


Irodalmi, művészeti, kritikai és társadalomtudományi folyóirat 

Megjelenik havonta 

KIADÓI TANÁCS: 

Balogh István (elnök? 

Stevan Baroš 

Biacsi Antal 

Cindrič  Figura Ottilia 

Csordás Mihály 

Fejes Szilveszter 

Kojić  Csákány Erzsébet 

Slavko Matković  
Szám Olga 

Radojka Tonković  
Urbán János 

A SZERKESZTŐSÉG TAGJAI: 

Csordás Mihály (mb. fő- és felelős szerkesztő) 

Dér Zoltán (Olvasószerkeszt ő ) 

Dudás Károly 

Juhász Géza 

Szekeres László 

A fedőlapot Siskovszki András tervezte 

Alapító: Szabadka község M űvelődési Önigazgatási Érdekközössége 
Kiadó: 7 Nap Lapkiadó Munkaszervezet, Szabadka 

A kiadásért felel: Fejes Szilveszter igazgató 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 24001 Subotica, Trg slobode 1. 

Postafiók: 92 
Telefon: (024) 25-938, 25-944 

Fogadóórák: minden munkanapon 9-t ől 13 óráig 

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza 

Előfizethető  közvetlenül vagy a következő  folyószámlára: 
NIRO „7 Nap" — üzenet, Subotica 

66600-603-2094 

Előfizetési díj belföldön egy évre 480, fél évre 240, egyes szám ára 40, 
kettős szám ára' 80 dinár; külföldre az összeg kétszerese. Diákok és 

egyetemisták csoportos előfizetése egy évre 240 dinár. 

A VSZAT Oktatás-, Tudomány- és Művelődésügyi Ti tkárságnak 
413-59/73 1973. február 20. sz. alatti véleményezése alapján 

mentes az általános forgalmi adó alól 

Ke;szült a szabadkai Pannónia Nyorn Iaipari Munkaszervezetben 



1985. JÚNIUS — XV. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 

TARTALOM 

395 VARGA ZOLTÁN: Szabad szombat vadászidényben (elbeszélés) 
401 LADIK KATALIN: Egy délután ültek a: galambok; Jól él, aki jól lapul; 

Ovidius rigóként a villanykaróig emelkedik (versek) 

402 POĐOLSZKI JÓZSEF: Sámántalanodva; Betámolygóban (versek) 

403 FÜLÖP GÁBOR: Dramaturg; Apróhirdetések; Üzemanyag; Csoportte-
rápia; Fürdés; Mi maradt ki a versb ől? (versek) 

KÉZFOGÁSOK 

404 MATEA MATEVSZKI: Ülök a tornácon s várom az esőt; Hárs; Ahány-
szor mentünk Sztambulnak — Fehér Ferenc fordításai (versek) 

ÖRÖKSÉG 

Száz éve született Lukács György 

408 HÓDI SÁNDOR: Kettős kötésben (a politikus és filozófus Lukács) 

411 KASIM PROHIĆ : A formával . kapcsolatos lukácsi gondolatok metafi-
zikai alapja — Mák Ferenc fordítása 

416 VAJDA GÁBOR: Egyéniség és önbírálat (egy életpálya önellentmon-
dásai) 

418 PATÓ IMRE: Régi írásokat olvasunk: 8. Lukács György írása a Falu 
és Városban 

ÉGTÁJ 

424 HERCEG JÁNOS: Kitekintő  (naplójegyzetek 53.) 

ALKOTÓM ŰHELY 

429 DÉR ZOLTÁN: Kosztolányi hívei az Ady-pörben 
(újabb ismeretlen levelek) 

435 KESZÉG KÁROLY: Hasbeszélés artikuláció helyett 
(a Jugoszláv Színházak Fesztiváljának idei tapasztalatai) 

440 CSORDÁS MIHÁLY: A realizmus b űvkörében 
(Ivo Brešan Anera és Stanislaw Witkiewicz Egy kis udvarházban c. 
színművének bemutatójáról) 

444 DUDÁS KÁROLY: Mit tehet az író? 
(a Jugoszláv írószövetség IX. kongresszusáról) 

447 Harmincéves a Rukovet 
•  



OLVASÓNAPLÓ  

448 SZÖLLŐSI VÁGÓ LÁSZLÓ: Változó világunk krónikái 
(Mojzes Antal: Munkásmozgalom Bajmokon; Josip Klarski: Crveni 
pesak) 

450 HÓDI ÉVA: Gazdagodó népi hagyomány 
(Jugoszláviai magyar folklór) 

453 MÁK FERENC: óvatos mérlegelés 
(VajdaGábor: Ács Károly) 

455 SEBŐK ZOLTÁN: A naiv művészet krónikája 
(Oto Bihalji-Merin: A naivok festészete) 

456 HUSZÁR LÁSZLÓ: Költőink eszperantóul 
(Boriša Miličević : Lirika poemaro el Vojvodino) 

A rajzok FŐZŐ  JÓZSEF munkái 

O 



VARGA ZOLTÁN 

SZABAD SZOMBAT VADÁSZIDÉNYBEN 

Hideg van, fater. 
Hideg, de korán van még. 
Gondolod, hogy később megenyhül? 
Még a nap is kisüthet. 
Süt a fenét. Dehogy süt, fater. 
Megeshet még, hogy leszáll a köd — pillant föl.. Tekintete az ala-

csonyan járó napkorongot keresi a láthatár fölött, de csak a helyét sejti 
a bizonytalan fényfoltban. Csak mert tudja, hogy ott kell lennie. — Le-
szállhat még. És akkor kisüt. 

Vagy fölszáll inkább. És akkor még havazhat is ... 
Éles a levegő , állapítja meg derékegyenesítő  pihenője közben, lehe-

letének párafelhőjét nézve, És mintha nemcsak a ritkás és határozatlan 
párafátylakat lenget ő, nem túl erős szél csipdesné az arcát, hanem oly-
kor láthatatlan apró jégszemecsék is meg-megszurkálnák. Még majd 
igaza lesz a gyereknek, veszi el ő  zsebéből a lapos üveget. Egy pillanatig 
máris hászagot érez. 

Hármat kortyol, égető  borzongatással ellensúlyozza a hideg bor-
zongatását. 

Szürkésfehér a reggel, a csupasz rögökön a pár nap el őtti havazás 
félig olvadt, majd újrafagyott maradványai mosódnak egybe az éjszaka 
zúzmarájával, sárgásszürke keveredik ezüstfehérrel. A még lábon álló 
kukoricaszár fakó rozsdáját, ahogy a tekintete távolabb csúszik fölötte, 
hamar elnyeli a háttér színtelensége. Messzebb a lombjavesztett füzes 
tompa barna tömege enyhén lilásba hajlik. 

Kérsz? — adná tovább az üveget aztán. 
Hagyd, fater. Nincs kedvem hozzá. 
Azt mondtad, fázol. 
Csak hogy hideg van, fater. 
Nekem mindegy. Ahogy akarod... 

Persze ez büdös neki, és a vinjakot biztos meginná, csavarja vissza 
az üveg kupakját, továbbra is a füzes felé pillantva. Ahonnan most sza-
pora pufogtatás hallatszik távoli kutyaugatás kíséretében. 

Hallod? — kérdezi. 
Hallom, hát aztán. 

-- Pufogtatnak. Élik a világukat. 
Hadd éljék — hajol le a fiú a földön hever ő  levágott szárhoz, 

hogy belőle egy kévényit fölnyaláboljon. — Én is szívesen élném, elhi-
szed? De tőlem egymást is lepuffanthatják .. . 

Jó kedved van, mi?, vetné oda bosszúsan, de inkább a szárvágóért 
nyúl. Úgyhogy a további puskaropogás belevész a harsogó csapások közé, 
az egymáshoz súrlódó fagyott-száraz levelek zizegésébe. Nincs valami 
jó kedve, persze hogy nincs, büdös a munka. Meg biztosan arra gondol 
most, hogy mások ilyenkor a téli iskolaszünet idején ... Vannak, akik el 
is utaznak, szórakozni, esetleg külföldre is. Élné a világát persze, élné 
ez is ... de azért mégse muszájna pofákat vágni. És ennek meg kell 
lennie, meg is lesz, hacsak nem kezd el tényleg havazni. Délre meg is 
lehetnek, ahogy megmondta... 

Délre a fenét, fater, ezt aztán szépen kiszámítottad. Estére vagy 
addig se, és addig egyre a keze jeges dermedtségét érezheti csak. Meg 
az arcán is ezeket az apró t űszúrásokat, és a nyakán is. Vagy a homlo-
kán, néha meg a szemében, aszerint, hogy fordul éppen, bárcsak igazán 
elkezdene havazni, sűrűn, egészen, rendes pelyhekben, megörülne neki, 
még csak nem is titkolná ... Hull a hó és hózik, Mici mackó fázik, szí-
vesen dúdolgatná hazáig, egy pillanatra szinte felvidul, kicsi korában 
mindig megörült valahányszor hallotta ezt, igen, bárcsak havazna. Lehet, 
hogy ott havazik most, sűrű  porhó hull, vastagon rakódik le a fenyők 
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sötétzöldjére, Mónika fehér-vörös sísapkájára, pillanat-csillagocskákként 
állva meg az alóla kikandikáló vörösesszőke hajfürtjein, a szempilláján 
is, de hát igazán, te is jöhetnél, mért nem jössz te is?, nem gondolhatta 
komolyan, ismeri a körülményeit, vigasztaló biztatás volt csak, vigasztaló 
kérdés mindössze. Nincs síléced, na és?, kölcsön is kaphatsz, de hogy 
nélküle ő  se menjen, nem, egyszerűen csak szia, jó legyél ... jó lenne 
tudni csakugyan, ott havazik-e. Mert talán kék 'az ég, majdnem sötétkék 
a szikrázó fehérség fölött, Mónika meg lefelé siklik, karcos sistergéssel 
veszi a kanyart, mögötte a felkavart porhó füstfelh őjével, vagy inkább 
veszi majd ezután, később, korán van még, most kászolódik ki az ágy-
ból csak, szemhéjai duzzadtak még az álomtól, este bizonyára sokáig a 
bárban lötyögtek, fel-felcsapó kacagása ,szabdalja darabokra a Karesz 
szünni nem akaró dumáját, összefonódik Rudi mekegésszer ű  nevetésé-
vel ... Ugyan ne gyerekeskedj, tudod, hogy én ... • és tényleg sajnálom, 
hogy nem jöhetsz ... De hát ő  a tengert is egy iskolai kirándulás alkal-
mával Iáthattá" csak, márnnint elevenen, szemt ől szembe, akkor is alig 
jutott el, A fater meg tényleg nem látta, azaz filmen, tévén csak, már, 
amikor nézi, mert azon is csak a futball érdekli, olyankor odaragad a 
képernyő  elé: Szegény fater ... inkább lesajnálja, semmint sajnálja. És 
az a jutalomüdülés is valamikor, az utolsó pillanatban az is elfuccsant, 
jó néhány éve már, alig emlékszik, Lázban voltak mind, ezt tudja csak, 
és hogy ő  bőgött a végén. Legszív esebben most is ezt tennié. Könny ű  a 
kis krapekoknak, ők legalább bőghetnek .. . 

Gémberedett ujjakkal húzza meg a zsineget, köti össze a kévét. 
Jó szorosra kösd. Nehogy széthulljon nekem. 
Dermedtek az ujjaim, fater. 
Az enyémek is. De azért csak húzd meg jól, Nehogy széthullja-

nak, ha majd fölrakjuk. 
-- Jó lesz így, fater. Jó lesz, meglátod. 
— Hát majd meg. Fő, hogy szét ne hulljanak .. . 
A puskaropogás hangja most közelebbről, erősebben hallatszik. 

Fel-felcsapó hullámokban az izgatott csaholás is. 
Pufogtatnak, mondaná újra. Majdnem kijön a száján, de vissza-

szívja. Nincs valami beszédes kedvében a fiú, vele általában sincs neki 
meg seanan,i kedve a tessék-lássék válaszaihoz. Gondolatban reflektál csak 
a lövöldözés hangjaira: vadásznak az igazgatók, a doktor urak, a mér-
nök urak, az ilyen meg olyan elnökök, néhány jobb módú iparos is kö-
zöttük; vagyis akiknek futja rá és akiknek dukál. Na meg akiknek illik 
az ilyésmiben részt venni, még tán akkor is, ha nincs kedvük hozzá. 
„Diplomáciai vadászat", így mondta az a langaléta Bálint a múltkor, 
igen, Igy, amikor ő  a folyosón elmenőben akaratlanul is megállt a csu-
kott ajtó mögül kihallatszó indulatos hangokra. Mert hogy a vadászat 
miatt volt a szóváltás, ennyit értett csak az egészb ől, amiatt estek egy-
másnak. „I.genis diplomáciai vadászaton voltam, igenis azon", csapott 
föl az éles, sebes beszédű  hang, a Bencsik igazgatóé, „mert abból lesz a 
pénz, nem abból, hogy itt az irógépet potyögtetitek" ...Mert ugye, ilyen-
kor beszélik meg a dolgokat, fundálják ki az üzleteket; amikor maguk 
között vannak, egymás közt, mindnyájan együtt; közben meg élik a vi-
lágukat, mért is ne, pufogtassanak csak kedvükre, fel őle akár egymást 
is, ebben a gyereknek igaza lehet ... Ma meg különben sincs munka-
szombat, szabad szombat van, ebbe még annak az örökké fortyogó Bá-
lintnak se léhét most beleszólása, ha a Bencsik netán most is itt lenne ... 
de azért jól megmondhatta neki, jól megmondhatta, ennyit azért kivett 
valahogy. Ezért is látott föl a Bencsik annyira, az a kis mitugrász Ben 
csik a magasra tartott hegyes orrával, lehet, hogy tényleg itt van vala-
hol a közelben, bizonyára itt is van, itt hát, mert itt kell lennie, itt kell, 
mert mindenki itt van, még ha nehezen tudja is puskával elképzelni 
magának, valahogy nem illik a kezébe ... Inkább úgy tudja elképzelni 
csak, ahogy megy föl a lépcs őn, nyomában a Péterrel, a sofőrjével, aki 
a burekos csomagot viszi utána ... Ám hogy ez mért megy így minden 
áldott nap, ugyan honnan tudhatná?... Mert hát ez van naponta, Ben-
esik úgy tízkor előjön a szobájából, kezében a fekete aktatáskája, le-
megy a lépcsőn, a Péter már vár is rá a kocsival, beülnek, elhajtanak, 
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aztán jó félóra múlva jönnek is vissza már az állomás melletti búreksü-
tőtől, onnan, mert ott a legjobb a burek, így mondják. Aztán már ketten 
mennek föl, elöl a Bencsik, most is a fekete táskával a kezében, mögötte 
a Péter kicsit görnyedt tartással, két tenyéren egyensúlyozza a fehér 
zsírpapírba pakolt burekot, jókora csomag, láthatóan úgy vigyáz rá a 
Péter, mint a hímes tojásra .. . mert hát úgy kell, hogy ő  vigye föl utá-
na, nem maga a Bencsik, nem, mert ugye, o az igazgató, hanem akkor 
mért nem csak a Pétert küldi el a burekért ... ? Lehet persze, hogy mást 
is intéz ilyenkor, biztosan, mert ugye egy igazgatónak mindenféle in-
téznivalója van a városban, mindenféle dolga akadhat, nem rá tartozik, 
na és hát az igazgató, a Bencsik, nem ő  tartozik beszámolni másoknak, 
hogy mikor. megy el és hova, hanem mások őneki, de azért a munka 
mindenkinek büdös, neki is, most is, csak hát aki nem tehet mást, az -
marad bent a büdösben, és hát azt meg köll adni, ilyen igazgató azért 
kevés 'akad itt a városban, olyan, aki a hivatali kollégáinak naponta el-
hozza a burekjukat, talán még neki is hozna, ha megkérné rá, biztosan, 
ha nem sajnálná rá a pénzt, vagy inkább, ha volna rá pénze. Még ha 
akkor a jutalomüdüléssel ki is babrált vele, méghozzá csúnyán ... pe-
dig hát nem is ő  kérte azt, volt is eszébe, egyszer űen adták csak, ső t 
alighanem éppen a Bencsik javasolta, hogy neki adják, mint ahogy azt. 
is ő  akarta, hogy kés őbb elvegyék tőle, épp csak ma se tudja, miért is. 
De mivel. adták, hát örült, s készült rá, amikor meg visszavették ... hát 
igen, az gané dolog volt, mert hát az asszony meg a gyerek, igen, a gye-
rek, mert, ugye, a gyerek az gyerek, emlékszik rá, sokáig b őgött .... bőgni 
lenne jó, igen, bőgni, mint a kis krapekoknak, másra nem is emlékszik, 
jóformán csak arra, hogy egyre bőgött. Na meg a faterra, ahogy károm-
kodott, de valahogy nem igazán, inkább olyan legyint ősen csak, lemon-
dóan, hogy hát káromkodni is minek ... De valahogy ez is illett a ke-
reken jámbor, belenyugvás arcához, nem emlékszik, látta-e igazán dü-
hösnek valaha is, úgy, ahogy másokat néha, akár az anyját, akinek a hir-
telen lerohadó indulatai elől többnyire mindjárt meghátrál, bizonyára 
nem is szólt semmit, adták, elvették, kész, kés őbb mondhatta csak, kívül 
már, hogy mit csináljanak a nyaralásukkal. hogy ... És az igazgatójának 
továbbra is megjavítja a zárait, a vízcsapokat a fürd őszobában, kulcso-
kat reszel, csatornát tákol, akárcsak bent a bank épületében, mintha ez 
is a gondnoki feladatához tartozna. Ingyen? Aprópénzért? Egy-két pohárka 
pálinkáért?, sose kérdezte. Annyi bizonyos csak, hogy egy id ő  múlva 
ugyanúgy végezte továbbra is ezeket a soha rendesen meg nem fizetett 
kisebb-nagyobb bütyköléseket, mintha semmi sem történt volna, mintha 
ez lenne a természetes, :az is, hogy akkor mégsem mentek el, sokkal ter-
mészetesebb, mintha elmentek volna, ma se tudja elképzelni, hogy is lett 
volna, ha tényleg elmennek, mert a faterék mintha mentek is volna meg 
nem is, húzódozva, kicsit zavarodottan készül ődtek csak, mintha azzal, 
hogy elmennek, ezzel is csak a kötelességüknek készülnének eleget tenni, 
ha már egyszer elküldik őket ... És hát csiakugyan, el se tudja képzelni 
őket ott a strand szikrázóan napsütötte homokján, azt se tudja róluk, tud-
nak-e úszni, meg az anyját se fürdőruhában, a faterról meg nem is be-
szélve, Homlokába csúszott seszín űre fakult franciasapkájában tudja el-
képzelni csak, olajfoltos kék munkaköpenyben, kicsit meggörbülve, re-
szelővel a kezében, lapos- vagy harapofagóvlal, csavarkulccsal, francia-
kulccsal, vagy itt kinn, kapával, sarlóval, szárvágóval, mint ma is, ezen a 
szar kis földjén, ahol neki most dermedt ujjakkal... De mintha azért 
mondott volna valamit, olyasmit, hogy többet nem csinálja, hogy elmegy, 
itthagyja őket, de ezt is otthon csak, meg talán a kollégáinak, nemcsak 
teddide-teddoda ember, de alázatos jobbágylélek is ... Kicsit meglep ődik 
ezen a szóösszetételen, nem tudja mindjárt hová tenni, kis késéssel jut 
csak eszébe Révész, vele még a történelem is érdekes volt valahogy, igen, 
tőle hallotta, ő  mondott olyanokat, hogy a múlt, a történelem, tovább él 
a lelkekben, apáról fiúra száll mindig új alakban kísértve, lélekben kö-
rülöttük sokan ma is jobbágyok még, tisztelik a modern várurat, a f őnö-
köt, a felettest, a „górét", maga mondta így, csinálják amit mond, sok-
szor anélkül, hogy tudnák, miért, egyszer űen mert mit lehet tudni, dörgö-
lőznek hozzá, várják a kegyek morzsáit, „lesik , az úri abrakot",. ez valami 
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versből van, Ady Endrétől vagy kitől, ezt is a Révész idézte, amikor a 
hűbéri rendszerről beszélt, rendes tag volt ez a Révész, tényleg rendes 
tag, jó fej, nem tudja biztosan, magától ment-e el vagy menesztették, nem 
sokkal azután, hogy azoknak a hülye punk-gyerekeknek az ügye kirobbant, 
amellett állt ki, hogy nem kell kirúgni őket, meg egyáltalán fölfújni az egé-
szet, vállaljon inkább kezességet értük az osztályközösség, ők is emellett 
lettek volna, de hát ... úgyhogy a történelmet újra utálja .... Hát szóval 
jobbágylélek, a fater is az, az volt akkor is, mikor csak ágy lenyelte 
az egészet, amikor ő  egyre bőgött csak, jó a kis krapekoknak, ők legalább 
bőghetnek ... mert, ugye, a gyerek az .gyerek, nehezen tanulja meg, hogy 
amit muszáj, azt muszáj. De hát azóta megtanulhatta volna, nem muszájna 
pofákat vágnia, mintha az ő  ujjai nem dermednének, na meg szívesebben 
is sörözgetnemost a kollégákkal, csak hát nem mindenki élheti úgy a vilá-
gát, mint ezek itt, nagyban pufogtatva, talán épp a Bencsik is, ha köztük 
van, de azért a Bálinttól megkaphatta a múltkor, nem árt, ha valaki néha 
megmondja neki, neki is meg kellett volna mondania, akkor alkalom lett 
volna rá, jócskán kipakolhatott volna, nemcsak a Bencsi;knek kellett vol-
na megmondania, hanem a Maricának is ... Mert mi az, hogy ő  nem 
akarta :meghallani, egyszerűen nem hallotta, ha egyszer csak Úgy az ab-
lakon át szólt utána, a mukának segget fordítva, az ablakon kikönyö-
kölve, már ahogy szokta, lopva a napot, mert azért ő  is látja, amit lát, s 
mért nem akkor • szólí, mikor épp az ablak alatt volt, mért csak késve, 
amikor már tovább ment? Mért akkor mondta csak, hogy • a Bencsik, 
hogy „az igazgató elvtárs azt mondta ...", jó vicc, ha egyszer nem ju 
tott az eszébe előbb, ha ugyan egyáltalán eszébe jutott. Vagy ha szólt 
is. ha egyszer ő  nem felelt, gondolhatta volna, hogy meg se hallotta, mi-
ért nem szólt még egyszer. És hát a vaskapu, észrevette ő  azt, hogy 
akad, hogy mindig emelni kell rajta, valahányszor kinyitják, nem is 
felejtette el, épp csak még nem jutott hozzá. Tudhatták volna, hogy az -
ilyesmiért szólniuk se kell, ám még ha el is mulasztotta volna a dolgát, 
mért kellett a végén, amikor már rákészült, mert hogy rákészült, ez az ... 
Mert jól is esett, hogy észrevették, hogy a dolgát ő  mindig rendesen vég- . 
zi, hogy úgy látják, megérdemli azt a két hetet, és hát, ugye, az asszony 
meg a gyerek ... na szóval nem volt ő  úgy odáig azért, meg hát gond 
is volt és kiadás, megvették már a fürd őruhát is, csak az asszonynak, 
neki egy közönséges gatya is megtette volna .. , akárhogy is nagy pi-
szokság volt, ezért hívni újra össze a gy űlést, méghogy ő  süketnek tettette 
magát ... Mert persze, hogy a Maricának hittek, különösen azután, hogy 
a Bencsik kijelentette, hogy az ő  titkárnőjének a szava az ő  igazgatói 
szava is egyben. Úgyhogy mit is magyarázhatott volna, legyintett csak, 
mert ha most az van, hogy a Jóska nem akarta megjavítani azt a kurva 
vaskaput, ha nem szolgált rá arra á kurva nyaralásra, akkor az úgy is 
van, az előbb még ő  volt kedvesebb a Benasiknek, most meg a Péter, . 
talán mert naponta viszi föl a lépcs őn • utána a burekját ... Nem mintha 
be akarta volna nyalni magát a Péter, á nem, biztosan azért küldték 
helyette csak, hogy az egésznek valami pofája legyen; mert ha már azt a 
két hetet valamelyik fizikainak szánták, hát itt a banknál ő  van csak, 
aztán a Péter, meg a két takarítón ő, nem nagyon válogathatnak És h:át a 
Péter, ő  is megérdemelte, rá ezért nem haragudott ... Hanem a Ben-
csiknek, annak azért amúgy istenesen meg kellene hogy mondja egyszer 
valaki, meg ezeknek itt mind, igaza van a gyereknek, ő  se bánná, ha 
egymást puffantanák le. Na, most se húzod meg?, nyújtja újra feléje a 
lapos üveget, nem is olyan büdös, igaz-e?, ezt már gondolja csak, rá-
szoksz te még a cukros pálinkára, meglátod, azt hiszed minden nap vi-
njakot ihatsz, vagy dzsint, meg mindenfélét, amit a flancos barátaid itat-
nak veled?.... Na de csuda tán, hogy nincs kedve az ilyen munkához? 
Csak hát nem - lehet mindenkinek az apja • igazgató vagy orvos, mérnök,' 
de még órás se, aki csak kétszer belefúj a fogaskerekek közé, aztán jön,' 
hogy új rugó kellett, neki meg kell dolgoznia azért, r  hogy a fia tanul-
hasson, s kérdés, nem tanul-e hiába, mert amazokat majd szépen 'be- 
dugják ide meg oda, 'mostanában hercigen látja őket itt, azt a lányt se, 
szünidő  van, biztosan elutaztak, élik a világukat, élik a világukat, mon-
daná a fater, 'és hát élik csakugyan, ott bizonyára nyomra- sincs a felh ők- 
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nek, vagy ha mégis, a felhők lenn vannak, lenn a völgyekben, felhők fö-
lött vannak és az ég kék fölöttük, nagyon kék, majdnem sötétek, hide-.  
gen kék, de a fenyők sötétjétől övezett fehér ragyogás valahogy mégis 
perzselő, egyszerre van hideg és meleg, mert -odafenn, így .tudja, néha 
még fagypont alatt is lehet napozni, látott már képeket hóban álló nyug-
ágyon heverő  fürdőruhás nőkről is, bőrüket a hó ragyogása barnítja, 
visszavert ib-olyántúli sugarak érlelik benne a pigmentszemecskéket .. . 
Ugyan ne gyerekeskedj, mondta Mónika, az a két hét úgyis olyan gyorsan 
elrepül, úgyhogy jó legyél, miért mindig ő  legyen a jó. Kösz, fater, adja 
vissza a lapos üveget. 

Torkát a pálinka karcos mérge égeti, akarata ellenére esik jól csu-
pán, a hideg miatt. Aztán az apja ütemesen. járó gégéjét nézi, 

A két lövés most sokkal közelebbről hallatszik, mint bármikor ed-
dig. Erősebbek az időnkénti vakkantások .is. És mintha beszédfoszlányok 
is hallatszanának. 

Most közel járnak. 
Most közel — hagyja rá, mialatt a lapos üveg a helyére kerül. 
Élik a világukat. 
Hadd éljék, fater ... T őlem akár... 

Elhallgat, eszébe jut, hogy ezt mondta már, meghogy mennyire ide-
gesíti a fater, ha egyre ugyanazt -hajtogatja. Valószín űleg köztük van a 
Rudi faterja is, merül föl benne aztán a három újabb, valamivel távolab-
bi lövés hangjára, hogyne lenne, ha egyszer egy ideig elnök is volt a 
vadászegyesületben, legalábbis így hallotta Ruditól egyszer. Aztán a Rudi 
könnyűbúvár-felszerelése jut az eszébe, a víz alatti vadászat lehet ősége. 
Azt azért szívesen kipróbálná, és Rudi haver, bizonyára nem is lenne 
kifogása. ellene. Bár, szerinte, iszapos folyóvízben ilyesmivel nem érde-
mes kísérletezni. Hallövéssel legalábbis nem, aligha próbálhatja ki .. . 

Újra nyalábolva hajol be. A száraz, töredez ős, fagytól kemény le-
velek az arcát horzsolják; a rájuk telepedett dér a testmelegét ől felenged, 
keze és arca nedves lesz t őle. Kinőtt, viseltes zekéjén piszkos-nyirkos. 
foltok maradinak, rő tbarna kötött sapkájára, tincsekben .csüng ő  bajára 
levéltöredékek tapiadnalk. A két újabb közeli lövés hangja most csak a 
szárzizegésen és az apja vágójának csapásain áttörve jut a füléig. 

Pár perc múlva különösebb ok nélkül tekint hátra csak, ekkor pil-
lantja meg a szürkésbarna rángatozó kis testet, alig néhány méternyire 
tőle mindössze; haldoklásában is beleolvadva a védelmező  környezet szí-
nébe, ha nem mozogna még, talán észre se venné. Mert a piszkos hó-
maradványokra kent vérfoltokat késve észleli csupán. 

Akaratlan borzongást érez, enyhe undort inkább, semmint rész-
vétet. 

— Nézd, fater — szólal meg. 
Mit nézzek?... Merre? Mit nézzek? 
Hát ott. Nem látod? 
Aha, látom araár ... Eltalálták, készen van ... 
Kész hát, mindjárt vége lesz. 

Közbon a lövöldözés hangja mintha Újra távolabbról hallatszana. 
Rádobhatnánk néhány kévét és ... Gyorsan, kitolunk velük! 

— 
 

Nyúlpaprikásra éheztél? — hajol le a kévéért. — Tényleg, miért 
t1e ...? 

Nyúlpaprikásra hát. Kitolunk velük. 
Kitolunk, fater..Ki, az anyjuk szentségit ... 	 • 

Miközben a kévéket dobálják rá, mintha maga is meglep ődne a hir-
telen támadt cinkosságán egy kicsit, tulajdon szemében most ugyan-
azokat a szikrákat .érzi, amelyeket az apja tekintete sugároz. És valahogy 
közel is érzi most a fatert magához; vagy valakikkel szemben inkább, 
közös frontotalkotva. Mért ne toljunk ki velük, mért is ne ... Feleslege-
sen öt kéve szár is ,kerül a kiszenved ő  zsákmányra. 

— Elég-lesz? — kérdezi aztán. 
Elég. Ezt most már kereshetik. 
Gondolod, hogy keresni - fogják? 

— Meglehet ... De kereshetik. 
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És ha megpucolnánk vele? — kérdezi. Akaratlanul is körültékint, 
senkit sé lát a közelben, mintha a lövöldözés is szünetelne most. És az 
ugatás se hallatszik. De a szélt ől sodort apró jégszemcsék mintha növe-
kednének. — Nem gondolod, hogy okosabb lenne? 

Á, végezzük el, amit elkezdtünk. 
— Ahogy gondolod... — Valahogy tetten értnek érzi magát, mintha 

az apja hangja leleplezné, ami benne lapul most. És a fater makacs, hiá-
ba is beszélne tovább. Elszalasztott legf őbb érve utólag csörtet csak elő , 
hasznavehetetlenül megkésetten, izgalomtól nyüszít ő  szimatolással.. 

Hű, az anyád ... ! Mész innen mindjárt! . 
A zsemleszínű  állat tévedhetetlen biztonsággal fut a hevenyészett 

kévekupachoz. Buzgón fúrná be magát. 
Hát ez megtalálta, fater, ez megtalálta ... — Hangja valahogy 

kárörvendőre sikerül, kicsit bántóra, anélkül, hogy akarná. 
Hát ez meg. De majd én ... Elanész innen, te ... hogy az a ... 

A göröngy szürkén porlad szét a száraz kukoricaleveleken, közvetle-
nül a vizsla mellett. A sárgaszínű  ruganyos test oldalazva ugrik el, de 
aztán lába közé kapott farokkal áll csak; félelmében sz űköl, majd her-
regve a fogát mutatja. Ahogy az apja a kupac felé közeledik, mind heve-

. sebben. Fenyegetése rekedt hörgés lesz. 
-- Vigyáz, fater, még majd megharap ... — Nem annyira félti, in-

kább sajnálja. Amiért lőttek a nyúlpaprikásnak. 
-- Nem ajánlom neki — emelkedik fel a szárvágó. 
— Ez innen el nem megy, fater. 

Márpedig ezt t őlem meg nem kapják! Ezt már nem, az anyjuk 
istenit ... 

Az a hirtelen támadt, kivörösít ő  düh, amit most az apján lát, vala-
hogy új. a számára ;  Isméretlen, belőle is dühöt kiváltó. Egyszerre dühös 
a kutyára és az apjára is: hogy egy rohadt nyúlpaprikásért .. . 

És a maga gyávaságára is. Arra is, hogy az apja szavait hallja a 
saját szájából: 

Nem ajánlom, hogy bántsd, fater. Ba

• 

junk is lehet belőle. 
Hát azt mi sem ajánljuk .. . 

A kutya bátorságra kapva csaholásba kezd. 
Elhallgass, Dzseki! -Jössz ide mindjárt... 

A vizsla engedelmesen fut az újonnan érkezettekhez. Hogy azután 
nyomba visszafusson, immár akadálytalanul, a rejtett zsákmányhoz. 

A két bekecses közül az idősebb és testesebb kalapja szabályszer űen 
zöld, zergetollas; a vékonyabb és fiatalabb b őrmicit visel. Karjukon át 
vetett duplacsövűjük ferdén mutat a földre, nem látszanak különösen 
fenyegetőnek. Arcukon a birtokon belüliség magabiztossága mosolyog-rá-
juk; külön az apja rajtakapott, kicsit bamba sunyiságára. Azzal a fölény-
nyel, amelytől ütni szeretne. Vagy rúgni inkább: egyenest a képükbe, 
fogakat röpítve ki az ágyukból. 

Néhány pillanatig csak. Mert mire a zsemleszín ű  előcibálja a zsák-
mányt, filmet néz már csak. Rudi apjának arca a zöld kalap alatt, az 
is filmkocka csupán; és filmkockának minek köszönni. Még ha Rudi 
megtudja is .... Rudi különben is fütyül az apjára, mindenki tudja. 

