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HORNYIK GYÖRGY 

KÉT HÁBORÚS TÖRTÉNET 

FUVARDÍJ 

A meggypiros luxuskocsi puhán megállt a nagykapu el őtt, a napszemüve-
ges vezető  szirénázni kezdett. Rövid szünetet tartott, aztán türelmetlenül 
többször is tülkölt, mire az anyja nagy nehezen kitárta a nagykaput. A 
limuzin nesztelenül suhant végig a betonsávon egészen a garázsig. A nyur-
ga fiatalember kiszállt és hanyagul becsapta a kocsiajtót. Körülnézett: 
a nagy ház körül a gyönyörű  pázsit szelíden virított a napverésben, a bok-
rok, a díszcserje szabályos vonalban, gondosan metszve-nyírva, a beüvege-
zett veranda oszlopairól vadsz őlő  csüngött alá és meg-meglebbent az enyhe 
délutáni fuvallatban. 

Megindult a bejárat felé, de az apja leszólt a verandáról: 
Itt vagyok. 

Felment és leült az egyik fonott karosszékbe, szemben az apjával. Az 
öreg arca árnyékban volt, nem látta jól, s ezért levette a napszemüvegét. 

= No, mit mondott? 
Megveszi, de csak két hónap múlva bír fizetni — válatszolta a fia. 

Gáspár egy botot faragott a régi t őrkésével, amelyet még legénykorá-
ban vett a vásáron. Nagyon szerette ezt a kést, mindig magával hordta, 
bárhova is mentek, még a templomba is magával vitte az ünnepl ője belső  
zsebében. 

És a foglaló? — az öreg nem nézett fel. 
Itt van — vett el ő  a dzsekijéből egy nagy rózsaszín borítékot és az 

apja elé tette. 
Megszámoltad? 
Meg. 
A papír? 
Az is a borítékban van. 

Gáspár letette a t őrkést, a borítékból kivette a nagy köteg pénzt, 
meg egy papírívet. Miután gondosan elolvasta, a pénzzel együtt vissza-
tette a borítékba. 

— Vidd be az anyádnak, tegye el — mondta, és ismét faragni kezdte 
a botot. 

A fia nem mozdult, az apja kezét nézte: az ormótlan t őrkés fürgén 
kacskaringózva, ügyesen faragta a kemény meggyfabotot, soha nem lá-
tott cikornyákat kanyarított, leveleket, indákat, apró • megnevezhetetlen 
mintákat. 

Mondja, apa — szólalt meg hosszú szünet után —, mért kell ne-
künk innen elmennünk? 

Az öreg nagy sokára válaszolt: 
Mért, tán sajnálod? 
Sajnálom. 
Mit? 
Mindent. A falut, mert itt születtem, a házat a kerttel, a baráta-

imat, az ismerőseimet, mindenkit ... Én itt szeretek... 
Mennünk kell. 
De miért? 
Megmondtam: Lidi tovább tanul az egyetemen, ažért. 
Innen is járhatna. 
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Meg a zongora miatt is. 
Két zongorája is van, egy hosszíj meg egy pianinó. Hogyhogy a 

zongora miatt? 
Azt is folytatni akarja az akadémián. 

A fiú nyelt egyet. 
Apa, ha lehetne ... én mindennap beviszem Lidit a városba a ko-

csimon, meg vissza is hozom, csak maradjunk itt ... 
Nem lehet. Mondtam: mennünk kell. 

A. fiú hallgatott. 
— Ne sajnáld te ezt itt — folytatta az Öreg. — Itt már nagyon 

.•irigyek ránk a faluban. Irigyek ... Már a községházán is firtatták .. . 

Mindez meglesz nekünk ott a városban is. Majd .a kertvárosban veszünk 
egy ugyanilyen szép házat, kerttel. Szép pénzt kapunk ezért — villantotta 
a szemét a fiára, aztán megint a faragásba mélyedt. 

A fia egy darabig még üldögélt, aztán magára hagyta. 
Gáspár tovább faragott, a t őrkés olykor-olykor egy napsugarat vil-

lantott a szemébe, úgyhogy szinte belesajdult. A keze iás elfáradt a ke-
mény markolástól. Nem úgy, mint ... harminc évvel ezel őtt, azon a tava-
szi éjszakán, a Tisza közepén a ladikban. 

Éjfél után két óra volt — Gáspár megnézte a zseblámpa fén.yén:él a 
zsebóráját —, amikor a töltés fel ől neszezést hallottak. 

Jönnék — mondta Péter, és eloltotta a zseblámpát. 
AA léptek közeledtek. Gáspár a jövevény elé lépett. 

Egyedül.? — kérdezte suttogva. 
Az asszonyt és a gyerekeket elvitték a németek, még délután. 

Úton. voltam, amikor meghallottam. 
Akkor mi lesz? — kérdezte Péter. 
Egyedül megyek. Odaát ismerek egy ügyvédet, az majd kimenti 

őket — mondta a hórihorgas jövevény lihegve. Egy kisebbfajta tarisznya 
volt a vállán. Vékony alakja beleveszett a homályba. 

Jó, de a fuvardíj marad öt személyre, ahogy megalkudtunk - 
vette fel az evezőt Péter. 

— Jó, jó, csak gyerünk. 
Nem úgy van az — szólt közbe Gáspár. — El őre kell fizetni. 
Jó — mondta a jövevény és levette válláról a tarisznyát. — Van 

• lámpájuk? 
Péter meggyújtotta a zseblámpát és fél tenyérrel leárnyékolta. A 

jövevény kibontotta a tarisznyát: néhány kend őt kotort elő  belőle, majd 
_egy, dobozt. Kinyitotta és a zseblámpa gyenge, hunyorgó fényénél kiszá 
molt húsz aranypénzt Gáspár markába. 

Ennyi vált? — kérdezte. 
Ennyi — mondta Gáspár, és továbbra is a dobozba bámult. 
Itt van még kettő, csak gyerünk gyorsan — nyomta a kezébe a 

két aranyat, majd összehúzta a tarisznya száját és megindult a folyó felé. 
Ők ketten követték. 

A parton, a nád között feketéllett a ladik. Csendesen vízre húzták, 
aztán mindketten evezni kezdtek. A jövevény el őttük ült a csónak köze-
pén egy szál deszkán. 

- A ladik csendesen siklott a párás, szürke vizen, olykor egy-egy kisebb 
jégtábla ütődött az oldalához. Körös-körül mindenütt csend volt, csak a 
ritkán zajló jég beszélgetett a folyóval. 

A Tisza közepén járhattak, amikor Gáspár felemelte az evez őt és le-
sújtott. A ..  jövevén3u hangtalanul összecsuklott, a tarisznyája elébe esett a 
csónakba. Péter el őrelendülő  keze megállt az evezővel. . 
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Mi az? Mit csinálsz? 
Hallgass — szólt rá Gáspár. — Vigyázz a tarisznyára. 

Az ájult utashoz kúszott és fülét a melllére szorította, aztán el ővette 
a tőrkését és a szíve táján belevágott a mellébe .egyszer, kétszer, három-
szor. Megfogta a derekánál, a csónak széléhez nyomta és belefordította 
a vízbe. Péter verejtékezve hallgatott, két kezével a tarisznyát szorongatta. 
Gáspár egy darabig a vízbe bámult, aztán megragadta az. evez őt. 

Fogd te is — förmedt rá Péterre. 

A part közelében Péter megszólalt: 
Mért tetted? 
A tarisznyáért — evezett tovább Gáspár. 
Gondolod, ]rogy ...? 
Tele van arannyal, ékszerrel . 
De hát te ... gyilkoltál! — mondta ki rekedten Péter. 
Na és? Háború van. Hányan gyilkolnak ilyenkor! Meg aztán.. 

ez. egy zsidó kereskedő  volt, soha nem dolgozott úgy, mint mi, és látod, 
mennyit összeharácsolt ... No evezz — mondta és a vízbe köpött. 

A ,parton Gáspár lemosta a t őrkését, aztán a csónak belsejét ;  majd 
kimeregette belőle a vizet. Beljebb a nádasban zseblámpa fényénél meg 
vizsgálták a tarisznyát: rengeteg ékszer és aranypénz volt benne. Elásták 
jó mélyre, az evezőket is elrejtették és megindultak fel a töltésen, a falu 
irányába. 

Te ... te, biztos vagy hogy... 
Mi hogy? — kérdezte Gáspár. 

— ... hogy nem maradt valami nyom? 
Nem maradt semmi nyom — mondta Gáspár és megrántotta a 

nadrágszíját. 
. 	A Tisza felől csak a nádas zúgása hallatszott, meg a jégtáblák tompa 

morajlása. 

AKASZTÁS  

Még csillogott a harmat az árokszélen, amikor beért a faluba. Ütemesén 
lépkedett a téglajárdán, mint a menetoszlopban, feszesre fogta a - hátizsák 
szíját és ki-kihúzta magát, ha valaki feltűnt vele szemben az utcasarkon 
Kevesen voltak még az utcán, csak az úton zörgött el .néha egy-egy pa-
rasztszekér. A falusiak mentek ki a határba. Némelyik bakon ül ő  paraszt 
ráköszönt vagy odakiáltott neki. 

A főtéren, a templommal szemben megállt és széjjelnézett. A köz-
ségházán csillagos zászló, a templomkert ugyanolyan ápolt és árnyas, mint 
két évvel ezel ő tt, amikor utoljára látta, odébb a malom el őtti térség. most 
üres. Még korán van. 

Leült az egyik kispadra, maga elé tette a hátizsákot, rágyújtott. Rög-
tön köhögés fogta el úgy, hogy belenyilallt a tüdeje. A régi seb, gondolta, 
amit egy évvel ezel ő tt kapott egy összecsapásban éppen egy ilyen templom 
előtt, valahol délebbre innen. 

Elmerengve nézte az ébred ő  falut. Idő  múltával egymás után -  nyíl-
tak a nagykapuk, szekerek döcögtek ki rajtuk és . fordultak ed. a földek 
felé, itt-ott felt űnt egy-egy kend ős parasztasszony, kapával a vállán, kis-
lányok kezükben kék tejeskannával, egy dzsip befordult a községháza ud-
varára, aztán két teherautó húzott el el őtte hatalmas porfelhőt verve. 

Mélyen beleszívott a cigarettába, megint köhögött. Ezt sem szabadna, 
az orvos is Mondta, de iiába, a dohányról. nem tud leszokni. Most. is . .elszív 
három -négy dobozzal naponta, köhög is tőle erősen, a tüdeje is nyilall, 
sajog, mégis. Legyintett. 
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Ki maradt meg a régi jó barátok, ismer ősök közül? Stevo, Miloje, 
Pista, Konrád? Mi lett velük? És a többiek? Semmit sem hallott a falu-
járál a két év alatt, amíg oda volt. És ők sem róla. No most majd 
kiderül. 

Eltaposta a cigarettát, felvette a hátizsákot, és elindult a háza felé. 
A. főutcáról lekanyarodva két közre állt a háza ugyanúgy, ahogy utoljára 
látta azon a hajnalon, amikor elment: vakító fehérre meszelve, tiszta ab-
lakokkal, csak a kerítést kellene egy kicsit megfoltozni. 

Benyúlt a kiskapu fölött, rátapintott a kulcsra, kizárta a kaput. Bobi 
farkcsóválva, boldog ugatással rontott rá, majd feldöntötte. Megveregette, 
megsimogatta a fejét, marokba fogta a pofáját. 

Az ugatásra megnyikordult a hátsó udvar lécajtaja: az asszonya volt. 
Letette a kezéb ől a vödröt és elébe rohant. Sokáig ölelték egymást szót-
lanul. Az alacsony, vézna embernek nedves lett a szeme. 

Megjöttél? — itatta fel a könnyeit köténye sarkával az asszony. 
— Meg — mondta rekedten. 

Végleg? 
Végleg. Leszereltem — lépett el őre a konyha felé Branko. 

Leült az asztalf őre, a megszokott helyére. 
Éhes vagy? — kérdezte az asszony, miközben a tüzet élesztgette. 
Éhes is, meg fáradt is. 

Szalonnát, kolbászt, hagymát tett elébe, meg kenyeret, jó házi ke-
nyeret és leült melléje. Szótlanul ettek. 

Amikor befejezte, megtörölte a bajuszát és rágyújtott. 
Dragan? 
Az öcséd itt lakik nálunk. Elvált a feleségét ől és ide hívtam. Baj? 
Nem baj. Majd megleszünk — mondta. — És a szomszédok? 
Miloje is béállt a partizánok közé, mint te, Pista .  itthon van,. dol-

gozik. 
Stevo? 
Elvitték a németek. Nincs hír róla. 
És Konrád? 
Ő t meg a partizánok vitték el, mert német. Azt mondják, Belgrád-

ban van, egy táborban. . 	. 
No, majd utánanézünk — állt fel az asztaltól. — Vesd meg az 

ágyat. Estig ne költsetek — lépett be a hátsó szobába. 
A szomszédok, ismerősök délután egymásnak adták a kilincset, de 

az asszony csak a konyhában ültette le őket és kérte, fogják halkra a szót, 
mert az embere alszik. 

Gyertek el holnap, akkor láthatjátok — mondta. Még a sógorának 
sem engedte, hogy felköltse. — Majd beszélsz vele estére. 

Este hat ára tájban ébredt. A konyha már meleg volt, az ablakok 
lefüggönyözve, a sarokban nagy dézsa, a t űzhelyen forrt a víz. Beállt a 
dézsába, az asszony lemosta. 

— Mi ez. itt? Ez a forradás? 
Operáció. 
Mitől? 
Tüdőlövést kaptam. 
És mégis cigarettázol?! — kérdezte az asszony, miközben tovább 

sikálta. • 
Abba ne szólj bele. Az az én dolgom. 

Megtörölközött, fehérneműt váltott, aztán bement á. kamrába és ki-
Iiözótt egy üveg pálinkát. Az asztalf őré.ült,;el ővetite, a dóznit 

Poharat — mondta az asszonynak. 
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Az asszony elébe tette. Töltött, ivott. 
Kié az a bödön ott a kamrában? 

Az asszony kerülte a tekintetét. 
Azt kérdeztem: kié az a bödön a kamrában? 
Az Iilonáéké — mondta az asszony. 
Mit keres az itt? 
Dragan hozta. 
Minek? 

Az asszony vállat vont. 
Nem tudom. Kérdezd meg t őle. 
Hozott valami mást is? 
Hozott. Két paplant meg két párnát. 
Meg? 
Meg valami szerszámokat Konrádtól is. 
Ilonáékkal mi van? 
Be voltak zárva két hónapig, de aztán kiengedték őket. Most itt-

hon vannak. 
Hallgattak. Az asszony kés őbb kiment megetetni. 
A konyhában csend volt, csak a vekker ketyegése hallatszott. I-Iall-

gatagon ült, ivott és egymás után szívta a cigarettákat. 
Nyikordult a kapu, megérkezett 'Dragan. A behemót férfi kitör ő  

örömmel szorította magához a bátyját. 
Gyere csak — mondta Branko až -öccsének és kiment a kamrába 

Felkattintotta a villanyt. =-- Ez a bödön nem a miénk. Kié? 
Dragan zavartan hallgatott. 

Kié? — emelte fel a hángját. 
Ilonáéké — mondta Dragan . dadogva. 
És minek hoztad el? 
Gondoltam .. . 
Mit gondoltál? 
Gondoltam, hogy ... hogy úgyis elvitték őket ... 

— És? 
És .... ne vesszen kárba. 
És a paplanok? Meg a párnák? 
Azokért is kár lett volna. 

Az alacsony vézna ember egy kis szünetet tartott. 
Most már itthon vannak — szólalt meg vészjósló szelídséggel. 
Nem kérték — mondta az öccse közömbösen. — Meg egyébként 

is, ők magyarok. Mi közünk hozzájuk? Nem a mi fajtánk. 

— De a kurva istenit az anyádnak! — ragadta meg két kézzeQ az 
ingét az öccsén. — Hát milyen fajzat vagy te? Hát ezért harcoltunk, mi? 
Ezért kaptam én tüd őlövést, mi? Nem a mi fajtánk? Nem, persze hogy 
nem. De a szomszédom már harminc éve, érted? Érted, te tulok? És Kon-
rád is a szomszédom, meg mindegyik falumbéli? Érted, te állat? 

A behemót megpróbálta kiszabadítani magát, de a vézna ember mar-
kai acélbilincsként szorították az ingét. Moccanni sem tudott. 

Te ... te Branko, részeg vagy! 
Részeg a jóanyád — ordította a bátyja. — Én ilyesmit még része-

gen sem tettem volna. Szégyelld magad — mondta és az öccse arcába 
köpött. 

Dragan ütni próbált, de a bátyja megel őzte: iszonyú erővel az arcába 
vágátt, úgyhogy az a falnak tántorodott Ismét két kézre markolta az in-
gét és az arcába hajolva a szeme közé sziszegte: 
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Most fogod• a bödönt, a paplanokat, a párnákat és átviszed ahhoz, 
akié. Meg a szerszámokat is. Érted? 

Nem viszem. 
Nem? 
Nem. 

A vézna ember villámgyorsan kötelet rántott el ő  a sarokból és meg-
kötötte az öccse kezeit. 

Még egyszer kérdezem: viszed? 
Mondtam már, hogy nem. 

Egy másik kötelet vett el ő, a végét átvetette a mennyezeti gerendán, 
majd hurkot csomózott és az öccse nyakába vetette. Dragan kimeredt 
szemmel bámulta, szó nem jött ki a torkán. 

No? — húzta meg egy kissé a kötelet. A hurok megfeszült az 
öccse nyakán. 

Nem — mondta az öccse és' kiáltani akart, de a bátyja most már 
teljesen megfeszítette a kötelet, majd lassan ráengedte testének egész 
súlyát. 

A behemót levegő  után kapkodott, hörgött, homlokát kiverte a verej- 
ték, szeme kidülledt. A vézna figyelte, de a kötelet nem lazította meg. 

Két perc múlva a nagy test lehanyatlott, az arc, a száj elkékült. 
Branko meglazította a hurkot és nézte az öccsét, ahogy lassan magához tér. 

Vizet! — szólalt meg alig hallhatóan. 
Előbb mondd meg: viszed, vagy nem? 
Viszem. ,  Vizet! — könyörgött az öccse. 
Hozz egy pohár vizet — szólt ki a kamrából. 

A felesége majd kiejtette a kezéb ől a poharat, amikor meglátta őket 
a kamrában, Dragant kötéllel a nyakában. 

Mi az? Mit csináltál? — fordult az urához. — A saját testvéredet? .. . 
Ebbe ne szólj bele. Ez az én dolgom — mondta _Branko, és le-

vette a kötelet az öccse nyakáról. 

Kosztolányi Dezs ő  ` ' ' 	• lVlostán siínés' tintákről álncođonž 



ZÁKÁNY ANTAL 

HAJNALI IMA 

Vidd e1, lomb, 
a gondolatomat, 
szerda hajnalán 
pirosló derűben fogant, 
szemem mozduló 
réséből kiröppenő  
első  gondolatgalambot! 
Vedd Szárnyadra, 
isteni páfrány lombja, 
hogy földre ne essék, 
ne a köves útra, 
amelyet belehelt az éj, 
gonosz szándék rongyai 
érintettek, 
részegek leokádtak, 
káromlók leköptek, 
s lerandítottak az ebek. 
Páfrány, páfrány, 
szépséges angyal szárnya, 
most ez egyszer segíts, 
most ez egyszer 
ne hagyj magára lelket, 
ne kövess el 
vétket most ez egyszer, 
páfrány, 
dajkája harmatnak, 

pillének, fuvalomnak, 
egy tiszta galambon segíts! 
Páfrány, édes szerelmem, 
szeretésre termett 
ringató ölelkezés, 
te veretlen 
kicsi gyermek lelke, 
most leltem rád 
látó szemmel el őször 
őszi hajnal 
piros vizében fürödve, 
és úgy szeretlek, 
hogy ebbe 
a kimondott szó belehalna, 
s hamuvá lobbanna a csók; 
szeretlek minden 
vackát elhagyó élet helyett, 
te földbe kárhozott, 
zöld Istenség, 
szeretlek most minden miatt, 
a fehér gondolatgalamb miatt 
áldalak igen, igen, 
páfrány, 
te minden élet reggelének 
első  ékessége ... 	• 

ámen 

EMBER NEVE, MIVÉ LETTÉL? 

Amikor azt mondom: kenyér, 
amikor azt mondom: só, 
szentesülj eggyé, 
éledj fel te halottaidból: 
lelke és teste 
a tiszta ember nevének, 
te a káromló Föld 
csacsogásából 
hajdan sarjadt virág, 
legelsőbb hozsánna, 
Nap, és csillag látta, 
Nap, hold és 
csillag hallotta első  Ének! 
Támadj föl, 
amikor az mondom: 
só, 
amikor az mondom: 
kenyér, 
támadj föl halottaidból 
embernek neve, szelídsége 
volt földindulásnak, 
égdörejnek,_ 
és szenteltess meg - 

békességgel, 
piros virradattal, 
harmattal és madárszóval. 
Embernek neve, 
tanúja s szószólója 
mindenkinek, hét 
pecsét átkával 
bezárt értelem, épp 
azért, mert te vagy 
az egyetlen mindenfeledés --
emlékezned kellene még 
arra, hogy a 
legtisztább jelbeszéd is 
te voltál egykor, hisz 
veled váltott szót el őször 
a Föld és az Ég! .. • 
Szép szózata 
ki voltál a csöndnek, 
látó s vigyázó 
szeme minden sötétségnek, 
mélységnek, magasságnak,. 
Idő  kezéb ő l kihullott Mag, 
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te legelső  Élet — 
tiszta fészkedb ől kiesvén, 
mivé lettél 
sötét embernek neve: 
naplelkű , 
első  eszmélet-fecském!? ..  

Mivé lettél, mivé lettél, • 
ember neve: 
rettegés meg nyomorúság! 
Mi vagy te, és ki vagy te, 
hogy tűzzel-vassal 
állod el az Élet útját ...?! 

HOLNAP 

Baj van a türelemmel, 
baj van a szívvel is . . 

valami reng, 
valami készül 
idebenn .. . 
Péntek naptelte után 
talán már nem fogunk kezet .. . 
S nem én 
mondom majd: 
„Kerülj beljebb, jövevény! 
Hozott Isten, idegen ..." 
Üzentem neked — 
látogass meg, 
éjfélig, délután öttől, 
kivételesen, 
idő  előtt... 
Búcsúznám t őled, előre, 
kincsek rejtélyes őrzője, 
ahogyan az anyaföldtő l 
búcsúznak a kincskeres ők .. . 
Ha nem igaz a jóslat, 
hogy négy és fél 
milliárd reménység 

reszket a szárnyaid alatt 
(s annyi a koporsók 
száma is „hét 
angyaloknak 
hét csapási után"), 
vesd ki rám a sorsot, 
a sokaságból legyek 
az egyetlen, aki tudja 
előre, ki vagy te, Holnap, 
š hogy péntek naptelte után 
mi lesz veled . . 

Holnap, Holnap, 
te örök, 
hitetője vaknak, 
csábítója bolondnak, 
látó bölcsnek 
semmiség — 
ne fesd a falra az ördögöt —, 
hozd magaddal, ha jössz, 
péntek napteltével 
titkos zsoltárkönyved, 
s mondj belőle értem 
egy pogány szent misét .. . 

A MAGÁNY 
Varga Juliskának 

A Magány, amely 
a dió héjában lakik, 
ismeri a Magányt, 
amely a Mennybolt 
nagy kagylójában hallgat, 
s a lelkek közt id őz. 
A szívem nyugtalanabb, 
mint azel ő tt volt, 
ahogy a pusztán 
hangosabbak a varjak, 
mert itt van már az Ő sz . . 

és mert ebben a két 
magányban egyszerre élek 
s nem tudom, melyik élet 
fáj nekem jobban, melyik 
a kezdet, melyik a Vég. 
Hisz mindkét börtön 

egyformán erős. 
Noha a szív, ha fáj, 
csodákra képes — 
mondják —: kérdez 
és titokra válaszol, 
ám nem hagyja közel menni 
gondolat-seregéhez 
a szívet az Isten, 
ki minden börtönért felel ős .. . 
Ébren vagyok, de 
hiába is kérdezném a fáktól, 
mit bújtatnak 
a lombok, 
mit rejteget a rög. 
A titokról szólani fog 
a két Magány önmagától, 
amikor majd elalszik a Föld... 
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A kis kutya 

A BÖLCSESSÉG ÜZENI 

A bölcsesség üzeni: 
nem szabad feledni 
az emberharapást, 
s mint kavicsokat a gyerek, 
úgy kéne gy űjteni 
minden rúgást, ütleget 
és áldani minden átkot. 
Ezért hát pihenj, 
megtorló fahasáb, 
csendesüljetek, ütlegek, 
viruljatok pirosan 
ti, sápadt orcára ültetett 
pofon-tulipánok! 
Uram, Bölcsesség, 
te egyetlen híd 
a harag és békesség között, 
mondd, mi jöv ő  , 
vár arra, kit 
gonosz szemtanúk 
láttára marnak az üldözők; 
ki nem a kenyért ől tanult —  
s kinek egyetlen barátja: a kő  .. 
Bölcsessé, Uram, 
tudjuk mind a ketten,  

hogy erény ma a vétség, 
s háborúságban jeles 
időkben lehet 
a békejobb kivételes, 
szívbéli szépség, 
ezért, legyél a követem .. . 
Üzenem a gaznak, öreg: 
„Egykor majd, egy másik 
engesztel ő  és tiszta 
életben ütlek kenyérrel vissza, 
addig őrzöm fejem alatt a követ!" 
De addig is, kín a kín ... 
Mert nem tud 
mit tenni a szív, 
mint csodára várni 
(mit is tehetne mást?), 
amíg lét és nemlét között 
töprengve ácsorog, 
s közben a rossz gondolatrögök 
alól kéj egy baljós sejtelem: 
félek, szeretlek, Gonosz, hisz 
te vagy a Végzet kezében 
a kalapács, 
amellyel engem emberré kovácsolt. 

Kip-kop köveznek 
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KÉZFOGÁSOK  

ALEKSANDAR VU ČO 

ES ÍGY, TOVÁBBI KÁBULATOK 
(RÉSZLET) 

. A helyiség túlméretezett, de az úszó szem ű  Embert nem láttam. Lehet, 
hogy a felhalmozott bútorzat miatt, amelyben túltengenek a magas tám-
lájú fotelek, s az illet ő  talán, háttal fordulva, ott ül valamelyikben, vagy 
túlságosan is messze van, egészen a mögött a faragott íróasztal mögött, 
kétoldalt a kis, stilizált Wertheim-kasszákkal, ám az sincs kizárva, hogy 
fejét valamelyik asztali lámpa óriási erny ője takarja el. 

E pillanatban a levágott tyúk ugrása: ő  bontakozik ki a legközelebbi 
fotelből, s ellőzékenyen áradozva közli velem, hogy én vagyok az els ő , aki 
belépve a gyönyörűséges kabinetbe, elámul, „de így van ez — kinek-kinek 
érdeme szerint'. 

Arcizmai szeme mozgásával ellentétesen rándultak, jobb keze ujjait 
pedig végighúzta bal tenyerén, mintha egy eltakart kártyalapot'szemlélt 
volna. 

Csak meddig; meddig fog ez tartani? — jajdult fel szinte, fejét 
a válla közé húzta, és a jövendő  bizonytalanságával szembeni tehetetlen-
ség jeleként széttárta a karját. - Mert egy ilyen országban, mint a miénk, 
az embernek sárkányfeje és rókateste kell hogy legyen, hogy egészben 
juthasson át az uralkodó masinérián. Ülj le, kérlek — tessékelt, és párjá-
nak ültetett maga mellé a kétszemélyes b őrkanapéra. 

Arca sötét, leforrázótt, láttam, szeme villog, repes, hangja iszapos, 
megállás nélkül, gáttalanul áradó: 

Megváltoztam, ugye, de emlékszel-e •a cannes-i kollégiurrtr.a meg 
arra a kis tisztásra a tengerparton, meg amikor rugdostuk a labdát, és 
beszállt a tengerbe, én meg anyaszült meztelenre vetk őztem, beugrottam, 
de apály volt, s a labdát sodorni kezdte, s egészen a sétány k őpereméig 
kellett úsznom, mert a labda csak ott 'állt meg, a legalsó lépcs őfokon, s 
emlékszel-e, hogy akkor felvettem, s ahogy voltam, kiléptem •á sétányra, 
ó, micsoda szégyen! Rengetegen voltak: az asszonyok sikoltottak, a fér-
fiak tiltakoztak, másnap pedig az igazgató összehívta mind a szerb gye-
rekeket, és beolvasott nekem: „Vous n' avez pas honte, en temps de 
guerre ...", bőgte, mint a kecske, és egyedül csak te vettél védelembe; 
olyasvalamit mondtál, amit senki sem értett, de voltak diákok, akiknek 
könny szökött a szemükbe, és természetesen minden jól végz ődött, em-
lékszel ugye... 

Félbeszakítottam: 
Azért jöttem, hogy... 

Vállon ragadott, meglökött, majd higgadtabban, szinte nosztalgikusan 
folytatta: 

Ne törődj vele, semmi az ... Ellágyulok, ha olyasvalakire futok 
rá, aki ismeri a múltamat. Emlékszel például arra a te farkaskutyádra 
a hegyen? Rég volt, még a háború el ő tt. A kutyáknak a vérükben van, 
hogy rárohanjanak a gazemberekre, a szemétkihordókra, a koldusokra .. . 
Akkortájt a csatorna mellett laktunk, s elmentem hozzád diót törni, s 
az a kuvasz majd széjjeltépett. S egyszer bajba is keveredtem volna, 
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11a nem nyomod a kezedet a pofájába. Egy álló hétig kötést hordtál, 
emlékszel ... És most nézd meg ezt a két kasszát, balról — a reprezentá-
ciós alap, jobbról — bizalmas iratok. Mit tehetünk — ilyen az élet; há-
ború, Albánia, szerb érettségi Vorepban, jogi egyetem Lyonban, írnokos-
kodás, majd szerb Valentino, a nagyzolás mestere. Ez juttatott a fels ő  
tízezer közé. Hallucinálni kezdenek, rám rohannak, ha megjelenek a sza-
lonban. Térülök-fordultok, s ismeretség az elnök úrral, akkor ott volt 
még a pénzügyek vezetője, mindig harmadik vagyok a pókerban, tetszett 
neki, hogy a gyönge kártyáknál is úgy jár a szemem, mintha ászokkal 
.lenne teli a markom. Áthelyezett a minisztériumba, és summa summárum: 
Ő  = az elnök, én meg — a kabinetf őnök. Csak meddig ... — hallgatott 
el szomorúan. 

Kihasználtam a pillanatot, hogy közöljem vele, mi járatban vagyok. 

Torkából nevetve: 
— Mi hasznod az én közbenjárásomból? Az egész Belgrád ismer. Tégéd 

is, meg a családodat is. De ha már annyira odavagy érte — megnyomott 
egy gombot, hivatalnoknő  lépett be —, vonalat Prutkóval! — Csengetett 
a telefon, felvette a kagylót. — Ide figyelj, Prutko, egy barátom megy hoz-
zád, nehogy elgáncsold .. . 

Már az ajtó elő tt állunk: 
Köszönöm — mondtam. 
Ugyan már, de mi hasznod ebből a firkálgatásból! Nézz meg en-

gem. Csak ... „jönnek majd mások, és ott fogják kezdeni, ahol én kid ő l- 
tein", olvastam valahol. 

A CENZÚRA 

ELSŐ—MÁSODIK KETTŐS SZÁM 

Amikor beléptem a cenzori terembe, az volt az érzésem, hogy a 
végtelenségig oldalra dől. Prutkót nem találtam benn. 

Ebben a pillanatban ment el a kabinetf őnökhöz — mondták ket-
ten-hárman egyszerre. 

Különös, épp onnan jövök — mondtam. 

A legközelebbi megfogott, és felkínálta Prutko helyét: 
Üljön föl, és várja meg, néhány percen belül vissza fog jönni. 

