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BURÁNY NÁNDOR 

ÖSSZEROPPANÁS 2 
(RÉSZLET) 

Hiába, most már nincs, hogy törjem a fejem, annak sincs már semmi 
értelme. De semminek, a puszta létezésnek sincs. A bénaság, a mozdula-
tot, a gondolatot, az érzést paralizáló érdektelenség állapota. Ötvenéves 
leszek, cselekvésben, eseményben gazdag öt évtized áll mögöttem, mégis 
az ötven év eseményei között nem találhatok egyetlen olyat se, amelyhez 
ez a mostani hibám, ballépésem, ez a tragikusabb következményekkel 
járó felelőtlen millasztásom (vagy minek kellene ezt neveznem?) mérhet ő  
lehetne; az egész életem, mindaz, amit eddig tettem, együttvéve annak 
a súlya sem elegendő , a felborult egyensúlyt hogy helyreállítsa. Nincs 
mód, nincs lehetőség a helyreállításra. Értelme se lenne semmi az erre 
irányuló erőfeszítésnek. Fölösléges próbálkozás maradna, eleve kudarcra 
van ítélve. 

Nem az önbizalom ingott meg, nem az er őmbe vetett hitemet vesz-
tettem el; mint eddig, most is biztos vagyok benne, hogy turiihez én 
hozzáfogok, annak a sikeres befejezéséhez is futja az energiámból, de 
ami most történt, azt nemhogy helyrehozni nem lehet, azt megmagyaráz-
ni sem tudom, az okai örökre titokban maradnak el őttem. 

Itt születtem, ebben a falusi házban, négy évtizeddel ezel ő tt, ilyen-
kor, éjfél után törhettek rám a nyomasztó, boszorkányos lidércálmok, 
ennyi idő  után is emlékszem rájuk, ma sem feledtem el a gyermek szoron-
gásos reggeli ébredését, de az öregasszonyos babonákban nem hittem 
soha, most is ennyi év tapasztalata után érthetetlenül állok a szörny űség 
előtt, tehetetlenül vergődve tűröm a reám szakadó lidércnyomást, vala-
mi különös gyöngeség fog el, reszketek, akár hét- vagy nyolcéves korom-
ban is; amikor az ablakon át osontak be az ágyamhoz, s riasztottak fel 
álmomból a boszorkányok. 

ó adta nekem a legszebb, legtöbb örömet az életben, de nem mástól, 
biztos már, hogy tőle kaptam a legmélységesebb fájdalmat is. 

Húsz évvel ezelőtt, a bútorgyárban voltam műszaki igazgató, öni-
kor megszületett. November végén jártunk még csak, de korán bekö-
szöntött a tél, egész éjjel havazott, emlékszem arra a reggelre, autóm 
sem volt még, majd megfagytam, amíg a városháza huzatos kupolája 
alatt álltam kezemben csokorral az autóbuszra várva. 

Alig hunytam le a szemem akkor éjjel, éjfél elmúlt, mikor megtud-
tam, hogy szerencsésen a világra jött. Csilla, el őre elhatároztuk, hogy 
így fogjuk nevezni, mindketten ezt akartuk, biztosra vettem, . hogy kis-
lány lesz az els ő  gyerekünk. A nővéremnek négy- vagy ötéves volt a 
lánya, csodálnivaló elevenség, de úgy meg tudta kedveltetni magát, olyan 
ügyesen és észrevétlenül a szeretetébe tudott férk őzni az embernek, hogy 
számtalanszor elképzeltem magamat a családi otthon intim melegében, 
amint önfeledten játszom a lányommal, id őről időre megcsodálva okos 
szemét, de már nőiesen csalafinta tekintetét; el őre örültem hálás, meleg 
mosolyának, eleve úgy gondoltam, hogy nélkülözhetetlen része ez a har-
monikus családi életnek, feltétel, amit én is megkaptam azon a havas 
novemberi éjszakán. 

Nem tévedtem; úgy lett, ahogy sejtettem is. Már a hazatértük utáni 
első  hetekben, amikor a csöppség szemében még csak én, az elfogult aga 
tudtam felfedezni az ébredez ő  értelmet, már akkor csodálatosnak tartot-
tam minden életmegnyilvánulását. Amit sosem hittem volna, éjszakán-
ként sem esett nehezemre, hogy fölkeljek, s szoptatás után átvéve az 
anyjától a vállamhoz tartsam, míg gyomrából felböffent a leveg ő, amit 
szoptatás közben szívott magába élelmes falánkságában. 
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Hajnal kettő  múlt, csak egy gyertya világít, az előbb hozta be az 
anyám. 

Borzasztó, micsoda idő ! — sóhaj tolt. 
Borzasztó! — mondtam kurtán a díványon ülve. 
Most mi lesz? ... 
Nem tudom. 

Látta, megértette, hogy nincs beszélhetnékem, visszament a hátsó 
szobába, oda vonult vissza, ott ülhet az apám is a megvetett ágy szélén 
a sötétben. 

Kinn süvít a szél. Az este ért ide, egy nappal el őbb, mint ahogy a • 
meteorológusok jelentették. A tízórai hírekben azt mondta, Dél-Bánátban 
már két méteresek a hótorlaszok. Jóisten, reggel még a buszok se men-
nek! Az őrültek! Öt-hat éve már, hogy leállították a vasúti forgalmat. 
Rettenetes kinn a hideg. Egész nap ég a kandallóban a t űz, mégse lehet 
mondani, hogy meleg a szoba, pulóverben, felölt őben is ki lehet bírni, jól-
esik a hátamnak, ha nekitámaszkodhatom az átforrósodott cseréplapoknak. . 

Hat kilométer innen a város, nem marad más, gyalog kell nekivág-
nom reggel.. Már hajnalban, egy-két óra múlva indulhatok is. Még jó, hogy 
van ez a bunda. Szerencse. Ot éve vagy több is már, hogy megvettem, 
azóta tízszeres lett az ára. Meg a sz őrmesapka. Mióta hordom, a téli hi-
degekben sem fáj annyit a fejem, mint azel őtt. Évekig .szenvedtem emi-
att! Ha elfogott, napokig feküdtem sóhajtozva az elsötétített szobában. 
Szedtem csak az aszpirint, de a fájdalom nem állt ki, az orvosság nem se-
gített semmit. Hányszor fogott el így a halálfélelem, sokszor éreztem 
úgy, . hogy' jobban fáj, mint -  előtte bármikor, arra gyanakodtam, . hogy 
valami gyógyíthatatlan s egyre elhatalmasodó agybajom van, bele is tö-
rődtem, hogy nem lehet rajtam segíteni, nem is érdemes, legjobb lesz, ha 
minél előbb meghalok, mit ér az élet, ha csupa fájdalom, 'szenvedés. 

Nevetséges néha az ember, vagy inkább szánalmas, sajnálatra méltó. 
Rettenetes idő . Esik, fúj, hordja. A jóravaló kutyát kár kicsapni, mon-
dogatta ilyenkor gyermekkoromban az anyám. Így mondja most is • bi-
zonyosan. De mennem kell, akárhogy is, minél el őbb haza kell utaznom. 
Az utat azóta befútta a vihar, talán át se tudok jutni a hófúvásokon, ott 
fagyok meg valahol, derékig süppedve, egymagamban, a nyomaimat is 
befújja a szél, senki rám nem talál, senki emberfia a faluból ki nem in-
dul, amíg a hóvihar el nem áll, amíg a hóekék szét nem túrják a torla-
szokat. A lova meg a szánkója ha meglenne még az apámnak! Úgy talán 
még bejuthatnánk valahogy az els ő  busz indulására. De a buszok is! 
Tályen útban, időben indulnak-e egyáltalán? Jólesik a hátamnak a kandalló 
forró cserepe. Az el őbb még a díványon feküdtem, csak úgy hanyatt döl- 
tem, nem engedtem, hogy leped őt, párnát, takarót hozzon az anyám, 
aztán azt vettem észre, hogy fázik a derekam, ösztönösen húzódtam kö-
zelebb a tűzhöz. 

Tavaly napsütéses volt, tavaszias az egész január, nem is emlékszem, 
mikor hozott ilyen zord hideget a tél; csak nagyon régen, a gyermekkorom-
ban csikorgott reggelente a konyhaajtó, az utcai ablakfölig befagyott, a 
kilincshez odaragadt a tenyerünk, talpunk alatt meg ropogott a kemény-
re fagyott hó. A mai gyerekek nem is láttak még igazi telet, ezt a mostanit 
megemlegetik, nem is csak a .gyerekek, alighanem én is. Micsoda badar-
ságok! Éppen ez most a legnagyobb gondom, nincs okosabb dolgom, mint 
hogy ezen törjem a fejem, mikor jártak erre igazi kemény telek! Hiábavaló 
mérgelődés! Egyetlen célszer ű , értelmes cselekedet most az elutazás len-
ne. Sietni haza, minél el őbb. Minden józan gondolat ezt • sürgetné, .. de 
éppen a meggondolatlanság tart vissza is. Ha ebben az állapotban meg-
gondolatlanságról egyáltalán szó lehet. Most nekivágni az útnak eszte-
lenség lenne, beérni a buszállomásra meg egyenesen lehetetlen. Pedig 
most nem lehet, nem szabad csinálnom semmi mást, bármihez fognék 
is, minden sejtem, porcikám tiltakozna ellene; amire ilyen félig halott 
embernek mindenekel őtt szüksége lenne, hogy jól kialudja magát —
mást egyébként sem tehet, a megpróbáltatások el őtt meg minden más-
nál inkább elkelne a pihenés —, az éppen számításba se jöhet, er ővel nem 
lehetne (lefogni, felpattanna a szemem. . . 
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A feleségem is, a gyönge idegei, képzelem, milyen állapotban lehet. 
Akárhogy .van is máskor, ilyenkor mellette a helyem, szeretnék is vele 
lenni, neki Fis, nekem is könnyebb lenne, ha _most, ha ez a ifájdallom 
egyáltalán könnyebb lehet. 

Félévi osztályozások, konferenciák, mindig megviseli ez; nemegyszer 
el is határoztuk, hogy otthagyja a pedagógusi pályát, meg is beszéltük, 
hogy keresünk neki más munkahelyet, aztán végül mégis maradt. Nem 
könnyű  már ebben a korban munkát, környezetet változtatni. Mi lehet 
vele most?, mi lehet egyáltalán, s Csilla is ... 

Mi mást tehet, csak bánkódik az ember, nem mintha annak bármi 
értelme is lenne, de csak eszi magát, hogy miért nem utazott haza mégis 
az utolsó esti busszal, most nem lenne kénytelen itt beszorulva raboskod-
ni a gyerekkori falusi szobában. S ki tudja, talán minden másként történt 
volna, nem ismerem még a részleteket, de egyre biztosabb vagyok benne, 
ez meg csak a b űntudatom fokozza, hogy ha idejében hazaérek, mindez 
nem történik meg. Ideutazás közben még arra is gondoltam, hogy višsza-
felé majd megállok Földváron, az apósoméknál alszom, régen jártam 
már náluk, ,  onnan most könnyebben hazajuthatnék, de végül nem tud- 
tam elutazni, amit délután az apám mondott arról a požarevaci hadifo-
goly társáról, az nem engedett el, újra felébredt a kétely, ami évek óta 
gyötör, s vele a remény is, hogy végre talán megkaphatom rá a választ. 
A kínzó kételytől, hogy megszabadulok, azt reméltem, ehelyett amit kap-
.tarn, a fájdalomnak a terhét örök életemben hordanom kell. 

Süti a hátam a kandalló, újra led őlök a díványra, hallgatom, hogy 
süvít, üvölt be az ablakon át a vihar, néha mintha meg-megrepedne az 
utcai ablaküveg, meg-megzörrennek a spaletták a rohamok nyomása alatt. 
Három órája vagy több is már, hogy a szomszédok bekopogtak, náluk van 
telefon, oda jelentették, nem sokat tudtak, a' részletekr ől semmit, éppen 
csak a tényt közölték. Aztán hiába hívtam vissza, zokogott, dadogott csak 
.a feleségem, egyetlen. értelmes mondatot se tudott a kagylóba mondani. 

A lábam majd lefagy, műanyagszőrme-béléses a csizaiiám, a legna- 
gyobb hidegben, hóban is nekivághattam -  reggelenként, nem kellett attól 
tartanom, hogy amíg az irodámig érek, megfázik a lábam, vastag m ű- 
anyag a talpa', nem szívja be a vizet, nem ázik át, de itt a meleg szobában 
iš annyira fázik. a lábam feje, hogy ha nem szégyellném : felraknám a kan- 
dalló-hoz, ott melegíteném a .talpamat. Az idegesség miatt lehet ez, gon- 
dolom, de megtörtént velem máskor is, hogy kénytelen voltam levetni a 
csizmát, aztán hanyatt d őltem a kandallónál levő  díványon, s lábaimat 
nekitámasztottam a forró. cseréplapoknak, annyira sütött ez, nem bírtam 
kiállni sokáig, de ahogy elvettem a lábam, mindjárt éreztem, hogy néni 
melegedett át, újra csak fázik. Hiába, gondoltam, földszintes ház, a 
padló alatt nem lett rendesen elszigetelve,- jön föl a hideg, sosem lehet 
úgy fölmelegíteni; mint nálunk az emeletes központi., f űtéses lakášt, ahol 
alattunk, fölöttünk, mellettünk, .mindenütt fűtött helyiségek vannak. 
De :a mérgemet nem csillapította ez a magyarázat sem, annál - inkább ta-
láltam okot a haragra, mert az apám, az anyám nemhogy cip őt nem hú-
zott; de a papucsot is levette a szobában, úgy ültek, jártak-keltek haris-
nyában, zokniban, s mikor kérdeztem, nem fázik-e a lábuk, mért nem 
húznak fel valamit, mikor olyan hideg a padló, egyre csak azt mondták, 
nekik nem kell, az ő  lábuk nem fázik; jó meleg van benn, elég a zokni is. 
Hogy még az öregek 'akadozó vérkeringése is jobban melegítsen, mint az 
én harminc évvel fiatalabb szívem, ezen megint el kellett, minden alka-
lommal újra el kellett gondolkodnom. Igaz, gyermekkoromban sok ba-
jom volt télen a lábammal, a sarkam, a lábujjaim mindig fáztak, meg-
fagytak a cipőben, aztán esténként otthon a melegben viszketni kezdtek, 
néha már elviselhetetlenül viszkettek a megpirosodott lábujjaim; .azt mond-
ták, forró vízbe rakjam őket, amilyen forrót csak kibírok; s - hagyjam ázni, 
átiiiéiegedni .a fagyos' lábaimat. 'Esténként forralta is az anyám a vizet, 
öntötte a lavórba, én meg óvatosan, el őbb csak kicsit, aztán mindig - to-
vább tartottam lábfejeimet a forró g őzölgő  gyógyvízbe. Talán a. gyerekkori 
fagyások következménye ez a mostani lábfázás, vagy ami miatt akkor meg-
fagyták a lábujjaim, a vérszegénység az óka, högy a sz őrmebéléses cipő  
sem tud fölmelegíteni. 
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Akárhányszor orvoshoz vittek, erre emlékszem a legjobban; ezt min-
den alkálommal hallottam: vérszegénység. Nem kellett ennek a megálla-
pításához laboratóriumi elemzés, elég volt a mutató- és hüvelykujj, ezek 
lehúzták az alsó szemhéjamat, aztán egy tekintet a szemgolyókra, a szem-
hájam belsejére, s máris megvan a diagnózis. 

Vérszegénység. 
De doktor úr ... 
Több húst adjon neki. 
De alig eszik. 
Pedig többet kell ennnie. 
Azt mondja, nincs étvágya. 
Majd írunk valami étvágygerjeszt ő t .. Meg levest, egyen levest, 

az majd kitágítja a gyomrát, és akkor... 
— Levest ... jaj istenem, meg nem enné ... 
Aztán is sokszor visszagondoltam az apámra, micsoda étvággyal ette 

zöldhagymával a • szalonnát, megkívántam, meg is próbáltam én is, de — 
borzasztó -- már a bicskám se fogta, csak nyúzta a megolvadt szalonnát, 
nem volt jó, ha az ujjaim közé fogtam, nem úgy se, ha a kenyérszelletre 
tettem, mutatta pedig az apám, hogy kell, s az ő  kezében vágta is a kés, 
egyszerre,. mint a borotva, hogy az ..ember kedvet kapott hozzá, de ahogy 
én nyúztam, kínlódtam vele, hát elment az étvágyam t őle; számba vet-
tem, rágtam, forgattam, de mikor le akartam nyelni, mintha összeszorult 
volna a torkom, mintha, minden porcikám egyszeriben a szalonnával 
szembeni ellenállásra összpontosított, volna. S nem is -csak a szalonnával 
voltam így, a -csirkepaprikást áltálában a kiválóbb ételeknek tartják, iga-
zán finoman főzte az anyám is, -a Száraz mellehúsát meg is ettem, á 
combját is, de a b őrét, azt le nem tudtam er őltetni a torkomon, . pedig 
nemegyszer megpróbáltam, már őzért is, •mért az apám-nak ez volt a 
legkedvesebb falatja. 

Az . este elnéztem, milyen jóízűen szopogatta le a kocsonyából a kör-
möt, finom is volt, de én, pedig akkor •még nem tudtam semmit; éppen 
csak azért ettem néhány falatot, nehogy .azt higgye az anyám, az ő  főzt-
je nem esik jól már nekem. A déli szármát is mintha a gyomromban érez-
tem volna még, két nehéz étel egymás után, gondoltam, csodálkozva 
az apám nyolcvanon túl is milyen étvággyal, fogyasztja, én. meg hiába is 
erőltetném, ki tudja, ilyenkor kénytelen azt hinni az ember, hogy ha nem 
is tudhatjuk, csak megérezzük, ha messze t őlünk történik is a baj a 
szeretteinkkel. Valamilyen ismeretlen, titkos szálak, szöv ődmények irá-
nyítják, sokszor akaratunktól függetlenül; azzal ellentétben a sorsunkat. 
A traktor, most talán egyedül csak azzal vihetne be az apám a buszállo-
másra vagy a falu másik szélén levő  vasúti megállóig, talán még ez len-
ne a legjobb, noha az ilyen hóviharokban, hófúvásokban a sínbuszok 
is sokszor elakadnak. De most, véletlen-e, hogy éppen most a traktorra 
se számíthatok? 

Délután itt volt az egyik ismerőse, az őkorabeli öregember, segített 
neki a kukoricabetakarításkor, fogatja már nincs, úgy beszélték meg, 
hogy .az apám majd behordja neki —egy-két fuvar — a szárat; most 
azért jött, menjenek, forduljanak egyet, itt a földje, nem messze a falu 
alatt. 

Nem lehet — vakarta meg az üstökét az apám. 
Nem? 
Á, a méreg eszi meg az embert — ével ődött tovább. 
Valami hibádzik? 

= Az akkumulátor. 
Bedöglött? 

H. Már egy honapja 	legvint, kedvetlenül az apáin; ha eszébe j iit is, 
feldühíti az akkuinul.átor. 

Egy hónapja? 
Azóta :már nem. bírom begyújtani: •Ped.ig nemrégir: -akkor...vet.tein; a -kukoricaszedés el őtt, inondoni ;  jönnek .a• hidegek,: ne:.kelljeri._kínlbdnoni 

vele... 

462- 



Aztán elmesélte töviről hegyire, hogy még tart a szavatossági id ő , 
ki kellene hogy cseréljék a hibás akkumulátort, de akármikor bement az 
üzletbe," mindig azt mondták, hogy nincs, nem kaptak; nem maradt más, s 
nem volt rest .erre sem, elutazott a gyárba, ám még ott sem cserélték 
vissza a bedöglött akkumulátort, a szántás ideje volt, sajnálta, hogy 
elveszíti •a drága id őt, gondolta, vesz egy újat, de ezzel is hiába próbál-
kozott, akárhol kereste, Mindenütt csak azt - a választ kapta, nincs, nem 
küldenek a gyárból, csak exportra gyártanak. Most itt áll a traktor -az 
udvarban, egy hónapja már nem gyújtotta be, most ne legyek babonás, s 
higgyem, hogy ez véletlen, hogy nem azok a titkos szálak készítették el ő  
ezt az állapototmár egy hónappal el őbb, vagy már korábban az akkumulá-
torgyárban, 

 
r 	amikor éppen ezt az akkumulátort úgy készítették el, s aztán - 

ezek törődtek vele, hogy az apám éppen ezt vegye meg, hogy ne cseréljék 
neki vissza, hogy ne tudjon újat venni ... Marhaság, persze nem lehet•mást 
mondani az ilyen okfejtésre, ami puszta feltételezés, nem lehet bizonyí-
tani a helyességét, de az ellenkez őjét se nagyon, s igencsak hajlamosak 
vagyunk arra, hogy hülyeségnek min ősítsük mindazt, amit a világ bonyo-
lult összefüggésrendszeréb ől nem értünk, s éppen ez, az ismeretlen van 
még félelmetesen nagy többségben. Nem a meghibásodott akkumulátor, ha-
nem a rettenetes hóvihar az oka, hogy most nem indulhatok nyomban 
haza, hogy én éppen most jöttem, hogy most ragadtam itthon éjszakára, 
hogy éppen akkor, mire ideért az ítéletid ő, illetve hógy az éppen akkorra 
ereszkedett le a Kárpát-medencére s ennek. a bácskai részére is', amikor 
én itthon tartózkodtam, ezt már csak a véletlennek kell tulajdonítani; 
ám lehet, hogy az anyám fejében az elmúlt két-három óra alatt megfor-
dult már az a gondolat is, hogy ebben a Mindenhatónak a kezét kell lát-
nunk; nem ellenkezett velünk, mikor úgy határoztunk, hogy nem eskü-
szünk templomban, azt is szó nélkül vette tudomásul, hogy a- gyerekeket 
sem tartjuk keresztvíz alá, de akkor . is, azóta is többször félelem fogta el 
a gondolatra, hogy szörny ű  büntetésben lesz részünk, amiért szembehe-
lyezkedtünk kevélyen .a Mindenható akaratával, nem teljesítettük a pa-
rancsát. 

Az igazat megvallva, a nagy megpróbáltatások idején magam is gon-
doltam erre. Néha még ma is eszembe jutnak az els ő  áldozások körülmé-
nyei, el is érzékenyülök, s a szájamban érzem annak a tejeskávénak. az  
ízét, amit az áldozás után a sekrestyében kaptunk; persze sok év óta csak 
turistaként szoktam niár betérni a templomokba, régen leszámoltam ma-
gamban a vallási dilemmákkal, de amikor egy-egy megrázkódtatás legyön-
gi a szellemi, érzelmi er őnlétünket, akkor néha nincs erőnk, hogy ellen-
álljunk a hiedelmek özönének, beletörődve vesszük tudomásul az általunk 
még fel nem ismert, titokzatoš, túlvilági szálaknak, összefüggéseknek az 
életünkre gyakorolt befolyását. 

Talán nem véletlen — sokszor gondoltam erre —, hogy az els ő  meg-
rázkódtatásom éppen a feleségem dolgai váltották ki. 1-Iúsz éve is lehet már 
ennek, mégis tisztán emlékszem minden szóra, mozzanatra; amelyet a köz-
tünk hirtelen beállt feszültség indított el, mindennél inkább az emlékeze-
tembe vésődtek ezek, vérembe ívódtak, sejtjeimbe is kimoshatatlanul fel-
szívódtak. Borzasztó volt, annyira, hogy nem is nagyon akartam elhinni, • 
a saját fülemnek, a szememnek se tudtam hinni, tiltakoztam •a megalázó-
nak érzett bizonyosság ellen. Ösztönös félelem volt ez, hogy összeomlik 
a nyugalom, a boldogság, a kiegyensúlyozottság világa, amit mindennél ked-
vesebbnek tartottam, s mindenáron meg akartam őrizni akkor. Amit hal-
lottam, amit magam is láttam, ami kézzelfoghatónak t űnt, megpróbáltam 
tudomásul nem venni azt is, mintha így megmenthetném azt a világot, ami 
már összeomlott, függetlenül attól, hogy én tudomásul veszem vagy sem 
a tények kérlelhetetlen igazságát; elönt a szégyen ; .•mint: annnyiszor •már, 
s nem- is az akkori mérhetetlenül fájdalmas megalázáš iniš xt, inkább az-
együgyúségeniet szégyellem most, azt a buta .elvakultságot,- amit képtelen 
voltam magamban leküzdeni. De akkor se, ma, sem gondólom komolyan ;  • 
hagy a reá szakadó megpróbáltatást összefüggésbe lehet hozni azzal, hogy 
nem esküdtünk meg a pap el őtt, vagy hagy lányomnak nem kentek szen•• 
teltvízzel keresztet a homlokára. 



Rettenetes megalázás, megsemmisülés, mikor azon a téli estén maga 
mondja el, micsoda éjszakákat töltött el egy közös ismer ősünkkel, azelőtt 
nem is tudta, mi az férfival lenni, most vele élte át el őször, tőle kapta, 
együttélésük során érezte el őször azt az örömöt, amihez semmi más hason-
lítható nincsen, s aminek a létezésér ől azelőtt nem is• tudott, évek óta 
együtt éltünk már, a lányunk is megszületett, s. ezek a' szavak annyira az 
elevenembe vágtak, hogy kemény kérd őre, felelősségre vonó lett a hangom, 
de erre ő  is csak elszántabb lett, jelét sem mutatta a megbánásnak, inkább 
büszke volt arra, amit megtett, még mindig éltette azoknak az éjszakák-
nak a kifogyhatatlan boldogsága; különös mechanizmusok kezdenek m ű-
ködni ilyenkor az emberben, felgerjedésemben ösztönösen mintha bizonyí-
tani akartam volna, hogy én is vagyok .olyan, képes vagyok én is arra, hogy 
azt a boldogságot nyújtsam neki, közeledni próbáltam hozzá, ahogy ko-
rábban is, mikor elfogott a vágy — vagy ki tudja, mi volt ez. —, hogy be-
léje hatoljak, hogy magamévá tegyem, most lekicsinyl ően nézett csak rám, 
aztán legyintett a kezével: 

Ugyan, mit akarsz ezzel? 
Ezzel? 	 _ 

Fejbevágott a visszautasítás, a lekicsinylés. 
Ugyan! 

-- Miért? — tértem magámhoz. — Az nem ilyen volt? 
Ugyan! — mintha - szóra sem akarna méltatni. 

— Milyen? 
Hagyd! 

• — De csakugyan! Milyen? - firtattam mind -türelmetlenebbül. 
Hm? Vaštagabb? 

Egy pillantást vetett rám: 

Vastagabb. 
'Sokkal? — kiszáradt a torkom. 

Minél többet megtudtam, annál kíváncsibb. lettem. 

Hallgatott. Újrakérdeztem: 

Hm? Sokkal? 
Sokkal. 
Mennyivel? 
Hát ... elég sokkal. 
De mennyivel? 

Megint egy pillantás. Aztán csönd. Ülök az ágy szélén, félhomály, 
csak egy gyönge falilámpa világít. 

---- Ugyan már! — legyint undorral. 
-- No, mennyivel? Kétszer, háromszor ilyen? 
-- Hát háromszor biztosan. 

Háromszor? 
Hát. 
Jóisten! 

Csak ültem magamba roskadtan, végignéztem rajta, tehetetlenül t űr-
tem, hogy marcangoljanak a látomások; láttam, ahogy fekszik széjjelvetett 
lábbal, s szétnyíló combjai közé fúródik be az a vastag, duzzadt, forró hús, 
ami azéletében először mutatja meg neki, mi is a boldogság, látom az 
arcát, a gyönyör érzése tölti ki pórusait, lehunyom a szemem, úgy kép-
zelem magam elé, úgy láthatom csak olyannak, amilyen a másik ágyában 
lehetett. Az#án lassan megvilágosodtak el ő ttérrm az összefüggések, s ez volt 
a legszörnyűbb, rá kellett jönnöm, rá 'kellett döbbennem, hogy nemegyszer 
megtörtént: miután hazajött új barátjától, aki ki tudja, hányszor fröcskötlte 
bele nagy spermaadagjait, ,én mit sem sejtve, s a várakozástól -  felfokozott 
vágyákázášsal . vetettem magam a testére ;  csókoltam telhetetlenül a' lába 
közötti forró kelyhet, ajkaim közé szippantva 'a szeméremajkait, amiket 
akkor .meg--biztos voltam benne,— rágtam ,  kívül nem erintetr, s a jöv őben 
sem fog érinteni senki. 
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Azóta letisztáztam már magamban, mennyire • hülye voltam, igazán 
-falusi együgyűséggel viselkedtem, hiszen a legtermészetesebb valami, hogy 
ha látta,. hogy én többévi együttlét után, minden igyekezetem mellett se 
tudom megadni neki a nemi - közösüléssel járó boldogságot, akkor ő  ezt 
megpróbálta, s szerencsére nem is eredménytelenül másoknál megtalálni. 
Hozzájutott valamihez — most már én is tudom, a legszebbhez —, amit 
az élet,egyáltalán megadhat, az olyan gyönyörhöz, amir ől nem szabad 
lemondanunk, s amiről, hogy lemondjon, a másiktól ezt egyikünk se köve-
telheti meg. Vallom ezt ina is, de borzasztó belegondolni, hogy most ezen 
az éjszakán is, az emlékek zűrzavarában ez is átfutott á tudatomon, hagy-
nom kellett, nem tudtam leállítani, talán még élveztem is, a már ki tudja, 
hányszor újralátott emlékképeket. 

. Kint mintha megint erősödne a vihar, nagy roppanás, csattanás, mint-
ha hatalmas bádoglapot szakított volna -el, kapott volna fel, vágott .volna 
oda. valamihez a dühöng ő  szélroham. Utána csak még mélyebb éjszakai 
csönd. Ebbe csikordul bele a hátsó szoba ajtajának sarokvasa. Az apám 
indult ki, hogy megnézze, mi kárt tett a szél. El őbb, napközben nem, csak 
most vettem észre, hogy csikorog a hátsó szoba ajtaja. Az anyámat min-
dig idegesítette ez, de nem volt elég egyszer, többször is szólnia, panaszkod-
nia kellett, mire az apám rászánta magát, hogy megkeni a csikorgó sarok-
vasat. Úgy gondolhátta, nem érdemes egy ajtó miatt belefogni, s meg-
várta, -amíg kett őt-hármat kellett megkenni. Amolyan szertartás volt ez. 
Családi összefogásra volt szükség. Egyikünk hozta egy késhegyen a disz-
nózširt, a másik ,átfogta az ajtószárnyat, éppen csak annyira felemelte, hogy 
a sarokvas széthúzódó két része közé be lehessen -  kenni a zsírt, mikor ez 
megtörtént, utána visszaengedtük és mozgattuk, nyitottuk, becsuktuk, mint 
sžállőztetéškor nagy nyári melegékben, iáz ajtószárnyat, hogy a tengelyen 
széjjelkenődjön a zsír; előfordult, hogy az ajtó ezután is továbbcsikorgott, 
ilyenkor nem maradt más hátra, le kellett teljesen emelni, s az ajtófélfába 
erősített tengelynek — ami valójában až ajtót tartotta --, ennek a fényesre 
csiszolt tengelynek a .hegyére is zsírt kellett tenni, azután már rendszerint 
kifogástalanul, hangtalanul lehetett nyitni, csukni az ajtót. Miután emeletes 
házba költöztünk, gyorsan rájöttem, hogy ez a csikorgás nemcsak amolyan 
falusi betegség, éppen úgy csikorogtak ott is az ajtók, s nekem is olyan 
nehezemre esett id őről időre megkenni . őket,, mint az apámnák. Mintha va-
lami.ősi, velünk született ösztön lenne ez, már-már elszóltam. magam, hogy 
kenjük meg az ajtót, de észbe kaptam, még miel őtt kiszaladt volna a 
számon. 

Megnézi; mi volt az? — állok föl, nyitom ki a szobám ajtaját: 
Meg már. 
De megfázik. Ne menjen ki, majd inkább én. 
Dehogy! 	. 
Borzasztó id ő . 

Végignézek rajta, a sötétben is látom, föl van öltözve, ő  sem feküdt 
be az éjjel a vetett ágyba, velem együtt virraszt, csak a másik szóbárban. 

— Hát nem tudom, mi lesz — céloz az id őre, s tolja ki a gangra 
nyíló ajtót. 

Gombolja be a kabátját. 
— Kijárok én ilyenkor mindig éjjel — legyint csak a figyelmezteté-

semre. 
Kijár? 
Hát. 
ilyenkor, télen is? 

- .Télen is, hát..  
-- -De :minek? - 
-. Megszoktam én már..Megnézem, milyen az idő . 	 _ 
Alig tudjuk kitolni a gangra nyíló. ajtót. Délkeleti szél, jócskán be 

fújta a ;havat, a saroglyát meg ki se tudjuk nyitni, legalább egy méternyi 
magas torlaszt rakott ide elébe. 



Ki se bírunk menni. 

Itt van már a hólapát — mutat a kamra elé. — Az este idekészí-
tettem. 	

• 
Hólapát. Falapát. Nyáron ezzel hánytuk, forgattuk a búzát .a padlá-

son, télen a ház el őtt, az udvaron a havat. Erre nem ragadt rá, mint a vas-
lapátra. Ott lenn a városban talán nem is tudnak err ől. A minap néztem be 
a takarítónők nyitva hagyott kamrájába, nyolc-tíz új lapátot láttam, a hó-
hányásra vették őket, de mind csupa vaslapát volt. 