Azt hitték, a kutya nem találja meg? 
—Gondoltam, hogy megtalálja, de ... Maguk már lőttek eleget. 

Tudja maga, mi az, hogy elég? 
Nem tudom. ...  

Filmkocka az évődő  mosoly is, az a gyámoltalan igyekezet, amely 
most a tréJfálkozás látszatával igyekszik kivágni magát. 

Lőhetnek még másikat is. Ezt igazán ideadhatnák .. . 

Tudja, mibe kerül egy töltény? 
Nem tudom, de ... 

— Na látja. 
Jó. vicc, nem mondom ... — Ezt a fiatalabb mondja most a nyúl-

tetemért hajolva. 
Jól van, gyerünk, viszontlátásra. 
Viszontlátásra ... 
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Halk füttyentés a kutyának, arrafelé kanyarodnak, ahonnan koráb-
ban előbukkantak. A még lábon álló szár takarásába. 

Az anyjuk istenit. Az anyjuk kurva istenit. 
Ne mérgelődj, fater. Minek mérgelődsz? 
Mérgelődik az isten ... — Ütemesen járó nyeldekl őjét a pálinka 

égető  kaparása járja át, arcán a • daraszerü. jégszemecskék szapora szú-
rását érzi; egyre s űrűbben hullik, állapítja meg, még csak az kéne, hogy 
be se tudják fejezni, még csak az kéne ... — Na itt van, húzd csak 
meg te is. 

Jól van, ideadhatod. 
Jó ez ilyen időben .. , Aztán gyerünk, folytassuk. Háromig azért 

megleszünk vele. 
Négyig se, fater. 
Dehogynem, majd meglátod. 
Ötig se. Estig se, fater .. . 

Nem messze a puskaropogás újra felhangzik. Két hullámban, gyor-
san követve egymást. 

1984 

LADIK KATALIN 

EGY DÉLUTÁN ÜLTEK A GALAMBOK 
Egy délután ültek a galambok a porban. 
Én a küszökön ültem, sört ittam. 
Május volt, a kék csavarhúzó 
Meg a szürke galambok ezt kuruttyolták: 
„öld meg! öld meg!" 
Fölvettem a forró csavarhúzót, bementem a konyhába, 
Hagymát vágott, könnyes arccal kérdezte: 
„Kisfiam, megéheztél?" Én meg se szó, se beszéd, 
Arcába vágtaín a csavarhúzót egyszer, kétszer, 
Aztán becsuktam a véres ablakot. 
Azóta kuruttyolnak a fejemben a galambok. 

JÓL ÉL, AKI JÓL LAPUL 
Ovidius enlékének 

A színhely nem „tilos zóna", nem is szilvatorta. 
Danubius torkához érve megvakartad nyakadon a kötelet, , 
Kitapogattad a vers haranglábát 
S felköhögött a tavasz. akkor is, most is: 
„Reá tör a démonkirály' az igaz hit védőjére, 
De a fehér paripának a majom jut az eszébe." 

Látsz valakit? Én sem.°  
Fáradt vagy? Vagyok. Vagyunk. 

OVIDIUS RIGÓKÉNT A VILLANYKARÓIG 
EMELKEDIK 
Térdig gázolok harsány madárfüttyben. 
Ne eresszetek haza engem!' 
Zúg a sárga harang és a nagy fuvola. 
Bedugom a fülem, úgy kígyó nem mehet bele. 
Jég veri a harangot. 
Csak haza már, haza! 
Patkányt szedegetni. 
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PODOLSZKI JÓZSEF 

SÁMÁNTALANODVA 

Az öt éve halott Sáfrány Imrének 

Maestr0, 
egyre gyakrabban gondolok rád, 
pedig hát én téged 
nem ismertelek. 
Néhány szervusz a klubban 
s a folyosókon, 
ennyi ha történt közöttünk. 
No, és a beszélgetés 
utolsó újvidéki tárlatod 
megnyitója után, 
a fene se tudja már, miről. 
Vagyis korábban 
nem voltunk együtt. 
össze se melegedtünk; 
fura betegséged kiringatott 
téged a temet őbe, 
amit alig találtunk meg 
a nagy rohanásban 
— mintha értelme lett volna 
még a pontosságnak — , 

és amiből aztán csak nehezen 
keveredtünk ki 
idegen sírok közt botladozva, 
mert egy másik fest őt is 
felkerestünk. 
A fülemben csengtek még a 
szomorúan szitáló gyászbeszédek, 
és közéjük szorulva, 
beléjük gabalyodva 
szállt-a nagy fehér papír; 
valaki utánad dobta. 

Mintha csak 
ezután hajolnál majd fölé, 
vagy inkább mintha mindent 
letöröltél volna magad után: 
maradjon tiszta a hátrahagyott, 
és az egyre szabálytalanabbul 
cifrázó nyomok se 
zavarjanak minket, 
amelyek után úgy sincs már 
miért iramodnunk, 
hisz addig se követtünk, 
és ki tudja, 
talán bizony nem is szerettünk, 
amennyire egy másikat 
szeretni kellene, 
hogy nyugodtan elkerülhessük 
a temetőket 
nem motyogva a lehiggadt id őben. 
Így gondolok rólad 
el-elkujtorgó értelemmel, 
mi önmaga köré csavarodva 
kúszik a májusi ég 
peremén lebukó Napba. 
Hova tartozhattál? 
És: Ki lehettél? 
Kivel felesel a s űrűsödő  hiány? 
Amúgy ineg nem fájsz. 
S már én se fájok, 
csak állok és vigyázok: 
mi történik velünk. 

BETÁMOLYGÓBAN 
Ha megláthadnád az örömöt, 
ami engem alkot, 
e cserepek fölött 
egy már összehordott halmot, 
a csúcsot, 
amire felkapaszkodva 
többet látsz te is 
a múló világmindenség 
ablakába kikönyökölve, 
és bámészkodva csak, 
mint ki annyira 
jól végezte dolgát, 
hogy most már csinálhat — 
akármit, 
úgyse zavarja 
senki a sorsát, 
semmi a magányát. 
Szóval 
a boldogok közé betámolygottakhoz 
lettél hasonló. 
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FÜLÖP GÁBOR  

DRAMATURG ÜZEMANYAG 

Tragedurgnak nevezte egyszer 
Red barátom ezt a szakmát. 
Igaza volt. Úgy hangzik 
az elnevezés, mintha egy 
Wagner-operából származna. 
Kemény és határozott 
mássalhangzói 
akár egy germán parancsszó. 
Ráadásul mindenki 
azt kérdezi: mit jelent. 
A dramaturg 
2 színdarab vagy a hangjáték 
titkosrendőre. 

az emberek mostanában 
takarékoskodnak és kevesebbet 
használják kocsijukat 
(ha egyáltalán működőképes 
állapotban van) 
én úgyszintén takarékossági okból 
állandóan kocsin járok 
ha gyalog megyek 
többet fogyasztok 

CSOPORTTERÁPIA 

APRŐHIRDETÉSEK 

hallottam egy viccet 
röhögjünk rajta együtt 
minél többen vagyunk 
annál könnyebben 
elviseljük 
a poént. 

FÜRDÉS 

 

Feleségem, Hruzsinák Amália, 
született Hruzsinák Eulália, 
e hó kellős közepén 
elhagyott. 
Tetteiért és adósságaiért 

- feZel ősséget nem vállalok. 
Temetése holnap 16 órakor lesz 
az újvidéki 
örménytemet őben. 

 

Alteregóm, 
mely eddig 
rossz útra térített, 
a múlt héten elhagyott. 
Tetteimért és adósságaimért 
felelősséget nem vállalok. 

amikor' kilépek 
a fürdőkádból 
arra gondolok 
vajon 
nőnemű-e 
a víz. 

MI MARADT KI 
A VERSBŐ L? 

végül is 
alighanem kimaradtam én magam 
aztán kimaradt águsz 
ki-lemaradt hanga 
ki-lemaradt zsóka 
a vers elúszott 
nélkülünk. 
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KÉZFOGÁSOK ~ S  OK  

MATEA MATEVSZKI  

Ü LÖ K A  TORNÁCON S VÁROM AZ ESŐT  

Ülök a tornácon miközben készül ődik az es ő  
a fülledt nyári hőség jelzi ezt 
a bágyadozó fű  
hervadt lombja a cseresznyefának 
a nyár tapadó illatai 
Csönd van valami rám súlyosodik 
torkomat szikkasztja a tikkadt délután 
A leveg őben ott feszül valami elkerülhetetlen 
a rózsákon röpdöső  rovarok gomolyaga 
fenyeget ő  pergésbe kezd  
Érzem s már látom is 
mint hasad meg a föld a lábom alatt 
százféle láz perzseli számat 
Sebesült százlábúként . 
vonszolja magát a föld fölött az ég 
a levegő  belódul a lombok közé 

egyszer' csak ebben a tompult nappali csendben 
az udvarba belereccsen a dörgés ' 
szétpattantotta bilincseit a nyári hő  

mielőtt az eső  eleredne 
elébe lebben 
a lomb a föld 
a bokorba bújt madár 
tornácon veszett lélegzetem 
Változás nem láthato 
pedig már nagyban tart 
előbb mibennünk aztán mindenütt 
s akár a sors olyan elkerülhetetlen ez 
tornácán  
az ernyedt délutánnak 

Ülök a tornácon miközben esni kezd 
előbb a fémpénzként koppanó nagy ritka csöppek 
zavarják szét a rovarok raját 
fojtogató ostromukat 
majd a föld puha dobja pufog a csöppek alatt 
a por könnyű  borzongása ez  

egyszer csak elered az es ő  
lecsorog a bágyadtan lógó cseresznyelombokon 
a nyárfalevelecskéken is ott remeg 
eláztatja a hársfa virágát 
s már nem tornác ez hanem erdei kunyhó küszöbe 
a nyári viharban 
Sehol egy ház túl az es ő  függönyén 
se ablak se eresz 
csak a meghasadó szürke égbolt 
az alkonyulat ágai közt 
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Sehol se madár se vad se hang 
a múló időbe a barátok is belevesztek  
Csak az ereszt csapdosó egyhangú es ő  
akár az örökkévalóság 
s ez a szépséges csönd 
mintha bibliai erdők 
millió éveit idézné 
miközben zuhog az es ő  
miközben füstölög a f ű  
miközben lélegezem 

~ 

Ülök a tornácon miközben ömlik az es ő  
Mintha rajtam csorogna 
az én koronámon lombjaimon ágaimon 
törzsemen gyökereimen hangyabolyaimon 
mintha az én erdőimen ömölne az én földemen 
gondolataimon át 
csorog arcom váratlan mélyült árkaiban 
elmossa félelmem rémületem magányom 
a virrasztásokat a remegést elhagyatottságot 
ott habzik ereimben fölszívódik szemembe 
ez a kelteget ő  erőt adó termékenyít ő  erő  
s már leszek csörgő  forrás 
feszül ő  virág  
duzzadó gyümölcs  

miközben létezésemnek ebben az ős rengetegében  
élek és növekszem  

ebben a fenséges erdőben  
a suhogó lombokban  
S ebben az es ővé átlényegül ő  hosszú időménetben  
csak a közelben fuldokló motorok  

s az utca áradatának túlsó feléről  
idecsapódó füst eszméltet s juttatja eszembe  

hogy a tornácon ülök  
miközben ömlik az es ő  
miközben ömlik  

ömlik  
a régóta várt eső  
a város nyári alkonyatában  

HÁRS  

I. 

Mikor eldöntöttem hogy kivágom 
mikor rászántam magam 
hideg veríték ült ki homlokomra 
szívem a torkomban dobogott 
mikor rászántam magam 
mert nem volt könny ű  igy döntenem 
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hogy fejszével támadok arra kivel fölcseperedtem 
akit ismertem csemete korától karcsú ifjú koráig 
akivel játszadoztunk 'a dombon 
Gyámolítója voltam s ő  a bölcsőm 
a magasba törés 
védelmez ője voltam hangyától féregt ől bogártól óvtam 
de hát nálamnál gyorsabban növekedett óriási lett 
nyújtózkodó sok gyökerével a mélyben 
kikezdte házamnak alapját 
álmaimat ásta alá 
álmatlan éjeken feszegetett kaput falat 
gyökereivel fölbillentette házam alapját 
ágaival megreccsentette a háztetőt 
Megdermedt bennem a vér 
de azért csak összemértem a ragaszkodást a félelemmel 
s fejszém élét helyeztem szembe 
a suhogásában szóló madárdalokkal 

XI. 

Előbb kedvemre játszottam egyet mint gyerekként 
egy kis bújócskázóst meg egy kis kémlel ősdit 
hogy ölelhessem őt fönt a magasban 
de hát fejszévé bárddá változott erőm 
s nyomába eredt az irtáson eliramodó fatörzsnek 
Megizzadtam mire beértem mire befogtam 
s a kimerültségtől szelíden átadta magát az álnok kéznek 
mint elgyötört bárány vagy alélt madár 
s ropogtak már alá az ágak lombok csapódtak 
egymásba keveredett a veríték a könny a nedv 
s hullott a földre gyötrelmem talajára 
ahol mi is találkoztunk egy ölelésben 
a farakásoktól elnyomorított fű  közt 
s csonkoltak voltunk már mind a ketten 
hevertünk a kupacban kettébe szelten 
míg madárkáik nélkül szálltak a fészkek 
árnyrukat veszítve vállunkat veszítve 
szálltak az elégületlenség tépte leveg őmélyben 

Fekszem a f űben bámulom a nyári felh őt 
a hársfa árnyalakja kúsztatta föl tekintetem 
mert ott lebeg még az ég s a szendergés közében 
A ház megszabadult a madárkasúlytól 
alapját a holt gyökerek már nem feszengetik 
a falak sem remegnek növényi dörömbölést ől 
az ajtók sem rázkódnak ágsuhogástól 
nyugalom honol most a szem látóhatárán 
a tekintet ott kúszik a bomló f ű  közében 
nem kapaszkodik már szél rezzentette lombra 
nyugalom honol most míg kettesben heverünk 
két f űrészelt farönk két seb két apadt forrás 
s nem száll ránk madár nem csattan fölöttünk daluk 
Mert.a hárssal magamat is kettébe fűrészeltem 
rönkké lett az erőm a két karom 
s míg hengergetnek a füst gomolygó utain 
a fű  közül felhatol hozzám a gyökerek panasza 
a hársillat mely ott leng 
a ház körül a nyárban 
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AHÁNYSZOR MENTÜNK 
SZTAMBULNAK 

F. G. Lorca: 
„Santiágóba érek. 
Homokba fúl a tenger apálya." 

(András L. ford.) 

Ahányszor mentünk Sztambulnak 
Reka maradt a régi helyén 
Belicsarci Ribnicsani Nisztrovci 
Reka maradt a régi helyén 
Ahányszor mentünk Sztambulnak 
favágók juhászok parasztok 
hej ahogy mentünk Sztambulnak 
Odesszának Oláhföldnek 
Reka maradt a régi helyén 

Ahányszor mentünk Sztambulnak 
Reka maradt a régi helyén 
Mavrovci Valkovcsani Nicspurci 
Reka maradt a régi helyén 
Ahányszor mentünk Sztambulnak 
katonák aratók diákok ' 
hej ahogy mentünk Sztambulnak 
a messzi Besszarábiának 
Reka maradt a régi helyén 
Ahányszor mentünk Sztambulnak 
Reka maradt a régi helyén 
legények házasok özvegyek 
Reka maradt a régi helyén 
gyötrötten könnyel átokkal 
Reka maradt a régi helyén 
hej ahogy mentünk Sztambulnak 
a messzi Alexandriának 
Reka maradt a régi helyén 

Ahányszor mentünk Sztambulnak 
Reka maradt a régi helyén 
vezetett a Vardar a Duna vitt a szél 
Reka maradt a régi helyén 
Ahányszor mentünk Sztambulnak 
tengeren síkon gyötrelmen át 
Reka maradt a régi helyén 
hej ahogy mentünk Sztambulnak 
meg a messzi Amerikának 
Reka is kivándorolt velünk 

hej ahogy mentünk Sztambulnak 
s egyszer csak ott maradtunk 

FEHÉR Ferenc fordításai 
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ÖRÖKSÉG  

Száz éve született Lukács György 

HÓDI SÁNDOR 

KETTŐS KÖTÉSBEN 
A POLITIKUS ÉS FILOZÓFUS LUKACS 

Lukács Györgyre emlékezünk, aki a filozófia és a társadalomtudományok 
terén kiemelkedő  szellemi teljesítménnyel gazdagította az egyetemes és 
a magyar kultúrát. Személyében ugyanakkor születésének századik évfor-
dulóján megemlékezünk a nagy forradalmárról, századunk Lenint köve-
tő  legnagyobb hatású marxista ,teoretikusáról A sorrend akár fel is cse-
rélhető, attól függően, hagy az elvont elméleti munkák szerzőjének vagy 
• a szocialista-kommunista jöv ő  ideológusának tulajdonítunk-e nagyobb je-
lentőséget. Csak egyet nem tehetünk: Lukács gondolkodói teljesítményé-
nek és marxista ideológusi min őségének szoros összetartozásáról nem fe-
ledkezhetünk meg. Akármi is a „sorrend", az életm ű  és a személyi sors-
szerveződés szempontjából szorosan összetartozó fejleményeket nem vá-
laszthatjuk el egymástól. Már csa1k azért sem, mert hiszen Lukács világ-
raszóló teljesítményének titka ;  amint azt Tőkei Ferenc joggal hangsú-
lyozza, éppen abban rejlik, hogy a marxizmus módszerének elsajátítása 
és a szocializmus ügyével való szoros azonosulása révén kínál válaszokat 
az emberiség sorskérdéseire (Vö. ' Lukács György és a magyar kultúra. 
Kossuth Könyvkiadó, Bp.. 1928.) Filozófiai teljesítménye így bizonyos vo-
natkozásban a marxizmus eszméjének a fügvénye, amit azonban 
nagymértékben meghatározott az európai és a magyar munkásmozgalom 
legviharosabb évtizedeinek konkrét története, s e folyamaton belül Lu-
kács politikai, ideológiai szerepének váltakozó esélye. 

Ami ekként erénye, az gyengéje is. A gondolkodói teljesítmény és a 
kommunizmus eszméjének szoros összetartozása ugyanis az emberiség 
sarckérdéseinek megválaszolásában korántsem problémamentes. Lukács 
élete példázza talán legmeggyőzőbben, hogy a gondolkodó milyen sokszor 
kényszerül elvi engedményre nemcsak a helyzet kényszeréb ől, hanem 
:taktikai okokból is — a politikai elvárások és el őítéletek végett. 

Az épülő  szocializmus problémái, a kommunista jöv ő  azonnali, köz-
vetlen áhítása és igenlése, a hatalomelferdülés, a marxista eszmével való 
politikai visszaélések, mind eszmei-ideológiai megmerevedéshez vezettek, 
ami rányomtá bélyegét Lukács filozófiájára is. Utóbb, keser ű  tapasztala-
tai nyomán, enged doktrinér elvhűségéből, ezzel azonban (személyes sor-
sa felől nézve) csak a „bajt" tetézi. Mert bár megpróbálja a társadalmi 
élet politikai és ideológiai elferdüléseinek összetev őit számba venni, s a 
demokratizálódás szükségessége mellett áll ki, eszméi még mindig sokkal 
inkább utópisztikus vágyát, semmint az „átmeneti kar" tényleges társa-
dalmi valóságát fejezik ki. A valóságnak tett kényszer ű  engedmények mi-
att viszont már így is szembekerül a legitim hatalom politikai-ideoló-
giai érdekeltségeivel. S mindez hányszor ismétl ődik meg életében! 

A valóság is, a hatalom is kérlelhetetlen vele szemben. Az utóbbi 
megfosztja tanszékét ől, törli a párt soraiból nevét, és sokáig akadályoz- 
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za a .pwblikálás lehet őségét is. Az előbbi viszont, vagyis a vaió'ság, nem-
csak az ,,átmeneti kor" el őre nem látott körülményeinek figyelembevéte-
lére utópisztikus vágyának elnapolására — kényszeríti, hanem a kapi-
talizmus gyors lekörözését hirdet ő  korábbi derűlátó társadalomfejlesz-
tési programok kudarcaival' is szembesíti. S őt, a tőkés társadalmak fej-
lődéséhez viszonyított gazdasági lemaradás — tempóvesztés — veszélyére 
is figyelmezteti. 

Kitűnt, hogy a termelési eszközök államosításával és a proletárdik-
tatúra politikai-hatalmi gépezetének létrehozásával még nem lehet a tár-
sadalmi-gazdasági élet fejlődésének kérdését megoldottnak tekinteni. Meg-
érte még a gazdasági reformok bevezetését, amit a maga részér ől támo-
gatott is, de az emberek termelésben és társadalmi cselekvésben való 
közvetlen érdekeltségének gondolatáig nem jut el, vagyis még mindig 
nem számol a valós emberi szükségletekkel, a történelmi-társadalmi fo-
lyamatok releváns s meghatározó tényez őjével. Ami talán azzal .magya-
rázható, hogy a hegeli filozófia egyik alapgondolatától, a totalitás fogal-
mától, ami nála a ,,nembeliségnek" felel meg, sohasem tudott igazán el-
szakadni. 

Lukácsot, akárcsak Hegelt és Marxot, a nagy összefüggések, a világ-
történelmi léptékű  és jelentőségű  események, fejlemények érdekelték. A 
politikai és gazdasági élet figyelmeztet ő  jeleire, a valóság „kérlelhetetlen 
tényeire", nem lehetett ugyan fel nem - figyelnie, Lukács azonban — kö-
vetkezetes maradva Hegelhez — azon az állásponton van, hogy a tények 
és adatok értékeléséhez, megértéséihež a nagy összefüggések, a világegész 
felől lehet csak közelíteni. Enélkül az új adatok és tények értelmezése, 
illetve tapasztalataink elrendezése és helyes megítélése nem lehetséges, 
mondja. A leglényegesebb kérdésben, az emberiség évezredes álmának 
megvalósulási lehetőségét illetően pedig, világtörténelmi összefüggésekb ől 
nézve á dolgokat, a tapasztalt változásokat, figyelmeztet ő  torzulásokat 
még összeegyeztethetőnek tartja a nembeli • céltételezéssel. Ami ideoló-
giailag a létező  szocializmus reális lehetőségeinek túlbecsülését jelentette 
a világegész mozgásán belül. 

'Nem tudjuk, hogy ,magánemberként", baráti körben nem adott-e 
hangot rezignációjának is, különösen a 68-as eseményeket követ ően. Akik 
ismerték, gyakran tesznek különbséget Lukács ,privát személyisége" .és 
művei között. Amíg ugyanis műveiből egy „merev és száraz" ideológus• 
képe bontakozik ki, azok, „akikkel nyíltabb •és elfogulatlanabb lehetett", 
másik, emberibb arcáról is megismerhették. (Vö. S őtér István: Lukács 
György. Élet és Irodalom, 1985. április 12.) 

Olvasói azonban, akiknek nem adatott meg, hogy személyesen is 
ismerjék és huzamosabb baráti kapcsolatban legyenek vele, csak m űvei-
ből, ideológusként tett kijelentéseiből ítélhetik meg őt. Ideológusként 
pedig, töretlen optimizmusa -és frazeológiája miatt, amelyben — ahogyan 
Sőtér írja — „némileg liturgikusan ismétlődnek a marxizmus terminu-
sai", azokra a kortárs ideológusokra emlékeztet némiképpen, akik a 
marxista eszme hitelét veszélyeztették politikai-agitációs tevékenységük-
kel. 

Pedig Lukács már 1919-ben figyelmeztet, hogy a marxizmus nem 
tehet erőszakot a valóságon, az új tényeken és adatokon. Sajnos, ennek 
ellenére a valóság és a marxista filozófia közti szakadékhoz jómaga is 
hozzájárult, mivel nem eléggé árnyaltan és felelősen viszonyult az ember 
igényeihez és a valóság ezzel összefügg ő  új fejleményeihez. Bár a szocia-
lista népgazda'ságok már rég nem tudják függetleníteni magukat a világ- 
gazdaság mozgásaitól, s az ebb ől fakadó gondok sorától, az általa érzé-
kelt „világtörténelmi összefüggések" még mindig eh-ingatják ideológus 
lelkiismeretét. S Lukácsszellemét éppen azért kell e kérdés kapcsán 
megidézni, mert aminek belátására a gazdasági élet rákényszerít bennün-
ket, azt az ideológia -- nem utolsósorban éppen a lukácsi történelem-
filozófiai szemlélet érvénye miatt •— sok helyütt még mindig nem haj-
lamos tudomásul venni, rontva ezzel a szükséges marxista valóságfeltáró 
munka esélyeit. 
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Vannak, akik az életmű  eme „kényes" ideológiai vonatkozásai mi-
att Lukács gondolkodói teljesítményét „önm'agában véve" próbálják meg- 
érteni ás értékelni. E legfontosabb gondolatiszál elejtését ől azonban Lu-
kács egyébként is nehezen áttekinthet ő, s egységesnek sem nevezhet ő  
életműve végképp áttekinthetetlenné válik. Már csak terjedelmi okoknál 
fogva is. S mivel Lukács művei ugyanakkor hatalmas tudásanyagot és 
filozófiai kultúrát közvetítenek felénk, nem könny ű  ebben a tengernyi 
írásban megtalálni, azonosítani a gondolatokat papírra vet ő  szándékot, 
s még nehezebb_ a szándék mögött fellelni és leírni a — sokszor nem is 
tudatos — motívumot. B őven 'kínálkozik lehetőség tehát a termékeny és 
terméketlen félreértésekre, amelyek azonban együttesen, éppen az életm ű  
ellentmondásos értelmezése révén, járulnak hozzá annak kiteljesedéséhez. 

Az emberiség „megváltásának" (tartalmilag változó) eszméjét ől elte-
kintve nem találunk az életműben egyetlen olyan gondolatot sem, amely-
lyel, hogy úgy mondjuk: Lukács együtt áll vagy bukik. Eme alapvet ő  irá-
nyultságán kívül nehéz róla bármit is mondani, aminek — ugyancsak m ű-
veire hivatkozva — ne mondhatnánk el a fordítottját is. Ezért van az, 
hogy Lukácsban mindenki találhat a maga számára valamit, de senki 
sem elégedett vele maradéktalanul. Tudósnak túlságosan politikus, poli-
tikusnak meg túlságosan teoretikus. Művésznek túlságosan ideologikus,  
ideológusnak meg túlságosan szektás-dogmatikus.  

Mindezzel együtt — ünnepeljük Lukácsot. Őt, aki nem állhatta a 
„lelkizést", személyi méltóságában sértené talán ez az ünneplés. Igaz, 
mentségünkre szolgál, hogy a személyi méltóság kérdésében legkevésbé az 
ő  állásfoglalása szívünk szerint való. A „lelki élettel" — az emberek min-
dennapi gondjaival, vágyaival, boldogulni akarásával — szembeni vaksága 
és érzéketlensége vethet ő  ugyanis talán leginkább a nagy filozófus sze-
mére, aki a maga részéről az efféle „szubjektivitást" valami olyasminek 
tartotta, amit az embernek ki kell n őnie, le kell küzdenie valamiképpen 
magában, hogy helyébe felszínre hozhassa lényegéb ől a „nembelit", a 
„közösségit", a történelmileg el őremutatót. Mert Lukács az ember ember-
ré válásának mint történelmi folyamatnak az értelmét abban látta, hogy 
— feladva személyisége körüli partikularitását — minden egyén a „nean ~ 

beli" célokért folyó küzdelemben találja meg életének célját és értelmét.  

Minden ettől való elhajlást gyarlósagnak, megengedhetetlen emberi hiú-
ságnak tart. S ez nála nemcsak teória. Az „aszkézist" 86 éven át szemé-
lyes életével is példázza. Nem legenda, megindító valóság, hogy nagy-
beteg aggastyán korában is, immár a halál közvetlen lehet őségével szá-
molva, nem saját egyszeri és megismételhetetlen életének, nem a „nem-
beli létet" mégiscsak egyedül elszenvedett személyiségének adózik utol-
só gondolataival, hanem a. marxizmusért folyó harc esélyeinek, kimene-
telének a gondolata foglalkoztatja. Nincs benne, s nem is lehet, semmi 
rezignáció, hiszen emlékeit megelevenítve tulajdonképpen a_marxizmúsért 
folytatott küzdelmes évtizedek különböz ő  „stációit" veszi számba. Így 
gondol magára. Nem véletlenül hangsúlyozza mindhalálig, hogy élete elha-
tároló erej ű  eseményének, s legnagyobb fordulatú eredményének „kom-
munistává fejlődését" tartja. Ezért, a marxizmustól elvonatkoztatva nem 
is lehet róla hitelt érdeml ően szólni. 

Ugyanakkor, s ez is vitathatatlan tény, Lukács egész életében fül> 
zófus szeretett volna lenni. Politikus mellett, aki a felépítend ő  új világ 
megvalósulásának lehetőségét a közeli — belátható — jövőtől reméli, el-
vont, szemlélődő  tudós is, aki viszont az ember, a világ, a történelem 
örök nagy kérdéseinek elfogulatlan kifejtésére törekszik. 

E kettős szerepet nehéz mindig összeegyeztetni. Nemcsak a min-
denkóri hatalom befolyásolja az elméleti gondolkodó esélyeit, hanem sa-
ját politikai szerepvállalásai is gyakori önellentmondásokba kényszerítik. 
A mérleg serpenyője hol erre, hol arra húz le. Mint közoktatásügyi nép-
biztos például, a Tanácsköztársaság idején, gyakorlati téren sokkal in-
kább áll a realitás talaján, mint elméleti téren a világegész elvont .cél-
tételezésével. 45 után viszont a kultúrpolitikus hálátlan szerepkörében, 
mint ideológus bizonyul elfogultabbnak a kelleténél, nem kevés kárt okoz-
va a szellemi életben.  
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De minthogy maga is életének újabb periódusaiban talányosan elha-
tárolja magát mindattól, amit addig alkotott, elmélete mind a mai na-
pig nyitott számunkra, s elemzésül kínálja magát. Méltán és joggal ün-
nepeljük tehát Lukácsot, hiszen életm űve, minden ellentmondásossága el-
lenére, a XX. századi magyar kultúra csúcsteljesítményei közé tartozik, 
mint ahogy büszkék lehetünk világhírnevére is a marxista gondolatrend-
szerhez való hozzájárulása miatt, Úgy tetszik azonban, hogy_ ami e gaz-
dag életműből ránk maradt, az nem mint helyzetünkre új rálátást vagy 
gondjainkra kész megoldást kínáló szellemi örökség fogja javunkat szol-
gálni, hanem problémákat és ellenérzéseket kiváltó gondolatok formájá-
ban lesz igazán hasznunkra. Más szóval: az életmű  minden bizonnyal 
provokatív szerepével fog a társadalmi lét filozófiai, etikai, esztétikai, 
szociológiai, pszichológiai jellegű  kérdéseinek továbbgondolására hatni, 
azaz paradox módon az ellentmondás • szükségessége biztosítja majd a 
továbbélést az életmű  és a halhatatlanságot Lukács számára. 

