakról Karel Destovnik Kajuh, a szlovének partizánköltője, Dragutin Tadijanovi ć, a népszerű horvát poéta, Stevan Rai čković, az „alkonyatig balladák" szerz ője, aki az ötvenes évek elején merész
fiatalságával költészetünk élén állt,
Veljko Petrović bácskai költ ő lírájával köztünk jár, Bogdan Ćiplić strófái Bánát ismeretlen világáról múltba feledkezve mesélnek.
Különleges érdekl ődésre tarthat
számot szerzőnknek az a fejezete,
amelyben az els ő prištinai író-olvasó
találkozóról szól, s arról az irodalomtörténetünk szempontjából is jelentős eset/lényt mondja el, amikor
megismerkedett Esad Mekuli albán
költőtárssal, aki a találkozón „... egy
albán meg egy szerb néph ősről, Ramiz Sadikuról és Bora Vukmirovićról olvasott fel drámai erej ű verset",
idézve azt a történelmi pillanatot,
amikor a két néph ős a népfelszabadító harcban Prizren közelében, Landovicánál együtt esett el.
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL MINIATÍJRÖK 39. KÖTETE
BALOGH ISTVÁN

Az első
(Dokumentumriport Lazar Neši ć életéről)
Két verseskönyv és három színpadi m ű után jelentkezik újabb könyvével Balogh István. Már a Viharvirág című drámájában (1981) jelezte érdekl ő dését forradalmi múltunk bemutatása iránt, s most, e dokumentumriporjában a két világháború közötti id ő szak izgalmas eseményeit és az események résztvev őit követi nyomon.
Lazar Neši ć életútja olyan embert láttat, amilyenből kevés van — vallja Neši ćről. Balogh István. —
Zentáról indultunk el mind a ketten, de szül ővárosomban keveset hallottam róla. Igazán akkor találkoztam
először vele, mikor -1962 ben a Lazar Neši ć ifjúsági munkabrigád tagjaként a szabadkai járás középiskolás fiataljaival együtt részt vettem az autóút építésén ...
Izgalmas feladat volt felfedezni a szül őházat, a zentai halvány emlékeket.
Könyvében a szerz ő részletesen szól arról az id őszakról, mikor a fiatal borbélysegéd a JKP Szlovéniai
Tartományi Bizottságának lesz a tagja, az 1929-es januári diktatúra elleni harcról, a kommunisták üldözéséről, az államvédelmi törvény alapján hozott kegyetlen
téletekről.
Nešić tevékenységének legnagyobb része azonban
Szabadkához és Észak-Bácskához köt ődik. Balogh nagy
alapossággal mutatja be a kommunista szervezkedést
ezen a tájon, az els ő kommunista újság elkészítésének
történetét, az 1932. és 1934. évi nagy lebukásokat.
Külön értéke a kötetnek a Sremska Mitrovica-i
„kommunista egyetem" munkájának részletes bemutatása és elemzése. De olvashatunk benne beszámolót az
„utolsó szabadkai kommunista perr ől" is, amely 1941.
április 5-én ért véget az észak-bácskai kommunisták felmentésével.
• Másnap bombázták Belgrádot.
Nešićet a megszállás els ő óráiban letartóztatták.
Tíz napig kínozták kegyetlenül, de nem tudták megtörni.
Ma Szabadka egyik tere, egy középiskola és egy
munkaszervezet viseli nevét.
Róla szól, az egyszer ű borbélysegédr ől, ez a könyv,
amely húsz, többségében dokumentumérték ű képet is
tartalmaz.
A 176 oldalas könyv 150 dináros áron megrendelhető a Veljko Vlahovi ć Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 200 dinárért
megvehet ő a Forum újvidéki és szabadkai, valamint a
szabadkai Napredak könyvesboltjában.
—

MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 31. KÖTETE
CSORDÁS MIHÁLY

Kövełni az IdőÍ
(Tanulmányok, esszék, kritikák)
Csordás Mihály 1950-ben született Kishegyesen, feleúton éppen a tartományi székváros és Szabadka között.
Egyetemi tanulmányainak befejezése óta a 7 nap irodalmi-művelődési rovatának szerkeszt őjeként dolgozik,
ez év januárjától pedig az Üzenet megbízott f ő- és felelős
szerkeszt ője.
Több mint egy évtizede találkozunk gyakran könyvés színikritikáival, tanulmányaival, cikkeivel, irodalmi interjúival és riportjaival a vajdasági lapok hasábjain.
Az új könyvek véleményez őjeként és értekezések szerzőjeként vonzódásai az irányadók számára. Munkásságának figyelemre méltó darabjai újabb irodalmi tanulmányai (például az Arany Jánosról szóló), amelyeknek
szimbolikája, tiszta logikája, novellára emlékeztet ő felépítése és csiszolt nyelvezete magával ragadja az olvasót.
Üzenet-díjjal jutalmazott színibírálatai viszont arról tanúskodnak, hogy egyike azoknak, akik hosszabb id őn
át folyamatosan figyelemmel kísérik a jugoszláviai magyar színházi élet eseményeit.
Indulásától máig írott legjobb tanulmányait, esszéit,
kritikáit gy űjtötte össze e kötetbe. Az írások közül az
elsők ugyanis még 1969-ben keletkeztek, s ha megfogalmazásukban botladozóbbak is a kés őbbieknél, olyan felismeréseknek adnak hangot, amelyek tudatunkban a
nyolcvanas évekhez kapcsolódnak. Ezeket egybegy űjteni
csakis eredeti formájukban, átírás nélkül lehetett hát,
hogy lássék: már tíz tizenöt évvel ezel őtt mai utaink
felé mutattak.
Egy bontakozó és fokozatosan beér ő tehetség dokumentumai hát e könyv darabjai, ekkénk hírnökei az
újabb műveknek, amelyek a maga egyéni értékrendjét
oly korán kialakító és távolságokat az id őben és térben
mindig jól belátó kritikus és szerkeszt ő íróasztalán megszületnek majd.
A négy részb ől álló kötet els ő részében prózai és
drámai művekről, a másodikban verseskönyvekr ől, a harmadikban kritika és tanulmánygy űjteményekről olvashatunk, az utolsóban pedig Arany Jánosról, Szenteleky
Kornélról és Miroslav Krležáról az írók születésének,
illetve halálának évfordulója alkalmából.
A 112 oldalas könyv 300 dináros áron megrendelhet ő
a Veljko Vlahović Munkásegyetemen (24000 Subotica,
Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 400 dinárért
megvehet ő a Forum újvidéki és szabadkai, valamint a
szabadkai Napredak könyvesboltjában.
-
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