Már az este idekészítette a hólapátot. Mindig csodáltam az apámat. 
Az este a szomszédból, mikor a telefontól visszajöttem, alig pár szót szól-
tunk egymáshoz, nyomasztólag hatott ránk a fájdalom, idegességemben 
a kelleténél gorombábban szólhattam rá, fölállt és átment a szobájába, 
megérthette, hogy a fájdalomnak azok a pillanatai ezek, amiket egyedül 
kell elviselnie az embernek. Később gondolkoztam aztán róla, 'hogy talán 
az ő  bánata sem kisebb az enyémnél. Csilla pici kora óta itt nevelkedett ná-
luk. Mikor Klári a szülési szabadság után dolgozni kezdett, a kicsit még nem 
akartuk beadni a napközibe, az anyám is azt mondta, munkába menet 
vigyük inkább ki hozzá, feleségem az itteni iskolában tanított, ő  ott délelő tt 
ellesz vele, megfőzi az ebédet, aztán munka után megyünk érte, megebé-
delünk és visszük haza. 

A nővéremék-nek volt már két gyerekük, de ők már öt éve kinn éltek ;  
dolgoztak Németországban, messze voltak az unokák is,örömmel vállalta 
az' anyám a Csilla gondozását. Megtörtént az is, különösen mikor hidegebb 
volt, s jött a tejföllel a piacra, hogy nem hagyta, mi vigyük kora reggel,. ő . 
jött be hozzánk, hagyta, az unokája hadd aludja ki magát, s utána vitte 
csak ki magához. • 

Rengeteget dolgozott az apám, nem is tudom, hogy is bírja még, 
mondtam már neki, minek még mindig "ez a traktor, mert nem adja ki 
haszonbérbe a földet, nincs már szüksége arra, hogy látástól vakulásig dol-
gozzon, ledolgozta ő  már a magáét, megérdemli a 'nyugodt, nyugdíjas -  éle-
tet, de hát hiába, azt válaszolja, nem tud ő  anélkül élni, csak egészséges 
legyen, akkor neki élvezet a munka. Megvan .mindenük nekik' is, • ;nekünk 
is, de látom, miben töri a fejét ;  mondta is, hogy a Csillának akarna' venni 
most egy autót; az egyik ismer őse, híres konyhakertész, már januárban 
lengeti a szél kertjében a nagy fóliasátrakat, hát ez Opel-Kadettot vett az 
érettségiző  fiának a nyáron. Most azt akarja az apám, az ő  unokájának 
is legyen legalább olyan. Régen volt már, mikor itt a Csillát dajkálta, de 
a szeretetet mintha nem gyöngítette volna, inkább er ősítette. az idő  múlása. 

Nem is csoda,. Csillában ahogy nő tt az értelem, úgy a kedves ravaszság, 
kacérság is, hihetetlen, hogy akkora csöppség hogy tudja szerettetni ma-
gát, gondoltam többször; olyan ellenállhatatlan' volt csaláfint•aságában, hogy 
egyetlen tekintetét ől elolvadt a legkeményebb harag is. El őször találkoztam 
ezzel a csodával, amit hihetetlennek tartottam, napról napra meggy őződ-
hettem arról, a feln őtt férfi erős elhatározása hogyan omlik össze az ár-
tatlan gyöngédség hatalma el őtt. Tudom, a szülő  általában elfogult a 
gyermekével szemben, de Csilláról nemcsak nekem volt ilyen véleményem, 
s lényének ez a varázsereje, azt hiszem, kés őbb is megmaradt és tovább 
fokozódott, ő  pedig élt is vele, de hogy visszaélt volna, azt nem hinném 
el soha. 

Hogy tudott örülni! Mikor meghallotta, hogy leköltözünk, még mie-
lőtt határoztunk volna, amikor - még csak a lehetőség volt adott, hogy 
jöhetünk, már ez felvillanyozta; magam is belefáradtam mára bútorgyá-
ri gondokba, éreztem, hogy rám fér majd a nyugodtabb kamarai hivatal, 
de azért sokféle szállal köt ődtem a gyárhoz, az életem javát beleöltem, s 
hogy tétovázás után az elmenetel mellett döntöttem, abban nagy 'szerepet 
kapott a Csilla végtelen öröme is; lehetetlennek tartottam • már, nem 
tudtam volna elviselni a 'kiábrándulását, annyira fájlalta volna, hogy nem 
teljesül a kívánsága., A -boldogsága, az öröme, ennek .a tisztasága volt 
ellenállhatatlan. 
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Több mint tíz éve igazgatóskodta'm már akkor, amolyan rázós tíz 
év az a bútorgyár történetében, vállalnom kellett a kockázatot, kibírnom 
a vállságot, de mindig bíztam az elképzeléseim helyességében, s nem is 
puszta hit volt ez, maga a valóság gy őzött meg róla nemegyszer. 

Mindjárt odakerülésem után egy — sokak szerint — er őmet megha-
ladó feladat elé állítottak: el ő  kellett készítenem a két bútorgyár integ-
rálását. Egyik üzem a Tisza-parton volt, a másik a város túllsá oldalán, 
a villanytelepnél, én ebben dolgoztam, mindkett ő  több 'évtizedes .hagyo-
mányokkal rendelkezett, már a versengés is hagyományos volt köztük; 
s most rá kellett őket bírni, az egyik és a másik gyár munkásait is, hogy 
szavazzák meg az egyesülést, mert a jöv őben külön-külön nem tudnak 
boldogulni, csak közös erővel teremthetik meg a fejl ődés feltételeit. • 

• Nem az én ötletem volt ez, de láttam benne fantáziát, bizonyosra 
vettem, hogy ha egy közös cél érdekében egyesíteni tudjuk a jó szakembe-
reket, az anyagi eszközöket, megújíthatjuk a technológiát, hagy bútora-
inkkal a villágpiaci igényeket is kielégíthetjük. Úgy gondoltam, ez az út 
maradt számunkra, ez a feltétele annak, hogy versenyben maradjunk. A 
déli vidékeken, ahol a nyersanyag kitermelése is folyt, gomba módra 
épültek az új bútorgyárak, az alacsonyabb szállítási és más költségek 
miatt is nagy előnyre tettek szert velünk szemben, ezt mi csak a gazdag 
hagyománnyal, az ebből következő  tudással, a jobb min őséggel ellen-
súlyozhattuk. Ezt az adottságot kellett kihasználnunk, különben vesztett 
ügyünk van. 

A: század elején, vagy mikor, elszaporodtak a Tisza mentén la f űrész-
telepek ;  bútorgyárak, föntről, a Kárpátokból a folyón úsztatták le a rön-
kökét, a szállítás nem került sokba, a nyersanyagellátás nem okozott gondot,. 
ezért is épült -ez a gyár a folyóparton, de hát régóta nem hoznak már ne-
künk nyersanyagot a tutajosok a Tiszán, megváltozott a helyzet, Bosz-
niából, Szerbiából kamionnal és vasúton szállítják a faanyagot, drágán 
kell 

 
megfizetnünk, s gyakran így is hiába kérjük, sürgetjük, nem érkez-

nek a szállítmányok, inkább az ő  bútorgyáraik felé indítják őket a fate-
lepek. Számolnunk kellett a megváltozott helyzettel, elképzeléseink, ter-
veink enélkül nem valósLillhattak meg. 

Többen figyelmeztettek, nagy fába vágtam a fejszét, barátaim azzal 
vigasztaltak, az ilyen vállalkozásba nálam tapasztaltabb vezet őknek is 
beletörne a bicskája. Meghallgattam a tanácsokat, de a nehézségekt ő l 
nem ijedtem én meg soha, ha szembetaláltam velük magam, ez még fo-
kozta eltökéltségemet. 
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KOPECZKY L Á SZLÓ 

RESTI MESE 

Az üvegtáblákon kilátni a peronra, de aki innen kinéz, valójában befelé 
tekintget ínagába. 

Ez abból is tudható, hogy mindig koccan a pohár feneke a rideg 
asztalon, mert aki letette, révülten kortyolgatott bel őle, távoli gondok 
közt bukdácsolva. 

A töltögetés is úgy történik, hogy elnézel másfelé. Kész csoda, hogy 
nem a pohár mellé megy a lágy, barna lé. 

A hosszúlépés, avagy rövidital után is csak tapogatva nyúl a tétova 
kéz, s csak akkor rebben az egész ember, amikor kész! (Finito) 

Ilyenkor, akár koszlott vasutasruhában, akár gombtalan katonaka-
bátban, tornacip őben vagy tátott csukában, levett franciasapkával vagy 
fennhagyott subában ül ott az ideiglenesen restiben tartózkodó hazánk-
fia -- riadó van! 

Pillanatok alatt összeszáguldozza minden zsebét. Végül a sóhaj hosz-
szúságából ítélhet ő  meg, hogy: „Van isten az égben!" vagy: „K őszívű  
öreg skót ül ott." 

E pillanatban is a sankra hanyatolva tekint a nadrágzsebe medd ő-
jére (fémpénzek, zömmel réz) a horpadt kalapot visel ő  szandálos fickó, 
és sajnálkozva állapítja meg, hogy alkoholista sem lehet bárki. 

Kiegyenesedik, egy pukedliszerű  térdroggyanás, és élvonszolja •ma• 
gát a lelketlen városba vezet ő  kijárat felé. 

A terem közepén, mint önjelölt f őszereplő , egy veres képű  dagi 
pöffeszkedik. 

Ámbár. másutt vegyes párosok, triók isznak ;  az ő  asztalához nem 
kéredzkedik halkan sörösüveggel, -pohárral senki. Ellenséges légkör 
övezi. Messziről látszik, hogy enni fog! 

Igen, a két hatalmas kenyérvég már ott sápadozik a tányéron. Kés, 
vella alatt bélyegnagyságú papírszalvéta. 

Igaz, e pillanatban más jel nem mutat arra, hogy a konyhán törté-
nik valami. 

A szakácsnő  a lengőajtóban a pincérnővel vitatja> a halaszthatatlant. 
Odamegy a pincér is, -és őrtornyát, a kasszát berekesztve, a kasszírn ő  is. 

Ha oda van már szórva a húsbögyör ő  a ros-télyra, csicseghet javá-
ban, de valószínűbb, hogy már szénné égett, hacsak ... 

Hacsak ezúttal a Sorš valóban nem kegyes, és a saját zsírjában ser-
cegő  szakácshölgy elfeledte á rendelést, mert íme riadtan kérdez, majd 
sóhajtva elkacsázik. . 

A veresképű  időközben Kis-Bermudát háromszögezik a pénztár, -a 
sank és az asztal között, hogy a _várakozást lerövidítse. 

Negyedik törkölyös pohara üuült ki az imént, és ő  már az elbitan-
golt pénztárnoknő  árva fészkénél toporog morogva. 

A „krém" leplezetlen mosollyal nyugtázza a dagi odüsszeiáját, foko-
zatosan bizonytalanodó lépteit.. • 

• 	A rendőrsipkás mondja a matrózingesnek: 
— 'Ide. már mindenkit beengdnek! 
A krumpliföldi tengerész elmereng. 

Irodaféreg ... Ez a belit öblögeti. - 
A hangosanbeszélő  halkan károg, mintha átkot szórna, külön meg-

nyomva minden szó végét, átugorva az elejét. 
A veresképű  lehívta a hatodik törkölyt is. A nagyfröccs pedig kiké-

szítve ott áll a kenyérhalomnál. Az imént szállott ki bel őle az utolsó 
buborék. 

. 	Kiáltás harsan: 
-- Tíz csevap! 
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Mindenki. felkapja a fejét, csak a vereskép ű . temetkezett a pálinká-
jába. A takarítón ő  rongyával a vállára csap. 

— Süket maga?! 
A lángolóképű  szúrós pillantások közepette elgurul a sankig. 
A húsgaluska odakozmált, a hagymát ujjvastagnyira metélték. 
Mielőtt enni kezdene, nagyot böffen. 
Hosszú célozgatás után felszúr egyet a húsból villájára, nézi. 
Nagy nyekkenéssel lenyeli. 
Tetemes korty zúdul rá a fröccsb ő l. 
Újabb félfalat, s még nagyobb korty. 
Most valami hallhatatlanul kattant. Kezében egy pillanatra megder-

med a pohár, majd lassan csúszni kezd, és egy nagy csattanással pici 
csillagocskákká robban szét a kövezeten. • 

A veresképű  setétkékbe vált át, aztán nagy dörrenéssel hanyatt 
vágódik. 	- 

A hangosanbeszélő  gyorsan elhadar három állomást, a személyzet álló-
képpé merevedik. Az istenadta nép némán maga elé mered. 

Csak a füstölt vasutas szólal meg kis id ő  múlva — s ez már elmegy 
sírfeliratnak: 

— Sokat zabált! 

VADERNA JÓZSEF 

METAMORFÓZIS 

Kosztolányi Dezs ő  és Csáth Géza 
emlékezetének 

A határ mentén megsimogattam 
a bagoly fejében a fájdalmat 
s az agyvel ő  
tekervényeit kiegyenesítettem - 

a bölcsesség negatív felület 
gyereknyi hiány 

a kín házának padlásterében 
csigalépcső  az értelem 

akasszük fel a kislányokat 
a hurok oly jövő tlen 
macskákban a szentbeszéd 

puha a tér 
lecsorog a házak ereszein 
s elfolyik a csatornákon 

lassan végigtapogatom 
a morfium cizellált 
vaskorlátját 

s a hideg bordázatok 
visszapattannak 
megszakadt órarugók 

felértem 
bioáram kering 
a magasfeszültség ű  vezetékben 
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KÉZFOGÁSOK  

PASZKAL GILEVSZKI 

RÉTESTÉSZTA 

Vékony, fehér tésztarétegek 
terülnek, mint füvekre a dér, 
szikkadva ha felfehérlenek, 
szirmok hullanak így oda még. 

Mellettük asszony, sötét ruhás, 
nyújtja gondosan és teregeti, 
ide torkollott az aratás, 
hópihéket pergetve neki. 

Ó, a múltak vásznának fehérje, 
fehér mez ők, szárnyak, fehér lombok 
meg aranya, hószínre cserélve! 

Nézem őket, mint eleven dolgot: 
fehér rajuk pihenőre szállva 
emlékszik még a perzsel ő  nyárra. 

HARANGSZÓ  

A bánat erre teljes és örök, 
magány, ábránd, mind függetlenül. 
Majd a néma tálon elterül 
a harang szava, gyűrűzik délkörök. 

Harang, messze sík vidékek lelke, 
hangod visszaverik a tanyafalvak, 
a fehér házak: mint évszázadokat, 
titkos lángot, lidércet lehelve. 

A bongás elhal, nem is hagy reményt. 
A csönd megbúvik ért kalász bugáján 
még dús kévékbe sarlózta a fényt, 

mely este villan csillagok ruháján, 
és emlékezve a harang szavára 
mindent elönt a tücskök muzsikája. 

PELYVA 

Ó mennyire szép volt, 
amikor eltakart hullva 
szérűnkön a pelyva — 
dobta le ingét a jövőre való, 
szakadt az illatos nyárderéki hó. 

HUNYÓ FÉNY 

Fényesség hullt alá a mez őkre 
képzeletben szárba szök ő  búza 
árnyékomat le a földre húzta 
hol lábamnál nyúlt el a fagyos gödre 

Mintha gyógyult sebem felsajogna 
az emlékekén a vágyak megtörtek 
az idő  mely türelemt ől görnyed 
feledésként terült homlokomra 

Álltam ott a fények özönében 
mintha csupán reám hullanának 
baljós jelek sem feledtették el 

Vártam talán a melegük áthat 
és szívemr ől a hideg f elrebben 
ha ott is áll a tél a közelemben 

FÜGGŐ  
Zsenge borág termés súlyát 
tartja mint ég a csillagát 
sárga levél terhe alatt 
mennybolt ölén delel a nap 

Mennyi érő  ez az ékszer? 

Vágyak kínján csügg elégszer 
Ha a szív él szerelemben 
akkor gyöngyházfényben rebben 

Ha megyek majd hazafelé 
gyere ki a kapud elé 
függőt adok a füledbe 

Megmondod hogy az a szebb-e 
ami szilva ami meggy-e 
sóhajtozol úgyis egyre 

EKEVAS 

Egy régi ekevas kora hajnaltól 
egymagában 
túlnan maradt, gazdátlan földünket 
szántja, egyre szántja .. 

BRASNYÓ István fordításai 
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ÖR ÖKS ÉG  

DÉR ZOLTÁN 

KOSZTOLÁNYI SZABADKÁJA 

Szabadka és Kosztolányi .kapcsolatának tanulmányozóját egy régi-régi 
zavar kísérti: más a lírában föltetsz ő  város és más az, amely a prózá-
ban fölismerhető . A költő  Szabadkája áldott, csupa rejtelem, gyöngédség 
és melegség, a prózabeli város sivár, anakronisztikus és szánalmas. Úgy-
annyira, hogy a Kosztolányi-kutatás nem is meri határozottan állítani, 
hogy például a Pacsirta színhelyében okkal lehet a századforduló Szabad-
káját gyanítani. Keresni regényekben ma már amúgy sem a hozzá nyers-
anyagot kínáló emlékeket szokás. Életrajz .  és mű  megfeleltetését önmagá-
hoz méltatlan és félreviv ő  műveletnek tartja tudományunk, s joggal. A 
Kosztolányi-mű  többféle Szabadkája is mindig könnyebben magyarázható 
a világkép, a pálya és a m űfaj adott törekvéseiből, minta várostörténet 
tényeiből. 

Mindezek ellenére is hisszük, hogy van értelme a költ őt fölrievelő  
város tanulmányozásának, hiszen a művekben tárgyiasuló világképnek is 
vannak gyökerei, kialakulásának törvényszer űségei. Mikor a város, a gim-
názium, a Kosztolányi család történetét kutattuk, ezeknek a törvénysze-
rűségeknek a megértéséhez szerettünk volna ismereteket nyújtani. Ilyen 
ismeret az elmúlt évtizéd során elég sok fölhalmozódott, s elrendezé-
sük, értelmezésük munkája is megkezd ődött. Zavartalanul — sajnos --
ez sem folyhatott, mert a jugoszláviai magyar irodalom. sajátos hagyo-
mányának létét érintő  viták érdekkörébe került. Ennek során azok szá-
mára, akik e különhagyomány erejét akarták bizonyítani, a föllelt .doku-
mentumok értékjellegének hangsúlyozása volt fontos, akik viszont az 
1918 előtti állapotokat égy osztatlan történelem részeiként szemlélik, csak 
helytörténeti jelent őséget tulajdonítanak sok szabadkai eseménynek, Kosz-
tolányi ugyan mindkét szemlélet számára fontos tényez ő , így a vele vo-
natkozásba hozható tényekre is minden szakmabeli kíváncsi; de hogy ezek 
a tények a mű  magyarázatában is latba esnének, ennek kevés a jele. 
Olyannyira, hogy a helytörténet kutatója sokszor úgy érzi, munkájának 
kevés a haszna. Talán majd a kritikai kiadás ráfanyalodik eredményeire, 
az interpretálók azonban jól elboldogulnak enélkül is. Filológia és in-
terpretálás egymást támogató kölcsönhatására kevés a példa. Nálunk 
különösen kevés. Kosztolányiról új és gazdag életrajzi adalékokkal most 
is budapesti kutató állt elő . Fölmerül bennem a remény: talán, ha össze-
foglalnám mindazt, ami Szabadka történelméb ől Kosztolányival kapcsolat-
ba hozható, talán akadna, aki fölismerne benne a helytörténet keretein 
túlmutató tanulságokat, de a Kosztolányi-kutatás ismeri ezeket az ered-
ményeket, s összefoglalásuk el sem férne 'harminc percben. A kérdésre 
tehát, hogy „Ki volt ez a varázsló?", a Szabadka fel ől adható válasszal 
most is adósak maradunk. 

A cím, melyet e tanácskozás szervez ői nekem ajánlottak: Kosztolá-
nyi Szabadkája, amúgy is másféle munkát kívánt. Nem a városról való 
mű  előtti élmények elképzelhet ő  rekonstrukcióját, hanem a m űvekben 
megjelenő  Szabadka funkciójának vizsgálatát követelte. S az ilyen mun-
ka már nem a művelődéstörténet parttalan vizein, hanem szilárd talajon 
végezhető, az alkotások értelmezésének részeként, így poétikai legitimi-
tása sem lehet kétséges. Ezért is vállaltam készséggel ezt a címet. 
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Az a nehézség, hogy más a líra és más a próza Szabadkája, így is 
megmarad, de nem bénító, mert már nem az a kérdéš, hogy ilyen volt-e 
Szabadka vagy olyan, hanem. az , hogy a műben milyen szerepet teljesít, 
s szerepére miért bizonyult alkalmasnak. Azt jelentené ez, hogy átlépünk 
a motívumkutatás területére, s ebben Szabadka csak annyi, mint a lám-
pafény, a csillagvilág vagy a vonat motívuma? Ez csak annyiban igaz, hogy 
figyelmünk nem a város történetileg is igazolható tárgyi világára irányul, 
hanem a metaforára, de ez a versbeli város mégis több egyszer ű  motí- 
vumnál. Preformált mivoltában is rétegesebb: a személyes élet id ősíkjai, 
a történelem és az értékek eleve gazdagabbá avatják, s többféle szerepre 
teszik alkalmassá. - 

A Kosztolányi-irodáloin e lehetőségek közül eddig els ősorban A sze-
gény kisgyermek panaszainak városképét és a regények világát részesí-
tette alaposabb figyelemben. Van, aki e két világ között összefüggést is 
észlel. „Ifjúkorát — írja Sőtér István — kétszer élte át m űveiben: elébb 
»mágikus« szimbolizmusban oldotta föl, majd kritikus és kétked ő  jó-
zansággal rekapitulálta. Életm űvének második szakasza nem egyéb, mint 
az elsőnek »visszaéneklése«, palinódiája. Erre a palinódiára lírai és próza 
váltakozásai is szerencsés lehet őségeket nyújtottak. A Pacsirta, az Arany-
sárkány: A szegény kisgyermek panaszainak palinódiái, újbóli Szemrevé-
telezései. Ami korábban, a lírábán csodának min ősült, az a prózában ké-
sőbb kritikává alakult át." (Tisztuló tükrök. Budapest, 1966..138.) E föl-
ismerés értékét nem kisebbíti az, hogy a kritikus szemlélet a korai no-
vellákban is föl-fölerősödik (például Vakbélgyulladás, Verpeléty, A gipsz-
angyal), s a csoda a Számadás nagy verseiben is létezni tud. Az anyaghoz 
való viszonyt tehát bizonyos műfaji, műfajvonású hajlamok is magyaráz-
zák. Nem kisebbíti, mert ennek ellenére igaz, hogy a regények anyagát 
tárgyszerűbb, szigorúbb és késerűbb szemlélet alakítja. Bizonyára azért, 
mert maga az anyag sem ugyanaz. Ezért is medd ő  igyekezet mindig ugyan-
arra a Szabadkára vonatkóztatnunk a pálya különböz ő  szakaszaiban el ő-
toluló gyermekkori világot. Az Esti-novellák között is akad néhány, amely-
ben' fölismerhetőbb Szabadka, mint a Pacsirtában, de ezekben sem a 
,fölismerhetőség, hanem az értékekkel való kapcsolat a fontos. 

Szabadkának a Kosztolányi-m űven betöltött szerepei is eszerint ala-
kultak: az élménytömb és az értékek viszonya szerint. 

Ebben a folyamatban már A szegény kisgyermek panaszainak világa 
is különvilág. Bensőségesebb, színesebb, ártatlanabb, minta század eleji 
Budapest valósága, de nem idill, nem ažílium. Ez még a hajszás ;  ellensé-
ges világba került magános ifjú költ ő  szorongásait, remegéseit is kifeje-
ző  szimbólumsor. Tele babonás rejtelmekkel, rémít ő  jelekkel. Az áldott 
kisded a nagyon . is áldatlan jelenben létezik, a csoda — mint Kelemen 
Péter írja -- alá van aknázva. 

A regények Sárszegje így is mer őben más. A csoda eleve hiányzik 
belőle, mint a Pacsirtából, vagy elrongyolódik, mint az Aranysárkányban: 
De azért ilyen, hogy a benne létez ő. alakok és a méltó élet közötti szaka-
dék szomorú mélysége kifejez ődhessék. Tudományunk erről sok érvényes 
fölismeréssel szolgált már eddig is. 

A szegény kisgyermek panaszai -  és a regények között azonban több 
mint egy évtized telt el, s a gyermekkori emlékek Szabadkája ezalatt sem 
vesztegelt. Sőt azt hiszem, épp ezalatt formálódott olyanná, hogy rá le-
hessen mutatnunk, els ősorban erre, mikor Kosztolányi Szabadkájáról 
beszélünk. Mint ismeretes, Kosztolányi érését a világháború okozta meg-
próbáltatások fölgyorsították. Kiss Ferenc, aki 'tüzetesen írta le e folya-
matot, a verstermést csak A bús férfi panaszaitól (1924) kíséri nyomon. 
Így történhetett, hogy a világháború éveiben és az ellenforradalom legele-
jén írt verseket csak annyiban veszi figyelembe, amennyire erre A bús 
férfi panaszainak jellemzésénél. rákényszerül. 

Ennek során veszi észre, hogy annak a múlt-birodalomnak, melynek 
visszadalolását a ciklus • el őhangja ígéri, része A szegény kisgyermek pa-
naszainak ideje, a Nyugat hőskora, s a szabadkai gyermekkor is, Költ őnk 
azért folyamodik ezekhez a élményrétegeihez, hogy a háború, á forradal- 
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mak' és ellenforradalmak okozta megrázkódtatásokból, a világ és az em-
ber kiábrándító látványából valami tisztább,. békésebb, szabadabb és 
ártatlanabb élettájra lelve a tágasság, magasság és otthonosság ellehetet-
lenült igényét tárgyiasíthassa. Mint jeleztük, A szegény kisgyermek ... ese-
ményei még a jelenben játszódtak, A bús férfi ... ideje már a múlt, s ezt 
tüntető  nyomatékkal hangsúlyozza is: 

Nem tudtam én dalolni nektek az újról, csak a régiről, 
nem tudtam én dalolni nektek a földr ől, csak az égiről, -
mert ami elmúlt, az csodásan kísért az én dalomba még, . 
mert aki meghalt az id őben, úgy van fölöttem, mint az ég. 

A bús férfi .   panaszainak darabjai nem egyetlen ciklus közös ihleté-
ben és egymástól id őben is távol születtek, de az el őbb idézett előhang 
a ciklussá formálás fontos kritériumára hívja föl a figyelmet. Szempon-
tunkból arra, hogy a korábbi Mák (1916) és a Kenyér és bor (1920) Sza-
badkát idéz ő  darabjait nem oktalanul sorolta ide Kosztolányi. Érdemes 
megismételnünk a két utolsó sort: • 

mert ami elmúlt, az csodásan kísért az én dalomba még, 
mert aki meghalt az - időben, úgy van fölöttem, mint az ég. 

A , ;csodás" tehát csak a múltban található, s ikerképzete az „ég"-
nek, mely aztán a Hajnali részegségben a sivár földi lét ellentéteként 
a csodás égi bál, a nagy vendégség színtere lesz. S ez a látomás majd 
akkor is a gyermekkor emlékéb ől fejlik. 

Ha most, az előbb vázolt összefüggések ismeretében nézzük meg az 
1914-1920 közötti verstermést, meglep a Szabadkát idéz ő  versek bősége 
s ezek poétikai jelent ősége. Azt mondhatjuk, hogy az ittlét, az adott világ 
és a másik, melyre a költ ő  vágyott, ezekben a versekben válnak el egy-
mástól véglegesen. Szabadka természetesen csak jól jár ezzel a hasadás 
sal. Érdemes megnézni, milyen értékek hordozója lesz. 

Az átváltozás, noha fokozatos, igen szembeötl ő . A szegény kisgyer-
mek panaszaiban a rémes és édes egymás szoros szomszédságában állt, 
s figyelmeztetett a világ paradox min őségeire. Az életszomj e ciklus -Urai 
hősét el-kiszakadásra sarkallta: 

Hogy vágyom innen el, el messzire, 
hol kanyarog a vonatok sine, 
s piros, zöld lámpa lángol biztatón, 

A 'világháborúban megfordul a vágyak iránya: Sžabadk.a az elveszett 
otthon jelképe lesz. Nem egyszerre, hanem igen finom átváltozások révén 
történik ez. A „Ha volna egy kevés remény" kezdet ű  nevezetes költemény 
ugyan áldással búcsúzik Szabadkától, de az a „tiszta rend", gyöngédség, 
ártatlanság, melyről beszél, fájó „és bárha szent, / hiszem.ma őrületnek". 
Zaja és csöndje nemcsak megható, hanem szánalmas is. Ez a vers, ha jól 
tudom, még 1915 elején keletkezett, tehát abban -a pillanatban, mikor a 
megrendülés, a veszteségtudat még nem rendezte át úgy az emlékeket, 
hogy az értékek képviseletére alkalmasák legyenek. Kellettek ehhez a 
személyes csapások, a történelmi kataklizma személyes konzekvenciái, 
így Csáth Géza tragikus halála, a Szabadkától és a szüleit ől való elszaka-
dás élménye. De látni fogjuk, hogy ezek az élmények és az általuk moz-
gósított ihletek mennyire egy átfogóbb érvény ű  válságnak adtak nevet. 
Ebben a válságban az á legsúlyosabb, hogy az bizonyul lázálomnak, amit 
a költő  és társai a legtöbbre becsültek, s az vész el, ami birtokolható 
lett volna: 

. mit is sejtettük, hogy ez itt a minden, 
és .ami aztán jön, a semmi, semmi. 
Ha pitypang kelyhét fújtuk, semmiség volt, 
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unottan vártuk az időt, mely elj ő, 
hiába lángolt kelletőn az égbolt, 
csak ő  kellett, a koldusi jövend ő, 

A Sakkoztunk egyszer három nagydiákok gondolati ívén jelenik meg 
ez a számadás, intonációja egy ifjúkori életkép: a szorgos munka, a jó-
ízű  idill otthona, ahonnan ezek a diákok kiszakadtak. S ide akar vissza-
térni a vers végén s megpihenni a csalódott, kiábrándult költ ő . Szabad-
ka tehát az eszmék nagy kudarca, veresége után az elemi és ősi értékek 
színhelye, jelképe lesz. Rekvizitumaiból: a borból, az uzsonnák jáízéb ő l, 
a lázból kihullnak a rémes jelentéselemek, s az áldott határozza meg a 
stilizációt: 

Légy áldott, régi hely, 
légy `áldott, régi ház, 
légy áldott, régi tej, 
légy áldott, régi láz. 

Az ősök . sírjából is az élet, a termés, a bizonyosság üzeneteit véli 
kihallani, holtukban is az épség, a der ű  jelképei, (Itt fekszenek csodásan 
ők ...) Álma is ebbe a világba viszi, itt tárul föl el őtte a „régi nyarak 
dús aratása" és borul föléje nagyapja, mint egy „ ősfa": „ ... úgy tartotta 
fölém, kínálva szelíd terebélyét." Otthontalan az, akire ez az ősfa , rábo-
rul, s a valótól űzve keres vigaszt és menedéket. 

A múltba menekülés vissza-visszatérő  ihletként erősödik föl Koszto-
lányi ekkori költészetében. Az ilyen- nosztalgikus verseket elég bizalmat-
lanul kezelte korábban až irodalomtudomány, pedig. megértésük a többi 
vers, egész fejlődésszakaszok. értelmezésének is föltétele. Kivált Koszto-
lányi esetében, aki szórványos megnyilatkozások után 1915-t ől folyamato-
san arról beszél, hogy elvágyik a modern technika jelen világából, az 
elidegenült, tülekvő , haszonelvű  mából. El egy olyan világba, ahol az 
életnek meghitt rendje volt, a munkát csöndes áhítat övezte, hív ő  sze-
lídség töltötte el a lelkeket, ilyenek voltak a szenzációk is: jóíz ű  örömök, 
a célját tudó értelmes lét tiszta mulatságai. Nevezetes verse, az Ének 
Virág Benedekről ennek az elvágyódásnak legszebb megnyilatkozása. Kor-
érzület, mely Adyt is megérintette: „ ... nem gy őzi dicsérni az élet régi, 
elmúlt, szép szabadságait" írja Babits ezekr ől az Ady-versekről, s Ki-
rály István Ady-könyve nagy fejezetekben tárgyalja a tegnap fogalmának 
átalakulását, tartalmait, végig az értékekkel való összeszöv ődés folyama-
taként. Ami Kosztolányi költészetében ekkor lejátsžődik.. nagyon hasonló 
fejlemény. „A nagyvárosban éltem, hol a börzék" kezdet ű  vers — 1917-
ből — talán legteljesebb kifejezése, kifejtése annak, amiért,, elfordul a 
jelentől, s amiért a múltba vágyik: 

A nagyvárosban éltem, hol a börzék 
déltájt, mikor magasba hág a nap, 
üvöltenek, és mint megannyi torzkép, 
az ember-arcok görcsbe ránganak. 
Középkorban, fényén egy régi délnek, 
szólt a harang, letérdelt a paraszt, 

• A börzék emberi arca és a középkori áhítat ellentétébe más versek-
ben a háború borzalmai is belejátszanak, s a múlt vonzó jelképei között • 

a nyugalom, áméltóság régi szimbóluma, a méhes is megjelenik: 

Mit tudják ők, hogy hol van ama méhes, 
amelyre most a déli csönd alászáll, 

S még ugyanebben a versben az emigrációs szándék egyenes meg-
vallása s megvalósulásának ábrándja megejt ő  szervességgel vonja be az 
ábránd világába a szent családra utaló metaforát: 
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szeretnék el-kivándorolni innen, 
hogy még lehetne az életbe hinnem. 
Egy asszonnyal, egy kétéves gyerekkel, 
mennék az országúton, vándorember. 
El innen, el-el, messze, édes álom, 
és élni kissé, nem ily eltiportan, 
két kedvesem elül egy kis szamáron, 
s én kampós bottal, lenn az úti porban. 