KASIM PROHIC 

A FORMÁVAL KAPCSOLATOS LUKÁCSI GONDOLATOK 
METAFIZIKAI ALAPJA* 

- A MÓDSZER MINT FILOZÓFIAI KÉRDÉS: 
DOGMATIKUS HATÁROZOTTSÁG AZ ABSZTRAKT 

MEGKÜLđNBđZTETÉSBEN 

Értelmezzük ezt a megállapítást a maga teljességében. Szellemi fejl ő-
désének kezdetén Lukács György filozófiai tekintetben a kezdeteknél kezd-
te, a világ primáris jellegű  tapasztalásánál, ahol 'az élet még a dolgok 
empirikus káoszán belül minden szellemi értékkel történ ő  absztrakt szem-
beszegülés formájában jelentkezik, a reflexív viszonyok konstitúciójaként, 
s melynek forrása mindenkor maga a munka. Lukács els ő  műve, A lélek 
és a formák — mely németül is megjelent — e kettősség feszültségében 
jött létre, a tapasztalati és az intelligibilis világ kett ősségében, a legalitás 
és az etika, a mindennapi élet süketségének és morális - kötelességtudat-
nak, az élet sokszoros feltételezettségének és az egyértelm ű  gesztusok, 
az extenzív élet és a forma kett ősségében. E könyvben minden az alkotás 
makacsságának dicséretére íródott, hogy egy olyan korban, amikor az 
ember többé már nem hisz Istenben, egyetlen forma, egyetlen gesztus 
erejéig mégis, maga is Istenné váljon, hogy mint Isten az alkotás ab-
szurditásában végre nyugalomra leljen, s hogy ugyanakkor világossá vál-
jon számára a tragédia, hiszen adott számára a felismerés,. miszerint az 
élet megformálatlansága sokkal régebbi kelet ű , mint amilyen messzire 
nyúlik vissza az emberi emlékezés története, s hogy ez utóbbi a megfor-
málatlanságot csak érinteni tudja, megváltoztatni nem. S ezért megy visz-
sza Lukács a kezdetekig: a maguk egyediségének teljes tisztaságában, 
s teljes különbözőségükben szembesíti az Ént a világgal. S a kett ő  kö-
zött nincs semmi, ami e fehéren felizzó kizárólagosšág fényében felismer-
hetővé tenné azokat , az alakzatokat, melyek a közvetítés láncszemeit, 
„a cserekapcsolat" törékeny szövését alkotják. E metafizikai jellegéb ől 
eredően Lukács esszékötete, A lélek és a formák a modern európai gon-
dolkodás filozófiai tekintetben legelvontabb alkotásainak egyike, s mint 
ilyent, a fiahtei—kanti , ;tiszta" következtetések inspirálták, tartalmilag 

* Részletek A lélek és a formák belgrádi kiadásához írt előszóból (Duša i oblicž. Nolit, Beo-
grad, 1973). 
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pedig a modern kor szellemi és élettapasztalataira épül. Lukács filozó-
fiai és közvetlen tapasztalásra alapuló gondolkodói természete a követ-
kezőkön nyugszik: az esszén belül a tudományos gondolkodásnak azzal 
a változatával él, mely az ember-világ kapcsolatát, az absztrakt meg-
hasonlottságot, antropológiailag szinte már perverz módon értelmezte, 
melyből az ember — most már szubjektum -- a tőle hatalmasabb és 
mindenkor kiismerhetetlen élet „áldozataként" kerül ki, szellemi képes-
ségeinek antropocentrikus megalapozottságának hitében, elvszer ű  gondol-
kodásának „empirikus" bizonyítására pedig azokhoz a történelmi tapasz-
talatokhoz fordul, melyek arról tanúskodnak, hogy még mindig „az élet-
tel szembeni szellemi tevékenység örökös parányi voltáé" a vezet ő  sze-
rep. Lukács filozófiai meggyőződésének koherenciája ily módon gondo-
latilag és reálisan is „biztosítottnak" látszik. Mégis, mintha a gondolati 
„megalapozottság" elhatároló jelent őségűvé válna, tekintet nélkül arra, 
hogy Lukács olyan korban szólalt meg, mely az .élet végletekig men ő  
viszonylagosságának elvét vallotta a magáénak. Amikor A lélek és a for-
mák esszéit írja, Lukács az olyan kérdésekkel szemben bizonyul fogé-
konynak, melyek a világ klasszikus filozófiai értelmezése tekintetében 
elsőrendű  jelentőségűeknek bizonyultak, ugyanakkor e kérdések „világi-
as" változataival szemben közömbös maradt, s az alapvet ő  filozófiai 
feltételezések aprioritásán belül nem tulajdonított nekik problematikus 
jelleget. Más szóval: korának kritikai alapokon történ ő  elmarasztalásá-
hoz, továbbá a humanizmusnak mint egyfajta sajátos „morális és esz-
tétikai antropológiának" az elítéléséhez (M. Heidegger) Lukács a klasz-
szikus filozófusok műveinek olvasása révén jut el, s a kifinomult, de még 
rendszerbe nem foglalt látásmódja, s szenzibilitása ja társadalmi moz-
gások s kora történelmi távlataival kapcsolatosan arról „gy őzi meg", 
hogy a filozófia és a művészet nem egyéb, mint autentikus és „kon-
centrált" élet, s hogy az emberi alkotótevékenység csak távol a gya-
korlati élettől bontakoztatható ki, a káosznak mint az élet és az em-
pirikus lét alapvető  elvének az eksztatikus tagadása és elvetése útján. 
Igaz, Lukács esszéisztikus látásmódja a felismerés minden fanyarságát 
és keserűségét magában hordja, a felismerésnek, miszerint az élet és 
az alkotás, a káosz és a forma között megvont határnak nemcsak a 
megismerést segítő  feltételezésből eredő  méltósága és rangja van, hanem 
teljes egészében áthatja az emberi lényt és a létezést is, s lesz bel őle 
egyidőben a modern ember „világnézete", „pszichológiája" és „etiká-
ja" is. Ily módon Kant ,,agnoszticizmusa" és megismeréssel kapcsolatos 
szigora Lukácsnál a világ iránti emberi viszonyulás totalitásává n őtt, 
miközben elveszítette ugyan a kritikai reflexiók s a kategoriális artikulá-
ciók módszertani szigorának intenzitását, ezzel szemben kiszélesedett ér-
vényességi köre, s megnövekedett az antropológiailag determinált Íté-
letalkotás tere is. Másfelől, a kanti episztemológiát bármennyire is meg-
határozta az ,,önmagáért való" teljes és szükségszer ű  megismerésének 
lehetetlen jellegéről megfogalmazott tétel, szellemi irányultságában ez 
az episztemológia mégis „el őremutató", „nyílt" és „optimista". Kant m ű-
ve mintha egyenesen felszólítaná Fichtét, Schellinget és Hegelt a bea-
vatkozásra, hogy a szellemi radikalizáció kés őbbi folyamatai, mint affé-
le szellemi elődhöz térjenek meg hozzá. Ezzel szemben Lukácsnál az ész 
dinamikus funkciója mintha már annak felismerése révén is megnyu-
godna, hogy az alkotás és a kaotikus élet egyetlen pontban sem talál-
kozhatnak, illetve hogy az alkotás erőteljességével arányosan emelkedik 
felül a gyakorlati életen és annak ,,,elvszer űségein". A l elek és a formák 
esszéiben a modern ember kultusza elevenedik meg, annak a lénynek a 
kultusza, aki — Scheler szavaival élve — egyedül képes az életnek ne-
met mondani, .s ez a lény az élet óriási aszkétája, aki a valóság ellen 
tiltakozik. A világhoz való viszonyának eksztatikus jellege abból a mili-
táns magatartásból ered, mely céljának tekinti annak megvalósítását, 
hogy képességeit egyedül arra alapozza, amit szubjektumként megtagad. 
Hegel filožófiai-imagináris szintéziséből és a szubjektum és a szubsztancia 
identitásából merítve életer őt, a modern ember a szubsztanciát a „munka 
területe"-ként fogja fel, az élet extenzitásaként, melyhez az egyetlen elfo-
gadható viszony az operatív magatartás, az az elhatározás, hogy minden lé- 
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tezőt tárgyiasult formában a megformálás eszközének tekintsünk. Lukács fi-
lozófiailag azonban bizonyos értelemben óvakodik korunk szellemi tapasz 
talataitól, ezért a modern kor „szellemének" fogalmába a létezés külö-
nös modalitásainak árnyalatait csempészi be. Ily módon Lukács filozófiai 
rendszerén belül a „protestáns" logika, a modern kor emberének etikája 
• és pánaktivizmusa találkozik az alkotó ember tragikus sorsával. Lukács 
— valójában — nem beszél erről a paradoxiáról, de feltételezi jelenlétét, 
s mindenekelőtt a szellemi értelemben vett alkotótevékenység ontológiai-
antropológiai megalapozottsága érdekli, méghozzá egy olyan korban. ami-
kor az már a perifériára szorult, s történelmileg lényegtelenné vált. Lu-
kács megnyilatkozása szándékosan fragmentált és töredezett, hiszen 
„ürügyként" az ember és a világ „egysége" messzemen ően problematikus 
voltának esszéisztikus bemutatása szolgált. S ez arra kötelez bennünket, 
hogy a lukácsi megnyilatkozásokról s problémafelvetésének alapvet ő  irá-
nyultságáról bővebben is szóljunk, érdeklődésünket mindenekelőtt a lu-
kácsi gondolkodásmód és e gondolkodásmód esszébe foglalásának jelen-
sége felé fordítsuk. 

AZ ESSZÉNEK MINT FORMÁNAK A LEHETŐSÉGEI 

Mielőtt azonban elkötelezte volna magát az esszéforma mellett, Lu-
kács a legmesszebb men ő  módszertani szigorral fordult e műfaj lehető-
ségeinek vizsgálata felé, vizsgálat tárgyává tette az autentikus gondol-
kodás lehetőségét egy olyan forma keretein belül, mely a kultúra és az 
irodalom évezredes története során mindvégig problematikusnak bizo-
nyult. írásának filozófiai, irodalomelméleti vitajelleget kölcsönözve, az 
esszé lényegére és formájára vonatkozó dönt ő  jelentőségű  kérdéseket 
egyben egy olyan korban létrejött egységes szellemi forma létrejövetelé-
nek lehetőségeivel hozza összefüggésbe, mely a töredezettséget tekinti a 
viszonyok terén a legfontosabb szervez őerőnek. 

Az esszé a tudományhoz és a művészethez egyaránt közel áll; nem 
rendelkezik a filozófiai és a tudományos okfejtések fagyos merevségé-
vel, ugyanakkor nem rendelkezik a világhoz • és az élethez való viszonyu-
lásnak azzal a közvetlenségével, a dolgokkal való „azonosulás"-nak azzal 
az eksztatikus hevület űvel sem, mely a művészetekre jellemző . Törté-
nelmileg szemlélve a kérdést, az esszé „az emberi temperamentumoknak 
egy másfajta megnyilvánulása, mely megjelenési formának rendesen szin-
tén a művészetről való írást választja". Ez nem zárja ki annak lehet ő-
ségét, hogy éppen az esszéforma legyen az, mely tagadja a m űvészet 
közvetítő  szerepét, különösen akkor nem, ha szem el őtt tartjuk azt, hogy 
a legjelentősebb esszéírók (Platón. a misztikusok, Montaigne, Krikegaar) 
nyílt szembesülést hirdetnek a világgal és a világ karakterisztikus egyé-
niségével. 

A művészetek, illetve — általánosabb értelemben véve - a szellemi 
tevékenység különböző  formáinak tipologizálása Lukács szerint kizárólag 
akkor lehetséges, ha a differenciációt mindenekel őtt az emberi élmény-
világon belül végezzük el, azaz ha a szemléleti álláspontunk autochtonnak, 
a világ értelmezésének modalitása pedig egyéninek, sajátosnak bizonyul: 
„ ... vannak élmények, amelyeknek nincsenek kifejez ő  gesztusaik, és ame-
lyek kifejezés után vágyódnak mégis. És az eddig elmondottakból kive- 
szed bizonyára, hogy mik és milyenek ezek az élmények. Az intellektuali-
tás, a fogalmiság ez mint szentimentális élmény, mint közvetlen valóság, 
mint az életet közvetlenül megmozgató valami; a világnézet a maga mez-
telen tisztaságában mint a lelki szenzáció, mint motorikus ereje az élet-
nek. Aközvetlenül feltett kérdések: mi až .élet? mi az ember? mi a sors? 
De csak mint kérdések, mert a felelet itt sem felelet igazán, nem »megol-
dásokat« hozó, mint a tudományban, hanem szimbólum, sors, tragédia, 
csakúgy, mint bármely költészetben. És amikor ezeket éli át az ember, 
amikor csak ezek szimbólumaiban lenne kifejezhet ő  az élete, akkor min-
den külsősége merev mozdulatlanságban nézi a láthatatlanságok, az ér-
zékekkel megfoghatatlanságok csatájának eld őltét, és minden gesztusa, 
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ami ki akarná fejezni azt, ami benne történik, hamisítás lenne, ha csak 
ironikusan nem jelezné a maga semmis, számba nem jöv ő  voltát, ha 
nem semmisítené meg rögtön önmagát." 

'A kritikus, az esszéista, a polemizáló, tehát az a gondolkodó,. aki 
a formáról szólva elkülöníti mindazt, ami els őrendű, ami sorsdötő , az, 
aki a dolgoknak formává történő  átalakítása során ráébred élete. elha-
tározó erej ű, nagy pillanatára, a belső  és a külső  világ, a sors és a 
természet misztikus egyesülésének perceire. 

Az esszének a művészethez való kötődése közvetlen, közvetlensé-
gében nem egyszer vulgáris és szó szerinti, Mégis, az esszé transzcenden-
tálja a „tárgyat", amelyről szól,. s ezzel az inspiratív viszonyok, az ösz-
tönzések, a „tények" szellemi irritálásának szintjére. fokozza le. A m ű-
vészetről szólva az esszé magáról az életr ől szeretne szólni, alakjainak 
lényeges vonásairól és ,létük értelmének" eredeti ellentmondásairól. Az 
esszé a humor és az irónia eszközeivel él, hogy az élet artificiációja (m ű-
vészi kidolgozása) során feltehesse az antropológiai szempontból egyedül 
„természetesnek", sorsdönt őnek vélt kérdést. Mert „az élet végs ő  kér-
déseiről beszél minden igazi kritikus, és mégis úgy beszél, mintha csak 
könyvekről, csak képünkről, a nagy élet szép, de felesleges díszeiről len-
ne szó benne, és ezeknek sem legelevenebbjér ől, hanem könnyű  és feles-
leges ornamentikájáról. A legnagyobb távolságban látszik lenni minden 
élettől a legtöbb kritika, és annál távolabbnak látszik t őle, minél per-
zselőbbben fájó közelségbe jutott el annak igazi lényéhez". 

A már bamirtatottra alapozva, az esszé lényegében • arról szól, ami 
formává változott, vagy ami azt megel őzően, már korábban forma lett; 
„csak elrendezi azt, és nem újat alkot formátlan nyersanyagból, azért 
van kötve hozzá, kénytelen mindig az. »igazat« mondani róla, kifejezést 
keresni annak lényege számára." Más szóval, a m űvészet és az élet az 
esszé esetében csak 'modellként .fordul el ő , s éppen ezért az esszé, akár-
csak a portré, paradoxián alapszik: valami, már korábban megformált, 
kész dologra szorítkozva létrehozza a másságot mint különlegesen meg-
formált lényeget; s a teremtett világ határain belül maradva (a m űvészi 
vagy a valóság határain belül). egyszerűen az önálló levezetői és közvetít ői 
szándékában él. 

Az olyan szerencsés történelmi pillanatokban, amikor az esszéírónak 
nem kell a Könyvek vagy á Képek közvetít ő- szerepéhez folyamodnia, 
az esszé mint forma közvetlenül 'az életb ől vett hatások nyomán jön 
létre. Platón azért lehetett a legnagyobb esszéíró, mert Szókratész sorsa 
„a kísérlet-forma tipikus sorsa, oly tipikus, amilyen nincs több egy mű-
faj -számára sem — legfeljebb až Oidipuszé, ha megközelíti tragikussá-
gában, Szókratész a végs ő  kérdésekben élt mindig, és minden eleven 
valóság oly kevéssé volt eleven számára ;  mint közönséges embereknek 
az ő  kérdései. A fogalmakat, •amikb.e az egész világot belekapcsolta, élte 
át a legközvetlenebb elevenséggel, és minden más csak példázata volt 
ennek az egyetlen igaz életnek, csak arra való, hogy ennek élményei 
könnyebben közölhet ők legyenek". 

A modern esszé csak ,,alkalomszer űen" szól a művészetekről. S ép-
pen ez az „elhatároltság" teszi ezt a formát napjainkban még problema-
tikusab!bá: elveszítve közvetlen kapcsolatát a háttérül szolgáló élettel, 
immár csak a radikális gyanúnak, az értelemszer űség naivitásának hité-
ben ringatja magát, melyet már csak a könyvek s az általuk „bitorolt 
bölcsesség" éltetnek. Jelezve az esszé jellegzetes fogyatékosságait, Lukács 
végül e műfajt az úgynevezett ,,nagy esztétikával" szembesíti, és méret-
teti meg. „Az esszé képes árra, hogy' kimért formában, saját kevélysé-
gének tudatában, töredezett jellege ellenére is szembeszegüljön a tudo-
mányosság apró teljességeivel s az impresszionisztikus üdeséggel, azon-
ban legnagyobb vívmányai is a nagy esztétika színe el őtt elveszítik 
erőteljes voltukat. Ekkor már minden általa megformált anyag csak 
a.. mérték tárgyiasult alkalmazásának látszik, a mértéknek, mely szük-
ségszerű, nélkülözhetetlen jelleget ölt -- s az esszé az. ideiglenesség 
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és az al .kalamszerűség karakterisztikumát ölti magára, eredményeit pe-
dig — bármilyen rendszer létrejöttét megel őzően is — önmagunikból ere-
dően immár nem lehet igazolni. Ezen a ponton válik világossá, hogy az 
esszé ténylegesen és valóságosan is csak amolyan el őfutár, és semmilyen 
önálló értéket nem találhatunk a számára". 

Mégis, mint olyan vélemény, melyen belül érdektelen az ítélet, csu. 
pán maga az ítélkezés a fontos, az esszé manapság arra, hogy a „nagy 
esztétikát" is a gondolatiság perifériájára helyezze. Hiszen az esszé nem 
azért rendszerezi az „anyagot", hogy rendszert 'hozzon létre, hanem az 
anyagot és a rendszert is egyszerre képes ürügyként felhasználni. A gon-
dolati alkatiság terén tapasztalható látszólagos kötetlenség s a megnyilat-
kozás frivolitása közvetlen kifejez ője a lelki tapasztalatok azon problema-
tikus jellegének, melyekb ől maga az esszé született, de jellemz ője azok-
nak az ínséges időknek is, melyekben ilyen intenzív megújulására sor 
került. [...] 

BEFEJEZÉS HELYETT 

Az irodalmi műfajokkal kapcsolatos fej tegetési során Lukács az em-
beri sorsról mint a szubjektum sorsáról beszél, s részletesen taglalja 
tényleges létezésének lehet őségeit egy olyan korban, mely mintha céljául 
tűzte volna ki, hogy következetesen megtagadjon minden olyan egyéni 
vállalkozást, mely a mindennapi létezés földszinti atmoszférájából való 
kitörést tekinti .legfőbb feladatának. Az életnek ezen a szintjén semmi 
olyan nem történik, ami egzisztenciális és .metafizikai szempontból sors-
döntő  jelentőségű  lenne, mi több — ezen a szinten még a halál sem 
tragikus, hiszen el sem jut a tudaton belüli konkrét megformáltsághoz, 
így tehát haláltudatról sem beszélhetünk. És mint ilyen, a sors által sem 
nyer „igazolást", egyszer űen holt tétellé válik az empirikus történések 
körén belül, a pillanatok közömbös hordalékává válik. A halál közönsé-
ges antropológiai szituáció lesz, az értelem explozivitása nélkül, holott 
ezt az értelmet egy autentikusan tragikus élet esetében a feszültség be-
láthatatlan mezeje kell hogy övezze, s az értelemnek éppen az a feladata, 
hogy amolyan tényleges szervezőerőként e feszültséghordozó mozzanatok 
egzisztenciális jelentőségű  egységbe békítse. 

Korántsem állíthatjuk, hogy Lukácsnak e nagy, metafizikai témák-. 
ról szóló megállapításai implicitek és apokrifek, s ez kiderül már a dek- 
larativitás szintjén is, de a jóhiszem ű  tudat ennek ellenére is nehezen 
méri fel, hiszen megtéveszti annak az anyagnak az ,,ártatlan" látszata, 
mely a vita témáját képezi. Lukács az irodalmat és az irodalom külön-
böző  formáit használja fel arra, ahogy az irodalmi konstruktivizmus „kö-
tetlensége" és a verbális architektúra- ,,artificialitása" révén a modern 
embernek arról a sorsa által determinált kötelességér ől szóljon, melynek 
értelmében kénytelen rákérdezni evilági jelenvalóságának modalitására, 
és azon elhatározásának sorsdönt ő  moralitására, miszerint úgy kell élnie, 
hogy közben ne veszítse el lényének szubsztanciális magját, szellemének 
ezt az élettelen, metafizikai tartalmát. . 

Az, ahogyan Lukács megválasztja témáját, mintha egyben a velük 
kapcsolatos megnyilatkozás módját is meghatározta volna. Ha a harmó-
niateremtés elvét tartjuk szem el őtt, minden kétséget kizáróan megál-
lapíthatjuk, hogy a filozófus esztéta az „identifikációnak" egy igen bá-
mulatra méltó szintjéig jutott el. A nagy témákhoz alkalmazta stílusát 
is, mely igencsak spekulatív jelleg ű , s mint ilyen, a metafizikai tenden-
ciák szolgálatában áll, valahol az intelligibilis és az empirikus világ ha-
tárvonalán egyensúlyoz. Csak olyan mértékben elvont, amilyen mérték-
ben az alapvető  filozófiai konstrukciók fogalmilag elválasztották egymás-
tól az autentikus ember tragikus létét a tárgy-ember epizodikus egzisz-
tenciájától. Másfelől ez a beszéd „kónkrét", tartalmilag a legmesszebb 
menőkig meghatározott, amikor az irodalmi átmenetekben egy-egy vers 
vagy versrészlet, irodalmi téma vagy életrajzi-irodalomtörténeti-történelmi 
adat szigorú ,,tárgyi" meghatározottságát hangsúlyozza, Lukács könyvé- 
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nek alaphangját ennek ellenére mégis az a gondolati-spekulatív lendület 
adja meg, mely az emberi alkotás genezisén, valamint annak „talajmoz-
dulatain" belül szinte vallásos tisztelettel, szertartásosan követi a „meta-
fizikai tények" erővonalait. 

Számunkra egyértelmű : ma már nem beszélhetünk úgy, ahogyan 
Lukács szólt A lélek és a formák című  könyvében. Sem a probléma, sem 
a terminológia tekintetében nem. A modern realitás k őkemény voltát 
ma már távolról sem érinthetik az olyan romantikus fogalmak, mint 
amilyen a „lélek" fogalma, a Világ és az Én absztrakt elkülönítését pe-
dig csak mint „történelmi tényt" tisztelhetjük, s nem tekinthetjük filo-
zófiai inspirációnak vagy feltevésnek. Mégis, a közvetlen egzisztenciális 
tapasztalat, során mindaz, ami filozófiai szinten történelmi tény volt, 
mintha a bizonyosság tiszta formájának a rangjára emelkedne: s bár a 
világba bonyolódva, a modern ember saját b őrén tapasztalhatja annak 
a létnek drámai menetét, mely a priori bizonyosnak tekinti, hogy közte 
és a világ között fennálló viszonyból eltűnt a bizalom, s az „egység" 
immár a hatalom, a fölény vagy a szökés, a halál formájában jelent-
kezik. 

Irodalmi formákról szólva, ám ezt mintegy "ürügyként" felhasz-
nálva, Lukács magából az életb ől szeretett volna formát létrehozni. Úgy 
tetszik, ez az az egzisztenciális feszültség, mely a könyvet még ma is: 
elevenné teszi, s mint ilyent, az író és követ ői részéről is megismételhetet-
len vállalkozássá és teljesítménnyé avatja. 

MÁK Ferenc fordítása 

VAJDA GÁBOR 

EGYÉNISÉG ÉS ÖNBÍRÁLAT 
EGY ÉLETPÁLYA ÖNELLENTMONDÁSAI 

Lukács György pályája körül évtizedek óta folyó vitának egyik f ő  oka 
a filozófus metamorfózisokra való hajlandósága volt. Lukács esetében 
„Lukácsokról" azért szokás beszélni, mert a filozófus fausti megszállott-
sággal egész életében a „hogyan élni?" kérdésére kereste az egyedüli és 
teljességgel megnyugtató választ, s id őnként egy-egy meghatározott tár-
sadalmi-történeti, szellemi és művelődéspolitikai helyzetnek megfelelő , 
utóbb radikálisan megtagadott vagy legalalb!bis átértékelt megoldást vég-
érvényesnek és egyedül hitelesnek kiáltotta ki. 

Aligha teszik bárkinél bonyoluiltabbá századunkban a pályaalakulás 
logikájának megfejtését a komoly vagy csak mímelt önkritikák, mint Lu-
kács György esetében. Az ő  rejtélyének megközelítését az nehezíti meg, 
hogy nem pusztán megmagyarázni igyekezett az ember jelenségét és az ál-
tala teremtett viszonyokat, hanem befolyásolni és megváltoztatni is igyeke-
zett azokat. Ennek .érdekében a munkásosztályban talált szövetségesre, ami 
alapvetően hatott vissza gondolkodására és cselekvésprogramjára. Amikor 
már a forradalmitevékenység színterér ől (Magyarországról és Németország-
ból) .az osztályharc intézményesedésének egyenirányított világába, . a  Szov-
jetunióba került, neki is kötelez ően magáévá - kellett tennie az erejét létez ő  
ellenség és. kitalált fantomok leverésére összpontosító, teljhatalmú álláiii. 
irracionális elvrendszerét. Sokan. ezzel összefüggésben érzékelik a Lukács-
kérdés gyújtópontját.. Hogyan gyakorolhatott. törleszked ő  önkritikát egy 
etikát hirdető  ember annak ..a társadalmi hierarchiának. a megt űrt tagja-
ként, mely a hitlerizmushoz hasonló módszerek segítségével ártatlariók 
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százezreit szám űzte vagy küldte halálba? Hogyan lehetett a fasizmus meg-
semmisítését az emberiség akkor egyedül legsürget őbb, nagy áldozatokat 
szükségképpen vállaló céljának tekinteni. amikor a Lenin halálát köve-
tően feltartóztathatatlanul burjánzó sztálinizmus önkényuralma szintén 
terrorral, ideológiai sötétséggel fenyegette a világot? 

• Lukács önéletrajzi, illetve személyes jelleg ű  írásainak az önkritikai 
hajlandóság az egyik legszembetűnőbb, de egyúttal legproblematikusabb 
tulajdonsága. Az önkritikák azért problematikusak', mert Lukács egyrészt 
nem mindig önszántából gyakorolt önbírálatot, másrészt pedig azért, 
mert nála nem mindig tudhatjuk, milyen mértékben vehet ő  komolyan az 

. önkritika. Az önbírálat az öngyilkossághoz közel jutó fiatal Lukácsnak 
a .tökéletesedésvágyában gyökerezik. 1910 és 1911 között írt naplójában 
többek között ezt olvashatjuk: „Egy dolog világos (de ettél minden csak 
még dialektikusabb lesz): nem vagyok normális ember. Egy valódi szent-
nek vagy gondolkodónak meg kell ölnie magában a lentit, alényszer ű t, 
hogy eljusson a tökéletességhez ..." Nos, Lukácsnak az önbírálattal fo-
lyamatosan összefüggő  szellemi fejlődése a minél teljesebb igazság. „a 
tökéletesség" felé vezet ő  úttal van összefüggésben. Ahogyan e fiatalkori 
naplójában az öngyilkossághoz áll közel, mivel a haladás lehet őségeit 
még nem ismeri, a puszta létezés viszont a halálnál is rosszabb számára, 
hasonlóképpen a későbbiek során — akár az önmegtagadás árán is —

a körülmények ' fölülmúlására, az összefüggések újjáértékelésére törek-
szik. Ilyen szempontból „csak" abban. tér el fiatalkori énjét ől, hogy az 
élet becsesebbé lett számára. Így aztán az egyik-másik történelmi pilla-
natban való őszinte állásfoglalás kockázatát taktikusan elutasítja, kés őb-
bi nyugodtabb időre tartogatva véleményének kifejtését. A sztálinizmus 
előtti baktizáló meghajtás mögött azonban nem csupán az önmaga érté-, 
keivel_ tisztában levő  embernek a számítása rejlik, hanem a teljes mun-
kásságban kimutatható kett ősség is. Erről a Tanácsköztársaság melleti 
váratlan . elkötelezettségével kapcsolatosan a következ őképpen vall Lu-
kács 1967-ben: „ ... ha már Faustnak szabad volt két lelket rejtenie keb-
lében. miért ne lehessen egy különben normális embernél, aki azonban 
egy világválság közepette éppen átmegy egyik osztályból a másikba, ellen-
tétes szellemi tendenciákat megállapítani. • amelyek egyidej űleg ellent-
mondásosan funkcionálnak?" Az id ős Lukács normálisnak tartja azt, amit 
a fiatal. miként fentebb láthattuk, abnormálisnak érzett. Az ok: az 
iaős(ebb) vállalja a fiatal számára megoldandó feladattal azonos kett ős-
séget. A Fausttal való párthuzam tehát az egész lukácsi életpályára vonat-
koztatható. Faust nélkül nem érthetnénk meg teljesen őt, akit hetven 
éven Pát hol arisztokratikusan életidegen, hol hegeliánus, hol marxista, 
hol sztálinista, hol pedig a legteljesebb szintézisre törekv ő  elvek fű-
töttek kezdetben az abszolútuan, kés őbb a totalitás megostromlásában. 
Fiatalkori naplójának tanúsága szerint azonban ő . nem követte, nem 
.követhette el a falusi b űnt a „kis világ", a jóhiszeműség ellen. öt ugyanis 
nem a Mű  vonzóereje húzta el Seidler Irma mell ől, hanem a tehetetlen-
sége, a gátlások. Lukács csak úgy .maradhatott a`étiben, hogy a M űvet 
választotta. Aki viszont ilyen félelmetes válságból talpra áll. aki tehát 
már idejekorán megtapasztalta „az élet kíméletlenségét",, az mindenel őtt 
a •saját elveit követi. Ilyén értelemben Lukács György fiatalkori, tragi-
kus szerelme az életpálya etikáját határozta meg. 

- Ez természetesen nem adhat közvetlenül magyarázatot például ar-
ra: miért nem veti el legalább utólag Lukács a sztálinizmust, miért viszo-
nyul hozzá ellentétes módon élete utolsó szakaszában is. [Olyan meg-
szorításokra gondolok, amelyek nincsenek messze az önellentmondások-
tál. Egyik vallomásában (1957) például alig néhány sor választja el a kö-
vetkező  két mondatot: „Természetesen helytelen lenne azt.- állítani, hogy 
a marxizmus-leninizmus továbbfejlesztése el őtt zárva lett volna mindéri 
kapu." „Hadd .utaljunk itt csak arra, hogy a niarxizrnus elméleti tovább-
fejlesztése szempontjából - legfontosabb tudományok, mint a politikai -gati-
daságóan és a filozófia művelése. csaknem teljesen megbénult."] Lukács 
Kant i,rárnti_ kései rokonszenrve ellenére a hegeliánus marxisták közé - tar-
tozik. Számára az emberiség önmegismerése. önmegváltása látszólagos 
megtorpanásokban; átmeneti zsákutcákban b ővelkedó, de lényegében 
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mégiscsak feltartóztathatatlan folyamat. E történelem feletti szempontból 
felesleges szentimentalizmus az emberáldozatokat mérlegelni, a küls ő  és 
belső  ellenség ostroma közepette felépített intézményrendszernek többek 
között a fennmaradását szolgáló koholt perekre is szüksége van. A jöv ő  
emberképe, a szocializmus utópiája a f ő  cél, amelyhez képest eltörpül 
az ártatlanul meggyanúsítottak problémája. 

Lukács fantaszta hajlandóságának bizonyítéka, hogy kés őbbi val-
lomásai szerint is hitt a sztálinizmus emberfaló gépezetének részigaz-
ságaiban és utólag is bizonyos mértékben vállalta azokat. Ugyanakkor 
viszont bizonyos mértékben már -idejében átlátott a szitán, úgyhogy meg-
alkuváshoz, kényszerből gyakorolt önkritikához létfenntartása, kiegyen -
súlyozottabb idők részére tartogatott munkája zavartalanságának érde-
kében folyamodott. • Hogy a hatalmas kultúrájú filozófust milyen mér-
tékben befolyásolták az embert mint egyént semmibe vev ő , sőt megsem-
misítő  személytelen erők, azt utólag saját maga sem tudta pontosan tisz-
tázni. Annál kevésbé, mivel a sztálinizmus nem pusztán fizikai er őszak-
ként éreztette hatalmát, hanem észrevétlenül azok gondolkodásmódjá-
ba is felszívódott, akik sem a konkrét gyakorlatával, sem pedig ebb ől 
eredeztetett jövőképével képtelenek maradéktalanul egyetérteni. Sztálin 
állítólagos okosságának fenntartásos elismerése mögött azonban másféle 
motívumok rejlenek. Sztálin ugyanis — Hitlerrel ellentétben — nem 
üldözte a zsidókat, noha ő  sem szerette őket. Ezért innen is érthet ő : 
miért fontosabb összehasonlíthatatlanul Lukács számára a hitlerizmus 
elleni harc a sztálinista rémuralom kritikájánál; miért nagyobb veszély 
a fajüldözés a bürökratikus apparátus növekv ő  agresszivitásánál. 

A filozófus vitatott öneldenkiiondásai a korban Való jelenlétb ől, az 
állásfoglalás szenvedélyéből erednek. Lukács egyszerűen magától értődő -
nek tartotta a konkrét történelmi és társadalmi helyzettel való — kisebb 
vagy nagyobb mértékben mindig fenntartásos -- azonosulását. Zseniié-
ben, távolba látó és értékelő  .kepességében bízott, a külsődlegességekbe 
kapaszkodó következetességet tehetségbeli fogyatékosságnak tartotta. Az 
őt „párját ritkító autodafé" miatt bíráló Somlyó Györgynek azt válaszol-
ja 1946-ban, hogy až életmű  nem cél, hanem eredmény, tehát „a jelenté-
keny ember mindenkor teljesen odaadja magát nagy történelmi felada-
tának". függetlenül attól: ellentmond-e tettével korábbi törekvésének. 

Akihez nem elsősorban az eszményi ember fogalma áll közel és a 
kortársai iránt tanúsít mélyebb megértést, annak a filozófus gyakorlati 
hwmanizmusa kételyeket hagy maga után. Lukácsban mint emberben 
van valami jezsuita közönyösség a mások sorsa . iránt, ezért csák., keve-
sen szerethetik. Viszont ha már ő  sem becsülte sokra az életrajzot s a 
nembéliséget érezte igazi közegének: az id ős tudós szabad lelkiismerete 
szerint írt műveinek, nem ritkán kápráztató esztétikai elemzéseinek min-
denképpen hasznát vehetjük. 

PATÓ IMRE 

RÉGI ÍRÁSOKAT OLVASUNK ... • 

8. LUKÁCS GYÖRGY ÍRÁSA A FALU ÉS VÁROSBAN 

A Becskereken megjelenő  és mindössze hat számot megért Közakarat, 
majd a Belgrádban, illetve kés őbb Szabadkán (1923. jan. 6-tól 1929. jan. 
13-ig) megjelent Szervezett Munkás után a jugoszláviai munkásmozga-
lomnak csakhamar, már január 20-án újabb magyar nyelv ű  lapja van, 
a Falu és Város. Hetilapként indult, vasárnaponként jelent meg 8 oldalon 
B4-es formátumban. Névleges tulajdonosa és felel ős szerkesztője Laj čo 
Bistrički volt (Szabadka, Napnyugati sz őlők 2.), a szerkesztősége pedig 
a Tolsztoj utca 23 sz. alatt. A lapot a Fischer és Krausz cég nyomta. 
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A Közakarat, mint tudott, 1920. jan. 18-a és 24-e között jelent meg, 
a Szervezett Munkás viszont csak 1923. jan. 6-án indulhatott. Id őközben a 
hiányt az Újvidéken megjelenő  (1920 januárjától december 9-éig) Radni čki 
list, majd a Belgrádban 1921 novemberében indult Organizovani radnik 
pótolta. 