Két falépcső , kis. emelvény, párnázott szék. Leültem, s úgy t űnt, hogy 
még a percek is megálltak. Lehunyhatatlan szemekkel nézem: hosszában 
a falak mellett madzaggal átkötött csomagok: újságok, folyóiratok, id ő-
szerű  kiadványok. Mindegyik csomagon zsíros, vörös vonás, mázolókefével 
kenve. „Áthúzott, gúzsba kötött gondolatok és vágyak várakoznak arra, 
hogy a tűz minden nyomukat elhamvassza", gondoltam. S az emberek? — 
Két lépcsőfokkal lejjebb ülnek, hierarchikus usus és f őnöki ellenőrzés 
mindent átfogó lehetősége szerint. A fejek, mélyen lehajtva, vadásznak 
valamit a számomra láthatatlan szemükkel. S azok a hosszú és vastag 
két színű  ceruzák, mindkét végükkel gondolatokba merülten! Egy fordulat 
a fej felett, és a hegyük a láthatatlan elkobzott után nyúl. Nyolcan van-
nak ezek a cenzorkeselyűk, külön-külön asztalnál, és nyolc dárdás kéthe-
gyű  ceruza. Auditatív fásultság. Távolléte a legcsekélyebb fájdalomnak 
vagy örömnek. Nyoma sincs a gépies mozdulatokból ered ő  bágyadtságnak. 
A megmerevedett fejek mintha ugyanattól a kórtól szenvednének. Az 
élet egyetlen jele, ha egy ceruzavonással kitépik az áldozat agyát, és pa-
pírkosárba vetik. 

Nem vettem észre, hogy Prutko hogyan és mikor jelent meg. Csak 
akkor figyeltem fel rá, amikor a terem üres közepén körbe kezdett forog-
ni, hasonlóan, mint • a kutya, amikor a tulajdon farka után kapkodva 
kínlódik. Amikor meglátott az asztalnál, odarohant, bemutatkozott, s a 
térdemen tartott táskámra mutatott: 

Ezt a legkönnyebben négyszemközt intézhetnénk el a különszo-
bában. 
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A helyiség felét, ahová bevezetett, egy közönséges vaságy foglalta el. 
az egyik sarokban szék, a másikban kávéf őzőkészletes polc, a harmadik-
ban létra és néhány odavetett különböz ő  nagyságú lakat. 

Felém tolta a széket. Ő  az ágyra telepedett: 

No, majd itt nyugodtan ... Nem láthat, nem hallhat bennünket 
senki. Borítsa ki a táskát, ide mellém. 

Egyenként kézbe vette a kéziratokat, megnézte az aláírásokat. „Ó, 
hát igen, hát persze", szakadt fel bel őle a sóhajtással együtt. Három végül 
a kezében maradt, a többit visszatette a halomba. Elolvasta őket, előbb 
figyelmesen, majd az olyan ember pillantásával, akinek nem kell sokáig 
fürkésznie azt, amit keres, „hm, hm, c-c, c-c", és még valami az apró 
köhintések és a gégében reked ő  mássalhangzók között. Felvetette a pil-
lantását: 

Az első  szám? 

Igen, az első  szám. 

Nincs itt mit cenzúrázni — tette le a három kéziratot is a halom- 

ba. — Az általános szándékosság kérdése merülhet fel csupán. A dolgok 
mintha függöny vagy kulisszák mögött játszódnának ... Itt van a kutya 
elásva. 

Nem értem pontosan. 

Nagyon jól tudja maga, hogy mit akarok mondani; hogy a ma-
guk folyóirata, pontosabban a maguk tevékenysége veszélyezteti-e társa-
dalmunk rendjét, az csak ezután fog elválni ... Természetesen szemmel 
fogjuk tartani. Különben meg vagyok győződve róla, hogy maga is azon 
a véleményen van, hogy a nemkívánatos mozgalmakat, ha csak gondolat-
ban kerül is rájuk sor, el kell reteszelni, le kell lakatolni, be kell tiltani, 
enyhén szólva. 

KITÉRŐ  

A szerkesztőséggbeli elvtársakat nem fogom megtalálni, az eredmé-
nyeket csak két-három nap múlva várják, és Sabajlát sem, mivel kés őn 
fog hazaérkezni. Az átvészeltekkel elégedetten szükségét érzem a magány-
nak, és az engedélyezett kéziratokkal teli táskával lementem a partra. 

Már jókora darab leszakadt a napból. Az emberek elfolydogáltak a 
városba, a város alatti térség olvadt és morzsolódott, a dereglyék eloltód-
tak, a vontatóhajó a parthoz simult, letúrta a homokpad peremét, belé-
legezte a homok ráncait. Az északkeleti siló felfeslett, válla lassan a tér-
dére zuhant. A bal párt füzei szalmaszálon át itták a tulajdon árnyékukat. 
A lassú centrifugára a Nap mennyezete zuhant. Minden mennyire félig 
levált, félig kuszált, félig elmerült! A tántorgó vizek összeforogva moso-
lyogtak, titkokkal és tapasztalatokkal teli. Majd mindkét folyó forrni 
kezdett, egymás torkát szorongatták. A várfalak mögött egy eleven lel-
ket sem látni, a fű  letaposva, a nyári szerelmesekt ől lehemperegve. A 
kétszeres hegy ekkor igyekezni kezdett, hogy a tet őket a salea csillámle-
mezeivel vonja be. A szabad szemhatáron olvas valami, amit nem lehet 
nyomban felismerni. Ki kell mereszteni a szemet, sokáig kell nézni, és 
néhány díszítő  mozdulatot kell tenni, hogy fel lehessen ismerni az izzó 
folyó izomzatát. Láva a sztyeppen? Sztyepp a láván? — A tájkép heliocentri-
kussá kezdett válni. 

Fellélegeztem. Növekedett bennem az igyekezet, hogy elhagyjam, át-
°ngedjem magam, ne mozduljak. A pihenés eloszlatta :az aggodalmat. Olyan 
volt ez, mint az önmagamon való elképesedés a peteburokban, miel őtt az 
anyaméhben megmozdultam volna. Éreztem, hogy létezem — minden és 
semmi. 
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KÖZLEMÉNY 

ÖTÖDIK—HATODIK KETTŐS SZÁM 

Az ebédlőben valamennyi szék foglalt volt, a nagy asztal peremét 
tenyerek takarták, az ablakok becsukva, hogy az üldözött szavak nehogy 
lépre menjenek a kémkedőnek. 

Kergetőztek a szavak a sűrű  levegőben, visszaverődtek a fallakról és 
a mennyezetről, az ablaküvegek megremegtek. És a szünetek rövid pillana-
taiban a vállakra és a fejekre hullottak, a kézfejek koszorújára, kiful-
ladt lélegzetünktől széthajtva a jegyzetfüzeteinkb ől kitépett lapokat, ame-
lyekre nem is volt mit feljegyezni; valamennyi jelenlev őnek világos képe 
volt arról, hogy mit kelii közölni a munkatársakkal és (jelenlegi vagy le 
endő) olvasóinkkal — tehát „ismerték a tényállást", és tudtak „mihez iga-
zodni". Azzal is tisztában voltak, hogy mit nem lehet nyilvánosan kimon-
dani, illetve az elgondoltbál és leírtból mit fognak majd üldözni s a bün-
tetés három lehetséges váltózata közül valamelyikre elítélni: születés el őtt 
a halálra, a kéz de- és a nyelv kivágására, halálra vagy félholtra botozásra, 
amikor az emberi gondolat és szavai az apró csonkítások tizenkettes vagy 
hatos sorfala el őtt vonulnak el, úgyhogy végül az el őkészített szövegnek 
csak a negyedrésze marad meg, ezópusi nyelvbe burkolva. 

Hárman ekkor a hálószobába vonultak vissza, hogy békén megfo-
galmazhassák a Közleményt. A várakozás lecsendesítette az ebédl őt; va-
laki kitárta az ablakot, a tekintetek gyöngédebbek lettek, hallani lehetett 
a rövid, szokásos mondatokat: „Hogy vagy? Mit csinálsz?" 

Még mielőtt remélhettük volna, a hálószobából kilépett a három 
fiatallember, egy fél ív papírral, amelyet mintha mindhármuk bal keze 
egyszerre nyújtott volna. S amit mondtak, az is három hangon szólt: 

„Csak ennyit lehetett úgy, hogy a kecske is jóllakjon, és a káposzta 
is megmaradjon. 

A papiros a legidősebbikük kezében maradt, aki közelebb lépett a 
fényhez, és olvasni kezdett: 

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLEMÉNYE 

A VALÓSÁGUNK e számának fed őlapján eddigi s néhány leendő  mun-
katársunk nevét közöljük. A névsorból kit űnik, hogy az együttm űködésre 
való felhívásunknak számos kiemelked ő  dolgozó eleget tett. Valamennyiü 
ket az igazi kulturális értékek megvédésére és az emberiség haladásának 
biztosítására irányuló munka fűzi egybe. Nem egy sz űk filozófiai, irodal-
mi vagy m űvészeti program köré gyülekez ő, zárt csoportról van itt szó, 
ellenkez őleg: a szerkesztőség azt várja, hogy munkatársainak tábora még 
inkább bővülni fog. Azért fordulunk most mindazokhoz, akik magukhoz 
közel állónak érzik a VALÓSÁGUNK törekvéseit, minden tisztességes szel-
lemhez, akiket személyesen nem tudunk meghívni, tekintet nélkül arra, 
hogy régebben szerepeltek-e közügyi dolgozóként vagy sem. Mindazok, 
akik úgy vélik, hogy hozzá tudnának járulni az itt kit űzött feladatok meg-
valósításához, tekintsék e közleményt őszinte felhívásnak az együttm űkö-
désre. 

A demokrácia megvédése és pozitív hagyományai fejlesztése elvének 
keretében — amely elv vitán felül áll — a szerkeszt őséget a cikkek közlé-
sekor nem sz űk és merev kritériumok vezérlik, kivéve, persze, az .alap-
vető  minőségi mércét. A szerkeszt őség tehát ha ez rajta áll — a KUL-
TURÁLIS ALKOTÁS SZABADSÁGÁT illet ően következetes marad. Az adott 
keretekben a szerkeszt őség nem tehet különbséget azok között az írások 
között, amelyek „közvetlenül" vagy „közvetve" valósítják meg kit űzött cél-
jukat: valóságunk értelmezését, a róla való tájékoztatást és a belőle levont 
helyes következtetéseket. 
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A szerkeszt őségnek els ősorban az írás tartalmát kell szem előtt tar-
tania, de ugyanakkor a társadalmi környezetre gyakorolt hatását is uz 
adott objektív körülmények között.. .A kett ő t nem lehet egymástól elvá-
lasztani. 

A szerkesztőség jelen levő  tagjai valamennyien elégedetlenek voltak. 
Akadtak, akik meg voltak gy őződve, hogy egy gyermeteg, saillós és kala-
pácsos vörös papírzászlócska hatásosabb lenne ezeknél az álcázott šzala-
moknál. A rendszeresebbek meg annak a meggy őződésüknek adtak kife-
jezést, hogy mélyebbre kellene nyúlni, és világosabban kellene megfogal-
mazni az értelmiségieknek a Népfront vonalán való tömörülése szüksé-
gességét. Mások meg azért orroltak, mert a Közlemény olyan emberek 
előtt is kitárja a kapukat, akik nem eredend ő  művészek, legkevésbé pe-
dig a művészi alkotás szabadságáért küzd ő  harcosok. Ezzel, szemben 
senki sem ellenezte a vázlatos Közlemény megjelentetését, mivel mind-
annyian tudatában voltak annak, hogy ma rés itt nincsenek adva olyan 
lehetőségek, hogy az ember közzétegye azokat az érzéseit rés gondolatait, 
amelyek dialektikus igazságukkal behatolnának a zord id ő  minden iszo-
nyatába, amelyben a világ ma él. 

BRASNYÓ István fordítása 

Részlet a szerz ő  emlékirat-trilógiájának (Omame; I tako, dalie omame; Omame, kraj) második 
könyvébő l (íNTOlit , Beograd, 1977). 

Múlt este én is jártam ottan 
	

Menj, kisgyerek 
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ÖR ÖKSÉG  

Búcsúztatók, évfordulók 

DÉSI ÁBEL 

ALEKSANDAR VU ČO (1897-1985) 

Eltávozott az utolsó nagy öregek egyike. A modern jugoszláv irodalom 
egyik nagy alkotója, az új és felszabadító irányzatok örök keres ője és 
inspirálója volt. Azok közé tartozott, akik a húszas évek közepét ől kezd-
ve — a modern francia irodalom és f őleg a szürrealizmus hatása alatt — 
megalapozták a modern irodalomnak azt az egyik lehetséges formáját 
és történelmi távlatát, amelyet ma is megújhodásra képesnek és példaadó. 
nak tekintünk. 

Aleksandar Vu čo és a többiek, akik a jugoszláv szürrealista csoport 
megalapítói voltak, valamennyien Franciaországban tanultak. Mindegyi-
kük jómódú belgrádi szülők gyermeke, több évet töltöttek Párizsban, ott 
fejezték be tanulmányaikat és onnan hazaérve nagykövetei lettek a francia 
kultúrának. Ez jellemezte e csoport legkiválóbb alkotóit: Marko Risti ć , 
Dušan Matić, Aleksandar Vučo, Koča Popović  szinte otthonosabban mo-
zogtak Párizs irodalmi és politikai életében a húszas és harmincas évek-
ben, mint az akkor még nagyon is balkáni légkörű  hazai városokban. 

E csoport írói pedig gondoskodtak arról, hogy a modern francia és 
angol irodalom legfontosabb m űvei, jelenségei már pár hónap múlva ott-
hon is ismert és a viták tárgyát képez ő  irodalmi problémává váljanak. 
A nyugat-európai irodalmi jelenségeknek ez a párhuzamos ismertetése, 
elemzése, megvitatása még ma is nagy teljesítménynek számít. 

Vučo, aki a párizsi egyetemen szerzett jogi doktorátust és aki iro-
dalmi munkásságában igen sokszor volt társszerz ője Dušarn Matićnak a 
modern irodalom új világképének a kialakításában, több jelent ős újdonsá-
got is meghonosított a jugoszláv irodalomban. 

Vučo a húszas évek végén és a harmincas évek elején megteremtet-
te a modern gyermekköltészetet Jugoszláviában. A humor, a groteszk, a 
játékos és a dolgokat játékosan kiforgató és kritikai szemmel megalko-
tott gyermekköltészetet teremtette meg. Abból a tényb ől indult ki, hogy 
a gyerekekhez nem szabad leereszkedni, és úgy bánni velük, mint bu-
tább, primitívebb és naivabb társainkkal, hanem fel kell emelni őket és 
meg kell bízni rohamosan fejl ődő  szellemi és erkölcsi világukban. 

Második újítása a költészetben a humort, a groteszket, a dolgokat ki-
forgató, játékosan átalakító szürrealista világ volt. Ebb ől a második 
újításából származott a harmadik is: a modern szürrealista regény meg-
teremtése is. Els ő  regénye, a Koren vida, 1928-ban jelent meg. (E művét 
csak nemrég, 1983-ban adták ki másodszor. A kritika újból csak azt álla-
pította meg róla, hogy ma sokkal érdekesebb, mint akkor, amikor meg-
íródott és először megjelent.) Ugyancsak 1928-ban jelent meg Marko Risti ć  
műve, a Bez mere is, amely kísérleti regény, modern esszéregény, lírai 
regény és pszichoanalitikus vallomás is egyben. 

A szürrealista csoport felbomlása és átalakulása után a harmincas 
években Vučo és társai mind tevékenyebbek lettek a politikai harcokban, 
harcostársai, útitársai vagy aktív részesei lettek a kommunista mozga-
lomnak. Ebben a szellemben folytatták további munkásságukat. 
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Vučo szerkesztője volt a párt legális folyóiratának, a Naša stvarnostna.k, 
amely 1936 szeptembere és 1939 áprilisa közt jelent meg. Ebben az id őben 
írta Dušan Mati ćtyal együtt nagy társadalmi-történelmi regényét, a Gluho 
dobót, amely 1940-ben jelent meg. 

A háború éveiben bujdosik, menekül, letartóztatásban van, több hó-
napon át a banjicai internálótábor foglya is. Id ősebb fiát a csetnikek 
kivégzik. 

A háború utáni években el őször újságíró, szerkeszt ő, később mint 
az akkor megalakuló állami filmbizottság elnöke részt vesz az új jugo-
szláv filmművészet megteremtésében. Ezzel párhuzamosan a belgrádi Bor-
ba állandó filmkritikusa is. Különösen nagy figyelemmel kíséri a háború 
utáni francia és olasz filmeket és nagy elismeréssel ír az olasz neorea-
lizmus új filmjeirő l és alkotóiról. 

Amikor a Jugoszláv Írószövetségben megindul a megújhodási forron-
gás, Vučo az elsők közt támogatja az új irodalmi irányzatokat. Szerkesz-
tője lesz a Svedo čanstva című  folyóiratnak, amely 1952 és 1954 közt az 
új jugoszláv irodalom legkiválóbb műveit teszi közzé és ahol állandó 
helyet kapnak azok, akik ma már mint él ő  klasszikusok és megbecsült 
akadémikusok élnek köztudatunkban. (Radomir Kostantinovi ć, Vasko 
Popa, Miodrag Pavlovié). 

Ezekben az években Vu čo a Jugoszláv Írószövetség főtitkára. Az író-
szövetség elnöke pedig Miroszlav Krleža. 

A következő  évtizedben írja meg azt a regénytrilógiáját, amely azok-
ban az években a modern irodalomért folyó harc legfontosabb eseményei 
és úttörői közé tartozik. A Raspust című  regény 1954-ben jelenik meg. A 
második mű , a Mrtve javke 1957-ben. A következ ő  évben e mű  elnyeri a 
NIN-díjat. A trilógia befejez ő  műve, a Zasluge 1963-ban hagyja el a sajtót. 

De még ezek az alkotások és újítások sem jelentik számára az utolsó 
szót és végs ő  állomást. Vučo a következő  években is több meglep ő  és 
friss szellemű  művel lepi meg az irodalom igazi barátait. 1965-ben kerül 

- a könyvkereskedésekbe fantáziadús ifjúsági regénye, a Poziv na rnaštanje, 
amely a modern szürrealista regény megújhodását jelenti. 

Életének utolsó nagy vállalkozása az Omame című  regénytrilógia volt, 
amelyet egy évtizeden át írt. Els ő  kötete 1973-ban, a második X tako, dalje 
omame címmel 1976-ban, a harmadik Omame, kraj címmel pedig 1980-ban 
jelent meg . 

Vučo utolsó munkája a Fragmenti (1983), amely költői metidatív pró-
záját tartalmazza a lírai, az elmélkedés és az elbeszél ő  vallomás határvidé-
kérő l. 

Aleksandar Vučo életművét tehát a fokozatos és mérsékelt fejl ődés 
jellemzi. Igen korán kivívta magának irodalmi rangját, de azt a következ ő  
években mindig továbbfejlesztette, megújította. Szellemi frissességét és 
.találékonyságát öregkorában is meg őrizte. Amikor a többi író életének 
hetedik vagy nyolcadik évtizedében már kimerült, vagy csak ismételte ön-
magát, ő  még mindig talált magában annyi erőt és költői leleményt, hogy 
meglepje olvasóit és kritikusait. 

Költői és prózai műveit két fontos tulajdonság jellemzi: a társadalmi 
realitások 'érzékeny befogadása és feldolgozása és az állandó költ ői nyug-
talanság, a meghökkentő  és friss képzelőerő , amely sohasem elékszik meg 
a száraz tényekkel. E két tulajdonsága párhuzamosan fejl ődött írói mun-
kásságában. Egyes műveiben erősebben jutott kifejezésre a társadalmi va-
lós:ág és a társadalombírálat. Ez f őleg az első  regénytrilógiájában fejeződött 
ki. Költői műveit a költészet forrongó és megújhodásra serkent ő  szelleme 
jellemzi. 

Irodalmi rangját és tekintélyét tehát egyaránt vívta ki írói m űködé-
sével, irodalomszervez ő  és szerkesztői tevékenységével és végül — ami 
néha talán még fontosabb is lehet ezeknél — igaz emberségével és mér-
téktartó, a dolgokatösszehangoló és továbbfejleszt ő  képességével. Emberi 
nagysága és művészi humanizmusa harmonikus egységben fejez ődött ki 
művészi erényéivel. 
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JUHÁSZ GÉZA  

MARIJAN MATKOVI Ć  (1915-1985) 

Nagy veszteség érte a horvát és a jugoszláv irodalmat, irodalomtudományt: 
elhunyt Marijan Matković  költő , drámaíró, esszéista, a•Horvát Tudományos 
és.Művészeti•Akadémia tagja. 

Alig húszéves, amikor első  drámáját, az Érettségiző  Wagnert bemutat-
ják és — nyomban betiltják. Szinte törvényszer ű  ennek folytán találkozása 
az ellenzék középponti figurájával, Miros'lav Krležával, a dzsentri, a pu-
hány polgár és kispolgár másik nagy leleplez őjével, ostorozójával. „T:alán 
ő  az egyetlen — írta róla Csuka Zoltán —, aki a horvát drámairodalomban 
a haladó horvát társadalom krležai kritikáját nemcsak magáévá tette, ha-
nem egyéni módján tovább is fejlesztette." Hogy közbevet őleg utaljunk 
alkotói sokoldalúságára, említsük meg egy korai verseskönyvét (Iz mraka 
u svijetlo, 1936) és a P. Beughelről írt monográfiáját, de mindjárt azzal kell 
folytatnunk, hogy a jugoszláv irodalom, mindenekel őtt a jugoszláv dráma-
irodalom történetében a Játéka halál körül (1955) és a Prométheúsz, He-
raklész és Akhilleusz öröksége drámaciklusokkal írta be a nevét, s e ki-
emelkedő  munkáivál érdemelte ki két ízben is a Sterija-díjat. Drámáiban 
mindenkor erkölcsi, etikai kérdéseket feszeget, azokban is, amelyekben h ő-
seinek hirtelen felemelkedését és bukását rajzolja a sötét usztasa korszak-
ban (Játék a halál körül) s az említett mitológiai drámaciklusban is, úgy-
nevezett örök témákba ötvözve mondanivalóját, korához intézett üzenetét. 

Marijan Matković  egyidejűleg volt eredeti alkotó művész, drámaíró 
és a színpadi műfaj, a dramaturgia tudós teoretikusa. Az Akadémián a 
kortárs irodalom osztályának titkára és szerkeszt ője a Forum című  fo-
Iyóiratnak. Dramaturgiai esszék (1949), Két drámai epizód (1949) és Két 
esszé (1950) című  könyvei jeleritőségükben talán eredeti drámáival vethe-
tők egybe. Esszéinek nagyobb részét a 19. századi horvát és jugoszláv drá-
ma történetének szentelte, de nagy figyelemmel fordult a drámaszerkezet 
és kifejezésmód kérdései, valamint a modern drámaírói törekvések felé is. 

Az esszéíró Matkovi ćnak •a realizmus az eszménye s az írók valóság-
ábrázolása áll vizsgálódásainak középpontjában. Ennek egyik beszédes 
példája a Két vígjátékíró című  esszéje (magyarul a Korok, nézetek, alko-
tások c. kötetében olvasható), amelyben Marin Drži ć  és Jovan Sterija 
Popović  írásművészetét vizsgálja párhuzamosan, hatalmas ismeretanyag-
ra támaszkodva elemzi a koruk társadalmához való viszonyukat, a tár-
sadalomábrázolásában meglevő  közös és eltérő  vonásaikat. Mindezt termé-
szetesen a jugoszláv drámairodalom. történeti perspektívájába állítja, •s 
arra a figyelemre méltó következtetésre jut, hogy a jugoszláv drámairo-
dalom fejlődése nem egyenletes, nem egyenes vonalú, s. az új kezdemények 
szinte sosem az értékes hagyományokra épülnek: „A történelem valóban 
nem dédelgette a Balkánt, hanem minduntalan különböz ő  érdekövezetek-
re osztotta, más-más császárság hatalma alá hajtotta, s mindennek követ-
kezményei — a reneszánsztól napjainkig — talán leginkább a jugoszláv 
drámairodalom fejlődésében nyilvánulnak meg." Drži ćről ugyanis már rég 
megfeledkeztek, „amikor a török által korábban veszélyeztetett vagy meg-
szállt területen kialakulnak kulturális centrumaink. Elölr ől kezdődik min-
den". Ugyanez történik Sterija után is: „A romantikus h ősöket megjelení-
tő  színjátszás, amelyben bécsi és németmintákat követ, hosszú id őre maga 
alá temeti Sterija Popovi ćot, s a könyvtárak poros polcaira utasítja, ahol 
már több száz éve hevertek Drži ć  művei." 

Hazánkon - kívül cseh, szlovák, orosz és lengyel színházakban is nagy 
sikerrel játszották Matkovi ć  színműveit. Magyar előadásról nem szólnak a 
bibliográfiák. Ez azonban nem jelenti; hogy a magyar olvasó el őtt ismeret-
len lenne a munkássága. Szerepel a Krizantémok (Külföldi egyfelvonásosok, 
Táncsics, 1959), a Sebzett madár (Mai szerb és horvát drámák, Európa, 1968) 
kötetekben, az Álomvásár c. színművét pedig a • Színháztudományi Intézet 
külön adta ki 1964-ben. Egy-egy esszéje a Csönd elemei (Európa, 1968) és 
a Korok, nézetek, alkotások (Forum, 1968) kötetekben található. - • • 
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LEVAY ENDRE 

KOMÁROMI JÓZSEF SÁNDOR (1911-1985) 

A mi irodalmunknak is voltak hulló csillagai, hirtelen és gyorsan let űnően 
fellvillanóak is, de valahogy mi mindenkiről úgy adtunk számot, az enciklo-
pédiák tömör, jelzőmentes stílusában, hogy ez irodalomszervez ő  volt, ez a 
locale couleur megteremtője, ez a szatíránk hangadója, amaz meg egy olyan 
lelkialkat, aki a mozgalom érlel ő  hajtásából irodalmi életet teremtett. 

Komáromi József Sándor azok közé a kezdeményez ők közé tartozott, 
aki ezen a tájon túl is nagyobb visszhangot verve igen bizarr hangon s a 
mi csöndvilágunkban szokatlan hangon jelt akartak adni a maguk egyénisé-
gének kiemelésével, hogy nemcsak a búza mázsáiban, hanem az élénkül ő  
szellemi élet hullámverésében is jelen vagyunk. 

Már gimnazista korában olyan lépésekr ől álmodott, amilyeneket ad-
dig még kevesen tettek az önképz őkörösök. Szabadkai lakásán összehívta 
a literatúra híveit csupáncsak azért, hogy „tojáshéjban lev ő  irodalmunkról" 
hírt adjanak a „világnak", de miel őtt ez a nagy felhívás megszületett volna, 
szétoszlatta a meghívottakat. Aztán egymaga kezdett abba, amibe másokat 
nem akart beavatni. Az 1930-as évek elején kiadta a Zivatar cím ű  folyóira-
tát. Egész hangadásában feszengett a holnapi vihar. Balladásan tömör be-
vezetőjében vadul rákiáltott a vihar el ől hazafelé menekül ő  szekér kocsi-
sára: 

„Csapja lovak közé, hadd vágtassanak még vadabbul a cél feléé ...!" 

Az ifjúkorában valamitől ikiperzseQődöt_t szemhéjai közül valami olyan 
képet láthatott, amelyen bácskai lomhaságából kimozdult a szellemi élet. 
A gondolat beért. Évekkel később becsei vagyonának feláldozásával Buda-
pesten felvette a kapcsolatot Zilahy Lajossal, hogy anyagi eszközökkel is 
hozzájáruljon a Híd fennmaradásához. De ez is csak olyan kísérlet maradt, 
mint Móricz Zsigmond meghívása Becsére, hogy a Kelet Népében kölcsö-
nözzön egy kis lendületet annak, ami lellkében még ki nem mondott alapító 
vágyként égett. 

Ezek mind csak nagy akarások voltak az 1911. április 21-én Becsén szü-
letett ifjú lelkében. Hiába beszéltünk mi neki a szabadkai gimnázium-
ban — és utána — Bencz Boldizsárral a józan ész hangján, nem lehetett 
vele közös nevezőre jutni. Megindult ki-ki a maga útján. Bencz Bódi a 
Kalangya alapító munkatársa lett, én a Hidat szerkesztettem, Komáromi 
mindössze egy hónapig vállalta a Híd belgrádi szerkesztését, aztán kilé-
pett a lapból. Újságírással foglalkozott; egymás után jelentette meg novel-
láit, majd regényei is sorra kerültek: egyikben is, másikban is eluralkodott 
a vajdasági táj szeretete. A bácskai táj, , meJlyt ől nem tudott, de tán nem is 
akart szabadulni. 

Ha kisség rapszodikus életművén végignézünk, ez ,a tájhoz, embereihez 
való kötöttsége nem mindig egyenes vonalú. A Háry János ébresztése c. 
tanulmánya (1950) témájában egészen másfele jár, mint a Választmányi ülés 
c. műve (1951), vagy az Emberöltő  (1964), a Jó szó (1967) és a Bácskai em-
beröltő  (1980) c. novelláskötetei, valamint a Szomorú tarisznya c. verses-
könyve (1976), amely már egészen új hangvételt jelentett addigi alkotásaihoz 
képest. Külön ki kell emelnünk, hogy mint sakklevelez ő  tartományunk egye-
dülálló szakembere volt. 

Lapunknak éveken át munkatársa volt; f őleg novellákat közölt az 
Üzenet hasábjain. 

Most, hogy 1985. július 18-i távozása után búcsúzunk t őle, egykori hű-
séges munkatársunknak is szól a búcsú, akinek írása legutoljára 1982 
júniusában jelent meg folyóiratunkban. 
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BARÁCIUS ZOLTÁN 

HARAG GYÖRGY (1925-1985) 

Ismét búcsút vettünk a m űvelődési élet egyik vezéregyéniségét ől, aki a 
meglevő  színházi világ átrendezésére vállalkozott. Csüggedten és fáradtan 
nézünk körül mi, akiket valami véletlen folytán egyel őre megkerült a halál, 
és ebben a pibl:anatba:n arra kényszerülünk, hogy pótolhatatlan veszteségr ől 
szóljunk. Hálánkat szeretném tolmácsolni, mert Harag György szívósan és 
megalkuvás nélkül, százfelé világító munkákkal poros és szidalmaktól han-
gos világunkban megpróbált rendet és m űvészi folyamatosságot teremteni. 
A kiváló rendező  úgy fonódott a művészethez, mint a folyondár a fára. 

Leírták: 
„Harag 'Györgynek nagy csapata van. Ez a csapat, amely színészekb ő l, 

díszlettervezőkből, írókból áll, nem is köt ődik egy színházhoz vagy egy 
városhoz, hanem egyfelől a hat romániai magyar színházhoz, másfel ől ma-
gyarországi, jugoszláviai színházak csapatához; és mindenütt, ahol dolgo-
zik, úgy tetszik, mintha a saját, bens őséges közösségével dolgozna." 

Ettő l a Harag Györgytől búcsúztunk el 1985 nyarán. 

1945 végén megnyitotta kapuját Kolozsvárott az els ő  romániai magyar 
színház. Harag György 1947-ben szerz ődött Kolozsvárra, s ott 1953-ig szí-
nészként és rendez őként dolgozott, majd a színművészeti főiskola egy 
végzős tanfolyamával elindult Nagybányára. Színházalapító szándékkal tá-
vozott ezután Szatmárra. Végül a marosvásárhelyi színházban megrendezte 
Nagy István Özönvíz el őtt című  drámáját. Új színházi nyelven beszélt az 
előadás. Mi is láttuk. Harag György új programot hirdetett meg. Marosvá-
sárhelyen írja színházának Páskándi Géza a drámákat. Süt ő  András Harag 
Györgyre gondolva írja a trilógia els ő  sorait. A drámák Harag György 
rendezésében szólaltak meg magas művészi színvonalon. 

Hozzánk 1970-ben érkezett, abban az esztend őben, amikor másutt cso-
daszámba menő  előadásokat produkált. Nem sikerült megtalálni a közös 
nyelvet. Művészeti vezetőink úgy hitték, hogy okosabbak és tapasztaltabbak. 
Harag György színháztörténeti előadásokat akart rendezni a Szabadkai 
Népszínházban is, de sajnálatos félreértések eredményeként Robert Thorrias 
Szegény Dániel című  bűnügyi történetével mutatkozott be, majd megren-
dezte Agatha Christie Tíz kicsi néger című  krimijét, Tóth Miklós Elcserélt 
vőlegényét, Pietro Garinei—Sandro Giovannini Tigris a garázsban című  
zenés darabját. Harag 'György állítja színpadra Bogdánfi Sándor B űnösök 
című  színjátékát, majd Moliére Tartuffe című  vígjátékát és Aleksandar 
Kobilin Tarelkin halála című  szatíráját, és a szerbhorvát társulattal Alfonso 
Sastre Szájkosarát. 1979-ben még egy sajnálatos félreértés eredményeként 
— megszakadt az együttműködés azzal a rendez ővel, aki a Tartuffe  és a 
Tarelkin halála bemutatásával megkísérelte az állandósult válságból át-
menteni a művészetek vizére a társulatot. 