A múlt tehát Kosztolányi költészetében is réteges, a Szabadka csak 
egy e rétegek és a bel őlük fejlő  szimbolika szövevényében, de az is bizo-
nyos, hogy a legkifejezőbb képek forrása. Épp azért, mert a hozzá f űző-
dő  élmények személyesebbek, parázslóbbak, szorosabbak. mint például 
a keresztény mitológiához f űző  kötések. Ha azt mondjuk, hogy parázs-
lóbbak, arra is gondolunk, hogy a város nemcsak az egykori idill, az 
otthonosság és áhítat földje, hanem veszteségérzetének is a kifejez ője: 

Szül őföldemnek bús határa, hajh, 
elér-e még a bánat és sohaj? 

Mert hozzád többé nem visz a vonat, 
csak így emelhetem rád arcomat. 

Gyermekkorom, áldott gyermekkorom, 
te hontalan, hozzád kiáltozom. 

Bölcs ők, koporsók, temet ői por 
és templomok ormán az estbibor. 

Kis iskolánk, amelybe a harang 
oly édesen beszélt, akár a lant. 

Lombok, virágok és színes kavics 
a sínek mellett. HullZámos Palics. 

S mikor Szabadka így átbillen a távolság, a múlt dimenziójába és a 
hitvesztés megfogalmazásának képei közé illeszkedik, ezek a múltképzetek 
nagyon is feszes polaritásba kerülnek, egy közeli megrendültség áramába. 
Olyan poétikai szituációban szilárdul tehát áldottá Szabadka képe, mi-
kor a humánus világrend összeomlása voltaképpen még zajlik. És Kosz-
tolányi költészetébe így rögzít ődött Szabadka, ezzel az arcával tér vissza 
a Hajnali részegségben és mutatis mutandis a Szeptemberi áhítatban is: 

Bizony, csodás ország, ahova jöttünk, 
mint hogyha a perc szárnyakon osonna, 
el-nem-múló vendégség van köröttünk, 
hosszú ebéd és még hosszabb uzsonna. 
Húgom virágokat kötöz a kertbe, 
aranytálban mosakszik reggelente, 
s ha visszatér az erdőn alkonyatkor, 
a csillagokról ráhull az aranypor. 

Olyan ez éppen, mint gyermekkoromba. 
A felnő ttek érthetetlenül beszélnek 

S hogy mennyire az ekkor, 1915-1920 között kialakult mivoltában 
él tovább még, az emléktömb affinitás-rendszere is mutatja. Igen érde-
kes például, hogy a Szeptemberi áhítat nagy tételei között törvényszerűen 
jelenik meg a bibliai egyszerűség áhítatos képe is: 
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Vagy nézd az estét, a kormos zavarba 
kis m űhelyébe dolgozik a varga, • 
csöpp láng elő tt, szegényen és hiába, 
mint régi képen, ódon bibliába. 

A mutatis mutandum egyebék közt azt is jelenti, hogy ez a • varga 
már hiába dolgozik. A háború éveiben és utána közvetlenül még nem 
volt ennyire leszűrt, ennyire evidens ez a tudás. A ,,nihilista" jelz ő  még 
épp hogy megjelenik, ezért kell hírül adni: 

De én a tengerek végére értem, 
vitorlámat fordítom újra vissza, 

• s most megpihen e régi, téli éjben 
szegény lelkem, a fáradt nihilista.. 

A Sakkoztunk egyszer három nagydiákok című  vers fejeződik így 
be, beszédesen példázva, hogy Szabadka, a szabadkai 'emlékek milyen 
szorosan forrnak össze a költ ő  világképének alkotóelemeivel. 

Fontos fejlemény ez a motívumcsoport mobilitása, kivált hatásköre 
és társulási lehet ősége szempontjából. Köztudott, hogy a Kosztolányi-iro-
dalomban tartja magát egy vélekedés, mely szerint költ őnk Csak a maga 
családi kapcsolataiban tudta átérezni és kifejezni a kor, a történelem nagy 
gondjait. E vélekedés nem alaptalan, így a degradáció bázisa is lehetne, 
ha nem érzékelnénk a személyes. a családi, a szabadkai élmények és em-
lékek már említett összeszöv ődését a világkép olyan értékeivel, amelyek 
révén egyetemessé válhatnak Ezt tapasztaltuk a szabadkai gyermekkor, 
a bensőséges,. célját tudó, értelmes, hívő  és egyszerű  régiség, az ártatlan-
ság és a biblikusság összeszövődéseit példázó versekben. S ennek lehe-
tünk tanúi a különösen sokrétű  Csáth Gézának című  költeményben, 
ahol Szabadka föl-fölötl ő  képei. olyan veszteségtudattól fájdalmasak, me-
lyek az író és " unokaöcs tragikus-szörny ű  halálától gyötrelmesek. S ezzel 
a kettős gyökerű  fájdalommal összeforr a halál titokzatosságáról való 
közös tudás régi motívuma és az itt maradt költ őnek a halálnál is 
gyötrelmesebb érzése: az, hogy ilyen szorny űségek terheivel kell léteznie. 
Tudjuk, milyen vissza-visszatérő  gondja ez: hogy 

Annál, mi van, a semmi ősebb, 
még énnekem is ismer ősebb, 
rossz sem lehet, mivel er ősebb 
és tartósabb is, Mint az élet, 
mely vérrel ázott és mer ő  seb. 

Erről a semmiről is hírt remélt Csáth Gézától, a vers ezt is elmond-
ja, s a jelzett tartalmak rétegeit Csáth életének ismer ős tartalmaival, 
kettőjük testvéri barátságának meghitt emlékeivel összef űzve alkot gaz-
dag " és eleven hullámzású költeményt. A halottat • visszaváró lélektani 
szituációból teremtve olyan vershelyzetet, közlésformát, hogy ebben a 
spontán, hívó-kérlel ő  versbeszédben minden motívum szinte észrevétle-
nül forrhat össze. S .  ha ehhez hozzágondoljuk, hogy Csáth a közös ifjú-
ságot is jelenti, s ezt a közös ifjúságot, a Nyugat h őskorát több ekkori 
vers is idézi, akkor könny ű  elképzelnünk a szabadkai emlékek világkép-
be illeszkedésének gazdag értelmét. 

Végbemegy ez . az úgynevezett kiskötöttségek más szálaival is, A 
legendás nagyapó emléke különösen alkalmasnak bizonyult. hogy újjá-
éledő  identitástudatának általa személyes argumentumot biztosítson. Mi-
kor a Petőfi Társaságba fölveszik, 1918-ban, akkor. is a Kosztolányi-nagy-
apa révén, aki együtt harcolt Pet őfivel, igazolja e kapcsolat szorosságát, 
személyességét: 

elnémulok, csak hírmondód idézem, 
a nagyapám árnyát e törpe, kalmár; 
sötét időben, aki még szabad volt 
s dacolni is mert, régi forradalmár. 

(Óda) 
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Igy válik ez az esemény s vele a szabadságeszme is családi gyöker ű  
hozamannyá, a nagyapa emigrációs öveinek viszontagságai a megszenve-
dett rokonság kötőanyagává: „a gyermekkorból s könnyeimt ől forrók — 
ír a a hitelesítő  emlékekről és ereklyékről. S ha Szabadka funkcióválto-
zatait keressük, erre, az elemi értékeknek az eszmei értékek iránt nyi-
tott, velük készséggel társuló természetére is gondolnunk kell. 

S gondolnunk kell arra, ha már esztéták vagyunk, hogy ez a csalá-
diasság .nem csupán szemléleti probléma, hiszen találhatna Kosztolányi 
más alkalmat is, hogy Petőfi iránti vonzalmát megvallja, hanem a vers-
alkotás soha el nem évülő  nagy lehetősége: legbelülről, a lélek archaikus 
rétegéből, a költőség előtti létezés anyagából bontani ki az ellen- és ro-
konszenveket, a létezésre adott válaszokat a lét gyökereiből kinövesztve 
avatni életszerűvé, tehát személyessé, különössé és mégis ' törvényszer űvé. 
Rövidebben szólva: így lehetett él ő  formát teremteni. 

Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémia Olyelv- és Irodalomtudományok Osztályának, a 
Ma yar írók Szövetségének és a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak a szervezésében 1985. 
május 15-én és 16-án, Kosztolányi Dezső  születésének századik évfordulója alkalmából Buda-
pesten megtartott tudományos ülésszakon. 
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GUBÁS ÁGOTA 

PORLEPTE ÉRTÉKEK 
BESZÉLGETÉS DR. MILKÓ AURÉLLAL 

Édesapja, Milkó Izidor hogyan lett -egy életre elkötelezettje az 
irodalomnak abban az időben, amikor — Havas Károly szavait idézve —
„itt a tunya Bácskában a könyv kuriózum, az olvasás szinte szégyen és 
az íróember egzotikus ritkaság volt"? 

Azt hiszem, hogy Havas Károly megállapítása talán kicsit túlzott-
nak nevezhet ő , mert Szabadkán régebben is voltak m űvelt. emberek, de 
nem léteztek irodalmi központok, a magyar irodalmi élet általában meg-
lehetősen szétaprózott volt. 

Milkó Izidor számára mi adta az irodalmi életbe való indíttatást? 
Édesapám ,rnár diákkorában nagyon sokat foglalkozott irodalom-

mal és nyelvekkel. A gimnáziumban, az önképz őkörben kitűnt sikeres 
felolvasásaival. Pesten a jogi egyetemet végezte e1, de soha ügyvédi gya-
korlatot nem folytatott. Egy rövid ideig Szabadka város közigazgatásá-
ban mint áll.am.széki ülnök működött, de ezt -nem tekintette hivatásának. 
Pesten a diáktársai biztatták írásainak közlésére. Az els ő  műve, amely 
kapcsolatba hozta a hírlapírással, egy balatoni tartózkodásának a leírá-
sa volt, úti levél. Ezzel nagy sikert aratott a jogászegyesületben. Kollé-
gáival elvitték az írást a Pesti Hírlapba . Rákosi Jen ő  szerkeszt őhöz. Mi-
után elolvasta Írását, apámat Baedekernek szólította, mert ez az 'álnév 
volt aláírva. (Baedeker Károly német útleíró volt.) Közölték írását. Ké-
sőbb Vadnay Károly a Vasárnapi Lapok állandó munkatársaként alkal-
mazta, majd a Pesti Naplóban dolgozott. Hosszú ideig élt Pesten, tár-
ráíró lett. 

Több mint száz évvel ezel őtt, 1881-ben látott napvilágot első  
könyve Budapesten, utána s űrűn jelentek meg kötetei a századfordulóig. 
Ekkor azonban egy nagy szünet következett be. . 

đ  későn nősült, 1896-ban, majd születtek a gyerekek, három fia. 
Fivérei élnek még? 

— Nem. Bátyám az ostrom alatt pusztult el, az öcsém pedig Ame-
rikában halt meg 13 évvel ezel őtt. Mindannyian Szabadkán születtünk, de 
apám, nagyapám és dédapám is. Az els ő  Milkó, akiről tudunk, 1746-ban 
szűcsmester volt itt. Ezt Blaško Vojni ć  meg is említi könyvében, ahol 
felsorolja a szabadkai iparosok nevét... 

Tehát mindannyian Szabadkához köt ődtek, édesapja is Budapes-
tet otthagyta, pedig ott. vált ismertté. Véleménye szerint mi vonzotta, mi 
kötötte ide? 

Nem tudom ... Ő  nagyon szerette Szabadkát ..., és hát édesanyám 
is szabadkai volt.  

Szabadkán hogyan tört be az irodalmi életbe? 
Nem kellett , ;betörnie", mert nagyon jól ismerték a könyveit is, 

sőt büszkék. voltak rá; nagyon nagy megbecsüléssel, szeretettel fogadták 
és azt hiszem, hogy nem vagyok szubjektív, amikor azt mondom, hogy 
a vele született szeretetreméltóságával, kedvességével és elmésségével 
megnyerte az embereket a személyes érintkezésben is. 

1924-ben Szabadkán egyszerre hat könyvét jelentették meg, de 
nemcsak könyveivel kívánt hatni, hanem talán még nagyobb hatást ért 
el szervez őkészségével. 

Sók terve volt. Közülük a Szabad . Lyceum kelt' életre; a nép-
könyvtárról való elképzelése anyagiak híján és a meg nem értés követ-
keztében nem valósult meg, A Szabad Lyceum 'célja" az volt, hogy - ismé-
rete.t, =kultúrát terjesszen .oly módon, hogy ez á közönségnek .úgyszólván 
semmibe .se kerüljön, tehát lehet őleg egy szélesebb körű - . hallgatóságot 
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teremtsen.. Kitűnő  írók, tudósok, a legkülönböz őbb világnézetű  emberek 
szerepeltek a Lyceumban, és Szabadkára olyan kit űnő  előadók érkeztek, 
elsősorban édesapám régi kapcsolatainak eredményeként, mint például 
Beöthy Zsolt, Riedl Frigyes, Négyesy László Schöpflin Aladár, de eljöttek 
Karinthy és Kosztolányi, politikai publicisták is, mint például Jászi Osz-
kár. Kitűnő  művészek is felléptek, Jászai Marinak volt szavalóestje; Toncs 
Gusztáv egyike volt a nagyon aktív el őadóknak, aki főleg a. filozófiai elő-
adásaival váltott ki nagy érdekl ődést. A nagy előadásokat a városháza 
nagytermében tartották, a kisebbeket a gimnáziumban. A Szabad Lyceum 
tulajdonképpen egy szabadk őműves kezdeményezés volt. 

Hány évig élt ez a tevékenység? 
1918-ban megszűnt, körülbelül 1908-ban kezdődött, ezt nem tudom 

pontosan.  
Milkó Izidor nagyon szeretett utazni. Merre járt legszívesebben? 
Sokat volt Németországban, Franciaországban; Bécsben és termé-

szetesen Budapesten, de legszívesebben Olaszországba utazott. Vele és 
édesanyámmal elmentem sokszor én is. Nagyon érdekes volt számomra 
például, hogy számos alkalommal „könyvvadászaton" vettem részt. Em-
lékszem olyan esetre, 'hogy például Udinéban mozgó villamosról ugrott 
le csak azért, mert egy órásüzlet kirakatában meglátott néhány kötetet, 
mi meg elámulva néztük, hogy hová lett. Azután boldogságtól sugárzó 
arccal jött vissza a szállodába. Mindig egy-két ládára való könyvet vásá-
rolt antikváriumokban. 

A régiségek érdekelték? 
Érdekelte a könyvek tartalma és maga a könyv mint nyomtat-

vány. Igazi bibliofil volt. Egy könyvet csak azért, mert pergamenkötés ű  
vagy díszes, nem vásárolt meg, viszont egy kopott és restaurálható köte-
tet megvett, ha • az egy ritka nyomtatvány volt vagy pedig a tartalma 
érdekelte. 

Mikortól kezdve gy űjtötte a könyveket? 
Már Budapestr ől néhány láda könyvvel érkezett haza, de kés őbb 

kezdődött az a bizonyos gyűjtés' korszak. Münchenben minden évben 
könyvaukciókat. tartottak. Egy nagy antikvárium minden évben elküldte 
neki a katalógusát s ezt élvezettel böngészte, válogatta ki, mi érdekli. 
Magyarul, németül, franciául, angolul és olaszul is olvasott. A könyvsze-
reteten kívül szórakoztatta és mulattatta őt a régiségkeresked őkkel való 
kapcsolat. Nagyon ismerte az embereket, tudta, hogy kell velük bánni. 

Hatalmas könyvtárát sokan megcsodálták, Kosztolányi is rajon-
gással írt róla. Körülbelül hány kötetből állt az állomány? 

Mintegy 12 000 kötetből. Ć5 ezt a városnak átadta, illet őleg eladta. 
Ez utóbbira tulajdonképpenbizonyos városi urak beszélték rá, pedig ő  a 
népkönyvtár gondolatát dédelgette. Azt tervezte, hogy a városi könyvtár-
ra hagyja könyveti, de rábeszélték hogy legalább szimbolikus értékért 
adja el. Hogy mi volt ezzel a céljuk, nem tudom, de tény, hogy a 12 000 
kötetes könyvtárát 80 000 koronáért eladta 1917-ben A város nem vette 
át, mert nem volt helyiség, ahová elhelyezzék. Ez nagyon csekély összeg 
volt, mert akkor a pénz értéke már nagyon csökkent. Az összegnek csak 
egy részét kapta meg mint előleget, a többit akkor fizette volna a város, 
amikor átveszi. Közben jött a változás és édesapám kérelmezte, hogy a 
könyvtárról mondjon le a város, s ő  visszatéríti az összeget, amit kapott. 
Apámat erre több szempont vezette. Amikor a város ezt a könyvtárat 
megvette és ezt a közgy űlés megtárgyalta, akkor egy-két tag felszólalt 
ellene, hogy egy magyar könyvtárat nem ajánlanak megvásárlásra ... Mel-
lesleg a könyvtárban f őleg idegen nyelvű  könyv volt. Aránylag kevés ma-
gyar nyelvű  könyv volt, elsősorban német, francia és számos latin nyelv ű  
kötetből állt az állomány. A kérelmet elutasították, nem azért, mintha 
a város nagyon nagy súlyt helyezett volna arra, hogy ezt a • könyvtárat 
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megkapja, mert a kés őbbi bánásmód nem ezt bizonyítja, .hanem egysze- 
rűen nem akartak eleget tenni a kérésének. 

Mi lett a könyvek sorsa? 

Egy napon, úgyszólván bejelentés nélkül eljöttek, hogy viszik 
a könyveket; sőt még a könyvszekrényéket is. Apám akkor Budapesten 
volt, kórházban feküdt, műtét előtt állt. Én magam Bécsben tartózkod-
tam mint orvosjelölt. Tény az, hogy édesanyámra hárult, hógy végignéz-
zén a könyvek éhvitelét, amelynek apám más sorsot Szeretett volna ... A 
könyvtárnak csaknem teljesen nyoma veszett. Volt itt egy antikvárium a 
Strossmayer utcában, ott apám maga talált néhány könyvet a könyvtárá-
ból, az ő  pecsétje volt benne. Íay jutott hozzá például a Mosoly című  
saját könyvéhez, amelyb ől egyetlen példánya sem volt. Az biztos, hogy 
a . könyvtárban nagyon nagy értékek rejlettek. Azok, akik ezeket a köny-
veket kezelték, illetőleg nem is kezelték, inkább elhanyagolták, azok nem 
ismerték ezt fel: Nagyon ritka. nyomtatványok voltak az amszterdami 
elzevirek, a Bodoni-nyomtatványok, de sok els ő  kiadást is tartalmazott 
a könyvtár. Így például apám -tisztel ője volt - Ady Endrének, minden meg-
jelent könyvét azonnal megvette, tehát az összes Ady-könyv els ő  kiadás-

. ban szerepelt nála. Úgy látszik, ezeket a köteteket is betették a kölcsön-
ac.iando könyvek közé és persze, aki egyszer kivitte, nem adta vissza, 
vagy pedig egyszerűen hanyag volt az ügyvitel... A szerzők ajánlásával 
ellátott könyve is rengeteg volt. Nekem egyetlenegy van meg, az a kötet, 
amelyet Kosztolányitól kapott a könyvtár elvitele után, az Aranysárkány. 
De volt könyve Reviczky Gyula, Vajda János, Cholnoky Viktor, Krúdy 
Gyula ajánlásával  is ... 

= Édesapjához sok fiatal író járt el tanácsért. Később • az alakuló 
jugoszláviai magyar irodalommal már nem volt szoros kapcsolata. Miért? 

— Élete utolsó tíz évében. nagyon • beteges volt, ami a mozgásban is 
meglehetősen. gátolta, de nagyon bátran és filozofikúsari tűrte. Végig meg-
őrizte humorát és szellemének elevenségét. A Horthy-rendszer úralomra 
jutása után nagyon sok fiatal. író. menekült ide, egyik legf őbb letelepü-
lési helyük Szabadka volt. 'Bátorította őket, például Diószeghy Tibort, 
Tamás Istvánt és Szegedi Emilt. - 

- Szentelekyvel volt-e-kapcsolata? . • 
- Szentelekyvel nagyon jó kapcsolata volt. Birtokomban vari tizen-

öt-tizenhat . Szenteleky-levél is. 

Milko Izidor az anekdotizmus után egy könnyed stílust, .-a tárca-
novella szellemes stílusát m űvelte és egy új szellemet hozott az iroda-
lomba. 

© ennek tudatában volt, de sohasem éréztette. Megengedett né-
ha magának 'tréfát, enyhe gúnyolódást. Így Tamás István, aki Amerikába 
vándorolt ki és megszűnt írni, egyszer egy verseskötetét ezzel az ajánlással 
adta át: „Milko Izidornak, Vajdaság Anatole France-ának." — Viszonzom, 
fiam, a figyelmedet 	szólt apám, el ővette egyik. kötetét, s ráírta: „Ta- 
más Istvánnak, a Kértváros Ady Endréjének ...- 

Azt hiszem, hogy minden írónak az életében, de f őleg a halála után 
van egy olyan korszaka, amelyben elfelejtik, legalábbis nagyon sokszor 
előfordul ez,. Biztosra veszem,. hogy Milko Izidornak lesz még reneszán-
sza. Remélem, megőrzik irodalmi hagyatékát. és akad valaki, aki észre-
veszi, hogy ott bizonyos értékek vannak, amelyeket ugyan a por belepett, 
de ezáltal még nem vesztek el. 

Ezzel.: az interjúval (amely részben a Szabadkai Rádióban 1982: április 4,én hangzott el) Mil-
kó Izidor `(1855. II. 1.-1932. IV. 21:) íróra emlékesünk születésének 130. évfordulója alkal-
mábóL Lapunk :nycinidai riiunkálatai során kaptuk a sžohibrú -hírt, .liogV. elhunyt • -fia, di'. 
i1!Iiikó: .  Aurél_, (1900. VI. 24.--.-1985:-.V.   18:) nyugalmazott :kórházi _főgrvos, : akinek távozásával 
neiicsak _ az egészšégügy. veszített-e . el értékes: szak_ émberét, . hanem: -kulturális - iriúlttink .egyik 
jü -išmérőjével is szegényebbek lettünk 



CSORDÁS MIHÁLY 

FALAKBA ÉPÍTETT ÉLET 
IN MEMORIAM NÉMETH P. ISTVÁN (1922-1985) 

Szellemi életünk jeles egyéniségei közül való • Németh P. István, még 
ha — intézmények alapítójaként, munkájának irányítójaként megma-. 
radt is mindig • a háttérben, alkalmat teremtve a keze alatt felnöv ő  új 
művésznemzedékeknek az érvényesülésre, a kiteljesedésre. 

. Az erős fatörzs szilárdan állt mindig a maga hegyén — t űrve a szá-
razságot, tűrve a szél feszítéseit, a nap perzselését. Csak most, a legvégén 
roppant meg, amikor a kíméletlen betegséggel kellett volna megbirkóz-
nia. Ehhez már Németh P: István ereje sem volt elég. Pedig mennyire 
szeretett élni; dolgozni! 

Hihettük: hatalma van az évek, hónapok, hetek, napok, órák, per-
cek felett! Úgy irányította nemcsak a maga sorsát, hanem a reá bízott 
intézményekét is, olyan magabiztosan, mintha semmit ől sem • félne, ta-
lán még a haláltól sem. 

Aztán. egyetlen perc gy őzte le. Az a perc, amelyben szíve nem ütötte 
már a következőt. Betegágyából nem kelhetett fel a Sterija Játékok hat-
vanhárom éves igazgatója, hanem örökre elbú ćsúzott tőlünk. 

Ám • a hagyatéka jelentős: .  országos hírű  intézmények sora. :  Ezekről 
érdemükben senki sem szólhat majd úgy, hogy a nevét meg ne említse-. 

Mindig cšodáltük szívósságát és kitartását, amelyet még szül ő-falu-
jából„ •Magyaresernye'rőI hozott Magával,' ahol földművessžülők gyermeke-
ként •született, hogy apjával együtt harcoljon a minden ember egyenl ősé- 
gén alapuló társadagomért, s• miként apja, ő  is részt vegyen. a népfelsža 
badító háborúban. . 

Közéleti munkásként. kezdte felfelé ível ő  pályáját: Debellácson dol-
gozott a helyi. pártbizottságban, majd a pancsovai járási pártbizottságban. 
Az-ötvenes években már az egyik legfelkészültebb, legjobb. rádiósunk; Volt 
a művelődési és művészeti műsorok főszerkesztője, valamint .megbízott 
műsorigazgató is. Amikor ott beindult a munka, őt feladatai a Magyar Szó 
szerkesztőségébe szólították. Onnan a -Forum Könyvkiadóba került, amely-
nek 1962-től főszerkesztője volt. 

Mindig óda ment, ahol szükség volt rá. 1967-t ől 1970-ig a Tartományi 
Képviselőház Oktatási és Művelődési Bizottságának az elnökeként tevékeny-
kedett, ám rövidesen már a Belgrádi Televízió újvidéki szerkeszt őségében 
találjuk. Marad is a megalakuló Újvidéki Televizíóban 1977-ig, ahol az 
irodalmi, a drámai és a művészeti-művelődési műsorok főszerkeszt őjeként 
•tett szert nagy tekintélyre. 

Tudását,. ismereteit ismét égy új intézmény megalapításához igényel-
ték tőle: 1973-ban őt bízták meg az Újvidéki Színház létrehozásával. Ezt 
szinte a 'semmib ől teremtette meg, országos sikerek útján indítva el. 

Egy szép évtizedet töltött az Újvidéki Színházban, élete legnagyobb 
állomásán. Ekkor a Sterija Játékok igazgatói tisztjére választották meg. 

Falakba, kultúránk. er ős falaiba épített élet az övé. Elpusztíthatatlan, 
'mert intézményeinek, létezése eggyé vált. vele, őrzi emlékét. 	• • 

És: őrzik á -  novellái .is; .az •a inéhány., amelyek az író: megnyilatkozásai. -
-Ax:íróéi:,• aki illás munkája elvégzéséig letette: a tollat, s- aztán._nem.:jutott 
-ideje újra felVe.n-ni. A halál* nagyon gyomaii jött érte.: _ 
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HERCEG JÁNOS  

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 54. 

A megnyilatkozás 	mondta Oscar Wilde, s természetesen az írásra gon- 
dolt — egyetlen feltétele a művészetnek. S hogy nála ez a megnyilatkozás 
is merőben öncélú volt, egész élete bizonyítja. Ezt az axiómát is a bör-
tön magányában írta, megtörve és megalázva; Jézus tanításaiban vigasz: 
talást keresve, s a természet hatalmában és könyörületében reményked-
ve, mondván: „Ő  majd teleaggatja csillagokkal az éjszakát s én tovabuj-
doshatom a sötétségben úgy, hogy ne kelljen elbotlanom, éš elküldi a 
szelet lábam nyomára, hogy senki se követhessen megrontással: meg-
tisztít majd engem nagy-nagy vizekben és keser ű  füvekkel meg fog gyó-
gyítani." Aztán amikor kiszabadult a börtönb ől, mindezt elfelejtette. Jé- 
zust, a természetet, de mindenekel őtt a bűnbánatot, amely pedig őszin-
tének tűnt. Mintha mindettől függetlenül csakugyan maga az írás, a kife-
jezés lett volna fontos a számára, úgyhogy a kései olvasó tudatába oda-
tolakszik a tréfás parafrázis, mely szerint semmit se mondott, de azt 
legalább szépen mondta. És ezzel a paradoxonnal maradt h ű  Oscar Wilde 
önmagához. Mert korábban is, nem mindennapi sikerei teljében, a ma-
gáért való szellemesség, az ellentmondások sziporkázó játéka egészítette 
ki ragaszkodását a szepséghez, a baudelaire-i l'art pour l'art megnyilat-
kozásához. . Minden eszmei nyűgtől, igazságérzettől megszabadulva egy 
olyan korban, amikor lassan a költők egész tömegére várt börtön és 
halál ' azért, amit írtak. De hát ő  a sikereit olyan társadalmi rétegben 
aratta, amely nem is várt t őle mást, mint a figyelmet minden egyébr ől 
elterelő  gyönyörű  blablát. És eközben egy más korból visszanézve erre 
az ~ő  állítására a megnyilatkozásról, a megmutatkozás. a „látva lássanak" 
igazságáról, nem lelhet fenntartás. nélkül elítélni Oscar Wilde állítását. A  
művész, illetve költő  legalább annyira tartozik válaszolni a saját `kérdé-
seire, mint arra, amit a világ vár t őle. Ez annak a részeg démonnak a kö-
vetelése, amely a költő : esetében a szavak mágiájától se képes felszaba-
dítani áldozatát. Petőfi, aki a kötelességérzet tiszta hangulatában átkot 
szórt arra, „aki elhajítja kezéb ől a nép zászlaját", maga sem érezte min-
dig zászlók alatt magát. Közben a négy ' ökör szelíd ballagásán is nyugod-
tan elmélázott. Els ősorban azonban mégis a kor parancsára felelt, hazája 
elnyomott 'népe nevében beszélt. Mert vannak korok, helyzetek és állapo-
tok, amikor a megnyilatkozás magánjoga nem maradhat meg a költ ői 
szép szavak zenéjénél, hanem igenis azok helyett is szólnia kell, akik 
jogtalanságnak, megkülönböztetésnek vannak kitéve, amikor bátorítás és 
buzdítás a dolga, mert ezt követeli t őle az együttérzés közéleti tisztessége. 

Oscar Wilde is közéleti szereplője volt egy osztálynak, amely azon-
ban az első  erkölcsi próbatétel után kitagadta. S erre ő  egy aforizmával 
válaszolt: „Az ember nem lehet eléggé óvatos az ellenségei megválasz-
tásában." Persze, ez is csak paradoxon, hiszen nem ő  volt a választó. Ő t  
választották. És lenyűgözően szép szavainak kábulatában sem bocsátot-
ták meg természetellenes hajlamait, amikor kiderült, hogy nemcsak a 
nőket szereti. Ma,  amikor már nem b űncselekmény efféle eltévelyedés, 
mert — ahogy ő  írta — „új látású szemmel nézik az életet", Wilde Oscar 
szavainak mágiája szinte kong az ürességt ől. Akárcsak mégoly szép tirá-
dája'azokról, akik „hallgatták Chopin valamelyik nocturne-jét vagy olvas- 
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ták annak a szenvedélynek történetét, ahogy bizonyos halott férfi azt a 
halott asszonyt szerette, akinek a haja olyan volt, mint a finom arany-
szál s a szája olyan, mint a gránátalma". A mai kor üresen veri vissza a 
szavak ilyen áradását, mintha az öncélú szépség se minden id őre szólna. 

Megint sokat foglalkozunk Béccsel s az Osztrák—Magyar Monar-
chiával, amely rég a múlté. A belgrádi és újvidéki lapok, de valószín ű-
leg a prágai és bukaresti újságok is baljós történelmi emlékekkel idézik 
fel azt a kataklizmát, az els ő  világháború kitörésének hetvenedik évfor-
dulója alkalmából. Csalhatatlannak tűnő  nyugodt fölénnyel, de gyakran 
pontatlanul és önkényesen, minthogy hetven év alatt sok minden más-
ként mutatkozik meg, mint amilyen a valóságban volt. Az egyik magya-
rul írott megemlékezés. kizárólag a pesti közélet hangulatát pertraktálja, 
s csak mellesleg említi Bécset, mintha nem onnan indult volna el a bor-
nírt önelégültségtől mámoros nagyhatalom hódító és bosszúálló förge-
tege. Hogy a közelmúlt e hetven évének milyen irodalmán n őtt fel a 
vajdasági történész, nem tudom. De elfogultan egyoldalú tájékozatlan-
sága már-már olyan hangulatképet fest, mintha alig lett volna a magya-
rok között valaki is háborúellenes, Egy szóval sem említi például Adyt, 
váteszi megérzésével a „különös nyáréj szakán", s Jászi Oszkár háborúval 
foglalkozó cikkét zavarosnak tartja. 

Megpróbálom visszafojtani indulatomat, s megállni egy pillanatra, 
nem én vagyok-e elfogult. Én, aki még ötéves gyerekként hallottam a 
csőcseléket énekelni: „Megállj ;  megállj, kutya Szerbia!" — s bennem az 
önvád érzése soha nem szűnt meg, de mindig azzal próbáltam csitítani, 
ami fölébe emelt bennünket a Bécsb ől irányított tömeghangulatnak, És 
mindenkor arra a magyar szellemi elitre hivatkoztam, amely a megér-
tést, a békét kereste: Adyra, Jászi Oszkárra, a Galilei Körre, a Huszadik 
Századra. Tudom, hogy gyöngék voltak, hogy önmagukat fegyverezték le 
azzal a zsibbadt pacifizmussal, amely a támadás pillanatában csak sírni 
tud •és megadja magát. És mégis őrájuk kellett esküdnünk, mert csak 
így lehetett emberként s magyarként élni.. 