A Szervezett Munkás a királyi diktatúra áldozata lett, a szerkeszt ő -
séget elözönlő  csendőrök a lap fellelhető  példányait, folyáixiatokát, köny-
veket elkobozták, •a helyiséget lepecsételték. Azonban két hét elegend ő  
volt ahhoz, hogy új lap — és éppen kommunista — induljon a legsöté-
tebb reakció idején. 

Az új lap fejlécén a Társadalmi, gazdasági és irodalmi hetilap alcí-
met viselte. Meghirdetett programja szerint „a tudomány, a m űvészet és 
a szociológia eredményei alapján nevelni és tájékoztatni" akarta a falu és 
város dolgozóit. A nép két nagy rétegét, a munkásságot és a parasztsá-
got, amelyek „leginkább el vannak zárva a tudás kincsét ől a szellemi 
gazdagodás közösségében", szeretné együtt tudni. „Az új lap, amelyet a 
legjobb remények közt bocsátunk útnak, az igazság lapja lesz. Azé az 
igazságé, amely a falu és a város dolgozóit összefogja és munkában egye-
síti. A szellem kis mécsesét gyújtjuk meg, hogy a mécsvilág mellett a test-
vérkéz megtalálja a testvérkezet" — mondja a Bevezet ő , című  vezércikk. 

A kitűzött céloknak a lap igyekezett is eleget tenni. Felel ős szerkesz-
tőként Lajoš Bistrički neve szerepel ugyan, azonban kétségtelen, hogy 
Szabadka kommunista fiataljainak egy csoportja szerkesztette a lapot. 
A munkatársi csoportnak jelent ősen megváltozott korülmények között 
kellett szerkeszt ői és szervezői munkáját ellátnia: az ügyészség minden 
apró jelzést betiltással torolt meg, különösen a Falu és Város esetében, 
hiszen az államügyészség világosan felismerte, hogy ez a lap a Szerve-
zett Munkás utódja, és •a belügyminisztérium közbiztonsági osztályának 
sugallja is a lap végleges betiltását. 

A szerkesztőség szelektáltabban közölt tudósításokat vidéki tudósí-
tók tollából (éppen a kockázat elkerülése miatt), helyette inkább általá-
nosabb elméleti vagy kitekintő  írásokat jelentetett meg. Feltűnően sokat 
foglalkozott a munkások művelődési életével, nyilván — a szakszervezetek 
betiltása miatt — a művelődési egyesületekbe való bekapcsolódásuk és 
ottani tájékozódásuk és tevékenységük irányítása céljából. 

Az elméleti írások egy részét külföldi lapokból vette át, hogy csu-
pán néhányat említsünk: Mi az a „mondizmus"? (1. szám 1. p.; a 100% II. 
évf. 3. számában — 1928. december, 125-127. p. -- Kardos Dezs ő, dr. alá-
írással jelent meg.) — Munkásmozgalom és antialkoholizmus. (1. szám, 7. 
p.; a' 100% II. évf. 2. számából -- 1928. nov., 55-56 p. — Anton Hölzlnek, 
az osztrák munkás antialkoholista szövetség elnökének a cikke.) — A 
Kultúra [és] politika (9. sz. 3. p.) című  írásban a művelődési mozgalmak-
ról mint a munkásság osztályharcának egy sajátos területér ől van szó. 
A cikk, a 100oio-ba'n (I. évf. 7. sz. — 1928. ápr. — 290-293. p.) jelent meg 
Németh Lajos aláírással. Botka Ferenct ől tudjuk, hogy ez Lukács György 
álneve. (Botka Ferenc: 100oio Repertórium. — Tamás Aladár: A 100%. A 
KMP legális folyóirata 1927-1930. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964.) A 
cikk befejező  részét, amely a 100% I. évf. 9. számában jelent meg, a Falu 
és Város nem közölte, sem a vele kapcsolatban a lap hasábjain folyt vi-
tából nem közölt szemelvényt. 

A Falu és Városnak a 100%-kal való kapcsolatát bizonyítja az 5. szám 
8. oldalán megjelent 100 százalék című  kis ismertetője is, amely a .folyó-
irat II. évf. 4. számát ismerteti. Az olvasók figyelmét arra is felhívja, hogy 
a 'folyóirat — amelyet kitűnőnek minősít! -- a Falu és Város útján meg-
rendelhető . 

Eddigi ismereteink szerint a Kultúra és politika az első  Lukács-szö-
veg jugoszláviai magyar lápban. 

A Falu és város — a befizetések nyugtázásából kikövetkeztethet ően 
— Mintegy 1500-2000 példányban jelenhetett meg. Óriási teherként nehe-
zedett a lapra a cenzúra, illetve az egyes számok betiltása, elkobzása. 
Betiltották a 4., 6., 7., 10. és 12. számát. Több száma nem is jelent meg. 
A betiltások konkrét kiváltó okait nem ismerjük, csupán egyetlen esetben 
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(10. szám, ápr. 14.) következtethetünk erre. Feltehet ően az 5. oldalon meg-
jelent Patkányfogó című, a Ferrum üzemi tudósítójának („Egy szutykos 
inas”) a tollából származó cikk lehetett a betiltás okozója. Azért feltéte-
lezzük, mert a 11. szám teljesen azonos tartalommal és tördeléssel jelent 
meg, mint a betiltott 10. szám, azzal a különbséggel, hogy az említett 
tudósítás helyett és helyén Vas Béla A koldus című  karcolata olvasható, 
a 6. oldalról pedig lemaradt az Irodalmi rovat, cím. 

A Falu és Város megjelenésének az idején Zomborban is kísérlet 
történt lapindításra. Ennek a lapnak a FÁKLYA címet adták a kezdemé-
nyezők. A két lap között igen szoros kapcsolat volt. Kolozsi Tibor a Falu 
és Város testvérlapjaként említi. Kutatásaink eredményeként állíthatjuk, 
hogy a Falu és Város át- és megmentésére történt kísérletr ől van szó, 
tehát tkp. egyazon lapról. Err ől azonban majd a következő  közleményben 
szólunk. 

Az itt közölt okmányok eredetije a belgrádi Jugoszláv Levéltárban 
található. 

SZABADKAI ÁLLAMÜGYÉSZSÉG 

Sz.: Eln.: XX-M-33/1929 d. t. 

A BELiJGYMINIŠZTÉRIUM 

Közbiztonsági Osztályának 

BELGRÁD 
Ezen ügyészség tisztelettel értesíti a minisztériumot, hogy a sajtó-

törvény 19. szakasza alapján 1929. február 6-ától a mai napig az alábbi, 
Szabadkán megjelenő  lapokat tiltotta be: 

l.. A főállamügyészség Biz. 1/1929 számú rendelete alapján ezen 
ügyészség 1929. febr. 5-én kelt Eln.: XX-M-23/1929 számú végzésével be-
tiltotta a Szabadkán megjelen ő  HÍRLAP f. év febr. 6-i 31. számát. 

Az ügyészség f. évi febr. 9-én kelt Eln.: XX-M-25 számú végzésével 
a Szabadkán megjelenő  FALU ÉS VÁROS című  lapot a sajtótörvény 19. 
szakaszának 7. bekezdése alapján. 

Az 1929.. jan. 28-án kelt, Eln.: XX-M-18/1929 számú tulajdon vég-
zésemmeT a Szabadkán .megjelent Munkás- és parasznaptárt a sajtótörvény 
19. szakaszának 7. bekezdése alapján. 

Szabadka, 1929. febr. 14. 
[olvashatatlan aláíárs] s. k. 

' (P. H.) 
	az államügyészség főnöke 

Másolat a Belgrádban, 1929. febr. 16-án [iktatott] KB 4072. számú 
ügyiratról. 

Eredetije a Hírlap gyűjtőjében található. 
Ezen másolatot a Falu és Város gy űjtőjébe! 
D. N. 

Másolat a Belgrádban, 1929. febr. 26-án [iktatott] KB 5144. számú ügy-
iratról 

SZABADKAI ÁLLAMÜGYÉSZSÉG 
Sz.: Eln. XX-M-39/1929 

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 

Közbiztonsági Osztályának 

BELGRÁD 
Az .1929. febr. 14-én kelt  Eln. XX-M-33/1929 számú jelentésemmel s kap-

csolatban tisztelettel közlöm, hogy ezen államügyészség területén meg-
jelenő  alábbi lapokat is -betiltottuk: 
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A sajtótörvény 19. szakaszának 8. bekezdése alapján els ő  ízben 
tiltottuk be az 1929. febr. 15-én kelt Eln.: XX-M-33/1929 számú végzésével a 
Szabadkán megjelenő  Hrvatske novine című  lapot. 

A sajtótörvény 19. szakaszának 8. bekezdése alapján másodízben 
tiltottuk be a febr. 22-én kelt Eln. XX-M-37/1929 számú végzésével a' Sza-
badkán megjelenő  Hírlap című  magyar lap 46. számát. 

A sajtótörvény 19. szakaszának 8. bekezdése alapján betiltottuk az 
1929. febr. 22-én kelt Eln. XX-M-38/1929 számú végzéssel a Szabadkán 
megjelenő  Falu és Város című  magyar lap 6. számát, e hónapban másod-
ízben. 

Szabadka, 1929. febr. 22. 
[olvashatatlan aláírás] 

az államügyészség főnöke 
(P. H.) 

Eredetije a Hrvatske novine gyűjtőjében található. 
A Falu és Város gyűjtőjébe! 
D. N. 

SZABADKAI ÁLLAMÜGYÉSZSÉG 

Szám: Eln.: XX-M-45/1929. d. t. 

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 

Közbiztonsági Osztályának 
BELGR ÁD 

Az ezen államügyészség 1929. febr. 14-én, valamint 23-án kelt Eln. 
XX-M-34. és 39. számú jelentésével kapcsolatban tisztelettel pótlólagosan 
közlöm, hogy az államügyészség területén megjelen ő  alábbi lapokat is 
betiltottuk: 

A sajtótörvény 19. szakaszának 7. bekezdése alapján e hónapban 
első  ízben, ám 1929. jan. 6-a óta harmadízben tiltottuk be az 1929. márc. 
15-én 'kelt Eln.: XX-[M]-44/1929 számú végzésével a Szabadkán megjelen ő  
Hírlap című  lapot. 

A sajtótörvény 19. szakaszának 7. bekezdése alapján az 1929. jan. 
6-án kelt, a sajtótörvény módosításáról és kiegészítésér ől szóló törvény 
értelmében betiltottuk a Falu és Város cím ű  lap 9. számát e hónapban 
első  ízben, ám 1929. jan. 6-a óta harmadízben. 

A Falu és Város című  lap írásaiból kitűnik, hogy ez a - csupán új 
címmel szerkesztett és kiadott - Szervezett Munkás (Organizovani rad-
nik) című  kommunista lap. Ezért ezen ügyészségnek az a véleménye, hogy 
a Falu és Várost, az 1929. jan: 6-án kelt módosításokról és kiegészítések-
ről szóló törvény 14. szakasza értelmében - amely az említett lap tény-
leges betiltásáról rendelkezett - végérvényesen be kellene tiltani. 

Szabadka, 1929. márc. 15. 	
[olvashatatlan aláírás] 

az államügyészség főnöke 

A Szerb, Horvát, Sžlovén Királyság 
Belügyminisztériuma 
Közbiztonsági Osztály 

Szám: Biz. 8411 
1929. márc. 30. 

Belgrád 

St. Mihaldžić  főkapitánynak 

SZABADKA 

Kérjük a főkapitányt, hogy ő  személyesen, az államügyésszel megálla-
podva arra törekedjen, hogy a Falu és Város című  magyar lapot, amely 
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a Szervezett Munkás (Organizovani radnik) cím ű  kommunista lap helyett 
jelenik meg, havonta háromszor betiltsák, hogy megjelenése a sajtótörvény 
kiegészítéséről és módosításáról szóló törvény 4. szakaszának 1. bekezdése 
alapján betiltható legyen. 

Erről a Belügyminisztériumot értesíteni! 

A belügyminiszter rendeletére: 
[olvashatatlan aláírás] 

Expediálva: 	 osztályvezető  
1929. ápr. 5-én. 
[olvashatatlan aláírás] 

SZABADKAI ÁLLAMÜGYÉSZSÉG 
Szám: Eln.: XX-M-57/1929. d. t. 

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 

Közbiztonsági Osztályának 

BELGRÁD 
Az 1929. márc. 28-án kelt Eln.: XX-M-50/1929. számú legutóbbi jelen-

tésemmel kapcsolatban tisztelettel pótlólagosan értesítem, hogy a saj-
tótörvény 19. szakaszának 7. bekezdése, valamint az 1929. márc. 1-én kelt, 
az állambiztonsági törvény módosításáról és kiegészítésér ől szóló törvény 
5. szakasza alapján ezen ügyészség 1929. ápr. 13-án kelt Eln.: XX-M-57/1929 
számú végzésével betiltottuk a Szabadkán megjelen ő  Falu és Város című  
lap 1929. ápr. 14-i 10. számát. 

Az említett lapnak 1929. jan. 6-a óta ez a negyedik betiltása, ebben a 
hónapban pedig az els ő. Szeretném megjegyezni, hogy a lap nem jelenik 
meg rendszeresen, hetenként, hanem csupán id őszakosan, így a legutóbb 
1929. márc. 15-én megjelent 9. száma óta 1929. ápr. 13-ig nem jelent meg; 
ugyanakkor az ekkor megjelent 10. számot betiltottuk. 

Szabadka, 1929. ápr. 15. 
(P. H.) 

[olvashatatlan aláírás] 
az államügyészség főnöke 

SZABADKAI ÁLLAMÜGYÉSZSÉG 

Szám: Eln.: XX-M-62/1929. d. t. 

• A BELÜGYMINISZTÉRIUM 

Közbiztonsági Osztályának 

BELGRÁD 
Az 1929. ápr. 15-én kelt Eln.: XX-14-57/1929. számú jelentésemmel kap-

csolatban tisztelettel pótlólagosan értesítem, hogy az ügyészség 1929. 
ápr. 26-án kelt, Eln.: XX-M-62/1929. számú végzésével -a sajtótörvény 19. 
szakaszának 7. bekezdése, valamint az 1929. márc. 1-én kelt, a közbizton-
sági törvény módosításáról és kiegészítésér ől szóló törvény 5. szakasza 
alapján a Szabadkán 1929. ápr. 28-án megjelent Falu és Város című  lap 
12. számának a terjesztését megtiltotta. 

A lapnak 1929. január 6-a óta ez az, ötödik, e hónapban pedig a má-
sodik betiltása. 

Szabadka, 1929. ápr. 26. 
(P. H.) 

[olvashatatlan aláírás], 
az államügyészség főnöke 
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A Szerb, Horvát, Szlovén Királyság 
Belügyminisztériuma 
Közbiztonsági Osztály 

KB Szám: 11840 
1929. ápr. 27. 
Belgrád 

AZ ÁLLAMÜGYÉSZSÉGNEK 

SZABADKA 

A Szabadkai Államügyészség 1929. ápr. 20-án kelt, Eln. XX-M-62/1929. 
számú, a belügyminisztériumhoz intézett ügyiratával kapcsolatban tisz-
telettel kérem az államügyészséget, hogy jelentse: a Falu és Város cím ű  lap-
nak 1929. január 6-a óta mikor és mely számait tiltották be. 

A belügyminiszter rendeletére: 
Dr. [...] Cvetković  s. k. 
osztályvezető, felügyelő  

'SZABADKAI ÁLLAMÜGYÉSZSÉG 

Szám: Eln.: XX-M-62/1929. 

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 

Közbiztonsági Osztályának 

BELGRÁD 

A KB 11840/1929. számú ügyiratunkkal .kapcsolatban tisztelettel érte-
sítem Önöket, hogy a Falu és Város cím ű  lapnak 1929. jan. 6-a óta a kö-
vetkező  számait tiltottuk be: 

1.) Az 1929. febr. 10-én megjelent 4. számot, 
2.) az 1929. febr. 24-én ,, 6. „ 
3.) az 1929. márc. 17-én „ 9. „ 
4.) az 1929. ápr. 14-én „ 10. „ 

5.) az 1929. ápr. 28-án ,, 12. „ 

amelyekről a belügyminisztériumnak külön-külön jelentéseket terjesztet-
tünk föl. 

Szabadka, 1929. május 4. 
(P.  H.) 

[olvashatatlan-aláírás] 
az államügyészség főnöke 

423 



ÉGTÁJ  

HERCEG JÁNOS 

KITEK INTŐ  
NAPI.óJEGYZETEK 53. 

Nem tudom, mit írnak mostanában a serdül ő  lányok emlékkönyvébe. Mert 
valószínűleg ebben is megváltozott a divat. Az én fiatalkoromban csupa 
fennkölt bölcsességet kellett beleírni azokba a kapcsos, bársony- Vagy 
csontfedelű  albumokba, amelyek ott voltak minden városi lány tüllfüg-
gönyös szobájában az ovális asztalkán, vagy az esztergályozott etazseron. 
Szó volt abban boldogságról., bánatról, csalódásról meg örömr ől. Utób-
bihoz jó példát kínált Petőfi, tőle szokatlanul egy csöpp pesszimizmust 
is hozzáadva a tűnődéshez mondván: „A bánat? Egy nagy óceán. S az 
öröm? Az óceán kis gyöngye. Talán mire fölhozom, össze is töröm." A 
kor a szelíd szentenciák kora volt, borongós biedermeier hangulatot illett 
időnként megszólaltatni a versekben, Goethét követve, akit harmincnégy 
éves korában fogott el a halálfélelem búbánata egy sóhajtás erejéig: „Vber 
allen Gvpfeln ist Rúh, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch, 
die Vögelein, sChweigen im Walde, .warte nur, balde rabest du auch." 
Petőfi húszévésen követte ezt a bizonyára kötelez ő  példát az előbbi pár 
szóval, de nem kisebb ragyogásával Goethe költ ői gyöngyszemének, amely-
ről Kosztolányi egy egész fordítási iskola gyakorlatát mutatta be terje-
delmes tanulmányban bizonygatva utolérhetetlenségét a Nyugatban. A 
siheder Petőfinek azonban sietős volt a dolga, hiszen már csak hat éve 
volt hátra, s abban egy forradalmat kellett megküzdenie. Még megírta 
vágyódással és bizakodással teli b űbájos sorait: „Fa leszek, ha fának 
vagy virága. Ha harmat vagy, én virág leszek ...", aztán hátat fordított 
sajátfájdalmának s örömének. hogy a legkövetkezetesebb politikai köl-
tészetből adjon fel leckét a XIX. század költ őinek. Vörösmarty nem tud-
ta magát ilyen megalkuvás nélküli szabadsággal belevetni a forradalom-
ba. Nemcsak azért, mert jó húsz évvel volt id ősebb. Azért sem, mert ez 
a két évtizednyi körkülönbség őt egy egész világgal választotta el a ma-
gyar szabadságharc költ őjétől. Meg különben is melankolikus lelkialka-
tú, szkizofrén költő  volt. Neki nagyon megfelelt az el őtte jártak roman-
tikus világszemlélete, amelyet még a korabeli magyar sors sötét színei 
segítettek a verseiben aláfesteni. Veleszületett borúlátása nem tudott 
áthatolni egyéniségének eleve bajsejtelmekb ől rakott vastag falán, mint-
ha csak orfeuszi mélységekben érezte volna jól magát. S mégis a re-
ménytelenségnek e démoni hangján fogalmazta meg nagyon is józannak 
és megfontoltnak tetsz ő  bölcsességét, mintegy önmagával is perbe száll-
va, a XIX. század akusztikájának megfelel ően. 

.„Hová merült el szép szemed világa?" — szól az elképzelt meren-
gőhöz, aki pedig őmaga, s aztán nem győzi sorjázni az aforizmák látszó-
lagos -igazságát, amelyek akkor már korszer űtlenek voltak. Az irodalom-
történet persze nem hagyta magát megvesztegetni a bölcs közhelyekkel, s 
hogy a vers mégis Vörösmarty remekei között foglal helyet, a formai 
szépségnek és tökélynek köszönhet ő . Rengedező  könnyek, holdas fátylak, 
festett egek azóta se hallott metaforái követik itt egymást még valami 
anakronisztikusan patinás nyelvi bravúr káprázatával is, de persze .az 
emlékkönyv-költészet csúcsát Vörösmarty mégsem ezzel érte el. A köz-
helyek örök elnyűhetetlensége kap zendeimet a terjedelmes verssel a 
nyelv mélyebb regisztereiben, amihez a szentenciák „igazsága" csinált 
helyet. 
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„Kinek virág kell, nem hord rózsaberket, A látni-vágyó napba nem 
tekint” — szól kemény veretű  metrumával a megállapítás, s mintha a 
vers egész hatalmas épülete kapna tőle tartópillért, a felsorolt intelmek 
fortissimója 'vonja le a következtetést: „Ne nézz, ne nézz hát vágyaid 
távolába: Egész világ nem a mi birtokunk ..." Nem tehetek róla, hogy 
ez nekem mind-mind olyan gyönyör ű! És eszembe se jut szégyellni, 
hogy ez a „Poesie fiir die Armen" időnként megszólal bennem, mint egy 
messziről hallatszó zeneszó, amelyet mintha csak épp a tünékeny mesz-
szesége szépítene meg, mint oly sok mindent még ... 

Az este közölte a hírt a magyar rádió, hogy Budapesten meghalt 
Cs. Szabó László. M. éppen a vacsoráját fejezte be, felnézett rám és azt 
mondta egyszerűen: szegény. Még Pestről ismerte ő  is, egy este Csé kí-
sérte haza Némethé'kt ől. Én meg 1942 őszén, a lillafüredi írói találkozón 
kerültem közelebb hozzá. Hogy micsoda jóvátehetetlen nemzeti szeren-
csétlenség történt januárban Újvidéken a Duna jegén, akkor már olyan 
nyílt titok volt, amelyről csak beleborzongva lehetett beszélni. Én nem 
borzongva mondtam el, amit err ől a tragédiáról tudtam, hanem sírva. 
Ő  kiáltott át hozzám: „Ne szégyelld, hogy sírnod kell! Láthatod, mi is 
sírunk!" Pár hét múlva IfelhíVott, s azzal a megtisztel őnek tetsző  kínos 
feladattal bízott meg, hogy az újévvárás mámoros hangulatában én tart-
sam a rádióban a szokásos köszöntőt. „De azért ne olyan tragikus fel-
hanggal — figyelmeztetett mint a múltkor." Tudtam, hol élek, s 
hogy a legjobb esetben a békevágyról beszélhetek a háború kell ős köze-
pén. Hát nem volt valami bátor szózat, pacifizmusa ellenére is kilógott 
belőle az opportunizmus lólába, amiért aztán Csé szemrehányást kapott, 
engem meg esztendőkön át kísért valamiféle kétkulacsosság gyanúja. 

Többé nem találkoztam vele. Csaknem negyven év után jött t őle 
Londonból a levél, amelyben az európai udvariasság szabályai szerint 
megköszönte; amit költői intonációval összefoglalt Dickens-tanulmányáról 
írtam. Ez a megjegyzés az ,,európai udvariasságról" nem véletlenül sza-
ladt ki a számon. Azt hiszem, egész emberi magatartását, s őt életművét 
is ezzel lehetne jellemezni. Hiányzott bel őle az egyértelműen határozott 
állásfoglalás, még azután is, hogy 1948-ban, a magyar fordulat évében 
kiment Rómába és . ott maradt. A londoni rádióban kereste aztán a kenye-
rét, de a többi emigránssal ellentétben nem feleselt az otthoni rendszer-
rel. Tartózkodása megint csak valamiféle európai fair play szabályait lát-
szott követni. Igy vette fel pár évvel ezel őtt a kapcsolatot a mai magyar 
szellemi élettel, ennek köszönhette, .hogy újból kiadták otthon a köny-
veit, s előadásokat tarthatott a képzőművészeti főiskolán. 

Én kamaszkorom óta voltam lelkes olvasója, mindig elb űvölt 
megint azt kell mondanom — írásm űvészetének európai eleganciája. Nem 
hozott jellegzetes színeket a magyar literatúrába, emberi és irodalmi 
egyéniségét nem lehet az egyedülálló ritka tehetség kemény körvonalai-
val elkülöníteni. Inkább epizódszerep volt az övé, de abban ragyogó kva-
litásQkat mutatott. Talán ezért tudott hontalanságában is elfogulatlanul 
élni és írni, olyan remekműveket, mint Rómáról szóló könyve, amely 
művészettörténeti esszének és egy európai kultúrember szenvedélyesen 
elragadtatott vallomásának ötvözete. S amíg idegen közegben változatlan 
termékenységgel dolgozott, nem kereste az érvényesülési lehet őségeket 
egy nagyobb nemzet irodalmában. Hazátlanságában is magyar írő  ma-
radt, nem minden hatás nélkül a nagyvilágban szétszórt honfitársaira, 
akik megmaradtak az anyanyelv és a költői szó igézetében. Tudta, hogy 
magyar irodalom csak egy van, s abban szerzett polgárjogairól nem volt 
hajlandó • lemondani. Ha távol élt is, mindig a magyar szellemi élet su-
gárkörében érezte magát, ahogy Rodostóban maradt földije, Mikes Ke-
lemen vélte érezni a messzi szülőföld, Zágon csillagának rásüt ő  melegét. 
Sajnos, itt Doroszlón nincsen velem Csé egyetlen könyve sem, s Így 
tegnap este a Nyugatban, Osvát, Móricz Zsigmond és Babits Mihály 
folyóiratában, ahol ő  a második nemzedék legjobbjai közé tartozott, la-
poztam fel a tanulmányait. Meg a párizsi Irodalmi Újság újabb számá-
ban olvastam el még egyszer érzékeny fest ői színekkel megrajzolt esszé- 
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jét Carávaggióról, penetráns itáliai emberszagot árasztva, urakkal, papok-
kal és gályarabokkal, benépesített hatalmas színpadán a reneszánsznak, 
amelyben ez a maga törvényeit követ ő  •zseni nem. tudott és nem is akart 
a felülről sugallt nézetekhez alkalmazkodni. Mert közben külön fejezetet 
foglalt le magának Európa m űvészettörténetében. És némileg Caravaggio 
is hazátlan maradt, menekülnie kellett Rómából, hogy még abban a ke-
gyelemben se részesítse a sorsa, mint szegény Csét, akinek mégis sike-
rült otthon meghalnia. S hihetőleg a mai magyar literatúra nagyjai is 
elköszönnek majd tőle a koporsójánál, hiszen Cs. Szabó László mégiscsak 
egy nemesen zengő  ,hangszer volt Isten kezében", hogy búcsúzóul kedves 
költőjét, Juhász Gyulát idézzem. 

Válságot és vajúdást emlegetnek a modern épít őművészetben. Meg 
teljes kritikátlanságot, ezért ültek össze Európa szakemberei épp ezekben 
a napokban Berlinben. Hogy azonban tehetnek-e valamit, nagy kérdés. 
Nálunk is hónapok óta folynak az elkeseredett viták arról, hogy mit 
akar a korszerű  építészet és végül mi lesz bel őle. De hát az építészet 
sosem épült csupán öncélú esztétikai elvekre, A weimari Bauhaus meg-
jelenésével az egész világon átalakultak a nézetek, mert a nagy társadal-
mi forradalmakkal egyidej űleg kitört az architektúra forradalma is. Wal-
ter Gropius hadat üzent a díszít ő  elemeket előtérbe helyező  építészeti 
elveknek, levette a napirendr ől a stílusokat, fontosabbnak tekintve a ház 
és a lakás célját és rendeltetését. Abból az egyszer ű  tényből indúlt 
hogy a feltörekv ő  tömegeknek joguk van az egészséges, világos lakásra, 
s ez legalább olyan fontos része az - osztályharcnak, mint mondjuk az 
általános és titkos választójog. 

A Bauhaus azonban nemcsak házgyár volt. A korszer ű  otthont a 
belső  berendezéssel és képzőművészeti objektumokkal kellett  összhang-
ba hozni. És azzal elkerülhetetlenné váltak a bels ő  ellentmondások. Mert 
például Kandinszkij és Klee a Bauhaus által hirdetett elveket a képz ő- 
művészetben olyképp vélték valóra váltani, hogy ugyancsak szakítottak 
az addigi megkövesedett nézetekkel. S miután megtagadták az ábrázo- 
lás és vallomás igényét, óhatatlanul kikötöttek az objektívnek hitt öncé-
lú konstruktivizmusban. Forma és tartalom azonban nem lehetett olyan 
összehangolt, a képzőművészet eredendő  rendeltetése is más lett az ő  
szemükben, mint az építészetben, minthogy a kép vagy szobor természe-
ténél fogva nem lehet alárendeltje a praktikusság szempontjainak. S 
miközben az egyszerű  és világos kockaház az egész világon elterjedt, 
Walter Gropius, a modern építészet apostola, társaiban csalódva, kény-
telen volt vándorbotot venni, elmenni Amerikába, ahol aztán a Harward 
egyetemen kapott katedrát. 

Röviden összefoglalva ezt mondja el Reginald Isaacs a Walter Gro-
piusról szóló könyvében, amely egyúttal a kor legszebb m űvészi törek-
véseinek regénye is, A Bauhaus két háború közötti közjátékát azonban 
nem foszthatta meg jövőjétől sem a fasizmus pusztító dühe, sem a szo-
cialista realizmus, amelynek mindenekel őtt • a tendencia volt a fontos. 
Ez a jövő  még nem bontakozhatott ki, de a képz őművészetben sokfelé 
elágazó utak gyakran visszavezetnek a Bauhaus kísérleteihez, míg az 
építészet, jóllehet a mindenütt meghonosodott házgyárak az eredend ő  
elképzeléssel megőrizték az egykori mozgalom szubsztanciáját, a kezdeti 
sikereken alig jutottak túl. A tömeglakások katorga-rendszere a techni-
kai komforton túl nem tudta meghitté, barátságossá tenni az otthont. 
Egyre erősödik a nosztalgia a természet és a magány után, ahol az em-
ber nincsen ember által háborgartva. Ez azonban már egy' további bátor 
lépést kíván az építő:művészetben. És az eddig megvalósított terveket 
valóban nem fogadta megért ő  és biztató kritika. Az architektúra urna mi-
nálunk is ki van téve a mindenhez konyító, de igazán semmihez sem ért ő • 
közéleti megrendelők inzultusainak, amint azt a belgrádi építészek pa-
naszaiból halljuk. Tér és forma harmóniáját urbanisztikai adottságok is 
befolyásolják, s azok sincsenek mind összhangban terv és kivitelezés 
lehetőségeivel. 
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Változtathat mindezen a berlini építészeti találkozó? Aligha. Mert 
ahogyan a stílusok sem egyéni tervek alapján születtek, hanem kor és 
társadalmi életforma szimbiózisa hozta létre őket, a megvalósítás kon-
túrjait is megsejtve, ahogy a maga énekesét teremti meg minden kor, 
úgy kell megvárni egy általános építészeti kultúra kibontakozását és vele 
együtt az új építészek eljövetelét. S biztos, hogy nem a barokk Fischer 
von Erlachjának szelleme jár előttük, hanem mégis, mindenek ellenére 
a csalódott és hazátlanná vált Walter Gropius csak részben megvalósult 
álmát fogják követni. 

Vivaldi mélyhegedűjét vélem hallani, ahogy sötét zengését halk si-
kolyokkal csipkézik körül a fuvolák, mintha csodálkozásuknak akarná-
nak kifejezést adni, hogy már itt az ősz. A Négy évszaknak, ahogy a kései 
barokk ízlés követte ezzel á csodálatos divertimentójával, alighanem az 
ősz a legszebb része. Vihart kavar és fákat nyöget, majd beletör ődő  
csendes borongásba térnek meg a hangjai, mintha egy sötét szobában 
halkan sírna valaki, hogy aztán a szüret mámoros hangulatába csapjon 
át. Vivaldival tért vissza a barokk a görög istenek világába, úgyhogy szin- -
te kötelezővé' tette a zenében a dionüszoszi kultuszt, amelyet aztán a 
képzőművészet is átvett. A négy évszak a tájképfestészetben sokáig köte-
lező  téma volt, s miként a muzsikában Haydn és Bach vitte tovább a 
velencei elsőhegedűs időhöz fűződő  mondanivalóját, úgy osztották fel a 
festők vásznaikon az esztendőt. Nem is színekben érzékeltetve a váltakor 
zó évszakok jellegzetességét, ahogy vagy száz évvel kés őbb a plein air 
fedezte fel a közvetlen festés gyakorlatában a természetet, hanem megint 
csak a régi görögök példája szerint az idénynek megfelel ő  ,munkával 
illusztrálva. Legjelentősebb mesterei az évszakok művészetének a német-
alföldi festők voltak, míg az angol Turner vásznain már színfoltok je-
lennek meg a kontúrok helyén. Nyilván ezért nem értették meg a maga 
korában, sorsa az elutasítás volt, mint oly sok újítóé. S nem vettek róla 
tudomást Kelet-Európában, s őt hazájához közelebb es ő  égtájakon sem, 
meg kellett holtában várnia a plein airt, hogy majd előfutárát lássák 
benne, s csak azután ismerjék fel egyedülálló, sejtelmeket megszólaltató, 
a valóságot a színek költészetében feloldó piktúráját, amely már nem is 
ábrázolás volt, hanem sokkal inkább vallomás. 

De a munka, amely az évszakok fest őinél oly fontos tényez ő  volt, 
tavasszal a magvetőt ábrázolva, nyáron az aratót, ősszel a. szüretet sz ő-
lőszedő  lányokkal, télen a jégvágókat a befagyott folyón, illetve a kan-
dalló lángoló hasábjait a szobában ülők barátságos mélabújával, az év- . 
szakok varázslata nem maradt meg a művészetnél. Az osztrák Maul-
bertsch ugyan még magyarországi templomok mennyezeteit is telefestet-
te a négy évszak nyújtotta témával, a mitológiai Napisten szárnyas put-
tókkal és mélyen dekoltált angyalokkal, de a kor már lázadásoktól és for-
radalmaktól volt terhes, s így történhetett, hogy Blanqui ugyancsak a 
négy évszak jegyében alapított társaságot az uralkodó hatalom megdön-
tésére Párizsban. Talán nem t űnik nagyon erőltetett belemagyarázásnak, 
hogy a munkásnak, a mindenkori cselekvésnek tiszteletét akarta kife-
jezni az összeesküvésre szervezked ő  társaságnak a négy évszakot megje-
lölő  nevével.. Romantikus szervezkedés volt, ahogy a munka is mer őben 
romantikus értelmet kapott a négy évszak • fest ői ábrázolásában, ahol 
ugyan alig száz évet élt, míg a forradalmak jóvalmegel őzték és tartósan 
túlélték. 