Az Újvidéki Színházban a Három nővért, a Cseresznyéskertet, a Ványa 
bácsit, az Édes Annát és A buszmegállót rendezte. Nagyszerű  előadások. 
Harag György számára a rendezés hivatás volt, életének meghatározója: 
életének egyik termékeny szakaszát Újvidéknek adta. A vajdasági magyar 
színjátszásnak. A m űvészet szolgálatára biztatott bennünket. Sikere volt 
ott, ahol egész embervoltát értették. 

Temetünk ismét, mert mást nem tehetünk. Ismer ős világunk egyre 
ritkul, és hiába perelünk a halállal. A tasnádi születés ű  nagyváradi diák 
a kortársunk volt. Egy-egy rendezése ma mérce, az igényesség mércléje. 
Szívet koptató nagy kalandokhoz adott er ő t. 

Négy égtájat perzsel ő  örömlángok maradtak utána. El őrefutott a ,jd-
vőbe és megfogta a kezünket. Harag Györggyel futhattunk. Megköszönjük 
neki, a varázslónak. 
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VAJDA GÁBOR 

GÁL LÁSZLÓ, A VALLOMÁSOS KÖLTŐ  
HALÁLÁNAK TIZEDIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 

Gál László költészetér ől szólva kétféle versformát különböztet meg a kri-
tika: az elbeszélőt, az érzelmesen emlékeztet őt és a tárgyiasat, a szabad 
asszociációkban b ővelkedőt. Noha e két kifejezésmód teljes mértékben 
sohasem zárja ki egymást, a társadalom alakulásának és az ízlés változá-
sának egy-egy korszakához kapcsolódik. A költ ő  a Tényeget illet ően mind 
végig azonos maradt önmagával. Ez az önmagával való azonosság nem 
csupán etikai erényt jelent, hanem a vallomásosság elfojthatatlan és meg-
szünhetetlen kényszerét is. Gál László ugyanis csak a második világhábo-
rút követő  rövid időszakban érezte magát otthonosan a világban. Akkori 
tapasztalata szerint ugyanis az ember közel jutott régi céljainak megvalósí-
tásához. 

Gál:nak nagyok voltak az ideáljai, ezért hozzájuk képest šúlyta'lannak 
érezte Tétét, eredménytelennek a harcát. B űntudat is gyötörte. Mikor a 
húszas és a harmincas években világszerte az er őszak lép törvényer őre, az 
ő  erkölcsi felháborodása és forradalmi indulata veszélyeztetettségének tu-
datából és részben érzelmességre való hajlandóságából fakad. 

. . Túlságosan elégedetlen a személyes sorsával, túlságosan felel ősnek 
érzi magát az igazságtalanság eluralkodásáért ahhoz, hogy költészetében 
személytelen maradhasson. Azon kevesek közé tartozik, akik magánéletük 
véletleneiről szólva is az emberiség helyzetér őll tesznek vallomást. Az érzés 
és a szándék azonban igen gyakran szétfeszíti a bizonytalan versformát, 
aminek. következtében, ahelyett, hogy a költ ő . szavai ragadnának bennünket 
magukkal, a megjelenített élethelyzet szánakozást.. és felháborodást vált 
ki bennünk. Majdnem ugyanazt, mint a Sziklaévek című  posztumusz kötet 
végső  kétségbeesésében született vallomástöredékei.: 

A fiatal költő  azonban még nem lehet következetes pesszimista, hi-
szen a Híd-mozgalom, az elszánt fiatalok közössége tartja benne a Telket,. 
miközben újságírói etikája — indulása eszményeinek megfelel ően — nyílt 
állásfoglalásra készteti. A megbékülésnek a vágya, az elefántcsonttoronyba 
menekülés egérútja többször is megkísérti, nem függetlenül attól, hogy az 
ő  indulása idején az objektív líra sokaknál háttérbe szorítja a vallomásos-
ságot. Gál számára azonban csupán óhaj, csak elméleti lehet őség az idő -
szerű  témáktól való menekülés. Az ő  költőisége eleve lehetetlenné teszi a 
nyelvben való feloldódást: ő  legfeljebb beszél arról, amit más. költ ők (lé-
tükben esetleg hozzá hasonlóan veszélyeztetettek) meg is cselekednek. 

Be szép szavakkal játszani 
• és rímet-rímbe f űzni, — 

elűzni szörny ű  gondokat, 
nem fontos most a gondolat, 
s nem lényeges-az-eszme. . • 

A Be szép szavakkal játszani első  versszakát idéztem, de az utána 
következő  három közül bármelyiket idézhettem volna: mindegyik pontosan 
az ellentétét bizonyítja annak, amit a költ ő  az idézett versszak negyedik és 
ötödik sorában állít. Tehát: „fontos most a gondolat" és „lényeges az eszme" 
mert hiába igyekszik Gál a jelent abszolutizálni, csupán egy múilékoizy 
hangulatról van szó. E kivételes esetben nem aggódik és -  nem bótránkozi'ly 
meg, ám az a tény, hogy a „holnap" hatszor is megismétl ődik a négy vers-
szakban, és hogy a:

' 
 ;szrönyű  gondok " elűzése éppen annyira tetszik kit űzött 

célnak,-.mint megvaósított eredménynek: -a költ ő  önmegtagadásra; átaflaku- 
lásra való képtelenségét bizonyítja. 
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Gál László költői politizálása mögö tehát valóság-, s őt: létélmény 
áll. Az ő  lírai opusának legtöbb darabjáb 1 a lét hitetlensége miatti szo-
rongás hangulata árad. Ugyancsak az 1939-ben kiadott Verseskönyvéb ő l 
idézzük a következ ő  sorokat, 'melyekben a költ ő  tanácsot ad a fiának: 

Tudd: minden, de minden hazugság, 
tudd: ember vagy, tehát senki! 
A varangyos békának jobb a sora: 
élnie kell, de nem kell lenni. 

(Élj) 

A költő  által kiemelt utolsó szó egyetlen kiemelés a költeményben. 
Nem véletlenül. Arra mutat ugyanis, hogy Gál az állatvilág spontaneitásá-
val ellentétben a tudatosságban, a tervezettségben, a biztonságban látta az 
emberi egzisztencia el őfeltételét. Egy másik versében (Az ember mindig 
egyedül van) találkozunk a következ ő  sorral: „Jó lenne: lenni". Ha ehhez 
az óhajhoz a befejez ő  versszak panaszos megállapítását is hozzátesszük — 
„Az ember mindig egyedül van / és mindig árva." — akkor 'máris egyértel-
mű : a „levés" a tartalmas közösségi élettel volt azonos a fiatal Gál Lászlp 
képzetvilágában. Ennek tudatában az is nyilvánvaló, mire gondolt a költ ő  
abban a posztumusz versében, amely a következ ő  két sorral fejez ődik be: 
„és jó hogy akkor már holtan / nem fog fájni hogy sose voltam" (Hogy 
sose voltam). 

Akinek nincs jelene és a jövőképe is homályos, annak valamilyen for-
mában a múlt felé kell fordulnia. Gál verseinek múltjában legfeljebb a 
családi kör azonos az elveszített édennel. A múlt azáltal kaphatná meg ér-
tékét, amit előkészít, megézllel, bevezet. A semmi közérzetének terhét visel ő  
ember azért sorolja fel az emlékezetéb ől kitörölhetetlen önéletrajzi mozza-
natokat, hogy leleplezze ésszer űségük látszólagosságát. E visszatekint ő  ér-
tékelésnek gyakran az irónia, olykor pedig a groteszk a megjelenési formája. 
ezért nem válhatnak Gál legjobb versei panaszos monológokká, egyhangú 
érzelemkitörésekké. 

Költőnk háború előtti verseivel kapcsolatban pózokat is szokás em-
legetni. De vajon feltételezhet ő-e, hogy a halál gondolatával való viaskodása 
közben a jegyzetfüzete šzámárá verselget ő  Gál nem a legmélyebb énjének 
adott hangot, mikor például a következőket írta: 

majd körülállják koporsómat a barátaim 
én meg csak nevetek holtan 
mert egy sem lesz mert én sem tettem 
hogy igaz szóra a száját nyitná 
ellensége voltam 

(Versek a koporsóm mellett) 

Nincsenek igazi barátai és saját maga is ellensége volt az igaz szó-
nak — sugallják e rövid, kopár mondatok. Az ilyen távlattalan önkritika 
hatására csak szörnyülködhet az olvasó. Miként akkor is meglep ődhetett, 
mikor arra a gondolatra bukkant a költ ő  versében, mely az emberiességet 
elérhetetlen eszményként említi. Ha a másokért ég ő  embernek ilyen 
lesújtó a véleménye önmagáról, akkor milyennek kellene lennie az egyéni 
érdekein nehezebben túllátó többség önarcképének? 

Gál László, az önkínzásig következetes költ ő  szellemileg a halála nap-
jáig fiatal maradt. 
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VLADA POPOVI Ć  

MUZIKALITÁS ÉS SZÍNÉSZI KIFEJEZŐKÉSZSÉG 
MATIJA SKE.NDEROVIć  MűVÉSZETÉRőL 

Matija Skenderovi ć  1913. november 16-án született Szabadkán. Itt kezdett 
zongorázni tanulni már nyolcéves korában, kés őbb a Neven Dalegylet kó-
rusában énekel, ahol csakhamar felfigyelnek rendkívüli hangjára. Ez id ő  
tájt kezdi meg szólóének-tanulmányait az akkor már jóhír ű  szabadkai zene-
iskolában, a kiváló zenepedagógus, Siflis Irma növendékeként. A szólóé-
nek-tanulás kezdetben csak kedvtelés nála; ekkor még nem is gondol ope-
raénekesi karierre. Akik azonban — a zenebarátok éppúgy, mint a szakemu 
berek — alkalmi fellépéseken hallották énekelni, lelkesen igyekeznek ő t 
meggyőzni arról, hogy minden adottsága megvan a hivatásos énekesi pá-
lyához. Ettől kezdve ő  maga is mindinkább érzi, hogy természet adta tehet-
sége erre kötelez!. A zágrábi Horvát Nemzeti Színház f őintézője meghívja 
Zágrábba, hogy a színház növendékeként folytassa szólóének-tanulmányait, 
Marija Konstrenčić , a kiváló szólóének-tanárn ő  pedig ragyogó jövőt jósol 
neki. Matija Skenderović  azonban ekkor már férjnél van, így családi köte-
lezettségei gátolják abban, hogy ilyen nagy horderej ű  döntést hozzon. 

Dilemmáit — legalábbis átmenetileg — a háború napolja el, de mind 
járta háború után újra döntés elé kerül. Ő  Szabadka mellett dönt: 1947-ben 
befejezi a szólóének-szakot és a szabadkai zeneiskola tanára lesz, közben 
gyakran koncertezik. A Szabadkai és Ljubljanai Filharmóniával Szabad-
kán, Belgrádban, Mariborban, Celjén, Dubrovnikban, Újvidéken és másutt 
hangversenyezik, rádiófelvételeket is készít. 1948. november 14-én Puccini 
Toscájának címszerepében mutatkozik be el őször az operaszínpadon, a 
zágrábi Horvát Nemzeti Színházban. Sikerét nemcsak a hízelg ő  kritikák 
bizonyítják, hanem az a tény is, hogy a zágrábi opera igazgatója, Milan 
Saks szerződést kínál fel neki, amit — megint családi okok miatt — nein 
fogad el. 

Csak három évvel később írja alá Matija Skenderovi ć  első  operai szer 
ződését a Ljubljanai Operával. Itt mindjárt nagy és nehéz szoprán szere-
peket osztanak ki rá: Verdi Trubadurjának Leonoráját, d'Albert Hegyek 
alján Mártáját, Verdi Álarcosbáljának Améliáját, Beethoven Fideliójának 
Leonóráját, Richard. Straušs Rózsalovagjának M:arsallnéját, Dvorák Ru-
salkájának Hercegnőjét, Verdi Otellójának Desdemoná ját és Puccini Toscá- 
jának címszerepét. A ljubljanai zenekritika hízelg ő : dicsérik hajlékony és 
nagy terjedelmű  hangját, a muzikalitását és azt a könnyedséget, amellyel 
szerepeit mind színészi, mind énekesi szempontból megformálja. 

Matija Skenderović  1954-ben jön át az újvidéki Szerb Nemzeti Szín-
ház operatársulatához, de szerz ődése még két évig bizonyos számú el őadás-
sal a Ljubljanai Operához köti, ahova az 1966-67. évadban ismét visszatér. 
1967-ben telepszik meg véglegesen Újvidéken, itt marad operaénekesi karri-
erje végéig, 1972-ig. Az újvidéki operatársulatban impozáns repertoárt éne-
kelt végig. A korábban Ljubljanában énekelt szerepek mellett további ran-
gos szerepeket vállal: Verdi Aidájának címszerepét és Simone Boccanegrá-
jának Máriáját, Smetana Eladott menyasszonyának Marenkáját, Borodin 
Igor hercegének Jaroszlavnáját, Csajkovszkij Pick dánhájának Lisáját, Mas-
cagni Parasztbecsületének Santuzzáját, Puccini Turandotjának címszere-
pét, Wagner A bolygó hollandijának Sentáját, Mozart Figaro házasságának 
Grófnéjét és Don .Iunnjának Donna Annáját, Offenbach Hoffmann meséi-
nek Giuliettáját, Konjović  Miloš házasságának Ravijojláját, kiegészítve 
mindezt néhány nagy mezzoszoprán szereppel: Donizetti A kegyencn ő  Le-
onorájával, Muszorgszkij Borisz Godunovjának Marinájával és Poncielli Gio-
condájának Laurájával. Az újvidéki zenekritika, a ljubljanaihoz hasonlóan, 
Matija Skenderović  hangjának szépségét és muzikalitását, valamint színé-
szi kifejezőkészségét emeli ki els ősorban. Amíg szerz ődése az újvidéki 
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Operához kötötte — tizenöt évet töltött itt' —, gyakran vendégszerepeit 
Ljubljanában, Belgrádban, Rijekán, Mariborban és több vajdasági város-
ban, külföldön pedig Ausztriában és Magyarországon. 

1972. augusztus 16-án vonult nyugdíjba. Társulata, amelynek színpadán 
nála többször senki sem énekelte Aida és Tosca szerepét, búcsúel őadással 
kísérte ki nyugdíjba vonuló művészét. Az ünnepi előadáson Poncielli Gio-
condájának Lauráját énekelte. A kollégák és kollégan ők, a művésztársak 
és maga a közönség is méltón búcsúzott a nagy m űvésznő től. 

Matija Skenderović  viszonylag későn kezdte operaénekesi pályafu-
tását, átugorva a fiatalkori „inaséveket", amelyek megkönnyítik az alkal-
mazkodást azokhoz a követelményekhez, amelyeket ez a bonyolult, nehéz 
műfaj támaszt művelőivel szemben, rögtön a legexponáltabb főszerepekben 
kellett bizonyítania. Ez a körülmény természetesen hatással volt m űvészi 
pályájára, mégis, kimagasló énekesi adottságainak jóvoltából, szép és je-
lentős operaénekesi karriert futhatott be. Kiváló énekhangja mellett — 
amiről már szó volt — megjelenése is szép volt és méltóságteljes, komoly 
és tartózkodó, már-már patriarkálisan el őkelő  és szemérmes tartással, amit 
a szerep által igényelt vonások betartásával alakjai megformálásába is 
be tudott vinni, bármi finomkodás vagy primadonnáskodás nélkül. Talán 
ezért, legjobb alakításait azokban a szerepekben nyújtotta, amelyekben 
nemes Telkű  és hű , a szerelemben és az önfeláldozásban egyaránt következe-
tes jellemet kellett formálnia. Ilyen szerepei voltak az Igor herceg Ja-
roszlavnája, a Fidelio Leonorája, az Otello Desdemonája, A bolygó hollandi 
Sertája, A trubadur Leonorája, a Pick dáma Lisája, az Aida ... Azokat a 
szerepeket, amelyek kevésbé feleltek meg jellemének, bizonyos fokig meg-
lágyította, anélkül, hogy ezzel jellemük ábrázolását megcsonkította volna. 
Így Tosca az ő  megformálásában szemérmesebb és finomabb volt, Turandot-
ja pedig, ez a zeneileg rendkívül nehéz szerep, m űvésznőnk alakításában 
kevésbé volt kegyetlen, mint ahogy általában alakítani szokták, inkább az 
ősi hagyományok áldozatának t űnt. 

• 	Sok előadásban voltam partnere. Legtöbbször az Igor hercegben (• 
Jaroszlavna, én Igor) és A trubadurban (ő  Leonora, én Luna gróf) játszot-
tunk együtt, így közvetlen közelb ől láthattam és érezhettem, milyen ő szin-
tén éli át hősnőinek az érzelmeit, milyen természetesen, szinte ösztönösen 
fegyelmezi magát , tartózkodva minden túljátszástól. Minden szerepében 
pontos és megbízható, nagyszer ű  partner volt, a kollégákkal és kollégan ők-
kel szemben pedig korrekt és jóindulatú. Matija Skenderovi ć  szerette az 
operát — miel őtt az operaszínpadra lépett válna és miután távozott is róla. 
Nyugdíjba vonulása után — sok pályatársával ellentétben —, mindaddig, 
amíg ezt egészségi állapota megengedte, megmaradt néz őnek; nem csupán 
a bemutatókon, a nagynevű  vendégművészeket felvonultató el őadásokon, 
hanem gyakran az egyszer ű  reprizeken is találkozhattunk vele. 

A halál Újvidéken érte, 1984. szeptember 7-én, szül ővárosában, Sza-
badkán helyezték örök nyugalomra. 

Hála énekesi erényeinek, muzikalitásának, a pálya iránti odaadásának, 
Matija Skenderović  sokban hozzájárult az újvidéki Opera m űvészi színvona-
lának emeléséhez, és méltán nyerte el az érdemes művész címet. 

SZÖLL ŐSY VÁGÓ László 
fordítása 

Szeptember 7-én volt egy éve Matija Skenderovi ć  érdemes operaénekesn őnk halálának. 
Ebbő l az alkalomból közöljük a pályatárs és több évtizedes színpadi partner visszaemlé-
kezését. 
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Megkésve érkezett hozzám Szabó Zoltánnak, a magyar falukutató iroda-
lom elindítójának halálhíre. Mert Nyugaton élt, emigrációban, magányo-
san és elfeledve, s különben sem maradt benne semmi a fiatal Szabó Zol-
tánból, aki a harmincas évek derekán, a német diákokhoz hasonlóan ki-
ment a nép közé, hogy valamilyen Volkskunde mintájára feljegyezze a 
magyar falu életének sajátos tulajdonságait. Holmi etnográfiai dolgozat 
helyett azonban megírta egy kis Zemplén megyei falu, Tard népének 
életéről szóló helyzetjelentését, éhez ő  gyerekekről és egyáltalán a falu 
népének minden nyomorúságáról. Könyve országos érdekl ődést keltett, 
vérlázító hatását éppen az váltotta ki, hogy nem akart lázítani, csupán 
tényközlésre szorítkozott. Könyvéb ől hiányzott minden szépirodalmi in-
venció, magát az életet mutatta be száraz adatok halmazával, s ez volt 
lázító benne. Szabó Zoltán könyvének sikerén felbuzdulva csakhamar meg-
jelent Féja Géza nagyobb szabású, mélyebbre ásó s messzebbre visszanéz ő , 
igazán forradalmi ettitűddel írt munkája, a Viharsarok. Majd Kovács Im-
réé, aki már nevén nevezte a gyereket, úgyhogy könyvével, a Néma for-
radalommal befejezett ténynek látszott, hogy egy új, sehol másutt nem 
ismert irodalmi műfaj született — a falukutatóké. A magyar falu megint 
irodalmi téma •lett, éppen csak ellenkez ő  célzattal, mint annak idején az 
idillikus népszínmű-irodalom korában. Volt ugyan közben a magyar iro-
dalomnak egy népies vonala, élén Móricz Zsigmonddal, aki nem kevesebb 
lázító hévvel mutatta fel a magyar falu életrajzát. Ám az ő  faluképe a ha-
talom szemében „csak" irodalom volt, minden határozott ideológiai alap 
nélkül, 'annál- művészibb hangvétellel és színes képzeletének erejével ki-
egészítve, úgyhogy nem okvetlenül kellett államellenes izgatást látni a 
műveiben. Az említett falukutatók három könyvének óriási sikerére azon-
ban feleszmélt' a reakció, s a szerz őket a társadalmi rend felforgatásának 
vádjával szabadságvesztésre ítélte. Csakhogy akkor már kibontakozóban volt 
az új népi irodalom, amely a legalsóbb társadalmi réteg, a föld nélküli 
földművesek, a „hárommillió koldus" sorsára hívta fel az ország figyel-
mét. Más volt ez, mint a múlt század második felében az orosz narod-
nyikiak mozgalma, főleg azután, hogy szélesebb alapon szervez ődött, s 
politikai programját a népi irodalomnak már a Márciusi Front s kés őbb 
a nemzeti parasztpárt fogalmazta meg. Más volt azért is, mert míg a 
narodnyikok csak a parasztság forradalmi tömörítésére vállalkoztak, Ma-
gyarországon már volt egy szervezett munkásosztály, s még emlékezetes 
maradt a bukott tizenkilences forradalom. Ez az egyszerre lelkesít ő  és 
riasztó emlék fordította szembe az akkori társadalmi osztályokat, s így 
történhetett, hogy jobboldali tendenciák is megnyilvánulhattak •a' népi iro-
dalom mozgalmában. Mert végül is az maradt a falukutatók után, szer-
vezkedés, de az aztán oly nagy erővel, oly széles síkon, hogy árnyékban 
hagyta az úgynevezett urbánusokat, akik a polgári demokrácia eszmé-
nyeire esküdtek. Közben Féja Géza meg Szabó Zoltán is lemaradt vala-
hol, másutt keresve a népi mozgalom politikai realizálását. Viszont ott 
volt már Veres Péter és Erdei Ferenc, s ott volt a Kelet Népe Móricz 
Zsigmond pátriárkai derűjével, hogy ennek , az egész „szellemi szekértá-
bornak" Néméth László és Illyés Gyula adjon fényt és tekintélyt, ha nem 
is politikait. A második világháború megjelenésével polarizálódtak a he, 
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terogén erők, de a falukutatók hatása ott volt továbbra is a fokozódó 
izgalmakban ;  amelyeket a közeledő  háború még inkább felajzott, egyben 
az ellentmondásokat, is nem egyszer tragikus tévedésekkel kiélezve. Ugyan-
akkor szegény Szabó Zoltán mintha megijedt volna az általa is felkavart 
vizek hullámverésétől, egyre jobban eltávolodott az irodalmi lázítás ilyen 
alternatívájától. Még ott volt a parasztpártban, de érezhet ően háttérbe 
húzódva, még diplomáciai szolgálatot is vállalt, de aztán a Rajk-per pél-
dátlan brutalitása után a hontalanságot választotta. 

Anatole France dics őségének csúcspontján. Mert most, hogy szüle-
tése száznegyvenedik, illetve halála hatvanadik évfordulóját ünneplik a 
franciák, nincsenek többé bírálói — akik egyébként végigkísérték egész 
életét —, most csak dicséret hangzik el róla a francia közéletben. A szo-
cialisták megbocsátották ifjúkori eltévelyedését, amikor — mint írta — 
hitetlen természete nem engedte meg neki, hogy utópiákban higgyen, a 
konzervatívok pedi.g úgy tesznek, mintha nem emlékeznének mindmáig 
ezerszer idézett kijelentésére az orosz októberi forradalom idején: „Csak 
egyetlen hatalmas er ő  létezik, amely a világbékét biztosan, úgyszólván 
tudományos alapon szavatolni tudja, s ez a proletariátus ereje." Mert 
Anatole France életműve eget verő  ellentmondások küzdelmében bonta-
kozott ki, s hogy mégis mindig érdekes volt, amit írt, ragyogó szellemének 
köszönhette. Ez a mostani versengés France ünneplésében mégis inkább 
a baloldalnak kedvez, hiszen a nagy írót egy tapasztalatokban gazdag élet 
vitte öregkorában a forradalmi átalakulás táborába, amikor azt írta a 
szocialistákról: „... egyedül ők egészen ártatlanok a régi társadalmak té-
vedéseiben és b űneiben." De miközben Leninr ől megállapította, hogy leg-
nagyobb alakja az orosz történelemnek, s élete utolsó évében forradalmi 
ajánlást írt Jack London Vaspatájának francia kiadása elé, titokban az 
öregség megannyi átkáról elmélkedett. Isten létezésének kérdését fesze-
gette, s a halál misztériumával barátkozott. Azóta rég megjelentek naplójá-
ban .feljegyzett meditációi, s talán ezért írhatta kicsit nyeglén róla vala-
ki: - ; ;Ő  tette szalonképessé a kommunizmust Franciaországban!" Érthet ő  
talán már a koromnál fogva, hogy én most éppen az öregséggel és a ha- 
Bállal viaškodó gondolatainál időztem el. Honfitársának, a fest ő  Matisse-
nak példáján is okulva, aki jóllehet a Francia Kommunista Párt tagja 
vélt, nyolcvanévesen kellő  elmélyedéssel, sőt áhítattal festette meg a 
veüce-i kápolna oltárképeit. Anatole France-ból nem lett istenhív ő  valami-
féle. túlvilági továbbélés reményében. Mindvégig a Természet istenségében 
látta születés meg elmúlás örök ismétl ődését. Éppen csak nem kötötte ma-
gát merev konzekvenciákhoz, úgyhogy színes szelleme zavartalanul -  elka-
landozhatott a végletekben. Anélkül, hogy szégyellte volna bevallani té-
vedését. ZOláróll például köztudottan rossz, s őt lesújtó véleménye volt, 
anmit nem is titkolt, mert akkor nem lett volna az, aki volt. De a Dreifuss-
ügyben, amikor Zola egyedül maradt á hazaárulással vádolt zsidó kapi-
tány védelmében, Anatole Fran.ce habozás nélkül melléje állt, az egésž 
korabeli reakciós francia közvéleménnyel szemben. Most, hogy összes 
művei díszkiadásban, b őrkötésben, de újságpapírra nyomva olcsón is ott 
vannak a párizsi könyvkereskedések kirakataiban, Anatole France már 
mindenkié, világnézetre és pártállásra való tekintet nélkül. S minthogy a 
kiadók is megoszlanak hagyományőrzőkre és modernekre, jobb és bal-
oldaliakra, azon se kell csodálkozni, hogy az el őszavak és fülszövegek en-
nek a megoszlásnak megfelel ően íródtak, akárcsak az ünnepi megemlékezé-
sek a különféle elkötelezettségű  lapokban. De a nagy szellemeknek min-
dig is az volt a sorsa, hogy kisajátították őket. Mert mindenki megtalálta 
bennük, amit várt tőlük. És ami ettől különbözött, vagy — mint Anatole 
France esetében — határozott cáfolata volt .annak, azt nyugodtan fi-
gyelmen kívül hagyták. Anatole France-nak mindig volt annyi bátorsága, 
hogy megcáfolja önmagát. Talán abból a meggy őződésből kiindulva, hogy 
Minden-  gondolat egyben az állítás tagadását is magában hordja, s csak 
így szép és igaz. • - 
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48 vagy 84? A kérdés nem matematikai, hanem történelmi termé 
szetű . Mert ha igaz, hogy George Orwell szeretett játszani a számokkal., 
el kell hinnünk a feltételezést, hogy lassan már divatjamúlt könyve, az 
1984, a jelen és a jövő  alternatíváját kínálta a szerz őnek. És talán nehéz 
volt eldöntenie, melyiket válassza, ezért bízta magát a játékra a szá-
mokkal, a négyes és a nyolcas felcserélésével. Mert tulajdonképpen 1948 
volt a nagy korforduló éve, amikor már pontosan kirajzolódtak a meg-
osztott világ geográfiai és világnézeti határai. Amikor múlt és jelen le-
zárt fejezet volt az orwelli látleleten, s így visszanézve érthet ő, hogy az 
író fiatalkori lelkesedése a szocializmusért a csalódásban futott zátonyra. 
Nem 48-ban, korábban már, de ez a csalódás akkor kapott történelmi 
igazolást. A szocialista Kelet és a t őkés Nyugat kibékíthetetlen konfron-
tációjában. Egyik oldalon a Truman-elvvel, másikon a Tájékoztató Iroda 
határozatával. Hiszen Orwell a csalódásában már nem volt egyedül. Koest-
ler, Silone, Fast követte többek között, vagy el őzte meg az irodalomban, 
elszántan szembeszállva a sztálini terror egyeduralmával. 

Mi itt Jugoszláviában ennek a végzetes esztend őnek, 48-nak csaknem 
áldozatai lettünk, jóllehet az említett lelkesedés nálunk, az októberi for-
radalom világraszóló tényének igézete, a felszabadító háborúban az egész. 
ország népét mozgósítani tudta. S akkor jött 48-ban a megbélyegzés, a 
kiátkozás, ami már jóval több volt egy nagyhatalom s egy kis ország 
konfliktusánál. Világméretű  hatása mindenütt fájdalmasan érezhető  lett, 
ahogy egyik napról a másikra hétpróbás forradalmárokat árulóknak nyil-
vánítottak, a kapitalizmus ügynökeinek, akik eszerint már korábban az 
osztályellenség rendőri besúgói voltak. Elég volt, ha a sötétség éveiben 
valaki Nyugaton keresett menedéket, mert otthon forradalmárként üldöz-
ték, hogy a moszkoviták kirakatperekben rendezzenek halálos leszámo-
lást vele. A pokoli szállóige, hogy a forradalom felfalja a saját gyerekeit, 
1948-ban valósággá vált, s olyan tragikus arányokat öltött, amelyeket már 
nem is bírtak el a valószínűség hitelére épült irodalom tartópillérei. Mind-
ez .már messze meghaladta az orwelli szatírát, s fájdalmas akcentust ak-
kor kapott, ha valahol az ellenkezője történt. Mert ha kevesen is, de 
akadtak, akik nem tudtak felocsúdni az utópia beidegz ődött állapotából 
az Ígéret Földjét illet őleg, és süketen és vakon kitartottak a bajszos 
georgiai szolgálatában. 

Ennek is megvan már a maga irodalma. Nem a szatíra eszközeivel 
megfogalmazva, hanem az önsebz ő  vallomás görög tragédiáinak mitikus 
hangjait is megszólaltatva az elkerülhetetlen csapások súlya alatt. Persze 
a kor ebben az alakuló világban, ahol az ellentétek még inkább kiélez őd-
tek, nem adhatott ezekre a panaszokra igazolást. De megkapta az ország á 
világ színe előtt. 

Bernard Shaw paradoxona, hogy „nehéz szatírát nem írni, s szatí-
rát írni még nehezebb", George Orwel 1984-ének élő  cáfolata. Már azzal 
is, hogy a számok mišztifikációjával jóslat akart lenni, s ezzel szerzett óri-
ási sikert az egész nyugati féltekén. Ma, a megosztott világ ellenségeske-
désének legizgalmasabb pillanataiban az orwelli jóslatban senki sem hisz 
többé. S ezzel alighanem elvesztette a korábbi érdekl ődést, mint minden, 
amin átlépett az idő . 