A mai Bécsben viszont nyoma sincs önvádnak. Mintha mindent . a 
személytelen történelmi végzet akaratának tulajdonítanának, inkább a 
századelő  Bécsére emlékeztetnek kampányszer űen épp mostanában, tanul-
mányok éš cikkek tömegével a Wiener Werkstadt mozgalmát méltatva, a 
szecesszió jelöntőségével, s a bécsi zenéről írnak, amely akkor indult el 
világhódító -körútjára Brahmsszal, de nála is nagyobb sikert aratva — 
az operettel. Igaz, Karl Krausról is megemlékeznek meg Musilról, aki 
egész életén át annyi gúnnyal írta Bécsr ől és a k. und k. Monarchiáról, 
a Kakanienről soha be nem fejezett regényét; itt-ott az • ausztro-marxisták-
ról is szó esik, akiket megalkuvással marasztalt el a baloldali történet-
írás, mégis inkább arra emlékeztetnek folyóiratok és kiállítások egyaránt, 
ami könnyed és kedélyes felelőtlenséggel áradt el egész Kelet-Európá-
ban. A nyilvános helyeken az idén háttérbe szorult a beatzene, s mintegy 
vezényszóra felhangzott mindenütt • a mindent feledtet ő  keringő , amely 
kétségtelenül bécsi találmány. Kokoschka és Egon Schiele képei ugyan 
semmi közösséget se tartanak ezzel a kollektív önfeledtséggel, velük in-
kább súlyt próbálnak adni, , akárcsak Rilke halálhangulatával és Hof-
mannstahl melankóliájával Bécs fénykorának. Ez hát a másik véglet, A 
történelmi felélősség viviszekciója helyett vidáman réveteg feledés. Nem 
gúnyolódom. Szeretem Bécset és nagyon is tudatában vagyok, hogy láza-
dások és felkelések hol itt, hol ott fellángoló -tüzei mellett mi minden 
szép került mégis Bécsb ől a császári és királyi alattvalók életébe a világ-
nak ezen a részén. Éppen csak egy kicsit frivolnak tartom a visszaemlé-
kezésnek ezt a módját abban a f ővárosban, amely minden háborúból meg-
alázottan és vesztesen került ki. S most mintha csak mulatni akarna ezen, 
és azon is; hogy . nagyságát, kisugárzó. szellemi hatását, amelyet terjedé-
sében önkéntelenül fogadtak el az alája tartozó népek, a legmerevebb 
önkény és zsarnokság kísérte végig. . 
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Borgest, a vak latin-amerikai elbeszél ő t, aki Oidipuszként él a ma- 
gányában, időnként-különféle kérdésekkel lepik meg az újságírók. Leg- 
utóbb a demokráciáról faggatták, amelyért mostanában oly elkeseredett 
harcok folynak az Óceánon túl, s . err ől jutott eszében Borgesnek, hogy 
egyszer Pablo Neruda azt mondta: „Egyetlen költ ője volt a világnak, 
akit érdemes követni, s az Walt Whitman volt." Az állítás persze nem 
irodalomtörténeti természet ű , az .Idézet is nyilván az aktualitás visszhang-
ja s kicsit olyan, mintha a Fűszálak költőjét ismételten felfedezték volna. 
De hát Whitmanre a népszer űség sokáig csak az egyszerű  emberek, mun-
kások és farmerek barátságából sugárzott hazájában is, az Egyesült Álla-
mokban, míg. Európában akkor fedezték fel, amikor a különféle izmusok 
után az ősforrást próbálták megtalálni. Sajnos, nem mindig a demok-
rácia igézetével hatott.. Sokáig csak a költ ői forma újítóját, a . szabad 
vers törvényhozóját ünnepelték Walt Whitmanben. A demokrácia, illetve 
az, ami annak nevezte magát, századunk második felében már semmiben 
sem hasonlított Lincoln •rabszolga-felszabadító forradalmi mozgálmára. A 
szabad vers sem hatott Whitman közvetlen hatášaként. Kerül ő  utakon 
érkezett Európába, az izmusok egész sorában elrilerülve, jóllehet a• hú-
szas - években a magyar lírában is divat lett a szabad vers. Egy szlovák 
származású lakatoslegény, Kassák Lajos .volt az el őhírnöke, aki nemcsak 
a költői szabadsággal érkezett, de az emberi szabadságnak is szószólója 
lett; mintha az elnyomottak üzenetét hozta volna: A külvárosok házai 
között élek a mezítelen lány és a durva káromkodások testvérségében", s 
tegyük hozzá: fekete oroszingben járt egy levert forradalom után. Példá-
jára • olyan költ ők érezték •kötelez őnek a változtatást ars poeticájukon, 
mint a lírai virtuozitás nagymestere, Kosztolányi. Néhány éven át kötetlen 
szabad versben .fejezte ki magát, minden m űvi formát elhanyagolva, ‚mint-
ha egyedül a szabad versben lehetett volna a költ ő  őszinte és közvetlenül 
emberi. Aztán amikor egy. id ő  múlva megértette, hogy ez is csak forma, 
a - szabad vers, visszatért rím és metrum klasszikusan összecseng ő  beszé-
déhez. Mert Walt --Whitmannél korántsem a fórma hatott, hanem az' et i-
berszeretetnek és az életörömnek az a himnikus áradása, amelynek szé-
les és erős sodra, mint a Mississippi, magával ragadta • olvasóját. Éš szin-
te a misztikumig - bensőséges tudott lenni nem is azzal, akit választott 
magának, hanem aki ő t választotta — az ismeretlen olvasóval „Camerado 
— 'írta —, amit olvasol; 'nem könyv, Aki hozzá ér, emberhez ér! (Éjszaka 
van? Meghitt kettesben vagyunk?) Te engem tartasz s én téged tartalak. 
A könyv lapjaiból — a halálból idézve! — karodba sietek. Ó, ahogy •uj jaid 
megérintenek, Ahogy leheleted simogat, — mintha harmat érne! — üt ő -
ered elringatja fülemben a zsivajt! Fejemt ől talpamig hozzád - hanyatlom• 
— Gyönyörteli! ... Elég! ..." 

Pablo Neruda elragadtatása Walt Whitmanr ő l szólva ezzel á személy 
hez fű ződő  intimitással lesz érthet ő , miközben Majakovšzkijnál hidegebb 
és személytelen lett ugyanez a pátosz, Eluard-nál ellágyulóan érzékenyebb, 
s talán csak a rajongásában rokon közvetlen hangvétele Whitmannel. Meg 
a hűsége önmagához, amit mindennél jobban jellemez. ártatlannak tet-
sző  kijelentése egy évvel a halála el őtt a .Szovjetunióban, már Politikai 
versek című  kötetével is a háta mögött: „Én most is szerelemr ől írok 
és madarakról, mint. korábban. De hát .. nincs is tiltott költ ői téma. S 
fő leg nem létezik költészet parancsszóra." 

Költői eszményképe, Whitman nem maradt meg a madaraknál, .a 
gépekről és felhőkarcolókról is ódákat tudott írni, s így láthatta egy. má-
sik tanítványa, García Lorca hidak ívében aludni a halott Whitm.ant, s 
ebben a jelképben csodálta az 'Új világ költ őjének határtalan ember-
szeretetét.• 

Ebben az ellenséges feszültséggel teli világbán csak örülni lehet, ha 
valahol, bármilyen formában enyhülést .vagy pláne közeledést• lát az em-
ber. Ha nem is katonai vagy politikai téren, csak a m űvészet béküléke-
nyebb szférájában, mint most a Nagy Péter cárról szóló film nemzetközi. 
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rendezésében. Már ott is van a hollywoodi együttes, :  olyan világhírű  szí-
nészekkel, mint May,imillian Scbell és Laurence Olivier, hogy amerikai 
pénzzel és a szovjet Marnin Csomszki rendezésében hozzáfogjanak a tíz-
órás tévésorozat felvételeihez. 

A háromszáz év előtt uralkodott cár méltán megérdemli a nagyvilág 
figyelmét. Ez a minden tettében csontja velejéig orosz uralkodó, aki el-
sőnek fordult Európa felé, s bojárok helyett a nyitottabb és kezelhet őbb 
nemességre támaszkodott, kétségtelenül legeredetibb alakja a világt ő r- 
ténelem.nek. Nem is azzal, hogy naggyá tette hazáját, hogy a polgáriaso-
dás Útjára vezette. Azzal, ahogy mindezt az ázsiai elmaradottság viszo-
nyai között, az elképzelhetetlen nyomorra,. ugyanakkor a m űvelődés fé-
nyét is felvillantva építette hatalmas birodalmát, ahogy azt Alekszej .Tolsz-
toj regényében lélegzetvisszafojtva olvashattuk. Persze kérdés, hogy Tolsz-
toj regénye után készült-e a film szinopszisa, vagy pedig egyszer űen 
újraírták a történelmet, ami a Szovjetunióban elég gyakran el őfordul. 
Mert a regény megjelenését — minden nagy sikere ellenére — itt-ott 
nem éppen kedvező  kritikai megjegyzések is kísérték annak idején. Nem 
is a nemzeti hős eszményesítését kifogásolták, hisžen a megrajzolt alak 
nem egy vonása Sztálinra emlékeztet, hanem Oroszország • és a- Nagy Pé-
ter korabeli Nyugat párhuzamában véltek felfedezni mulasztásokat. Ne-
vezetesen azt, hogy az író nem szentelt elég figyelmet a nyugati világ 
nyomorúságos viszonyainak. A szocialista realizmus a pozitív h ősnek 
nem adott elegend ő  negatív hátteret a .cár európai körútjáról írva. Tolsz-
tojnak azonban fontosabb volt az id őtlen, mégis minden összefüggésében-
hasonló. és történelmi szálaival szervesen összetartozó birodalom viszonyai-
nak ábrázolása. Már azzal iš, hogy Nagy Péter uralkodásával egy új 
Oroszország megszületését kellett tudomásul venni. akárcsak az -  októberi 
forradalom után. Az összehasonlításnak Tolsztoj életm űvében is voltak 
azonos vonatkozásai, hiszen a Golgotában korának uralkodó alakjait, Le-
nint és Sztálint rajzolta meg. Az utóbbit mint második emberét a Szov-
jetuniónak, amivel Sztálin akkor még nyilván meg volt elégedve. És mint-
ha Nagy Péter véres leszámolásait rendszerének bels ő  ellenségeivel s 
teljes megértéssel Lenin szavaival igazolta volna: „A barbarizmust barbár 
eszközökkel kell legy őzni." A történelmi vízió azonban Alekszej Tolsztoj 
tudatában nem volt végig ilyen egyértelm ű . Ott kísértett benne egy, a 
cárról szóló korábbi elbeszélésének liberális néz őpontról ábrázolt alakja, 
s a regénnyel majdnem egyidej űleg írt színdarabja, amelyben Nagy Pé-
ter egy nyers, könyörtelen és minden tekintetben visszataszító zsarnok 
képében jelent meg. Az elbeszélést később megtagadta. A színdarabot 
meg Sztálin .kívánságára kétszer is átírta. S a regényt se fejezte be, 
pedig lett volna rá b őven ideje, hiszen még tizenhat évig élt. A személyi 
kultusz hatása oly er ős volt, hogy kishitű  lett, akárcsak abban az id őben 
Soholov, aki ugyancsak hasonló okok miatt volt képtelen. a Csendes Dont 
befejezni. 

Mondom, nem tudom, mindezek után. milyen Nagy Péter jelenik meg 
szovjet rendezésben nyugati m űvészek parádés felvonulásával a filmben. 
Maga a tény azonban, hogy ilyen koprodukcióra éppen Nagy Péter alak-
jának és uralmának felidézése adott alkalmat, azé a cáré, aki naggyá 
tette a maga birodalmát; s a Balti-tenger partvidékének meghódításával 
olyan nagyhatalom lett, amellyel Európának számolnia kellett, jóval több 
egyszerű  művészi példabeszédnél. 

Mennyi ellentmondás, s őt barátság és ellenségeskedés olyan kis te-
rületen, mint Burgenland, Ausztria keleti határvidékén. Egy osztrák jo-
gászról olvasok például, aki szenvedélyes kutatója az ott él ő  népek tör-
ténelmének, baráti kapcsolatot tart fenn az ottani magyar és szlovén nem-
zetiségek képviselőivel, találkozókat rendez saját hazáján kívül Szlové-
niában és Magyarországon a közös múltra mutatva, miközben felel ő tlen-
nek nevezett elemek' sárba tiporják a nemzetiségi jogokat. Különben a 
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kishatárforgalmi közeledésnek hivatalos keretet adtak nemcsak Burgen-
landban, de egész Kelet-Európában, annak az elvnek az érvényesítésére, 
melyet Lenin fogalmazott, mikor felismerte, hogy a nemzeti kisebbsé-
gek a hídépítők szerepét játszhatják az érdekelt országok között. A gya-
korlat persze korántsem volt ilyen bizalomkelt ő . Pedig nincs a világon 
olyan hivatal, amely a közvetlen emberi kapcsolatokhoz hasonlóan tudna 
meghitten . meleg barátságot teremteni. Ehhez olyan emberek szükségesek, 
mint ez a Hans Miksch burgenlandi ügyvéd és baráti köre, akik az emlí-
tett közös múlttal mutatnak a jöv őbe. Rádióra alkalmazták például a 
Wesselényi-összeesküvést, amelyben magyar és horvát f őurak vettek részt 
a Hábscburg-uralom megszüntetésére, s az egyik halálra ítélt: Fran Krsto 
Frankopan, aki versekben búcsúzott az élett ől, a lelkek közeledésére bízta 
a barátság ügyét mondván: 

Legalább ti, szelek, szavak elvigyetek, 
és adjátok tudtul szívem tündérének 
vallomásom végre: 
mit a test neni tehet, lélek vigye végbe. 

Nemrég magam is részt vettem egy ilyen baráti találkozón: Zo .mbor 
és Baja testvérvárosok rendezték meg a két város íróinak és képz őmű-
vészeinek estjét Baján, felolvasással és közös kiállítással egybekötve. A 
városi pártbizottság egyik tagja köszöntötte a megjelenteket, szavait min-
den mondat után lefordították szerbhorvát nyelvre, s ez történt minden 
felolvasott írással is. Er őltetett volt és unalmas az egész protokolláris 
rendezvény, s a jóhiszemű  közönséget igazán csak az udvariasság tartotta 
a helyén. 

Eszembe jutottak az újvidéki és a magyar rádió szervezésében ren-
dezett estek, itt is meg túl is lelkes közönség el őtt, Például a Szeged 
melletti Deszken, ahol a 800 személyt befogadó terem zsúfolásig megtelt. 
Igaz, hogy olyan színészek interpretálták Jovan Popovi ć  verseit és no-
velláit, mint Latinovits Zoltán, Kállai Ferenc és Berek Kati. 

Ezért gondolom, nem elég a jó szándék. A hivatalos rendezvények me-
revségét nem képes feloldani és közvetlenné tenni semmiféle fórum. 
Mikor jó tíz év előtt az erdélyi írók egy csoportját hoztuk el, minden 
hivatalos beavatkozás nélkül, óriási volt a siker. És Németh László 
meg Déry Tibor itteni fellépését se kellett tekintélyi szózatnak bevezetnie, 
vagy Krleža és Ivo Andri ć  pesti megjelenését. Igaz, hogy mindez már 
nem kishatárforgalmi rendezvény volt, s ugyanakkor nem nélkülözhette 
azt a kedvező  légkört, amelyet országok és népek barátságában mégiscsak 
felsőbb fórumoknak és szerveknek kell megteremteniük. 

Szóval nincsenek meghatározott szabályok és formák, s az efféle 
határ menti közéledés amilyet ez a burgenlandi Hans Miksch igyekszik 
ébren tartani, éppoly hasznos lehet, mint az említett testvérvárosok id őn-
kénti rendezvénye, ha mégoly er őltetett és esetlen a maga m űkedvelői 
színvonalán. Az a burgenlandi színjáték is a Wesselényi-összeesküvés hor-
vát és magyar hőseivel másképpen festett volna Bécs vagy Salzburg 
színpadán. De meg kell várni, amíg erre alkalom nyílik. Addig is ezek 
a lenti kezdeményezések érdemelnek figyelmet, mintha nem is maga az 
attrakció lenne fontos, hanem maga a tény, hogy ilyesmi egyáltalán le-
hetséges. Ennek kell örülni, s ez se kevés. 
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GUELM.INO .SÁNDOR--KLEM.M. JÓZSE .F 

TEMATIKAI ÉS FORMAI EGYHANGÚSÁG 
A 30. STERIJA JÁTÉKOKRÓL 

Már jóval az idei Sterijai Játékok kezdete el őtt, pontosabban Fabijan 
Šovagović  főszelektor válogatásának közzétételekor nyilvánvalóvá vált, 
hogy a jubileumi, 30. színházi szemle némileg rendhagyó lesz a korábbi-
akhoz viszonyítva. Šovagovi ć  ugyanis szinte példátlan következetesség-
gel olyan előadásokat válogatott ki, amelyek kapcsán megkerülhetetlenné 
vált a színház és a napi politika kapcsolatának vizsgálata, illetve az úgyne-
vezett politikai színház meglétének, szükségességének vagy — egyes vélemé-
nyek szerint — túltengésének kérdése. Ez, valamint a Sterija Játékok 
keretében megrendezett nemzetközi tanácskozás, amelynek témája a „bel-
ső" és „külső" kritika, azaz a társadalomtól a színház, illetve a színháztól 
a társadalom felé irányulló bírálat volt, egyrészt lehet ővé tették a kritikai 
szemléletű  színház kérdéskörének megfelel ő  vizsgálatát, másrészt viszont 
egy sajátos jelenségre mutattak rá. A politikai kérdéseket taglaló színhá-
zat ugyanis ebben az évben, illetve az idei fesztiváli m űsoron — két kivé-
tellel — kizárólag az 1948-49-es eseményeket taglaló színm űvek képvisel-
ték. A feltételezhet ően az Európában már régóta meghaladott kordivatból, 
illetve divatkorból ered ő  szokatlan . tematikai egyhangúsághoz még egy 
probléma társult: a témafeldolgozáskor alkalmazott, a szocialista realiz-
musig visszanyuló színpadi eszközök-megoldások egyhangúsága. Ezért hang-
zott el a kritikusok körében az a jogos bírálat,hogy az idei Sterija Játékok 
a retrográd színház szemléjének tekinthet ő , hisz sem tematikai, sem for-
mai szempontból nem tudott újítani az el őző  évekhez képest. 

Az általánosítások helyett azonban lássuk inkább bemutatási sorrend-
ben a versenyműsoron szereplő  előadásokat. 

MIROSLAV KRLEŽA: TEMETÉS TERÉZVÁROTT. 
SZÍNPADRA ALKALMAZTA ÉS RENDEZTE: MIROSLAV BELOVIĆ . 
ELŐADTA: A SZARAJEVÓI NEMZETI SZÍNHÁZ. 

Az egyik legismertebb Glembay-novella, a Temetés Terézvárott, bár 
szerzője másfajta életet szánt neki, már régóta színpadra kívánkozott, hi-
szen keresztmetszetet ad egy kiürültségben, álnokságban megragadható 
világról, markáns vonásokkal festi meg a K. u. k. szemforgatásra, álérté-
kekre, gondolkodást nélkülöző  engedelmességre épül ő  katonai hierarchiá-
ját, külön-külön annak lélekben romlott tagjait, felvázolja a tragikus szitu-
ációt, megteremti benne a h őst, aki átlát környezetének hazugságain, megér-
ti a hamisítások okát, s aki túlérzékenysége folytán harc helyett az önfela-
dást választja. A cšászári és királyi aspern—esslingeni tizenhetes dragonyos-
ezred maria-terezienburgi garnizonjának fényes bállal egybekötött ünnepsé-
gén ( a napóleoni hadjáratok „dics ő" csatájára emlékezve) részt vesz Fudzsi-
Haszegava, a japán császári hadsereg altábornagya, aki zseniális hadmozdu-
lataival fényes győzelmet aratott az orosz hadsereg felett, s mint h őst 
élteti, dicsőíti a teljes osztrák—magyar vezérkar. Az, hogy a japánok közön-
séges szélhámosok, nem az igazi Fudzsi-Haszegava és kísérete látogat 
Terézvárra, csak akkor derül ki, mikor már lóvá tettek mindenkit, meg-
vágták a magas rangú tiszturak pénztárcáját. A botrány leleplezi a kike-
félt mundérok viselőinek ostobaságát, az urak züllött hipokríziáját, erkölcs-
telenségét. Ez alatt az id ő  alatt zajlik le a tudomány iránt fogékony, érz ő , 
tiszta lélek, Ramong Geyza f őhadnagy személyes drámája, Warronig ezredes 
felesége iránti szerelmének a barátn ő  általi megcsúfolása, ráadásul a fiatal 
tisztnek a ,magas rangú" japán vendégek jelenlétében tanúsított „min ősít-
hetetlen" viselkedése miatt kirótt szobafogság büntetése. Ramong Geyza 
a rászakadó ég latt f őbe lövi magát. 
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Miroslav Belovi ć  a teljes - K.rileža-opus ismeretében vállalkozott szín-
padra alkalmazni e barokkosan nehéz, hosszú deskripciókkal szövevényes 
történetet. A megszületend ő  „posztumus dráma" struktúráját építend ő  más 
Glembay-motívumokat is felhasznált -  (pl. Marcel Fáber-Fabriczy Laura War-
ronig iránti szerálmét), az eredeti próza szituációit releváns epizódokra pró-
bálta tördelni s dramatizátori munkájában egy-egy kiragadott mondatra 
egész jelenetet építeni úgy, hogy hozzá is írt.a Krleža-szöveghez. Helyenként 
sikeresnek mondható tevékenysége, valóban megelevenedik az író világa, 
találunk azonban bántóan sematikus, az eredeti anyagtól harsányan 
elütő  megoldásokat, közhelyszintű  • megoldásokat is. Belovi ć  azonban, • s 
ez a színpadra alkalmazás meg a rendezés egyik legnagyobb hibája, nem 
tudta eldönteni, vajon korképet fessen-e, benne szegmentumként a kivéte-
les. tehetség lelki megnyomorításával, vagy- Ramong személyes drámája kö-
ré állítsa fel az önkényes, buta hatalom, s a hatalommal viszaél ő'k erkölcs-
telen világnak kulisszáit. Belovi ć  összképet kívánt nyújtani, mindkett őt 
egyidejűleg dolgozni fel, hiteles tablót alkotni, s ez túl nagy tehertétel volt 
számára és az általa rendezett el őadás számára is. Belovi ć  a szarajevóiak 
színpadán a maga krležai rekviemjét rendezte meg, monumentális . spek-
tákulumot, legalábbis külsőségeiben. A színpadot jól ismerő , de túlhaladott 
ízlésű  ember drámai súlyosságra törekvése teherként hatott, el őadásának 
patetikus lassú ritmúsa, középszerű  színészei, akik egyénítés helyett jól 
működő  bábokként tolmácsolták gyakran vázlatos szerepüket, mixid,..mind 
azt eredményezte, hogy a szertartásosság ritenutójában egyetlen színpadi 
elem marad emlékezetes: Drago Turina invenciózus, egyszer űségében is 
szembeötlő , frappáns díszlete. Az a cirkuszponyvára, csíkos bohócsüvegre, 
kupolára, emlékeztet ő  mozgékony háttér, mely hullámzásától, alak- és 
színváltozásaitól függően nemcsak újabb és .újabb helyszíneket jelzett, 
hanem a - drámai szituáció hangulatárnyalatait is kiválóan érzékeltette. 

IVO BREšAN: DfSZVACSORA A TEMETKEZÉSI VÁLLALATNÁL. 
RENDEZTE: ZLATKO SVIBEN. 
ELŐADTA: A RIJEKAI IVAN ZAJC NÉPSZÍNHÁZ: 

Groteszk tragédiaként jelöli darabjának műfaját Ívo Brešan, egyik 
legismertebb és legtöbbször játszott színpadi szerz őnk, a jelen' horvát 
drámairodalom meghatározó, irányadó tehetsége, akit hosszú éveken át 
grafomániás šibeniki dilettánsként kezeltek. Mintegy másfél évtizede fe- 
dezte fel magának Božidar Violi ć  rendező  felismerve a Brešan-groteszkek 
időszerű  szatirikus' mondanivalóját, ötletes, gyakran klasszikus témákon. 
alapuló, közérthető  cselekményét, adekvát formai köntösét: Igazi írói 
áttörését a Paraszt-Hamlet jelentette, mely éppen a Sterija Játékokon 
aratott sikere után került • számos hazai és külföldi színház repertoárjára. 

A Díszvacsora ... témájában, feldolgozásában szorosan kapcsolódik 
Brešan előző  írásaihoz, hétköznapjaink pozícióba került tökfejeir ől mond 
véleményt azzal, hogy még náluk is dörzsöltebb szélhámosokkal szembesíti 
őket. Darabjának két ellentétes pólusán jelentkeznek a tiszták, a lepisz-
szentett, a hatalomtól, a társadalmi pozíciókból kiszorított becsületes, szó-
kimondó emberek és a mikroközösségek hatalmasodó kiskirályai, az ubor-
kafára felkapaszkodott községi vezet ők, vállalati igazgatók, .tanácselnökök, 
egyebek, akik ostobaságuk mellett még korruptok, korrumpálhatók, s mi-
vel önmaguk látszatfényét ől vakon mozognak a világban, kiváló célpontot 
nyújtanak a hétpróbás gazembereknek, csalóknak. Brešan a mediterrán 
kisváros érdekesebb figuráinak, karikatúráinak tablóját vázolja fel, a buta 
hétköznapokat a maguk közhelyeivel. S ekkor az állóvízbe beledob egy 
nagy követ, egy abszurd ötletet, amit ől egyszeriben hullámok csapódnak 
szét, minden megmozdul, a legképtelenebb események láncolata indul el. 
A helyi hatalmasságok, beleértve a plébánost is, hasznot szeretnének húzni 
abból, hogy egy Amerikába szakadt dúsgazdag hazánkfia az ősi földbe sze 
vetne temetkezni és megvásárolná a legszebb kriptát, egy állítólag már ki- 
halt -egykori • nagycsalád sírboltját. Mivel azonban fondorlatos tervr ől, 
nagystílű  szélhámosságról van szó, ahelyett, hogy nyerészkednének az ügyön, 
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a kisváros vezet ői sora belebuknak, mindet lóvá teszik a szélhámosok, 
mindegyiknek alaposan megvágják a pénztárcáját. Ott maradnak lef őzve, 
megcsúfolva; a botrány nevetségessé teszi őket. Mindig is nevetségesek vol-
tak, de most végre olyan helyzetbe kerültek, hogy környezetük is felszaba-
dultan nevethet rajtuk. 

Zlatko Sviben kedvére válogathatott a szövegvariánsok között, hiszen 
a szerző  több variánsban dolgozta fel a Díszvacsorá ...-t. Sajnos, épp a 
leghosszabbat választotta, melynek moralizáló befejezése kevésbé sikerült. 
Az integrális szöveg játszásához pedig se elegend ő  invenciója, se• megfelel ő  
erősségű  társulata nem volt s így pusztán néhány sikerültebb jelenetre tel-
lett, a többi pedig megmaradt -a szokvány vígjáték el őadásának keretei 
között. Nem a groteszkre helyezte a súlyt, hanem a viccel ődésre, a jópofa-
ságra, így a darab eresztékei is megengedtek. Gyilkos írónia, leleplezés híján 
a karikatúra csak karikatúra, nevetséges színpadi rajz maradt. Olyan szö-
vegillusztrálás, mely nem szolgál írójának javára. A rijekai el őadás Bre-
šant a groteszk tragédia írója helyett középszer ű  komédiaíróként mutatta, 
s ez a tükör se neki, se Svibennek nem válik dics őségére. 

• 

IVO BREŠAN: SÁTÁN A BÖLCSÉSZKARON. 
RENDEZTE: ZLATKO SVIBEN. 
ELŐADTA: A LESKOVACI NÉPSZÍNHÁZ TÁRSULATA. 

Másodszor méretett meg az idei jugoszláv színházi szemlén a Bre-
šán—Sviben duó és harmadszor Fabijan Šovagovi ć  főválogató esztétikai, 
színházi ízlése. Elöljáróban némi malíciával megjegyezhetnénk a szelektor-
ról. hogy a leghosszabb el őadások fesztiválját alkotta meg, ugyanis három óra 
hosszánál előbb — hacsak türelmét vesztve nem kelt fel helyér ől — a kö-
zönség nem távozhatott a színházból. Ennyi id ő  viszont, amennyiben 
szó sincs értelmes szórakozásról vagy kivételes m űvészi élményrő l, esetleg 
mindkettőről egyidőben, a közönség türelmének, jóindulatának, tűrőképes-
ségének tekintet nélküli igénybevételét jelenti. Ami pedig Brešant és Svi-
bent illeti: most, mikor végre az író tizenhárom év után, talán méltatlan 
mellőzését jóvátenni óhajtva, egyszeriben két m űvével is eljut a Sterija 
Játékokra, megint rossz szolgálatot tesznek neki, amikor félamat őr-félprofi, 
korlátozott tehetségű  társulatok interpretálásában kerül a legjobbak közé. 
Sviben ezt a témájában polemikusabb, keser ű  darabot külsőségeiben mo-
dernebb, végkicsengésében, sugallatában viszont tisztázatlanabb módon va-
lósította meg a leskovaci színpadon. Ráadásul belemagyarázott a szövegbe, 
indokolatlanul egy „kis Jugoszláviát" szuggerált, mikor színészeit külön-kü-
lön más-más dialektusban vagy szövegükb ől érezhetően kihallatszó nemze-
tiségi akcentussal beszéltette. Mit sem enyhíthetett koncepciójának balsi-
kerén, hogy az egész politikai töltés ű  előadást mintegy a főhős álmaként 
rendezte meg, s hogy ebb ő l kifolyólag végig tüllfüggöny mögött játszatta 
a történetet. Úgy nyilatkozott, hogy a szerz ő  által moralitásnak nevezett 
darabot egy depresszív egyén személyes drámájának akarta megrendezni. 
Ez jelenthetne alkotói hozzáállást is, csakhogy Sviben nem tisztázta ma-
gában, mit is akar mondani előadásával, gondolatilag kuszára, tételeiben 
helyenként ellentmondásossá, erősen vitathatóvá sikeredett az egész. Ráa-
dásul a leskovaci színészek nem n ő ttek fel Brešan szövegéhez, se gondolati 
súlya, se hitele nem volt játékuknak. 

A Sátán a bölcsészkaron című  drámában ismétlődik az írói módszer, 
amikor klasszikus tragédiák, ismert témák és motívumok parafrázisát írja 
meg a megváltozott időben, társadalmi körülmények közé. Ezúttal aa Fa-
ust-témát ültette át az ötvenes évek hazai viszonyaiba, s amíg a vonalveze-
tése a goethei példát követi, egyenes, következetes. A második rész, .a bo-
nyolítás már erőltetett, pedig az írói tézis itt nyílik meg, hogy a különféle 
dogmatikus ideológiák végeredményben egyformán képmutatóak, álszentek. 
Ez a második rész egy nagyszabású valpurgis-éj, irrealitásában is lelep-
lező  szándékú, melyben sátáni közreműködéssel az elvtelenségek egész šora 
mutatkozik meg teisták és ateisták, dogmatikus forradalmárok, politikai 
konjunktúralovagok és reakciós er ők cselekedeteiben, gondolkozásában. Az 
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. előadás két külön egysége képtelen eggyé szervez ődni, tisztázatlan marad 
politikai gondolatmenete, s így többet árt Brešannak, mint használ a 
tény, hogy vitatott és politikailag több helyen kényesnek min ősített drá-
maszövege most eljutott a legrangosabb jugoszláv színházi fesztiválra. Ezút-
tal is csak a dilemmák és kérd őjelek sokszorozódtak meg körülötte. 

SLOBODAN šNAJDER: CONFITEOR. 
RENDEZTE: VLADIMIR MILČ IN. 
ELđADTA: A PRIŠTINAI TARTOMÁNYI NEPSZíNHÁZ 
ALBÁN TÁRSULATA. 

Drámájának tartópilléréül Šnajder •a sinkói életút, életrajz epizódjait 
használta fel, hogy célját megvalósítandó megalkossa a humánus forradalom 
eszméjéhez hű  maradó, az eszmény és valóság között őrlődő  közép-európai 
értelmiségi portréját, feltérképezhesse sorstragédiáját. Sinkó Ervin élete 
kétségtelenül jó modell, hányattatásai s végül. „nehéz honfoglalása" már-
már allegóriává nemesülő , csakhogy felmerül a kérdés, vajon a sinkói 
ember drámai h ősként vagy éppenséggel drámai töltet ű, drámát magában 
hordozó epikus hősként elfogadhatóbb, alkalmasabb megírásra. A róla szó-
ló két eddigi drámakísérlet, Bosnyák Istváné és most Slobodan Šnajderé, 
mindenképp az utóbbi feldolgozást javasolja. A Confiteor főszereplőjeként 
is csak végiggyalogol a történelmen, döbbenten konstatálja az eseményeket, 
szemlélődik, passzív, s nem éli meg hiteles emberi drámáját. Az, ami egy 
hithű  forradalmárban lezajlik, mikor az ígéret földjére beléphet s ott 
tapasztalja, saját meg ismerősei bőrén érzi a sztálinizmust, a forradalmi 
állam deviációit, a rideg embertelenséget, nem vetít ődik ki gondolataiban, 
nem érzékelhet ő  lelki változásokban, egyszóval hiányzik a teljes bels ő  em-
beri dráma. Hogy a Sinkóban lezajló bels ő  válságot később tetten érhesse, 
előzőleg kellett volna megformálnia azt a precíz drámai arcélt, mellyen. 
a későbbi történelmi változások, csalódások és kiábrándulások barázdákat 
vághatnak. Az egyébként is nagyjából passzív drámai h őst néhány gyermek-
es fiatalkori villanással megértetni, középpontba állítani, hitelesíteni szinte 
lehetetlen, az efemer és ritka emberi gesztusokból nem teremt ődik meg a 
tudatos, a forradalomnak elkötelezett h ős, emberi mivoltáról keveset tu-
dunk meg, s pusztáit kívülről szemléljük sokéves kálváriáját. Anélkül, hogy 
mint drámai emberhez közel kerülhetnénk. Egyébként is túlteng a deklara-
tív elem, az ismert sablon; a Confiteor főszereplője eltűri, végigéli a meg-
aláitatásokat, szembesül az ideálok megcsúfolásával, de mint perifériára 
szorult ember nem tesz és nem is tehet ellene semmit. Mindemellett úgy 
tűnik, hogy az a hatvan esztend ő , melyet Šnajder Sinkó életéb ő l összefog, 
túl nagy periódus, hogy következetes láncolatú jelenetekb ől adekvát szín-
padi drámává lehetne alakítani. Vázlat, jelzés marad egy-egy epizód, melyek-
ből hiányoznak a drámai rugók és az eredeti gondolati tartalom, ami a 
Horvát Faust írójának egyik legnagyobb erénye volt. Hiszem, hogy más 
módszerrel ezek a buktatók elkerülhet ők lettek volna. Ha például Šnaj-
dert nem igézte volna meg a forradalom nagy utazójának komplett élet-
ányaga, hanem válogatott vonna benne, vagy ha mondjuk az élettárs, 
Rothbart Irma szemszögéből láttatja az odisszeát, annak traumáit, a Sin-
kó-típusú emberek (műveik) hányattatásait, lelki gyötrelmeit. 