Vivaldi Concertója még nem ért véget a tudatomban, még nem né-
mították el a messziről jött hírek kiállításokról Amszterdamban, Mün-
chenben és Bécsben, ahol mintha összebeszéltek 'volna, a négy évszak 
művészetét idézik vissza. Nem forradalmat szítva, mint szegény Blanqui, 
akit életfogytiglani börtönre ítéltek, ellenkez őleg, a romantikáit dicsérve, 
mintha az lett volna a gondtalan kor, s már csak sírni lehetne utána és 
nosztalgikusan visszavágyni, mintha az el nem nyert éden veszett volna 
el vele. 

A szecessziónak csak az építészetben maradtak emlékei a mi vidé-
künkön, abban azonban ez a rövid életű  művészeti mozgalom minden 
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dekoratív elemével felvonulhatott. K ő , cserép, üvég és kovácsolt vas 
mind-mind hangosan hívta fel magára a figyelmet, a tisztes ipar nagyobb 
becsületére. Új anyagok születtek vagy váltak legalábbis alkalmazhatóvá, 
mint például az eozinzománc. A júgendstílus bécsi Mozgalma itt vett fel 
magyarosnak hitt motívumokat, s a pesti asztalosm űhelyekben, Théek-
nél, Lingelnél és másutt, nem gy őzték kielégíteni e kérészélet ű , de an-
nál gyorsabban elterjedt divat igényét. Mert a bútorok díszítésében is 
ott volt egy darabig lehajtott fej ű  liliomokkal, akantuszlevelekkel és per-
sze tulipánnal a magyar fin de saécle, amely ugyan kissé megkésve érke-
zett, holott Bécs nemcsak földrajzilag volt közel. De legalább egy kis 
kitérő  erejéig meg tudott babonázni olyan er ős és eredeti tehetségeket 
is, mint amilyen Rippl-Rónai volt, Csakhogy a szecesszió hozzá mintha 
már Párizsból jutott volna el. Az ő  festészetében azonban így se volt 
észrevehető  egy Munk, Hodler vagy pláne Gustav Klimt hatása. Hamar 
el is fordult a szecesszió kínálta lehet őségektől, hogy aztán a divatnak 
ez a varázsa valóságos iskolát, s őt hosszú időre egyenesen szektát teremt-
sen a magyar piktúrában. A gödöllői telep ugyanis Körösfői-Kriesch Ala-
dárral és Nagy Sándorral messze túlhaladt ezen a divaton, amely ott 
még a harmincas években is élt és virult, jóllehet most már inkább csak 
az iparművészet ornamentikájában, sz őnyegszövésben, ablakfestésben volt 
látható. Mert egyre ritkábban bukkantak fel azzal az áhítattal és szinte 
vallásos alázattal megfestett képek, amelyekmélyebb értelmet próbáltak 
adni a motívumaiban meglehetősen egyhangú szecessziónak. Ez 'a törek-
vés a gödöllőieknél hátdérbe szorította az ábrázolást éppúgy, mint az 
egyéni vallomást, hogy els ősorban valami kollektív miszticizmusban fe-
jezze ki természetimádatát. Az igézet meg Ruskintól eredt, a formanyelv 
már Klimté s a júgendstílusé volt. És még a zombori Juhász Arpád is 
igyekezett az építészetben alkalmazott magyarosnak hitt motívumoknak 
helyet adni a művészetében. Mert ő  is hívő  és alázatos tagja volt a gö-
döllői csoportnak, legföljebb a nyári hónapokban hazatérve festette a 
bácskai búzaföldeket és kukoricatáblákat fátyolosan finom gyöngyház-
fényben. A pesti Cukor utcai iskola freskói és Malonyai népművészeti kö-
teteinek fejlécei meg záródíszei azonban visszanyúltak a pogány ősma-
gyarság sajátosnak hitt -ornamentikájához. Ennek a magyarságnak ő  
a maga külső  megjelenésével is igyekezett kifejezést adni, ahogyan Velj-
ko Petrović  még látta hajlott hátával is hosszúra nyúlva zsinóros ma-
gyar ruhában, hajszálecsettel úgynevezett életképeket festeni a zombori 
piacon. És a tenger is vonzotta, ahova a karszti tájakon meg-megállva, 
s a likai hegyvidéket festve jutott el, hagy aztán visszatérjen Gödöll őre, 
inkább életformában ragaszkodva az ottani megszállottakhoz, testvéri-
esen osztozva velük áhítatban és növényevésben. Hogy nála mégsem je-
lentek meg azok a lapos mellű, nyúlánk tüdőbajos női alakok rózsa-
lugasok, virágos ágak és vastagon végigfutó indák között, gazdag haj-
koronával és álmatag szemmel szentté avatva -, mint a többieJ.cnél, való-
színűleg azzal magyarázható, hogy a családja itthon maradt. S már evég-
ből is le kellett jönnie időnként, hogy hetekre vendége legyen valame-
lyik bácskai kúriának, ahol megrendelésre festett mindent, amit kíván-
tak tőle, élethűen koszt-kvártély és legtöbbször természetben folyósított 
honorárium ellenében.. Talán ezért kell az ő  életére és munkásságara is 
meghatódva visszanézni, akárcsak a többi gödöll ői festőére, akik egész 
életükre vállalták egy átmeneti divat modorosságát, abban a szent meg-
győződésben, hogy ember és természet szinte földöntúli tisztaságának 
áldoznak vele. Ugyancsak az örökzöld ver sacrum jegyében, mint Klimt, 
aki a zene megfestésére vállalkozott, monumentális Beethoven-frízével, 
egymásba fonódó szerelmesekkel csöppet sem erotikusan, de .fügefalevél 
nélkül ábrázolva aktjait, úgyhogy ezt a kiállítását annak idején szemé-
remsértés miatt be kellett tiltani, mivel a hatóság nem méltányolta a 
díszítőelemekkel, virággal, sót arany és ezüst nem éppen fest ői alkalma-
zásával eszményesített látomását a zene érzékeltetésére. S mintha épp 
ezzel záródott volna le a képz őművészet lényegétől messze elkanyarodott 
szecesszió mindenképpen ártatlan mozgalmának divatja. 
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ALKOTÓM ŰHELY 

DÉR  ZOLT Á N 

KOSZTOLÁNYI HÍVEI AZ ADY-PÖRBEN 
ÚJABB ISMEIZETLEN LEVELEK 

Ady-pörről szólva arra a nagy vitára gondolunk, melyet 1929 júliusában 
A Toll című  lapban Kosztolányi kezdeményezett. Vitairata, az írástudat-
lanok árulása. Különvélemény Ady Endrér ől azóta az Ady-irodalom leg-
gyakrabban emlegetett darabja. Mellette és ellene megjelenése után s az-
óta is igen sokan nyilatkoztak. Jobbára ellene. Természetesen tárgyalja 
e vitát Kiss Ferenc könyve is, Az érett Kosztolányi (Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1979). Ebben — egyebek között -- az olvasható, hogy Kosztolá-
nyi, mikor magát e felszólalásra elszánta, azt remélte, a jobbak a pártjá-
ra állnak. Ignotusra, Babitsra különösen számított. Csalatkoznia' kellett, 
mert az általa nagyra becsült írók közül csak Karinthy Frigyes és Füst 
Milán állt mellé. Sok öröme ebben sem telhetett, mert -- mint Kiss ír-
ja ,Ami Karinthy és Füst Milán állásfoglalását illeti, annak súlyát 
eleve kisebbítette, hogy egyik sem vetett új érveket a mérlegre. Karinthy 
Móriczcal szemben védi Korsztolányit, s a boncoló mérlelget ő  kritika hasz-
nát bizonygatja, Füst Milán egy káderes tömörségével ismétli el a 
Különvélemény némely minősítését, s világosítja fel a baloldalt, hogy 
Ady iránti vonzalmának alapja bizonytalan. Állásfoglalásának a Kosz-
tolányi kiválóságát hangsúlyozó szakašza a legnyomatékosabb passzusa, 
s így az egész a maga kurtaságában nem vitairat, inkább baráti szava-
zat benyomását kelti.' (377.) • 

A ,fölšžólalások érveinek erejével, tudömányos értékével kapcsolatban 
nincs vitánk Kiss Ferencčel, de úgy véljük, hogy ebben a pörben nem 
is az érvek eredetisége, mélysége volt a legfontosabb, hantin az állásfog-
lalás, a pártállás maga. Nem tartalmazott tudományos érték ű  gondola-
tokat Babits vagy Móricz állásfoglalása sem,. mégis nagy súllyal estek 
latba a pör kimenetelében, s fölzaklatták, nagyon elkeserítették Koszto-
lányit is. S a pörök minősítésénél nemcsak arra kell figyelnünk, ami 
bennünk Adyra vonatkozik, de arra is, ami a vitatkozókat érinti, ami 
Kosztolányi világképébe, közérzetébe, emberi kapcsolataiba beépül. S 
ilyen szempontból nagyon fontos, hogy akadtak, akiket a maga párt-
ján tudott. 

Ha Füst Milán hozzászólása erőtlenül fejezte ezt ki, levelei annál 
meggyőzőbben és beszédesebben. Kiolvasható bel őlük az is, milyen je-
lentőséget tulajdonított a Nyugat állásfoglalásának, tehát a címzett, a 
levélíró és a Nyugat viszonyához is adalék ez a három levél. Ezért is, 
de Füst Milánra vonatkozó tanulságaik, érdekességük miatt is véljük 
fontosnak közlésüket. a Kosztolányi-centenárium alkalmából. (Lel őhelyük: 
MTA Könyvtára. Kézirattár. Kosztolányi Dezs ő  hagyatéka, Ms 4á22/228-
233.) 

Ismeretlen levelek ezek,. de annyira . az Ady-pörre koncentrálnak, 
hogy jegyzetek nélkül is érthet ők. Talán csak a Móricz Zsigmondra vo-
natkozó háborgás • kíván némi magyarázatot. Móricz állásfoglalása Ady 
mellett nem lephetett meg senkit, s nem ingerülten. inkább kesernyé-
sen vitatkozott. Keserűség beszél óbból a mondatából is, melyben azt 
írja, sajnálja Kosztólányit, hogy abban • a nagy élményben, melyet az 
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Ady-mű  adott,  nem tudott osztozni. Furcsa, hogy ez a sajnálkozás Kosz-
tolányit is ingerelte: „Móricz sajnálkozását, mely áldott jó emberi szí-
véből nyilatkozik (?), vissza kell utasítanóm. Én nem sajnálom őt, hogy 
nem olvashatja Browningot, és sohasem ismerheti meg Mallarmét, amit 
sokan kívülről tudnak, és Shakespeare is örökre idegen marad számá-
ra ..." (Az Ady-vita jegyzeteib ől. írók, fest ők, tudósok. Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Budapest, 1958. II. 384.) 

Füst Milán még Kosztolányinál is sértettebb, engesztelhetetlennek 
mondja magát. A Barbárok című  novellás kötetéről 1932-ben már gyö-
nyörű  méltatást írt, s -- Krúdy Gyula mellett — Móriczot jutalmazta a 
Rothermere lord által fölajánlott díjjal is, amelyet mint a Magyar Pen 
Club elnöke annak a két írónak adhatott minden évben, akit a legmél-
tóbbnak tartott rá. De lássuk Füst Milán leveleit! 

FÜST MILÁN KOSZTOLÁNYI DEZSŐHÖZ 

Kedves jó Dezső ! 

Sokat gondolok Rád és igen nyugtalan vagyok miattad. Ma egész 
"jel  az üggyel foglalkoztam. Olvastam ti. Móricz Zsigmond piszkos cik-
két. A vér rejembe tolult t őle. Sajnálom, nagyon sajnálom, hogy a nevét 
valaha is leírtam. Eseteddel kapcsolatban mélyen átéreztem, milyen le-
het például reformátornak lenni s egy megszervezett világ minden gaz-
ságával szemben állni, egy világrenddel küzdeni: most még jobban át-
éreztem mindezt, mint eddig. A lelkem mélyéig megrázott az undor. — 
Hogy állod mindezt? — Tedd meg, Öregem, tájékoztassál egy kicsit, mi min-
den történt cikked nyomán, mi minden szemét zúdult fel? — Hollósék is na-
gyon 'kéretnek erre, ők is izgatottak. S mire készül a Nyugat? Schöpflin is 
hangot ad-e vajjon talán? S Fenyő  is sajnál-e Téged vaj jon? Ha valamit én te-
hetnék, írd meg azonnal, — mindenre kész vagyok. — Ha teheted, azonnal írj. 
Azért írtam lev. lapon, mert rögtön írni akartam és nincs levélpapírom, 
se bélyegem. — Magunkról: Erzsi elég jól van, hála Istennek, — én vi-
szont nagyon idegesen, deprimáltan. Hollósék jól. Sokat vagyunk per-
sze együtt. — Se tervem, se munkám s az eseted még mélyebben nyo-
mott a víz alá, — az, hogy lehetséges: ennyi munka után még így beszél-
hetnek az  emberről. A tiszteletlenség megrázta megint egész életemet. 
čilellek, csókollak szokszor. E. is. M il á n o d 

1929. júl. 20. 

(Lap szélén:) 

Ilonkának szíves üdvözletünk! Ő  hogy fogadja? Az óvatos Mihály? 

FÜST MILAN KOSZTOLÁNYI DEZS ŐHÖZ 

Kedves öregem, 

csak néhány szót. Olvastam Andersent, kit űnő , meggyőző . Különösén, 
hogy oly kevés bosszúállást tartalmazott, szelíd volt és türelmes, szinte 
személytelen. Annál jobban hatott három passzusa: 1) a kamarásoké, 
akik az aranyakban részesedtek, 2.) senki sem mert szólni, mert ha 
előbb azok voltak ostobák, akik nem látták a köpenyt, .most azok lesz-
nek ostobák, akik eddig látták, — 3.) nem lehetek gyáva, mert egye-
dül vagyok. Nem képzeled, mennyire izgulok itt az ügy miatt. -- Hát 
á Nyugat? — S nagy kriktikusai? Csend? Nem képzeled, hogy Móricz 
szemtelen fölényessége a „sajnálom Kosztolányit" — a „nem volt szép" 
— a formáról mondott néhány bölcs szó --. s az elmaradhatatlan „mi 
ketten Adyval" hogy felbőszített. No, nem baj. Az elégtétel Isten kezé-. 
ben van, mert megint kezdek bízni Benne- — mert nem bírom már el 
az életet 'bizakodás s ily .remény nélkül: Móricz eddigi .'nyomorúságaiból; 
úgy látszik, .azt a. meggy őződést merítette, hogy még _pimaszabbnak kell 
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lennie. Emlékezzél szegény Padiról mit írt? — Nem tudom elfelejteni — 
Első  cikked most már Andersennel együtt meggy őzőbben hat. Fáradtan, 
hanyagul volt az első  megcsinálva. Tudom szándékosan, de ily nagy ügy-
ben mégsem szabad így, — ez a meggy őződésem. Muszáj kimerítőbbnek 
lenni. Írj végre néhány sort s referálj, ha nem vagy túl fáradt. Erzsivel 
ölelünk, csókolunk. Ilonkát melegen üdvözöljük. M i 1 á n o d. írj! 

Augusztus elején otthon vagyunk. 

Absender: Dr. Füst, Steindorf, am Ossischer-See, Villa Karnten 

1929. július 23. 

FÜST MILÁN KOSZTOLÁNYI DEZS ŐHÖZ 

Kedves Dezsőm! 

Ritkán vártam még levelet ilyen 'izgatottan. Megnyugtatott, amit 
írtál, mert: a támadások ereje hamar lelohad, a szenzáció elültével, —
s kiderül, hogy a legfőbb dolog mégis csak az, hogy hogy viselte az em-
ber, nem gyötörte-e halálra magát rémlátásaival. -- S úgy látom, elég jól 
estél túl az izgalmakon. -- S ez a fontós. Az volt az érzésem leveled 
olvasásakor, hogy én többet reszkettem volna: mert éppen egy világ-
rendet zúdítottam magam ellen. S engem például Zsiga perfid nyilatko-
zata is sokkal jobban felpeckelt volna, mint Téged. Én például, amit itt 
Veled tett, nem fogom neki, amíg élek, elfelejteni, — hát még, ha velem 
teszi s épp akkor, mikor minden ellenem fordul. — A Nyugat viselkedé-
sére rendkívül kíváncsi vagyok, -- azonnal értesíts, hogy ha ott megszó-
lal valaki. (Ez az a perc, mikor Osvát szavára nagy szükség volna.) Len-
gyel cikkét nem volt kedvem elolvasni. Az első  bekezdéseket olvastam 
csak el, aztán félretoltam, mert rosszulesett minden szó, — annyira el-
lentétben volt velem, Karinthy cikkén elcsodálkoztam, mert bár a világért 
nem sejtetné, hogy mi az ő  álláspontja az Ady-kérdésekben, -- bár 
kertelő, — mégis megszólal legalább, nekidurálva, felgy űrkőzve, nagy 
hangon semmitmondó ugyan, fenyeget ő  dühvel óvatos kijelentéseket tesz, 
— de legalább kinyitotta a • száját. Megmondhatod neki, hogy én még 
ennyit sem vártam t őle. — Írj megint és hamar. De olvashatóbban. Öle-
lünk, csókolunk Erzsivel, Ilollósnéval. Hollósné lemásolta levéled és el-
küldte Hollósnak Londonba, — remélem, az indiszkréciómért nem ha-
ragszol. 

Milanod 
Steindorf, 1929. júl. 27. 

Ilonkát öleljük. 

Az Ady-pör természetesen nemcsak a lapokban zajlott, ez volt a 
téma a kávéházakban, a baráti találkozókon is, s persze a magánleve-
lekben. Azok a fiatal írók és költ ők, akiknek a véleményére sem A Toll, 
sem a Pesti Napló nem volt kíváncsi, .magánlevélben fejtették ki véle-
ményüket. A Kosztolányi-levelezésben található és idevágó levelek közül 
Horváth Béla és Marconnay Tibor levelei a legérdekesebbek. Nemcsak 
a pör visszhangja szempontjából, de azért is, mert Horváth és Mar-
connay igen jellegzetes alakjai voltak a harmincas és negyvenes évek 
magyar irodalmi életének, s ezek a korai levelek meglep ően kifejlett for-
mában mutatják azt, ami miatt kés őbb nevezetessé lettek. 

Horváth Bélát emlékiratában Végh György így írja le: „Pepita öl-
tönyben volt, gomblyukában egy vörös szegf űvel, s az asztalon a keze 
ügyében hanyagul ott hevert egy girardi szalmakalap. Hevesen hado-
nászott előadása közben, de jófajta áramok indultak bel őle felém, 
kissé teatrálisnak (...) éreztem a fellépését ..." „— Igen, barátocskám 
— fordul vissza felém —, ezeket a verseket nem használhatjuk! Egy 
ilyen lapban, mint a Szép Szó, melyet kiváló barátom és költ őtársara 
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és tanítványom, a drága Attila, a drága József Attila alapított ..." (Mos-
toha éveim, A garabonciás diák, Eszter. Magvető , Budapest, 1981. 409.) 

Marconnay Tibor alakját Németh László rögzítette a maga kímélet-
len pontosságával az Ember és szerepben. Zolnai Béla szegedi profesz-
szor a ' Széphalom című  lapot szerkesztette, így került Kosztolányival 
kapcsolatba, A többit a levelek elmondják. (Valamennyi a már idézett 
hagyatékban található. Jelzetük: Ms 4622/339-342.; Ms 4625/293-294.; Ms 
4624/290-291.) A négy levél közül — Horváth Béla második levelének 
kivételével -- hármat már publikáltunk a Kosztolányihoz írt leveleket 
közreadó sorozatunk 12. folytatásában (7 Nap, 1980. május 23. Melléklet, 
VI. évf. 20. sz. 24. o.), de érdemes újból közölnünk őket, mert hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy — az előbbiek ismeretében - jobban fölmérjük 
az irodalmi vita során kialakult frontok erőviszonyait. 

HORVÁTH BÉLA KOSZTOLÁNYI DEZSŐHÖZ 

Pest, 1929. július 13. 
Kedves Kosztolányi Mester, 

a legnagyobb elragadtatással olvastam mai cikkét Ady Endrér ől 
a „Toll"-ban. Éljen! éljen! Ez az, amit oly sokan éreztünk, de nem mér-
tünk szólni. Egészen bizonyosan hiszem, hogy most végre végetér az a 
bosszantó babona, ez a nebánts virág [!J imádat. Igaz: Ady sohasem ka-
pott irodalmi kritikát, csak hozsannát és dorongot. Végre itt a kritika is. 

Kedves Kosztolányi Mester, most még jobban szeretem Önt. Önt, 
aki megírta a Pacsirtát, az Édes Annát, a Véres költ ő t _s a legcsodála-
tosabb novellákkal ajándékozta meg irodalmunkat, aki csakugyan új 
költői nyelvet, új stílust, új hangot adott, aki a leghivatottabb volt ar-
ra, hogy szót emeljen ebben az ügyben. Nem Adyról és nem Önről van 
itt szó, hanem a magyar irodalomról. Egészen 'bizonyos vagyok, hogy 
a fiatalok közül az igazán értékesek önnek fognak igazat adni. Ösztö-
nünktől távol volt az ő  valója. Hozzám mindig közelebb állott Ön, 
Juhász Gyula, Tóth Árpád (láttam Önt Tóth Árpád temetésén. Emlék-
szik arra a fiatal egyetemi hallgatóra, aki az egyetemi ifjúság koszorú-
ját hozta el? Az én voltam.) 

Kedves Kosztolányi Mester, a jöv ő  héten Párizsba utazom, mert 
meg kell tanuljak franciául. Ott maradok égy évig, van 12000 frankom. 

Elutazásom előtt szeretnék bemutatkozni Önnek: Nagyon kérem, 
értesítsen, mikor s hol lehetséges ez, Addig elküldöm , ;Szőlőhegy dél-
ben" című  könyvemet. Nagyon nagy lesz az örömöm, ha eloIvassa azt. 
(Ezek a 'versek a Nemzeti Újságban, a Napkeletben s a Széphalomban 
jelentek meg.) 

Még egyszer sokszor üdvözlöm, és nagyon kérem, hogy a nagy harci 
zajra és dárda-hajigálásra, melyet cikke felidéz, hasonló eréllyel és bá-
torsággal válaszoljon. 

Sokszor üdvözli és nagy szeretettel köszönti legjobb híve 

Horváth Béla 
Budapest, VI. Palotai út 26. 

HORVÁTH BÉLA KOSZTOLÁNYI DEZSŐHÖZ 

1929. október, Pár. is 
Drága, jó Kosztolányi Mester, 

tisztelt barátom, Acsády, kivel néhány hetet együtt töltöttem. itt, 
átadta nekem az• Ön jó tanácsát, amit nagyon köszönök:Valóban, voltak 
napok, amikor úgy éreztem magam, mint egy párisi Marek, ki levágta 
a lábát, hogy — könnyebb legyen. 
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S ma csak azért írok, nehogy azt méltóztassék gondolni, hogy os-
tobaságot csináltunk. Istenem! Mi történt? — Ne mondj le semmir ő l, 
— szóltam magamban, s ezt addig mondogattam, míg én (egy ilyen fi-
nom úr ... mondaná valaki) egyszer csak mindenr ől kénytelen voltam 
lemondani. Ső t, hogy egy kissé megnevettessem, megírom, hogy Acsády-
val egy „szörnyű  másnap" szépen kibontogáttuk a megmaradt cigaretta-
végeket, miket a mosdóban össze-vissza dobáltunk, újra megcsavartuk 
s boldogan szívtuk a Prime-rose-nál. 

Azóta minden rendben van s én rájöttem, hogy nyugodtan t űz-
hetek minden reggel fehér szekfűt a gomblyukamba, anélkül, hogy ci-
garettavégeket kellene kibontanom. 

Most még megírom, hogy nagyon örülök, mert nem látom az Ön 
nevét a Toll-ban, a kis hangosban. Félelmetesen hülyék ezek az embe-
rek! Vakmerőségük megdöbbentő ! Olyannyira, hogy nem bírván azt a 
.vállveregető  hangot, melyet a napi háromhasábos journalisták íróm űvé-
szekkel szemben használnak, kénytelen voltam a F ővezérekről, a Nagy 
Regényírókról. (Bébi első  szerelme, vagy a Vasbotos úr, Bárczay Bella 
a szeret őm, de házassággal végződik!) egy kis cikkecskét írni az egyik 
szegedi revübe. Ezt annál is inkább megtehettem, mert egyiküket sem 
ismerem, soha semmiféle nexusban nem valék velük; csupán a koroná-
zási ünnepélyeket láttam, melyeken magukat író-királyokká kenték fel. 

Drága jó Dezs ő  bácsi, nagyon el vagyok keseredve. Kezemben van 
a Le Point szeptemberi száma; 124 oldal, gyönyör ű  revü. Fiatal írók 
Lapja — s a többiek! Az emberek elolvassák! És otthon mért nem fogy-
nak, mért nem tudnak fennmaradni, vagy megszületni az irodalmi ní-
vón álló új folyóiratok? Néhány egyéni okon kívül elsősorban a napi-
lapok és.az újságírók Miatt! Az újságírók miatt, akik 32 fillérért „vasár-
napi mellékletet" újságírnak a Népnek, emésztésközi irodalmat, ráér egy 
félórára? -- és dilettáns verseket, ha a „novella" lábánál van még hely. 
A Nép tehát nem is gondol arra, hogy szüksége lenne egy tisztességes 
folyóiratra, hanem megelégszik a mellékletekkel. A' könyv, az írás, itt oly 
szüksége cikk, mint a szappan; a fürd ő, A napilapok pedig híreket 
adnak, igaz, hogy naponként háromszor, nem pedig tegnap ,esti híre-
ket ma '/Z 2-kor. 

Valahol azt olvastam, hogy egy yankee azt. móndta: Fel kellene 
robbantani az egész korrupt világot! Igaza volt. Én az összes napilapo-
kat felrobbantanám. Aztán kiadnék egy hivatalos lapot 4 oldalon petit 
kompressz-szedéssel, melyben meg lehetne írni, hogy Nagy János kocsis 
ittas állapotban hátbaszúrta Varga Istvánt. De felel őtlen locsogást (az 
úgynevezett , ;parancsoló közvéleményt") és marhaságokat, melyekt ől a sze-
gény Nép már apatikusan t űr minden merényletet a jobbak felfogása 
ellen, egyszerűen agyonütnék. Mert ez a rendszer hamis hercegeket, bo-
tor királyokat, nagyratör ő  újságírókat teremt. Legtipikusabb példa erre 
a Toll, melyben ma már viszontbiztosítási kötelék szerint tömörültek 
és úgy lebzselnek a zsidó rabbi.né lovaglásától kezdve a cserkészfiúk lon-
doni szerepléséig, minden körül, Pfuj! „Írók"! 

Bocsásson meg, hogy ily sokat írtam, nem akartam, csak őszinte 
üd.vözletem.et  szerettem volna küldeni s íme, hogy méregbe jöttem, mint 
egy . kis Paprika Jancsi. 

A Le Point októberi számát el fogom küldeni, mert szeretném ha 
látná, mily nagyszerű , hatalmas lap ez. De ezenkívül tartok rá, hogy 
nagy felolvasásomat (melyet a lap által rendezett matinén tartottam) 
elolvassa, Nagyszerű  társaság ez, hallatlanul kedvesek voltak; amikor 
elhagytam a színházat, lefényképeztek a lapjuk részére, igaz, hogy nemi 
tudom, engem-e, vagy ragyogó cilinderemet; mindenesetre, ha a képet meg-
látja, mélyen tisztelt Mester, gondoljon majd arra, hogy hazamentem az 
előadás után .és — cigarettavégeket bontogattam. 
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Karácsonykor itt fog megjelenni az új könyvem. és már most ké-
rem, engedje meg, hogy abban igaz tiszteletem jeléül a csatolt verset 
Önnek dedikáljam. 

Sokszor üdvözli őszinte híve és tisztelője 
Horváth Béla 

Paris, IV. e. Hotel de l' 
Avenir, 12 rue Simon le 
Franc. 

ZOLNAI BÉLA KOSZTOLANYI DEZSÖHÖZ 

Paris, 1929. szeptember 3. 

Kedves Barátom, 

hosszú kerülővel jutott hozzám, de nagyon örültem soraidnak, ame-
lyekből azt látom, hogy még nem olvastad a Széphalom legújabb szá-
mát, amely bizony polemizál egy kicsit Veled az új .Ady-vitában. Re-
mélem azért, hogy a kis megjegyzés elolvasása sem fog elidegeníteni a 
Széphalomtól, amelynek megindításához nagy erkölcsi lökést adtál 

 szabad négyszemközt kitérni erre a tárgyra, nekem még ma, is az 
az érzésem, hogy cikkeddel csak föl akartad piszkálni a tétlen és ál-
modozó kritikát. Csak aztán vissza lehessen parancsolni a rossz szelle-
meket. Attól félek, hogy Kékyék Rád fognak hivatkozni ezentúl, mint 
tekintélyre. Egyébként készséggel fölajánlom a Széphalom összes tere-
it, ha megtisztelnél bennünket azzal, hogy újság vagy hetilap helyett ná-
lunk válaszolj összegez őleg az elhangzottakra. Ha a Széphalommal po-
lemizálsz, azt is leközölném, s őt nem is válaszolnék rá, csak esetleg a 
köv. számban. Szomorú dolognak tartom, hogy Magyarországban csak 
annak a szónak van élete, amelyik napi igénnyel lép föl. Folyóiratokban 
kellene a szellemi életnek továbbhullámzani. De mindez csak jámbor só-
hajtás részemről, nem is folytatom tovább. Ha óhajtod, továbbra is min-
denkor készséggel rendelkezésedre állok. - 

Maradtam őszinte tisztelettel igaz híved 

Zolnai Béla , 

MARCONNAY TIBOR . KOSZTOLANYI DEZSŐHÖZ 

I. Mészáros utca 18. 
1929. 9. 13. 

Igen tisztelt Uram! 

Minthogy a nyár folyamán mindennemű  újság és folyóirat-olvasás 
ból kikapcsolódtam, csak most került kezembe a Toll Ady-ankétjának 
anyaga, melyet figyelmesen elolvastam. 

Nemcsak helyeslésemet és elismerésemet, hanem köszönetemet is 
szeretném kifejezni Önnek cikkéért, amely meger ősített meggyőződésem-
ben. Örömmel és hálával tölt el, hogy az Ön cikke oly cikk megírá-
sára bírt, mely Ady kultúrtörténeti, sok tekintetben zavaró, a fejl ődést 
visszavető, szerepének megvilágítása. Szempontjaim sok tekintetben új-
szerűen fognak hatni, — én legalább ilyesmi tanulmányt nem olvastam 
mostanában. Önt mindenesetre érdekelni fogja. 

E munkámat a holnapi napon átadom önnek, másik gépelt példá-
nyát pedig leadom a Tollnak, ahol azt hiszem, hamarosan nyilvánosság-
ra kerül, annak ellenére, hogy az ankét már le van zárva. 

Kiváló tisztelettel híve 
Marconnay Tibor 
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KESZÉG K Á ROLY 

HASBESZÉLÉS ARTIKULÁCIÓ HELYETT 
A JUGOSZLÁV SZÍNHÁZAK FESZTIVÁLJÁNAK LDEI TAPASZTALATAI 

Kísérlet nélkül nincs színház — err ől immár évek óta el akar feledkezni 
az a színházi seregszemle, amely ugyancsak éveken át a jugoszláv szín-
játszás pezsgésének, életrevalóságának, megújulásának szinonimi;ájává vált. 
A Jugoszláv Színházak Fesztiváljáról van szó — amelyet az idén 26. alka-
lommal rendeztek meg Szarajevóban. 

Magát a megnevezést is nehézkesen írjuk le, még akkor is, ha mond-
juk a „kis- és kísérleti színházak fesztiválja" lényegében összetettebb 
problémakört állított követ ője elé ám következetesebbet is. A létezés 
öröme nélküli ez a mostani szemle. Úgy tetszik, irányítói inkább azt 
tudják, hogy mit nem akarnak, mint azt, hogy miért is teszik ezt, illet-
ve hogy merre kívánják elmozdítani az ország színjátszásának ügyét. 
Keményen szólva, szinte professzióként űzik a fesztivál vezetői a szara-
jevói szemle hitelének lerontását. Teszik ezt azzal, amellyel büszkélked-
nek: vagyis hogy országos méretű  és reprezentáns. Igazolásul csupán az 
hozható fel, hogy megvetette lábát a kísérletet, erjedést felváltó reper-
toár-színjátszás, s így abból kell táplálkoznia a fesztiválnak iás, ami van, 
ami jelnemzően egyetemes az ország színjátszásában. Az igazság azonban 
az, hogy ez a kényelmesebb és félreérthetetlenebb, de egyben a holtágba 
vezető  megoldás is. A művészietlenség felé. 