Taine, aki az írás m űvészetében. oly nagy szerepet tulajdonított a 
környezet hatásának, az emberábrázolás titkát a tökéletes tárgyilagosság-
ban látta. De hát ezzel is úgy van az ember, mint minden szentenciával: 
nem kell okvetlenül hinni benne. Saint Simon herceg például, a francia 
próza nagy elődje, háromszáz évvel ezel őtt a Napkirály udvarában azzal 
boszullta meg tartós mellőzöttségét az emlékirataiban, hogy kaján kár-
örömmel és nem csekély rosszindulattal jegyzett fel mindent, amivel el-
lenfeleit árnyékban hagyhatta, s így éppen elfogultságával tudta életre 
kelteni alakjait. Ez a rövid lábú, pufók udvaronc Versailles tükörtermében, 
önmagávall elégedetten mindenki mást élesen szemégyre vett, s talán ép-
pen ennek köszönhető, hogy a világnak ebből a legpompázatosabb köz-
pontjából egy rendkívül színes, de ugyanakkor kegyetlen vonásokkal meg-
örökített panoptikumot hagyott maga után. 
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És milyen elnéző  és megértő  tudott lenni anélkül, hogy szemléletén  
változtatott volna ott, ahol személy szerint nem volt érdekelve! Nekünk,  

magyaroknak Rákócziról szóló feljegyzései adnak alkalmat az összehason-
lításra azzal a legendákkal felmagasztosított alakjával a magyar történe-
lemnek, melyet nálunk oly szorgalmasan festegetett századokon át az iro-
dalom. Saint Simon Mikes Kelemennél is életh űbb képet rajzolt meg róla.  
Pedig egykori apródja s kés őbbi íródeákja a bujdosásban testközelb ől  
látta hosszú éveken át Rodostóban a tragikusan elárult kurucok vezérét.  

A Mikes által rajzolt arcképeken mégis valami túler ős dicsfényben elmo-
sódnak a vonások, mert őelőtte mindig odaállt a Nagyságos Fejedelem  
az ember elé. Saint Simonnak nagyobb távlata volt Rákóczi Ferenczhez.  

Talán azért, mert csak az embert látta. Igaz viszont, hogy részletesen  

kidolgozott történelmi keretbe állítva, amikor az olvasó, mellesleg szólva,  
nem képes ,eileget csodálkozni azon, hogy e történelmi keret összetev őit  
milyen tisztán látta a francia udvarnak ez a krónikása. És egyáltalán meg-
lepő , milyen pontosan tudtak mindent Kelet-Európáról XIV. Lajos udva-
rában. Mintha Kelet és Nyugat állandó viszályainak ez +a felvonullási terü-
lete, amely annyi nyugtalanságot keltett a nagyvilágban, egészen közel  

került volna +a Szajna-parti metropolishoz, ahol a király oly öntelten je-
lentette ki: „Az állam én vagyok!"  

Rákóczi alakját életre keltve Saint Simon szemléletében nemcsak a  

távolság beszűkülése teszi élessé a rajzot, de a háttér is, az a történelmi  

tabló, amely mintha a Zrínyiekkel, Thökölyvel, Frangepánnal minden nyel-
vi és nemzetiségi különbséget háttérben hagyva a maga Bécs-ellenessé-
gében élte volna ki a szabadságvágyát. Tanulni lehetne bel őle, hogy  
össze tud zsugorodni a nagyobb ügy közösségében, milyen fojtott lesz  

minden máskor gyúlékony anyaga a szenvedélyeknek, ha közös érdekekr ől  
van szó. Be hát efféle szenvedély nem is alakulhatott még ki abban a  

rendi világban, ahol házasságok és rokoni kapcsolatok kohéziója fonto-
sabb volt annál, hogy milyen nyelveken beszélnek az ország alattvalói.  

Igaz, hogy a házasságokat is országos vagy pláne világpolitikai érdek  

hozta létre. Emberábrázolás, korkép és helyzetrajz Saint Simon emlék-
iratainak abben a Rákócziról szóló néhány oldalas feljegyzéseiben azért  

tud olyan élesen élethű  lenni, mert ez a világtól végleg visszavonult em-
ber, aki csalódásában minden idejét az írásban vett elégtételnek szentelte,  

kénytelen volt szűkszavú lenni, s minden mást háttérben hagyva kizárólag  
a lényegre szorítkozni. Ez a lényeg néha egészen kis dolgokban s éppen  

csak megmutatja magát, mint például az egyik hercegr ől) szóló történet-
ben, aki váratlanul kutyának képzeli magát, vagy a másik, aki veri a  

feleségét, az író mégis egy egész világot képes megjeleníteni. Rákócziról  

is épp a szűkszavúsága mond többet, mint a róla szóló egész terjedelmes  

irodalom. Megértem, hogy Saint Simon ezzel teremtett iskolát a francia  

irodalomban Stendhaltól kezdve Proustig.  

~ 

Személyes emlékeket idézett fel bennem Süt ő  András cikkgyűjtemé-
nye, Az Idő  markában című  nemrég megjelent kötetében. Egy marosvá-
sárhelyi estét, s Molter Károlyt, akinek szül őföldjéről, Verbászról kellett  
mesélnem, pedig a Greifenstein szállón és a cukorgyáron kívül alig tud-
tam többet, s amit tudtam, az is a messzi múlté volt, Szirmai házával  

kinn a Csatorna zsilipjénél, s néhány Pechán-képpel, amelyeken Verbászt  

már nem is lehet látni. De neki ez is elég volt. Aprókat és bizonytalanul  

lépkedve jött mellettem nyolcvankét évesen a vásárhelyi utcán, ahol ko-
szorúkat és virágcsokrokat vittek bánatos asszonyok a temet őbe minden-
szentek előestéjén, s hol zsebre vágta ég ő  pipáját, úgyhogy attól kellett  
félnem, mindjárt lángba borulunk, hol meg újra el ővette megint és to-
vább szívta, s erre már én kérdezhettem őt, hogyan tudott ennyire beolvad-
ni bácskai német fiú létére, hogyan tudott ennyire erdélyi lenni. Válaszá-
ból már csak arra emlékszem, hogy a nyellvet, az édesen cirkalmas erdé-
lyi beszédet említette, amelynek rá, a filoszra, s a régi Bácska tárcaírójá-
ra olyan nagy volt a hatása, hogy ott maradt, síkság után a hegyek  
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Lánc,  lánc, eszterlánc 

között, erdélyi író lett, akinek a szavára hallgatták a Helikoni találkozóin, 
ahol nem is azt kérdezték, ki honnan jött, mint inkább azt, hogy hova 
megy. 

 Este aztán találkoztam Sütő  Andrással. Már olvastam máig legszebb 
könyvét, az Anyám könny ű  'álmot ígér címűt, úgyhogy meg se lepett a 
szőkesége, s a gyerekarcából kifényl ő  szeme, noha akkor lett nagyapa, 
inkább a beszédére kellett felfigyelnem, amely egy európai m űveltségű  
magyaré volt, minden székely mellékíz nélkül. Tamási Áronnal két szót 
sem lehetett úgy váltani, hogy góbésan fel ne húzta volna az egyik szemöl-
dökét, a székelyes szójárást is választékosan használva, mint aki súlyt 
helyezett rá, hogy ebben is érezhet ően erdélyi legyen. 

Sütő  Andrásból hiányzott ez a hangsúlyozott erdélyiség. Úgy beszélt, 
mint minden magyar értelmiségi ember, ezért lepett meg mostani köteté-
ben a tájnyelvinek inkább bibliás zengedelme, s mintha ebben is több 
volna a magyar történelmi nyelv dialektikája, mint a kicsit mindig tréfára 
hajló góbé nyelvjárás sajátossága. Ahogy Mikes Kelemen is els ősorban 
magyar volt, s csak azután háromszéki és zágoni. Süt ő  nyelvezetéből, Ta-
másiéhoz hasonlítva, hiányzik a furfang és az anekdota, a mindenre kész 
kádencia. A Bethlen Gáborhoz intézett képzeletbeli levelét meg mintha Ká-
roli Gáspár kései unokája írta volna, amiként egész írói és emberi maga 
tartása is mindenekelőtt európai és magyar. Olyasvalaki, aki tér és idő  
koordinátái között tudja, hogy hol a helye, s miközben származását önér-
zetesen megvallja, okosan alkalmazkodni is megtanult. Ahogy a viharrá] 
szóló példabeszédében írta: „ ... a fű  lehajol és megmarad". 

Ez a Budapesten megjelent kötete találkozás és búcsú történeteit 
foglalja magában. Nemcsak erdélyi magyar és román írótársaihoz f űződő  
barátságának tanúságtétele, de a határokon túli kapcsolatok megvallása 
is. Emlékezések és sírbeszédek, megint csak egy sajátosan eredeti egyé-
niség hovatartozását érzékeltetve. Miközben a nagyvilágban járva ugy 
keresi Európa identitását, mint aki a közös haza nevében kéri számon az 
azonos tartalmakat és jeleket, egyben ázt is bizonyítva, hogy ennek az 
európaiságnak ő  maga a birtokában van. 

Szubjektív könyv, mégis mintha sokunk nevében beszélne oly bát-
ran és önérzetesen, mint rajta kívül nagyon kevesen. 



ALKOTÓM ŰHEL Y  

DÉR ZOLTÁN 

A NÉGY FAL KÖZÖTT STÍLUSELEMEI 

Kosztolányi els ő  kötete, a Négy fal között 1907 tavaszán jelent meg és 133 
verset tartalmazott. Ebb ől a 133 versből •a mai irodalmi tudat alig néhá-
nyat tart számon: az Üllő i-úti fákat, az Alföldet, A bal latort. Oka lehet 
ennek az is, hogy kés őbb Kosztolányi is egyre szigorúbban rostálta ezt az 
anyagot, míg végül, az 1935-ben kiadott Összegy űjtött versekben közülük 
már csak 15 olvasható. A mai kézikönyvek még ezt a tizenötöt sem része-
sítik kellő  figyelemben. Pedig az egykorú kritika a modern magyar köl-
tészet fontos eseményeként méltatta. Még Ady Endre is, aki bevallotta, 
hogy másféle költészet az eszménye, s iróniával emlegette Kosztolányi 
mindentudását. Írt róla a Budapesti Napló (Ady), a Népszava (Bresztovsz- 
ki Ernő), a Huszadik Század (Lukács György), a Vasárnapi Újság 
(Schöpflin Aladár), a Nyugat (Kaffka Margit). A szerz ők névsora is a kö-
tetnek tulajdonított jelent őségre vall, de a szövegek konkrétan is meg -

fogalmazták, hogy a modern magyar líra jelent ős eseményéről szólnak. 

Mindezek ellenére sem akarunk fölfedez ő  perújítást indítani a Négy 
fal között érdekében. Épp csak azt szeretnénk néhány szempontból meg-
vizsgálni, mi is volt benne új, s mi az avult, ami miatt kés őbb sok darabja 
elfelejtődött. Van e szándéknak személyes oka is. Ismeretes, hogy a Négy 
fal között költeményei közül több is még Szabadkán íródott. Valaha úgy 
képzeltem, hogy Kosztolányi pályájának minden szabadkai vonatkozását 
földerítem, s e munka zárófejezeteként elvégzem a Négy fal között jel-
lemzését is. Ebből az utóbbi elképzelésből sok minden meg is valósult, 
a kötet tüzetes jellemzésének részletei elkészültek. Közben azonban más 
teendők elvontak ett ől a munkától, s ezalatt megjelent két könyv is, mely 
ezt az időszakot tárgyalja (Kiss Ferenc: A beérkezés küszöbén. Bp. 1962; 
Kelemen Péter: Szimbolista versszerkezetek Kosztolányi els ő  korszakában. 
Bp. 1981). Ezek a könyvék munkám több részletét fölöslegessé tették. 
Még nagyobb gondom, hogy ezalatt az irodalomtudomány is átalakult, 
korszerűbb lett, esztétikai érzékenysége megújult, szempontrendszere hi-
hetetlenül kifinomult. Semmi értelmét nem látom annak, hogy elkészült 
munkám anakronisztikus részleteit közzétegyem. 

Van azonban ennek a munkának néhány olyan részhete, melyet — tu-
domásom szerint — senki sem végzett el. Ilyennek vélem a Négy fal kö-
zött képeinek, nyelvének és verselésének vizsgálatát. Ez talán hozzájárul-
hat annak megválaszolásához is, miért érezte e könyvet modern verses-
kötetnek a kortárs kritika, s miért érezzük ma felemásnak. Természete-
sen számolok mindazzal, amit erről az időszakról mások föltártak, de 
nem térek ki ezekre az eredményekre, csak utalok rájuk, s a magam vizs-
gálatainak eredményeit azzal a reménnyel publikálom, hogy egy új szin-
tézis megalkotásában hasznukat lehet venni. 

KÉPALKOTÁS 

A Négy fal között képalkotó módszere éppolyan kiforratlan, mint 
egész eszme- és érzésvilága. A szokványos módszerek még elég gyakoriak. 
Kosztolányi leginkább közvetlenül beszél magáról: elmondja, mint jelent 
meg az árkádok alatt, mit csinált, mit érzett. Epikus-leíró keretbe ágyaz- 
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za. a közvetlen vallomást, vagy hívja az áhított érzést, áradjon el. fölötte, 
s míg áhítozik, elmondja mindazt, ami nyomasztja (Csönd). A konkrét 
helyzetre, a reális kiindulásra mindig vigyáz és a mondanivalót a vers vala-
mely pontján pontosan nevén nevezi. Az el őadás egész folyamata világos, 
a képek csak színezik, személyesebbé egyénítik a fogalmi nyelven is kife-
jezett mondandót. Kimondja, hogy a rideg szoba kedvesebb számára, mint 
a természet, a lámpa, mint a nap. Az olvasó sejti, hogy a szoba itt többet 
jelent, mint a konvencionális értelme, de nem sokkal többet. Jelképpé 
semmi esetre sem nő . A költő  nem engedi azzá nőni, mikor kimagyarázza, 
hogy itt folyik az ő  elmúlással viaskodó harca, ezért olyan becses számára. 
Ezekben a versekben a szavak többnyire megszokott jelentésükkel szere-
pelnek. Betartja a maga elé állított szabályt, hogy a fa legyen fa. Bels ő  
rengésektől, ismeretlen eredet ű  félelmektől remeg, tele van sejtelemmel, 
de mindezt nem tudja még közvetlenül nevükön nevezni. Ha a szemébe 
toluló kép rejtelmes, csodás, azt külön is jelzi és nem éri be azzal, hogy 
önmagától is úgy hat: 

Köröttem minden oly csodás volt. 
A híd, hegy t űzzáporba lángolt. 

(A hídon) 

A rendkívüli jelentésű  képet igyekszik reális helyzetekbe ágyazni. 
Elmondja, hogy milyen körülmények között tetszett föl el őtte, vagy hogy 
álmodta az egészet (Lidércnyomás), esetleg hogy látomásként jelent meg 
előtte (Viziók). Maga valójában így kívül marad az élményen nem forr 
egybe vele, józanabb énje őrködik fölötte. 

A sok-sok vers vegyes hatását els ősorban a sablonos képek özöne 
okozza. Az ég „háborgó lángóceán", a vonat „vasförgeteg", a költ ő  úgy 
dolgozik, „mint pók a hálón", a vég „Éjpalástban" jelenik meg számára, az 
emberéletet a szappanbuborékkal veti össze, az ész fényér ől, a föld anyjá-
ról, az éjszaka szerelmér ől beszél. Kínjának végleteit így fejezi ki: „Izzad-
tam jégben, fáztam tűzkohón." A halál „pöffeszked ő  csontváz" képében 
jelenik meg előtte, a szűkös, alacsony lét , ;Szorult sikátor" számára, kép-
zelete „tündéri színházat" játszik. E kopott-avult képkincs a századforduló 
sok kis lírikusánál föllelhető . Néhol még a népszínművek és Szabolcska 
Mihály hatása is szembeötlik. A homályos vonatkocsiba betoppanó pa-
rasztlányt így jellemzi Kosztolányi: 

Éjfél-szemedbe elmerülök busan 
Nézem tejarcod rózsavirágait 
Hattyunyakadra lágyan omló 
Gyürü-fonásu hajadnak éjét. 

Ez a romantika némileg elüt a népszínm űvek hangjától. Jogos föl-
tételezés, hogy Vörösmarty-reminiszcenciák is rejlenek benne. A föltéte-
lezés bizonyosabbá válik, ha ilyen sorokra gondolunk: „Viharra dördült 
az ég alja távol", vagy: „Az ég ívén sötéten nyargaló Vészfelleg tornyo-
sul",. vagy: „A sors ledönti az embert, mint vihar a tölgyet". Ez a hang 
s a méretek határozottan a romantikára emlékeztetnek. 

A mohó túlzás szükségképpen keres ilyen kifejezést, s Kosztolányinak 
nem kellett Vörösmartyig visszanyúlnia. A századvég .lírájának volt egy 
romantikus ága, melyet azok a költ ők alkottak, akik nem érték be a né-
pies epigonok szürke, kisszer ű  lírájával. Különösen azoknál a költ őknél 
szembeötlő  ez az elégedetlenség, akikben megingott a kiegyezésen alapuló 
konzervatív nemzetszemlélet, a vallásos hit, a józanságot, alázatot prédi-
káló erkölcsiség, s szemléletükbe behatolt Schopenhauer és Nietzsche meg-
rendítő  hatása. Endrődi Sándor, Bartók Lajos, Rudnyánszky Gyula, Tor-
kos László, Ábrányi Emil, Lévay József és még sok kisebb költ ő  műveit 
már áthatja vagy megérinti ez a válság. Világnézetükben ezek +a költ ők 
alig különböznek Szabolcskától, Varga Gyulától, Kozma Andortól, némely 
vonásuk azonban arra vall, hogy az egyéniség számára új utakat kerestek. 
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Kívánkozásuk a romlatlan, nyugalmat adó természet után (Jakab Ödön: 
A. remete, Lévay: Idelent, Rudnyánszky: Reggel az erdőben) a nagyváros 
modern emberének hajszoiltságából fakad. A halál- és kísértet-motívum 
föl-fölbukkanása is az élet egyensúlyának megbomlására figyelmeztet (End-
rődi: Temet őben, Lévay: Ismerős árnyak). Az emberi gyarlóság és rom-
lottság kiábrándító tudata (Endr ődi: Homályban, Benedek Aladár: Mi az 
ember?) elvágyódás távoli, ismeretlen világba (Torkos: Messze, messze, 
Zempléni Árpád: Iztar és Gilgames), az egyetemes együttérzés, illetve 
filantróp-részvét (Zempléni: Részvét, Rudnyánszky: Gondolatok, Ábrányi 
több verse) szintén a nagy romantika fölújított jegyei közül való. A di-
csőséges nemzeti múlt ébresztgetése, a hajdani erények hiányának fölpa-
naszolása ugyancsak Berzsenyfékig nyúló romantikus örökség (Endr ődi: 
Hősök emléke, Lévay: Borongok én, Zempléni: Turáni dalok). 

Ez a késői romantika még tárgykörében sem új, hanem a nagy ro-
mantika — Berzsenyi—Kisfaludy—Vörösmarty — nyomdokain jár. Kifeje-
zésben is éppolyan epigon utódja ennek, mint Szabolcskáék Aranynak. 
Magatartásuk domináns tartalma a kor felszínes hazafisága. Probléma-
látásuk sekélyes, kifejezésformáikat a szélmalomszer űség és a kongó pá-
tosz jellemzi. Mégis mit tanulhatott t őlük Kosztolányi? Keveset. Amit ta-
nult, már az átvételkor idejét múlta. A közönséges, szürke és kisszer ű , 
a falusi élet körét alig túlszárnyaló lírával szemben ezek a kései roman-
tikusok a lélekzajlás dinamikusabb és extenzívebb mozdulatait próbálgat-
ják. Bartók Lajos Erdei bolyongásában például „A hold, mint a hajótörött, 
Fuldoklik a bősz habon ...", a nyara „viharszín ű", „gyönyörteli", „ láng-
hevű". Endrődi is „fájó gyönyörökről" ír (Emlékezés). A kiinduló helyzet 
többnyire elmosódik a belőle kifejlő  érzéshullámzásban, mely ilyesfajta 
képekben csapong: „b ősz rohanás", „dicső  szellem" (Endrődi: Viharok 
közt). A vész a rohanás, a mennykő , a fergeteg képzetei lépten-nyomon 
fölötlenek ezekben a versekben. 

Kosztolányi egyik levelében a pokolba kívánja ugyan Endr ődit, ma-
gatartást megszabó eszményekért már nem ment hozzá, s a többi roman- 
tikushoz sem, avult retorikájuk, kongó frázisaik már idegenek számára, 
de a nagyság, a dinamizmus és forrongás általuk használt nyelvi formulái 
gyakran tollára tolulnak. A t őle idézett példák egytől egyig a később ki-
hagyott versekből valók. Bizonyítván, hogy kés őbb Kosztolányi is belát-
ta, mennyire fölhígítják kötetét. 

Ezek után azonban még izgalmasabbá válik a f ő  kérdés: miben áll 
hát a Négy fal között jó darabjai képeinek jellegzetessége és újdonsága? 
A kettő  néha nem ugyanaz. Az első  kötet Kosztolányira leginkább jellem-
ző  képei nem vadonatúj ak — még a hazai el őzményekhez mérten sem —, 
de 'az új és a régi, az immár általános és az egyéni együtt mégis valami 
eredetit mutat. Íme a legjellemz őbb példák: 

Téged dalollak: vasderekú lator! 
Jéggé fagyott dac, néma, komor herosz, 
Ki meghaltál szégyen-keresztfán 
S nem hajolál Meg a gyáva kínnak. 

A bal latorhoz című  vers kezdősorai ezek. Zsúfoltságukra, a képek 
rétegességére Kiss Ferenc már rámutatott. (A beérkezés küszöbén. Bp. 
1962. 88-92.) Mi a kép érzékletességére hívnánk föl a figyelmet. S e hatá-
sukban a fiziológiai, testi képzetek szerepére. A testies képzetek révén 
elért érzékletesség igénye Kosztolányi eredend ő  hajlamából adódik. E 
hajlamát a magyar elődök közül elsősorban Csokonai Vitéz Mihály erősí-
tette: „A napnak hanyatlik tündökl ő  hintaja, / Nyitva várja a szép enyé-
szet ajtaja." Így kezdődik a csodálatos Az estve, és a hosszú versek egész 
sorában érvényesül ez a friss, harmatos érzékletesség. Kosztolányi — Cso-
konairól írt figyelőjében (Nyugat, 1922; Lenni, vagy nem lenni. Bp. 1940. 
263.) — maga is ezt a „nyers, természetes, humoros, a kicsiségekhez sze-
retettel közeledő  testi szemlélet"-et dicséri. Ez a figyel ő  jóval később szü-
letett, mint a Négy fal között darabjai — s benne már a nagy egész 
átfogásáról lemondó s a részletekbe merül ő  költő  önkereső  igénye is ki- 
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fejezésre jut —, de visza.m_uta.i:ó jelent ősége így is ny.iilvánvaló. Különösen 
ha számba vesszük, hogy -  már az els ő  kötet verseinek idején is hasonló 
értelemben nyilatkozik Csokonairól az egyik, Babitshoz írt levelében: „Vég-
telenül örültem azonban, hogy éppen Ön hozta föl most e durvasági kér- 
dést, szerintem a jó nyelv e kulcsát. (...) a nagy m űvészek kíméletlenül 
és barátságtalanul hatolnak be a dolgok rejtekébe s szagot adtak a szava-
iknak. Ezt a dolgot ha jól tudom, Dóczi fedezte fel el őször, kinek nyelv 
tekintetben sokat, majdnem mindent köszönhetek. Ő  utalt Csokonaira, s 
benne leltem fel a nyelv titkos m űvészetét, melyet jelenleg jól, rosszul 
alkalmazok ..." (1904. szept. 16. Babits—Juhász—Kosztolányi levelezése. Bp. 
1959. 45.) Ugyanebben a levélben hivatkozik követend ő  példaként a deka-
densek nyelvi erejével szemben Arany és Dante „durva, földszagú" hív-
ségére. 

Ez a Csokonaihoz fűződő  kapcsolat helyenként olykor egészen szo-
ros kölcsönzésben nyilvánul meg. [A Csönd fölfohászkodásában például. 

„Lebegj reám, ó csendes némaság" — a Magánossághoz intonációja 
kísért, az „áldott balzsam" (Csönd), s a „Legyezzétek ti könny űszárnyu 
szellők" (Erdőben) még szorosabb egyezést mutatnak.] A valódi rokonság 
azonban mégsem az effajta utánzásban rejlik, hiszen a versek egészen 
más magányról és más fájdalmakról beszélnek, mint Csokonaiéi. Az 
idézett figyelőben Kosztolányi azon ámul, hogy Csokonainál a mezőket 
„megnyúzza" á tél s a tulipánt ,száraz hektika" bántja, a nap „megmos-
dott . nap", „Pedig már felhámlott, tisztes orcájának A b őrén lúdgégét 
könnyen csinálnának". (Uo.) 

Mindebből nyilván.vaflá Csokonai ösztönz ő , bátorító szerepe. Koszto-
lányi képeinek testies érzékletessége mégis egészen más természet ű . A 
nyelvi bátorítással. nem vehette át a költ ő  derűs, könnyed természetességét. 
Az ő  képei egészen más anyagból vannak. Különös kedve telik azokban a 
képekben, melyek az emberi test valamilyen szörny ű  sérülésének képzetei-
vel hatnak: „Fejemb ől a vér zúgva csordul" — írja A komédiás dalában. 

Ilyen példát sokat idézhetnénk. A Sürgöny vészhíre például „mint a 
puskacs ő  golyója, / Szivembe forog s fut, rohan felém". Azzal, hogy a 
golyó nemcsak becsapódik, de még forog is a szívben, minden túlzása el-
lenére még a reális elképzelés kereteiben marad a kép: azt érzékelteti, 
hogy a megérkezett hír nem ül el, rémes tartalmaival gyötri a lelket. 
A mohóság azonban még ezzel sem éri be. A puskagolyó ugyan már bele-
fúródott a test legbens őbb rejtekébe, de azért még újra fut és rohan fe-
léje. Ezzel nemcsak a rohanás képzeteit kelti életre, hanem folyamatossá 
teszi a fenyegető  izgalom feszültségét, hogy majd az utolsó sor második 
felében — miután kimerít ően fölfokozta a várakozást — mondhassa ki a 
tragikus jelentőséget közlő  csattanót: „És a hír elér ..." Igaz, ez az utób-
bi megoldás már a szerkesztés körébe vág, de .a példa a képalkotás bels ő  
természetét illet ően is jól mutatja, hogy Kosztolányinak a szörny űben, 
a testies fájdalomban tobzódó képei nem is olyan önkéntelen, bels ő  
áradás eredményei: ha a csattanó úgy kívánja, könnyedén éleszt a végs ő  
kínból új, könnyebb, még lehetséges veszélyt. Ez a képszerkesztési techni-
káját illetően nem metafora jellegű , hanem hagyományosan a mint köré 
szervezett. Természete mégis összef űzi A bal latorbál idézett példával, jó 
bizonyságául annak, hogy a képalkotás természetét nem a küls ő  tech-
nika, hanem a kép anyaga, az anyag mennyisége, jelentésének intenzitása, 
dinamizmusa és a már megszervezett kép jelentéstartalma adja meg. 

E korai Kosztolányi-képek szenzualitását mégsem indokolt jellegadó-
ank állítani. Kivált nem abban az értelemben, amiként a kés őbbieket. Er-
ről a sajátos szenzualitásról először és az egész m űre érvényes koncepció-
ban Barta János írt Vázlat Kosztolányi arcképéhez címmel az Esztétikai 
Szemle 1940. évfolyamában. (Újabb közlés: Klasszikusok nyomában. Bp. 
1976. 436-451.) Tanulmányában megállapítja, hogy Kosztolányinál •a ma-
gasabb affektivitás hiányzik vagy gyönge: „Mintha egyénisége épületében 
az egyik, éppen világosabb, szell ősebb emelet lakatlan volna; hiányzik az 
érzületek, az igazi szenvedély, az indulat hullámzó, áramló lüktetése. An-
nál elevenebb azonban az a furcsa élet, amely a lélek alsóbb emeletén. 
zajlik.. Van érzelmi életünknek egy olyan síkja, amely még .nagyon közel 
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áll testi, gyermekkori. mivoltunkhoz. Innen támadnak el őször is azok a 
belső  érzékelések, amelyekben testünk organikus életét érezzük; azután 
azok az alig észlelhet ő  hangulatminőségek, amelyek érzékelésünket: lá-
tásunkat, hallásunkat stb. kísérik, aztán ennek az egész vitális életnek a 
külön emlékképei, főként pedig azok az ősi, minden tudatos személyi-
séget megelőző  magatartásmódok, amelyek közvetlen reális környezetünk-
höz és a benne sejtett nagyvilághoz f űznek: az otthonosság, a félelem, a 
védekezés, a kíváncsiság, a bámészkodás stb. stb. sokféle hangulati visz-
szahatása. Ebbe a személyiségrétegbe helyez ődik át Kosztolányi egész ér-
zelmi élete." (I. m. 439-440.) 

Barta János fölismerése sok fogódzót ad a Kosztalányi-kutatóknak. 
A Négy fal között darabjaiban azonban még nem jut ilyen szembeötl ő  
érvényre az az elemi-gyermeki affektivitás. Ezek a versek még nagy szen-
vedélyekről tudósítanak, kulturális, történelmi, filozófiai természet ű , te-
hát magasrendű  elméket sejtetnek. Ezek a nagyotölel ő  gesztusok azon-
ban sokszor teatrálisak. Így a Barta János által megnevezett affektivitás 
egyelőre csak ösztönösen jut szóhoz; a képek anyagaként. Ebben a min ő -
ségében is hangzatosan: vad, sötét kavargásba korbácsoltan. 

Jellemző , hogy legkedveltebb képalkotó anyaga a vér és a t űz kép 
zetköréből való. A vonat például „vérszem ű  szörny" (Válás) „És vérr,. 
szomjazik a háborús acél" (A csata) „És a szemekbe lávat űz ragyog" (Tánc). 
Az Augusztusi reggel képeiben a tűz hőséget, testi gyötrelmet jelent. Mégis 
mennyire más ez, mint amit e jelentés mögé általában képzelni szok-
tunk: 

És nő  a fényár, zúg a virradat, 
A t űzpokol harsog, dübörg, dagad, 
Az árva ember fetreng benne f őve. 

Véres sarokkal, bőszen ront előre 
És este elnyúlik az ugaron, 
Mint egy agyonhajszolt, véres barom. 

A forróság tikkasztó passzív állapotát a pokoli dinamizmus képze-
teivel teszi látható, hallható, verg ődő  gyötrelemmé. Az igék mind az akti-
vitás teljével vannak áthatva, a h őség elhatalmasodásának folyamata sze-
rint erősödve intenzitásban és- dinamikában. Maga a h őséget jelentő  „tűz-
pokol" nem új kép s mégis mennyire kedvez a telhetetlenségnek! Tartalmá-
ban ugyanis nemcsak a szörnyű  van benne, de bezárt, kiúttalan medencé-
nek is fölfogható, melyben fetrengve f őhet az „árva ember". Aztán a 
„tűzpokol"-hoz, mely már előbb is végletesen aktívnak bizonyult, könnyen 
társíthatók valamely élőlény képességei: vérezhet is b ősz rohanásban. A 
kín és kiszolgáltatottság így teljes. Az ártatlan nyári klíma már a virra-
dattal zúgó pokollá hevül, s az alig hatsornyi részben a testi kíntól az 
abnormális leJlki gyötrelemig minden érzetet végigkorbácsol. A költ ő  cél-
jához ér: vér és t űz ismét egybekavarva tobzódhatja ki magát. Példánk-
ban szinte végig a testi kín hatásait variálja, fokozza a költ ő , s csak az ab-
normális fölfokozottság és az „árva ember" képe sejteti a testi szenve-
désen túlmutató jelentést. Az Álmatlanságban még a kimondottan szellemi 
természetű  gyötrődés érzéseit is ilyen testi kínra fordítja: 

A hófehér vánkos oly lángoló, 
A paplan, a terítő  ég a tűztő l, 
Az álomból izzó fénykéve űz föl, 
Ágyamba háborog egy lángfolyó. 

A tűz és a fény, mely sok költőnél az eszmeszeretet jelképe, itt több-
nyire a testi hőség pokoli kínját jelenti. Dante szemében is „szörny ű  lán-
got" lát, „A melybe vészesen forgott az égi / T űzrózsafény és a pokol-
szemét" (Dante a „Croce del Corvo"-ban). Itt a „láng"-ban már kétségkívül 
szellemi tartalmak rejlenek. De szó sincs arról, mintha a kép fényt vetne 
a dantei sors egyénien fölfogott valódi horizontjára. Nem mond többet, 
mintha azt mondaná, hogy a poklot és a mennyországot járt költ ő  szemé- 
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ben izzottak emlékei. A gazdag bens őbb jelentés hiánya miatt a kép küls ő  
jelentése: a pokol és t űzrózsa, a szörny ű  láng szenzuális ereje vnmagá-
ban marad. Nem sejtetnek finom rezdülést, bonyolultabb tartalmakat, 
hanem a kedvelt, beidegzett hatás szürkeségébe temetik az új lehet őséget. 
Igaz lehet, hogy a személyesség itt még .gomolygó, alaktalan, s ezért hajlik 
arra, hogy képeit is sematizálja. A táncolók szemében lávat űz ragyog 
(Tánc), Dantéjében pokolszemét, a vonat — mint már idéztük — „vérsze-
mű  szörny" (Válás) és így tovább. Igazi sikereket a képalkotás terén is 
csak ott ér el az ifjú Kosztolányi, ahol a mondanivaló a maga természeté-
hez legkészségesebben igazodó tárgyra bukkan. Ilyen példát idézhetnénk 
A vészfékb ől és a Megállt az óra című  versből. 