Vladimir Milčin rendezése, ha lehet, még szikárabb, még inkább le-
egyszerűsítettebb, néhol plakátszerű . Igazán emberi szituáció úgyszólván 
alig maradt benne; Kecskemét, Pest, Párizs, Bécs szinte csak általánossá-
gokban, színházi közhelyekben jelzett, Moszkva is csak a „sztálinizmust 
érzékeltet ő", jól bevált túlzások, fogások által rekonstruálható, benne a 
Sinkóék baráti köréhez tartozó Babellal, aki viszont Istref Begoli megsze-
mélyesítésében kiváló karikatúra, de mintha egy másik darabból tévedt 
volna ide. 

Sajnos, ő  az első  színész, akinek alakítása szót érdemel az els ő  négy 
előadásban. Pedig Šovagić, a színművész szelektor úgy nyilatkozott, hogy 
igen nagy hangsúllyal esett a latba repertoárjának összeállításakor a szí-

,mészi teljesítmény, s hogy az elmúlt évekhez képest idén éppen a színészek 
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művészete dominál majd. Err ől pedig érdemlegeset alig lehet mondani. 
Talán a fesztivál második felében! 

,GORDAN MIHI Ć : BOLDOG 1949-ET. 
RENDEZTE: SZLOBODAN UNKOVSZKI. 
ELŐADTA: A SZKOPJEI MACEDÓN NEMZETI SZÍNHÁZ. 

A korrag haladni akaró színház már évek óta nem zárkózik el a 
színpadi látványt gazdagítani, az összhatást növelni tudó egyéb m űvésze-
tektől, sőt nem ritka az a felfogás sem, hogy a modern színház csak mul-
timediális színházként képzelhet ő  el. Az idei Játékokon azonban talán 
csak a szkopjei együttes produkciójában láttuk nyomát ennek a más m ű-
vészetekt ől tanulni, gazdagodni akaró színházi törekvésnek. 

A kísérletezés szükségessége már a szövegválasztással adva volt, hisz 
Gordan :a Mihićnek, a legtermékenyebb hazai filmforgatókönyv-írónak a 
Boldog 1949-et című  műve inkább nevezhető  szövegkönyvnek, mintsem 
drámának. Épp ezért a hagyományos módon történ ő  színrevitel eleve ku-
darcra volna ítélve, hisz a Belgrád külvárosában szegénysorban él ő  csa-
lád körül bonyolódó események: a Moszkvából hazatér ő  idősebb fivér 
igazságtalan perbe fogása, az anya halála, a fiatalabb fivér lezüllése, a 
két testvér között ingadozó leány, majd az id ősebb fivér öngyilkossága, 
inkább melodramatikus, mintsem tragikus színezet űek. 

Szlobodan Unkovszki azonban, aki 15 évvel ezel őtt vizsgaelőadását 
ugyancsak a szkopjei társulattal készítette el, ügyesen elkerülte a darab 
buktatóit, s ezúttal is jelesre vizsgázott. Mint ahogy egyik kritikusa mond-
ta: a háromdimenziós filmek divatj ának idején egy új m űfajt, az „élő  
filmet" affirmálta. Ezt a kissé euforikus túlzást bizonyos fenntartással 
kezelve, be kell vallanunk, hogy — hála Unkovszki megoldásainak - az 
idei Játékokon először történt meg, hogy az újvidéki Szerb Nemzeti Szín-
ház túlméretezett színpada nem hatott zavarólag, s őt kiválóan funkcionált. 
A rendezői filmszerű  megoldásokat tiszteletben tartva ugyanis Dinka Je-
ričević  díszlettervez ő  néhány, egymástól csupán fénnyel, illetve árnnyal el-
határolt egységre bontotta a színpadi teret. A színészek az egyik jelenés 
befejeztével egyszerűen átsétálnak a másik, térben és id őben távol eső  
történésbe, s mindez olyan természetesen és zökken őmentesen folyik, akár 
a celluloidszalag vágásával-ragasztásával a filmm űvészetben. 

A filmbeli megoldásokra asszociálhat egyébként a néz ő  a szívdobo-
gás vagy a gyufasercenés hangszórókkal való feler ősítéséből és leginkább 
a lassított mozgást utánzó, háromszor is látott részletekb ől. Ez az ismét-
lés volt egyébként a rendez ő  talán egyetlen bántó tévedése. Az el őször 
még újításnak ható, s másodszor is némileg indokolt lassított verekedés 
harmadszor már elcsépeltté, kirívóan komikussá, karikatúraszer űvé vált. 
Emiatt az egyik leghatásosabb jelenet, •a két cselekvéssík egymásra ve-
títése (szakszóval: az utcai és konyhai történések „átúsztatása") sokat 
veszített hatásosságából. 

Mindez azonban csak szépséghiba, s nem teszi kérdésessé azt, hogy a 
Boldog 1949-et volt az idei Játékok els ő , valóban fesztiváli minőségű  elő -
adása. Ehhez igencsak hozzájárult a Macedón Nemzeti Színház valóban 
„nagyot játszó" együttese, mindenekel őtt Nenad Sztojanovszki, a város-
széli „nagymenő" Pigi és Duško Kosztovszki az apa szerepében. A Leb i 
sol együttes kiváló zenei aláfestése pedig a színiel őadás gyakran elhanya-
golt mozzanatának, a kísér őzenének a fontosságáré hívta fel ezúttal is a 
figyelmet. 

DRAGOSLAV MIHAILOVI Ć : AMIKOR A TÖK VIRÁGZOTT. 
RENDEZTE: • VIDA OGNJENOVIĆ . 
ELŐADTA:. A BELGRÁDI NEMZETI SZÍNHÁZ. 

Mihailović  1969-ben a belgrádi Jugoszláv Drámai Színház megrende-
lésére dolgozta át korábbi, azonos cím ű  regényét színpadi alkotássá. A 
darab akkor mindösze öt el őadást ért meg, utána „politikai okokból" le- 

491 



vették a műsorról.. A dráma színpadi el őéletének említése nem csak a telje-
sebb tájékoztatás miatt szükséges, hanem azért is, hogy megérthessük jelen-
legi, 16 évvel későbbi fógadtatását. A Játékokon ugyanis a belgrádi pro-
dukció azok közé tartozott, amelyek a legnagyobb közönségsikert arat-
ták. A lelkes taps azonban — véleményem szerint — nem iz annyira a 
színpadon látottaknak, mint inkább a szerz őnek meg a társulatnak, és 
persze önmagunknak szólt, akik másfél évtized elmúltával napirendre tud-
tunk térni a gyakran. gyávaságunkat és tunyaságunkat leplez ő , kétes érté-
kű  öncenzúra felett, és vállalni mertük, hogy, szembenézzünk közelmúltunk 
egyik problematikus korszakával, az 1948-49-es eseményekkel. 

Csakhogy a darab újbóli színrevitelével kiderült, hogy Mihailovi ć  
drámája színvonal tekintetében igencsak elmarad regénye mögött, a pró-
zai változat sokkal drámaibb töltet ű , mint a színpadra alkalmazott vari-
áns. A Belgrád külvárosában él ő  család széthullásával érzékeltetett kor-
hangulatot, amelyben hátborzongatóan természetes az, hogy az apa saját 
biztonsága .miatt a fia ellen vall, a szerz ő  — némileg talán érthet ő  okok-
ból is — a szocialista realizmus eszköztárával jeilenítette meg. Ahelyett azon-
ban, hogy ezt a módszert csupán jelzésként, korszimbólumként használná, 
a drámaíró és a szöveget szinte naturalista színházi eszközökkel színpadra 
vivő  rendező , Vida Ognjenović  megengedte, hogy a szocialista realizmus 
egy -új változata uralkodjon el az el őadáson. Ebben az új variánsban ugyan-
is a korszakra jellemz ő  szélsőséges sarkítás elő idézője nem a mestersé-
gesen felfokozott lelkesedés, hanem az általánosnak ábrázolt kiábrándulás. 
Az így létrejövő  negatív szocialista realizmus, amelyben a fehéret feke-
tének, a feketét fehérnek — értsd: a korábban jónak, hibátlannak titulál-
takat, a néphatalmi szerveket, a politikai vezet őket, a biztonsági szerveket 
önkényeskedő , negatív hősöknek, az elítélteket és családtagjaikat pedig 
kivétel nélkül ártatlan. áldozatoknak — látjuk, éppoly kevéssé .sikeres, mint 
korábbi ellentétpárja. 

Az egysíkúra formált h ősökkel az egyébként kiváló belgrádi .szí-
nészgárda is vajmi keveset tudott kezdeni. Az el őadáson még a főszerepet 
alakító Predrag Manojlovi ć , az egyik legjobb jugoszláv színész is mester-
kéltnek hatott, s csak id őnként tudta emberközelbe hozni a ficsúros bok-
szolóbajnok alakját. Kiábrándítóan hatásvadász volt Petar Kral.j az apa 
szerepében, és talán csak az anyát játszó Olivera Markovi ć  szólalt meg 
időnként őszinte hangon. 

Mindent összegezve: a tévesen értelmezett „politikai színház" példá-
ja volt a Sterija Játékok hatodik versenyel őadása, az Amikor a tök vi-
rágzott című  belgrádi produkció, amelyet nyilvánvalóan a korábbi tabu-
témák -feldolgozásánák divatja, nem pedig az újat, az igazabbat mondani 
akarás hozott létre, illetve ez biztosítja közönségsikerét is. 

RUDI ŠELIGO: ANNA. 
RENDEZTE: DUŠAN JOVANOVI Ć . 
ELŐADTA: A LJUBLJANAI SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠ ČE 
TÁRSULATA. 

A jugoszláv színházi élet ismer ői jól tudják, hogy az utóbbi néhány 
évben a ljubljanai társulat a hazai színjátszás élvonalába tartozik. A mint-
egy 15 állandó tagot számláló együttes 1978-ban önállósult, s azóta a Lju-
biša Ristić  és Dušan Jovanovi ć  rendezésében színre vitt néhány el őadásá-
val (elsősorban hazai írók műveivel) nemcsak itthon, hanem külföldön is 
sok sikert aratott, az A-moll misével például a BITEF nagydíját nyerte el. 

A társulat az idei szemlére is kortárs szlovén drámaíró m űvével ér-
kezett. A Kranjban él ő  Rudi Šeligo ANNA című  drámája, noha látszólag 
beilleszkedik a Sterija Játékokon látott többi hasonló színm ű  sorába, 
amely az egyén és a forradalom viszonyával foglalkozik, valójában jóval 
többre vállalkozik. Az egyént eltölt ő, tettre mozgósító forradalmi hitet 
(amely később, intézményesülve és hatalommá átalakulva az egyén bu-
kását idézi elő) már-már misztikus méretekben ábrázolja, illetve a közép-
kori misztériumjátékokra emlékeztet ő  megoldásokkal gazdagítja, s így 
az általános érvényű  tragikum felé sarkítja az egyéni sorscsapásokat. 
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Az események középpontjában Anna, a Moszkvába érkez ő  jugoszláv 
mozgalmi munkás áll, aki azonnal lelkesen bekapcsolódik a politikai élet-
be. A sztálini rendszer visszásságait azonban hamarosan saját sorsán ér-
zékeli: forradalmi célokra hivatkozva elveszik t őle gyermekeit, az egyiket 
javítóintézetbe, a másikat elit nevel őotthonba helyezik. Ez, valamint Ju-
goszláviában maradt férjének meg nem értése, igazságtalan vádjai meg .- 
ingatják hitében, végs ő  meghasonuilása pedig akkor következik be, ami-
kor Szibériába száműzik. A gulágok világában bekövetkez ő  megtisztulása, 
a forradalmi abszolútum és az individuum között eltolódott egyensúly 
helyreállítása azonban már csak halála küszöbén valósul meg. 

Dušan Jovanovi ć  rendező  a főhős lelkiállapotának módosulásait kö-
vetve változtatja a játékstílust is. Eleinte a szocialista realizmus ellen-
pontozást, majd a gulág expresszionista 'képsorait, végül a szimbolikus 
lezárást alkalmazza. A zárójelenet, a szibériai hómez őkön egy új, kereszt-
re feszített Krisztust, a forradalomban hív ő , és a forradalom által szenve-
désre ítélt isten-embert hordozó szám űzöttek menetoszlopa egyébként az 
idei Sterija Játékokon látott legmegdöbbent őbb rendez ői megoldás, a szö-
veg valódi vizuális újraértelmezése. 

A kiváló lj ubQ j anai társulatban gyenge vagy bizonytalankodó alakí-
tást nem láttunk, a szerep nyújtotta lehet őségekkel összhangban azonban 
magasan kiemelkedett Milena Zupan čič  játéka, aki a dráma címszerepé-
ben az idei szemle eddigi legjobb színészi teljesítményét nyújtotta. A 
színházi élményt — mert az el őadás valóban ennek nevezhet ő  — a nézők 
által határolt, hosszú folyosóra emlékeztet ő , az ember ember közti távol-
ságot jelképez ő  funkcionális színpadkép és Doris Krsti ć  egyszerűségükben 
is hatásos jelmezei tették teljesebbé. 

ALEKSANDAR POPOVIĆ : PONTYÍVÁS. 
RENDEZTE: DEJAN MIJA Č . 
ELŐADTA: A BELGRADI ZVEZDARA SZÍNIPAD. 

Az előző  hét napon látott előadástól élesen elütő  darabbal zárult a 
Sterija Játékok versenyműsora. Aleksandar Popovi ć  ismert vígjátékíró 
harsány hangú élcel ődése, s az újvidéki Szerb Nemzeti Színházban per-
cenként felhangzó nevetés meg taps a már említett . egytémájú «m űsor isme-
retében valószínűleg jelképesnek is minősíthető . A Pontyívásban ugyanis 
ugyanazokról az évekr ől volt szó, mint az el őző , a tragédiák felé közelít ő  
darabokban, ám teljesen eltér ő  hangvétellel. A nevetés pedig — mint 
ismeretes — bizonyos erkölcsi felülkerekedésnek a jele, illetve a tudás 
és az -értés fölényével rendelkez ő  személy kiváltsága. 

Ezúttail a politikai áramlatokat nem mindig ért ő , s ezért rosszul vagy 
rosszkor alkalmazkodó kisembéreken nevettünk, akik öt „felvonásban", az-
az a háborútól napjainkig terjed ő  öt különböző  helyzetben igyekeznek 
helyesen megérezni és „befogni" az id ők szelét, de tudományukból mind-
össze annyira futja, hogy újra felfedezik a dialektika egyik alapigazsá-
gát ;  azt, hogy minden. változik. 

Popović  ebben a művében jócskán kiaknázza a commedia dell' arte 
eszköztárát, a csattanós párbeszédeket és a helyzetkomikumot, de eköz-
ben — noha mindvégig. bizonyos elfogadható határok között marad —
nem egyszer érezhet ően a közönség ízlését igyekszik kiszolgálni. 

Igyekezetében hathatós támogatóra talált Dejan Mija č  rendezőben, 
aki a színészekt ől megkövetelt, a gag felé sarkított játékkail még növelni 
igyekszik a karikatúrajelleget, valamint fokozza a darab amúgy is fel-
gyorsított ütemét. 

A színművet előadó újonnan megalakított . belgrádi együttes olyan 
kiváló színészekkel biztosította eleve az els ő  színre vitt előadásának sike-
rét, mint a jugoszláv színjátszás élvonalába tartozó Mirjana Karanovi ć , 
továbbá Bora Todorovi ć , Rada. Đuričin, Voja Brajović  és mások. Ennek 
ellenére a darabnak a Sterija Játékokon való bemutatása talán csak akkor 
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indokolt, ha a főszelektor egy divatkor vagy kordivat meghaladását, 
illetve azt akarta bizonyítani általa, hogy színházunk is — el őbb-utóbb 
enged majd a negyvennyolcból. 

A DÍJAK 
A szemle befejeztével a 30. Sterija Játékok bírálóbizottsága (Georgij 

Paro zágrábi rendező , Radovan Maruši ć  zenicai díszlettervez ő, Pataki 
László szabadkai színművész, Sreten Perovi ć  titogradi irodalomtörténész 
és France Vurnik ljubljanai színikritikus) a következ ő  egyéni és kollek-
tív teljesítményeket jutalmazta Sterija-díjjal: 

a legjobb előadásért . a szkopjei Macedón Nemzeti Színház Bol-
dog 1949-et produkcióját, amelyet 'Gordan Mihi ć  szövegkönyve alapján 
Szlobodan Unkovszki rendezett; 

a legjobb szövegért Rudi Šeligo Anna című  művét; 
a legsikeresebb dramatizációért Miroslav Belovi ćot, aki Miroslav 

Krleža Temetés Terézvárott című  novelláját alkalmazta színpadra; 
a legjobb rendezésért Szlobodan Unkovszkit, a szkopjei el őadás 

rendezőjét; 
a színészi alakításért Istref Begolli prištinai, Mirjana Karanovi ć  

és Predrag Manojlović  belgrádi, Nenad Sztojanovszki szkopjei és Milena 
Zupančič  ljubljanai színművészt; 

a díszletekért Dinka Jeri čevićet a Boldog 1949-et című  előadás 
színpadképéért; 	 • 

—a jelmezekért Doris Kristi ćet, az Anna kosztümjeinek tervezőjét; 
Javan Sterija Popovi ć  szülővárosának, Versecnek a diját a legjobb 

vígjátékért Ivo Bresan érdemelte ki Díszvacsora a temetkezési vállalatnál 
című  művével, a Jugoszláv Kritikusok és Teatrológusok Szövetségének 
díját pedig a ljubljanai Slovensko mladinsko gledališče társulata kapta 
Rudi Šeligo Anna `című  drámájának Dušan Jövanovi ć  rendezésében való 
színreviteléért. 
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KLEMM JÓZSEF 

PUSZTÁBA KIÁLTOTT SZÓ 
JEGYZET A 32. BELGRÁDI KISFILMFESZTIVÁLRÓL 

Máig is tisztázatlan kérdés egy-egy m űfaj vagy művészeti ágazat válságá-
nak oka, illetve az, hogy a társadalmi mozgások miként befolyásolják a 
műfajok-ágazatok felvirágzását vagy elsorvadását. Régóta tudott ugyan-
is, hogy az anyagi jólét nem szavatolja eleve a m űvészetek fejlettségét, 
és fordítva, hogy az anyagiak hiánya ellenére valamely környezetben ,  
kimagasló értékű  műalkotások jöhetnek létre. 

Ezért volt kissé meglepő , hogy az idei, sorrendben 32. belgrádi rövid-
filrnfesztiválon a filmm űvészet kism űfajának válságáról vitázva a hozzá-
értők, a filmmunkások, az alkotók, a stúdiók képvisel ői, a kritikusok, 
illetve a film sorsát szívükön viselők szinte kizárólag az anyagiak hiánya 
miatt siránkoztak; s ebben keresték a korábbi években oly sok nemzet-
közi elismerésben részesült jugoszláv rövidfilmgyártás, visszaesésének okát. 

Még azok a hozzászólások is, amelyek a filmgyártásban uralkodó 
áldatlan állapotokat hibáztatták a jelenért, lényegében csak arra korláto-
zódtak, hogy különböző  adókedvezményeket követeltek a filmgyártók 
részére, tehát ismét a pénzhez tértek vissza. 

Pedig ha válságról beszélünk — mert valóban nem hallgathatjuk el 
azt, hogy a hazai kisfilm ma korántsem az, ami régen volt —, akkor 
elsősorban az alkotói válságot, másodsorban pedig az értékválságot kell 
említenünk. 

Mindezt a következ őkkel támaszthatjuk alá: az elmúlt egy év alatt 
az országban egy híján százhúsz kisfilm készült. A produkció tehát a 
sokéves szinten mozog, talán csak az arányok tolódtak el némileg. Egyre 
több a dokumentumfilm az egyéb műfajok: a rövid játékfilm és a rajz-
film, illetve a kísérleti alkotások rovására. Sajnos. éppen a dokumentum-
filmeken figyelhető  meg leginkább az alkotóenergia elapadása. Az idei 
szemlén bemutatott hetven-egynéhány dokumentumfilm között ugyanis 
mondhatni egyetlen olyan sincs, amely a képi nyelv eszköztárát felhasz-
ríálva mondana el. valamit problémaméntesnek aligha nevezhet ő  jele-
nünkrő l. 

A jugoszláv dokumentumfilm, amely éveken át talán a leggyorsab-
ban reagáló, problémafelvet ő  műfaj volt, a látottakból ítélve, egyszer űen 
elhallgatott. Illetve, helyesbítek: fecsegve mellébeszél. A szerz ők szinte 
versenyeznek abban, melyikük tud érdektelenebb_ mellékesebb témát - ta-
lálni. S ha esetenként meg is pendítenek egy-egy figyelemre számot tartó 
kérdést, oly félénken. felületesen, sután vagy felhígítva teszik, mintha a 
„ne szólj szám, nem fáj fejem" volna f ő  alkotói elvük. 

A másik jellemző  sajátosság: a szerz ők egyre kevésbé tudnak kü-
lönbséget tenni a napi tájékoztató m űsorok számára sorozatban készül ő  
riportok, pontosabban képjegyzetek és a dokumentumfilm között. Gond-
ba ejtő , hogy akadémiát végzett alkotóink többsége nem hisz a látvány 
erejében, ezért filmjében elmeséli, elmesélteti azt, amit bemutatni, lát-
tatni kellene. Ebben a locsogásban néha addig mennek, hogy művükben 
nem is a szöveg a film mankója, hanem a kép a mese dísžít őeleme. 

A bátorság hiányához és a szakmai felületességhez társul azután az 
a sokat emlegetett kedvez őtlen körülmény is, amely miatt a kisfilmek 
helyzetéről megtartott tanácskozás egyik résztvev őjével együtt kimond-
hatjuk: Jugoszláviában léteznek is, nem is rövidfilmek. KisTilmeket 
gyártunk ugyan, de a kész terméknek nincs közönsége, illetve vásárlója, 
tehát piaci értéke sem. Az egyéni munka így nem nyer társadalmi elisme-
rést. A rövidfilm létezik mint termék, de nem létezik mint áru. A fesz- 
tiválon bemutatott tíz tucat film legtöbbjének élete a belgrádi szakszer- 
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vezeti otthonban megtartott vetítésig tart, a szemle után. viszont elt űnik 
a filmtárak feneketlen süllyeszt ő iben. 

Magukat szerencsésnek nevezhetik azok az alkotók és alkotások, akik, 
illetve amelyek a televízió jóvoltából elkerülik ezt a mostoha sorsot. A 
rendszerint a kés ő  éjszakai órákban bemutatott dokumentumfilmek így 
mégis eljutnak a néz őig, s nem válnak pusztába kiáltott szóvá. Itt azon-
ban újra bezárul a kör: a rendez ők ugyanis a közönség reményében en-
gedményeket tesznek a televíziós stílusnak, és mindjobban eltávolodnak 
a valódi dokumentumfilmtő l. 

Az elmondottak után kissé furcsának t űnhet, hogy az idei szemlén 
is a dokumentumfilmek kategóriájában bemutatott alkotás vitte el a 
nagydíjat. Ehhez jócskán hozzájárult az is, hogy a kism űfajok között a 
dokumentumfilmnek éveken át kiváltságos helye volt,- s ez az örökség is 
elő segítette a bírálóbizottság bírálható döntését. 

Noha nincs pontos kimutatásom az eddigi szemlék díjazottjairól, azt 
hiszem, nem tévedek, ha azt állítom, hogy Petar Lalovi ć  nem mindenna-
pi sikert ért el. Ritkán történik meg ugyanis, hogy két évben egymás után 
ugyanaz a szerz ő  vigye el a szemle nagydíját. Az ismert operat őr és ren-
dező , aki természeti filmjei révén már nemcsak hazánkban, hanem világ-
szerte ismert (Az utolsó- oázis című  filmjének be.mutatási jogát egy nagy 
amerikai forgalmazó vásárolta meg), megismételte tavalyi. sikerét, s Az 
utolsó oázis után most a Kullancs című  filmjével aratta le a fesztiváli 
babért. 

Nem tagadhatjuk, hogy az ügyesen fényképezett, a rovarok (a. mé-
hek és a rajtuk élősködő  kullancsok) miniatűr világát kinagyító s az él ős-
ködők és áldozataik sorsával bizonyos metaforikus társadalmi jelentéstar-
talmat is hórdozó film valóban szolid alkotás, Lalovi ć  előző , már említett 
művéhez viszonyítva azonban nyilvánvalóan epizód jelleg ű , illetve egy, Az 
utolsó oázishoz hasonló nagy mű  előmunkálata, mozaikkockája csupán. S 
hogy mégis ezé a filmé lett a nagydíj, az csak arra utalhat, hogy a többi 
dokumentumfilm rímég ezzel az alkotással sem tudta felvenni a versenyt. 

. Illétve — mint már mondtam — az ilyen döntés a zs űri tévedésé-
nek jele is lehet. Bátrabb hozzáállással, a dokumentumfilm m űfaji válsá-
gának merészebb hangsúlyozásával a zs űri talán eljuthatott volna addig, 
hogy a fő  díjat ezúttal a kisjátékfilmek kategóriájában bemutatott és 
díjazott alkotásnak, Miroslav Mandi ć  A munkás házassága című  filmjé-
:mek xtélje oda. 

Ez a szarajevói fiú volt egyébként a szemle legkellemesebb megle-
petése. Eddig csak a televízió számára készített egy-két riportfilmet, il-
letve Emir Kusturica asszisztense volt az Apa szolgálati úton című, 
Cannes-óan is nagy sikert arató, Aranypálmával 'kitüntetett filmjének for-
gatásán. Művén meg is látszik a „mester" hatása, s ő t két-három színészt 
is Kusturica Emlékszel-e Dolly Bellre? című  első  játékfilmjéből vett köl-
csön, ez azonban mit sem változtatott az összbenyomáson. Az ellenkez ő  
váltásban dolgozó, ,',egymást csak másodpercekre látó, s a hétvégi együtt-
létkor is már csak hallgatni tudó fiatal házaspárról szóló mese annyira 
élethű , hogy dokumentárisabb és gondolkodásra ingerl őbb a fesztiválon 
látott bármely dokumentumfilmnél. ' 

A szemle kezdetén, a különböz ő  kimutatások láttán még azon sí-
ránkozhattunk, hogy az idén minden eddiginél kevesebb rajzfilmet nevez-
tek be a műsorba, most -  utólag viszont elmondhatjuk, hogy a szűkös ter-
més ellenére az animációs filmek válogatása volt a legkiegyensúlyozottabb. 

.A műfaj fődíjának két esélyese volt, közülük Koni Steinbacher fiatal 
ljubljanai szerz ő  kapta a nagyobb elismerést. A k ő  című  filmjével, amely 
eg.y álmodozni és szárnyalni vágyó kisember érzelmi válságáról, elidege-
nedésérő l •mond•:el szellemes-  történetet; megszerezte Belgrád város arany-
ćrmétr 
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Pavao Stalternak, a zágrábi iskola veteránjának A 42. ház című  rajz-
filmjét, amely a tavalyi zágrábi rajzfilm-világfesztiválon is nagy elisme-
rést kapott, ezúttal az animációért díjazták. A kilencszázas évek elejének 
Zágrábját felelevenít ő  mű  egyébként szokatlan technikájáért; az olajfest- 
meny-animációért érdemel külön figyelmet. 

A kategóriában még egy díjat osztottak ki, Nadžad Begovi ć  szaraje-
vói alkotó EKG című  műyét, amely - az elektrokardiogram kilengéseivel 
és hanghatásokkal meséli át egy ember életét, a minirajzfilmeknek járó 
elismeréssel jutalmazták. Sajnálhatjuk viszont, hogy további díjak hiá-
nyában üres kézzel távozott a fesztiválról Rastko Ćirić  fiatal belgrádi 
szerző , a Tango Ragtime című  ötletes,• dinamikus zenés rajzfilm ké-' 
szítője. 

A kísérleti filmek az eddigi fesztiválokon inkább csak jelképesen 
voltak jelen, az idén történt meg el őször, hogy díjaztak is egyet a kísér-
leti művek közül. A kategóriában egyébként ezúttal négy filmet neveztek 
be a szemlére, közülük azonban csak egy maradt fenn a. válogatást végz ő  
zsűri rostáján. Később — teljesen megérdemelten — ez a film kapta a 
mindössze két éve bevezetett műfaji csoport első  elismerését. Ladislav 
Galeta .Két id ő  egy térben című, kettős expozícióval készített műve, ame-
lyet egyébként Pavao Stalter már említett rajzfilmjével együtt a kritiku-
sok is külön elismeréssel díjaztak, azt jelezte, hogy a kísérleti film is 
mind több befogadóra talál hazánkban. 

Végül röviden még a vajdasági kisfilmekr ől. Az újvidéki Neoplanta 
filmstúdió és a pancsovai Panfilm hét bemutatott alkotása közül kett ő  
részesült kisebb elismerésben. Marius Toader Földvár. című  művét (amely 
egyébként művészi 'megformálásával valódi' felfrissülést jelentett a sok 
fércmű  között) a hangeffektusokért díjazta a zsüri, Zoran Maširevi ć  A 
véletlen eset című  filmje pedig a belgrádi televízió. különdíját kapta 
meg. Két további újvidéki film, Nikola Majdak Tour-retour és Dobri Ja-
nevszki A róna felbolydult, a medve sehol című  dokumentumfilmje pedig 
a krakkói, illetve a lipcsei fesztiválon képviseli majd az utóbbi évek leg-
szegényebb jugoszláv rövidfilmtermését. 
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CSORDÁS MIHÁLY 

A KOMÉDIÁZÁS SZÉLES ÉS KESKENY ÚTJAI 
A SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ MAGYAR TÁRSULATÁNAK 
KÉT :3EMUTATÓJÁRÓL 

Egymás után következik szabadkai együttesünk m űsorában a két vidám 
darab; mintegy kínálják az összehasonlításukból ered ő  tanulságokat. Izgat-
ja a szórakozni vágyó nagyközönséget: mi lehet a Bubus előadása sike-
rének a titka, s mi a három héttel utána bemutatott Ébredj fel, Katáml 
félsikerének az oka? Hiszen egyik is, másik is afféle igazi közönségdarab, 
amelyben „kipihenhetik fáradalmaikat" a színészek,. s amelyekkel elindul-
hatnak aztán Vajdaság és az ország más, távolabbi vidékeinek falvai-váro-
s,ai felé, igen fárasztó utakra, hogy kellmes estéket szerezzenek a szín-
ház ott élő  rajongóinak, az egyszer ű  embereknek... 

A vidéket napról napra járó, az anyanyelv ápolását és a szórakozta-
tást feladataként vállaló színházunk a komédiázás széles és keskeny út-
jain vándorolva ért el ezekig a bemutatókig, mint futó a célig, amelybe 
bejutva tudhatja meg, ki mehet tovább, a fontosabb, nagyobb versenyek-
re. A széles úton egész sereg színészt láthattunk felt űnni, a keskenyen 
alig néhányat. Az utóbbiak fáradtabban érkeztek. 

SZAVAK ÉS TETTEK ELLENTMONDÁSAI 

Vaszary Gábor Bubus című  zenés bohózatának meséje tulajdonkép-
pen nem más, mint egy „félelmetes" kis szerelmes levélke története. Ez 
a levél egyik zsebb ől a másikba vándorol titokzatos módon, t őle mindenki 
igyekszik a legrövidebb úton megszabadulni, s róla akár el is hiszi, hogy 
esetleg valóban az övé lehet... 

A mese szálait vezetve az író .úgy ábrázolja a századel ő  polgári vilá-
gát, hogy az bonyolult viszonylataiban rajzolódjon elénk, jellegzetesen 
felemás erkölcsével, kialakult szokásaival, viselkedési formáival... Vasza-
ry Gábor emberkéi élik a maguk hétköznapi életét, a kor követelményei-
nek is megfelelve, de kirúgva is a hámból, ha arra lehet őség nyílik és 
nem fenyeget a leleplezés veszélye. Ezért jut mindig „illetékes" zsebbe a 
sok bajt okozó levélke: mindenkinek van. egy kis szerelmi „vaj" a füle 
mögött ;  mindenki tarthat tőle, hogy napfényre .  kerülnek viselt dolgai. A 
Sorozat a .diáklánnyal kezd ődik, aki apjához juttatja tovább a papírra 
vetett szerelmi vallomást. 

' A házastársak valamennyien csalják egymást, az emberek egyformák 
— mondja az író —, s a komikus helyzetek sorát állítja elénk. A helyzet-
komikum lehetőségeivel él aztán a rendez ő ; a jellemkomikum többletét a 
színészek toldják a gonddal kidolgozott, frissen perg ő  jelenetekhez. Ezek-
nek a savát-borsát a finoman pikáns játék adja meg: a szerelmi gerje-
delmet csak érzékeltet ő , de nem egy az egyben közvetít ő  enyhén groteszk 
mozdulatok, az arcizmok pontosan id őzített rezdülései. 