De kezdjük elölről a fejtegetést. Köztudomású, hagy a szarájevói 
fesztivál a helybeli művészeti törekvések magvaként term őtalajra lelt az 
országban. Az els ő  Kisszínpadok találkozóján, 1960-ban nyolc színház és 
színházi társulás, együttes lépett fel 15 el őadással. Jurisiav Koreni ć, a 
fesztivál eszmei letéteményese, nem határozta meg a szemle milyenségét 
— egyszerűen 'lehetőséget adott arra, hogy a jugoszláv színházi törekvé 
sek, amelyek akkor a világ • színházi levegőjét is egyre inkább kezdték 
magukba szívni, egy helyütt találkozzanak és így olyan energiát szaba-
dítsanak - föl, amely egy újfajta értékrendszer kialakítását és — minden 
túlzás nélkül — a világ vérkeringésébe való bekapcsolódását is lehet ővé 
teszi. Ez a gondolat ma - sem -  elhanyagolható tanulságokkal szolgál, hi-
szen valóban s•i(került mozgásba hozni a hazai színjátszást. Ennek.ered-
ményeként kiváló rendez ők egész nemzedéke lépett föl, Új és mindig 
felfrissülő  szenzibilitású színészi generációk jelentkeztek, és mindenekfö-
lött kialakult egy igazi színházi légkör, amely nem redukálta le a szín-
házi munkát az előadás elkészítésére, hanem mértékül szabta meg a pro-
dukciók vitaképességét, kölcsönhatását és ezzel együtt a közönség aktív 
részvételét is. 

Mindennek hajtásaként a fesztivál új nevet és jelleget kapott — 
amely szabálytalan, szabad levegőjű , ám esztétikai kritériumaiban követ-
kezetesen újszerű  volt — immár annak a célnak a szolgálatába állítva, 
hogy irányítója és nemcsak ösztönz ője legyen a jugoszláv színjátszásnak 
az adott pillanatban és a jöv őben is.. A Kis- és kísérleti színházak feszti-
válj.a ennek a küldetésnek úgy tett eleget, hogy minden évben azokat a 
produkciókat választotta ki a termésb ől, amelyek a színház vitalitását 
az időlegességben látták, s amelyek a formakeresésben a legtávolabbi 
törekvések ütközőpontján szerepeltek. Abból a színháztörténeti 'tényb ől 
indultak ki a szervezők, hogy a fejlődés hordozói mindig a kisszínpadok 
vagy a műhelymunkára alkalmas társulatok: rendez ők, színészek, írók 
színházai voltak. Az úgynevezett nagyszínpadok immár ezeknek a kísér-
leteknek a szublimált eredményeit hasznosították, s a vitán felüli nagy-
produkciók ezért tudtak egyszerre lezárni utakat és megnyitni másokat. 
A kölcsönhatás éltette tehát egyrészt a kisszínpadok munkáját, másrészt 
a kísérlet és a hagyomány kapcsolatrendszerét. 
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A kísérlet mindig végiggondolt gondolat eredménye a színpadi esz-
közök felhasználásában, a színészi játékban, a gesztusiban és mimikában, 
a rendezői arzenálban: a formai-tartalmi megoldások keresésének válasz-
tott útja, S mivel mindez az „ahány művész, annyi forma" elv alapján a 
rendkívül szerteágazó és egymással felesel ő  produkciók keletkezésének 
melegágya volt és, maradt, a szarajevói fesztivál az ebben rejl ő  lehető-
séget használta ki a jugoszláv színjátszás javára. Az újvidéki Sterija Já-
tékokon éppúgy érezhető  hatása, mint a világ ablakának -  kinyitásakor, a 
BIT•EF keletkezésekor a MES szervezési elveinek átvételében. 

A MES — ez az immár fogalommá vált elnevezés a szarajevói ta-
lálkozó szerbhorvát elnevezésének a rövidítése — legendája tehát a szín-
házi műhelymunka gondosságával és harsányságával épült évr ől évre és 
jó sokáig a kísérletet abszolút kategóriaként tartotta számon. A színházi. 
'kísérletezés időszaka azonban lezárult, s a kitágult határok egyré elér-
hetőbbé, szorosabbá, megszokottabbá váltak. Különösen a nyolcvanas 
évek kezdetétől beszélhetünk a nagyszínpadok előretöréséről, ásni egy-
úttal azt is mutatja, hogy a kísérletek felszívódtak az eredményekben. A 
változás igazolására két évvel ezel őtt Miro Lasić , a MES igazgatója és 
főszélektora kitárta a kaput a nagyszínpadok el őtt, miközben kifejtette 
azt a nézetét is, • hogy tulajdonképpen minden színházi el őadás egyben 
kísérlet is. Ljubiša Georgijevszki — akit jelent ős rendezővé éppen a MES 
tett, ám akinek radikális színházi gondolatait a MES évr ől évre maga 
is kívánta — kijelentette: „Ez a fesztivál haldoklik." Tavaly kellett vol-
na véglegesen eldőlnie a szemle sorsának, de a róla szóló vita medd ő  
esztétikai tereferévé alakult át, az id ő  gyakorlatiassága pedig Miro bLa-
sićnak adott igazat. i 

A felemás megoldások eredménye az idei fesztivál: húsz el őadás 
két programban (Napjaink.. színháza, Időszerű  színházi vonulatok). Eb-
ben a válogatásban aztán Miro Lasi ć  elveinek összes hátulüt ője megszó-
lalt. Először is: a MES hagyományainak folytatója-éltet ője csak olyan 
egyéniség lehet, aki állandóan színjátszásunk pulzusán tartja kezét. La 
sić  azonban inkább nevezhető  politizáló-esztétizáló színházi bennfentes-
nek, mint önálló gondolatoktól f űtött igazgatónak, egy egyetemes hatá-
sú színházi fesztivál főszelektorának. ízlése erősen a polgári dráma felé 
tendál, ezzel pedig lemond az izgalmas kérdések - felvetéséről a szöveg 
szintjén, illetve az ennél is fontosabbnak látszó formai magoldásokról, 
a színpadi nyelv komplex felülvizsgálásáról. Egyfajta stílustalanság érz ő-
dik a válogatás mércéi mögött, alárendelve a sokszor bravúros színészi 
játéknak, amely azonban a legtöbbször nem mentheti magát a produk-
ciót. (Kirívó példa erre a Sarah, avagy a languszta sikolyé című  előadás, 
amelyben a zágrábi Horvát Nemzeti Színház két m űvésznője, Neva Ro-
šić  és Nada Subotić  ragyogóan játszott, a hangok és szerepeik vibrálása 
azonban nem volt elegendő  ahhoz, hogy a szövegkoanpilláció okozta drá-
miatlanságot, a rendez ői egykedvűséget és díszlet- meg jelmezbeli szél-
lemtelenséget ellensúlyozni tudta volna. Csupán a Lasi ć  által kimagasló 
kísérletnek feltüntetett színészi játék miatt az el őadás még nem érde-
melheti meg a színházi tett nevet.) 

Másrészt az az igyekezet is kitapintható a válogatásban hogy az 
ország minden része képviselve legyen valamifiéleképpen a szemlén. Ez 
a tény önmagában még nem jelentene értékcsökkenést, hiszen jórészt 
minden köztársaságban és tartományban vannak jó társulatok és mivel 
szabadon mozgó kiváló rendez őkből sincs hiány, így a lehet őség 'adott. 
Az elképzelés fonákja azonban az, hogy a f őszélektor akkor is ragaszko-
dik elképzeléséhez, ha mondjuk láthatóan er őteljesebb a- szlovén szín-
játszás, mint a bosznia--hercegovinai, ám mégsem hoz több szlovén el ő-
adást a fesztiválra, inkább két. olyan szarajevói produkciót is szerepel-
tet a műsorban, amely ha nem rendez őileg, akkor színészileg, ha nem 
színészileg, akkor szerz őileg enyhén szólva is problematikus, mivel alap-
jában véve messzire elkerüli a valós-időszerű  problémákat (Temetés Te-
rézvárott, A királynak mégsem tetszik a játék). Amelyik színház ma nem 
tudja formába önteni az egyénileg megélt létkérdéseket — ebb ől a szem-
pontból mindegy, hogy az előadás súlypontja a dráma vagy a vígjáték 
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felé billen-e ki •--, nem számíthat igazi eredményre. Az átfedések izgalma 
is ebben a felismerésben fogan. Ilyen színházakból, illetve el őadásokból 
volt elenyészően kevés az idei fesztiválon. Miro Last ć  elveinek gyakorlati 
alkalmazása a legmélyebb hullámvölgybe vezette a MES-t. Az is igaz, 
hagy vannak köztársasági és tartományi szelektorok is, ám a döng szó 
mégis a főszelektoré, aki a felajánlott anyagból az idén is képtelen rnit 
új hangokat kiszűrni. 

Ugyanúgy • megválaszolatlanul marad ezáltal az a kérdés is, hogy 
mennyire reprezentálja a jugoszláv színjátszást á szarajevói találkozó. 
Mert a legjobb előadások sorjáznak a válogatás szerint -- ám csak asze-
rint, mert többnyire a második vagy harmadik vonalba tartozó produk-
ciók jutnak el rá, amelyeknek gondolati rendszerére rátapadt már a por, 
s bármennyire is sikeres egyébként fellépésük, mégis elszigetelten állnak 
a vizsgálódó, tudatosan kereszttűzbe kerülő  előadásoktól. Ha elfogadjuk 
azt a tényt, hogy a MES csak el őző  életének fogalommá vált teljesítmé-
nye miatt hagyta meg népszer ű-elnevezését, akkor a proklamált új hang-
zásnak valóban valamilyen új értékrendszert kell felállítania, ami- egyelő-
re nem tart még az útkeresésnél sem. Ugyanis inkább csak nagy lehe-
tőségnek marad meg, mint valós értékmér őnek. 

Van a szarajevói fesztivál programjának egy színházpolitikai veszé-
lye is. Arról van szó, hogy az új koncepció miatt a két legrangosabb or-
szágos színházi rendezvény — a MES és a Sterija Játékok — m űsora ese-
tenként duplázódik, hiszen egyik fél sem érdekelv abban, hogy az évad 
legjobb előadásait ne láthassa keretei között. A MES vezet ősége, amikor 
elhatározta, hogy a Jugoszláv Színházak Fesztiváljává alakul át, els ősor-
ban arra gondolt, hogy a Sterija Játékokkal ellentétben — amelyre kizá-
rólag jugoszláv szerz ők drámái alapján készülnek az el őadások — be-
vonja a világirodalom képviselőit is a versengésbe. Ennek hangoztatása 
azonban, mint tudjuk, ugyanakkor történt, amikor. a nagyszínpadok 
értsd: nemzeti és népszínházak — megjelentek a porondon. AZ, viszont 
köztudott, hogy a jugoszláv színházak többsége hazai szerz ők drámáiból 
él — és ezért nyilvánvalóan a MES a Sterija Játékok konkurense lett. 
Nem igaz ugyanis, ,hagy annyira más kritériumok alapján döntené el a 
két fesztivál zsűrije a díjakat — ha pedig így. van, akkor az fölösleges 
értékfecsérléshez vezet. Ami, természetesen, legkevésbé a hazai színját-
szásnaik kedvez. Az idén is két el őadás ismétlődik: a Temetés Terézvá-
rott (amelynek a Krleža-szöveg releváns dramaturgiai erényei miatt va-
lós helye a Sterija Játékokon van) és Rudi Šeligo Annája (a Szlovén If-
júsági Színpad előadásában), amely viszont ide is, oda is tartozhat, mert 
minden szempontból kiváló el őadás, Bár Miro Lasić  szerint két előadás 
nem mérgezi a kapcsolatokat, az igazság azért mégis az, hogy távlatban 
nem tekinthető  megoldásnak. Ezért nem csoda, hogy a Sterija Játékok 
főbizottsága a Játékok integritásának védelmében megállapította. hogy 
a MES új koncepciója a két fesztivál közötti kett őzés veszélyét rejti ma-
gában. Mint az előzőekből is kiderült: ez a kellemetlen és kényelmetlen 
igazság. 

Néhány szó a 26. MES előadásairól. A húsz közül mindössze hetet 
lehet kiemelni mint igazán értékes produkciót, így aztán fáradtság volt 
inkább, mint élvezet magának a fesztiválnak a köv:etése. Szembeötl ő  az 
úgynevezett politikai színház átalakulása. A terminológia ugyan vitatott, 
de a lényeg az a felismerés, hogy a színház nem élhet saját társadalmán 
kívül önálló életet, s mint a legvitálisabb művészi formának az élet tel-
jességéből a társadalmi- felelősséget is vállalnia kell. Az a fajta színját-
szás, amely a társadalmi fejlődés jelenkorának aktuális kérdéseit fesze-
geti, beért és összegezi eredményeit. Sarkallatos történelmi tanulságok 
egyéni tragédiái nyomatékosítják a jelen idővel való vitatkozást. A sztá-
linizmus (Anna), 1948 (Karamazovok) és 1968 (Mária az angyalokkal har-
col) felszíni fejtése az évek folyamán megtörtént — ami új ezekben a 
produkciókban, az a színpadi megformáltság, amely a kételyek és vívó-
dások mozgatórugóit immár sokkal inkább az idétlenség távlatából szem-
léli, mintsem a színház elpolitizálásának a szándékával, Rudi Šeligo do- 

437 



kumentummagból építi fel az Annát — a sztálini csisztkák idejéb ől azt 
az utat járja végig, amely „a forradalom felfalja saját gyermekeit" prob-
lematikájából jól ismert, A drámában élő  eszmék vitatkoznak és harcol-
nak, Dušan Jovanovié rendezésében pedig felfokozott tempóval, egyszer-
re vad és érzéki — tehát emberi — tudatrombolással jut el a zárójelene-
tig, a rituális emberáldozatig, amely a tömjénfüst s űrű  szagával és a 
szájharmonika dallamrezgéseivel csukja be az id ő  kapuit. 

Egészen más a színpadi megoldása Dušan Jovanav'i ć  Karamazovok-
jának Paolo Magelli rendezésében (szkopjei Drámai Színház). Az els ő  fel-
vonás tablószerű  felépítését életképek teszik elevenné, az eszmék gon-
dol.ati szövetét át- meg átjárja a mindennapok gyakorlati-politikai leve-
gője. Az ap:a fel nem ismert — ezért tragikus — vétke, hogy 1948-ban 
tovább hisz Sztálin tisztaságában, a második felvonásban fiai sorsában 
osztódik meg. Ám akkor már a színpadon a szöveg helyébe a gesztus és 
a tekintet lép s csúcsosodik ki a szerelmi kett ős lökdölőző , birkózó, 
tehetetlen kielégülésében. 

A fizikai és a gondolati színjátszás törekvéseit ötvözi a harmadik 
kiemelkedő  előadás is. Pavel Kohout Mária az angyalokkal harcol (belg-
rádi Atelje 212) című  előadása is tényeken alapul: az 1968-as csehszlová-
kiai események pergő  tüzében a híres színészn ő  aláírja a 77-ek kiáltvá-
nyát, amely elítéli a szovjet beavatkozást. Ezért éveken át nem léphet 
föl a színpadon. A színésztragédia úgy válik emberévé, hogy finom iró-
nia hatja át, Ljubomir Draški ć  rendezésében pedig a mozdulatoknak dön-
tően fontos szerepük van. Miniatűr jelzésekből építkezik, kristálytisztán 
fogalmaz a színpadi teret kettészelő, előre- és hátrajáró id őben. Ponto-
san ugyanúgy, ahogy Mira Stupica is teszi a címszerepben: a tapasztalat 
egyszerűségével és a lázadás hitével. És a szerény eszközük, a jelzések 
önironikus • felhasználásával. A letisztult gondolatok fejfája a Mária az 
angyalokkal harcol. 

És meg is nyerte a fesztivált. Ha a régebbi tapasztalatokból indu-
lunk ki, akkor azt is mondhatjuk, hogy a bírálóbizottság kevésbé téve- 
dett volna, ha az idén mind a három produkciót jutalmazza Arany Ba-
bérkoszorúval, ám másik elbírálók hibája volt, hogy tavaly és tavaly-
előtt az arra érdemesek mellett vagy helyett az érdekteleneknek is ju-
tott a koszorúból. 

Az említett három előadás mellett még egy színpadi varázslatot lát-
hattunk: a Hobitot (belgrádi Boško Buha Színház). A sok érces gondolat 
mellett igazán kikapcsolódhattunk a sárkány-, giliszta- és minden más 
állatsereglet ízes-díszes jelmezében-díszletében. Sokkal tömörebb volt dísz-
let- és jelmezmegoldásában a Kvartett (ljubljanai Szlovén Nemzeti Szín-
ház, Kisszínpad). Eduard Miler rendezésében a lényegszínház, a színház 
eddigi történetének s űrített váza lépett előtérbe és pusztán a hang- és a 
mianika segítségével juttatta el üzenetét a közönséghez. A koncentrált 
színpadi erőt még inkább felfokozta az avítt, méltóságteljes beszéd és 
a mondanivaló — az érzéki sivárság, ösztönvilág mosdatlan szavainak 
használatából eredő  ellentét. Ebben az előadásban már (vagy még) a 
régi MES emléke izzott föl. 

A belgrádi Egyetemista Központ társulata is megfelel ő  fogódzót ta-
lált, amikor Becket A játszma vége című  darabját punkosította. A mo-
torberregésb ől és széles gesztusokból a dráma újfajta .értelmezése szü 
letett kegyetlenül markáns vonalvezetéssel. 

Az újvidéki Promena társulat rendez őjének, Haris Pašovićnak a 
megközelítése egészen másfajta. Luis Bunuel Hamlet című  produkciója 
a szürrealizmus törvényei szerint parttalan és látszólag ésszer űtlen szer-
kezeti egységek halmaza — és a rendező  keze az, ami kihúzza bel őlük a 
lényeget —, mert hogy itt is arról van szó, hogy •a színház mennyire ön-
álló forma. Ha legalább annyira önálló, mint abban a zseniálisan meg-
komponált jelenetben, amelyben Hamlet saját anyját szüli a világra, ak-
kor a színpadi gondolat autentikusságában a legmélyebben hinnünk kell. 
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Ez utóbbi megállapításunk immár bevezet ője a MES jövőjére vo-
natkozó gondolatainknak. Így, ahogy van, a Jugoszláv Színházak Feszti-
válja a szürkeségbe vész. De ha• a színházi mozgások b űvkörében tovább 
akar érvényesülni, le kell mondania az eleve elrendeltségről és helyet kell 
adnia minden színpadi forma releváns képviselőinek, elsősorban az újító 
szándéktól vezérelt, esztétikailag .  kiforrott előadásoknak Ez tette igazán 
hatásossá a hatvanas és hetvenes évek MES-ét és err ől nem szabad 
lemondania a nyolcvanas években sem, mert akkor a jugoszláv színját-
szás gazdagításáról mond le. Másrészt viszont a lehet őséget, amelyet a 
hazai színjátszás vitalitása biztosít, jobban ki kell használnia -- azzal 
például, hogy leszűkíti a válogatást és egyetlenegy programban versenyez-
teti a darabokat. Az olyan üstöküknél el őrángatott meghatározások, mint 
a „születőben levő  színház" vagy „az időszerű  színházi vonulatok", inkább 
csak arra jók, hogy leértékeljék a kísérleti eredményeket, mintsem hogy 
azokat igazán a fesztivál részévé tegyék. Amíg ez nem valósul meg, a 
MES a hasbeszélés és nem a tiszta artikuláció fesztiválja lesz. 
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CSORDÁS MIHÁLY 

A REALIZMUS BŰVKÖRÉBEN 
AZ ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ KÉT BEMUTATÓJARÓL 

Nem célunk egymáshoz hasonlítani az újvidéki együttes két legutóbbi 
bemutatóját, de bennük a számos közös szándék és törekvés az egyikr ől a 
másikra, majd vissza vonzza tekintetünket. Nemcsak azért, mert akadt 
színész,' aki mintha az Anerában „megkezdett" alakítását „folytatta" volna 
az Egy kis udvarházban, hanem azért is, mert mint a nap körül kerin-
gő  bolygók, tőle távolságot tartva és mégis a közelségében maradva — a 
realizmus bűvkörébe került mindkét el őadás, tendálva a metafizika felé... 

A törekvések és lehetőségek Ivo Brešan drámájának a színpadra 
vitelekor mutattak teljesebb összhangot, Ignacy Witkiewicz m űvének az 
előadásakor viszont messzesodródtak egymástól. Az els ő  esetben a ren-
dező  és a színészek a szerényebb lehet őségekkel is maradéktalanul éltek; 
a második esetben a nagyobbakkal is alig. Am törekvéseik egyaránt az 
Újvidéki Színház „modern hagyományainak" az őrzésére irányultak. 

AZ ÚJ PHAEDRA 

Két Brešan-dráma is „eljutott" az idei Sterija Játékokra, még töb-
bet játszanak országszerte . a színházak. Közéjük sorakozott fel most az 
újvidéki is, méghozzá egy olyan produkcióval, amely csak növelheti a 
szerző  hírnevét, szégyent semmiképpen sem hozva rá. 

Dimitar Sztankoszki neves macedón • rendez ő  tiszteletben tartotta 
Ivo Brešan írói elképzeléseit, s mindazt meg őrizte előadásában a drámá-
bál, ami annak erőssége volt: a nyers naturalizmust, a realista ábrázolás-
módot, a cselekményességet. Ezek révén kapcsolódik a darab a szöveg-
hez; elvontságában pedig szinte korrigálja azt, áthidalva benne a túlírt 
részeket. 

A rendező  tehát modernizálta Brešan realista alkotását, nem_ foszt-
va meg lényegi sajátságaitól, de biztos ösztönű  révkalauzként kormányoz-
va hajóját olyan vizekre, amelyeken az még nem járt: a groteszk és morbid 
mély medrű  öbleibe. Ezáltal marad a dráma az, ami volt, mégis gazda-
godik formailag, új utakat nyitva a képzeletnek. A világa ugyanis térben 
és időben is igen kiterjedt; szintézise mindennek, ami emberi: Angira, 
Brešan hősnője, egyszer feddhetetlen jellem ű  leány, aki mer és tud szépet 
álmodni, máskor pedig gátlástalan nőstény, aki a mostohafiára vet sze-
met. Éppen mint Racine Phaedrája, szerelmes lesz a férje gyermekébe, 
miután hozzájárult házastársa, az egykori partizánparancsnok, majd köz-
ségi elnök elveszejtéséhez. Mennyi-mennyi emberi konfliktus rejlik ebben 
a női sorsban, különösen így, mai életünkbe vonva a kusza küls ő  történések 
szálait! Mert — ha szeretnénk is sokszor az eseményekkel magyarázni 
tetteinket — erényeink és gyöngéink valójában csakis bels ő  énünknek 
a tartozékai, és azokat tulajdonképpen még az életünket fenyeget ő  erő -
szakkal sem magyarázhatjuk megnyugtatóan. Az árulás akkor is árulás, 
ha bármiféle kényszerre szánjuk rá magunkat — mondja Bresannal szólva 
a rendező  —, és semmiféle nagy ügy szolgálatában sem lehet igazán indo-
-kalt. 

Bonyolult erkölcsi kérdéseket feszeget hát Dimitar Sztankoszki iz-
galmas előadása, és teszi ezt a ma fénykorát él ő  politikai dráma pozíció-
jából, mégsem téve engedményt a „m űfaj"-nak. Ha már a mese szerepl ő i 
nem vitatkozhatnak a mindenható politikával, hát vitatkozik vele az író 
és •a rendező, ugyanennek a politikának az érdekében, a tiszta erkölcsi-
ség nevében. Hol, mikor lépi át az ember azokat a határokat, amelyeken 
túl már csorbítja önmagát, megtagadja eszményeit? — kérdezik. 
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E sorsszerűség zsákutcáiba különösen alkalmas írónak és rende-
zőnek is egy fiatal nőt elvezetnie, aki álmait a világ elé lobogtatva „veszi 
el" •a korral haladni nem tudó feleségét ől a magánál jóval idősebb par-
tizánparancsnokot. Ám az álmai „becsapják" Anerát, mert ezek az álmok 
illúziókon s nem a hús-vér elevenség ű  életen alapultak. Az ellentmon-
dásos házassággal együtt vállalt helyzet sem kedvez Aneránák, de nem ked-
veznek a fiziológiai törvényszer űségek sem: Lovre — gondolkodásában is — 
rohamosan öregszik, már nem elég vonzó az ifjú n ő  számára. Aztán a 
hősi korszaknak is vége — az ötvenes években nehezebb megállnia Lovré-
nak a sarat, mint a negyvenes évek els ő  felében volt, amikor még bizto-
sabban tájékozódott az élet nagy dolgai között... 

Ivo Brešan a politikát jelöli meg mint az emberi sorsok irányítóját, 
mint olyan hatalmasságot, amely ellen kevés az egyén ereje. Az ókori 
görög drámák istenei voltak hozzá hasonlóan félelmetesek, csak azokat 
meg lehetett engesztelni. A politika nem kegyelmez áldozatainak. 

Az Anera hőseinek sorsa is nyilvánvalóan a mindenható politikától 
függ addig, amíg más tényezőknek (így az érzelmieknek) alá nem rende-
lik a bennük rejlő  politikarészecskéket, és nem roppannak ezért össze. 
Lovre községi elnök alig körvonalazott figurája körül kezdenek gy űrűz-
ni az események, de a továbbiakban már nem érdekes ez a figura sem 
az író, sem a rendező  számára — azt vizsgálják, ki hogyan viszonyul 
hozzá; hozzá, aki képvisel ugyan valamit, de ezen túl már semmit sem 
tesz, tehet. 

A drámából megtudjuk, vagy inkább megsejtjük, hogy az egykori 
ideál, Lovre, sztálinista elvei miatt „bukik le"; ennyi indok kell csupán 
a mű  kompozíciójához. Az már nem derül ki egyértelműen, hogy hamis 
vádak alapján tartóztatták-e le, vagy valóban meggy őződéses híve volt a 
Tájékoztató Irodának. Ám akár így, akár úgy történt, betölteni már sem-
miképpen sem tudja Anera világát, tehát valamiféle bukás mindenképpen 
vár rá. Hogy a politikával szemben is vereséget szenved, az csak növeli 
tragédiáját, mint az is, hogy végül elmezavar lesz úrrá rajta. Életét a 
groteszk eszközeivel ábrázolja Dímitar Sztankoszki, úgy tartva őt szín-
padán, mint olyan árnyékfigurát, aki meghúzódik az egyéb, fontosabb, 
vérpezsdítőbb események mögött. Ezek pedig gyökerükben sokkal mé-
lyebbre nyúlnak le az emberek bens őjébe. 

Ki szenved hát inkább ebben a drámában: vajon az, akit megcsal-
nak, vagy inkább azok (a feleség és a férj fia), akik szerettüket megta-
gadják, s aztán megbomlott elmével újra látják? Markijollal, a lázadó ifjú-
val, gyorsan végez az író: motorkerékpáron küldi a halálba. B űnhődnie 
igazán egyedül Anerának kell, a b űnös szerelem kezdeményezőjének. Min-
dent akart, mindenért nagyon nagy árat fizetett,. és végül minden nél-
kül marad. 

Sok gonddal megrajzolt nőfigura az Aneráé. A megformálásában rej-
lő  nagy lehetőségre Ladik Katalin is ráérzett, és élt is ezzel a lehet őség-
gel. Nem a mesére, hanem a mögötte tudható lelki zajlásokra figyelt, 
Anerát olyan nőnek mutatva meg, aki csak addig tudja, mit csinál, amíg 
kész sablonok szerint cselekedhet, ám. mihelyt a saját fejével kellene. 
gondolkoznia, eltévelyeg, elbizonytalanodik. Illúziók nélkül képtelen az 
életre. A színésznő  a formai elemek garmadájával járul hozzá a játék szí-
nezéséhez, élete egyik legjobb, legteljesebb, legegyenletesebb alakítását 
nyújtva. 

Pásthy Mátyástól nem kérte szerepe a belülr ől való megélés ilyen 
magas fokát, hanem inkább a morbid és groteszk gesztusok-mozdulatok 
feletti uralkodást: Lovrejáról vallomásos jelenetei után már azt kell hin-
nünk, hogy jól ismerjük, hogy sok mindent tudunk az életér ől, pedig ah-
hoz igen kevés az id őnk, hogy tragédiáját átláthassuk, okait megérthessük. 
Pásthy megtébolyodott községi elnöke mégis hiteles figura — megjelení-
tése igen kiemelkedő  színészi teljesítmény. 

Bakota Árpád a humor hangján szólal meg természetesen, míg a 
„komoly jelenetekben" modorosabb. A helyzetkomikumot élez ő  fiatalos 
gesztusai megnyerőek. 
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Rövid Eleonóra Šimicája kevés vonással, de szerencsésen vázolt n ői 
arc, melyet csak akkor látunk karikatúrának, ha van humorérzékünk: Ti-
pikus érdekember, aki nem érti azt, ami körülötte történik, de jól tud a 
zavarosban halászni. 

Ábrahám Irén Perlája és Szilágyi Nándor Gustéje olyan h őse a tör-
ténetnek, akinek a megszemélyesítésekor kizárólag a színpad hagyományos 
stíluseszközeihez nyúlhattak a színészek. Alakításuk eléggé egysíkú, jel-
legtelen lett. 

Marina Čuturilo díszlete hangulatteremtő  hatásával idomul a mor-
bid játékhoz. Branka Petrovi ć  jelmezei egy reálisabb világ kellékei: az Öt-
venes évek divatját idézik. 

EGY Nő  ÉS A TöBBIEK 

Mondhatjuk így is. Igazi szerep a Witkiewicz-m űben csak Kerekes 
B. Valériának, a kísértetként is a férfiak kedélyeit felajzó kikapós anya 
alakja megformálójának jutott. A többiek lényegesen kisebb és jelenték-
telenebb szerepet kaptak Hernyák György rendez őtől, aki egyszerű  kis 
paródiaként értelmezte a század húszas és harmincas évei neves lengyel 
írójának ezt a szürrealisztikus, helyenként morbid színm űvét, amelynek 
az előadása így eléggé hagyományosra sikeredett. Félreértés ne essék: ez 
önmagában korántsem fogyatékossága a darabnak, de az már annál in-
kább, hogy a -játék nem lép ki a szűkre szabott keretek közül. A rendezői 
koncepčió a felfedezésen alapul: Witkiewicz tulajdonképpen Tadeusz Rit-
ner Egy kis házban című  művének a meséjét parodizálta, August Strind-
berg Kísértetszonátájának az ihletésében. S ha itt megállunk, már el is 
szalasztottuk az alkalmat az igazi nagy felismerésekre — mindez körül-
ménye csupán a mű  keletkezésének; de nem az egyedüli indítéka. Mert 
az sokkal mélyebben rejlik a korabeli lengyel valóságban. 

Ám Hernyák György kis szereplőgárdája mégis megajándékozta a 
közönséget néhány sikeres jelenettel, el őadásrészlettel. Persze ki-ki kicsit 
„a saját feje után megy" a darabban, ágy aztán a játékstílusok keveredése 
születik meg. Már amikor a nem túlságosan szerencsés indítást figyelve 
leszögezzük magunkban, hogy a modern és a realisztikus stílussajátos-
ságok diszharmóniája jellemzi az elénk táruló képet, elhangzik a színpadon 
a civilizált világ zűrzavarát jelképezni kívánó pisztolylövés, és egy teljes 
váltás következik be a játékban. A pantomim megnyilvánulásait realisz-
tikus képek követik, hogy aztán víziók kerüljenek sorra ... Keressük hát • 
a rendezési elvet, amelynek a szellemében mindez zajlik. 

Pedig izgalmas feladat lehetett volna akár csupán a színm ű  alap-
kérdését boncolgatni: a lélek mélyén rejl ő  érzéseket firtatni, a férfi és 
nő  viszonyának összetev őit elemezni. Miért ragadhatott hát meg az új-
vidéki együttes a valós és álombeli világok egymásba ötvözésénél, s nem 
követte távolabbi tájakra is az írót, aki a századel ő  avantgardista mozgal 
mainak volt a vezető  egyénisége, s valóban mestere a paródiának, ám an-
nak szövetébe beleszőtte a morbidot, a groteszket és sok más .stílusele-
met is. 

A valós és valószerűtlen történések egymásb:a szövése azonban ér-
dekessé teszi Hernyák György produkcióját. Vele már nem is az után 
tudakozódunk, hogy vajon természetes halállal halt-e meg Anasztázia, a 
ház szépséges asszonya, két gyermek anyja, hanem inkább áz iránt, hogy 
milyen ember volt, mi késztethette arra, hogy férjét megcsalja, és éppen 
az alázatos Kozdrón Ignác gazdatiszttel, azzal a nyomorúságos emberrel, 
aki semmilyen mérce szerint sem számíthat leányálomnak. Anasztázia va-
lamiért nagyon meggyűlölte az életet — tudjuk meg Hernyák rendezéséb ől. 
Ám vajon miért? Közben minden úgy történik, mint annak el őtte: az anya 
kísértetként továbbra is jelenlev ő  tagja a családnak, játszik leánykái-
val, de ... De kísérteti mivoltában rábeszéli őket arra, hogy megmérgezzék 
magukat, és vele az álomvilágba távozzanak. Talán mert annyira rossz véle- 
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ménnyel volt világunkról., talán csupán azért, hogy állandóan velük lehes-
sen? Ki tudja, miért. E tette erkölcsi vonatkozásait tovább feszegethette 
volna az előadás. 

Marad hát számunkra színházi élvezetnek a színészek helyenként 
igazán magas szintű  játéka. Ez persze nem túlságosan sok, de elsikla-
nunk felette mégsem szabad. Különösen nem Kerekes B. Valéria; Banka 
Gabriella és Rövid Eleonóra alakítása felett. 

Kerekes S. Valéria a kísértet—anya---Anasztázia hármas szerepében 
egy izgalmasan szép, férfibolondító, de enyhén infantilis n ő  figuráját va-
rázsolja elénk. Sokáig hiszünk ártatlanságában, de aztán rádöbbenünk 
romlottságára. A színésznő  finoman árnyalja a figurát, éppen úgy, ahogy 
a mese megköveteli. 

A két gyermeklányt alakító Banka Gabriella és Rövid Eleonóra je-
leneteiben újra meg újra felvillanyozza a közönséget: a helyzet- és jellem- .  
komikum mestereiként mutatkoznak meg. Összjátékuk sokkal teljesebb, 
mint a darab más szerepl őié. Könnyedén, önfeledten játszanak, élvezve a 
bohóckodást, a feléjük irányuló figyelmet. 