A telhetetlenség és a testies érzékletesség nemcsak a lázas indulati-
ság kifejezésében — a tűz és a vér képzeteib ől formált képekben —, ha-
nem az ellentétes tartalmak esetében is szembeötl ő . Íme a Csönd három 
első  sora: 

Lebegj reám, ó csendes némaság, 
Véresre horzsolt szívemet kötözd be, 
Ontsd rám a holtak áldott balzsamát! 

A „némaság" tartalmaiba már eleve beleképzelhet ő  az élő lények, em-
berek, sőt a halottak tulajdonságai, képességei is. A „lebegj" könnyedsége 
és óvó puhasága révén pedig sebeket kötözhet és óvó nyugalmat áraszt-
hat. Minderre a „némaság" válik képessé. Eltekintveattól, hogy a máso-
dik sor a véres küzdelem közeliségét sejteti, a két nyugalmat sugárzó sor 
áhítozásában szembet űnő  a telítettség és fölfokozottság. A „Lebegj reám" 
lepkefinomsága, hangtalapi könnyedsége, a tikkadó áhítat „ó"-ja a „csen-
des némaság"-ra irányul. Ez a szakasz lelke. Nem is éri be itt a költ ő  
egyetlen szóval: se a némasággal, se a csendességgel. Két alany b őbeszédű-
vé tenné, ezért az egyiket jelz ővé alakítja. A jelző  lehetne jelzett szó is 
és a jelzett szó jelz ő. Igaz, jelentésük nem azonos, de ebben az össze-
függésben azonos a funkciójuk: a nyugalom teljes, végletes állapotát 
igyekszik Kosztolányi általuk kifejezni. A harmadik sorban azonban már 
nem ilyen ügyes: az „ontsd" ige az intenzív ömlés túlcsorduló b őségét. 
szabadítja rá az áhítatra. A nyugalom is, mint a nyár passzív gyötrelme, 
zsúfolt, telített, medréb ől kicsapó. Íme még néhány példa erre a telhetet-
lenségre: a nyugalmat így hívja: „Ónsúlyod ég őn nyomja vissza mellem", 
a gondolkodás elpihenését így képzeli el: „Halk ájulatba nyögve vesszen 
el" (Csönd). 

A képek, melyeket eddig idéztünk, intenzitásukkal, zsúfoltságukkal, 
végletes dinamizmusukkal, telítettségükkel tűntek ki. A hatás, melyet el-
értek, többrétű , de egységes, a képbe sűrűsödő  tartalom azonos vagy ro-
kon állapotra utal. Bennük az ellentétes, gomolygó képzeleteket egy er ő-
teljesebb érzés sodrása vitte egy irányba. 

A képek egy másik csoportjában a s űrítés, a fölfokozottság az ér-
zésvilág ziláltságát, ellentmondásos rángását próbálja egységbe fogni. Lát-
tuk, hogy az izzás, a tűz, a fény többnyire gyötrelmet érzékít ő  képekben 
fordul elő. Vannak azonban olyan képei is, amelyekben a t űz, láz és pokol 
képzeteiből szőtt képek már nem egyértelmű  érzés végletes fölnagyítását 
végzik, a természetes testi fájdalom eltorzul és az önkívületnek minden 
egybekavaró logikája lesz. úrrá. Például a szörny ű  tűzvész láttán az egyik 
alak ,szíve társiéval összedobban / Egy reszket ő  és kéjes borzalomban" 
(Tűz). A Lidércnyomás című  versben olvashatjuk, hogy a költő  lázálmá-
ban megjelenő  kedvesei 

Némák, fehérek voltak és meredtek, 
Vadul szorítottak kezet, 
Egymásba villant a szemük s nevettek. 

Az első  sor három jelzője a teljes élettelenséget szuggerálja, a máso-
dik sor már ezzdl ellentétben vad aktivitást fejez ki, a harmadik pedig az 
előzőeknek szintén ellentéte: egymásra villanó szemek és nevetés. Termé- 
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szetesen ezt a képet az álom logikája rendezte, így ziláltságát, ellentéteit 
ennek számlájára írhatjuk. Szerelmes verseiben azonban lépten-nyomon 
egybejátszik kín és kéj, mámor és merev hidegség, .éget és halál. A fekete 
asszony például „vérivó, halvány, szelíd" (Utolsó versek). A halál és az 
élvezetes nyugalom képzeteinek egybejátszását láttuk a Csönd című  vers-
ben. A boldog, mámoros öröm, a tobzódó élet Pánba vetített látomása 
így fest: 

S e kábulatban, elfúló örömben 
Reszketni érzem az eget fölöttem, 
Mivel a nagy kert lomb-ben ő tt falán 

Részeg szemekkel és maró fogakkal 
Szirinxesen kel s tántorogva halkal 
Ágaskodik s n ő, nő  kacagva Pán. 

(Pán) 

A remegő , bizsergető  öröm a fuldoklás abnormitásába fordul, az élet-
mámor Pánja nemcsak szertelen: részegségét maró fogak képzete durvítja 
állativá. Az öröm éppúgy torzulat itt, mint el őbbi példáinkban a fájdalom, 
a pihenés és az álom. Az ambivalens affektivitás programosan bontja meg 
az érzések természetes min őségét. Ezért és nem az érzékletesség igénye mi-
att eget a tűz és nem hevít, a fehér a néma és meredt párjaként társul 
a képekben: a halál jelentését tömörítve magába. A , ;ciprusok hűs éjsza-
kája"-szerű  képek pedig a halál szörnyűségét közelítik az élvezetes felé. 
Még a látszatra egyértelmű  képekben is a végletesség gyakran az ellenté-
tes képzetek abnormális egybejátszását eredményezi, s különösen kedve 
telik a szörnyűt, a kínt élvezetessé, csiklandóssá min ősítő  képfejlesztésben. 
Az intenzitás és végletes sűrítés példájaként idézhetjük a következ ő  ké-
pet: „FejembőQ a vér zúgva csordul" (A komédiás dala). A „csordul" ige 
régebben nemigen fordult el ő  ilyen összefüggésben. Ő sidők óta a pohár 
és a könny, Arany óta a nyál szokott csórdulni a versekben. Maga a csor- 
dulás képzete általában valami b ő  telítettség kiömlésének önkéntelen kez-
dő  mozzanata, valami feszültség föloldása (mikor a könny .vagy a türelem 
pohara kicsordul), vagy — mint éppen Aranynál — egy állapot jó ízébe 
való belefeledkezés küls ő  jele. („Tiszta nyál csordul ki Toldi szája végéri.") 
Kosztolányinál — az új összefüggésben — nyersebb a jelentése és inkább 
bőséget fejez ki, de a szokványos jelentés: a csordulás jó íze sem horiiá-
lyosul el egészen. A szörnyű  hatást így szövi át valami borzongató mellékje-
lentés. 

Kedve telt ebben a különös borzongásban: Dante szemében is „a pok-
lok lángcsodái"-t látta (Dante a „C7roce del Corvo"-ban), tehát a borzalom-
ban a csodálatra méltót is érzi, a félelem is „halhatatlan", ő  maga „boldog 
őrült", az „éj halálthozó csókjára" szomjazik. És nemcsak a kín és az él-
vezet, de a fenséges és a testies élvetegség is megtalálja azt a képet, mely-
ben egybeforrtan jelenhet meg. Ünnepnapon című  versében írja, hogy míg 
kint a közönséges tömeg ronda mulatságban tobzódik, addig ő  visszavo-
nul szobájába és képzelete tündérvilágában gyönyörködik: 

Száz kép tolong fel s én vagyok urok, 
Egy szent gyönyör szelíd ütembe hintáz. 

Incselkedik velem kéj, félelem, 
Aztán lehúnyom szótlanul szemem 
S lelkembe játszik a tündéri színház. 

A „Szent” kedvelt jelz ője a századfordulónak, előbb Komjáthynál 
fordul elő  tálán a leggyakrabban. Él vele Kosztóláriyi iš. Ritkábban, :de 
többféle és sajátos társítások révén. Míg Konijáthy a gyönyört, kéjt, štió-
val a testi szenvedély fogalmait azért társítja a šzeritliez, hogy er őt, tü-
zet, az egész embert átható jelent őséget adjon, addig Kósztoláriyi a tes- 
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ties kéjeket és a félelmet magasztosítja föl általa. A Húsvétban például a 
Krisztus föltámadását rajzoló utolsó szakasz megdics őülő  ünnepélyességét 
— „fényes sebekkel / Száll, száll magasba, föl az isten-ember" — az el ő-
ző  szakaszban a természet újjászületésének képeivel készíti el ő : „Megré-
szegül az illaton a föld / S tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt —" A ször-
nyűségekkel teljes éjszaka „szent, selymes" éjszaka (Szekerek a holdfény-
ben). 

Mindez bizony már nem hasonlít se Arany, se Csokonai földszagú, 
harmatos érzékletességéhez. S láttuk, Komjáthytól is mennyire idegen. 
Nem kétséges, hogy Baudelaire és az annyira kárhoztatott dekadensek 
nyelvi alkímiája már erősen részes Kosztolányi ellentétes képzeteket tár-
sító képeinek létrejöttében. A hazai elődök közül Makai Emil és főleg 
Szilágyi Géza hatása föltételezhet ő. Tudjuk, hogy Kosztolányi már Sza-
badkán — 1901 táján — olvassa verseiket. A Makait támadó Budapesti' 
Szemlének a Négy fal között anyaga születése idején — 1905. április 9-én — 
vág vissza harcias, védelmez ő  cikkben a Bácskai Hírlapban. (Makai Emil. 
Írók, fest ők, tudósok. Bp. 1958. I. 5-9.) Rokonszenve átmeneti és alkalom-
szerű , az új-ságért rajongó ifjú ember mohóságának tudható be. Szilágyi 
Gézáról azonban részletesebben szól és nyíltan megvallja, kés őbb is, hogy 
Tristia című  kötete bátorítóan hatott rá. Kiemeli érdekes, pikáns mellék-
hangjait, disszonanciáit, fanyarságát, keser űségét. „Melegek a színek — ír-
ja —, mint a pokol lángjai. Az arcok sápadtak, a szemekben színtelen köny-
nyek, a fakó ajkakon elharapott szitkok." (I. m. 325.) Láthatóan a pokol 
világa ez: „A kéj és a kín a két pólus, ezek körül forog az élet, megnyug-
vás nélkül. (...) Minden fény melegséggé, fülleszt ő  hőséggé és szikkasztó, 
buja félhomállyá alakul át. Semmi harmónia. (...) a vágy egy görcsös • gr'i= 
masz, minden kusza és ferde." (I. m. 325-326.) Ám a megformálás annál 
rendezettebb: „Kevesen írtak magyar nyelven ilyen . bevégzett. verseken, 
ilyen kigömbölyített és lecsiszolt sorokat. (...) Dekadenciája csak a látás-
ra vonatkozik. Művészete tető től talpig parnassien, szilárd és gyémántke- 
mény."- (Uo.) Ez az 1912-ben írt méltatás . jól sejteti a hajdani, tehát - a 
Négy fal között időszaka vonzalmának tartalmát. Hogy a jellemzés meny-
nyiben hiteles, az szempontunkból mell őzhető , annyi nyilvánvaló,. hogy 
a .ferde,. disszonáns, összetett, torz hatások iránti fogékonyságot Szilágyi 
Géza erősíthette. A Tristia (1896) és a Holt vizeken (1903) című  kötetek 

élveteg erotikájuk és sekélyes érzelemviláguk ellenére = érdekes. kí-
sérletek sorával lepnek meg. A fenségesben csapongó utóronnantikával 
szemben -e .versek a lélek alsóbb régióinak- titkait próbálják képekbe fog-
ni, s a gyötrődés itt is vad, testies kínok képzeteib ől alkotott metaforák-
ban jelenik meg: „S ezer apró, vad kobold rohant meg, / Agyam kala-
pálya, szúrva szívem" — írja Éj című  versében. A virág és a dekadens 
érzékiség baudelaire-i paradoxon.át a magyar költészetben ő  honosította 
meg: 

Jer velem az élet nagy mocsarába, 
Beteg ösztön jajszava hív. 
A fert őnek mi leszünk majd 
Sáppadt virágai. 

(Morbidozza) 

Az élet-mocsár metafora itt már szinte önállósul, a züllött élet jel-
képévé jelentékenyül, közeledik a szimbólumhoz. A „rossz", a „kétség" és 
az „unalom" fogalmak elvontságát eleven lények funkcióival kelti életre 
(Öcsémnek). Egységes szimbólummá nem szervesednek itt a részletek, 
de a szimbolikus hajlam már szembeötlő . A fekete és fehér színképzeteket 
ő  is használja új minőséget jelentő  értelemben: beszél az ő  fekete asszo-
nyáról. (Rontás), fehér .tiszta hangról (Adél). Gyakran kapcsol össze ...jelz őt 
elllentéteš ., értelmű  jelzett szóval: „Vad gyász", „kínos gyönyör",._„káb.ító 
kín''; ;,beteg vágyak"; s. ő  se riad meg az —,érzést.- az ,abnormálisba .billéritő  
képalkotástól: ;,fonnyadt idegén" „beteg ösztön", „medd ő . vágyak";„fá 
radt .mámor", „sorvásztó álmok", „virággyilkos szélvész". Ezekben az új- 
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szerű  jelzős kapcsolatokban, metaforákban már az érzésvilág nyers, ösz-
tönös erői munkáinak, keresnek természetükhöz ill ő  kifejezést. 

S Kosztolányi sokkal fogékonyabb ez iránt az affektivitás iránt, mint 
Arany vagy Csokonai tartalmai iránt, s érthet ő, ha képalkotásában is kö-
zelebb áll egyel őre Szilágyi Gézához, mint Aranyhoz vagy Csokonaihoz. 

Az előbb idézett Ünnepnapon szent gyönyöre, a képzelet kéjjel, fé-
lelemmel incselkedő  színháza megvilágosító jelent őségű  kép. Nemcsak a 
magasztos és testies képzetek egybejátszására példa, hanem egyben ma-
gyarázatát is adja a furcsa, túlfeszített képek titkának. Elárulja, hogy 
a magába forduló lélek a maga háborgásával, izzásával, képzelete tündéri 
színházával kárpótolja magát. E bels ő  jelenések különleges valóságrang-
ját vélte kiolvasni Platón tanításaiból]. 

Később azonban maga Kosztolányi is belátta, milyen sok ezekben 
a versekben az akartság. Ezért rostálta meg őket olyan alaposan. Megtar-
totta viszont a szimbolikus darabokat, és joggal. Szimbolista hajlamai eb-
ben az első  kötetben világosan kiütköznek. Már a hagyományosan szerve-
zett képeknél is szembeötlött az egymástól idegen képzetek egybejátszása, 
a vers epikus vagy közvetlenül valló menetébe besz őtt jelképes jelen-
tésű  képek sora. A szimbólumalkotáshoz azonban nem elegend ő  a kép és 
a kifejezendő  alkalmi egysége (metafora) — például „nyílthomlokú b űn" 
„jéggéfagyott dac" —, egy egy absztrakció fölnagyítása, él ő  valósággá 
emelése. Még csak a titokzatos jelentés sem elég, az szimbólum nélkül is 
érzékeltethet ő . A szimbólumban — mint azt Horváth János Ady szimboliz-
musáról szólván kifejti (Horváth János: Tanulmányok. Bp. 1956. 545-556. 
— a kép nemcsak eszköz, mely a kifejezend ő t szolgálja, hanem önálló, 
konkrét létezést nyer, :a kifejezend ő  teljesen azonosul vele. A .szimbolista 
költő  a lélék alsó rétegeinek forgalmi nyelven el nem mondható homályos 
titkait akarja kibeszélni úgy, hogy .ivások számára is érthet ővé váljon, de 
ne veszítse el eredeti jellegét. Az így létrejött kép már nem puszta esz-
köze •a gondolatnak, hanem azonos vele. Olyanformán ölt testet a kifejezen-
dő , mint ahogy az álom során alakokban, eseményekben, tehát tárgyszer ű  
formákban jelennek meg érzéseink, indulataink. 

A kép valóságát — amint azt a szimbolizmus kutatói egybehangzóan 
.megállapítják (Horváth János: i. m.; Komlós Aladár: •A szimbolizmus és a 
magyar .líra. B. 1965; Németh G. Béla: A magyar szimbolizmus kezdeté-
nek. kérdéseihez. Irodalomtörténet, 1956. 3. sz.) — a 'költ őnek hinnie kell. 
Ez :a hit a költőnek abból az ösztönös vagy tudatos meggy őződéséből fa 
kad, •hogy a .világ apróbb és nagyobb •dolgaiban a maga lelkének törvényéi 
működnek.• A valóságelemek ilyenkor nem -  a saját logikájuk szerint ;  - nem 
az objektív szemlélet segítségével alkotott s a gyakorlat által igazolható 
és tudományosan is ellen őrizhető  rendbe szerveződnek, hanem teljesen a 
költő  szubjektív látomása szerint. Szemben a realista verssel, mely a 
költő  tudatában tükröz ődő  való világ objektív törvényeinek kifejezésére 
törekszik, itt teljesen a szubjektum az úr, látásban és rendezésben egy-
aránt. (Németh G. Béla: i. m.) 

A szubjektív rendez ő  elv korlátlansága, az a képessége, hogy az 
egész világot önmagával való rokonságban, egységben tudja látni és tud-
ja magához alakítani, már nem látás, hanem látomás. Ez a hitteljes lá-
tomás avatja hitelessé a realista szemlélet számára illogikus szimbólumot. 

Természetesen a szimbólum hatékonyságának még más föltételei 
is vannak. Mindenekel őtt fontos, hogy életképes legyen, hogy tudjon sa-
ját belső  törvényei szerint, az egész verset betölt ő  organizmussá növekedni. 
Az életképesség fontos föltétele, hogy •a kép életteli, nagy asszociációs gaz-
dagságú konkrét fogalom legyen. Bóka László és nyomán Németh G. Béla 
idézett műveikben figyelmeztetnek Ady szimbolizmusának ilyen természe-
tű  gazdagságára, nagyfokú adekvátságára. Mert sok múlik azon, hogy a 
szimbólum-mag lényegre mutató, gyújtó központjává lehet-e a versnek:. 
Ilyen esetben a részletmozzanatoknak -  (például Adynál a magyar •Ugart 
benépesítő  tenyészet, Kosztolányinál a gazdátlan szénásszekér éjszakai út-
ját • környező  világ) pontos megfelelés nélkül is nagy árnyaló, hatást mé-
lyítő  szerepük lehet a szimbólum-mag rájuk -vet ődő  fénye révén-. Egyéb-
ként a vers értelmetlen, kusza képszövedék az olvasó számára. 
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A szimbolizmus természetes virágzása a mesék, mítoszok, babonák 
időszaka, :a népek és az emberi történet ősi korszaka. Amikor még az 
ember, a maga naiv tájékozatlanságával úgy vélte, hogy az eget, a dörgést. 
a folyókat, fákat, füveket, állatokat, s őt az élettelen tárgyakat is az em-
beri lélek tartalmai hatják át. (Horváth János: i. m.) Hogy korunk termé-
szettudományos műveltségű  írói is ehhez a kifejezéshez folyamodtak, an-
nak magyarázatát a társadalom és a költ ő  sorsában rejlő  rendkívüli el-
lentmondásokban szokták megjelölni. „A látszat és valóság antagonizmu-
sa, a részlet és az egész ellentmondása, a mindennapi élet részletszépségei 
nek és azélet egésze sivárságának összeütközése, a felszín álnyugalmának 
és a társadalom mélye forrongásának ellentéte, a kor világnézetének és az 
alapvető  emberi esztétikai értékeknek a konfliktusa, a tettvágy és a kény-
szerű  tehetetlenség dilemmája, a forradalmi elhatározottság és a néptö-
megek harcaitól való izoláltság szembenállása, :a széls őséges individualiz-
mus és a közösség utáni vágy kett őssége — íme, a legfontosabbak azok 
közül a tényez ők közül, 'amelyeket az Ady-kutatók Ady szimbolizmusának 
társadalmi indokaiként megneveznek." (Németh G. Béla: i. m.; újabban 
Király István Adyról írt könyvei.) 

Kosztolányi többé-kevésbé szintén átélte ezeket az ellentmondáso-
kat. Érezte, hogy a századforduló társadalmának békés nyugalma már ál-
nyugalom; a Négyesy-s•eminárium összet űzései, a napilapok harcias at-
moszférája, a nagy sztrájkok, a munkás- és zsellérmegmozdulások izga-
lommal telítették a levegőt. S hogy e feszültség természetébe, törvényszer ű-
ségeibe nem látott bele, s hogy idegenkedett a társadalmi mozgalmaktól, 
ez csak fokozta azt az érzést, hogy a valóság kiismerhetetlen káosz, s 
benne maga az egyetlen biztos pont. Továbbá nemcsak érezte, de tudta is :  
hogy az epigon realizmus elégedettsége, üres filantropizmusa, képmutató 
álerkölcse és az élet nyers valósága között nagy a szakadék. Sok verséb ől 
kiérződik a fölfokozott életigény és 'a tevékenység láza, s hogy ennek az 
aktivitásnak nincs összefüggő  medre. Rajong az ért ő  tárcákért, de még 
barátaival sem tud — nem pusztán a maga hibájából — tartós egyezség-
ben élni. Az irodalom forradalmi megújhodásának izgalmávál teljes s köz-
ben nem talál utat, fedezetet adó haladó közösségekhez. Elmerül a pillanat 
gyönyöreiben, s folyton a halál perspektívája remegteti. Az életet magasra 
akarja tornyozni, de nem látja önmagán túlmutató értelmét. Az a folyton 
visszatérő  bizonykodás, melyben a maga képzeletvilágának el őkelőségét, 
gazdagságát, a sivár és közönséges realitásnál rangosabb valóságértékét 
ismételgeti, félreérthetetlenül arra figyelmeztet, hogy az ellentmondások-
tól kuszált valóság érthetetlensége és sivársága őt is arra ösztönözte, hogy 
önmagába forduljon s a maga személyessége különtörvényei szerint szer-
vezze át a világot. 

Az első  Kosztolányi-kötet mindezek ellenére voltaképpen kevés iga-
zi szimbolista verset tartalmaz. Tele v'an azonban rejtett utalásokkal, jel-
képes részletekkel és mélyebb jelentést sejtet ő  titokzatossággal. A csönd 
és a nyugalom a halál felé billen a Csöndben, a lámpa a különsors jelké-
pévé a Lámpafényben.. A zongora sivár, fülledt csöndjébe belesíró zene is 
rejtelmes jelent őségű , A gyilkosok és A bal latorhoz sorsából érezhet ő, hogy 
egyfajta emberi tartás jelképét vállalja bennük a költ ő . A Pán-motívum, 
ez a régi jelkép itt kétszer is fölbukkan (Pán ébredése, Pán), s a pokol is 
többet jelent ezekben a versekben hagyományos jelentésénél. Ide sorolható 
továbbá a Sürgöny titokzatossággal bevont megszemélyesítése és a Meg-
állt az ól-a halált sejtő  némasága. A fekete asszony című  ciklus zsúfolva 
van jelképes mozzanatokkal, az Empire-szoba atmoszférája is rejtett ér-
telmet sugall; a Válás vonatképe és az Álmatlanság álomjelképei szintén. 
Bizony ezekben a költeményekben a fa már nem fa, pedig tudjuk, hogy 
Kosztolányi milyen hévvel védte a realista kifejezést Babitscsal szemben. 
E példák sora is figyelmeztet az ifjú Kosztolányi eszményei és hajlamai 
közötti lényegbeli különbségre. Pedig az el őbbi példák csak jelképek és 
reminiszcenciák. 

• A Szimbolikusnak nem tekinthet ő  versekben szórványosan felötl ő  
jelképesség és a valódi szimbolista versek között van egy átmeneti foko-
zat, mely még innen van a szimbólumon, de már túl van a szimbolikus 
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metaforán.. A nyár, A vészt ék, a Találkozó, a Néma ház és talán a Meg-
állt az óra című  darabokat sorolhatnánk ide. A Néma ház valami tragé-
diát sejtet a maga b•álladai menetével, de nincs benne egyetlen utalás 
sem, mely a sötét titkok felé útba igazíthatna. Hasonló bizonytalan titok-
zatosság lengi be az egyébként szintén éles vonalakkal rajzolt Empire-
szobát is. A Lefekvés utánban eléggé szokványosan számol be a maga fé-
lelméről s a már így elmondott tartalmakat a vers végén jelképesen is 
megfogalmazza. A vészt ék pedig azért nem min ősíthető  igazi szimbolikus 
versnek, mert ha teljesen metaforákba rejtve is, ha homályosan is, de 
végigvonul rajta kifejezend ő  és kép kettőssége: sejthet ő , hogy a minde-
nen átgázoló vonat a korlátlan élettombolás képe, a vészfék zsinegjét el-
vágó mozdulat a hősi öngyilkosság. Az egyik mondatban fogalmi nyelven 
is nevén nevezi ezt a bels ő  értelmet: „Bátran szakítsd szét vért-lök ő  ered.' 
Voltaképpen egy zsúfolt, intenzív tartalmi metafora-füzérrel van dolgunk 
ebben az esetben. A Találkozóban és A nyárban még szembeötlőbb ez a 
kettősség. 

Valódi szimbolikus versnek a Szekerek a holdfényben és A holtak 
vonatja című  verseket tekinthetjük. Ide sorolhatjuk még A fekete asszony 
című  ciklus egyes darabjait, de ezekben annyira túltengnek a kor divatos 
szimbolizáló fordulatai, hogy e tulajdonságuk miatt bízvást mell őzhetők. 
A Mors bacchanalisban pedig az ősi haláltáncelemek laposodnak unalmas 
mutatványos epikává. 

A Szekerek a holdfényben sikere annak köszönhető, hogy itt a költő  
egyébként gyakran föler ősödő  félelme, borzongása közvetlenül látomásba 
ömlik, s hogy a látomás meggyőző . Pedig ez a jelkép — a gazdátlan járm ű  
vagy a m.ors eques — éppen nem új, de azzal, hogy szénásszekér mivoltá-
ban bukkan föl, már eleve nyer némi egyéni színezetet. Gazdag asszociá-
ciós képessége nincs ugyan, de érzékeltetni tudja a jelen id őben való tör-
ténés, a fenyeget ő  haladás elevenségét és a valódi látomás szuggesztióját 
is. Módot nyújt arra, hogy a hátteret a költő  a maga idegen rémültségével 
népesíthesse be, hiszen a háttér a kedvelt, minden lehet őségében kipróbált 
éjszaka. Emellett javára válik, hogy nem kell megmaradnia a szekér 
képzettársítási sínein, kiterjedhet a környezetre, az egész világra. Továb-
bá nagy erővel játszik közre a jó érzékkel hangolt ritmus és rímzene. • 

• A holtlik vonatjában már nem olyan természetes a hatás. A szonett 
utolsó tercinájáig emelked ő , majd a végső  sorban súlyosan záruló folyama-
tot rutinos, sablonos küls őségeikkel építi a tetőpontig. 

Az igazi szimbolista egész változatos érzésvilágát szimbólumokban 
nyilatkoztatja ki. Kosztolányi, láttuk, csak a halál és a félelem élményeit 
fejezi ki jelképekben. És nem pusztán azért, mert csak ezeket érezte más-
ként kifejezhetetlennek, hanem mert tehetségének természete nem volt 
szimbólumteremtő. A szimbolista kísérleteik mégis nagyon jelent ős lépés-
sel segítették közelebb a maga különleges éréseihez. A személyesség ön-
kényes rendez ő  erejének fölbátorítása révén egyúttal A szegény kisgyer-
mek panaszaihoz is készült, ahol egy primitív szemlélet sajátos társítási 
módja hitelesíti a gyermeki szerepet. 

(Folytatjuk) 
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KLEMM JÓZSEF 

PREMIER PLAN: PULA 
BESZÁMOLÓ A 32. JUGOSZLÁV JÁTÉKFILMSZEMLÉR ĆSL 

Noha még nem tartozom a veterán filmkritikusok közé, néhány évnyi pulai 
,gyakorlatom" alapján nyugodtan állíthatom: az idei, 32. jugoszlláv játék-
film+fesztivál több szempontból is rendhagyó volt. Különlegességére azon-
ban csak a végén döbbentünk rá, amikor homlokunkat ráncolva már ösz-
szegezni akartuk a látottakat, ehelyett azonban meglepetten töprenghet-
tünk el azon, hogy lám-lám mi is tudunk, ha akarunk, s ha merünk. 

Pedig minden úgy kezdődött, mint a korábbi években. Már megint 
azok a botrányok, az a széthúzás, az a torzsalkodás — hallatszott újra 
azok hangja, akik alig várják, hogy a jugoszláv játékfilmszemlén történjék 
valami olyasmi, amiről írni, pletykálni, vagy ami miatt rosszallóan fejet 
csóválni ehet. Az első  viták már hónapokkal a szemle el őtt megkezd ődtek, 
pontosabban akkor, amikor kiderült, hogy Emir Kusturica cannes-i nagy-
díjas alkotását, az Apa szolgálati úton című  filmet bemutatják a házai 
fesztiválon is. A csendben elégedetlenked ő , majd egyre hangosabban til-
takozó producerek azt állították, hogy ezáltal a szemle elveszti érdekes-
ségét, hisz igazságos versenyről szó sem lehet, mert Kusturica Aranypál-
mája elvakítja a zs űrit és a közönséget egyaránt. A jugoszláv film eddigi 
legnagyobb külföldi sikere miatt tehát a többi hazai alkotás alárendelt 
helyzetbe kerül, és díj nélkül maradhatnak olyan m űvek, amelyek más 
években két-három elismeréssel távozhattak volna Puhából. 

Sokan voltak azonban azok is, akik megtapsolták a szarajevói film 
benevezését, mondván: az Apa szolgálati úton beletartozik az egyéves ha-
zai filmtermésbe, ott a helye tehát a jugoszláv játékfilmek seregszemléjén. 
Az sem baj — mondták —, ha ezúttal Kusturica minden díjat elvisz, mert 
filmjével a rnimőséget propagáljuk és követeljük meg a többi hazai' szer-
ző től, stúdiótól, forgalmazótól is. 

Akárcsak az előző  években, az idén is •a zsűri megválasztása és.. mun-
kája kapcsán hangzott el a legtöbb megjegyzés. Amióta — közös megálla-
podás alapján — megszüntették a kilenctagú bírálóbizottságot, amelyben 
minden köztársaság és tartomány, valamint Pula képvisel ője osztotta az 
igazságot meg a díjakat, és áttértek a jelenlegi háromtagú megoldásra, 
szinte évről évre felhangzik a követelés, hogy vissza kellene állítani a ko-
rábbi gyakorlatot. Állítólag három ember -sohasem lehet illetékes arra, 
hogy a díjakkal hozzáért ően és felelősségteljesen egyengesse a jugoszláv 
filmgyártás útjait, kijelölje fejl ődési irányát. 

Ha van is ebben némi igazság, nem hallgatható el az ellenérv sem, 
mely szerint a kilenctagú zs űri esetében még kevésbé érvényesíthet ők az 
esztétikai mércék, mert minden köztársaság, illetve tartomány képvise-
lője — gyakran a filmgyártók nyomására — a saját sz űkebb pátriájában 
készült mű  sikeréért kardoskodik. Ilyen szemszögb ől ajánlatos volna még 
inkább csökkenteni a zsűri tagjainak számát, s — akárcsak a színházi 
játékok esetében — egy személyre bízni a programösszeállítását, illetve 
az egyéves filmtermés el őzetes értékelését. Ezt •a nézetet vallotta egyéb-
ként Puriša Đorđević , az idei bírálóbizottság elnöke is, s őt azzal a vitat-
ható — vagy vitára érdemes — javaslattal állt el ő , hogy teljesen be kellene 
szüntetni az előzetes zsűrizést, minden filmet az Arénában kellene bemutat-
ni, és a közönségre bízni a döntést, mi is a jó, s mi a rossz a jugoszláv 
filmgyártásban. 