Az előadás égisze alatt összeseregl ő  tehetséges színészek (közöttük 
az újvidéki Fisaher Károly és az igazgatói posztról igazi helyére, a szín-
padra visszalép ő  Árok Ferenc) számára olyan színpadi helyzeteket • terem-
tett Vaszary• Gábor, amelyeket nagy-nagy vétek lett volna kiaknázatlanul 
hagyni: a férjére gyanakvó vérmes kis feleség találkozik férje barátjá-
val és jócskán kipanaszkodja magát neki, akkora beleéléssel és önfeledt-
séggel, hogy lassan-lassan annak '•karjaiba omlik — aki természetesen na-
gyon megérti és teljes mértékben igazat ad neki —, vele találkát is meg-
beszél, s a legnagyobb rosszallással együtt ítélik meg élete párjának csa-
lárdságát. 

• 
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Szavak és tettek ilyen jól kiélezett ellentmondásaira épül Vajda 
Tibor vendégrendez ő  előadása. A darabnak ezek a morbid mozzanatai a 
szemébe tűntek, mintha csak rájuk „vadászott" volna a szöveget olvasva. 
A biztos ösztönű  szakember reflexével a lényeges vonásokat ragadta meg 
a könnyű  kis bohózatban, azokat, amelyek jelzéseket adnak a jellemek-
ről és a helyzetekről is. Sokszínűségében így bontakozott ki az egymást 
érő  csattanókon kacagó közönség szeme el őtt a fordulatokban gazdag 
játék, amely mindenkit szórakoztat és pihentet: mind a benne részt vev ő  
tizenkét színészt, mind a termet betölt ő  közönség. Így eshet meg, csak 
így eshetett meg az, hogy a közös és mindenkit egymáshoz is f űző  szín-
házi élmény boldog révületében •már nem a színpadi történésekre, hanem 
csakis a játékra koncentrál minden jelenlev ő . Akkor is, amikor végül ki-
derül, hogy a sok bajt okozó levélke nem is új, hanem igen-igen régi kele-
tű : éppen leghangosabb erköcs•s ősz, a kivizsgálást és megbüntetést leg-
rigorózusabban szorgalmazó személy, az anyós írta valamikor fiatalkorá-
ban ... Ő  írta valakihez. Ha jóakaratúak vagyunk iránta, elhisszük neki, 
hogy a nagypapához .. No mindegy! Az unoka aztán megtalálta a szek-
rény mélyén megtetszett neki, felbirizgálta a fantáziáját, s elindította 
útjára. A többit az élet hozta, ahogyan hozta ma is az őszintének hitt nagy 
vallomások üledékeként. • 

Igazi sikerdarabot láthatott hát a közönség Vajda Tibor rendezésé-
ben. Vajda nem szeretne fából vaskarikát csinálni: nincs semmi más 
szándéka, mint volt Vaszary Gábornak: szórakoztatni a „nagyérdem ű t". 
Így aztán nem kellett a `darabtól idegen mondandón , ;beleolvasnia" a 
bohózatba, hanem abból olvashatta ki az író üzenetét: nem azok vágyunk, 
akiknek mondjuk magunkat; a legtöbbször — sajnos — azok sem, akiknek 
hisszük magunkat, hanem igen esend ő  lények, akiket könnyű  becsapni, 
az orruknál fogva vezetni; . akik könnyen .:csapják be önmagukat. - 

Kellem:eš meglepetést jelentett • sžámunkra á színészek színvonalas 
és egybehangolt játéka. Ennek kisebb hullámzásában a csúcsok magas-
ságát Fischer Károly- és Árok Ferenc jelenetei jelezték, míg a völgyeket 
a lelassuló tempójú dialógusok, nagyobb egységként pedig a darab befe-
jező  része. 

Nem elvont koncepciót kísérelt meg kivitelezni Vajda Tibor a Bubus 
előadásának ürügyén (miként az mostanában szokás), hanem a színészek 
feladatait határozta meg igen. pontosan * hogy azután: azok könnyeden, 
élvezettel formálhassák meg szerepüket: ,feloldódjanak-kiteljesedjenek ala-
kításukban. Tehették is, hiszen konkrét feladatokat kellett minél jobban 
megoldaniok. Ügy tréfálkozniok, hogy minden poén a maga pontos ide- 
jében „süljön el", minden hangsúly, kacaj, sóhaj a helyén legyen! 

Már az első  jelenetekben egyértelm űen kiderül, hogy a tizenkét •szí-
nész állja a sarat. Fischer Károly leny űgöző  természetességgel formálja 
meg a feleségét itt-ott kicsit megcsaló, a leleplezést ől félő  családapa alak-
ját. A játékában van valami vibrálás, ami felvillanyozza a néz őt, ingerli 
idegvégződéseit. 

Árok Ferenc a morbid és a groteszk mestereként formálja meg a 
mentő  ötletekkel mindig szolgálni tudó -  (házi)barát, Pál figuráját. Mi-
mikájával éri el legtöbbször a szükséges hatást, de a gesztusai is gyak-. 
ran beszélnek helyette. Ahol lehet, Árok megspórolja a színpadon a feles-
leges szavakat, vallva: a sok beszédnek sok az alja.. 

'Rajtuk kettőjükön kívül kiemelkedő  alakítást nyújt még a darab- -
ban Szabó Ferenc, Gyenes Zita, Albert Mária és Bada Irén, míg a töb-
biek szerepformálása ezekénél jóval halványabb. Szabó Ferenc Kondor-
ka tanára ízig-vérig bohózath ős: esetlen, ügybuzgó, rigorózus, de meg-
hunyászkodó, mihelyt a hozzája kerül ő  levélke miatt maga is bajba ke-
rül otthon. Gyenes- Zita Klárikájának a fiatalos szemtelensége az, ami 
életszerűvé teszi alakját. Albert Mária ugyancsókjellegzetes -  jellemét 
farag a-mama _(anyós) figurájából. Bada Irén Jolánja a butaságában tel-
jesedik ki — ezt a tulajdonságát nagyította•ki -elibénk a színészn ő . 

•.A - .jó..szó-rakozásho: • persze nélkülözhetetlen a színészek izgalmas já-
tékán . kívül_ a muzsika :s -  -a tánc: is: Fényes Szabolcs zsongító -zenéje és 
Laczkó Illés koreográfiája; Az.: el őbbi - hitelesen idézi a - kort, • amelyben az . 
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eseménytelen események lejátszódtak. Erre táncolnak a színészek, s éne-
kelnek is olykor, habár „csak" magnetofonról, amely sohasem helyette-
sítheti a színpadon az él ő  embert. A koreográfiák azonban izgalmasak, 
jól egészítik ki a játékot. 

Annamária Mihajlovi ć  díszletei kiragadott részei Vaszary Gábor meg-
idézett polgári világának: fonott ül őgarnitúra, bekeretezett fényképek a 
falon ... Jelmezei a h ősök tulajdonságaira utalnak, és segítenek a rende-
zőnek az ábrázolt világ karikírozásában. 

A Bubus olyan közönségdarab hát, amelyet tudni kell olvasni ahhoz, 
hogy jól játszhassuk el.. 

EGY „KIEGYENESÍTETT" GÖRBE ESTE MESÉJE 

A nagy álmodozók seregszemléjét szervezte meg most a szabadkai 
színpadon Marjan Bevk vendégrendez ő : a házas férfiak szép leányok 
szépséges idomairól álmodnak, míg maga a leány arról, amit tapasztala-
ta szerint a középkorú (tehát leginkább n ős) férfiaktól könnyebben meg-
kaphat, mint a fiataloktól: karrierr ől, mégpedig a film világában . . . 

Milan Grgić  vígjátékáriak a meséje .ennyi hát: a feleségét ől és anyó-
sától három napra megszabaduló férj a barátaival görbe estét rendez 
az üresen maradt lakásban, s ennek „m űsoraként" — filmezés ürügyén — 
vetkőzésre késztet (késztetne) egy csinos fiatal lányt, aki színészn ő  szeret-
ne lenni . Ám a fejfájásról való tabletta helyett altatót ad be neki,. így 
aztán a vetk őzésből semmi sem lesz, ám annál több bonyodalom támad 
az alvó lány jelenlétébő l. 

A bemutatót mégis jó érzéssel néztük végig: mentes volt a nagy 
gátó darab! Egy népszínház m űsorán mindenképpen ott lehet a helye, 
csak jó előadást kell készíteni belő le! 

Hát ez az, ami csak részben sikerült most Marjan •Bevk rendez őnek 
és a produkció kis gárdájának. Miért? Talán mert magukra maradtak 
kicsit, talán mert kevés volt az idejük? 

A bemutatót mégis jó érzéssel néztük végig: mentes volt a nagy 
hibáktól. Inkább a „felhangolásával" akadt baj. A rendez ő  tömörítette a 
darab képeit és olyan tempót adott a játéknak, amely aztán alig észreve-
hetően gördíti át a kisebb zökken őkön. Ám ehhez a tempóhoz kezdő  len-
dület kell.. Ha pedig lelassul kicsit az a bizonyos forgókerék, akkor azt 
nehéz újra felgyorsítani. Ezért hát az el őadás kezdő  része, majd a máso-
dik felvonás indítása vontatottabb.. Ezek jeleneteiben mintha kicserélték 
volna a színészeket: keresik a szavakat, mondatokat, téblábolnak a szín-
padon; tudják is, nem is, hogy mit akarnak. Aztán fokozatosan belejön 
;iek a játékba. 

.A helyzet- és jellemkomikum frappáns képeib ől áll össze Marjan 
Bev.k produkciójának a nagyobbik része, amelyet azonban nagyon meg-
terhel a sok trágárság, káromkodás. Ez utóbbiaknak az eredeti szöveg-
ben lehetett is funkciójuk, ám a fordításban nem igazodtak kell őképpen 
a nyelv szelleméhez, így aztán rontják az egész darabban. érvényesül ő  
játékstílust.  

A rendező  eredménye: szívós munkára serkentette nyolc színészét. 
Igen kár ;  hogy túlságosan feloldotta kezüket: hagyta, hogy ki-ki a maga 
játékfelfogása szerint alakítsa szerepét. Így aztán széthangolódott az a 
zongora, amelyen a rendez őnek kellett játszania A színészek legtöbbje 
szívesen toldja meg szerepét önkéntesen egy kis bohóckodással, még min-
dig kötődve ugyan a játék f ő  vonulatához, de sokkal kevésbé, mint ahogy 
feladata megkövetelné t őle. 

Az Ébredj fel, Katcím! mostani el őadásának az igazi h őse tulajdon-
képpen egyetlenegy színész, mégpedig Albert János, a helyzetkomikum 
mestere. Alakítása magasan kiemelkedik a többi közül, s emeli is magá-
val azokat. Albert Viktorának egyetlen tette sem cél nélküli, felesleges 
— mindegyik arról a szerencsétlen kisemberr ől vall, akinek van is és 
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nincs is mersze kilépni a hámból, belefogni a csábító kalandba. Ez a 
törpe lelkű  papucsférj . kivirul, amikor végre .alkalma nyílik egy görbe 
estére, de ezt az estéj űt is gyorsan „kiegyenesíti" váratlanul visszatér ő n 

felesége és anyósa. Albert nemcsak a megjelenített groteszk helyzet .lehe-
tőségeivel él komédiázás közben, hanem Viktor lelkének zajlásaiba is 
bepillantást nyújt — megmutatja ezt a h őst _„nagynak” és kicsinek egy-
aránt. - 

Kiegyensúlyozott, jó alakítást nyújt ebben a darabban Kasza B. 
Éva, Dóró Emma és Medve Sándor is. Mindhárman biztos kézzel rajzolják 
elénk egy-egy Grgi ć-figura arcának legjellegzetesebb vonásait. Típusokat 
kell megformálniuk, s ezt sikeresen teszik. 

Kevésbé egyenletes, de sok részletében izgalmas Kovács Frigyes já-
téka: néha lebilincsel, más pillanatokban pedig elidegenít magától ben-
nünket. Igorja mégis gyakran dominál a h ősök között. 

A rá bízott feladatot legjobb tudása szerint látja el Toholyevity Bo-
- zsan.a, Sebestyén Tibor és Szél Péter is, de valami lényegi többlettel az 
adósunk marad. 

Aleksandar Z•latović  díszletei szinte elrejt őznek a színpadon, mint-
egy hangsúlyozva: a játék az egyedül fontos eleme ennek az el őadásnak. 
Nada Janković  jelmezei a mindennapokból valók. 

Vaszary  Gábor: BUBUS. Zenés bohózat három felvonásban. Versek: Szenes Iván. 
Zene: Fényes Szabolcs. Rendezte: Vajda Tibor. Szerepl ők: Fischer Károly (Gáspár), Bada 
Irén (Jolán, a felesége), Gyenes Zita fh. (Klárika, a lányuk), Albert Mária (mama, Jolán 
anyja), Árok Ferenc (Pál), Sz űcs Hajnalka (Olga, a felesége), Szabó Ferenc (Kondorka, 
tanár), Tallós Zsuzsanna (Hilda), Vajda I. Tibor (Lukács), Barácius Zoltán (Kovács, ügy-
véd), Majoros Kati (kisasszony), Süveges Eta (szobalány). Díszlet- és jelmeztervez ő : Annamá_ 
ria . Mihajlović . Koreográfus: Laczkó Illés. Hangszerel ő : Lengyel Gábor. A dalokat betaní-
totta: Nagy Edit. Bemutató 1985. április 26-án, pénteken, a Szabadkai Népszínház nagy-
színpadán. 

Milan Grgić : ÉBREDJ FEL, KATÁM! Vígjáték. Fordította: Vajda Tibor. Rendezte: 
Marjan Bevk m.v. Szerepl ők: Kasza B. Éva (Elvira), Dóró Emma (mama), Albert János 
(Viktor), Kovács Frigyes (Igor); Toholyevity Bozsana fh. (Kati), Sebestyén Tibor (Ottó), 
Szél Péter (Bobi), Medve Sándor (Róbert). Díszlettervez ő : Aleksandar Zlatovi ć . Jelmez-
tervező: Nada Janković  m.v. Bemutató 1985. május 14-én, kedden, a Szabadkai Népszín-
ház nagyszínpadán. 
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SEB ŐK ZOLTÁN 

A VÍZIÓK FESTŐJE 
KONDOR BÉLA SZABADKAI TÁRLATA KAPCSÁN 

A szabadkai Képz őművészeti Találkozó galériájában megnyílt Kondor 
Béla, a legendás hírű  magyarországi művész retrospektív kiállítása. Le-
gendája valahol az ötvenes évek közepén kezd ődött, amikor főiskolai 
diplomamunkájával, a Dózsa-sorozattal, már fiatalon érett stílusú grafi-
kusként mutatkozott be és komoly feltűnést keltett. Az ötvenes évek fül-
ledt légkörében azon kevesek közé tartozott Magyarországon, aki tudott 
és mert is mást csinálni, mint amit a hivatalos m űvelődéspolitika előírt 
a művészek számára. Következésképpen, Magyarországon is inkább hal-
lani lehetett munkáiról, mint mondjuk látni őket. Ennek ellenére a hat-
vanas évek végén fellép ő  fiatal neoavantgárd nemzedék nemcsak szá-
mon tartotta, hanem afféle el őfutárt és erkölcsi támaszt látott benne, 
ami oda vezetett, hogy szép lassan gyökeret eresztett az a meggy őződés, 
mely szerint Kondor Béla egy vad avantgardista m űvész. 

Miközben átnéztem Szabadkán kiállított anyagát, állandóan az a 
kérdés foglalkoztatott, miféle züllött- légkör lehetett az, amelyben egy 
ízig-vérig hagyományokból táplálkozó tehetséges normálisság űzött avant-
garde-nak minősült? Rá kellett azonban jönnöm, hogy a kérdés meg-
válaszolásának kísérlete a m űvészetszociológia területére vezetne, ami 
Kondor esetében tévút. Az ötvenes-hatvanas évek társadalmi-politikai kö-
rülményei, úgy látom, csak Kondor „értelmezésén" hagytak nyomot, és 
nem művészetén. Ez a művészet csak annyiban tart fenn kapcsolatot a 
konkrét társadalmi helyzettel, hogy minden erejével függetlenedni igyek-
szik tőle, és sokkal lényegesebb, állandóbb és egyetemesebb .  régiók felé 
mutat. Kondor azonban mástól is távol tartotta magát. Maga tiltakozott 
az ellen, hogy avantgardistának „bélyegezzék", mivel úgy érezte, az ő  
feladata sokkal komplexebb, mint az avantgardista gesztusok: ragaszkod-
va a régi nagy művészet hagyományaihoz, művei végig megőrizték refe-
renciális-irodalmias természetüket, elutasította az új kifejez őeszközöket 
és olyan tradicionális médiumok mellett döntött, mint a festészet és a 
grafika, műveinek formai elemei pedig sohasem váltak önérték űvé, ha-
nem — ahogy az a régi mestereknél történt — mindig a tartalmi réteg 
érdekében módosultak. Ha áttekintjük az igen gazdag Kondor-irodalmat, 
azt tapasztaljuk, hogy az 1972-ben bekövetkezett halála utáni méltatások 
szerzői is szinte kivétel nélkül kötelességüknek érzik bizonyítani, hogy 
Kondor nem volt avantgardista. 

Közben azonban változtak az. id ők. Már a budapesti Nemzeti Mú-
zeumban rendezett tavalyi kiállításán felmerült bennem az a gyanú, ami 
most Szabadkán meggy őződéssé szilárdult: Kondor sohasem követte 
ugyan a divatot, viszont a nemzetközi m űvészeti divat újabban egyre in-
kább követni látszik Kondort. Mire gondolok? Arra, hogy a hatvanas-het-
venes évek élvonalbeli művészete valóban az új technikai médiumok felé 
vonzódott, de a hetvenes évek végét ől újra a festészet lett a kitüntetett 
médium, a neoavantgárd érdekl ődésének homlokterében valóban a for-
maproblémák álltak, de most, a posztmodern id őszakban éppúgy a lite-
ráris-narratív festészet az uralkodó, ahogy Kondor életm űvén belül, igaz 
ugyan, hogy a hatvanas hetvenes évek az utópia jegyében teltek el, most 
viszont a nemzetközi művészeti vásár éppúgy tele van „.múltidézetekkel", 
kulturális metaforákkal és allegóriákkal, mint Kondor retrospektív kiál-
lítása., Nem azt akarom ezzel mondani, hogy Kondor avantgardista lett, 
hiszem pillanatnyilag avantgárd nem létezik, hanem csak azt, hogy alap-
állása -.a halála óta eltelt id őszakban felt űnően sok vonatkozásban aktu-
alizálódott. Csak a lényege nem: olyan rendkívül összetett, egyszerre mo-
ralizáló, a nagy Történelem kérdéseit boncolgató és értékreprezentáló 
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egészet teremteni, amit Kondor egyes képei el őtt látunk, a fragmentumok 
korában továbbra sem id őszerű . Nem aktuális továbbá, ha a m űnek gon-
dolati-szimbolikus mélysége is van és ósdi csökevénynek számít az a zse-
niális, egyszerre szigorúan konstruktív és finoman rezegtetett kondori 
vonal is, amelyről az az érzésünk, hogy úgy önmagában már maga a 
megtestesült morál. Pedig Kondornál a vonal és a többi formai .elem 
sohasem önmagában van, hanem szigorúan mint eszköz. Eszköz arra, 
hogy kifejezze a művész viszonyát a történelem egy-egy szakaszának nagy 
szimbólumához vagy allegóriájához. Azokhoz a , 1pátoszformákhoz" — 
ahogy Németh Lajos nevezi őket ---, amelyek már egyébként is túltelí-
tettek a rájuk rakódott, id őnként egymásnak homlokegyenest ellentmon-
dó jelentésektő l. 

Míg az új festészet csak úgy tesz, mintha víziója lenne a történelmi 
„pátoszformákról", Kondor képei el ő tt meggyőződésünk, hogy neki való-
ban víziói vannak. De nem magukról a szimbólumokról — s ezt nagyon 
fontos kiemelni hanem olyan irodalmi szövegekr ől, melyek maguk is 
víziót közvetítenek. Innen ered Kondor iróniája, amit nem szabad össze-
téveszteni a korunkra jellemz ő  tettetéssel. Az új festészet fecsegésében a 
kimondhatatlan kimondására tett kísérletet látom, azt, hogy valami olyas-
mi kerestetik, aminek elvesztése épp a keresés görcsösségében és tette-
tett voltában tudatosul. Kondor viszont a maga iróniájával fölülemelke-
dik irodalmi nyersanyagán és ezzel arra • utal, amit Ernst Benz állított: 
„A vizionálásnak nincs más választása, mint hogy hallgasson, vagy képek-
ben beszéljen." 

Ezek után az interpretátor roppant nehéz helyzetbe kerül, ha le akar-
ja fordítani a képeken formába öntött víziókat. Épp Kondor iróniája 
csap vissza rá, hiszen nyilvánvalóan a megfogalmazhatatlan kimondásá-
val próbálkozik: vagy ugyanúgy fecseg, mint az új festészet, vagy abban 
a tévhitben él, hogy a vizionálásnak más választása is van, mint a hall-
gatás és a tiszta képi beszéd. 
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OL VA SÓNAPLÓ 

EGY RETTENTHETETLEN PROLETÁRVEZÉR ÉLETÚTJA 

DURO BATRIĆEVIĆ : Csáki Lajos. 
Forum, Újvidék, 1984. 

A' szerző  alapos megkomponáltsággal, a legfontosabb részletek külön ki-
emelésével egy olyan m űvet nyújt az olvasó kezébe, amilyent a forrada-
lom egy-egy szakaszát feldolgozó párttörténész csupán kivételes esetben 
dolgoz fel a széles olvasóközönség számára De hogy milyen téma — és 
mely alak megformálása — adott bels ő  indítást ehhez, arról Đuro Batri-
ćević  Csáki Lajos című  kötetének bevezet őjében az emberi őszinteség tisz-
ta hangján így ír: Amit e könyv tartalmaz, „arra kötelez bennünket, hogy 
Csáki Lajos alakját a jöv ő  számára megőrizzük, annál is inkább, mivel 
a jugoszláv munkásmozgalom azon nagyjai közé tartozik, akiknek hal-
hatatlan művét kikezdte a feledés. -- Ai emlékezésekben általában az 
intézmények, a választmányok, a bizottságok, a parancsnokságok, a ma-
gas rangú katonái és politikai személyiségek szerepér ől esik a legtöbb szó, 
és alig történik említés a közlegényekr ől, a forradalom egyszerű  katonái-
ról, akik az első  vonalban haltak hősi halált. Tartozunk nekik annyival, 
hogy ezen változtassunk, ezért is idézzük itt fel egyikük emlékezetbe tá-
vozott alakját. Hogy egykor itt voltak, és még ma is köztünk vannak." 

Az a drámai hang, amelyen ez a megrendít ő  életrajz kezd ődik, a fele-
dés homályából meli ki népi forradalmunk halhatatlan alakját. A közle-
gény, az ismeretlen katona soha nem nevezetes. Névtelen, mint az Isme-
retlen Katona síremlékének k őtömbjei alatt porladók, akiket már nem is 
évtizedekig tartó háborúk, nem is emberöltök, hanem évszázadok f űznek 
örök egységbe. Ma és holnap azokat is akik tegnap vagy az elmúlt esz-
tendő  en mély fejhajtással békát, múlhatatlan tatlan nyugalmat kívántak az ele-
settek hamvaira. 

Duro B.atrićević  kötetének már az els ő  fejezete nyomán ilyen fekete 
érzések járják át a szívünket. A történelem vérrel terhes roppant súlya 
alatt érezzük, hogy a lépteit követ ő  •gyász soha nem ošzlik el, csupán a 
bús feledékenység takarja el a szemünk elől addig, amíg egyszerre csak 
az emlékezet fellebbenti a fátylat áz enyészet alól, š onnan akármilyen 
távolból is újra élő  alakok lépnek el ő , s válnak ismertté a kései nemze-
dékek tudatában is, akik ma még csak élik annak a küzdelmekb ől tá 
madt győzedelmes jelennek egy részét, amelyet a •felidézettek egy tragi-
kusan hősi élet árán építettek. 

Írónk nem pusztán egy életrajz megírására vállalkozott. Ennél sok-
kal többre, mert Csáki Lajos személyében egy olyan egyéniséget emelt ki 
az „ismeretlen katonák" rengetegéb ől, aki a gyűrkőzés korának izzó vérű  
holnapépítője volt. Paraszti családból származott; az újvidéki mezítlá-
basok családjában 1869-ben Csáki Sándor földm űves és Varsányi Lídia 
törvényes fia Lajos. Ezt így jegyezték fel az újvidéki református egyház-
község születési anyakönyvének második kötetében. De már születésekor 
is olyan szegénységben éltek, hogy otthon nem járathatták iskolába. Egy-
szerűen nem volt miből. De van úgy, hogy az életben az embernek ked-
vez a szerencse. A kis Csáki Lajos beállt Futakra szöv őinasnak, s ott 
a mesterség elsajátítása mellett négy évig tanult és már mint írástudó 
szerezte meg a segédlevelet. 

Ez a csöndes szegény legény már kora ifjúságától kezdve részt vett 
a munkásmozgalomban. Szinte elgondolkozásra készteti az embert, hogy 
a mit sem követel ő  s alig valami társadalmi, gazdasági eseményt átélt 
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névtelen család egyszerű  gyermeke hogyan is kerülhetett olyan környe-
zetbe, ahol megismerkedhetett a szocialista eszmékkel. El őbb a mezőgaz-
dasági cselédek sztrájkja, aztán a zsellérek lázadása tárta fel a valóság• 
igazi képét az ifjú Csáki Lajos el ő tt. A múlt század kilencvenes éveiben 

• már szervezte a vajdasági mez őgazdasági munkásságot; fáradhatatlanul 
dolgozott s mint ifjú forradalmár éretten vezette a reá bízott dolgozókat 
a bérharcos felkelések felé. Harcos egyéniségének volt a köszönhet ő , hogy 
már fiatalon beválasztották a pártbizottságba, jóllehet a mozgalom által 
vezetett kartotékján nem volt még sok bejegyzett nyomós adat. De egy-
szerű  .közvetlensége és tántoríthatatlan jelleme megnyer ően hatott mind-
azokra a földmunkásokra, akik a közelében voltak, hatáskörébe kerültek 
s az ő  buzdítására cselekvésbe lendültek. 

Soha nem csökkenő  lendülettel rengeteget tevékenykedett a mez ő-
gazdasági sztrájkok el őkészítésében, Bácskában, Szerémség+ben, mindenütt, 
amerre csak a mozgalom sodorta őt, bár lépten-nyomon találkozott fi-
gyelmeztető  tömeges letartóztatásokkal, az er őszakszervek embertelen-
ségeivel, de mindezek nem akadályozhatták meg abban, hogy másnap, 
virradatkor újabb és . újabb merész kezdeményezések megszervezésével 
mozgósítsa az -öntudatos földmunkásokat, akiket keserves életútjuk indí-
tott el az új, még alig ismert távlatok felé ..•. 

A cselekvésben nem volt hiány. Sokkal életesebbek voltak ezek a 
meztéláb.as parasztok, mint ahogy a civisek és az ő  .rendjüket védő  fogd-
megek elbizakodottságukban akár egy pillanatra is hitték volna. Mint 
ahogy említettük: ezekben a forró nyári napo:kban cselekvésben nem volt 
hiány ... Az élenjárók — Spasoje Steji ć  és. Csáki Lajos — egyre többet 
foglalkoztak azzal a gondolattal, hogy itt az ideje: merényletet kellene 
elkövetni az államférfiak ellen minél előbb. Szilárd meggyőződésük volt, 
hogy. a merényletek — mint rendhagyó események — el ősegítenék a pro-
letárforradalom kitörését Jugoszláviában. 

Ezekben az izgató napokban a vajdasági kommunisták egy csoport-
ját különösen elkeserítette az Obznana kihirdetése, amelyre 1920 decem-
ber 30-ára virradó éj szakán került sor. Az állami szervek .véres kegyetlen-
kedései nyomán 1921 júniusának közepén az Újvidéken megtartott párt- 
ülésen megszületett a döntés ;  hogy Spasoje Steji ć  és társai hajtsanak 
végre merényletet Sándor trónörökös ellen. Az összeesküv ő  csoport vala-
mennyi titkába beavatták Csáki Lajost is. 

Ezekben a napokban a párt tagjai között lázas volt a készül ődés. 
Sándor trónörökösnek - 1921.. június 29-én ' • ünnepélyes esküt kellett 

letennie a parlamentben. A merényletre készül ők erre áz időpontra készí-
tettek elő  mindent. Spasoje Stejić  el is foglalta helyét a parlament mel-
lett épülőfélben levő  építésügyi minisztérium ablakában, s amint az ablak 
alá megérkezett a díszhintó, Steji ć  kibiztosította kézigránátját és a ré-
gens díszhintaja elé dobta. A merényl ő  szíve ekkor torkában dobogott: a 
gránát csütörtököt mondott, a rend őrség pedig kézre kerítette a merény-
lő  szervezet tagjait, köztük természetesen Spasoje Steji ćet és Csáki Lajost. 

Ezzel a szabadlábon végzett politikai munkájuk örökre lezárult. 
Spasoje Stejićet kötél általi halálra, Csáki Lajost életfogytiglani fegyház-
ra ítélték. Életük hátralevő  részét a mitrovicai és lepoglavai fegyintézet 
pincéjében, magánzárkáiban, különleges osztályain töltötték..De Csáki még 
a tömlöcök legmélyén is tevékenykedett: kivette a részét az éhségsztrájk-
ból, a röpiratok terjesztéséb ől, a Moša  Pijade által vezetett fegyintézeti 
kommunista egyetem munkájából. Ennek az egyetemnek — Moša Pijade 
mellett — egyik el őadója Csáki Lajos volt „kommunista bibliájával". 

Itt találkozott ő  Titóval, aki feledhetetlen sorokat írt naplójegyze-
teibe a negyven-egynéhány kilós aggastyán forradalmárról, aki oly kicsiny-
re aszódott már, mint egy gyermek. De az utolsó leheletéig kitartott 
minden életet ígérő  akció mellett, még akkor is, amikor 1936. június 19-én 
kimondhatatlan szenvedések után er őszakos halállal távozott az él ők sorá-
ból. A lepoglavai. fegyintézet fürdőjében, ahol kétszer akkora kád volt, 
mint Csáki teste, a béna embert a kádba helyezték, ráengedték a forró 
vizet, és ott vízhalál lett a veszte. Pár ezer .évvel ezel őtt Rómában, - Nero 
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uralkodása idején így távozott el az él ők sorából a halhatatlan római filo-
zófus, Seneca. A császár prefektúrája azt állította ;  hogy az újabb szám- 
űzetés elöl menekülve öngyilkos lett. 

Ezt állították Csáki Lajosról is. Öngyilkos lett... 
De ki hitte e1? 
A párttörténet Csáki utolsó napjait is makulátlan élet ű  emberként 

jegyezte fel. Remek arcélét, ugyancsak Mitrovicán, hosszú évek után Jo-
van Veselinov ezekkel a szavakkal örökítette meg: 

„Bizonyos vagyok benne, hogy egy kádnyi .víz is képes egy öreg 
ember halálát okozni, . De a világ összes vize sem képes arra, hogy kioltsa 
azt a lángot, amely benne lobogott, s az ő  életét és a mi életünket is be-
világította, és mártírhalála után is tovább világít." 

LEVAY ENDRE 

EGY SZEBB KÖNTÖSRE VÁRÓ KIADVÁNYRÓL 

A Forum Könyvkiadó bibliográfiája 1957-1983. 
Összeállította: Csáky S. Piroska. 
Forum, Újvidék, 1984. 

Nélkülözhetetlenül fontos bibliográfiát állított össze Csáky S. Piroska, 
amikor a Forum Könyvkiadó fennállása óta megjelent kiadványok köny-
vészéti adatait kötetbe gy űjtötte. Ilyen jellegű  munkára már régen szük-
ség volt, mert az utóbbi másfél évtizedben az a felemás helyzet állt el ő , 
hogy míg a folyóiratok év végi tartalommutatói és Pastyik László bibliog-
ráfiái alapján az olvasó. többé-kevésbé megbízhatóan tudott tájékozódni 
á hazai magyar nyelvű  folyóiratokban kifejtett irodalmi tevékenységr ől, 
egyetlen összegezés sem készült, mely az önálló alkotásokról, a kötetek-
ről, a könyvkiadásról adott volna ismertetést.. Csáky S. Piroska A jugo-
szláviai magyar könyv c. korábbi munkája 1970-ig foglalta össze éven-
kénti lebontásban a könyvtermést, de azóta a könyvkiadás alakulásáról 
megbízható és haszonnal forgatható kimutatás nem készült. Ez a helyzet 
a tudományos kutatómunkát is nagymértékben hátráltatja.. Könnyen be-
látható, mennyi hibalehetőség és pontatlanság forrása lehet, ha a szel-
lemi és kulturális élet valamely aspektusának feltárása közben a vonat-
kozó irodalommal kapcsolatosan a kutató pusztán az emlékezetére kény-
telen hagyatkozni, mert nem áll rendelkezésére megfelel ő  bibliográfiai 
anyag. Csáky S. Piroska újonnan megjelent összeállítása ezt a súlyos 
problémát csökkenti azzal, hogy a Forum Könyvkiadó immár több mint 
negyedszázados fennállása alatti munkáját ismerteti. 

„.1957. február 8-ával, a Forum Könyvkiadó megalapításával új feje-
zet kezdődik könyvkiadásunk történetében. Az új kiadó feladata, hogy 
sokoldalúan, intézményesen ápolja a magyar könyvkiadást Jugoszláviá-
ban, hogy egységesítse a könyvterjesztést, s ellássa a könyvbehozatal és 
-kivitel körüli teendőket is" — fogalmazza meg a könvkiadó hármas 
feladatát Fehér Kálmán az el őszavában. A megalapítása óta eltelt id őben 
a Forum döntő  tényezővé vált a jugoszláviai magyar könyvkiadásban — 
ezt példázza egyre gazdagodó tevékenységi köre is. Csáky S. Piroska A 
bibliográfia elé c. bevezetőjében ezzel kapcsolatosan három adatot közöl: 
1437 kiadvány jelent meg az elmúlt negyedszázad alatt. Jugoszláviai ma-
gyar szerzők tollából 508 kötetet adott ki a könyvkiadó, jugoszláv szer-
zők művei közül magyar fordításban 195 mű  jelent meg. Összesen tehát 
ezek az alkotások a Forum. összkiadványainak kis híján a felét teszik 
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ki. Kár, hogy a szerz ő  nem közöl további adatokat arra vonatkozóan, 
hogy milyen jellegű  művek, milyen megoszlásban alkotják a Forum kiad-
ványainak másik felét. 