Soltis Lajos, Banka János és Bankfa Lívia szerepformálása már sok- . 
kal nagyobb . hullámzást mutat: percekig uralják a színpadot, aztán vá-
ratlanul visszacsuklik alakításuk. Bakota Árpád, Ábrahám Irén, Törköly 
Levente és Szilágyi Nándor számára az el őadásban való részvétel kihaszná-
latlan lehetőségnek maradt meg. 

Balla Ildikó főiskolai hallgató díszletei és Annamária Mihajlovi ć  jel-
mezei túlvilági hangulatot árasztanak, igen tetszet ősek, de igazi funkcióju-
kat nem töltik be. 

Mi marad meg bennünk Hernyák György produkciójából? Egy n ő  
küzdelmeinek és a többiek puszta jelenlétének az emléke. 

Ivo Brešan: ANERA. Dráma. Fordította: Vajda Tibor. Rendezte: Dimitar Sztankoszki. 
Szereplők: Pásthy Mátyás (Lovre), Ladik Katalin (Anera), Ábrahám Irén (Perla), Bakota Ár-
pád (Markijol), Rövid Eleonóra (šimica), Szilágyi Nándor (Guste). Fellépnek még: Banka 
Lívia fh., Faragó Edit fh., Banka János fh. és Törköly Levente fh. Díszlettervez ő: Marina 
Cuturilo. Jelmeztervező : Branka Petrović .. Zeneszerző: Ljubcso Konsztantinov. Bemutató 1985. 
február 7-én, csütörtökön, az Újvidéki Színház színpadán. 

Stanislaw Ignacy Witkiewicz: EGY KIS UDVARHÁZBAN. Színm ű . Fordította: Keré-
nyi Grácia. Rendezte: Hernyák György. Szerepl ők: Soltis Lajos (apa—Némilek Diapanáz), 
Banka Gabriella (Zoska), Rövid Eleonóra (Amálka), Bakota Árpád (Kuzin—Pasiukowski Szó-
dor), Ábrahám Irén (unokahúg—Wasiewicz Anette), Kerekes B. Valéria (kísértet—anya—Wasie-
wicz Anasztázia—Némilekné), Banka János (Kozdrón Ignác gazdatiszt), Törköly Levente (Ma-
szejko József gazdatiszt), Banka Lívia (szakácsn ő--Töklött Orsolya), Szilágyi Nándor (kuk-
ta—Baktati Marci). Díszlettervez ő : Balla Ildikó fh. Jelmeztervező : Annamária Mihajlović . 
Mozgáskompozíció: Ivan Klemenc. Zeneszerz ő : Hrvoje Tikvicki. Bemutató 1985. március 30-án, 
szombaton, az Újvidéki Színház színpadán. 

443 



DUDÁS KÁROLY 

MIT TEHET AZ ÍRÓ? 
A JUGOSZLÁV liRÓSZÖVETSÉG IX. KOGRESSZUSÁRÓL 

Majd csak az elkövetkez ő  hónapok, évek adják meg rá a végső  választ: 
volt-e igazán haszna az Üjvidéken megtartott írókongresszusnak, ame-
lyet már kezdete előtt sokan kikiáltottak a remény kongresszusának; ki-
csíráznak-e, hoznak-e termést az itt elszórt magok, vagy hiába irányult 
rá az országos figyelem, hiába hangzott el a sok-sok ihletett, kemény 
vagy éppen végletesen éles felszólalás; minden marad a régiben? Mint 
amikor a tóba hajított k ődarab nyomán gyűrűzni kezd a felszín, aztán 
gyorsan a semmibe vesznek a hullámocskák, s ismét sima és mozdu-
latlan lesz a víztükör. Beszéljenek csak az írók, legalább jól kikiabálják 
magukat, s utána egy ideig nyugton maradnak. hallottam az ülések szü-
netében egy nem író embertől. Hetilapunk, a NIN pedig a Nedeljna Dal-
maciját idézve felhívja a figyelmet Stipe Suvar ismert társadalmi-politi-
kai munkás egyik „elszólására": „Ennek az országnak senki • nem tud 
ártani, így egy maroknyi prepotens író sem_ Nem szabad ugyan őket 
lebecsülni, de bármely pillanatban elbánhat velük egy . csapat katona:" 
Hál' istennek, ilyen irodalmon kívüli beavatkozásra Újvidéken nem ke-
rült sor. Már csak azért sem, mert a rengeteg felszólalásból egyértel-
műen azt lehetett leszűrni, hogy az írók mé.g véletlenül sem ártani akar-
nak ennek az országnak, hanem éppen ellenkez őleg: a hasznára akarnak 
lenni. Úgy a hasznára lenni, persze, hogy a saját mostoha sorsukon, ál-
datlan helyzetükön is javítsanak valamicskét. Ennek a törekvésnek a 
bátor . és pontos megfogalmazását adta bevezet ő  referátumában Kole 
Csasule, a Jugoszláv Írószövetség eddigi elnöke: 

„Mi elismerjük a forradalom jogát, hogy védekezzen, hiszen részei 
vagyunk védelmének. Amivel nem értünk egyet, s amit határozottan el-
lenzünk, az a forradalom bizalmatlansága saját alkotó szellemi er ői iránt. 
Nehéz és keserű  a sorsa annak a forradalomnak, amelyet megdönthet . 
egy vers, egy színiel őadás vagy egy túlkapás ... Irodalmat alkotunk és 
nem követelünk a számára mást, mint azt, hogy osztozhasson a társult 
munka többi részének sorsában. Nem követelünk kiváltságokat; de nem 
fogadjuk el a leckéztetést, a lebecsülést sem ... Minden afférnál, betil-
tásnál jobban korlátozza a művészi alkotás szabadságát az, ha egy szo-
cialista önigazgatású közösség így megalázza saját íróját." • 

A kongresszus egyik leglényegesebb és legérzékenyebb kérdésével, 
az alkotószabadsággal kapcsolatban még hozzátette: illúzió azt gondolni, 
hogy a bürokraták korlátozhatják, betilthatják az irodalom, az alkotás 
művészi tettének szabadságát. Legyenek bármennyire is hatalmasak, ve-
gyenek kezükbe bármilyen eszközöket, a bürokraták, az etatisták, a ha-
talom bitorlói tehetetlenek maradnak. Az írók laboratóriuma hatáskö-
rükön kívül marad.,  

Jevrem Brković  költő, Crna Gora-i küldött beszámolójában hasonló 
húrokat pengetett. Mint a társadalom minden tagja, az író is olyan tár-
sadalmi lény, akinek joga van válság- és minden más helyzetben meg- 
mondani azt, amit gondol, amit .érez; tekintet nélkül arra ;  hogy ez a 
meglátása, nézete vagy érzése beilleszkedik-e azoknak a hivatalos gon-
dolatmenetébe ;  akik úgy vélik, hogy egyedül ők felelősek a társadalom 
sorsáért. 

A társadalom és az írástudók sorsáért aggódók népes kórusában a 
legtisztább hang talán Vesna Parunnak, az egyik legrangosabb jugoszláv 
•költőnőnek a hangja volt. A csaknem egy évtizednyi id őre a hallgatás 
vastag falú, nehéz tornyába vonult költőnő  nemes lírával átitatott, múl-
tunkból, jelenünkből;  jövőnkből egybeszőtt kitárulkozását osztatlan elis-
merés fogadta, sokak szerint őszinteségben, mélységben, szókimondás- 
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ban íróink közül ő  ment el legmesszebbre ezen a kongresszuson, övé volt 
a legjelentősebb felszólalás. Nem véletlenül javasolta a küldöttek egy 
csoportja, hogy a kortársaihoz intézett forró vallomását fogadják el kong-
resszusi kiáltványnak. 

„Végzetes félreértésr ől van itt szó rendez ő, színész és műszaki sze-
mélyzet között. Az elhalni készülő  állam és a soha éberebb államalkotó 
között, Az apolitikus honpolgár és a politika megszállottja között. Az 
állam egyszerre fontosabb lett a benne él ő  embernél, a kollektív öntu-
datlanság az egyéni tudatnál... Előttünk áll Ibsen Solness építőmesteré-
nek ég felé meredő  ferde tornya, mindannyian látjuk, hogyan imbolyog, 
de önigazgatási színházunk deszkáin nyoma sincs a szerencsétlen épít ő-
mesternek — ez nyilvánvaló. Senki nem lép ki a sorból és nem kiáltja 
el magát: én vagyok az a bűnös Solness!" 

Mindezekből a megnyilatkozásokból — amelyeket a hasonlók tö-
megéből emeltünk ki — egyértelműen látszik: ahogy azt már ió el ő-
re sejteni lehetett, a kongresszuson az irodalom, a m űvelődés társadal-
mi-politikai dimenziói kerültek el őtérbe. Nem is történhetett másként, 
hiszen az igazi alkotók nem zárkózhatnak be oéhük sz űkre méretezett, 
steril elefántcsonttornyába, nem határolhatják el magukat és m űveiket 
a társadalmi valóság mind sürgetőbb és fenyegetőbb kihívásaitól; nem 
esztétizálgathatnak angyali nyugalommal, amikor fejük felett ég a ház. 
Szomorú, hogy egyesek túllépve minden határt, id őről időre politikai 
csatározások, személyes leszámolások hadszínterévé változtatták az „in-
tellektuális parlamentet." Szerencsére a kongresszusra mégsem ők nyom-
ták rá a bélyeget, hanem azok az írók, akik felel ősségteljesen, alkotó 
módon szóltak hozzá korunk leglényegesebb irodalmi, m űvelődési és tár-
sadalmi kérdéseihez. Emberi és írói méltóságuk megőrzésével, ahogy azt 
már műveikben és közéleti szerepléseikben megszokhattuk t őlük. 

~ 

Nagy visszhangot keltett, néhány heves reagálást is kiváltott Miod-
rag Bulatovićnak, a Szerb Íróegyesület elnökének, a neves regényíró-
nak Kongresszustól kongresszusig című  beszámolója, amely egyebek kö-
zött valamiféle nemzetek és nemzetiségek feletti, különböz őségeket és 
sajátosságokat •egybemosó „egység" nevében leckét próbált adni jugoszláv-
ságból. „Aggódunk, hogy Jugoszlávia minden szempontból fel van apróz-
va, hogy az érdekek pluralizmusa az érdekek' paroxizmusává lett. Nincs 
már egységes piacunk sem a könyvek, sem az eszmék számára. A szepa-
ratizmus és a nacionalizmus, a frakciózás .és az autonomizmus hajszo-
lása tölt be. mindent." 

Ciril Zlabec, a Jugoszláv Írószövetség új elnöke ezzel kapcsolatban 
kifejtette, hogy nem minden különbséget, sajátosságot kell eleve defor-
mációnak, kilengésnek, ellenséges magatartásnak bélyegezni. Számolnunk 
kell ezekkel a nemzeti és nemzetiségi különbségekkel, sajátságokkal,. s 
akkor az együttműködés egy magasabb szintjén ezek kiegészítik, gazda-
gítják egymást. 

Rexhep Qosja kosovói küldött pedig így replikázott: 
„Egyetértek azzal, hogy az írónak mindig a szabadság pozíciójáról 

kell szólnia, ahogyan Miodrag Bulatović  kolléga is mondja, de talán min-
den ember és minden nép szabadságának pozíciójáról — azonban ez nem 
derül 'ki beszámolójából ... Az utóbbi időben megfeledkezünk, és egyre 
kitartóbban feledkezünk meg Leninnek a kisebb és nagyobb nemzetekre 
vonatkozó elméletéről és az egymáshoz való viszonyulásra vonatkozó né-
zeteiről ... Olyan kórban élünk, amelyben növekszik a politikai filozó-
fia leplezetlen híveinek száma — mint a hottentótta, akitől a hittérítő  
megkérdezi, hogy mi a jó és mi a  rossz, és aki azt feleli: jó az, ha mi 
raboljuk el az ellenség asszonyait, és rossz az, ha ők raboljak el a mién-
ket. A történelem és á valóság arra tanít bennünket, hogy az alkotósza-
badságot különféleképpen értelmezzük és a gyakorlat is eltér ő ." 
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Bányai János az irodalomról és a területi elkülönítésr ől elmondta: , 
nem minősíthető  regionálisnak, tehát mellékesnek sem a nemzetiségek, 
sem a nemzetek irodalma. Függetlenül attól, hol íródik a m ű, ha annak 
intellektuális, szellemi és emberi potenciálja képes igaz értéket létre-
hozni — regionálisnak nem bélyegezhet ő . 

A kongresszuson természetesen sok szó esett azokról a „kevésbé po-
litizált" kérdésekről is, a sorskérdésekről, amelyeket az írók még a kong-
resszus előtt felvázoltak maguknak. Az alkotó és az alkotás súlyos anya-
gi és társadalmi helyzetér ől, az általános kulturális szint aggasztó mérv ű  
csökkenéséről, a köztársasági és 'tartományi íróegyesületek együttm űkö-
déséről, valamint a külfölddel való együttm űködés elsorvadásáról és az 
ebből adódó bezárkózás veszélyeir ől, a könyvkiadás, a könyvterjesztés és 
a könyvtárak nehéz helyzetéről, oktatási rendszerünk tartós hullámvöl-
gyéről. Ezzel az utóbbi kérdéssel kapcsolatban az írók kongresszusi üze-
nete kimondja: „Az iskolareform szellemi sivataggá változtatta a tanter-
meket ... Ahelyett, hogy az ifjú nemzedéket megtanítanánk érezni és 
gondolkodni, fantázia nélküli nemzedéket kreál az oktatás. Az alkotó 
képzelet hiánya — ennél nagyobb szerencsétlenség nem érhet egy társa-
dalmat. Az ilyen társadalomnak nincs jövője; de jelene sincs. Az ilyen 
társadalomnak a múlt is hátat fordít. Az írók gyermekeik és szüleik ne 
vében, társadalmunk és fejl ődésünk nevében követelik az egész, különö-
sen pedig a középfokú szakirányú oktatás és nevelés halaszthatatlan re 
formját. Az anyanyelv és az ,irodalom oktatásának vissza kell adni azt a 
helyet, amely minden civilizált társadalomban-megilleti." 

Érdemes még elidőzni ennél az írókongresszusi. kiáltványnál: 

„Az író könyvében, könyvéért, könyvével él, s jó lenne, ha könyvé-
ből élhetne. A 'könyvet azonban megadóztatják, megvámolják, áruvá te-
szik, kiütik az ember kezéből. Az olvasó nélküli könyv nem létező  könyv, 
až ilyen könyvet írója nem létez ő  író. A könyv nélküli ház nem otthon." 

És végül a kiáltvány legelső, tehát legfontosabbnak is" tartott pontja: 

„Az író korának és társadalmának lelkiismerete. Joga van a - kétely-
re és a . ,reményre. Mint .hívő  és kétkedő . embernek, joga van rá, hogy tár-
sadalmának alkotója és bírálója legyen. Felel ős-e és milyen. mértékben 
felelős a jugoszláv író az előállt válságos • társadalmi helyzetért? Volt-e 
rá igazi alkalma, hogy felelőssé váljon?" 

Az írók tehát elmondták a magúkét. Tehet-e ennél többet az író? 
Most már a társadalmon a sor, hogy tegyen valamit annak érdekében: a 
vízbe dobott kődarab nyomán támadt hullámok ne vesszenek a semmibe. 
nyomtalanul, s ne váljon ismét mozdulatlanná a bajokat elfed ő  víztükör. 
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HARMINCÉVES A RUKOVET - 

Egy folyóirat életében harminc év nagy id ő  — alkalom arra, hogy kultú-
rát, irodalmat teremtsen maga körül. Lehet tiszta viz ű  forrás, amelyhez 
közel hajolnak a szomjúhozók, mint gyermekkorunkban tettük a min-
dig vágyott iskolai kirándulásokon. Mielőtt ajkunk a hűs víz színéhez 
ért volna, arcunat egészen közel pillantottuk meg a csillámló tükör-
ben ... 

Ekként pillanthatunk testvérfolyóiratunk, az Üzenetnél kétszerte id ő-
sebb Rukovet forrásvizébe most, jóíz űen kortyolva a hűs folyadékból ... 
Érezzük is mindjárt: oltja a szomjunkat! 

Valamely tájon a tiszta vizű  forrás létezésének hamar híre megy. 
Így a Rukovetnek is. Országszerte tudnak törekvéseir ől, amelyeket az. 
irodalom értői mindig kitüntetett figyelemmel fogadtak: hidat építeni 
nemzetek és nemzetiségek irodalmai között. Eleinte csak az ilyen érde-
kű  próbálkozásairól szereztünk tudomást és rokonszenvvel figyeltük őket, 
ám egyszer csak rádöbbentünk: a Rukovet szerz ői oly biztonsággal tá-
jékozódnak az egymás közelségében él ő  és fejlődő  kultúrákban, így a 
jugoszláviai magyarok irodalmiban is, mint maguk ezeknek a kultúrák-
nak a legjobb szakemberei-alkotói. 

Észre kellett hát. vennünk: a Rukovet kapui mindig nyitva állnak 
a jó szándékok. és nagy akarások el őtt, s ablakaiból messzire lehet el-
látni Európára. 

Nem most, már évekkel ezelőtt észre is vettük: a hídépítés orszá-
gos, sőt európai hírű  mesterei gyülekeznek e körül a kéthavonta megje-
lenő  szabadkai folyóirat körül, s tudnak, mernek vállalkozni a csoda-
tevésre: szivárványként átívelni id őbeli s térbeli távolságokat. A Szentele-
ky-díjak bíráló bizottsága hát a Rukovetnek ítélte oda a Bazsalikom-díjat a 
fordításirodalom ápolásáért, jelezve, hogy Vajdaságban a legszámottev őbb 
fordítói teljesítményeket éppen e folyóirat lapjain fedezte fel. 

Nevezetes tematikus összeállításai közül hadd emlékeztessünk csak 
az 1983. évből a marxizmus elméletének és gyakorlatának szentelt, vagy 
a szabadkai költ őket és írókat felsorakoztató számokra! 

Ha egy lap életében beszélhetünk nagy korszakokról, akkor a ta-
valyi évet, mindenképpen a Rukovet története • egyik legeredményesebb 
esztendejének minősíthetjük — három kivételes gonddal elkészített te-
matikus összeállítás fémjelzi. A Suboti čke novine munkaszervezetébe tár-
sult Rukovet e számai a szabadkai kiadói tevékenység csúcsteljesítmé-
nyei voltak, és értük •a szerkeszt őség megkapta a Községi Művelődési 
Önigazgatási Érdekközösség Bodrogvári Ferencr ől elnevezett díját. 

A Rukovet példányait kezébe véve az olvasó meggyőződhet róla: 
tudunk immár számolni a saját értékeinkkel, méltóképpen ünnepelni iro-
dalmunk évfordulóit, eseményeit. A tavalyi évi els ő  szám átfogó képet 
nyújt Sinkó Ervin életművéről, a harmadik pedig a Híd folyóirat öt év-
tizedes jubileumát jelöli meg rendkívül gazdag dokumentumanyaggal, ér-
tő  feldolgozásokkal és Hangya András képeinek reprodukcióival. Az ötö-
dik szintén tematikus válogatás a mai vajdasági költészet kit űnő  anto-
lógiája. 

A megjelenésének harmincadik évfordulóját ünnepl ő  Rukovet sok-
oldalúságáról beszédesen vallanak ezek a most szinte kapásból megemlí-
tett számai, amelyek bármelyik hazai -és külföldi könyvtárnak féltve ő r-
zött, sokat forgatott darabjai lesznek. 

A tiszta vizű  forrás létezésének messze terjedt hát a híre. A tekin-
tet követi a kicsiny ér vonalát visszafelé az id őben, s azután a jövőbe 
réved. A jövőbe, amely további nagy vállalkozásokat, új küzdelmeket és 
eredményeket sejtet.  

_Ezeket kívánva is köszöntjük a Rukovetet jubileumán! 
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4L VA S ÖNAPL Ó  

VÁLTOZÓ VILÁGUNK KRÓNIKÁI 

MOJZES ANTAL: Mukásmozgalom Bajorokon. 
Subotičke novine, Szabadka, 1984. 

JOSIP KLARSKI: Crveni pesak. 
Subotičke novine, Szabadka, 1985. 

Egy induló sorozat első  füzeteinek bemutatására (netán értékelésére) vál-
lalkozni mindig nagyobb kockázattal jár, mint egy elszigetelten megje-
lent művet fellapozni, ajánlani (vagy nem ajánlani) a könyvespolcra; až 
utóbbi csak önmagáról és önmagáért beszél, az el őbbiek a sorozat továb-
bi kiadványainak ígéretét is magukban hordozzák. Ezzel a dilemmával 
találja magát szemben az is; • aki a Suboti čke novine gondozásában kia-
dott Monográfiák—Monografije sorozat első  két füzete felett meditál. 
És, tépelődését semmivel sem teszi könnyebbé, hogy a flüzetek jórészt egy 
olyan kor és olyan világ krónikáját tartalmazzák, amelynek nem csupán 
a szerzők, hanem maguk az olvasók is' tanúi lehettek, esetleg tevékeny 
részesei voltak, hogy a leírt események nem a ködös régmúltban, hanem 
a történelmi tegnapban 'játszódnak. Az idézett nevek mögött sem miti-
kus lények sejlenek, hanem közelmúltunk vagy jelenünk él ő, hús-vér 
alakjára ismerünk, akik közül egyikkel-másikkal akár ma is_ talál-
kozhatunk. 

A történelem az a tudomány, mely elfogultság nélkül tárgyalja a 
múlt megtörtént eseményeit -- tanultunk valamikor a szabatosan meg-
fogalmazott definíciót. Csakhogy az „elfogultság nélkül" szóösszetétel ab-
szolút igazságot feltételez; • hogyan emelkedhet fel erre a szintre a szem-
tanú, a részvevő? Ténylátása szubjektív, mert csak szubjektív lehet, Vagy 
talán nem is a tényállás az (a tényanyag jódészt egzakt forrásokból ered), 
hanem a következtetések levonásakor kerülhet a személyek és esemé-
nyek atmoszférahatása alá olyannyira, hogy talán fel sem ötlik benne, 
hogy egyes korábban megfogalmazott értékelések netán átfogalmazásra 
szorulnak... 

Félreértés ne essék: amit eddig leírtam; azt nem a szóban forgó 
két monografikus mű  által indíttatva írtam le, csak azt a problémát 
kíséreltem meg érzékeltetni, amellyel a történelemtudósok -- és. egyálta-
lán: a társadalmi történések kutatói szembetalálják magukat, és amit 
a mindennapi szóhasználatban a distancia problémájaként szoktak em-
legetni. 

A kérdések sora ezzel azonban még nem ért véget. 
'nyilvánvaló  

sorozat in-
dítása semmiképpen sem lehet öncélú. A Monográfiák nyilvánvaló ren-
deltetése az ismeretterjesztés. A történelmi ismeretterjesztés — kínálko-
zik a kiegészítés ezzel azonban megengedhetetlenül lesz űkítenénk a 
sorozat (és ezen belül a tárgyalt füzetek) jelent őségét. Ennek a két füzet-
nek (és remélhetőleg az utánuk következ őknek is) a történelmi ismeret-
terjesztés csak egyik -- és talán nem is a legfontosabb -- feladata, 

Legalább ilyen jelent őségűnek tartom, hogy' a füzetek olyan empi-
rikus adatokat tartalmaznak, amelyek . megszerzésére.. ma már nem .volna 
lehetőség: akár Mojzes, akár Klarski adatközl őinek névsórán tallózunk 
végig, láthatjuk, hogy ezek .egyike-másika az adatmetelt ől _ a megjelenésig 
eltelt idő  alatt elhunyt, illetve olyan magas életkorú, ..hagy további adat-
gyűjtőknek, kutatóknak már aligha volna esélyük arra, hogy t őlük infor-
mációkhoz jussanak. Szorosan ezzel függ össze, hogy az idézett dokumen- 
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tumanyagra történ ő  hivatkozás a további kutatók munkáját könnyíti meg, 
még aktkor is,- ha ezek a hivatkozások — mint arról még szó lesz — 
nem elégítik ki minden tekintetben a monografikus kiadványok esetében 
jogos elvárásokat. 

Van azonban még egy mozzanat, amelyr ől rendszerint megfeled-
keznek nemcsak azok, akik az ilyen jellegű  művek bemutatására, érté-
kelésére vállalkoznak, hanem még azok is, akiknek élniük kellene a köny-
vek által kínált pedagógiai lehetőségekkel. Vállalva annak veszélyét, 
hogy valaki szakmai elfogultsággal vádolhat, megkockáztatom kimonda-
ni: a, legnagyobb hasznát talán azok látják e könyveknek, akik az if-
júság eszmei, politikai, világnézeti stb. nevelésével foglalkoznak. A tan-
tervvita kapcsán jegyeztem le azt a — különböz ő  profilú pedagógusok 
által egybehangzóan megfogalmazott — megjegyzést, hogy az említett 
Oktatási-nevelési területek híjával vannak a helyi jelleg ű  és vonatkozású 
forrásmunkáknak, ami végs ő  soron megnehezíti a klasszikus didaktikai 
elvek alkalmazását: az egyszer űtől az összetett, az ismertt ől az ismeret-
len, a közelítőt a távoli, a. konkréttól az absztrakt felé. Tanulóifjúságunk 
többet tud a nagy offenzívákról, mint sz űkebb környezete ellenállási 
mozgalmáról, jobban ismeri más vidékek népfelszabadító bizottságainak a 
felépítését, tevékenységét, mint a néphatalom megszervezését saját városá-
ban, falujában, tájékozottabb a „nagy" (hazai vagy világtörténelmi) ese-
mények teikintetében, mint saját vidéke „kis" történelmében... 

Pedig a világnézetet 	mert itt világnézetről: az embert környező  
természeti és társadalmi jelenségekr ől és az ezek által formált, vagy eze-
ket alakító emberről alkotott nézetekről, elképzelésekről van .szó — nem 
tekinthetjük egyszer űen nézeteknek, nem kezelhetjük csupán tudásként, 
ismeretként. A világnézet: meggy őződés,. .amelynek értelmi, érzelmi, er-
kölcsi elvek a forrásai, amelyben személyes viszonyunk is kifejez ődik a 
világhoz, vagyis a természethez, a társadalomhoz, saját lelkivilágunkhoz, 
gondol.kodásmódunikhoz; politikai, társadalmi, erkölcsi magatartásunkat 
is elsősorban világnézeti meggyőződésünk befolyásolja. Hogy mit tartunk 
értékesnek vagy értéktelennek, erkölcsösnek vagy erkölcstelennek, miért 
harcolunk és mi ellen, forradalmárok vagyunk-e vagy a haladás ellenségei, 
sorsunkba belenyugvók vagy az új, a jobb felé törekv ők: mindez világné-
zeti kérdés -- és ezt jól tudja mindenki, aki neveléselmélettel foglal-
kozott. 

Nevelésről lévén szó, nem felesleges emlékeztetni arra a felfogásra, 
mely az „alkotás szabadságára" és az „eszmei semlegességre" hivatkozva 
a nevelőnek (és itt a nevelő  szót a legszélesebb értelemben használom) 
csak annyit enged meg, hogy „tárgyilagosan" ismertesse a különböz ő  
világnézeti irányzatokat, mintegy „önálló", „szabad" választást téve le-
hetővé növendékeinek. A liberalizmus éveiben hozzánk is beszüremlett 
felfogás a „politikamentes" oktatásról, nevelésr ől, művelődéspolitikáról, 
több mint logikai abszurdum: fából vaskarika. Jóvátehetetlen b űn volna 
megfeledkeznünk arról, hogy igenis felel ősséggel tartozunk a feTnövekv ő  
nemzedékekért, erkölcsi kötelességünk olyan világnézetet kialakítanunk ben-
nük, amely a társadalmi és tudományos fejlődés cselekvő  részeseivé teszi 
őket. A nevelés mindig pártos és pártosnak kell lenniük azoknak a for-
rásoknak is, amelyekre támaszkodik. 

r 	 . 

Külön kell szólnunk 	és éppen e könyvek apropóján — a n.acio- 
nalizmus veszélyéről, amely vitathatatlanul fennáll; szószólói újabban ép-
pen az ifjúságot próbálják megmételyezni. Ilyen törekvéseik következmé-
nyei azok a sajnálatos kilengések, amelyek a közelmúltban botránkoz-
tatták meg. közvéleményünket. Az uralkodó osztályok mindenkori elnyo-
mó nemzetiségi politikájának emléke túlélte ezeket az osztályokat, an-
nak ellenére, hogy nemzeteink és nemzetiségeink legjobbjai már a múlt-
ban is világosan• látták a közös érdekeket, felismerték - a megosztottság 
veszélyét • és • cselekedtek .is az. egységért. Ebb ől adódik a konkrét feladat 

és ez ezeknek -a könyveknek egyik legf őbb erénye: a történelmi múlt-
ban (és a jelenben is!) azt hangsúlyozni. ami összekapcsol bennünket. 
Semmi sem .zavar annyira, mint amikor valaki sorolni kezdi azokat az 
érdemeket, amelyeket egyik vagy másik nemzetünk vagy nemzetiségünk 
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szerzett a szabadságért vívott harcban, amikor „leltározni" kezdjük 
(valamiféle statisztikai nemzetiségi kulcs szerint) áldozatainkat; ha élné-
nek, minden bizonnyal elsőként ők tiltakoznának ellene... 

A könyvek átmesélését nem tekintettem feladatomnak Arra töre-
kedtem csak, hogy azokat' a gondolatokat, gondolatsorokat vessem pa-
pírra, amelyeket olvasásuk bennem elindított. Ez pedig — már az el-
mondottakból is kövekeztethet rá az olvasó — egyértelm ű : olyan olvas-
mányok ezek, amelyek hézagpótló szerepet töltenek be sz űkebb pátriánk 
megismerésében. E feladatunknak még teljesebben tudnának eleget tenni, 
ha mindkét szerző  — a monografikus művekkel szemben támasztott kö-
vetelményeknek megfelel ően •— a lábjegyzeteken túlmen ően szabályos 
forrásmű-utalásjegyzékkel egészítette volna ki munkáját. Ilyen természet ű  
forrásműjegyzéket csak Mojzesnél találunk, Klarski ezekkel adósunk ma-
radt. Szóljon ez a következ ő  füzetek szerz őinek. 

SZÖLL ŐSY VÁGÓ LÁSZLÓ 

GAZDAGODÓ NÉPI HAGYOMÁNYVILÁG 

Jugoszláviai magyar folklór. 

Válogatta, szerkesztette, az .utószót írta és az irodalomjegyzéket össze-
állította: Jung Károly. 

A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvi-
dék, 1983. 

A Magyar Nyelv,. Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete az Érte-
kezések, monográfiák sorozat 3. köteteként Jugoszláviai magyar folklór 
címen — Jung Károly szerkesztésében — igen fontos válogatást közöl a 
jugoszláviai magyar néprajzkutatás tudományos eredményeib ől. A kul-
túra szerves részét alkotó néphagyomány feltárása terén már számottev ő  
anyag gyűlt össze, s a továbblépés lényeges feltétele az elért eredmények 
számbevétele. A magyar néprajztudományfellendülése általában a falu-
kutató mozgalmak korában -- jelent ős mértékben azok hatására — in-
dult meg. A jugoszláviai magyar kultúrában azonban csak jóval később 
következett be ez a. változás. Bóna Júlia 1952-ben még így érvel: „A nép-
rajz kérdése ma nálunk különösen id őszerű , hisz háromévi gyakorlat van 
már mögöttünk ... Eddig is több mint tíz ember dolgozott ... a :.  kam-
pányszerű  gyűjtések keretében." Tíz ember, háromévi gyakorlat ... szív-
be markoló adatok, amelyek minden magyarázatnál is beszédesebben mu-
tatják a szűkös lehetőségeket és a gyű jtőmunka nehézségeit. A hazai ma-
gyar folklórkutatás fellendülése és intézményes megszervezése igazán 
csak a Hungarológiai Intézet létrejöttét ől számítható. A Jugoszláviai ma-
gyar folklór című  kötetben közölt tanulmányok, illetve írások túlnyomó. 
többsége is már ebből az időszakból, az utóbbi huszonöt évb ől való. 

Jung Károly a könyv utószavában pontosan meghatározza a válo-
gatás kereteit: , ;Kötetünk a nem verbális jugoszláviai magyar folklór 
néhány részterületének tudományos és fontosabb kutatási eredményeit 
kívánja áttekinteni ..." A népköltészet bemutatására külön kötetben ke-
rül sor, és ezért népköltészeti anyag csak határesetekben fordul el ő  ebben 
a gyűjteményben, mely — a szerkesztői koncepció szerint Öt részre 
tagolódik. Az egyes írások szerzői között a jugoszláviai magyar néprajz 
és-  kultúra neves ,szaktekintélyei — Bori Imre, Szeli István; Jung Károly, 
Tóth Ferenc. és mások — mellett magyarországi ismert néprajzkutatók 
— Dömötör Tekla, Voigt Vilmos, Kósa László — nevével találkozhatunk. 
Jung Károly utószavában .kitér 'arra, hogy a jugoszláviai magyar nép- 
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rajz rangos kutatójának, Penavin Olgának a munkásságát az Értekezések, 
monográfiák sorozat másik kötete fogja bemutatni, s így az ő  publiká-
ciói ebbe a gyűjteménybe neon. kerültek be, A kötetben elemz ő  tanulmá-
nyok mellett anyagközlő  dolgozatok is helyet kaptak, s őt ez utóbbiak 
vannak túlsúlyban, érzékeltetve talán a hazai magyar néprajzkutatás egé-
szére jellemző  helyzetet. 