Az előzsűrizés kapcsán egyébként el kell mondanunk, hogy valóban 
a szelekció szüli a legtöbb félreértést a pulai fesztiválon. Az Angyalmarás 
körüli tavalyi bonyodalmak után az idén még nagyobb botrány volt a lát-
határon. A ljubljanai Viba filmstúdió ugyanis panaszt emelt a köztársaság-
ban készült egyik film, Rajko Ranfl Szerelem című  művének kiselejtezése 
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miatt, a szlovén filmgyártók pedig — támogatásuk jeléül — azzal fenye-
getőztek, hogy mindannyian visszalépnek a szemlér ől, ha a zsűri nem mó-
dosítja döntését. A fesztivál tanácsa szerencsére erélyes volt, nem enge-
dett a zsarolási kísérletnek, a lázangókat pedig emlékeztette arra a sza-
bályzati kitételre, mely szerint az egyszer benevezett filmet a stúdiónak 
nincs joga visszavonni a szemlér ől. A kedélyek tehát lecsillapodtak, tovább 
keringtek viszont azok a hírek, hogy egy másik szlovén alkotás, Franci 
Slak Próbakő  című  filmje azért nem került be a versenyműsorba,mert 
szerzője tavaly zsűritag volt, s akkor jó néhány filmgyártó vállalat számí-
tásait keresztülhúzta. 

Mivel a bírálóbizottság munkájára kés őbb már nem akarok visszatér-
ni, itt mondom el, hogy valóban a Próbakő  kiselejtezése volt a Puriša Dor-
đević , Sreten Asanovi ć  és Šime Šimatovi ć  összetételű  zsűri egyetlen nagy 
tévedése. A fiatal (31 éves) szlovén rendez ő  ugyanis az Úgynevezett szerz ő i 
filmek egyik legsikeresebb és legkitartóbb hazai m űvelője. Legújabb mű-
vében is kíséiiletez ő  kedvéről és kiváló szakmai tudásról tett tanúbizony-
ságot. A Próbakő  szürrealista története nehezen mesélhet ő  el, a veszett ál-
latok ellen harcoló, majd egy totalitáris társadalmat létrehozó kis közös-
ségről alkotott vízió azonban (a forgatókönyvet Emil Filip ćić  ismert szlo-
vén drámaíró készítette) fergeteges ütem ű , kiválóan vágott, vizuálisan jól 
átgondolt és megvalósított alkotás lett. Kár, hogy az említett erényeknek 
nem lehetett szemtanúja és élvez ő je a háromezres arénai közönség is, 
s még sajnálatosabb, hogy az értékellést végz ő  hivatásos filmmunkások 
„megbotlottak" ebben a próbak őben. 

A versenym űsor: 
Első  este 

Minden foglalkozásnak megvan a saját ördöge, amelyik tönkre tudja 
tenni a legnagyobb el ővigyázatossággal, körültekintéssel és jóakarattal 
lcészített.munkát is. Így volt ez az idei fesztivál megnyitóján is, amikor az 
ünnepi hangulatot kelteni hivatott t űzijátékkal játszadozott el a rossz-
indulatú véletlen, tévesen beállítva a színes rakéták irányát, úgy, hogy az 
Arénában összegyűlt többezres közönség szinte semmit sem láthatott az 
attrakcióból. 

S ha•ezt a tévedést még hajlandók vagyunk a véletlen számlájára írni, 
azt• már aligha hagyhatjuk szó nélkül, hogy a jugoszláv filmek szemléjé-
nek kezdetére, a szokásoktól eltér ően, ezúttal egy olyan film került, ame-
lyik — a téma kivételével — semmivel sem érdemelte ki ezt a megtisztel-
tetést. Miroslav Mikuljan Vörösök és feketék című  alkotása ugyanis egy 
évekkel — vagy talán évtizedekkel — ezel őtt meghaladott szemléletmódot 
tükrözött, a szocialista realizmus m űvészeteszményét juttatta eszünkbe, s 
noha színes technikában készült, nyugodtan elmondhatjuk róla, hogy fe-
kete-fehér beállítottságú: A film cselekménye 1921-ben játszódik, a lábini 
bányászsztrájk eseményeit dolgozza fel. Az egyre er ősödő  olasz fasizmus-
sal való első  szervezett szembeszegülést, a Labini Köztársaság néven is-
mert történelmi megmozdulást Mikuljan el őtt már megfilmesítették, a 
művet mégis nagy érdekl ődéssel vártuk, mert azt reméltük, hogy az eddig 
Tőként dokumentumfilmeket forgató horvát rendez ő  más szemszögből, em-
berközelből világítja meg a valóban figyelmet érdeml ő  szociális — sőt szo-
cialista — jegyeket visel ő  eseményeket. Sajnos csalódnunk kellett. A 
Vörösök és feketékben talán csak egyetlen szereplő, Ivan Pipan szakszer-
vezeti vezető  volt hús-vér figura (a szerepet Bekim Fehmiu játszotta), a 
többiek viszont emberformába kényszerített eszmék voltak, s ezért nem 
volt történelmi hitelük sem. 

Szerencsére az est második filmje, Nenad Dizdarevi ć  'Ez is elmúlik 
című  műve némileg javított az els ő  fesztiváli nap összképén. A fiatal sza-
rajevói rendez őnek ez volt a második filmje, s akárcsak első  alkotásában, 
ezúttal is Andri ć-novellát filmesített meg. Isidor Katani ć , az életét rezsim-
hű -  hivatalnokként leélő  kisember nyugdíjba vonul, s ettől kezdve meg-
változik sorsa. Előbb — halász. barátjának jóvoltából — felfedezi az em- 
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bert, majd a háború kitörése után az embertelenség szemtanújává válik. 
A korábbi rezignáltságból felrázódva ösztönösen a humánum mellé áll, 
igazolványokat hamisít a belgrádi mozgalmiak részére, röpiratokat ter-
jeszt, végül — meglelve élete értelmét, s egyúttal életéved fizetve bátorságá-
ért — egyike lesz azoknak a névtelen h ősöknek, akiket a forradalom hoz 
létre. Abdulah Sidran forgatókönyve, Mustafa Mustafi ć  kamerája és a 
rendezés kiválóan visszaadta az Andri ć-novella hangulatát, s egyúttal fel-
adta a leckét az el őző  filmet készítő  csoportnak, hogy a forradalom nem 
eszmék harca, hanem az eszmékben hív ő  embereké. A film sikeréhez 
egyébként nagyban hozzájárult a f őszerepet játszó Fabijan Šovagovi ć  kivé-
teles alakítása is. 

Második este 

Az idei szemle egyik jellegzetességére lehetett felfigyelni a fesztivál 
kezdetén látott alkotások alapján. Ezúttal ugyanis szokatlanul sok volt 
az irodalmi művekből készített forgatókönyv. Az els ő  esti Andri ć-feldol-
gozás után egy Krleža-dráma alapján forgatott filmet :láthattunk. A Hor-
vat választása című  mű  cselekményének időpontja 1918, pontosabban az 
első  világháború utolsó napjai. A zágrábi állapotokkal elégedetlen újság-
író, Krešimir Horvat falusi tanítói állást vállal, de megnyugvás helyett .  ott 
is a háborúban meglazult társadalmi rend következményeit tapasztalja, s őt 
a volt tanító özvegyével és az üzérked ő  könnyűvérű  nővel kialakított kap-
csolata őt is a törvény túloldalára, a katonaszökevények közé sodorja. 
Egy ideig úgy érzi, hogy a bizonyos haladó társadalmi eszmékért is har-
coló szegénylegények között megtalálta otthonát, -de végül onnan is .me-
nekülnie kell, s folytatja a küls ő  és belső  rend megteremtése utáni vég-
telen bolyongását. 

Ami ebben a filmben jó, az sajnos kizárólag Krležának köszönhet ő , 
a forgatókönyvíró Ivo Štivi čić  és Eduard Gali ć  rendező  viszont inkább 
szegényítette, mintsem gazdagította a film alapjául szolgáló m űvet. Úgy 
tűnt, mintha nem udták volna eldönteni, megfilmesített színházat, melo-
drámát vagy akciófilmet akarnak-e készíteni, így mindenb ől láthattunk 
egy keveset, az eredeti színmű  drámai töltete viszont teljesen elsikkadt, 
s csak a jó színészek, Rade Šerbedžija, Milena Dravi ć, Mira Furlan és 
Fabijan Šovagović  mentették a még menthet őt. 

Az est második filmje, Jože Poga čnik A mi emberünk című  alkotása 
Sem érdemelt többet az átlagos osztályzatnál. Az id őszerű  kérdést tag-
laló, éles társadalombírálatnak szánt m ű  a káderpolitikában jelentkez ő  
visszásságokat, az önigazgatókkal valló manipulálást pellengérezi ki.- Az 
áldozati báránynak kiválasztott igazgatót leváltják, és így őrzik meg an-
nak látszatát, hogy a munkások kreálják káderpolitikánkat. A semmit 
sem értő  igazgatónak az ismeretlen hatalmi apparátus elleni kiQátástalári 
harca egyes pillanatokban kafkai hangulatot ígér, de a feszültséget nem 
tudja végig megtartani, s a film a politikai szólam szintjére esik vissza. 

Harmadik este 

Oscar-díjra jelölt művet láthatott 'a közönség. Dragan Kresoja A Yeáború 
vége című  filmje igaz nem sok sikerrel pályázott a filmvilág legnagyobb 
elismerésére, benevezése miatt azonban mégis bizonyos reputációval érke-
zett a szemlére. Gordan Mihi ć  forgatókönyvíró a mesét megtörtént ese-
mények alapján írta. Egy volt harcos a háború befejeztével felkutatta 
feleségének gyilkosait; s egyenként megölte őket. A filmben a boszúálló 
hős a háború utolsó heteiben végez ellenségeivel. Kresoja a filmet a vad-
nyugati témájú művek mintájára építi fel. A magányos, félkez ű  hős ha-
lálmegvető  bátorsággal cserkészi be a b űnösöket, s hidegvérűen végez 
velük. Bosszújáról csak nyolcéves fia tud, aki szemtanúja volt az anya 
meggyilkolásának, s aki maga is a „fogat fogért, szemet szemért" szel-
lemben nevelkedik. A cselekmény tulajdonképpen a gyermek két sikolya 
között játszódik le. Az els ő  az anya meggyilkolásakor hangzik el, a máso-
dik viszont akkor tör ki bel őle, amikor a gyilkos halálfélelmének szem- 
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tanújaként rádöbben arra, hogy a bosszú. sem más, mint emberölés. Kár, 
hogy a két csúcspont között a film id őnként feleslegesen b őbeszéd ű , sok 
a kitérő  és .a hitelességhez szükségtelen naturalista gyilkosságjelenet. 

Omnibuszfilmnek harangozták be, valójában pedig több cselekmény-
szálat követő  dokumentum-játékfilm ,volt a harmadik fesztiváli estén lá-
tott következő  alkotás, Filip Robar-Dorin Kosok és mamutok című  műve. 
A chicagói Columbia filmművészeti akadémián végzett rendez ő  eddig né-
hány dokumentumfilmjével hívta fel magára a figyelmet (két évvel eze-
lőtt a belgrádi kisfilmfesztiválon első  díjat kapott Opre, Roma című  al-
kotásáért). A hazai viszonylatokban kísérletinek is nevezhet ő  alkotásában 
ezúttal arra vállalkozott, hogy egy szociológiai felmérés eredményeinek 
felhasználásával és művészi újrafogalmazásával a Szlovéniában él ő  bos-
nyák munkások helyzetére világítson rá. A fekete humorrall jócskán 
átszőtt' történetekben egyúttal arra is választ akart adni, melyek az úgy-
nevezett „Bosna-blau" kórnak, azaz a más nemzetiség ű , kék zubbonyos 
munkások iránt tanúsított ellenszenvnek, még pontosabban a szlovén nacio-
nalizmusnak az okai. Elfogulatlan, szokatlanul őszinte önbírálata miatt a 
Kosok és mamutok sok dicséretet kapott, tény azonban, hogy m űvészi 
értéke jóval elmarad id őszerűsége mögött. 

Negyedik este 

Örömhírrel kezd ődött és kellemes művészi élménnyel zárult a fesztivál 
első  fele. A jól értesültek berkeiben napokig kering ő  hírt, mely szerint 
egy filmünknek ismét sikerült bekerülnie egy nemzetközi fesztiválra, hiva 
talosan is megerősítették. Boro Draškovi ć  Szép az élet című  filmjét be-
mutatják a velencei Mostra főműsorán. Számunkra, vajdaságiak számára 
ez a hír külön örömet is jelentett, hisz a sikert az újvidéki Neoplanta 
filmstúdió újraéledése jelének tekintettük, s azt reméltük, hogy általa 
talán sikerül némileg visszaállítani a vajdasági filmgyártásnak a Nagy 
transzport körüli bonyodalmakkal jócskán megingatott tekintélyét. 

S mintha a véletlen is hozzásegített volna ahhoz, hogy valódi vajda-
sági nap legyen a fesztiválon, Draškovi ć  filmjét az esti műsorban láthat-
tuk, így alkalmunk nyílt azonnal felmérni, milyen esélyekkel indulhat a 
Szép az élet a nemzetközi versenyen. 

Nos, az Aleksandar Tišma elbeszélései alapján készült alkotás nem 
kifogástalan, de jó film. Az alaphelyzet és a rendez ői hozzáállás óhatatla-
nul az olasz neorealizmust juttatja eszünkbe, s ez nem is baj, hisz a 
művet olasz fesztiválon fogjákértékelni. (Mellesleg: ne feledjük, hogy 
cannes-i nagydíjasunk, Kusturica művében a prágai iskola jegyei ismerhe-
tők fel, s ha tudjuk, hogy a zs űri elnöke, Miloš Forman cseh származású, 
a döntéskor nem zárható ki a bírálóbizottság egyéni fogékonyságának, ro-
konszenvének tényezője sem.) 

A Szép az élet cselekményének színhelye egy falusi kocsma, ahova a 
munkát megtagadó mozdonyvezet ő  egyéni lázadása miatt megálló vonat 
utasai ideiglenesen betérni kényszerülnek. A különböz ő  társadalmi réte-
gekhez tartozó egyének ebben a zárt közösségben színt vallanak, összet űz-
nek, meghasonwlnak önmagukkal, a rejtett ellentéték felszínre törnek, 
s végül az oblomovi tétlenségben élő , a „Hortobágy poétája" életérzés mi-
att elégedetlen zenész lázadásához, tömeggyilkossághoz, tragédiához ve-
zetnek. Drašković  néhány nagyjelenetet valóban kiválóan épített fel, s ez 
a film fő  erénye. Hiányossága viszont — ez egyébként a hazai filmek igen 
gyakori betegsége — a mesterkélt párbeszéd, illetve a nem eléggé kidol-
gozott szövegkönyv. 

Az est másik filmjében, Zvonimir Berkovi ć  Szerelmes levelek el őre 
megfontolt szándékkal című  alkotásában viszont épp a forgatókönyv ér-
demelt figyelmet. Berkovi ć  húsz évvel ezel őtt készítette első  filmjét, a 
Rondót, s akkor Pulában, valamint az amerikai Atalantában a forgató-
könyvért jutalmazták. Legújabb filmjében is cizelláltan építi fel cyranói 
sorsu, a szerelmét nyíltan bevallani nem mer ő  művészről szóló mesét. A 
rendezői munkában azonban már nem mutat ilyen találékonyságot, s in-
kább csak illusztrálja, mintsem megfilmesíti forgatókönyvét. Az ered- 
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mény azonban így is egy rokonszenves, élvezhet ő  film, amelyet a közön-
ségzsűri a Szép az élet című  film előtt a fesztivál els ő  félideje legjobb 
alkotásának kiáltotta ki. 

Ötödik este 

Két filmiskola tehetséges képvisel ője mutatkozott be a közönségnek 
a versenyműsorban. Matjaž Klop čič  Örökség című  műve volt a főműsor 
harmadik szlovén alkotása, s ha ezekhez soroljuk az igazságtalanul kise-
lejtezett Próbakövet is, minden kétséget kizárólag megállapíthatjuk, hogy 
legészakibb köztársaságunk filmgyártása az élvonalba küzdötte fel magát 
Akárcsak az el őzőleg már említett szlovén filmeket, Klop č ič  művét is a 
szakmai tökély jellemezte. Az Örökség leginkább egy családregényhez ha-
sonlítható, hisz az 1914-t ől 1944-ig terjedő  időszakot feldolgozó cselekmény 
egy gazdag szlovén család, a Vrhuncok hanyatlását mutatja be. Az egyéni 
tragédiák hátterében azonban felsejlik a nyelv és a nemzeti lét meg őr 
zésére irányuló társadalmi törekvés is. A precíz rendez ői munkán kívül 
említést érdemel Tomislav Pinter operat őr, aki kamerájával pontosan ér-
zékeltetni tudta a kort és a korszakváltást egyaránt. Milena Zupan č ić  
játéka viszont a fesztivál egyik színészi csúcsteljesítménye volt. 

Az Örökséget egyébként — mint ismeretes — szintén bemutatták az 
idei cannes-i fesztivál hivatalos műsorában, igaz, nem a díjakért versenyz ő  
művek csoportjában, hanem a Bizonyos szempont elnevezésű  válogatás ke-
retében. 

Kevésbé kimunkált, de az előzőnél jóval kommunikatívabb volt az 
est másik filmje, Goran Markovi ć  Tajvani kanaszta című  alkotása. Mar-
ković  az úgynevezett prágai rendez őnemzedékhez tartozik, eddigi művei 
közül a Különleges nevelés (1978) és a Variola vera (1982) emelkedik ki. 
Sokan úgy vélték, hogy a tehetséges alkotó behódolt az igénytelenségér ő l 
ismert belgrádi iskolának, s ezzel magyarázzák a Mesterek, mesterek cí-
mű  filmjének bukását is. A Tajvani kanaszta azonban sikeres visszatérését 
igazolta. A film főhőse — illetve hősei — 68-as betegségben szenved — szen-
vednek. A negyvenedik életévéhez közeled ő  korosztályt a tehetetlenség, a 
tespedés, a beilleszkedés férge rágja, hisz ők voltak azok, akik két év 
tizeddel ezel őtt egyetemi hallgatókként az igazság elszánt harcosainak 
szerepében tetszelegtek, fokozatosan azonban lemondtak eszményeikr ől, 
lehiggadtak, elfásultak. Csak néhányan tartottak ki az egykori elvek mel-
lett, mint például Saša, a munka nélküli műépítész, de a különcködésük 
már nem lázadás, hanem csupán nosztalgia. Ezek a realitásból kizökkent 
álmodozók azután könnyen a városi ragadozók áldozataivá válnak, s 
rossz véget érnek. Markovi ć  tragikomédiát farmál a történetb ől, s ha 
valamiben érezni lehet a belgrádi iskola hatását, akkor az a könnyed 
mesevezetés. Mindent összegezve: a Tajvani kanaszta a fesztivál egyik 
kellemes meglepetése volt. 

Hatodik este 

Mintha az előző  napi műsor folytatását néztük volna: ismét egy prá-
gai rendezőnövendék és újra a hatvannyolcas generáció. Sr đan Karano-
vićtól, az egyik legtehetségesebb hazai alkotótól, több pulai és külföldi 
elismerés viselőjétől azonban a látottaknál többet vártunk. Valószínűleg 
sokan emlékeznek még a Hűbelebalázs című , elég nagy közönségsikert ara-
tó filmsorozatára, amelyet a hetvenes évek elején vetített a televízió, s 
amelyben egy nemzedéknek, a hatvanas évek fiataljainak a problémáit 
elemezte. Ezúttal Karanovi ć  ugyanezt a nemzedéket kereste fel kamerájá-
val, ugyanazokat a színészeket alkalmazta, egyszóval a filmsorozat folyta-
tását vagy talán záróepizódját készítette el a Mi lett veled, H űbelebalázs? 
című  művével. 

A film elején — szinte dokumentumszerűen — felhasználta a tíz-
egynéhány évvel ezelőtt forgatott anyagot, és ez volt legérdekesebb rende-
zői megoldása, hisz így hőseinek, a már kopaszodó, hízásra hajlamos negy-
venéveseknek valódi múltjuk van a vásznon: a történet elején még fia- 
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talságuk teljében látjuk őket, majd öregedésüknek ]ehetünk szemtanúi. 
Sajnos a játékfilmből már hiányzik a sorozatra jellemz ő  általánosítás, 
korérzés. A magánéletükben szinte kivétel nélkül kudarcot valló szerepl ők 
sorsa — mondhatnánk — csoporttulajdoni, zárt, túlindividualizált. Nem 
egyszer úgy érezzük, hogy Bran.ko Cveji ć , Miki Manojlović , Aleksandar 
Berček, Bogdan Dikli ć  meg persze Srđan Karanović  nem egy nemzedék-
nek, hanem önmaguknak, egy széthulló baráti társaságnak akarnak em-
léket állítani, de a témához, az eseményekhez való túlságos köt ődöttségük 
miatt ez az emlékmű  torzó marad. 

Az est második filmje, Isa Ćosja Proka című  alkotása szépen fény-
képezett, időnként a török szociális iskolára emlékeztet ő  mű . A csoport-
ból kiváló, az átlagosnál magasabbra tör ő  személy viszontagságairól szóló 
film nagyjeleneteiben és a színészvezetésben azonban egyaránt érezhet ő , 
hogy elsőfilmes rendező  munkájáról van szó, akinek kiváló képszerkeszt ő  
tehetsége van, a részletek kidolgozására azonban egyel őre nem sok hang-
súlyt fektet. 

Hetedik este 

Jégbe hűtött pezsgő  várta a vendégeket a Rivijera szálloda teraszán. 
Szinte már hagyományosan ugyanis ez szokott lenni a leghosszabb feszti-
váli éjszaka, a nagy örömök és a még nagyobb kiábrándulások ideje. A 
vetítések befejeztével általában nem hivatalosan, de teljesen megbízható 
forrásokból kiszivárog a díjazottak névsora, s a fillmesek állandó gyüle-
kezőhelyén, a szabadtéri vendégl őben megkezdődik a virradatig tartó ün-
neplés vagy bánatűzés. 

A szervezők is valószínűleg számítottak erre, s a m űsor összeállítá-
sakor kisebb érdeklődést kiváltó két filmet hagytak az utolsó el őtti es-
tére. Ne Megyünk' azonban igazságtalanok mi is ezek iránt az alkotások 
iránt, hisz legalább olyan jók voltak, mint a korábban látottak. 

Zdravko Šotra inkább tévérendezőként ismert, noha öt játékfilmet 
is forgatott. Legújabb művének, a Leveg őbe kapaszkodva címűnek bizo-
nyos vajdasági vonatkozásai is vannak, hisz a film cselekménye a zombori 
árvaházban játszódik. Lírai emlékezés ez egy korra, a háború utáni évekre, 
amikor mindenki kezdeni akart valami nagyot, ha mást nem, hát sze-
retni tanunt. Szolidan elkészített, érzelg ősségtől mentes ifjúsági film Šotra 
műve, amely egyedül képviselte ezt a m űfajt az idei fesztiválon. 

Korábbi évekről, a háború borzalmairól szólt Kiril Cenevszki Csomó 
ímű  filmje. Főhősének, Nikoiának a vívódása, kételyei, eszmélése és a 

tragédiában való helytállása mögött a szerz ő  az egyén és a forradalom 
viszonyát taglalta. A film elsősorban meglepően jó technikai kivitelezé-
sével váltotta ki a hozzáért ők elismerését, mert — sajnos — nálunk 'még 
mindig ritkaságszámba megy a jó másolat vagy a kifogástalan hangmi-
nőség. 

Nyolcadik este 

Ha azt mondanám: Kusturica estje volt, eleget mondanék. A szerve-
zők szándékosan az Apa szolgálati úton című  filmmel tették fel a koronát 
a rendezvényre, s egyúttal ezzel a reprezentatív vetítési id őponttal) fejezték 
ki elismerésüket a jugoszláv filmgyártás eddigi legnagyobb sikerét arató 
szarajevói rendező  iránt, aki ugyanannyi éves, mint a ,palai fesztivál. 

A cannes-i siker után Kusturica filmjér ől annyi elemzés, bírádat, 
jegyzet, óda íródott, hogy rövid beszámolómban szinte méltatlan volnia mind-
össze néhány szót szólni róla. Kritika helyett ezért itt mindössze néhány 
benyomást, észrevételt jegyzek le. 

Furcsa, csodálatos film az Apa szolgálati úton. Első  megnézése után 
könnyedségét csodáltam, a pulai vetítés után azonban alig bírtam felállni 
a súlyától. 

Andrić  és Kusturica: a szarajevói fiú sikere után meg voltam gy ő-
ződve arról, hogy a bosnyák világ bizonyos egzotikuma vonzotta a külföil- 
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cl.i. zsű rit, s hogy az Aranypárnát hasonló okoknak köszönhetjük, mint 
Anclri ć  Nobel-díját. A film. többszöri megnézése után továbbra is kitar-
tok a párhuzam mállett, de most már tudom, hogy nem az egzotikum, 
hanem a humánum vonzó mindkét alkotóban. 

A film példáján taníthatnák a forgatókönyvhöz való rendez ői hozzá-
állás mikéntjét. Abdulah Sidran nyomtatásban is megjelent szövegköny-
ve csak alap, amely vizuális újrafogalm:azásra ihlette a rendez őt. Ennek 
a kreatív hozzáállásnak köszönhet ő  a film egyik lényeges mozzanata, a 
holdkórosság-motívum, amely nincs a forgatókönyvben, pedig a m ű  alap-
hangulatát, az egész korra jellemz ő  életérzést sűríti önmagába. 

A közönség szinte megbabonázva figyel, sóhajt, szipog, kacag. Az-
után tapsol. Feláll és éljenez. S ez annak a jele, hogy az értéktelen komé-
diákkal mágsem sikerült elrontanunk a közönséget. Csak lenéztük fogé-
konyságát. 

Azután ismét Kusturica következik, csak most már él őben. Az est 
második felvonása ugyanis a díjkiosztás. övé a nagydíj. Majd a rendezésért 
járó elismerés. Állandó munkatársa, Abdulah Sidran a forgatókönyvért 
veszi át az Arany Arénát. A fesztivál legjobb színészei :a film f őszereplő i: 
Mirjana Karanovi ć  és Miki M.anojlović. ot Arany Aréna tehát a megér-
demelt jutalom, s ezenkívül a közönségzsűri Jelen díja és a jugoszláv film-
kritikusok külön elismerése is. 

A férfi epizodisták közül Božidar Bunjevac, a n ői mellékszereplők kö-
zül viszont Gordana Gadži ć  kapott díjat, a Kosok és mamutok, illetve a 
Tajvani kanaszta című  filmben nyújtott alakításáért. 

A vajdasági film, Boro Drašković  Szép az élet című  alkotása két dí-
jat szerzett. Božidar Nikali ć  az operatőri munkáért kapott Arany Aré-
nát, ezenkívül a művet egy háromtagú különzs űri az esztétikailag legérté-
kesebb alkotásnak kiáltotta ki, és Arany Gladiátor díjjal jutalmazta. 

A további díjak: a filmzenéért a Horvat választása, a díszletért a Sze-
relmes levelek el őre megfontolt szándékkal, a jelmezekért az Örökség, a  
Hangmérnöki munkáért a Csomó, a vágásért pedig a Kosok és mamutok 
című  film munkatársa kapott díjat. A zs űri ezenkívül különdíjjal jutalmaz-
ta Irina Alfjorova szovjet vendégművészt a Szerelmes levelek ... című  
filmben nyújtott alakításáért. 

~ 

Ez is elmúlt — mondhatnánk az els ő  este látott egyik film címét 
felidézve a fesztivál végén. Az olvasóknak azonban még tartozom ,átmon-
dani, miért is volt rendhagyó ez a 32. jugoszláv filmszemle. Nos, Kustu-
ricát ebből sem hagyhatom ki. Az Apa szolgálati úton amennyire uralta 
a mezőnyt, legalább annyira megadta a szemle alaphangulatát is. Ez az 
évek óta nem tapasztalt hangulat pedig: a bizakodás volt. A der űlátásra 
nemcsak az adott okot, hogy a cannes-i siker után a nemzetközi közvéle-
mény érdeklődése ismét felénk fordult, hanem a hazai filmben egyre 
megfigyelhetőbb törekvések, áramlatok is. Mind több ugyanis az id őszerű  
kérdéseket boncolgató alkotás, a jugoszláv film egyre nyíltabban és bát-
rabban szól az időszerű  társadalmi problémákról, s ami talán még fon-
tosabb, ezekben az alkotásokban — hosszú id ő  után — az esztétikum és 
a politikum nem határolható el élesen egymástól, hanem szervesen össze-
fonódik. Mindezt szem el őtt tartva az egyéves filmtermésr ől folytatott pulai 
kerekasztal-beszélgetés egyik felszólalójával egyetértve elmondhatjuk: a 
látottak alapján minden remény megvan arra, hogy új fejezet kezd ődik a 
jugoszláv film történetében. 
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CSORDÁS MIHÁLY 

A TÖRTÉNELMI DETERMINÁLTSÁG BÉKLYÓIBAN 
A TANYASZÍNHÁZ PARTLJIČ -BEMUTATÓJÁRÓL 

Melyik lehet a Tanyaszínház igazi útja? Amelyiken célja felé haladhat? 
Ha tisztán látni nem is, de irányát sejteni már lehet, most, a sorrend- 

ben nyolcadik turné után. Az után aa „szezon" után, amelyben ez az együttes 
megdöntötte a saját eddigi rekordját, és negyedszáz el őadást tartott a bács- 
kai és bánáti falvakban, tanyasorokon. Axn nemcsak állomásainak nagy 
szám-a, hanem ezeken a produkciója iránti nagy érdekl ődés Is életképessége 
mellett bizonykodik: csak a kavillói bemutatót több mint ezer néz ő  látta. 
Ekkora látogatottságról a k őszínházakban manapság aligha álmodhatunk. 

A Tanyaszínház igazi útja tehát az apró falvak között vezet a mind 
tömegesebb és tömegesebb terek irányába. E társulat számára igenis 
fontos, hogy a színpadon kiejtett szó ne legyen „pusztába kiáltott szó", 
hanem a lakott helyek jó akusztikája eljuttassa a költészetre szomjas fü-
lekig. 

Ezért tájékozódik ez az együttes elejét ől fogva a kortárs irodalom felé: 
közvetlenül a jelenr ől vallani ezeknek az egyszerű  embereknek, akik immár 
felnőttek a maguk külön színházához, vagy akikhez immár feln őtt ez a szín-
ház. Esztétikai igények tekintetében az el őbbi, erkölcsi hozzáállás vonat-
kozásában az utóbbi. Hogy aztán a kett ő  egymásért fejlődjön, finomodjon. 

Az elmúlt évek során, ha kérdeztük olykor-olykor, mennyire járható ez 
az út, a „tanyaszínházas" előadáskészítés sajátosságait szerettük volna meg-
vizsgálni. Mert miként ;a tavalyi Kopeczky-darab, akként az idei Partlji č-
vígjáték is átminősült jócskán a kavillói, dreai, adai, szajáni, bácssz őlősi, 
csantavéri stb. embergyűrű  határolta füves tereken a csendes vajdasági éj-
szakában, míg a drámából tipikusan „tanyaszínházas" el őadás lett. Olyan 
produkció,.amely megszüntetve őrzi meg az alapjául szolgáló irodalmi m ű-
vet, annak a meséjét adva vissza a legteljesebb formájában, de a mese ré-
vén kimondva az új kor ítéletét régi dolgainkról., így az ötvenes évek legele-
jének zajlásairól is. 

Tone Partljič  Apám, a szocialista kulák című  drámájának magyar 
nyelvű  ősbemutatójával most jelenünk felé közelít a Tanyaszínház, mind 
közvetlenebb hangon szólva a tanyasorok népének olyan kérdésér ől, ame-
lyekről az idei Sterija Játékok versenyel őadásainak zöme szólt, s ame-
lyekkel előszeretettel foglalkozik néhány új hazai film is. 

A Tanyaszínház azonban oldott stílusban is megítélheti a történelem 
és mai világunk eseményeit, jócskán kihagyhat a drámák szövegéb ől, 
egy-két frappáns jelenettel pótolva: az aprólékosanleírt történéseket. 