Bori Imre Írók, irodalom, könyvkiadás c. tanulmányát olvasva a• 
bibliográfia elején, a Forum kiadói tevékenységének sokszín űségéről sze-
rezhetünk. tudomást. A kiadói politika általános jellemz őjének tűnik a 
mai irodalom, a „napjaink éneke" iránti fogékonyság. Err ől tanúskodnak 
a szépprózai alkotások, a verseskötetek, a fordítások, antológiák, iro-
dalomkritikai, irodalomtörténeti, képz őművészeti kiadványok. Melyek ezek? 
Hogyan tudjuk könnyen áttekinteni,. milyen antológiákat, hány fordítás-
kötetet, hány képz őművészeti kiadványt jelentetett meg a Forum? Hon-
nan tudjuk megállapítani a bibliográfia alapján, hogy a különböz ő  soro-
zatokban (Gemma Könyvek, ET — Esszé, tanulmány —, Forum Kiskönyv-
tár, Sy.mposion Könyvek. Hagyományaink, Jugoszláviai Magyar  Regény-
könyvtár stb.) hány könyvet adtak ki és milyen rendszerességgel? Hát a 
Híd-díj? Aki a Híd-díjas regények, illetve kötetek szerz őire és címére kí-
váncsi, hogyan tudja a bibliográfia alapján gyorsan kikerešni a kívánt 
adatokat? Bóri Imre említett 'tanulmányában azt is hangoztatja, hogy „az 
elmúlt huszonöt esztend ő  során a kiadói politika. hatására is megszűnt 
a jugoszláviai magyar irodalom azelőtt oly feltűnő  egyoldalúsága: a szép-
irodalmi műfajok mellé mintegy felfejl ődtek a tanulmány-értekezés- és 
monográfia-műfajok ..." Jó lenne számba venni mindazokat az alkotá-
sokat, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a hazai magyar kultúra szép-
irodalmi orientáltsága helyett egy több vonatkozásban is kívánatosabb 
„egyensúlyi" helyzet álljon elő  szellemi életünkben. A Forum Könyvkiadó 
bibliográfiája alapján azonban ez meglehet ősen körülményes, és egy ki-
sebb fajta újabb kutatómunkát igényel ezeknek a kiadványoknak az ösz-

' szegyűjtése. 
Csáky S. Piroska bibliográfiájában a könyvkiadó fejl ődését az idő -

rendi šorrendben (éves lebontásban) és azon belül pedig ábécérendben 
csoportosított, könyvészeti adatokkal jellemzett m űvek mutatják be. A 
bibliográfiai -  leírás nemzetközi szabvány alapján [ISBD (M)] a lehet ő sé-
gek szerint a konkrét kiadványokról készült. (Bár némi pontatlanságot 
még így sem sikerült mindenütt elkerülni: az 1397-es jelzet alatt szerepl ő  
könyv pl. nem tanulmányokat, kritikákat tartalmaz, mint a bibliográfiá-
ban olvashatjuk, hanem monográfia.) Vezérszóként általában a szerz ő  
neve szerepel, a könyvészeti leírás pedig a szabványnak megfelel ően kitér 
a cím mellett a mű  tartalmi kivonatára, a megjelenés évére, az esetleges 
társkiadókra, a kiadások számára, a terjedelem jelölésére,. a könyv for-
mátumának meghatározására. A bibliográfiát névmutató zárja, mely fel-
tünteti, hogy az adott név milyen sorszámmal jelzett kiadvány leírásában 
fordul elő . 

A bibliográfiát minél többet forgatjuk, annál inkább úgy érezzük, 
mintha még nem egészen befejezett munkát látnánk. Feltehet ően már a 
könyv gépiratos formája is — ami magán viseli a gépírásos szövegek min-
den problémáját: utólagos ékezetjavításokat, a hiányzó írásjelek kézzel 
történő  bejegyezgetését, girbegurba sorvégeket, utólagos törléseket vagy 
kiegészítéseket stb. -- ezt az alapérzést er ősíti meg. Ugyanakkor nem 
érezhetjük befejezettnek azért sem, mert a kizárólag ábécérendben ismer-
tetett adatok nem teszik könnyen áttekinthet ővé a könyvet. A könyvkiadó 
fejlődésének bemutatására vállalkozó kiadványból még az is csak az olva- 
só által utólagosan elvégzett kivonási m űveletek segítségével derül ki, hogy 
az egyes esztendőkben hogyan alakult a Forum gondozásában megjelent 
művek száma. A névmutató is több félreértést okoz, mint amennyire el-
igazít. Mivel nem differenciál semmilyen módon sem a feltüntetett nevek 

írók, fordítók, illusztrátorok között, az olvasót, aki --más mutató 
nem lévén -- arra lenne kíváncsi, hogy kik voltak a legtermékenyebb 
írók az elmúlt negyedszázad alatt, mindenképpen tanácsoljuk el attól, 
hogy ezt a névmutató alapján próbálja megállapítani. Ellenkez ő  esetben 
ugyanis az lesz az érzése, hogy a legtöbbet publikáló jugoszláviai magyar 
író Kapitány László, aki egy és negyed oldalnyi hivatkozási számmal ren-
delkezik a kötetben. Nem könnyíti meg a névmutató annak a kérdésnek 
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az eldöntését sem, hogy az írással és fordítással egyaránt foglalkozó szer-
zők hivatkozási adatai közül mélyek utalnak az önálló m űvekre, melyek 
a fordításokra. Ráadásul néha hiba is csúszott a névmutatóba Hornyik 
.Miklós nevét az 1116. jelzet alatt hiába keressük, ott Kovács Nándor 
verseskönyvének könyvészeti adataival találkozunk. 

Ezek á hiányosságok, melyek további utómunkálatokkal . valószín ű-
leg könnyen korrigálhatók, eltörpülnek a bibliográfia hasznossága mel-
lett. Hiánypótló szerepének figyelembevételével mindenképpen megérde- . 
melné, hogy ` .addig iš , amíg a jugoszláviai magyar könyvkiadás teljes 
bibliográfiája 1970-től napjainkig nem készül el — ne ilyen méltánytalan 
külalakban, hanem annak rendje és módja szerint nyomtatásban, a meg; 
felelő  kiegészítő  függelékekkel ellátva álljon a jugoszláviai magyar kul- 
túra önálló alkotásai iránt érdekl ődők rendelkezésére. 

HÓDI LOVA 

NEMZEDÉKPORTRÉ - TANULSÁGOKKAL 

TARI ISTVÁN: Hontokba kapaszkodva. 
Forum, Újvidék, 1985. 

Ha jobban belegondolunk, kisebb fajta csodának is tarthatjuk Tari Ist-
ván első  prózagyűjteményét, hisz szakmai körökben nem számít kurrens 
árunak, amivel jelentkezett. Tari szövegei valahol a publicisztika és a 
szépirodalom határterületén helyezkednek el, ami nemzetiségi' kultúránk: 
ban• pillanatnyilag véletlenül sem növeli a kedvez ő  fogadtatás esélyét. 
Legalábbis ami a szerkeszt őket és a kritikát, vagyis a hivatalos köröket 
illeti. Mert a közönséges halandóról, az átlagolvasóról egyelőre szó sincs, 
hisz ha el fognak, csak ezután fognak hozzá eljutni a Tari-írások. Ugyanis 
a kötetbe gyűjtött szövegek jó részének igen furcsa az el őélete: se a 
lapok, se az irodalmi folyóiratok nem találták koncepciójúkba ill őnek, 
így jó néhány írás először jelenik meg. Mert a folyóirat- és lapszerkesz-
tőségekben ez idő  tájt többnyire az a helyzet, hogy az ilyen ide is, oda 
is tartozó, vagy ha jobban tetszik, se ide, se oda nem tartozó valamiket 
a legjobb esetben gyanakodva fogadják, a szépirodalmi és az újságírói 
részlegben egyaránt idegenkednek t őlük. A lapszerkesztők számára gya-
núsan elvont, általános, mi több, áttételes és m űvészieskedő , már-már 
irodalmi, s ami talán a legidegesít őbb: személyes, az irodalmi szerkeszt ők 
számára viszont természetesen épp ellenkez őleg, túlzottan konkrét. té-
nyekhez tapadó, céltudatos és valóságszagú, nemhogy leplezné, de kér-
kedik publicisztikai jellegével. Az ilyen . írásokat mostanában se itt, se 
ott nem szeretik, mert valójában se itt, se ott nem tudnak mit kezdeni 
velük. Ezért mindkét oldalon lenéz ően nyilatkoznak róluk, , igyekeznek 
megszabadulni tőlük. Nem azért, mintha egyes lapszerkeszt ők haragban 
volnának az irodalommal, illetve egyes irodalmi szerkeszt ők haragban 
volnának a publicisztikával, hanem sokkal inkább azért, mert az elmúlt 
másfél-két évtized alatt az ilyen viszonyulást megkövetel ő  irodalom- és 
publicisztikaeszmény, s az ilyen magatartást meger ősítő  értékrend és 
kiválasztási folyamat vált uralkodóvá, mert itt és most részletesebben ki 
nem fejthető  okok miatt végső  soron mind az officiális irodalomszemlé-
letnek, mind az officiális publicisztikának az felelt meg a leginkább, ha 
élesen, szinte összebékíthetetlenül elkülönülnek egymástól, hisz az egyik 
a mindennél -többre tartott kényelmét és nyugalmát nyerte így el, a má-
sik viszont megszabadult a számára egyre nagyobb terhet jelent ő  igényes-
ség követelményétől, és csupán az eszmei-politikai tartalomra, megfelel ő-
ségre összpontosíthatott, 
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Tari István Homokba kapaszkodva című  kötete is azt bizonyítja, 
hogy értelmetlen, indokolatlan a kölcsönös idegenkedés, viszolygás, az 
írásbeli kultúrának ugyanis van egy olyan tartománya, ahol nemcsak hogy 
szépen megférnek egymás mellett a szépirodalmi és a publicisztikai jel-
lemzők, hanem természetszer űen forrnak eggyé, ahol esztétikummá ne-
mesedhetnek a hétköznapi dolgok, igen, még az eszmei mondandó is, és 
ahol a közönséges élethez ;  apró-cseprő  dolgainkhoz pártolhat az eszté-
tikum anélkül, hogy ez a frigy bárkit sértene vagy károsítana — ellen-
kezőleg. • 

Nos, a mi kultúránkból épp ezt a határsávot szerették volna kiik-
tatni, mert úgymond attól féltek és félnek, hogy az irodalom egészét akar-
ja valaki a publicisztika szintjére süllyeszteni, illetve a társadalmilag 
egyértelműen elkötelezett újságírást akárja valaki elködösíteni, többértel-
művé tenni, elirrodalmizálni. Ilyesmiről persze szó sincs, és nem is volt, 
akik ettől tartottak és tartanak', azok saját képzeletük fantomjaitól retteg-
tek és rettegnek. 

Tari kötetének épp az az újdonsága. nálunk szokatlan sajátossága, 
hogy tudatosan vállalja az irodalom és a publicisztika közöttiséget, hogy 
természetesen ível a karcolattól kezdve a tárcán, a lírai reflexión, a pró-
zaversen át a novelláig, illetve az úgynevezett irodalmi riportig. M űfaji-
lag heterogén gyűjtemény ez, amilyen csak elvétve,' mintegy véletlenül 
jelenik, jelenhet meg nálunk: ha jól emlékszem, Dudás Károly Jártatás 
című  könyve volt az utolsó ilyen. Mert a m űfaji tisztaságot errefelé amo-
lyan esztétikai szentírásként kezelik, mintha másfajta, éppenséggel néni 
kimondottan esztétikai rendez ő /szervez ő  elve nem is lehetne egy-egy kö-
tetnek. Ezért (habár az egyébként szinte kötelez ő  műfaji besorolás ezúttal 
szerencsésen lemaradt a címoldalról) er ős a gyanúm, hogy Tari István 
csak azzal a csellel tudta ezt a sokféleséget becsempészni könyvébe, csak 
azzal őrizhette meg, menthette át a kiadó „esztétikai vámján" gy űjte-
ménye változatosságát, hogy egyszerűen publicisztikaként adta el az 
egészet, hisz ezt még mindig könnyebben • elviseli az esztétikum csírátlan-
ságára éberen ügyelő  esztétizmus, mint ha publicisztikai írásokat akar 
valaki a szépirodalmi alkotások mellé sorolni. S őt, ennek a puritán esz-
tétizmusnak határozott meggyőződése, hogy a valóságtartalmaktól nem 
idegenkedő , határozottan kihámozható mondanivalóval is rendelkez ő  írá-
soknak még akkor is a szerinte közönséges publicisztikában a helyük, ha 
egyébként egyértelm ű  a szépirodalmi jellegük. Mert ez a szemlélet a pub-
licisztikát nem tartja a kultúrához ugyanúgy hozzátartozó, egyenrangú 
területnek, hanem az írásbeliség salakjaként kezeli, és hogy a megkülön-
böztetés egyúttal rangsorolás is a számára, azt. olyan prózai dolog bizo-
nyítja kézzelfogható módon, mint a publicisztika jóval szerényebb. díja-
zása a kiadóban. Ez a szemlélet még akkor is ragaszkodik a teljesen ér= 
telmetlen rangsoroláshoz_ ha külön bizonyító eljárás nélkül is mindenki. 
számára világos, hogy például Németh István Arcok zsebtükörben című  
portrégyűjteménye esztétikailag is. maradandóbb értéket képvisel, mint 
sok kvázi szépirodalmi alkotás, a modern giccs kategóriájába sorolható 
kötet. 

Azért nekem itt most természetesen eszembe se jut a publicisztikát 
kiegyenlíteni a szépirodalommal, belemosni a szépirodalomba. De újra 
csak azt mondom, amit a világtól mindenáron hermetikusan elzárkózni 
igyekvő  esztétizmussal vitatkozva itt-ott már kifejtettem, hogy a publi-
cisztikát mint publicisztikát becsüljük meg, és ne kezeljük másod- vagy 
tizedrangú termékként. Lássuk be végre, hogy a jó publicisztika össz-
művelődési szempontból értékesebb lehet, mint a kiizzadt, rossz irodalom. 

Mint tudjuk, a publicisztika jelen idej ű , az adott pillanathoz köt ő-
dik, s ezért általában egyszeri használatra készül, mint . a papírtányér 
vagy a papírzsebkend ő . Pontosabban: senki sem veti a szemére, ha .meg-
elégszik az alapvet ő  tájékoztatást jelent ő  pillanatnyi hatással.' Mert a 
publicisztika legfontosabb sajátossága, hogy mindig van egy . könnyen 
hozzáférhet ő, közérthető , időszerű  móndanivalój a. Ezen túlmen ően azon-
ban a publicisztikának időálló értékei is lehetnek, s ezek az értékek 
egyaránt fakadhatnak általánosabb érvényű  gondolatiságából, illetve ki- 
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mondottan esztétikai jegyeib ől, mint amilyen, mondjuk a stílus, vagy a 
közvetlen mondanivalóra épül ő  áttétel, metafora, parabola, allegória; 
vagyis a csupán egyféleképp értelmezhet ő  közlés helyett, a polifonikussá 
tágított, teljesen már nem is egyértelm űsíthető  jelentés. Az úgynevezett 
nemes publicisztika épp ezen bölcseleti és esztétikai jegyek alapján kü-
lönböztethető  meg a mindennapi, csak egyszeri használatra íródott újság-
cikkhól. Ezzel együtt azonban pillanatnyi küldetésér ől sem feledkezhet 
meg soha, nem állhat az id őtlenség szolgálatába, sohasem szabadulhat 
meg nagyon is profán, konkrét feladatától. De ez véletlenül sem csök-
kenti időálló értékeit; a valóban színvonalas nemes publicisztika csupán 
azt példázza, hogy bár a szépirodalom bizonyos esetekben egészen jól 
megvan a konkrét tartalmi töltés, a konkrét köt ődések nélkül, a való-
ban értékes műalkotásnak sohasem árthat az ilyen tartalmi töltés és az 
ilyen kötődés, hogy végs ő  soron egy nagyon is természetes út vezet a tel-
jesen költőietlen tények birodalmából a költészet birodalmába, .s ennek 
az útnak egyik igen jelent ős állomása a publicisztika. 

Tari István. kötetét olvasgatva, lapozgatva nehéz lenne megvonni a 
határt, hogy ez eddig a publicisztika, ez pedig már a szépirodalom. Ne-
héz lenne, és fölösleges is, mert a peremm űfajokra (s ez a fogatóm itt 
véletlenül sem értéket, hanem helyet jelöl; az átmenetiségre .utal) épp 
az a legjellemzőbb, hogy összemosódik. ötvöz ődik bennük a kétféle jel-
leg, vagy még inkább az, hogy mind a kétféle jelleget meg őrzik és érvé-
nyesítik anélkül, hogy az egyik zavarná vagy csorbítaná a másikat. Épp 
ezért a Homokba kapaszkodva többféleképp is megközelíthet ő ; polifo-
nikus jellegébő l adódik, hogy többféle olvasata is lehetséges. . 

A • kötetbe gy űjtött írások megőrzik ugyan elsődleges jelentésüket, 
de már korántsem ez a legfontosabb szint, Külön-külön is .feler ősödik 
bennük az áttételesség, a közvetlen jelentésen túli jelentés, együttesen. 
pedig kölcsönösen átértelmezik egymást, összefüggésükben olyan, koráb-
ban mellékesnek látszó tartalmakat er ősíthetnek és •erősítenek fel egy-
másban, amelyek az egyes írások elszigetelt olvasásakor mellékes, má-
sod- és harmadrendű  vonatkozások, s amelyekre így rendszerint ki sem 
terjed az olvasó figyelme. A tartalmi átszervez ődés pedig természetszerű-
en a szövegek értékrendszerét, értékhierarchiáját is módosítja, átszerve-
zi; egyes értékeket feler ősít, másokat viszont a háttérbe szorít. S ez az 
értékátrendez ődés természetesen az . esztétikai tartományban is érvé-
nyesül. 

Tari István kötetének egyik f ő  szervező  elve a vallomásosság. A 
megszemélyesítés azonban a látszat ellenére sem az énközpontúsággal 
azonos; Tari nem önmagáról, hanem egy nemzedékr ől; a negyedik évti-
zedüket taposók nemzedékér ől vall, nem az én-re, hanem a mi-re, nem az 
egyénre, hanem a közösségre figyel, könyve nemzedékportréként is ér-
telmezhető . 

Ilyen szempontból a Vadnarancsok című  írás kulcsfontosságúnak 
tekinthető , hisz itt fogalmazza meg Tari az áltálunk kiemelt vezérfonal 
alapvető  kérdéseit: 

,Milyen nemzedék is az én nemzedékem, mely most lépett negye-
dik évtizedébe? 

Mit kapott a szülőktől, až iskolától, a környezetét ő l? 
Hogyan sáfárkodunk a ránk bízott talentumokkal? 
Egyáltalán sáfárkodunk-e, sáfárkodhatúnk-e, bíztak-e ránk valamit, 

vagy sem? (...) 
A fennmaradást biztosító önismerettel hogy is állunk? Tudunk-e 

valaha őszinték lenni? (...) 
Mire is neveltek minket?" 	 . 
Ugyanott szerzőnk mindjárt válaszol is a saját kérdéseire: 
„Ha -nekünk nehéz volt, legalább a gyerekeinknek' legyen könny ű ! 

-- felkiáltással: a könny ű  életre. Nem a harcra, a küzdelemre, hanem a 
meghunyászkodásra,- a képmutató szófogadásra. Az el ő ttünk .járó nemze-
dékek nem akarták azt, hogy mi 'feln őjünk. Kiszolgáltak bennünket,.. a 
kedvünkbe jártak: 
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Ha lázadni akartunk: hát lázadjatok, tomboljátok ki magatokat — 
de csak hétvégén és az arra kijelölt helyen —, e célra a legeldugottabb 
falvakban is diszkók épültek, létesültek. 

Szüleink a komfortért kiskorúságunkat várták cserébe. Megkapták. 
Harmincévesen is az ő  hálás, jóravaló gyerekeik vagyunk. Ezért nem jut 
eszünkbe erkölcstelenséggel vádolni őket. És mi — éppen úgy, ahogy 
azt tőlük tanultuk semmi másban nem hiszünk, csak a komfortban, 
a tárgyak nyújtotta apró örömökben, az életszínvonalban. 

Időnként persze kiderült az életszínvonalunkról, komfortunkról, hogy 
hamis, mert hamisságra épült, olyankor didergünk a vaksötétben." 

Ezzel a sommás válasszal azonban szerencére maga Tari a legke-
vésbé elégedett; nem lehet véletlen ugyanis, hogy szinte a kötet minden 
egyes darabjában visszatér ezekhez a kérdésekhez. A témához való ma-
kacs ragaszkodás pedig többszörösen is kárpótolja a szerz őt és az olva-
sót egyaránt: árnyaltabbakká válnak az' alapkérdésekre adott válaszok, 
s ezzel természetszer űen hitelesebbekké is. Mert Tari Istvánnak jóval 
több _mondanivalója van a tárgyról, mint amit a Vadnarancsokban el-
mondott, és jóval meggy őzőbben is tud szólni róla. át nem csak foglal-
koztatja ez a kérdés, hanem a megszállottja: nyúljon bármihez, beszéljen 
bármisről valamilyen úton-módon mindig ennél a számára lényeget jelen- - 
tő  témánál köt ki, mindent ennek a fénye világít be, pontosabban, sötét-
je árnyékol be, mindent ez értelmez, értékel. 

Minél többször járja körül a kérdést, minél több vonatkozását hoz-
za felszínre, annál kiábrándítóbb és lesújtóbb a nemzedékportré, annál 
nyilvánvalóbb: azt a nemzedéket nem csak kiskorúsították; . hanem ön 
magát is kiskorúsította, szívesen és jórészt önként vállalta a hazugsá-
gokból felépített világát, mondott le saját identitásáról. 

Egyfelől kétségkívül ott van a küls ő  zsarnokság, amelyet egy jól 
megragadott szimbólumban személyesít meg, formál érzékelhet ővé, szín- 
te tapinthatóvá Tari: . 

„Régóta foglalkoztat már a zsarnok öregember, aki (mesélik) ország-
határokat nern ismer ő  kurafi volt, vénségére pedig: szófogadásra tanított. 

Egyesek tudni vélik: éjjelente, a magány óráiban fennhangon énekel 
és imádkozik; olcsó, piros ceruzával (faszínessel) festi ajkait és remény-
telenül szerelmes önmagába, abba a nyomorék aggastyánba, akit évente 
egyszer meglátogatnak a gyerekei, egy fülledt délutánon. Olykor toló-
kocsiba gyömöszölik és kigördítik a szegényház egyetlen hársfája alá, az 
udvar közepére. (...) 

A képekre szemtelenkedi magát — feszeng a személyzet. 
Lassan már fényképezkedni se lehet nélküle." 

Másfelől viszont ott vannak a zsarnokság kopóivá szeg ődők, a nem-
zedék árulói, akik mindig is köztük lebzseltek, fürkészték őket, ellen-
őrižték mozdulataikat, viselkedésüket: 

„Tudod kikről beszélek? Hát azokról, akik azt szeretnék elhitetni 
magukról, valami miatt ez fontos lett nekik, hogy ők is voltak fiatalok, 
hogy valaha ők is azt tehették, amit akartak. »F.i.atalságuk < bizonyításá-
ra, amikor még nem létezett fels őbb parancs, módfelett alkalmasnak 
találják a zöldvendéglőt. (...) 

Amióta az eszünket tudjuk, köztünk ülnek, s hogy nem csak szó 
rakoznak, arról a temérdek pohárba ránduló szódavíz árulkodik." 

Pedig hát tőlük, ettől a nemzedéktől igazán nincs miért tartani, egy-
szerűen képtelen a lázadásra. Ha ennek ellenére esetenként mégis úgy 
tűnne, hogy. akár a világot is képes lenne lángba borítani, err ől a tűz-
csiholásról rendszerint kiderül, hogy csak a véletlen m űve, és kiderül 
persze az is, hogy ő  maga ijedt meg a legjobban a váratlan lehet őségtől: 

„Égő  gyufaszálakat hullajtottunk a süpped ő  televényt borító, ösz-
sžefüggő  pehelytakaróra, s nagy izgalommal gyönyörködtünk a puha fe-
hérségben megiramodó, aprócska lángokban. yMire észre tértünk, itt-ott 
már füstölgött a gödrökben az avar. Lélekszakadva vertük, rugdostuk 
szét a fellángoló gödrök, elhagyott lövésztekn ők tüzét, hogy aztán kiful- 
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ladva remegő  térdekkel nyugtassuk egymást: nem történt semmi. Hál' 
istennek, nem történt semmi! 

Pedig kigyulladhatott, leéghetett volna az erd ő  ..." 
Hasonlóképp a hősiesség, a lázadás is csak félreértés, hisz hama-

rosan kiderül, hogy tulajdonképpen csak arról van szó, nem tudták, mit 
várnak el tőlük, hogyan kell alkalmazkodniuk: 

„ ... magunknak sem merjük bevallani, hogy voltaképpen pillanat-
nyi zavarunkban cselekedtünk, hogy nevetségesen esetlenek, suták, fara-
gatlanok voltunk. — Bezžeg, ha tudnánk viselkedni!" 

Ez a nemzedék magatartás nélküli, de azért persze maga el őtt sem 
képes nyíltan vállalni kényelmes komfortot biztosító szolgalelk űségét, 
ezért úgy tesz, mintha cselekvőképes lenne, mintha nagy dolgokra készül-
ne, sőt, mintha máris nagy dolgokat m űvelne: megjátssza magát, s ha 
másképp nem megy, erényként tünteti fel. tehetetlenségét, gyávaságát, 
meóhunyászkodását: „a hallgatást cselekvésnek min ősíti". A legjobb eset-
ben is csak mímeli a bátorságot, a kiállást, a gerincességet: 

„Egymást váltva. a legváratlanabb pillanatokban rohantunk a ké- 
szülékhez és komolyságot erőltetve, hosszasan tárgyaltunk a kor ismert 
egyéniségeiivel, a közélet figuráival. H űvösen tanácsokat osztogattunk 
nekik, kioktattuk, legorombítottuk őket, hümmögve vájkáltunk a magán-
életükben. Az ügyeletes füleket sem kíméltük, hozzájuk is volt néhány 
közvetlen szavunk, Odáig fajult . a játék, hogy id őnként ébresztőórával 
élénkítettük az illúziót." 

És tudatosan teszik ezt, nem a félrevezetettekhez tartoznak, hanem 
a tudatósan hamisítókhoz: 

„A málna nekünk, utcán, városszéli gödrökben-árkokban nevel ődő  
gyerekeknek eléggé furcsa. valami volt. Tudtunk róla, hogy létezik, de 
amikor nagy ritkán kabézót ittunk a szódás udvarában, azt is tudtuk ;  
hogy ez nem málnalé, csak SZÍNES VÍZ, amit mégis úgy ittunk, mintha 
valódi málnalé lett volna." 

Mindenben és mindig a könnyebb megoldást választják, és a pót-
cselekvéssel is mindig beérik; a szeretkezés például könnyen felcserél ődik, 
felcserélhető  náluk az önkielégítéssel. „Rongyba csavart farkunkba ka-
paszkodva, bokára tekeredett 'nadrággal zuhanunk mi is azóta, valaki 
vagy valami, felé" — .műríti egyetlen képe Tari a nemzedék magatartását 
és helyzetét, amit ezzel egészít ki: „Nyomunkat úgy betemette a hó és 
pillanatok alatt, mintha sohasem is jártunk volna ezen a tájon." 

Ezek lennének a Tari-féle nemzedékportré legmarkánsabb vonásai, 
és a reménytelenül lesújtó összképen talán csak az üt némi 'bizakodásra 
is okot adó rést, hogy azért vannak, közöttük is vannak, akik egyrészt 
megőrizték még hovatartozásuk, eredetük emlékezetét: 

„A krwmplicukor •— bontottam ki otthon váratlan vendégemet, azok-
ra a kis, zsúfolt boltokra gondolva, melyekben évszakoktól, ilapszakaktól 
függetlenül, állandóan égtek a csupasz villanykörték, mintha csak a rá-
juk rakódott por meg légyszar izzása szolgáltatta volna a gyér fényt. 
Azokban a csöppnyi boltokban: talpunk fekete lett az olajos padlótól, 
várákozás közben lábunk szárán is gyűlt a maszat, az elkapart szúnyog-
csípésekben, (...) Kapafogaink mély nyomokat vájtak a krumplicukorba, 
azokat a nyomokat vizsgálgatva, azokba a nyomokba feledkezve fogyott 
el ujjaink közül a boldogság." 

Másrészt viszont eljutottak azt a sorsdönt ő  fordulatot is jelző  pon-
tig, hogy felismerik „a fennmaradást biztosító önismeret" fontosságát. 
Ha van, így és ezért van értelme mindezek után is a beszédnek, az írás-
nak, annak ellenére, hogy véglegesen tisztázódott: 

„Mindenkiben van egy puszta, melyben szavaink, kiáltásaink téve-
lyegnek, mielőtt végképp a szélbe vesznének.". 

Vagyis, ha. úgy tetszik, Tari István könyve az illúzióktól megszaba-
duló, kilátástalan helyzetben lev ő  ember helytállásának is a példázata, 

-hogy-mindahányszor újból és .újból rá kell kérdeznünk a saját kutunkra: 
„Emlékszel,. amikor ástalak?" Még . akkor is,- ha a válasz könyörtelenül 
mindahányszor ugyanaz: ;,Nem emlékszem semmire!" 

PODOLSZKI JÓZSE F  
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AZ ÚJÍTÁS IGÉNYE NÉLKÜL 

BURÁNY NÁNDOR: Megtorlás. 
Forum, Újvidék, 1984. 

Megjelent Burány Nándor Kamanc-
sorozatának, ez alkalommal is az 
ifjúságnak szánt, harmadik kötete. 
Amikor e sorok írója szólni akar 
róla, „nehéz" helyzetben van. Hogy 
miért? Amikor a Guzsalyt, a soro-
zat második kötetét, 1981-ben is-
mertette az olvasókkal nem rejtet-
te véka alá véleményét, miszerint a 
tárgyalt könyv kevés pozitívummal 
rendelkezik, zsákutcát jelent Surány 
alkotói opusában, nagyon távol van 
Kamanci Balázsról írt figyelemre 
méltó értékeket felvonultató regé-
nyétől. Egyszóval: a Guzsaly csaló-
dást jelentett számára. S a mostani 

- „nehéz" helyzete abból a meggy őző-
déséből fakad, hogy a Megtorlás sze-
rinte mintegy hatványozottan tartal-
mazza a Guzsaly fogyatékosságait és 
ezt úgy akarja közölni íróval, olva-
sóval, hogy azok érezzék: nem viszo-
nyul elutasító elfogultsággal a könyv 
írójához. 

A Megtorlás sok szempontból 
kapcsolódik a Kesely ű legelóhöz és 
a Guzsalyhoz. Vannak közös hősök, 
ugyanazon' a tájon, ugyanabban a 
korban játszódik le. A stíluseszközö-
ket sem változtatta a szerz ő , úgy- 
hogy a három könyv valójában zárt 
egységet képez. Ett ől függetlenül a 
Megtorlás önálló műnek is tekinthe-
tő , mert követéséhez, megértéséhez 
és élvezéséhez nem kell feltétlenül 
ismerni az előző  kettő  tartalrn•át, 
mert a szerz ő  többször is alkalmaz 
„visszavetítést" és ez nagyban el ő-
segíti a tájékozódást és - megértést. 
A regény igyekszik összekapcsolni a 
felnőtteknek és a fiataloknak szánt 
regényt. A kezdő- és zárójelenet hő-
se ugyanazon falnőtt egyén. Az el-
képzelt szerkesztés ügyés volt: a nyi-
tójelenetben felvázolni egy ember 
cselekvés elő tti válságállapotát, a zá-
rójelenetben bemutatni a válságból 
kivezető  és mindent levezet ő  tett 
végrehajtását azzal, hogy a tulaj-
donképpeni regény mintegy meg- ma-
gyarázná a válságállapot eredetét, 
illetve a tett rugóit. Nagy ívű  híd 
tehát a Megtorlás tervezője értel-
mezésében, de. a két parti pillér kö-
zött a hídtest gyengének bizonyult  

és összeroppant. A regény magvát 
képező  drámai moralizálás nem si-
került. 

A regény cselekményben sze-
gény, Burány egy rövid id őszakra 
összpontosít, amikor a tulajdonkép-
peni megjelenítés el őtt történtek a 
tetőpontra hágnak, amikor a felgyü-
lemlett drámaiságnak a pattanásig 
kell feszülnie, amikor a regény h ő-
seinek dönteniök kell sorsukról., 
életük alakulásáról. Tájainkon né-
mileg újszerű  ez a megoldás éš tu- 
lajdonképpen a „feln őtt"-regényből 
vette át a szerz ő . Tehát .a tömörítés 
óhaja nagyon is jelen van a Meg-
torlásban. Az aránylag kevés cselek-
ményt valaminek helyettesítenie kel-
lett volna, Burány a drámait, a fel-
színen és az alatta alappangó feszült-
séget akarta e célra alkalmazni. Így 
aztán ez a regény nem jellemz ő  az 
eddigi ifjúsági regények többségére, 
az ifjú olvasó talán nagyobb „rész-
.vételre" számít, annak 'kell elmélyed-
nie a kialakult válságállapot részle-
teibe. A lélektani regény elemei ural-
kodnak el, a hangsúly a cselekmény-
ről a párbeszédekre tev ődik át, egyes 
szakaszaiban drámára emlékeztet a 
Megtorlás. Hiszen színtér is mind-
össze három van: a Nyereghát, Ka-
manc és a barlang. A szerz ő  ide-oda 
mozog egyiktől a másikig és igyek-
szik láthatatlan feszültséggel feltöl-
teni ezeket a színtereket. A fentiek a 
szerző  elképzeléseire, alkotói szán-
dékaira utalnak, de a kidolgozás fo-
lyamán aztán olyan sok fogyatékos-
ságra bukkanhatunk, hogy azok telje-
sen a háttérbe szorítják a szerz ő  el-
képzeléseit. . 