„Sok-e, kevés-e, amit eddig a jugoszláviai magyar néprajzi kutató-
munka felmutatott?" — teszi fel a kérdést Bori Imre a folklórkutatás 
eredményeit összegez ő  írásában a könyv els ő  fejezetében, és felvázolja a 
házai néprajzi feltáró munkák kedvez őtlen múltbeli körülményeit. „A 
folklórnak talán még mostohább volt a sorsa, mint az irodalomnak, vagy 
a képzőművészeteknek",— állapítja meg, hiszen a két világháború között 
alig történt valami említésre méltó a jugoszláviai magyarság múltjának 
feltárása érdekében, és csak a harmincas évek végén jelenik meg a nép-
rajzzal való foglalkozás igénye: ebben az id őben fog hozzá Kiss Lajos 
zombori zenetanár népzenei gy űjtőmunkájához. Hasonló eredményre jut 
Kósa László is néprajzi kutatástörténeti áttekintésében, miután számba 
veszi a Híd és a Kalangya „néprajzi színezet ű" érdeklődését a két világ-
háború között. Érdemi előzmények nélkül — mint Bori Imre írja — „A 
nullpontról indult el tehát a TI. világháború után a magyar néprajzkuta-
tás; ebből következően a szellemi életben elfoglalt helyének kérdése is 
Csak az utóbbi évtizedekben vetődhetett fel." A kötet tanulmányai és 
dolgozatai éppen ahhoz segítenek hozzá, hogy a jugoszláviai magyar 
folklorisztika jelenlegi helyzetének, eredményeinek és hiányosságainak 
feltárásával a hazai magyar néprajzkutatásnak és ezen belül- a folklór-
nak a szellemi életben elfoglalt helyét reprezentálják, és egyben a továb-
bi szükséges és lehetséges munkákra felhívják a figyelmet. 

A könyv naptári ünnepékkel, az emberélet fordulóinak hagyomány- 
világával, valamint a népi hiedelmekkel és a praktikus mágiával foglal-
kozó fejezetei arról gy őzik meg az olvasót, hogy a néprajzi gy űjtőmun-
kák többé-kevésbé felölelik a jugoszláv magyarság egészét: Bácska, 
Bánát, Szerémség mellett Drávaszög és Szlavónia területén is folytak a 
kutatások. Jung Károly is hangsúlyozza az utószóban, hogy a szerkesztés 
egyik szempontja az volt, hogy a lehet őség szerint a magyar nyelvterü-
let egészét bemutassák. Hogy ennek ellenére sem sikerült a Muravidék 
népi hagyományairól és folklórjáról tanúskodó dolgozatot közölni, ez 
már önmagában is a muraközi magyarság hagyományvilágát feltáró to-
vábbi kutatások szükségességét jelzi. A könyv alapján az is nyilvánvalóo-
vá válik, hogy a folklorisztikán belül nem egyforma érdekl ődés nyilvá-
n ul meg az egyes részterületek iránt: a' szakrális folklór például közel 
se olyan népszerű , mint a naptári ünnepek vagy akár a lakodalmas szo-
kások kutatása, Pedig ezek a mágikus varázser ővel felruházott szövegek 
(melyek közül egy baj ellen oltalmazó „szent levelet" és egy áldást olvas-
hatunk a kötetben), amellett, hogy népi gyógyászati vonatkozásaikat te-
kintve is figyelemre méltóak, mélyen benne gyökereznek a népi hagyo-
mányvilág egészében, és írásos megjelenési formájukból következ ően 
hiteles forrásanyagot szolgáltatnának a tudományos feldolgozáshoz. 

A néphagyomány gyűjtésekor a kutatónak számos nehézséggel kell 
szembenéznie. Az életforma megváltozásával, a paraszti gazdálkodás kon-
vencionális módjának modernizálódásával, a tömegkommunikációs esz-
közök térhódításával és a közösségi élet hagyományos formáinak fel-
bomlásával egyre kevesebb lehet őség .és alkalom adódik a hagyományok 
átadására, illetve a népi szokások művelésére, s azok jó része megreked 
az idősebbek emlékezetében. A gyűjtés az esetek túlnyomó többségében 
ennek megfelelően már nem a népi életmód és szokások megfigyelésé* 
ből, .hanem . .až emlékezet mélyén meg őrzött emlékek felszínre hozatalá-
ból áll. S ez természetesen pontatlanságok, torzítások, hibalehet őségek 
veszélyét is magában hordozza. Ha megfigyeljük az adatszolgáltatók élet-
korát, néhány kivételtől eltekintve többségük az id ősebb nemzedék tag-
jai közül kerül ki. Jó részük n ő , s llhetséges, hogy á magas életkor mel-
lett ennek a nemek közti szembet űnő  aránytalanságnak is vannak a kuta- 
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tási eredményekre visszaható sajátosságai. A gy űjtőmunka mégsem lehet 
hiábavaló — hangoztatja Tóth Ferenc az ürmén yházi néphittel foglalko-
zó írásában — „különösen akkor nem, ha arra törekszünk, hogy „a még 
,fellelhető  népi, tudás alapján rekonstruáljuk egy-egy falu vagy több falu-
ból álló terület egykor még elevenen él ő  szokás- és hiedelemanyagát. 
(...) Csak a teljességre törekvő  és rendszeressé tett gy űjtések járhatnak 
eredménnyel" — hangsúlyozza, s ez a gondolat kijelöli a néprajzi kutatá-
sok további irányát. Rendszeresség és teljesség nélkül sem az eddigi 
hiányok pótlására, sem pedig az eredmények összegezésére nem kerül-
het sor. Pedig — a tanulmánykötet tanulsága szerint — az elkövetkezen-
dőkben elsősorban ezekre van szükség. A kötetben ugyanis meglehet ősen 
gazdag anyagot találunk a naptári ünnepekkel, népi hiedelmekkel, az em-
berélet fordulóival kapcsolatosan, de az anyag feldolgozása csak kevés 
esetben történt meg. Felmerül a kérdés, mi lehet vajon ennek az oka. 
Az anyaggyűjtést a kutatók a szokásos módszerekkel végezték el: kikér-
dezéses vagy kérdőíves megoldással, és rendszerint magnetofon segítsé-
gével (ritkábban gyorsírásos módszerrel) jegyezték le a hallottakat. Bos-
nyák Sándor Bezdán néphitét tárgyaló anyagában az ún. ,,egyéniségvizs-
gáló" • módszert alkalmazza, s e módszer jelent őségét abban látja, hogy 
ily módon a „horizontális gyűjtés" helyett a „vertikális" kerül el őtérbe, 
melynek révén egy-egy adatközl ő  ,emlékeiben olyan mélységekig lehet 
leásni, „amilyen mélységeket és összefüggéseket a véletlenre és szeren-
csére alapozott. korábbi gy űjtések nem hozhattak felszínre". Az anyag 
rendszerezését nyilvánvalóan megnehezíthette az is, hogy a gy űj tőmun-
kák ' korábbi kampányjellege miatt terjedelmében igen ' szétágazó, de 
mélységében nem túl alapos, gyakran további utólagos gy űjtéseket igény-
lő  anyag gyűlt össze. Jellegzetes, hogy míg az anyaggyűjtés formájára 
utaló megjegyzésekkel gyakran találkozunk, a feldolgozás módjára a 
kötet írásai alapján nem tudunk következtetni.. Pedig Vorgt Vilmos tanul-
mánya a gyermekjátékokból ismert halandzsaszövegek, értelmetlen kiszá-
molók elemzése nyomán a hagyományos módszerek mellett a folklórszö-
vegek újszerű, fonetikai és fonológiai értelmezési lehet őségeire is rá-
mutat. 

A gyűjteményes kötet legérdekesebb témái közé tartoznak Tóth Fe-
renc farsangi népszokásokat és Ürnnényháza hiedelemvilágát bemutató 
írásai, Dömötör Tekla tanulmánya a szentiváni t űzgyújtásról, G. Czian-
mer Anna kupuszinai ,asszonyi dolgokra" vonatkozó vizsgálata, Cseh 
István összegezése a szlavóniai nagycsaládrendszerr ől, Jung Károly írásai 
a hálotti szokásokról és a szakrális folklórról. A könyv utolsó fejezeté-
ben többen is foglalkoznalk a babonákkal, s ezek az írások annál is in-
kább figyelmet érdemelnek, mert e babonák ma is élnek: „úgyszólván 
minden ember »használja« őket, nemre, korra, gazdasági, társadalmi és 
kulturális szintre való tekintet nélkül, hitintenzitásbéli különbségekkel" 
— állítj:a Gyura Julianna a zentai babonákat elemezve. A kötetben a tá-
jékozódást Jung Károly utószava könnyíti meg, valamint a névmutató. 
Aki pedig a gyűjteménybe foglalt anyagon túlmen ően is • tanulmányozni 
kívánja a jugoszláviai magyar néprajzkutatást, a könyv utolsó fejezeté-
ben közölt irodalomjegyzéktől komoly segítséget kap. 

A hazai magyar folklorisztika eddigi. eredményeinek felmutatására 
vállalkozó Jugoszlaviai magyar folklór fontos szerepet tölt be a magyar 
néprajzkutatás további fejl ődésében. A különböző  szakfolyóiratokban 
szétszórtan megjelenő, kizárólag a szűkebb szakmai közönség el őtt isme-
retes tanulmányok, cikkek kötetbe foglalásával (bár a szélesebb közvé-
lemény számára ezúttal se túl könnyen hozzáférhet ően) megmenti azo-
kat az esetleges elkallódástól, másrészt viszont az összegezés révén az 
elért .  eredmények számbavétele mellett érzékelhet ővé válnak. a jugoszlá= 
vici magyar folklórkutatás leend ő  — elsősorban szintézisteremtő , elmé-
leti jellégű  -- feladatai is. 

HÓDI ÉVA 
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ÓVATOS MÉRLEGELÉS 

VAJDA GÁBOR: Ács Károly. 
Forum, Újvidék, 1984. 

A mexikói indián asszonyok sz őtte-
seik sarkába egy mívesen kidolgo-
zott lyukat varázsoltak. A magyará 
zat egyszerű : óvakodtak attól, hogy 
lelküket ,;beleszőjék" a szőttesbe, s 
ezért a lélek számára biztosították a 
„menekülés lehetőségét", nem utol-
sósorban saját teljességüket, szelle-
mi szuverenitásukat is biztosítva ez-
zel. A ,;lélek" tehát megmaradt — 
eredeti rendeltetésének megfelel ően 
— az egyéniség határain belül, nem 
tárgyiasult s nem önállósult, a mű-
alkotás pedig, — tárgyi mivoltában 
— puszta termékké vált. 

Nem véletlenül jutott az eszembe 
a mexikói hagyomány Vajda Gábor 
Ács Károlyról írt „monográfiájának" 
olvasásakor, hisz a szerző  távolság-
tartó magatartása, a — már-már h ű-
vös — szemlélődő  alapállás szinte a 
hivalkodásig feltűnő. Mintha az 
Ács-költészet lényegi jegyeit kutató 
mű  megírásakor Vajda is fontos és 
elsőrendű  feladatának tekintette vol-
na a lélekmentő  kapu bedolgozását 
a műbe, mintha attól tartott volna, 
hogy az - azonosulás révén kritiku-
si-gondolkodói részének nagy hánya-
da felett elveszítette volna az önren-
delkezés hatalmát. Mindez azonban 
lehetne a tárgyilagosság megőrzésé-
nek igényével is magyarázni. Ennek 
ellenére mégsem ebben látom a tá-
volságtartó magatartás lényegét. 
Sokkal inkább a feladat jellegéb ől 
eredőnek. Hisz ne feledjük el: Vaj-
da Gábornak egy kortárs költő , foly-
ton alakuló és változó, állandóan a 
„másság" lehetőségét kutató, koránt-
sem befejezett életművét kellett fel-
mérnie. Egy olyan életművet, amely-
lyel kapcsolatban maga a költ ő  is 
azt állítja: „Mire rájönnél, hogy ki 
voltál, más vagy." S a költ őtárs is 
találóan jellemez, amikor a követke-
zőket nyilatkozza: „Ács, meggyőző-
désem, a mindenkori osztályozhatat-
lanok között foglal helyet." S hogy a 
,vállalt feladat nehézségével a „mo-
'nográfus" is tisztában volt, mi sem 
bizonyítja jobban, mint a tény, hogy 
mindkét gondolatot mottóként t űz-
te könyve elé. S nyilván az ily mó-
don hangszerelt hozzáállás alakítot- 

ta ki és árnyalta a kritikusi-„mo-
nográfusi” magatartást is. 

Monográfusi magatartást említet-
tem,. de csak azért, mert a szerz ő  
az Előszó első  mondatában leszöge-
zi: „E munka a szerző  szándéka sze-
rint a monográfia bizonyos jegyeit 
viseli magán." Annyit — teszem hoz-
zá én —, amennyit egy költ ői világ 
természetrajza, az Ács-költészet iko-
nográfiája megkövetel. Mert a kett ő  
között, az alárendeltségi viszonyon 
belül óriási a különbség. Ezzel Vajda 
Gábor is tisztában van, hisz az idé-
zett kijelentéshez azonnal hozzáte-
szi: „Az állandóságot, az idejekorán 
kialakult jellemzőket tartva szem 
előtt, figyelmemet a főmotívumokra 
és összefüggésekre összpontosítot-
tam. Az Ács-féle költ őiség jegyei ér-
dekeltek, a sokféle elemet tartalma-
zó típusokat akartam felmutatni" 
(az én kiemelésem — M. F.). És ez 
már pontosabb megnevezése a szán-
déknak, sokkal kevésbé félrevezet ő , 
mint az előző  kijelentés. Hisz ez az 
értékelés, ez a felmérés nagyon tá-
vol áll a monográfiai teljességtől és 
igényességtől. (Az Ács-költészet je-
lenlegi pontján ennek még nem is 
igen lenne értelme.) 

A már említett, takaréklángon 
történő  érzelmi azonosulás azonban 
konkrétabb torzulásokat is okozott. 
Vajda , Gábor felismeri — s felisme-
résének többször is hangot ad —, 
miszerint az Ács-költészet alapforrá-
sa az „öngyötrő  idegenségélmény", s 
hogy „Ács Károly esetében a szoron-
gás alkati kérdés". Mi több, feltár-
ja e szorongás és idegenségélmény 
genézisét, életrajzi ered őjét is: „Hi-
ába . az új világ embere az apja: 
nincs »honnan«. Van azonban »ho-
vá«." Az ilyen életérzésb ől kiteljese-
dő  költészetnek lesznek azután meg-
határozó jegyei a dac, a cinizmus, a 
tehetetlenség érzése, az irraciona 
lizmus, a játékos kegyetlenség, a bűn-
tudat, az önkínzó magány érzése, a 
semmi közelségétől való fenyegetett-
ség tudata, a szorongás, s a káosz-
szal történő  szembesülés. Vajda Gá-
bor mindezeket a lényegi jegyeket 
jól veszi észre, ám a tények végig- 
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gondolásában nem jut el a végkö-
vetkeztetéshez. Nem ismeri fel Ács 
Károly költészetének egzisztencialis-
ta ihletettségét. (Ez annál is megle-
pőbb, mivel könyve élén Ott szerepel 
egy Camus-től vett gondolat is.) Pe-
dig szinte valamennyi Ács-versből — 

kivéve az ötvenes években keletke-
zett költeményeket, melyekben a na-
pi politikai aktualitás jut kifejezés-
re — kiolvasható ez. Igy az 1952-ben 
keletkezett, s a Csönd helyett vers 
című  kötetbe felvett Hogy megma-
radjunk címűbő l is: 

Hisz oly kevesen vagyunk egymásnak: 
egy csók, egy sóhaj, te meg én. 

A többi mind kívül van: árnyék, 
vagy némaság, vagy illat, vagy íz; 
este forró, langyos, egyre leülő, 
s reggelre megfagy, mint a víz. 

Az egzisztencialista problémavi-
lág figyelmen kívül hagyása eredmé-
nyezi aztán azt, hogy az Ács-költé-
szet természetrajzának értékelésekor 
nincs olyan biztos támpontot szol-
gáló eszmerendszer, mely egyben vi 
szonyítási alapul is szolgálhatna. Más 
szóval: adott egy szuverén költ ői vi-
lág, de a kritikus nem tudja ezt a 
valósághoz kötni. Legalábbis a tel-
jességnek nem azzal az igényével, 
mellyel e költészetnek az ötvenes 
évekbeli korszakát köti . a szocialis-
ta realizmushoz. Nem véletlen tehát, 
hogy e periódusnak az elemzése a 
legvilágosabb, a legérthet őbb, s• a 
legletisztultabb. Míg az azt megel őző  
és az azt követő  egzisztencialista 
korszakoké behatárolt, mi több, ön-
magába folyton visszatérő, s nem 
egy helyen olvashatók szinte közhely-
szerű  megállapítások is: „Ácsot a 
sejtelmek, érzések, gondolatok és az 
irodalom helyett az élet látja el té-
mával." 

Akaratlanul merül fel bennem a 
kérdés: Vajda Gábor talán nem an-
nak a kimondásától félt, hogy a szo-
cialista társadalomban is lehetnek 
az egyéneknek az egzisztencializmus 
által kimondott és tudatosított lét-
problémái? Talán nem annak a be-
ismerésétől riadt vissza, hogy az 
idegenségélmény, a káosztól való fé- 

lelem, s a kétségbeesés sokkal egye-
temesebb emberi érzés, semhogy 
pusztán a társadalmi-gazdasági tény-
szerűségek determináló hatásával 
mintegy rendeletszerűen kiküszöböl-
hetőek lennének? 

Minden fogyatékossága ellenére 
is értékes mű  az Ács Károly költésze-
tét — irodalmunk e sajátos, a legne-
mesebb eszmei-esztétikai értékeket 
felmutató életművének a felmérését 
— célzó tanulmánya. Értékes, mert 
VajdaGábor elvégezte az alapkuta- 
tásokat, és kijelölte az eszmei irá-
nyultságnak azokat a pontjait, me-
lyek egy majdan megszülető  összege-
zés alapjául szolgálhatnak. S ami 
talán még ennél is fontosabb, az 
Ács-költészeten túlmenően olyan kér-
désekre és problémákra is ráirányí-
totta a figyelmet, melyek mielőbbi 
tisztázása elengedhetetlenül szüksé-
ges ahhoz, hogy az irodalmunkról 
kialakuló majdani összkép teljesebb 
s mindenekelőtt elfogulatlanabb le-
gyen. Vajda Gábor könyve irodalom-
történetírásunk és esztétikai tuda-
tunk megalapozásának jelent ős állo-
mása. 

Abban azonban korántsem va-
gyok biztos, hogy szellemi sz őttese-
inken szükség van arra a bizonyos 
„lélekmentő  lyuk"-ra. 

MÁK FERENC 
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A NAIV M ŰVÉSZET KRÓNIKÁJA 

OTO BIHALJI-MERIN: A naivok festészete. 
Gondolat, Budapest, 1984. 

Oto Bihalji-Merin, európai hírű  mű-
vészettörténészünk neve már Magyar-
országon is eléggé ismert ahhoz, 
hogy A naivok festészete című  köny-
ve a szerz ő  bemutatása nélkül je-
lenhetett meg. 1973-ban a Corvina. 
közreadta feleségével közösen írt 
monográfiáját Henri Rousseau-ról és 
az újvidéki Forum által kiadott mo-
dern művészeti értekezéseit is gyak-
ran idézik a magyarországi m űtör-
ténészek. A Herder-díjas szerz ő  ne-
ve nemzetközi szinten mindenek-
előtt a naiv művészettel forrt össze, 
még ha ennek feldolgozása tevé-
kenységének csak egy részét képezi 
is. A naiv művészetről három átfo-
gó művet publikált: A világ naiv képe 
(Die Naive Bild der Welt) els ő  kia-
dása 1959-ben, A világ naivjai (Die 
Naiven der Welt) 1971-ben, A naivok 
festészete (Die Malerei der Naiven) 
pedig 1975-ben jelent meg. A mostani 
magyar kiadás a szerző  legfrissebb 
munkája alapján készült, mely elő-
ször a híres kölni DuMont zsebköny-
vek sorozatában látott napvilágot. 

Már a tartalomjegyzék bámulatos 
szélességet ígér: a szerz ő  a francia, 
német; amerikai, jugoszláv és ma-
gyar naiv festészeten kívül olyan ke-
vésbé ismert területeket is feldolgoz, 
mint az afrikai, szovjet, japán és 
kínai naivok. Több mint száz festőt 
vonultat fel a világ minden tájáról, 
akiktől egy vagy több jó érzékkel 
választott, kitűnő  minőségű  repro-
dukció is bekerült a könyvbe. A 
szerzőnek minden feltétele megvolt 
ahhoz, hogy egy igazán jelentős ösz- 
szefoglaló mű  szülessen a modern 
művészet peremvidékén, a látványos 
izmusoktól független, naiv vagy pri-
mitív művészetről: a felsorakozta-
tott művek jelentős részét eredeti-
ben láthatta, a művészek közül töb-
bel személyes kapcsolatot tartott 
fenn, kitűnő  elemző- és ítélőképes-
ségéről már sokszor meggyőződhet-
tünk, és ami ugyancsak fontos, ren-
delkezésére állt a vonatkozó nemzet-
közi szakirodalom. Ezek után ko-
moly hiányérzettel olvastuk végig so-
kat ígérő  könyvét, ugyanis tematikai 
és földrajzi szélességéhez szinte hi-
hetetlen mószertani és elméleti se-
kélyesség párosult. 

Már a mű  indító sorait vitatha-
tónak érezzük. Szerzőnk azt írja, 
hogy „Paul Gauginnel kezdődött a 
naivoknak az utópikus szigetekre 
történő  behajózása", noha éles kü-
lönbséget tesz az ősihez mint világ-
lényeghez való intellektuális vonzó-
dás és a naiv művészet között. Pi-
casso, Joyce és Modigliani mellett 
Gaugint maga is csak intellektuális 
naivnak nevezi, majd legalább tíz 
olyan művészt sorakoztat fel könyvé-
ben, akik sokkal előbb hajóztak be 
azokra a bizonyos utópikus szigetek-
re és sokkal kevésbé intellektuálisan 
voltak naivak, mint a francia mester. 
Joggal merül fel a kérdés, hogy ke-
rült Gaugin annak a folyamnak az 
élére, amelybe szerzőnk szerint sem 
tartozik bele? 

.A következő  probléma, hogy az 
olvasónak e vaskos összefoglaló m ű  
elolvasása után is csak halvány sej-
telmei vannak arról, hogy mi is a 
naiv művészet. Annyit eddig is min-
denki tudott, hogy olyan emberek 
művelik, akiknek nincs semmiféle 
képzőművészeti iskolázottságuk és 
nem tartanak kapcsolatot a kortárs 
művészettel, hogy ártatlan gyermeki 
látásmód és vallási áhítat jellemzi 
képeiket és hogy utánozhatatlan fris-
sesség és derű  árad munkáikból. 
Oto Bihalji-Merin ezeket a jól is-
mert vonásokat variálja, s amikor 
valami újat próbál mondani, azt is 
rendszerint bizonyítás és indoklás 
neikül teszi. Amikor például azt ál-
lítja, hogy a naiv művészetben él a 
valóság és a képmás egysége, össze-
téveszti a naiv festőket a mágikus 
szemléletű  barlangrajzolókkal, akik 
még hitték, hogy ha lerajzolják a 
leölt bikát, a valóságban is sikerül 
elejteniük. Ezt a mai naivokra már 
nehéz lenne rábizonyítani, hiszen a 
húst ők is a hentesnél veszik és 
mélyhűtőben tárolják. 

Ugyancsak komoly hiányossága 
a könyvnek, hogy a szerző  nem kü-
löníti el világosan a naiv művésze-
tet olyan rokonterületekt ől, mint a 
népművészet, az amatőr festészet, a 
gyermekrajzok és például az art 
brut, vagyis az elmebetegek festésze- 
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Kornél, Gál László, Pap 
Károly, Fehér Ferenc, 
István, Fehér Kálmán, 
tó és Brasnyó István. 

Szlovák költők: PaYo Bohuš, Ján 
Labáth, Michal Babinka, Pavel Mu-
čaji, Viera. Benková, Vít'azoslav 
Hronec versei következnek. 

Ot románul alkotó művész is he-
lyet kapott az antológiában: Avra-
rescu, Radu Flora, Ion B.alan, Flo-
rika Štefan, Slavco Almájan. 

A ruszin nyelvű  vajdasági költé-
szetnek szintén öt képvisel ője mu-
tatkozik be: Havrijil Kosztelnik, 
Mihailo Kovács, Gyúra Papharhaji, 
Juliján Tamás. 

A könyv, utolsó hat oldalán rö-
vid bibliográfiai összefoglalót talá-
lunk a kötetben bemutatkozó mind-
egyik alkotóról,felsorolva néhány 
jelentősebb könyvét is. 

Mivel ez a versgyűjtemény csak 
az első  próbálkozás soknyelvű  lí-
ránk bemutatására az eszperantista 
világban, melyben élénk irodalmi 
élet folyik, a könyvecske magán vi-
seli az elsőszülött néhány fogyaté-
kosságát is. Így például fellelhető  
benne néhány olyan sajtóhiba, 
amely elkerülhető  lett volna, egy 
helyen pedig nyomdahiba miatt egy 
egész sor kimaradt. Mindamellett 
azonban a kötet a jobb helyesírású 
nyomtatványok közé tartozik. 

A gyűjtemény • megjelentetése 
körül Tomi.slav Ketig mint recen-
zens, Marinka Gjivoje mint eszpe-
rantó nyelvi recenzens bábáskodott. 
Tanácsaival segítette megszületését 
Živan Milisavac. 

HUSZÁR LÁSZLÓ 

József, Ács 
Domonkos 
Tolnai Ot- 

te. Ha ezt elméleti szinten megtette 
volna, talán szaván foghatnánk, hogy 
Josef Wittlich amatőr szinten ugyan, 
de tipikus pop artot művel, vagy pél-
dául hogy a könyvbe bekerült kínai 
festők világa szép tiszta művészet. 
Így viszont csak erős gyanúnknak 

' adhatunk hangot: nem mind naiv, 
akit szerzőnk a naivok közé sorolt. 

A besorolás kérdésének eldönté- 
seben műelemzései sem segítenek, 

hiszen amit az egyes képekr ől írt, a 
legjobb szándékkal sem lehet - mű-
elemzésnek nevezni. Az életrajzi ada-
tok anekdotikus elmesélése mellett 
nem elemzi, hanem csak leírja, hogy 
mi minden van azokon a képeken, 
melyet az olvasó a reprodukciókról 
maga is világosan lát. Könyve mind-
ezek alapján nem .a naiv festészet 
szakszerű  feldolgozása, hanem csak 
laza krónikája. 

SEB ŐK ZOLTÁN 

KÖLTŐ INK ESZPERANTÓUL 

BORIŠA MILIČEVIĆ : Lirika p'oemaro el 
Književna zajednica, •ovi Sad, 1983. 

Szokatlandolog, hogy egy vajda-
sági kiadóház • idegen nyelvű  szép-
irodalmi könyvet jelentessen meg. 
Talán most történik meg először, 
hogy ötnyelvű  költészetünk közös 
gyűjteményben, , itthoni kiadónál je-
lenik meg olyan nyelven, amelyet 
az egész világon megértenek. A ki-
adónak ez a vállalkozása újszer ű  lé-
pés, és figyelemre méltó is, hiszen 
a nemzetközi nyelven megjelent m ű-
ről már az Eszperantó Világszövet-
ség 102 országban kapható lapjának 
1984. júniusi számában olvashattunk 
ajánló jegyzetet. 

Vajdaság lírájából 43 költő  64 
versét válogatta össze az antológia 
szerkesztője. A versek túlnyomó 
részét maga a szerkesztő  fordította 
is. Bár ez a kis gyűjtemény csak 
igen szűk :keresztmetszetét adja a 
vajdasági több nyelvű  költészet el-
múlt 150 évi • termésének, a régen 
élt, klasszikussá vált költők mellett 
szép számban helyet kaptak a 
könyvben a ma élő  alkotók is. 

A könyv a verseket az alkotás 
eredeti nyelve szerint rendszerezi. 
Így 50 oldalon szól hozzánk 19 
szerbhorvát nyelven alkotott és al-
kotó költő  35 verse. Branko Radi-
čevićtyel kezdődik a sor, Pero Zu-
baccal végződik. De itt van Dura 
Jakšić  mellett Todor Manojlovi ć , 
Vasko Popa, Miroslav Anti ć  és Jas-
na Melvinger is. 

A magyar nyelven írt költészet 
képviselői 14 'oldalt foglalnak el. 
fák főként ma élő  és alkotó költők. 
Íme a teljes névsor: Szenteleky 

Vojvodino. 
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PATÓ IMRE 

-14élrő /- 	élre 

reperfáriumcs 
Új műfajjal gazdagodott az Életjel Könyvek soro-

zata: 32. köteteként egy egykori szabadkai irodalmi he-
tilap, az 1934 áprilisában indult Hétr ől-Hétre repertóri-
umát jelentette meg. Értékes kiadvánnyal gyarapodott 
ezzel a sorozat, s ugyanakkor változatosabb is lett. 

A mintegy százötven oldalas könyvet az él őújság 
szerkesztősége A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungaroló-
giai Kutatások Intézetével közösen adta ki. Jó hasznát 
fogják venni mindazok, akiket érdekel szellemi múltunk, 
akik érdeklődnek a két világháború közti irodalmi éle-
tünk eseményei iránt. Annál is inkább, mert a Kiss Vil-
mos szerkesztette vasárnapi magazinban olyan ismert 
írók, költők és publicisták közölték munkáikat, mint At-
lasz János, Borsodi Ferenc, Borsodi Lajos, Boschán Sán-
dor, Debreczeni József, Garay Béla, Gál László, Gergely 
Boriska, Herceg János, Illés Sándor, Kázmér Ern ő , Ko-
lozsi Tibor, Krausz László, Laták István, Sulhóf József, 
Schwalb Miklós, Szegedi Emil, Tóth Bagi István és má-
sok. Ezért is állapítja meg jogosan a repertórium készí-
tője a kötet bevezet ő jében, hogy az említettek a lap ha-
ladó vonásainak a kialakítói, s hogy a lapnak ez a jel-
lemzője még szembetűnőbben jelentkezik, amikor Schwalb 
Miklós lesz a felelős szerkeszt ője és kiadója. 

Jóllehet a Hétr ől-Hétre még egy évig sem jelent 
meg, mert 1935. március végén megsz űnt, rengeteg név 
sorjázik a repertóriumban. Érthet ő  is ez, mivel --- he-
tilap levén — csaknem négyszer annyi kéziratot közölt 
havonta a vajdasági íróktól, mint a nála két évvel id ő -
sebb Kalangya. S amiért külön dicséretet érdemelt: nagy 
gondot fordított arra, hogy olvasóit megismertesse a ne-• 
ves jugoszláv szerzőkkel: Jovan Du čićtyal, Gustav Krklec-
ccl, Branislav Nuši ćtyal, Veljko Petrovi ćtyal és másokkal. 

Irodalmi alkotások és könyvkritika mellett a Hét-
ről-Hétre időszerű  politikai eseményekr ől is hírt adott, 
de foglalkozott a szín- és a filmm űvészettel és a zenei 
élettel is, képzőművészeti rovatában pedig olyan jelen-
tős művészek szerepeltek, mint amilyenek Balázs G. Ár-
pád, Csincsák Elemér, Farkas Béla, Hangya András, Hus-
véth Lajos, Oláh Sándor és a nemrég elhunyt Kovács 
Sztrikó Zoltán. 

Több mint hasznos munka Pató Imre újabb reper-
tóriuma: nélkülözhetetlen mindazok számára, akik be-
hatóbban tanulmányozzák irodalmi és m űvelődési éle-
tünk öt évtizeddel ezel őtti szakaszát. 



MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 33. KÖTETE  

KÓPÉ  

Spenót b a falon 
(ZCC ~líra) 

Kopeczky László, akit az életben és az irodalmi  

berkekben egyaránt csak Kópénak neveznek, sajátos  
egyénisége a jugoszláviai magyar irodalomnak. Nemcsak  
humorista, hangjáték-, színmű- és regényíró, hanem köl-
tő  is. Igaz, mint költő  meglehetősen ritkán publikál,  
ezért nem is él kellőképpen a köztudatban, s őt még a  
szakmabeliek sem igen tartják számon. Ennek ellenére  
frappáns versei, amelyek rendszerint egy csattanóra épül-
nek, sokszor többet mondanak b ő  lére eresztett „költe-
ményeknél". Ezek a versek rendszerint rövidek, alig né-
hány sorosak, de tele vannak életbölcsességgel, öniró-
niával, nem hiányzik belőlük a fonákságot kipellengére-
ző  kritika sem. Ezért érthet ő , hogy nemcsak megmoso-
lyogtatnak, hanem el is gondolkodtatnak, olyannyira,  
hogy egyik-másik bökkverse — amikor bökkversről be-
szélünk, a nemes értelemben vett irodalmi m űfajra gon-
dolunk! — valósággal szállóigévé vált az írók körében.  

Kópé néven és Spenót a falon címmel az Életjel  
gondozásában megjelent gyűjteménye az els ő  ilyen kötet  
nálunk. Tudatos szerkesztésr ől tanúskodik. Tagolása ész-
szerű , a több mint száz verset három ciklusba ( Ők, Mi,  
Én) sorolta, a könyv darabjai logikusan követik egymást,  
jóformán egymásból fejlenek ki, s keresztmetszetét ad-
ják a szerző  több évtizedes munkásságának. Mi több:  
életének tanulságait leszűrve összefoglalják egy tapasz-
talatokban gazdag életút tanulságait. S mert valamennyi  
bravúros, virtuóz verselőkészségről tesz tanúságot, a Spe-
nót a falon több mint szórakoztató olvasmány: irodalom  
a javából. Verseskönyv, amelynek ott a helye legjobb  
költőink munkái mellett, s amelyet mindannyiszor el ő-
veszünk majd, valahányszor egy vonzó szellem fintorain  
akarunk felderülni vagy elgondolkodni, mert minden  
egyes sorából sziporkázó der ű , fullánkos szellemesség  
árad.  

A tetszetős könyv, amelynek fedéltervét és illuszt-
rációit Szajkó István készítette, 200 dináros áron meg-
rendelhető  a Veljko Vlahović  Munkásegyetemen (24000  
Subotica, Trg tara Jovana Nenada 15), vagy pedig 250  
dinárért megvehet ő  a Forum újvidéki és szabadkai, va-
lamint a szabadkai Napredak könyvesboltjában.  