A mostani előadásban inkább a külsőségek, kellékek utalnak a ha-
gyományos kőszínházra, míg maga a játék kevésbé. Egyben jelzi ez a 
tendencia a társulat m űvészi útkeresésének irányát is: tartományunk szín-
játszásának formai kavalkádjában kialakítani a sajátját, amely az övé, 
csak az övé lehetne. Persze, a szükséges kellékek birtokában, amelyeket a 
kőszínházak mindinkább megtagadnak t őle. 

• A Tanyaszínház gárdája Garai László kit űnő  fordításában kapta kéz-
hez az itt-ott rendez ői beavatkozásokra igencsak rászoruló drámát, amelyet 
— talán szókimondása miatt — olyan szívesen t űznek műsorukra az utób-
bi időben az ország legnagyobb és legkisebb színházai egyaránt. Egy kavil-
lói bemutatóhoz Kovács Frigyes rendez őnek és Csipak Angéla dramaturg-
nak jócskán meg kellett tisztogatnia a m űvet ezekt ől a sallangoktól. A 
beavatkozásokat követ ően az lassan gömbölyűre csiszolódott, mint a gyors 
folyású patakok mélyén vándorló kavicsok. Ezek a kavicsok — a darab 
pörgő  jelenetei — színesen villognak a gyöngyöz ő  vízfelszín alatt. 
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Kovács Frigyes keze nyomán harsány, vérbeli játék bontakozott ki a 
falvak és tanyasorok terein.. El őadása csupán annyiban tér. el. Partlji č  alko-
tásától, hogy míg az utóbbi az emberek bens őjében zajló történéseket is 
ábrázolja, addig az előbbi csupán jelképekben utal ugyanezekre a zajlások-
ra, és komédiázással szórakoztat. Az eredmény tehát egy gördülékeny víg-
játék — igen kiváló produkció ebben az oly gyakran lenézett m űfajban. 

Miért választotta Csipak Angéla és Kovács Frigyes ezt a megoldást, 
miért transzponálta át más drámai közegbe Partlji č  szövegét? Mert a 
Tanyaszínház ez idáig _kialakult játékstílusának követelményei lebegtek sze-
mük előtt, s mert a lélekábrázolás e drámának amúgy sem tartozik az 
erősségei közé. Lehántásával viszont a m űből egy színes kis mese maradt 
csak meg Kis Józsefről, a háborúból hazavet ődő  nincstelen kisemberr ől, aki 
bármennyire szeretné is, nem érti meg a körötte zajló társadalmi esemé-
nyeket. Rendelkezik ugyanakkor egy óriási adottsággal: képes ezek fölé a 
meg nem értett dolgok fölé emelkedni. Képes arra is, hogy jól érezze 
magát abban a világban, amelyben olyan sok baj éri. Mindenr ől csak a 
számára fontos tudnivalókat gyűjti össze agyában, hogy aztán maga és 
családja sorsáról a legügyesebben gondoskodjék. 

. A szerző  a németek oldalán rukkoltatja be Kis Józsefet, és Sztálin 
katonájaként szerelteti le. E történelmi determináltság béklyóiból h őse csak 
annyiban lép ki, amennyiben ő  maga is Sztálin katonájának vallja magát. 
Ez egy ideig előnyöket jelent számára, és csak Jugoszláviának a Tájékoz-
tató Iroda határozatával való szembeszegülése után von magfia • után kelle-
metlen következményeket. De éppen ez a fontos történelmi esemény •az, 
amelyet Kis József nem ért meg. Amikor azonban a kapcája szorítani • kez-
di,hősünk ismét a kisember huncutságával, sunyiságával húzza ki magát 
a bajból. 

Kovács Frigyes a humor, a szatíra, a paródia, a groteszk elemeivel. 
fűszerezte hát a mesét,. felismerve a szövegb ől adódó ilyen lehet őségeket. 
Két legyet üt így egy csapásra: izgalmassá, érdekessé teszi az el őadást, és 
lehetőséget nyújt a színészeknek a jó alakításra. Ezt a lehet őséget Soltis 
Lajos és a nagyon tehetséges csantavéri kisdiák, Magyar Attila használta 
ki a legteljesebben. Soltis óriási lendülettel, minden póz nélkül játszotta 
végig az egész estét, hitelesen formálva meg a földhöz jutott szegényparaszt, 
a „szocialista kulák" figuráját. Magy:ar Attila = mintha egész életét a szín-
padon élte volna le — úgy játszott, olyan önfeledten és jópofán, mintha 
éppen csak valamelyik játszótéren ragadt volna le egy-két órácskára. 

Remek alakítást nyújtott még ebben a darabban Faragó Edit, a 
„szocialista kulák" megesett lányának szerepében, öcsi méltó partnereként. 

Török István díszletei és Pataki Éva jelmezei mintha részei lennének 
a susogó vajdasági éjszakának. Szándékuk szerint is csupán a hangulat 
alakítói. 

Tone Partlji č : APÁM, A SZOCIALISTA KULÁK. Fordította: Garai Laszló. Dramaturg 
és a rendező  asszisztense: Csipak Angéla. Rendez ő : Kovács Frigyes. Szerepl ők: Soltis Lajos 
(apa), Ábrahám Irén (anya), Faragó Edit (Olga), Magyar Attila (öcsi),. Búbos András (pap), 
Sziráczky Katalin (Plébános Róza), Földi László (Medve), Kovács Erika (tanítón ő), Törköly 
Levente (Franjo), Bakota Árpád (rend őr), Banka János (járási elvtárs),. Arcson Rafael (el-
nök):_ Díszlettervező : Török István. Jelmeztervez ő : Pataki Eva. Zene: a gunarasi fuvószene-
kar Világos . János vezetésével. Hang- és fénymester: Balázs Géza. Bemutató: 1985. július 
7-én, vasárnap; Kavillóban. 
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OL VASÓNAPLÓ  

A FORRADALOM LÁNGTENGERÉBEN 

TITO: Önéletrajzi vallomások I—II. 
Fordította: Brasnyó István.. 
Forum, Újvidék, 1985. 

Josip Broz Titónak, az újabb kori történelem világszerte ismert kivételes 
személyiségének életútja, leny űgözően nagy történelmi munkássága ele-
venedik meg mindazok előtt, akik kezükbe veszik és elolvassák az önélet-
rajzi vallomások című  művet, amely az újvidéki Forum Könyvkiadó gon-
dozásában az idén jelent. meg magyar nyelven. A túlnyomórészt emlékirat 
jellegű  szövegek az els ő  kötetben kaptak helyet és az 1945 el őtti időkről 
szólnak. Íme néhány cím, amelyről a tartalomra is következtethetünk: 
Gyermekkor, iskola, szakma — Katonaéveim — Az októberi forradailom 
és a polgárháború — A háború és az orosz. hadifogság — Fölvételem a 
Kommunista Pártba. Hazatérésem — A zágrábi pártszervezetben — Letar-
tóztatnak és elítélnek — Lepoglavából Mitrovicára és vissza — A pártélet 
felújítása szabadulásom után — A párt élén — Sürg ős intézkedéseket tettem 
— Kitartok amellett, hogy az országban lev ő  káderekre 'keld támaszkodni —  
A sztálini csisztkák — Pártunk felkészült a nagy eseményekre. 

A fő  önéletrajzi adatokkal kezd ődik az első  kötet. Ebben olvashatjuk: 
„Apám középparaszt volt, de 1913-ra már majdnem egész birtokát el kellett 
adogatnia, hogy törleszthesse bankadósságait, s kénytelen volt napszámos-
nak állni. Rajtam kívül még négy fiú és két lány volt a családban, valameny-
nyien munkások lettünk. Elvégeztem az elemi iskolát (5 évet) és a polgári 
iskola két osztályát. 1907-ben saját elhatározásomból beálltam szakmát 
tanulni egy lakatos- és szerel őműhelybe Sisak városában. 1910-ben szaba-
dultam fel mint önálló lakatos és szerel ő  ..." 

Előbb egy zágrábi gépgyárban, majd szlovéniai, csehországi és német-
országi gyárakban, végül Bécsben dolgozott. A mesterség kitanulása után 
nyomban belépett a szakszervezetbe és ett ől fogva egész élete összeforrott 
a munkásmozgalommal. 

1913 őszén hívták be katonai szolgálatra. A 25. horvát gyalogezred sza-
kaszvezetője volt, amikor kitört az els ő  világháború. Az orosz fronton sú-
lyosan megsérült. Hadifogságba esett. Hosszú id őt kórházban töltött, majd 
az Urálon túli hadifogolytáborokba került. Megtanult oroszul, megismerke-
dett az orosz munkásmozgalommal és harcolt a hadifoglyok jogaiért. 1917 
nyarán megszökött a hadifogolytáborból, mert a hadifogoly munkások jo-
gainak védelmezése miatt kegyetlen intézkedéseket és büntetéseket foga-
natosítottak ellene. Pétervárra szökött és itt részt vett a júliusi tünteté-
sekben. Emiatt a petropavlovszki er ődbe zárták. Őrizet alatt kísérték 
vissza Kungurba, ' de útközben ismét megszökött és f őként gyalogszerrel 
Szibériába' ment, ahol ebben az időben már megalakult a szovjethatalom. 
Omszkban csatlakozott a nemzetközi Vörös Gárdához és belépett a bolse-
vik pártba. 

. A Fölvételem a Kommunista .Pártba című  fejezetben így írja le ezt 
az eseményt Tito: „Amint értesültem róla, hogy Omszkot a Vörös Hadsereg 
felszabadította — ha jól emlékszem, ez 1919 novemberében volt —, elhatá-
roztam, hogy ismét Omszkba megyek. Akkoriban tulajdonképpen gyakran 
megfordultam Omszkban. A forradalmi tevékenységb ől is alaposan kivet-
tem a részem. Kapcsolatba léptem a jugoszláv kommunista szervezettel is, 
amelynek szekciója volt az Orosz Bolsevik Kommunista Párt kerületi bi- 
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zottsága mellett. Székhelye Omszk akkori legnagyobb épületében, a bank 
helyiségeiben volt. A pártba jugoszláv elvtársak vettek fel, akiket akkor 
Dimitrije Georgijević  képviselt. A jugoszláv kommunista csoport irodájá-
nak megbízásából jött Omszkba, ez az iroda az Orosz Bolsevik Kommu-
nista Párt keretében tevékenykedett azzal a feladattal, hogy megszilárdítsa 
és tömegesítse az egyes szibériai városokban m űködő  jugoszláv pártszerve-
zeteket es megszervezze körükben az eszmei-politikai és katonai jelleg ű  
munkát. Később Moszkvában találkoztam Georgijevi ćtya'1, amikor már a 
JKP főtitkára voltam, ő  pedig Spanyolországból tért vissza 1939 őszén. Ek-
kor felújítottuk omszki ismeretségünket. 

Omszkban sem maradtam sokáig. Haza vágyakoztam, minél el őbb 
szerettem volna jönni. Akkor már módunkban állt követni a jugoszláv ese-
ményeket. 1920 tavasza volt. Az Omszkba érkez ő  orosz újságokban olvashat-
tam az itthoni fejleményekr ől. Korábban is hallottunk híreket a zöld káder 
ról, ami, szerintem, az októberi forradalom hatását tükrözte, meg a paraszt 
ság is lázongott. Értesültem egy domobrán ezred lázadásáról is a Jela čić  
téren, talán 1918 végén vagy 1919 tavaszán, de közéjük l őttek, szintén a 
házak tetejéről géppuskázták őket. A lázadók közül sokan közvetlenül Szov-
jet-Oroszországból tértek haza. Ám akkor még nem létezett a Kommunista 
Párt, amely megszervezte volna őket, és végigcsinálta volna a dolgot, hogy 
az egész országra kiterjedjenek, Mindez arra ösztökélt, hogy minél el őbb 
hazakerüljek." 

Tito 1920-ban tért vissza Jugoszláviába és ekkor lett tagja a JKP-nek. 
Zágrábban munkásként dolgozik. Részt vesz az akkori munkásmozgalom-
ban. Tevékenykedik az illegális kommunista pártban. A rend őrség gyakran 
fordul meg a lakásán. Egymást váltotta a munkából való elbocsátás. Több-
ször bezárták és bíróság elé állították. 1927 júliusától az ország legnagyobb 
pártszervezete vezet őségének, a zágrábi városi bizottságnak a titkáraként 
egyes elvtársak segítségével harcot indít a jobb- és baloldali frakció ellen, 
ami a következő  év márciusában a városi pártbizottság értekezletén siker-
rel zárult. 

Következtek a kézigránát-per napjai, majd a börtönévek. A büntetés 
letöltése után Titót szülőfalujába, Kumrovecre toloncolták, de itt sem ma-
radt sokáig. Zágrábba ment, folytatta az illegális politikai munkát. Mindez 
felelevenedik az Önéletrajzi vallornások olvasása közben. Az els ő  kötet egyik 
fejezetében részletesebben olvashatunk a kézigránát-perr ől (Titónak a vizs-
gálati fogságban adott vallomásáról, és megtalálhatjuk itt az els ő  kihallga-
tás jegyzőkönyvét is). 

Íme egy részlet a jegyzőkönyvből: 
„Nem érzem magam bűnösnek, noha beismerem azt, amivel az állam-

ügyész vádol, mert ezt a bíróságot nem tartom illetékesnek, hanem csak 
a párt bíróságát. Beismerem, hogy tagja vagyok az illegális Jugoszláv 
Kommunista Pártnak, beismerem, hogy a kommunizmus eszméit hirdettem, 
a kommunizmust propagáltam, és rámutattam a proletárok el ő tt mindazok-
ra az igazságtalanságokra, melyekben részük van, mindezt az értekezleteken 
és üdéseken, valamint az egymás közötti beszélgetésekben. Nem mondhatom 
meg, hogy ezeket az értekezleteket hol tartották. Mindezt azóta tettem, 
hogy 1921-ben a Kommunista Pártot feloszlatták, s a legalitásból illegali-
tásba vonult." 

Tito a pert követően hat évet töltött börtönben. A raboskodást, a 
börtönéveket kés őbb - az élet iskolájának nevezte. A Mladost cím ű  lap 
igazgatójával folytatott beszélgetés során ugyanis elhangzott a következ ő  
kérdés: 

— Az ifjúság szívesen olvassa a Tito elvtárs életéről szóló cikkeket, 
riportokat és könyveket. Ezek a legkedvesebb olvasmányai. Nekem azon-
ban úgy tűnik, hogy az eddig közzétett anyagból nem lehet teljes képet al-
kotni. arról, hogyan sikerült annyi gondot fordítania sokoldalú önképzésére, 
figyelembe véve azt, hogy bonyolult körülmények között dolgozott, és hogy 
megállás nélkül, állandóan részt vett a forradalmi harcban. 

Tito válasza: „Mint pártmunkás, a régi Jugoszláviában hatévi börtönre 
vóltam ítélve, és a börtönben a lehet ő  legjobban hasznosítottam az idő t. 
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Én és még sok elvtársam, aki velem volt, napi tizenöt órát dolgoztunk. 
Ott tanultam legtöbbet. Természetesen moszkvai tartózkodásom alatt is, 
amikor a Kominternben dolgoztam, igyekeztem gyarapítani tudásomat. Volt 
rá elég lehet őségem, könyv is, egyéb is. Ez volt az én két iskolám. A börtön 
voltaképpen egyetem volt legtöbbünk számára. Továbbá az élet iskoláját is 
elvégeztük. Akkor már hosszú harc és munka állt mögöttem. Tanulnom 
kellett, hogy eleget tehessek akkori feladatkörömnek." 

Ezt a nyilatkozatot az Önéletrajzi vallomások második kötetének má-
sodik részében találhatjuk, abban, amelyben Tito önmagáról, munkájáról, 
bajtársairól és kortársairól vall. Közvetlenül a háború után amerikai 
újságírókkal beszélgetett, akik egyebek között 'arra is megkérték, mond-
jon valamit háborúbeli nevérőll. 

Mit jelent az, hogy Tito? 
(Tito ezt a nevet büntetésének letöltése után, azaz 1934-ben használta 

először. Augusztus 2-án fejezte be a Jugoszláv Kommunista Párt Közpon-
ti Bizottságának megbízásából írt jelentését, amelynek A zágrábi szervezet 
képvisel ő  jenek jelentése címet adta. A jelentés alá a Tito név került. Ezt 
az új fedőnevet ekkor használta hivatalosan el őször.) 

Tito válasza: „Ez nem háborúbeli név, hiszen af háború el őtt is hasz-
náltam. Ez illegális nevem. Engem különféle rendszerek üldöztek. Börtön-
ben is ültem. Kénytelen voltam álnevet használni. A Tito név mellett más 
illegális nevem is volt, például Rudi, Georgij és mások. A Tito nevet ritkán 
használtam, nehogy megtudják, ki rejt őzik mögötte. Tito horvát nyelven 
egy név csupán, különben nem jelent semmi mást." 

Még egy érdekes rész az illegalitásról. 1938-at írtak, akkor volt a sztá 
lini csisztkák ideje. Titót Moszkvába rendelték, ahol előzőleg Gorkićot s 
úgyszólván valamennyi jugoszlávot letartóztattak. Tito így nem talált mást, 
csak Čopićot és egy szerbiai tanítót, aki rend őrségi besúgó volt. Titó nehéz 
helyzetbe került. Akkoriban mindenkire gyanakodtak, ezért sehova se járt, 
senkivel se barátkozott. Azt a feladatot kapta, hogy fordítsa le az SZK(b)P 
történetét. 

„Nem lehettem benne biztos, hogy nem fognak-e engem is elkapni 
egy napon — olvashatjuk az Önéletrajzi vallomásoknak a sztálini csisztkák- 
.ról szóló fejezetében. — Hogy nem tartóztattak le, azt Dimitrovnak köszön-
hetem, aki már régebb óta megbízott bennem, és úgy véltem, hogy nekem 
mint fő titkárnak kell a teljes felelősséget viselnem a Kommunista Pártért. 
Ám a csisztkálk okai akkor még nem voltak olyan ismeretesek, mint rria. 
Számos elvtársérdekében személyesen jártam közbe a Komminternél és 
szerveinél. Elmondtam, hogy ez és ez az elvtárs jó kommunista, ők viszont 
éles hangnemben azt válaszolták, hogy trockista, kém, imperialista vagy 
hasonló. Szinte valamennyi jugoszlávot azzal gyanúsítottak, hogy trockista." 

Titót is ezzel vádolták, amit az általa lefordított Az SZK(b)P történe-
tének egyik fej ezetével „bizonyítottak". Egy fiatal jugoszláviai német, egy 
volksdeutscher vádolta be és sok magyarázkodásba került, míg Títónak 
sikerült tisztáznia magát, illet őleg az, hogy a lefordított szövegben hasz-
nált megfogalmazás nem trockista. 

Titót azzal is megbízták, hogy írjon jellemrajzot azokról, akik börtön 
ben ülnek. „Miféle jellemrajzot? — kérdezte. — Nem ismerem őket." Ekkor 
arról kezdték firtatni, hogy mégis kiket ismer. Ő  erre azt mondta, hogy 
Horvatint ismeri. Horvatin is a letartóztatottak közt volt. „Írj akkor róla!" 
— mondták Titónak. A jellemrajzot tárgyilagosan írta meg, elmondta róla, 
hogy elméletileg jól képzett, rátermett ember, nem munkáscsaládból szár-
mazik, értelmiségi, vannak kispolgári tulajdonságai, de nagyon népszer ű . 
Másnap hívatták és megkérdezték t őle: „Ez magának képzett kommunista, 
nem trockista véletlenül?" Azt felelte, hogy nem tudja. Ett ől kezdve óva 
tosabb lett és a jellemzések írásakor leginkább azt állította, hogy nem 
ismeri eléggé vagy hogy nem dolgozott együtt a megnevezettekkel. Kis 
híja, hogy akkoriban maga is majdnem rajta veszett. 

„Alighogy ennek vége lett, elmentem Dimitrovhoz — olvasható a 
Gyaníts volt az egész dolog című  fejezetben. — Kifejtettem neki a véle- 
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ményemet, hogy a • vezet őségnek véglegesen az országban kell lennie, és 
nincs értelme annak, hogy Párizsban üldögéljen. »Miféle vezet őségnek? — 
kérdezte Dimitrov. — Csupán te maradtál, Valter, és neked kell vissza-
térned az országba. Szerencséd, meg szerencséje a pártnak is, hogy lega-
lább te megmaradtál, mert különben már arról volt szó, hogy a JKP-i. 
fel kell. oszlatni.« A lengyel pártot akkor már feloszlatták. Ekkor jelentet-
tem ki Moszkvában, hogy nekünk nem kell többé semmiféle költségvetési 
segély, s a Kominternt ől semmilyen pénzt nem fogunk kérni, mert a Ju-
goszláv Kommunista Párt önálló lesz." 

1939. augusztus elején ismét Moszkvába hívták Titót. A franciaországi 
Le Havre kiköt őjéből a Szibir nevű  hajón utazott Leningrádba. Ez az út 
több szempontból is érdekes. Az út során Tito el őbb arról értesült, hogy 
a Szovjetunió és Németország megnemtámadási szerz ődést kötött, majd 
arról, hogy Hitler megtámadta Lengyelországot, illetve hogy megkezd ődött 
a második világháború. Ezek az események sok embert hoztak zavarba. A 
helyzet valóban kényes volt. Az a kérdés merült fel, hogy milyen politikát 
lehet folytatni olyan helyzetben, amikor kitört a háború, a Szovjetunió 
pedig szerződést kötött a támadóval, az agresszorral; amikor egyezmény 
született egy szocialista és egy fasiszta ország között. 

Tito szeptember els ő  napjaiban érkezett Moszkvába. A kommunista 
szekciók, a kommunista pártok képviselői azt a feladatot kapták, hogy az 
adott helyzetnek megfelel ően mindenki fogalmazzon kiáltványt országa 
számára, és jelölje ki a teend őket. 

„Abból indulva ki, hogy továbbra is a fasizmus a legf őbb veszély 
a haladó emberiségre nézve, még aznap éjjel megfogalmaztam egy ilyen 
értelmű  kiáltványt — olvashatjuk Tito szavait az önéletrajzi vallorriások-
ban. — Másnap, amikor összegy űltünk Manuilszkijnál, csupán nekem volt 
kész a kiáltványom. A többiek nem írtak semmit, vagy csupán vázlatot 
hoztak. Senki sem tudta, hogyan fogalmazza meg a szövegnek az egyez-
ményre vonatkozó részét Egyesek egészen megzavarodtak, nem is tudták, 
mit tegyenek ... Az emberek ugyanis attól tartottak, hogy elhibázzák  a 
dolgot, a hiba pedig akkoriban a Lubjankát (a moszkvai központi börtönt) 
jelentette. Én megéreztem, hogy kiáltványainkban nem kell említenünk a 
Szovjetuniót, ezt maga M :anuilszkij is elmondta kés őbb, s hangsúlyozta, 
arról írjanak, milyen veszély leselkedik a népükre és milyen el őkészü-
leteket kell tenni a fasiszta támadás esetére, mert harcolni kell majd és 
nem azzal foglalkozni, mit tett a Szovjetunió." 

Az' Önéletrajzi vallomások első  kötetének második része A forradalom 
lángtengerében címet kapta. Azokat a szövegeket olvashatjuk itt, amelyeket 
Tito írt vagy mondott el a népfelszabadító háború véres, súlyos,• de dics ő  
napjáiról. Ebből a részből is íme néhány fejezetcím: A nép látta, hogy mi 
vár rá — A hősiesség csodái — Azt mondtam: nem szabad várnunk — 
Bántott a balsiker — A drenovai napok — Az olasz tábornok zsiványve-
zérnek titulált — A Biha ći Köztársaság — A neretvai csata — Nem fognak 
áttörni, amíg csak egyikünk is él — A Sutjeskánál meg is sebesültem — 
Az AVNOJ II. ülésszaka — A drvari deszant — Vége a háborúnak. 

A háború évei ezek. Tito vezetésével létrejöttek a különféle harci egy-
ségek, a felszabadított területeken megalakult a néphatalom. A nép támo-
gatását élvező  fegyveres alakulatok kiálltak minden megpróbáltatást és 
győzelemre vitték a népfelszabadító háború lobogóját. Mindez azért sike-
rült, mert az ellenség fölényével szemben a hazájuk felszabadításáért har-
colók oldalán állt a legfontosabb: az erkölcsi-politikai er ő  és a célok meg-
értéséből fakadó harci vágy. 

„A legsúlyosabb helyzetbe az ötödik offenzíva idején kerültünk. A 
legválságosabb helyzet alighanem a Milinkladén alakult ki. Amikor a né-
metek már a Suha gora fölött jártak, és már az egész -2. dalmáciai had-
osztály elesett, egyáltalán nem voltam biztos benne; hogy: inegmenekü-
lünk" olvassuk abban a fejezetben, amelyben Tito a sutjeskai csatára' 
emlékezik vissza. 
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1943. június 9-én a reggeli órákban Tito az Ozren hegy délkeleti lej-
tőjén tartózkodott. A hegyoldalon elindult lefelé. Az erd őn áthaladva el-
jutott egy tisztásig, s itt éri a német repül ők bombatámadása. A támadás 
első  hulláma után Tito és kísérete néhány száz méterrel északkeleti irány-
ba megy és meghúzódik az Ozren hegyt ől délkeletre levő  erdőben. Itt éri 
a repüllőgépek bombatámadásának második hulláma. Megsebesül. 

— A karom megsebesülésér ől nem is tudtam. Csak a szívem táján 
éreztem egy ütést, és azt hittem, éppen szíven találtak. A bombarobbanás 
után felemeltem a fejem, az els ő  gondolatom az volt, élnek-e a többiek, 
majd felálltam, hogy felvegyem a géppisztolyomat. Éreztem ugyan, hogy 
a karom elzsibbad, de nem fordítottam rá különösebb figyelmet ... Egy 
idő  múltán éreztem, hogy a kezem elzsibbadt, mondtam is Markónak. 
Mivel azonban gyapjúujjasom jó szorosan a karomhoz tapadt, a vér meg--
alvadt benne. Ahogy jobban megnézem, egy lyukat ].átok a zubbonyomon. 
„Rendben van, ti csak hallgassatok" — mondtam. Csak másnap vagy har-
madnap jutott eszébe Olgának (dr. Miloševi ćnak), hogy megnézze, mi van 
a kezemmel:. Az addigra már megfeketedett. Jött a többi orvos is, rémül-
ten tapogatták a kezem, azt hitték, gázgangréna. „Nem — mondtam ne-
kik —, mert akkor fenn zsibbadna és nem alul." Ezzel meg is nyugtattam 
őket. Később azonban, amikor jobban végignéztem magamon, észrevettem, 
hogy van ott bizony még egy lyuk... 

Volt ennél súlyosabb helyzet is. Err ől győződhetünk meg a Jugoszláv 
Néphadsereg egysége šumadijai hadgyakorlatának befejezésekor Topolá-
ban, 1949. október elsején mondott beszédéb ől, amelyet až Önéletrajzi val-
lomások második kötetében Az igazság győzni fog cím alatt olvashatunk. 

„Újságírók és külföldiek itt most nincsenek jelen. A nyilvánosság 
számára már elmondtam a magamét, de ezek az együtt töltött órák. és 
az itt elhangzott fogadalmak arra ösztönöztek, hogy elgondolkozzam azon. 
mi mindenen vagyunk már túl és mi minden vár még ránk, és ellenállha-
tatlan kényszer támadt bennem, hogy vallomást tegyek el őttetek. Igen, 
elvtársak, ne csodálkozzatok, hogy életemben el őször, akár a buzgó keresz-
tény, amikor szükségét érzi a gyónásnak, elmondjam egész életemet,- hógy 
megítélhessétek, választhattam-e volna másik utat, mint a mi utunk ... ' 

. Arra utal, hogy nem tartja kötelességének hazáján kívül bárkinek- és 
bármiről számot adni, „ ... még Bukarestben sem, amikor a Tájékoztató 
Iroda erre felszólított". Az országban-és a nép körében-kifejtett munkáért 
egyedül a népnek tartozunk felel ősséggel. Senkinek sincs nagyobb. joga a 
teljes és meztelen igazságot meghallani, mint ažoknak, akik véle együtt 
élték át Užicét, a Limen való átkelést, a Kelet-Bosznián és Krajinán át való 
menetelést, a Grme č  alján és a Neretvánál az els ő  csetnik orvtámadást, az 
igmani éhhalált; akik vele együtt látták a Banijábóll és Kordunból érkez ő  
éhező  asszonyok és gyerekek meneteit, a kiütéses tífusz tombolását és a 
bajtársak ezreinek az elhullását a Sutjeskánál. 

„Tudom tehát, hogy ti, akik velem együtt törtétek a forradalom 
útját és velem együtt védelmeztétek a hordágyakon fekv ő  tífuszosokat, 
majd reménykedve táplláltátok a túlél őket a felperzselt és kifosztott falvak-
ban, ti fogtok a legjobban megérteni, és még inkább megbizonyosodni ar-
ról, hogy másik utat nem választhattunk." 

Titót és sok más elvtársát a Gestapo bérencének, a kommúnizmus 
árulójának nyilvánította Sztálin és a Tájékoztató Iroda csupán azért, mert 
nem egyeztek bele, hogy parancsolgassanak nekik, hogy mástól függjünk, 
hogy javainkat elhurcolják, hogy embereink alázattal hallgassák a külföldi 
katonai és gazdasági tanácsadókat, hogy más országok szolgálataiban m ű-
ködjenek. Lehet-e súlyosabb dolog egy forradalmár számára annál, ha igaz-
ságtalanul vádolják, ha árulónak nyilvánítják? — tette fel a kérdést. 

„Szilárdan hiszem, hogy ezt is átvészeljük ... Nyomasztó érzés ez, 
n.yomosztóbb, mint eddig bármikor. Az illegalitás és az üldöztetés, a bör-
tönbüntetés és az offenzívák minden kínját, megpróbáltatását legy őzte a 
hitünk, nemcsak az, hogy megingathatatlanul hittünk harcunk igazságos és 
elkerülhetetlen voltában, hanem ugyanolyan mértékben az is, hógy éreztük 

6J9 



a nemzetközi szolidaritást, azt, hogy a világ haladó mozgalmai, ha csupán 
erkölcsileg is, de támogatnak minket. Ma viszont az igazság er őszakos el. 
fojtása következtében magunkra maradtunk ... Választhattam. volna a má-
sik utat is — azt, hogy alávetjük magunkat Sztálin és a Tájékoztató Iroda 
akaratának. Ha ezt tettem vohla, továbbra is magasztalnának és dics őíte-
nének, s személy szerint jól menne a dolgom; nem volnék »szakadár és 
bérenc«, hanem ünnepelt ember. De nem választhattam azt az utat. Egész 
életemet bemocskoltam volna vele — a hontalan munkás és proletár har-
cos életét, annak az embernek az életét, aki tudja, mert érezte, mit jelent 
kizsákmányoltnak lenni és másoktól függeni, bemocskoltam volna vele a 
forradalmárnak és mindazok parancsnokának útját, akik ott maradtak a 
csatatereken vagy a veszt őhellyeken ..." 

Eddig az Önéletrajzi vallomásokról szóló ismertető , amiről tudom, 
hogy korántsem átfogó. Arra sem vállalkoztam, hogy felsoroljam, mi min 
dent tartalmaz a két kötet, azokra a részletekre próbáltam rámutatni csu 
pán, amelyek különösképpen megragadták a figyelmemet. 

Még két dolgot szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy Tito nem írt 
emlékiratokat, de hosszú, gyümölcsöző  élete folyamán többször is vissza-
pillantott a múlt eseményeire, foglalkozott velük. Elmondta benyomásait az 
adott történelmi helyzetekr ől és azokról a személyiségekről, akikkel együtt-
működött, akikkel találkozott. A beszélgetésre állandóan kapható volt. Az 
újságírók, az írott és kimondott szó egyéb m űvelő i gyakran kérdezgették 
s az interjúkban, nyilatkozatokban, beszélgetés közben Tito állandóan 
értékelt, leírást adott a megtett út egy-egy szakaszáról, életének, gazdag 
forradalmi munkásságának egy-egy részletér ől. Nos, így keletkeztek azok 
az emlékiratszerű  és önéletrajz jelleg ű  nyilatkozatot, amelyekb ől e két 
kötet összeállt. 