Lélektani regényként halványan 
hat a Megtorlás. A hősöket a szerz ő  
csak jelzi, talán túl sok is van bel ő-
lük, nem ad róluk terjedelmesebb 
leírást, nem ábrázolja őket „moz-
gásban", egyszerűen neveket ragaszt 
rájuk. Ez nagyban csökkenti az ol-
vasmányosságot is, ugyanakkor az 
is kiderül olvasás közben, hogy Bu-
ránynak azért van ezekre a h ősökre 
szüksége, hogy szinte mindegyikük 
valamilyen embertípust, esetleg ma-, 
gatartásformát vagy azon túl törté- 
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nelmi nézetet, s ő t: világnézetet kép-
viseljen. Legtöbbjük papírfigura és 
az előre beosztott szerepkörnek meg-
felelően elmondja a maga szövegét. 
Buránynak nem sikerült életet le-
helnie kis hőseibe, akik gyakran 
mostani tankönyvekből mondanak 
fel szöveget. Sajnos nemcsak a figu-
rák élettelenek, hanem sikertelenek 
a köztük folytatott párbeszédek is. 
Igazság szerint a beszélgetések , iz-
zása kel tlett volna hogy megtöltse 
a teret, amelyet a cselekmény kivo-
nulása hagyott maga után. Nos, a 
párbeszédek zöme unalmas és er őlte-
tett, állandóan egy-két téma körül fo-
rog, állandóan ismétlődnek, úgy vé-
lem, képtelenek lekötni az ifjú olva-
só figyelmét. A párbeszédeket a szer-
zőnek nem Sikerült olyanokká ala-
kítania, amilyenek azok a valóságban, 
legtöbbször funkciómentesek. Funk-
ciómentes a cselekményt illet ően Gé-
za visszatérése az aggastyánnal és 
a kislánnyal. Nem tudunk meg róluk 
semmi lényegeset, jelenlétük egyál-
talán nem befolyásolja az esemé-
nyek alakulását. Szegényes az ábrá-
zolt tárgyi valóság is, amely kibonta-
kozik előttünk, a táj leírása semmi-
ben sem újszerű , szinte sablonos és 
mozdulatlan tájképre emlékeztet. 

A fentiekben közölt észrevételek 
alapján e sorok írója arra a megálla-
pításra jutott, hogy Burány írói öt-
letének megvalósításához egy lénye-
ges adottság hiányzott: a fikció. Ez 
nyomja rá bélyegét az egész könyv-. 
re. Buránynak egy teljes világot, te-
hát hősöket, tárgyi valóságot, cselek-
ményt kellett volna „kitalálnia" és 
életet lehelnie bele. Erre nem volt 
képes. Hasztalanul ismert számára 
a korszellem, a történelmi „igazság" 
az ábrázolt korról, ez nyilvánvalóan 
még nem elegendő  egy szuggesztív 
regény megírásához. 

Mind a három Kamanc-regénynek 
van egy Burányra jellemző  közös vo-
nása: a történelmi tanulság levoná- 

sának szándéka és a moralizálás. Ez 
utóbbi hajlam nála rendkívül fejlett, 
íróink közül egyedül Varga Zoltán 
múlja felül ebb ől a szempontból. 
A Guzsalyhoz viszonyítva a Megtor-
lásban a moralizálási kedv némileg 
csökkent, de azért mégis eljut hoz-
zánk a szerz ő  végső  üzenete: „A szét-
húzás valamennyiünknek ártana 
csak, most össze kell tartanunk. 
Ez mindennél fontosabb" mond-
ja a Megtorlás egyik hőse. A barlang-
ba húzódott gyerekeket a közös ellen-
ség ellen tett fogadalom békíti ki. 
Ugyanakkor kínosan hat, hogy nem 
tudjuk, mennyire befolyásolta a kis 
hősök további életének alakulását ez 
a fogadalom, annál is inkább, mivel 
a felnőtt hős szerint meghaltak. Za-
varos Oláh Balázs halála körülmé-
nyeinek leírása, akárcsak a mesél ő  
kijelentése miszerint ő  fog igazán 
segíteni honfitársain. 

Szerintem Borán Kamanc-soro-
zata, nem számítva a tagadhatatla- 
nul esztétikai értékeket felvonultató 
Kamanci Balázst, példája lehet an-
nak, hogy a közlendő  eszmei üzenet 
egyértelmű  birtoklása, a korszellem 
ismerete és az alkotási óhaj még ko-
rántsem elegend ő  és nem eredmé-
nyezhet elfogadható, szigorú mércék-
kel mérhető  alkotást. A fikció és a 
belőle fakadó hiteles műbeli világ 
hiánya erőtlen tézisregények szüle-
téséhez vezet. Marad a reTnény, hogy 
Burány változtat hozzáállásán, visz- 
szakanyarodik a Kamanci Balázs ér-
tékeihez és újabb, esztétikailag el-
fogadható alkotásokkal lep meg ben-
nünket. 

Mindenesetre a fentiekben vázolt • 
nézet nem ítélet, csak magánvéle-
mény. E sorok írója már tévedétt 
véleménye kimondásakor. A közel-
múltban Gion Nándor legújabb if-
júsági regényét min ősítette hely-
bentopogásnak. Rövidesen utána 
ugyanez a mű  viszont külföldi el-
ismerésben részesült! 

VARGA ISTVÁN 
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A REND STRATÉGIÁJA 

CSORBA BÉLA: Tücsökmadaruk a hóban. 
Forum, Újvidék, 1984. 

Meddő  kísérletnek tartok minden 
erőfeszítést, mely a germekirodaQom, 
mi több, a gyermekvers-irodalom 
meghatározására, szigorú körülhatá-
rolására, hogy ne mondjam, kideká-
zására irányul. Mert ahhoz, hogy e 
téren is kirajzoljuk a műfajhatáro-
kat, nem kevesebbre, mint a gyer-
meki fantázia, a képzel őerő , a kor-
látlan szellemi szárnyalás beméré-
sére lenne szükség; attól pedig a 
múzsák istenei óvjanak bennünket! 
Elégedjünk meg annnyival: gyer-
mekirodalom az, ami képes érzelmi 
hatást kiváltania konvenciók által 
még meg nem nyomorított lélekb ől, 
ami szárnyakat tud adni a szellem-
nek, amely még nem ,tudja, mi az 
érzelmi-erkölcsi spekuláció. Gyer-
mekirodalom az, ami bűntudat nél-
kül képes a teljesség élményét adni. 
E meghatározás értelmében minden 
humánus üzenetet közvetít ő  irodal-
mi műalkotás igényt tarthat a gyer-
meki tudat tiszta fény ű  glóriájára. 

Hogy mindjárt példákkal is szol-
gáljak: vajon a könyv .évszázadaiban 
hány nemzedék nő tt fel és kapott 
szellemi-erkölcsi útravalót Homé-
rosz Iliászától és Odüsszeiájától? 
Hány generáció lelkében hagyott ki-
törölhetetlen nyomot a búsképű  lo-
vag, a reménytélen küzdelmet is bát-
ran felvállaló Don Quijote? Az ,élet 
tisztelete hány nemzedék elszántsá-
gát érlelte egy életre szóló, az em-
berbe vetett hit forrásait tápláló ma-
gatartásformává Robinson, Gulli-
ver vagy Verne Gyula és Jókai Mór 
hőseinek megpróbáltatásait olvasva? 
És e klasszikus művek melyikéről 
állíthatjuk azt, hogy kizárólag gyer-
mekeknek íródott? Ellenkez őleg, va-
lamennyi szerző  egyetemes érvény-
nyel, a korosztály megjelölése nél-
kül- szánta művét erkölcsi példázat-
nak. Én még azt is el tudom 'kép-
zelni, hogy olyan monumentális al-
kotások, mint a Háború és béke, 
vagy a B űn és bűnhődés nagyon 
sok esetben közvetlenebbül tud szól-
ni az ifjú olvasóhoz, mint az olyan 
felnő tthöz, aki már önmagához sem. 
mer őszinte lenni. . 

Nem véletlenül vallotta. a husza-
dik 'századi magyar irodalom egyik  

jeles egyénisége: „ .. , hitem szerint 
minden kisgyerekben költ ő  rejtőzik, 
legalább egy életszakaszában, ha 
nem is tör felszínre, vagy utóbb 
elfelejti." 

Egy-egy, a „gyereknek" szánt mű  
olvasatán ezért sohasem azt próbá-
lom elképzelni, hogyan reagálna er-
re egy gyerek — ez a fajta hozzáál-
lás a legtöbb esetben tévútra vezet-
het —, egyszerűen azt figelem, hogy 
magamban milyen mélyre tudom 
szívni a verset, a novellát vagy a 
regényt. És ha az érzelmi kisugár-
zás túljut az értelem régióin, olyany-
ny.ira, hogy érzékeim remegnek meg 
az erkölcsiség tolófájdalmaitál, ak-
kor a mű  megérdemli, hogy az egye-
temesség mértékével mérettessen 
meg. Minden olyan műalkotás te-
hát, mely erkölcsi bátorítást nyújt, 
kormeghatározás nélkül szólhat bar-
kihez, s üzenetének meghallói között 
ott tudhatjuk a legfiatalabb olvasó-
kat is. Olyan ez, mint •a kereszté-
nyek számára a Tízparancsolat — 
egyetemes érvény ű . 

Az egyetemesség mértékével kö-
zeledhetünk Csorba Béla most meg-
jelent (gyermek)verskötetéhez, á 
Tücsökmadarak a hóban című  Fo-
rum-kiadványhoz is. Csorba Béla 
1980-ban kiadott Stratégia című  kö-
tetével jelezte, hogy költ ői világké-. 
pe mélyén a rendteremtés szándéka 
munkál, a rendteremtésé, ami egy-
ben a helyzetfelmérés és a tisztán-
látás előfeltétele is. Ehhez azonban 
önmagában is rendet kell teremtenie 
érzelmi és értelmi vonatkozásokban 
egyaránt. Ennek az elhatározásnak 
stratégiája fogalmazódik meg az els ő  
verseskötetben. 

A Rend — mi több, az embermé-
retű  Rend — megalkotásának ter-
méke a szóban forgó második köny-
ve is. A szándék mélységéről és egy-
érteiműšégérő l tanúskodik egyebek 
között a kötet kompozíciója is. Anél-
kül, hogy a szerz ő  ezt formailag — 
fejezetek, ciklusok révén— jelezné, 
egyfajta fokozatosság figyelhet ő  meg 
a kötetben, ami hűen követi a gyer-
mek (vagy az ember) mentális-emo- 
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cionális fejlődésének egymást köve-
tő  stádiumait, ezen túlmen ően a vi-
lági dolgok birtokbavételének ritmi-
kus kiteljesedését is. 

Szójátékokra épülő  versek (Indi-
án mondóka, Kiszámoló) és vizuális 
élményt ébresztő  költemények (Raj-
zoltam egy kecskét, kacskát, Egy kí-
váncsi jószág találkozása a vezér-
hangyával) vezetik be a kötetet — af-
féle első  széttekintésként —, hogy 
fokozatosan áttérjen a fogalmak 
szintjén realizálódó nyelvi játékos-
ság, a világi jelenségekkel történ ő  
ismerkedés régiójába. Milyen szel-
lemes, értelmet s érzelmet egyaránt 
megragadó a Kis piac vagy a Sze-
relmeim című  vers, hogy ezt követ ő-
en a Vihar esetében, a verselés ki-
teljesedő  igényének értelmében' mát 
a ritmus is magával ragadja az ol-
vasót. 

A versvilágnak err ől a szintjérő l 
azonban már — a bels ő  következe-
tességnek eleget téve — zökken ő -
mentes az átmenet a versbe sze-
dett kerek, szabályos történetekig, 
melyeknek A prérin című  vers a nyi-
tánya, és a Baleset, a Szerelem, va-
lamint az Apó mesél után az Öregapó 
címűben éri el a költőileg legmaga-
sabb szintet. A tetten ért csoda — 
az akácfáról hulló bosnyákszilva —
még prózai méretekben ugyan, de 
már jelzi, hogy a realitás, a tény-
szerűség talajáról felröppenve az ön-
törvényű  költői szárnyalás követke-
ző  állornása már csak a valóságfelet-
ti világ, a csodák országa lehet, ahol 
a földi dolgok és jelenségek elnye-
rik metaforikus átlényegülésük vég-
ső  formáját. Így (lesi valódi m ű re-
mek a Fagynéma rózsakert, vagy 
az És újra című  vers: 

Hull a hó az augusztusi napsütésben. 
Apánk meghalna félórára a terhek alatt. 
Anyánk a csetressel motyogna. 
Jártában ütné le lábáról az álom. 
Bokrök tövén figyelnénk, ahogy elt űnnek 
az élőhomokban. 

Puszta tényeiben . mennnyire evi-
lági ez a vers, de a fojtott 'feszültség 
tragikus belső  visszhangot kelt az 
olvasóban. 

Szinte érezni lehet, hogy a kötet 
kompozíciója, a .jól megszerkesztett 
ívelés befejezéséül valami biztos 
nyugvópontot, szilárd tartópillért kö-
vetel. És valóban: a Megoldás című  
vers teljes mértékben eleget tesz 
nemcsak a kötetszerkezet támasz-
totta követelménynek, de a költ ői 
világ szuverén, rendigényes bels ő  ki-
teljesedésének is. Mi több, ez az 
utolsó előtti vers jelzi a terra incog-
nita küszöbét is, felvillantja a koráb-
ban egyensúlyba hozott értelmi-ér-
zelmi világnak azokat a meghódítás-
ra váró területeit, melyek majdan, 
remélhetőleg egy elkövetkező  kötet 
tartalmát képezik. Hiszen mi sem 
természetesebb, mint az, hogy a kel-
lemetlenkedők eltávolítása. (Megol-
dás) költői megnyilatkozást invokál. 
(Ennnek értelmében a vers koránt-
sem jelent ténylegesen is megnyugta-
tó befejezést.) 

Meddig gyermekvers- és mett ő l 
„felnőtt"-verskötet a Tücsökmadarak 
a hóban? A kérdésnek semmi alap-
ja sincs. Hiszen ennek a költészet- 

nek a mélyén korántsem olyan par-
ciális szándék áll, mint a ,csoda" 
felmutatása vagy feltárása, ellenkező-
leg, éltető  erejét a mindennapok vi-
lágaból, a tényszerű  valóságból me-
ríti. Így 'kerülhet sor az Elülteti bá-
tyám című  költemény drámai tartal-
mának a megszólaltatására is. Csor-
ba Béla (gyerek)versei sokkal töb-
bek — a műfaj területén egyre in-
kább eluralkodó — formamutatvány-
nál. Ezeknek a verseknek morális 
üzenetük van. Más szóval: a költ ő  
a gondolati líra mélységei fölé hajol. 
Ennek folytán csak annyiban gyer-
mekversek, amennyiben gyermekek 
olvassák. Hiszen azt, hogy melyik a 
„jobb" és melyik a „bal" oldal, mo-
rális felelősségének súlya alatt min-
denkinek tudnia kell. Ugyanígy a 
kötet melléklétének üzenete is — 
korra és nemre való tekintet nél-
kül mindenkihez szól: KIHAJOLNI 
VESZÉLYES! Veszélyes, mert a 
nagy ködben megütheti magát az 
ember. S ezzel az üzenettel Csorba 
Béla a veszély tudatosítására, mint 
a társadalmi létfenntartás nélkülöz-
hetetlen aspektusára apellál. Vajon 
ezt csak a gyerekeknek kellene tu-
domásul venniök? 

MÁK FERENC 
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FÖLDRAJZI NEVEINK ÚJABB GYŰ JTEMÉNYE 

PENAVIN OLGA—MATIJEVICS LAJOS: Becse és környéke földrajzi ne-
veinek adattára. 
A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 
1983. 	. 

A közelmúltban jelent meg Becse és 
környéke földrajzi neveinek adattá-
ra Penavin Olga és Matijevics Lajos 
feldolgozásában. Földrajzi neveink 
rendszeres gyűjtésének gondolata 
már 1965-ben felvet ődött a Magyar 
Nyelvi és Irodalmi Tanszék nyelvé-
szei között (mr. Mirnics • Júlia, dr. 
Matijevics Lajos és dr.. Penavin Ol-
ga), akik a szemináriumi munkák 
formájában begyűlt anyagot (föld-
rajzi közneveket, utca-, dű lő- és határ-
részek neveit) tovább bővítve és fel-
dolgozva 1975-ben értékes sorozatot 
indítottak Vajdaság helységeinek 
földrajzi nevei címmel. Sajnos a 
munka folyamán tragikus körülmé-
nyek között elhunyt Mirnics Júlia és 
a jelen 9. kötet megjelenését már 
Matijevics Lajos sem érte meg. 

A gyűjteményben Bácsföldvár, 
Becse, Drea és Péterréve földrajzi 
neveinek adattárát találjuk. A soro-
zat köteteinek anyagfeldolgozása 
azonos: a felgyűjtött kommuna hely-
ségeinek rövid településtörténetét 
olvashatjuk az adattár el ő tt. A föld-
rajzi neveket népi alakjukban jegy 
zik fel a népi ejtésmódot jelölve. 'A 
feldolgozáskor első  helyen a magyar 
köznyelvi alak áll, azután a népnyel-
vi változat, majd a szerbhorvát, illet-
ve más nyelvi alak népi változata 
következik pl. Begypart, Bötypart, 
Bötyparton, Bötypartú, Bötypartra; 
határrész a Tisza töltésén. 

A helységneveknél jelölték a tör-
ténelem során létrejött névváltozáso-
kat a legrégibb írásos adattól napja-
inkig. Pl. Becse névformáira a XVII. 
század második felétől találhatunk 
okiratokban, térképen (Neu-Becse, 
Becse). 1740-ben hat pusztáról tesz 
említést egy panaszlevél: Csikéria, 
Kőkút, Irizset, Szilvás, Kétvilláva, 
Perleg és Botra, melyek ma határ-
résznevek. Egyébként Becse igen ré-
gi helység, először a XI. században 
tesznek róla említést; Becse vára a 
Tisza egyik szigetén épült és évszá-
zadokon át a mai Becse és Török-
becse védelmét szolgálta. A török  

hódoltság korában Becse elnéptele-
nedik, a korabeli térképek csupán 
Botrát és Perleket jelzik. Becse név-
anyagában különösen a vízzel kap-
csolatos nevek tűnnek ki (Csík-ér. 
Döglött-Tisza, Dupla kút, Ártézi kút, 
Halastó, Kompjárás, a Linka-fok 
erecske a Tiszába ömlik, Lóstrand, 
Szentkút stb.) és a -gyár utótagú 
nevek csoportja gazdag (Bútorgyár, 
Csirkegyár — húsfeldolgozó üzem. 
Kefegyár, Konzervgyár, Söprűgyár, 
Sörgyár, Selyemgyár, Téglagyár stb.). 

Külön figyelmet érdemel Mirnics 
Júlia feldolgozásában szülővárosá-
nak, Becsének 'földrajzi neveivel fog-
lalkozó dolgozata, mely két terület-
egység, Törökbecse és Óbecse föld-
rajzi névanyagát igyekszik bemutat-
ni a jelenkori és történeti adatok 
tükrében. Mirnics Júlia dolgozatában 
érinti az említett városok település-
történetét, az itt lakó magyarság és 
szerbség eredetének kérdését, amely 
nélkül a földrajzi névanyag egyes 
sajátosságai tisztázatlanok marad-
nának. A vegyes lakosság nyelvi köl-
csönhatásából színes névanyag szár-
mazhat, jó példa erre Törökbecse; 
a magyarlakta terület szláv földrajzi 
nevek átkölcsönzésével nevez meg 
valamit: Jaruga, Klisza, Budzsak, Ba-
rica stb. Legnagyobb részük szó sze-
rinti átvétel, amely azt bizonyítja, 
hogy a magyar ajkú lakosság szá-
mára is van mondanivalójuk a szerb 
neveknek. A szláv és magyar névala-
kok sajátos keveredését is megfi-
gyelhetjük: Veliki halastó, Moitszki 
sziget, Gusztos fok stb. A gyűjtő  
egyik fő  feladatának tartotta a két-
nyelvű  névanyag lejegyzését és meg-
mentését a pusztulástól, 

Az okiratokban először 1387-ben 
találkozunk Földvár névalakjával 
(Feudvar). A település neve a földvár 
köznévből fejlődött tulajdonnévvé, 
majd később járult hozzá a tájegy-
ségre utaló megkülönböztető  elem. 
Névanyagában különösen sok a kü-
lön néven számon tartott sarkok szá- 
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ma: Ágo néni sarka, Baknyák sarka, 
Benz sarka, Bori. sarok, Bugyi Rozi 
sarka, Kesz őce sarka, Ugri Borcsa 
sarka stb. 

Péterréve • nevét el őször 1093-ban 
említik az okirátok a Tihanyi apát-
ság birtokaként mint Tisza menti te-
lepülést és átkelőhelyet. Fekvésével 
magyarázható, hogy névanyagában 
víznevekkel bővelkedik: Bara, Böge 

a Csík eret a Tiszával összeköt ő  
csatorna, Börcsök-bara, Csicska-láp 

az Alsórét része, Csík, Szentkút-
bara. Sok kútnévvel is találkozunk: 
'Állomás kútja, Alsóréti kút, Bencsik 
kút, Boldizsár kút, Csikós kút, Ma-
gánfolyó kút, Puskaricai kút stb. 

Az adattár után a magyar föld-
rajzi közneveket találjuk bet űrendi 
feldolgozásban, majd az adatközl ők,  

gyűjtők, ellenőrzők névsorát és a 
felhasznált .szakirodalmat olvashat-
juk. 

A földrajzi névanyag elárulja a 
táj jellegét, a• gazdálkodás módját, 
a határ képét, történetét, változása-
it, • de rávilágít az ott élő  emberre is, 
nemzetiségi hovatártozására, foglal-
kozására, szokásaira. Ezért több 
szempontból is hasznosítható a fel-
dolgozott anyag: településtörténeti, 
nyelvészeti, néprajzi, szociológiai. 
Felhasználható az oktató-nevel ő  
munkában, de a régészeknek, a m ű-
velődéstörténet kutatóinak érdekl ő -
désére is számot tarthat. 

Érdeklődéssel várjuk a Vajdaság 
helységeinek földrajzi nevei követke-
ző  kötetét. 

SÁRVÁRI  V. ZSUZSA 

HAGYOMÁNY ÉS ÖNISMERET 

KÓSA LÁSZLÓ: Hagyomány és közösség. 
Kozmosz Könyvek, Budapest, 1984. 

Két évszázad telt el azóta, hogy a 
pozsonyi Magyar Hírmondó c. új-
ságban megjelent az els ő , népdal-
gyűjtő  munkára buzdító felhívás. E 
két évszázad alatt a magyar iroda-
lom és kultúra legjobbjai hallatták 
hangjukat a néphagyományok őrzé-
sének és ápolásának kérdésében Köl-
cseyvel, Petőfivel, Arannyal, Bartók-
kal, Kodállyal az élen. Ez alatt az 
idő  alatt alakult ki és lendült fel a 
magyar néprajztudomány, mely nap-
jainkra számos komoly, tudományos 
eredménnyel büszkélkedhet. Közülük 
a legjelentősebbekről Kósa László 
Hagyomány és közösség c. könyvé-
nek irodalmi tájékoztatójából is .tu-
domást szerezhet az érdekl ődő . 

Kósa László néprajzkutató neve 
nem ismeretlen a jugoszláviai ma-
gyar olvasóközönség előtt. Legjelen-
tősebb művei — így pl. a Szemer-
kényi Ágnessel közösen írt Apáról 
fiára c. néprajzi kalauz, valamint a 
Filep Antallal közös A magyar nép  

táji-történeti tagolódása c. munkája 
— eljutottak a hazai olvasókhoz is. 
Kósa Vajdaság területén is végzett 
néprajzi kutatásokat, melyeknek 
eredményeiről a Létünkben és a 
HITK-ban is beszámolt. A nemrégi-
ben Újvidéken . megjelent Jugoszlá-
viai magyar folklór c. kiadványban 
egy korábbi néprajztörténeti tárgyú 
tanulmányával találkozhatunk. 

Legutóbbi műve, a Hagyomány .és 
közösség a Kozmosz Könyvek soro-
zatában látott napvilágot 1984-ben 
Budapesten. A szerző  az összegezés 
szándékával a magyar népi kultúra 
legjellegzetesebb sajátosságait mu-
tatja be társadalmi differenciáltsá-
gában, történetiségében, táji tagolt-
ságában. Rövid áttekintést ad a ma-
gyar népi kultúra európai helyzeté-
ről az elmúlt századokban, és felvá-
zolja a népi műveltség jelenére és 
jövőjére vonatkozó gondolatait. Ke-
rüli a szélsőséges értelmezéseket, a 
népi kultúra értékelése kapcsán oly- 
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kor fellelhető  ellentmondásokat, túl-
zásokat. Jellegzetes beállítódásának 
következtében elfogulatlanságra, ob-
jektivitásra törekszik, és mértéktar-
tó, kiegyensúlyozott választ próbál 
adni a néprajztudomány ez ideig 
még nem tisztázott kérdéseire — 
többek között a népművészet értéke-
lésének, a népi kultúra és nemzeti 
műveltség viszonyának problémá-
jára. 

A néprajztudomány egyik mind-
máig vitatott .alapfogalma a népi kul-
túra mibenlétének meghatározása. 
A kutatók egy része kizárólag a pa-
raszti kultúrát érti alatta, más ré-
szük viszont a népi kultúra hatósu-
garát kiterjesztve más társadalmi 
osztályokat és rétegeket is a népi 
műveltség hordozójának tart. Kósa 
László is szélesebb síkon, több di-
menzióban határozza meg a népi 
társadalom fogalmát, mégpedig a ha-
gyományokhoz való viszony, az ural-
kodó osztályokkal szembeni aláren-
delt helyzet és a kétkezi munka 
alapján. Erre a felfogásra épül a 
Hagyomány és közösség c. könyv, 
melyben jelentős szerepet kap a ma-
gyar népi kultúra konzervativizmusá-
nak bemutatása: A családtelepülések 
jellegzetességei, a merev apai hata-
lom, a hagyományokhoz való ragasz-
kodás, a megszólítások, címek, ran-
gok, a névviselési és köszönési szo-
kások mind-mind e műveltség kon-
zervativizmusát erősítik meg. S eh-
hez hozzájárul még az is, hogy — 
mint Kósa írja — szinte az egész 
magyar társadalom a nemességben, 
egy letűnő  társadalmi osztályban ta-
lált modellre, példára. Mi lehet va-
jon az oka annak, hogy noha az or-
szág központi földrajzi helyzete le-
hetővé tette a legkülönfélébb áram-
latokkal való találkozást, azok befo-
gadását, mégis ilyen erősen éreztet-
ték hatásukat a konzervatív tenden-
ciák? Érdemes lenne kutatni azt is, 
hogy a magyar népi kultúra tradi-
cionális konzervativizmusának ma-
radványai mennyire lelhetők fel nap-
jainkban. Mert hogy teljes felszámo-
lásuk nem történt meg, azt már a 
-né képzős asszonynevek kuriozitás-
számba menő  hagyománya is jelzi. 

A néprajztudomány egyik sarka-
latos kérdése a népi kultúra és a 
nemzeti műveltség viszonyának tisz-
tázása. Kósa könyvében történeti as-
pektusában és jelen vonatkozásaiban 
is felmerül ez a probléma. Történe- 

ti •szempontból a hivatásos és a 
népi kultúra ellentétében, valamint 
a népi kultúra alárendelt szerepében 
jut kifejezésre. A népi és nemzeti 
műveltség viszonyának tisztázása kü-
lönösen problematikus napjaikban, 
amikor is a népi kultúra teljes egé-
szében csak emlékanyag, mert meg-
szűntek azok a társadalmi osztályok, 
amelyek e műveltség hordozói vol-
tak. Talán egy kérdésre sem szület-
tek széls őségesebb álláspontok, mint 
éppen a népi és nemzeti műveltség 
kapcsolatának feltárása során: egye-
sek kétségbe vonják a népi kultúra 
autonómiáját, eredetiségét, mások 
ezzel szemben a nemzeti m űvelődés 
alappillérének tartják. Kósa László 
állásfoglalása ezúttal is mértéktartó: 
szükségtelennek tartja az olyan igye-
kezetet, mely mindenáron arra tö-
rekszik, hogy a népi kultúrát a nem-
zeti műveltség középpontjába állít-
sa, de hangsúlyozza a néphagyomány 
szerepét a . nemzeti és nyelvi össze-
tartásban és külön kiemeli a népm ű-
vészet jelentőségét a nemzeti kultú-
rában. 
• A néphagyomány iránti érdekl ő -
dés napjainkban nemcsak a néprajz-
tudományt hatja át, de a közgon-
dolkodásban, a mindennapi életben 
is megnövekedett szerepet kap. Régi 
népi használati tárgyak gy űjtése, el-
avulóban levő  szokások feleleveníté-
se, folklór-hullám és még számos 
más jelenség szemlélteti a múltbeli 
örökség iránti fokozott figyelmet, 
melynek egyik jellegzetes sajátos-
sága, hogy nem a falu és a vidék 
fogott hozzá saját múltbeli értékei-
nek feltárásához, hanem a városi la-
kosság körében terjed a régi parasz-
ti életmód iránti érdekl ődés. E ha-
gyománymentő  munka vitathatatlan 
érdemei mellett nem mentes az el-
lentmondásoktól, túlzásoktól sem — 
gondolhatunk itt akár a városi laká-
sokat elözönlő  rokkák, szenesvasa-
lók, szövőszékek divatjára is. Aligha 
vitatható, hogy a néphagyomány ő r-
zése és ápolása semmiképpen sem 
jelenthet egyet sem az öncélú gy űj-
tögetéssel, sem a mértéket vesztett 
múiltbanézéssel. A népi m űveltség 
ápolásának, a népi értékek feltárá-
sának nem az a célja, hogy feledtes-
se a jövő  bizonytalanságát és a je-
len konfliktusait, hanem éppen el-
lenkezőleg, egész más feladata van. 
Erre figyelmeztetnek Kósa László 
könyvének befejező  gondolatai: „Ön-
magában a népi kultúra, a századok- 
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kal ezelőtti zene divatja vagy a tör- kek ií jrafelmtiatatása, ápolása, a meg-
zsi művészet el ő térbe kerülése alig- becsülésiekre való nevelés hozzájárul-
ha oldhatja meg az emberiség tor- hat egy jövend ő  és otthonosabb vi-
nyosuló, súlyos gondjait, de az érté- álág megteremtéséhez." 

HÓDI ÉVA 

IRODALMI PÁLYÁZAT 
Ivo Andrić  halálának tizedik és Kosztolányi Dezs ő  

születésének századik évfordulója alkalmából az Üzenet 
szerkesztősége irodalmi pályázatot hirdet a hazai fiata-
lok (27 évesnél nem idősebb jugoszláv állampolgárok) 
számára. A középiskolások, egyetemi hallgatók és mun-
kásifjak IVO ANDRIĆ  vagy KOSZTOLÁNYI DEZSŐ  va-
lamely, tetszés szerint megválasztott novellájáról Írt mun-
kájukkal jelentkezhetnek a pályázaton. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

A pályázat jeligés. A résztvev ők borítékba zárt név-
vel és pontos címmel igazolják szerz őségüket. 

A pályaműveket három példányban, ritkán gépelve 
(egy oldal 28-30 sor) kell beküldeni az Üzenet szerkesz-
tőségének címére: Üzenet szerkeszt ősége, Irodalmi pályá-
zat, 24 000 SUBOTICA (SZABADKA), Trg slobode (Sza-
badság tér) 1. 

A . munkák terjedelme nem lehet nagyobb tíz gé-
pelt oldalnál. 

DÍJAK 

Egy első  díj •— 6000 dinár. 
Egy második díj — 4000 dinár. 
Egy harmadik díj — 2000 dinár. 

A díjak nem tartalmazzák a közlésért járó tisztelet-
díjat. 

A-szerkesztőség a díjazottakon kívül megvásárolja a 
további közölhető  pályaműveket. 

A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG 

A zsűri tagjai: Dudás Károly író, Juhász Géza kriti-
kus (elnök) a Sóti Irén tanár. 

]HATÁRIDŐK 

1. Beküldési határidő : 1985. szetember 10. 
.2. A bíráló bizottság határozatát az Üzenet 1985. ok-

tóberi számában tesszük közzé. 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 32. KÖTETE  

PATÓ IMRE  

'  ~éirő ~-'  Jéfre 

reperiór1111'14a  

Új műfajjal gazdagodott az Életjel Könyvek soro-
zata: 32. köteteként egy egykori szabadkai irodalmi he-
tilap, az 1934 áprilisában indult Hétről-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 bevezetőjében, 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 felel ős szerkesztője és kiadója.  

Jóllehet a Hétről-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 č ićtyal, Gustav Krklec-
cel, 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 művelődési éle-
tünk öt évtizeddel ezelő tti szakaszát.  