A másik: Antonisz Livanisz görög könyvkiadónak, hazánk nagy barát-
jának tudomására jutott, hogy készül őben vannak a Tito-emlékiratok. A 
Nea Synora (Új Határok) nev ű  kiadóház gondozásában ő  is ki szerette vol 
na adni. Elgondolását levélben megírta a Legújabb Kori Történelemtudo-
mányi Intézetnek, amely Tito Összegy űjtött m űveinek kritikai-tudományos 
kiadását végzi. 1979. december elején a f őszerkesztő  elmondta Titónak a 
görög kiadó elgondolását. Tito elfogadta a javaslatot, miszerint a görög 
kiadónak kínálja fel a meglev ő  emlékirat jellegű  szöveget. Ekkor alakult 
ki az alapötlet, azzal, hogy a könyv Görögországban is, Jugoszláviában •is 
azonos formában jelenjen meg. Szerbhorvát nyelven a belgrádi Narodna 
knjiga gondozásában 1982-ben nyomtatták, magyar nyelven pedig Brasnyó 
Istvan fordításában ebben az évben készítette el az újvidéki Forum 
Könyvkiadó. 

Az emlékirat jellegű  szövegeket, nyilatkozatokat és interjúkat szer-
kesztői jegyzetekkel és magyarázatokkal látták el. A címeket és alcímeket 
a szerkeszt őség adta. A szövegek keletkezésének id őpontját a két kötet 
végén található forrásjegyzékben tüntették fel. A második kötet végén 
találjuk Tito életének és forradalmi tevékenységének id őrendi mutatóját. 
És végül: mindkét kötetet fényképek illusztrálják. 

Végezetül: visszatérve az els ő  mondatokra, ismételten csak azt tudom 
mondani, hogy az újabb kori történelem világszerte ismert és megbecsült 
kivételes személyiségének életútja elevenedik fel mindazok el ő tt, akik 
kezükbe veszik és elolvassák Tito Önéletrajzi vallomások című  művét. An-
nak a személyiségnek az életútja, aki a következ őképpen válaszolt arra a 
kérdésre, hogy „Ha újra kezdené az életét, szeretné-e, hogy valamiben 
különbözzön ettő l?" 

— Azt hiszem, ismét csak ugyanezen az úton. haladnék. Az, persze 
lehet, hogy menet közben ezt-azt javítanék is rajta. Csak azt mond'hato.m., 
sajnálom, hogy nem tettem még többet. 

MÉSZÁROS ZAKARIÁS 
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EGY NÉPHŐS ARCKÉPE 

NADA LAZIć : Kiss Ernő . 1909-1941. 
HKSZ KB, Pélmonostor—VKSZ KB, Zombor, 1984. 

Kiss Ernő  élete és halálla annak a 
mártírummal megpecsételt és cáfol-
hatatlanná tett tanúsága és tanulsá-
ga, hogy a fasizmus elleni harc a 
Vajdaságban a magyarok ügye is 
volt. Évfordulótól függetlenül ideje 
volt, hogy valaki, s külön öröm, hogy 
szerb kutató, megrajzolta e kiváló 
néphős. arcképét, és bemutassa vi-
lágnézeti fejlődésének, öntudatoso-
dásának meredeken fölível ő  pályá-
ját. A hat gyermeket fölnevel ő  csú-
zai bognármester tisztes szegénység-
ben növekvő  fia korán munkába állt, 
és vörösmarti inaskodása, fölszaba-
dulása után 1926/27 fordulóján Új-
vidékre került, bele a mun.kásmozga-
lomba, .á kulturális egyesületbe, szak-
szervezetbe, s hamarosan a kommu-
nista pártba. 

A szerző  dicséretes módszere, 
hogy Kiss Ernő  életútja mögé szé-
les hátteret vázol föl. Ismerteti Vai-
daság gazdasági, társadalmi, politi-
kai viszonyait, s ebbe ágyazza bele 
a munkásmozgalomnak, közelebről 
az illlegális kommunista pártnak, a 
legális. szakszervezetnek s még szű-
kebben Kiss Ernőnek és közvetlen 
küzdőtársainak tevékenységét. Eb-
ben saját korábbi kutatásain kívül 
a szakirodalom olyan műveire is tá-
maszkodhatott, mint Milenko Palié, 
Zvonimir Golubović , Milenko Be-
ljanski, Vladislav Rotbart, Mirnics 
József és mások földolgozásai. 1928-
ban, mutat rá, Bácskában, Bánát-
ban, Baranyában a lakosság 38 szá-
zalékát a nemzetiségi — lényegében 
magyar — proletariátus 'alkotta, és 
ugyanaz időben a bérmunkások 64 
százaléka volt magyar. Ez jelzi a 
munkásmozgalomban a magyarság 
jelenlétét és jelentőségét. Azt is jog-
gal hangsúlyozza Lazi ć , hogy a har-
mincas években milyen nagy szere-
pe volt a Vajdaságban a szabadkai 
Munkásotthon könyvtárának: ez vált 
a forradalmi irodalom legismertebb 
terjesztő  központjává. Kiemeli a 
Szervezett Munkás és a Híd, de a 
kolozsvári Korunk és a párizsi Sza-
bad Szó jelentőségét is. (Kár, hogy 
nem utal Bori I ,mrének a Szervezett. 
Munkásról]., Pató Imrének a Hídról. 
szóló közleményeire.) 

Kiss Ernő  „egyeteme" a rnitro-
vicai börtön volt. Mostari katonás-
kodása előtt, 1932-ben vették föl a 
Jugoszláv Kommunista Pártba. Le-
szerelése után szül őfalujában - nem 
talált munkát, ezért ismét Újvidék-
re ment, s ott Abt Józseffel, Samu 
Mihállyal, Strasser Húgóval, Ra'divoj 
Čirpanovval és másokkal a 'királyi 
diktatúra nehéz körülményei köze-
pett pártszervez ő  tevékenységbe kez-
dett. Az 1933. május 1-re készített 
röpirat miatt 72 társával került har-
madrendű  vádlottként bíróság elé, 
és három évre ítélték. 

A 'mitrovicai börtönben találko-
zott Moša Pijadéval, a JKP kiemel-
kedő  teoretikusával, s a vele való 
barátság a legnagyobb hatással volt 
a fiatal munkásra. Amikor 1936-ban 
kiszabadult, és rendőri felügyelet 
alatt állva szülőfalujába kellett visz-
szatérnie, nem hagyott föl forradal-
mi tevékenységével, hanem a mez ő-
gazdasági munkásság körében foly-
tatta fölvilágosító munkáját. đ  kez-
deményezte .  1937-ben. a béllyei ura-
dalomhoz tartozó jaszenováci puszta 
cselédeinek sztrájkját, amiért 14 na-
pot ismét ült. 

1937-ben három jelentős esemény 
is befolyásolta Kiss Ernő  életét. Ti-
to került a JKP élére, és föllendítet-
te az illegális munkásmozgalmat; ok-
tóberben Vörösmarton, ahova — há-
zasságot kötve az ott lakó Seress 
Júliával — ekkor költözött, megala-
kította a pártsejtet, Baranyában má-
sodikként. A harmadik esemény ép-
pen említett házassága volt: felesé-
ge nemcsak hűséges ,élettársa, ha-
nem harcostársa is lett. 

1940-ben a' JKP zombori helyi bi-
zottsággá alakult, s fölvette a kap-
csolatot a baranyaiakkal is. Kiss Er-
nőt fölvették a körzeti bizottságba, 
sőt az év végén őt választották meg 
titkárnak. Tagja lett a vajdasági tar-
tományi bizottságnak is. 

E minőségében új föladatok vár-
tak rá. 1941-ben, el őbb a Horthy-rend-
szer, majd a szovjetellenes háború 
következtében előállott új helyzet- 
ben. Április 22-én illegalitásba vo-
nult. Magáévá tette a JKP -nak 1941.. 
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június 22-i fölhívását a népfölkelés-
re, és azonnal nekilátott az ellenál-
lás megszervezésének. Június végén 
megválasztották a nyugat-bácskai és 
baranyai körzeti bizottság titkárá-
nak. Július 22-én társaival kísérletet 
tett búzaasztagok fölgyújtására, és 
ez' jeladás lett volna az antifasiszta 
ellenállásra. Az esős időben a gyújtó-
. anyagok eláztak, a terv nem sike-
rült, a rendőrség azonban nyomot 
kapott, és az ellenállók sorra lebuk-
tak. Az egyik bevallotta, hogy augusz-
tus 6-án találkozója lesz Telecskán 
a név szerint nem ismert vezet ővel. 
A kelepcébe csalt Kiss Ernőt megkö-
tözték, Bezdánba hurcolták, megkí-
nozták, de ő  még a nevét sem árul-
ta el. Augusztus 10-én Zomborba vit-
ték, a hírhedt Sztapári úti „katonai 
pékségbe". Csak itt derült fény kilé-
tére. Itteni szenvedéseinek szemta-
núja volt Milenko Beljanski. 

Augusztus 29-én szállították a sze-
gedi Csillagbörtönbe. Másnap már 
kihallgatta az ügyész, és vádiratát 
a szegedi törvényszék elé mint rög-
tönítélő  bíróság elé terjesztette. A 
törvényszék szeptember 11-én ki-
mondta a halálos ítéletet Kiss Er-
nőre, társainak ügyét pedig rendes 
bíróság elé utalta. Kegyelmi kérvé-
nyét elutasították, az ítéletet októ-
ber 3-án de. fél 11-kor végrehajtot-
ták. Családjának megengedték, hogy 
a szegedi református temet őben he-
lyezzék örök nyugalomra. 

. Érdekes, hogy két rabtársa, mind-
kettő  zombori, másként emlékszik 
az utolsó perceire. Stipan Ostrogo-
nac szerint Kiss Ernő  magyarul és 
szerbhorvátul kiáltotta az akasztófa 
alatt: „Éljen a Jugoszláv Kommunis-
ta Párt! Éljen a Szovjetunió! Éljen 
Sztálin! Éljen a Vörös Hadsereg! 
Elvtársak, engem az akasztófára  

visznek, tartsatok ki, elvtársak! Él-
jen Jugoszlávia munkásosztálya! Él-
jen Magyarország munkássága! Él-
jen a világforradalom!" Stevan Ter-
zin viszont úgy emlékezett, hogy 
Kiss Ernő  „magyar nyelven dacolt 
hóhéraival", csak magyarul kiáltott. 
Pedig, mint mondta, ők ketten 
együtt hallgatták Kiss Ern ő  utolsó 
szavait. 

Érdekesek egyébként a Lazi ć  
gyűjtötte kortársi viszaemlékezések; 
néhány mozzanatot beépíthetett vol-
na saját szövegébe is. Hasonlókép 
pen az illusztrációk; kár, hogy né-
melyik olvashatatlan. A szegedi 
ügyészségi elnöknek és a rögtöníté-
lő  bíróságnak a szövegéb ől egy-egy 
lap fölcserélődött; az újságcikkek 
sincsenek időrendben. Furcsa, hogy 
a szerző  helyesen írja a 70. lapon, 
hogy Kiss Ernő t szeptember 11-én 
ítélték halálra, a 74. lapon mégis 
3-át közöl. A doku.mentumokbóll kü-
lönben az is kiderül, hogy nem 30-án, 
hanem 29-én került a Csillagba. 

Virág István fordítása hivatali 
ízű . A szó szerinti fordítást a meg-
felelő  szaknyelvi ismerettel kell pá-
rosítani. Sem a mitrovicai, sem a 
szegedi börtön nem volt fogház, 
ahogy többször is találjuk, hanem 
fegyház, ami lényeges különbség! A 
csendőrállomás helyesen csendőrőrs; 
az ügyész a gyanúsítottat magyarul 
nem terheli, hanem vádolja, s így 
tovább. 

Néhány sajtóhiba iš zavar. Lehet, 
hogy sajtóhiba Vladislav Rotbart 
könyvének magyar kiadási éve is: 
nem 1975, hanem 1979. (Nem a szerb 
változat el őtt, hanem utána jelent 
meg.) Végül: névmutató hasznosan 
szolgálta volna a sok szerepl ő  gyors 
megkeresését, fölütését, •a könyv 
használhatóságát. 

NÉPI SZELLEMISÉGÜNK KISKÁTÉJA 

PENAVIN OLGA: Néprajzi tanulmányok. 
A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 
Újvidék, 1983. 

A Magyar Nyelv, Irodalom és Hun-
garológiai Kutatások Intézete Ér-
tekezések, monográfiák című  soro-
zatának hetedik köteteként jelent 

meg Penavin Olga új könyve. A 
vaskos, több mint 300 oldalas ta-
nulmánygyűjtemény elsősorban sok-
oldalúságával lepi meg az olvasót. 
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Akit érdekelnek népi hagyománya-
ink, szellemi néprajzunk, népi kul-
túránk múltja, bizonyára sok érde-
kességet, eredetiséget talál majd 
változatos, lebilincselően érdekes 
műben. 

A tanulmányokat válogatta és az 
előszót írta a tragikus körülmények 
között, fiatalon elhunyt dr. Matije-
vics Lajos, aki maga is éveken át 
áldozatkész és szorgos kísér ője, se-
gítője volt Penavin Olga szinte or-
szágra kiterjed ő  gyűjtőmunkáinak. 

Hogyan is jöttek létre ezek a ta-
nulmányok? Penavin Olga negyven 
éven át töretlen kedvvel és lelkese-
déssel gyűjti, rendszerezi és teszi 
hozzáférhet ővé a tudománynak • és 
a nagyközönségnek a jugoszláviai 
magyarság nyelvjárásaira vonatko-
zó 4anyagot. Nyelvjárási szótárai, 
nyelvatlaszai ma már alapvet ő  nyel-
vészeti munkáknak számítanak De  
nem tekinti lezártnak ezt a tevé-
kenységet: újabb és újabb terüle-
tek nvelviárási anyagának begy űj-
tésével, tudományos rendszerezésé-
ve] teszi egyre teljesebbé a nép-
r 7eJvünkrő l alkotható kén'et. , F.nve-
diil vagy a magyar tanszék•halloa-
tóival. iárta és járja a Muravidé:k-
tő), Dél-Bánátig a magyarlakta fal-
vakat. Teltek a inegszámlálhata:tlan 
magnótekercsek, s a. begyűjtött fel-
becsülhetetlen nyelvi anyag mellett 
kísérői tanultak tudományos kuta-
tómódszert. tudományszeretetet, 
megtanulták a népi értékek megbe-
csülését.  

>`~liivel mindig egy adott társadal-
mi-emberi köztességben folyt mun-
ka, óhatatlanul hozzájutott. leiegv-
zett olyan 'a. nvaaot is. amely „ a_van  

nem nvelviárási vau atlrmá.saí. de  
múltunk és s7e1lPmi örökségiink 
szerves része. Flkallódá:sa. közzété-
telének hiánya nótPllia:tatl.an  ITPc ?-

teéget iel'entett t,nlna a ir = ír?  
nézve. 'Hiszen azok. a,Hrllr  a szPll ,i 
nnénraiz éltet ő; voltak. ?rnrrzknál fog 

 
~ Ta ecvre inkább eltí m nőhhen vannk.  
CzeiénvPbbek lennénk tehát „ nén.  

élet iellegzetesséceit. á. hiedelemvi-
10.-ot. a szóbeli nénköl:tészetPt nlh-
tően sok-sok ismerettel, újabb fel-
ismeréssel. 

Aki ma ebben az országban ma-
gyar nyelvet tanít, az mind Pena-
vin Olgától tanulta a magyar nyelv-
tudományt. A benne él ő  jó nevelői 
hajlam vezette, hogy a nyelv szere- 
telét, a nyelvi gyűjtőmunkát az is- 

kolában népszerűsítse, a tanulókkal 
kedveltesse meg. Tudja, hogy az 
anyanyelvi szakkörök rengeteg ap-
rómunkát lennének képesek elvégez-
ni a tudomány hasznára. Arra inti 
a fiatalokat, hogy „sohasem szabad 
megfeledkeznünk arról sem, hogy 
a másnyelvűek megnyilatkozásait -  se 
rekesszük ki a vizsgálatból, ha 
ugyanannak a makro.közösségnek a  
tagjai. A közös élet, a közös szokás-
modellek összefűzik az együttél ő -
ket. Hogy mennyire igaza van? Csak 
tessék jól megszemlélni ezt a mi 
bácskai parasztságunkat! Terme-
tük, mozgásuk, étkezésük, hallatlan 
föld- és munkaszeretetük szinte 
azonos, bármelyik nyelvet is beszé-
lik. Természetes tehát, hogy a né-
pi kultúrák anyaga is kölcsönösen 
hatott egymásra. 

Meglepő, hogy a tudós kutató-
ban mennyi a szépírói hajlam! 
csak egy példát idézek: a Dorosz-
lói vasárnap című  írásában nem 
csupán egy adott faluközösség 
nyelvjárási-öltözködési anyagát rög-
zíti. Megtehette volna ezt ténysze-
rűen, a tudomány száraz, tárgyila-
gos nyelvezetével is. Ehelyett any-
nyi ízzel és színnel írta meg, hogy 
bármelyik lapunkban megjelenhe-
tett volna tárcanovellaként .is. Így  
nemcsak a tudomány, az olvasó is 
kap valami többlétet: jobban mo-
tiválja az írás, hogy esetleg ne csak 
,a szűkebb szakma olvassa ezeket az 
írásokat. Csak - egy példát említet-
tem, de a kötetben szerepl ő  min-
den tanulmány bizonyos módon így 
formálódott. Lebilincsel ő  stílusa ér-
dekes lehet mindenki számára, aki-
nek nem ,közömbös szellemi népraj-
zunk és szociológiánk. 

A legtöbb örömet bizonyára 
azoknak jelent egy-egy tanulmány, 
ahonnan ezek erednek. Gombosról 
és még néhány ősi településünkr ől 
régóta tudjuk, hogy rengeteg még 
a begyűjtetlen, feldolgozatlan anyag, 
noha nem kerülte el 'kutatóink fi-
gyelmét. A Halotti búcsúztatók,  
írnák, koldusénekek, gyógyító ráol-
vasások Gomboson című  munkájá-
nak anyagában található szövegek 
olvasása közben fél évszázad távla-
tából 'felcsendülnek benne a sira-
tóasszonyok rituális könyörgései, a 
falu utcáit járó koldusok énekei, a 
betegre szenesvizet hint ő  idős asz-
szonvok ráolvasásainak ritmusai. 
Kár, hogy a fiatalabb nemzedékek 
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számára átmentendő  elmaradtak a 
kották a szövegek elől. De ez cse-
kélyke üröm abban az elégedett-
ségben, amely eltölt, hogy a köz-
lők, a források; végső  soron a népi 
közösség elhiszi: nem szégyellni 
vagy megtagadni való az, amit a 
népszokás búvópatakként meg őr-
zött a közösségi tudatban. Sokszor 
olyan ősi szellemi anyag került így 
felszínre, melynek eredete tán a 
honfoglalás és a kereszténység fel-
vétele előtti idők homályából int fe-
lénk. De ezt már bízzuk a további 
összehasonlító kutatásokra! 

Az a csodálatos, hogy ez még 
ma is élő, ható népi költészet. A 
gombosi Ujj Józsefné Mészáros An-
na vaskos, teleírt füzetei egy „un-
derground" népi líra termékeit őr-
zik. Itt a szerző  ismert ugyan, de 
vallásfelekezeti úton ezek a lírai 
termékek éppúgy terjednek, mint 
valaha is a népi melosz. Értő  ku-
tató kellene, aki megmentené ezt 
a gyűjteményt az elkallódástól, és 
rámutatna eredetére, kapcsolataira. 
Talán Bari Imre nagy érzékenysé-
ge minden irodalmi értékünk iránt 
egyszer előveteti ezt az anyagot is, 
hogy ne menjen veszendőbe. 

A jugoszláviai magyar népme-
sék vaskos kötetei minden szakér-
tő  számára ismertek, és hozzáfér- 

hetők az egész magyar nyelvterü-
leten. Gyűjtőjük ebben a kötetben 
a' mesék életéről, hátteréről érte-
kezik: a mesélési alkalmakról, a 
mesemondókról, a közönségről, a 
mesemondás módjáról. Tankönyvek-
be kívánkozó alaposság, pontosság, 
szabatosság jellemzi ezeket az írá-
sokat. Csak az erdélyi Szőcs Ist-
ván és Nagy Olga hasonló munkái 
érik el ezt a szintet az ujabb kori 
szakirodalomban. 

Nincs szándékomban tartalmi 
ismertetőt adni a kötetből. A címek 
ugyanis talán fel sem tudnák kel-
teni az érdeklődést, sőt visszari-
asztanának a tudományosságukkal. 
Ezzel ellentétben éppen a jövend ő  
olvasó kíváncsiságát szerettem vol-
na felcsigázni, hogy minél több ol-
vasó, minél több egyszerű  ember 
kezébe elkerüljön a kötet. De bűnös 
mulasztásnak tartanám ugyanakkor 
nem érinteni a tanulmányok tudo-
mányos apparátusának elhallgatá-
sát. A szerző  akkora tájékozottság-
ról tesz tanúságot, annyi és olyan 
hivatkozási anyaggal él, hogy a 
szakmabeli olvasót egyre arra in-
gerli, hogy újabb és újabb forrás-
hoz nyúljon. Mint a lavina, olyan 
ez: megmozgat egy gondolatsort az 
olvasóban, s rázúdul egy egész tu-
dományterület! 

HORVÁTH MÁTYÁS 

Apámmal utaztunk a vonaton 
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„HOGY LÁSSÁK, HOGYAN ÉLTÜNK, DOLGOZTUNK” 

ZABOSNÉ GELETA PIROSKA: Igy zajlott az életem. 
Forum, Újvidék, 1983. 

A népi, paraszti önéletrajzok pub-
likálása újabb keletű . A szóbeli ha-
gyományokat gyűjtő  nyelvészek és 
néprajzosok gyűjtéseik során gyak-
ran találkoznak folklór jellegű  pa-
raszti írásos hagyománnyal: leve-
lekkel, emlékiratokkal, számadás-
könyvekkel, daloskönyvekkel, ön-
életrajzokkal, katonaságról, fogság-
ről szóló feljegyzésekkel. Nagyon 
sokáig keveset törődtek velük. Az 
írástudatlan személy szóbeli meg-
nyilatkozása kedvesebb volt nem-
csak a nyelvész fülének, hanem 
még a néprajzosénak is. A gazda-
sági, társadalmi, művelődési körül-
mények változásával azonban mind 
a népnyelv, mind a néprajz kuta-
tásában új embertípussal kell szá-
molnunk. Az új körülményeknek
megfelelően az írástudók vannak 
többságben. A közösségi munkaal-
kalmak még kedveznek ugyan az 
élő  szóban történ ő  hagyományos 
módon való előadásnak, de műfaj-
váltás történik, a mesét a szubjek-
tív élettörténet, igaz történet, anek-
dota, vicc váltja fel. Az élményel-
beszélésekben, önéletrajzokban 
azonban a jelen hangja mellett meg-
szólal még a hagyományos folklór 
is, a múlt visszhangja, s mindig ott 
van a társadalmi háttér, a társa-
dalmi csoport is, melyhez tartozik 
az illető , annak gondolatait, érzel-
meit szövi be el őadásába, sokszor 
még akaratlanul is. 

Zabosné könyve az els ő  magyar 
nyelven Jugoszláviában megjelent 
népi önéletrajz. Megjelent-et írtunk, 
mert tudunk néhány asztalfiában 
lappangó önéletírásról s még hány 
lehet, amelyről nem tudunk. Kiss 
Mihályné Papp Lídia példdul özve-
gyi magányát enyhítendő  ült neki 
önéletírásának Moravicán. Szén fo-
galmazásban, de sokszor nehezen 
olvashatóan gyűltek az események a 
füzetben. Írt gyermekkoráról, ké-
sőbbi cselédsorsáról, házasságáról., 
mindennapi életéről. A füzet lap-
jain megelevenedett a századforduló 
falujának 'közössége és maga a val-
lomást tevő  'személy. Sajnos, ak- 

kor, körülbelül húsz éve, nem je-
lenhetett meg, mert még nem volt 
érdeklődés az effajta írások iránt. 
„Jó lesz a pesti unokáknak" — tö-
rődött bele a sorsba Lidi néni. 

Erős Teréz vojlovicai paraszt-
asszony, Kovács Juli néni, soha el 
nem feledhető , kedves adatszolgál-
tatónk lánya, változatos életútjának 
egy-egy állomását rendkívül szemlé-
letesen, szép kerek történetbe fog-
lalva mondja el és írja le. De ed-
dig hiába biztattuk, írja le maga 
és családja életének történetét, hisz 
beleférne a Bukovinából •Vo j lovi-
cára költöző  kiváló mesemondó 
nagyapa, szerepet kapna édesanyja 
is, a sokat megélt és nagy intel-
ligenciájú parasztasszony, a népi 
hagyományok tudója és átadója és 
önmaga, aki a népi hagyományok-
nak nemcsak tudója, hanem tuda-
tos felhasználója is. 

De Zabosné könyvéről akarok 
szólna. Zabosné Geleta Piroska ön-
életírása, hál' istennek, nem ma-
radt az asztalfiókban. Dr. Burány 
Béla ösztönzésére, támogatásával, 
'segítségével napvilágot látott nem-
csak a szerző  örömére, hanem kép-
letesen ,az unokák, dédunokák" 
örömére, „hogy lássák, hogyan él-
tünk, dolgoztunk", hogy tudják 
meg, hogyan harcoltak a minden-
napi :kenyérért, de a hétköznapo-
kat megszépítő  szépségért, a 'szép, 
az értékes hagyományok ápolásá-
ért, továbbadásáért, a kultúráért. 
S minderről a szerző  nagyon szép 
fogalmazásban, ízes, sok népi elem-
mel átsző tt nyelven vall. 

Zabosné Geleta Piroska, a félpa_ 
raszti sorban, :a falusi paraszti tár-
sadalom egy magasabb fokán, falusi 
iparoscsaládban felnövő , de pa-
raszti környezetben él ő  és a parasz-
ti sorsú, erős fájú nagymama, Mo-
só Panna mindennapi életvitelében, 
gondjaiban, küszködésében részt ve-
vő  gyermeklány a paraszti világgal 
is megismerkedik s „úgy szívott 
magába mindent, mint éhes gyerek 
a tejet". Kés őbb, asszonyi életéről 
vallva kiderül, hogy akkor sem ki- 
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mondottan kétkezi földművelésből 
ered mindig a család jövedelme, no-
ha a „homok", a paprika, a sz őlő  
szinte állandóan jelen van életében. 

Ez a társadalmi helyzet a falu 
közösségében a kimondottan falusi, 
paraszti hagyományok, folklórter-
mékek ápolásában meghatározó 
volt szerzőnk számára. Ő  nemcsak 
maga akart benne gyönyörködni, 
másoknak, más nagyobb közössé-
geknek is meg akarta mutatni. Ez 
a vágy vitte a Gyöngyösbokréta fe-
lé. En akkor találkoztam vele ép-
pen, amikor „ ... megtörtént az az 
ülés, amelyiken Ott hagyatták ve-
lem a Gyöngyösbokrétát ... felbom-
lott a horgosi Gyöngyösbokréta". 
(229.) Ez nagy lelki megrázkódta-
tást jelentett neki. Nagyon nehe-
zen tudta elviselni, megérteni pe-
dig talán .soha. Még ma is fájó em-
lék. 

A műkedvelés, a színjátszás sok 
lelki gyönyörűséget, felüdülést, tes-
ti és szellemi kikapcsolódást ho-
zott ennek a szépség, a kultúra 
után áhítozó, másokat nevelni, ta-
nítani akaró, gyermekkorában ta-
nítónőségről álmodó asszonynak, 
aki tette zokszó nélkül mindenna- 

pi munkáját, élte asszonyi életét, 
de igazi énje a műkedvelés, a kul-
túra ápolása, szervezése során bon-
takozott ki, ott teljesedett ki. Ez 
volt az igazi terület, ahol a maga 
és mások gyönyörűségére megta-
lálta a helyét. 

Míg mindezt megtudjuk, közben 
elébünk áll Horgos, a kis falu em-
bereivel, hétköznapi és ünnepi éle-
tével, szokásrendszerével, erkölcsi 
normáival, hiedelmeivel, s amint 
Jung Károly írja utószavában: 
„ ... ha az egyéni sors tükrében is, 
Zabosné Geleta Piroska önéletírá-
sán keresztül szűkebb hazánk tör-
ténelmének egy-egy szakasza is ki-
rajzolódik, ahogy a nagy történel-
mi sorsfordulók átgyűrűztek és le-
csapódtak egy falusi asszony életé-
nek mindennapjaiban és emlékeze-
tében." 

Köszönet a szerzőnek, hogy mert 
és akart tollat venni a kezébe és 
leírta tanulságul mások számára az 
életét, de köszönet illeti dr. Burány 
Bélát is, hogy buzdította, segítette 
a szerzőt nem is olyan könnyű  mun-
kájában, s végül a kiadót is, hogy 
lehetővé tette a könyv megjelené-
sét. 

PENAVIN OLGA 

Másként halálos csend és néma untság 
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Irodalmi pályázatunk bírálóbizottságának jelentése 

Az Üzenet fiatalok számára kiírt irodalmi pályázatá-
nak bírálóbizottsága •— Dudás Károly író, Juhász Géza 
kritikus (elnök) és. Sóti Irén tanár — az 1985. szeptem-
ber 24-én megtartott ülésén, megvizsgálva a beérkezett 
pályaműveket, a következ ő  döntést hozta: 

A bírálóbizottság megítélése szerint a pályázat si-
keresnek mondható, bár — tekintettel az évfordulók je-
lentőségére •— a szerkeszt őség nagyobb érdeklődésre 
számított. 

A beérkezett pályaművek azt mutatják, hogy a pá-
lyázók lényegében tisztában vannak a .szóban forgó írók 
életművének irodalomtörténeti jelent őségével, helyenként 
jól mutatták ki alkotó módszerük, kisprózájuk sajátos-
ságait. Az írásokban ugyanakkor fellelhet ők a kezdő  
kritikusok jellemző  botlásai, nyelvi és stiláris fogyat-
kozásai. 

Mivel a bírálóbizottság minden tekintetben hibátlan, 
a pályázati feltételeket maradéktalanul kielégít ő  írást 
nem talált, úgy döntött, hogy az els ő  díjat nem ítéli 
oda, viszont — tekintettel a tiszteletdíjak id őközben be-
következett emelkedésére — az 5000 dinárra megemelt 
második díjjal az 

ÁLOM ÉS ÉLET (Kosztolányi Dezs ő : A hegedű) c. 
pályaművet jutalmazza. (Jelige: Öcsi) 

Az írás szerz ője szépen elemzi mind m űfaji, mind 
tartalmi szempontból a Kosztolányi-novellát, rámutat 
nyelvi és stiláris szépségeire. Jó érzékkel fedezi fel a 
novellista Kosztolányiban is a költ ő t. 

Az ugyancsak megemelt (3000-3000 dináros) harma-
dik díjat a következő  két pályaműnek ítéli oda: 

HÉTKÖZNAPI KÜSZKÖDÉS (Ivo Andri ć : Zlostav-
ljanje; jelige: Hegymászó) és A FÜRDÉS (jelige: Novel). 

A jeligés borítékok felbontása után a bizottság meg-
állapította, hogy az Álom és élet című  pályamű  szerző -
je BENCE ERIKA (Bezdán), a Hétköznapi küszködés 
szerző je MEJSZKNER MÁRIA (Törökbecse), A fürdés 
szerző je pedig VARGA ERIKA (Kispiac). 

Szabadka, 1985. szeptember 24. 

Dudás Károly 
Juhász Géza (elnök) 
Sóti Irén 
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Féltizenkett ő  

Mi van még itt? 





Előfizetési felhívás 
Az "üzenet című  irodalmi, művészeti, kritikai és társa-

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

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

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

Legfőbb célunk, hogy az alkotók és az olvasók között 
eleven kapcsolat jöjjön létre. Nemcsak arra törekszünk, 
hogy közzétegyük a szerzők munkáit, hanem arra is, hogy 
folyóiratunk közös dolgaink lelkiismeretes taglalásának 
a fóruma legyen. 

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

Lapunk alapítója Szabadka község M űvelődési Önigaz-
gatási Érdekközössége, kiadója pedig a 7 Nap Lapkiadó 
Munkaszervezet (24001 Subotica, Trg slobode 1, félemelet). 
Előfizethető  rá közvetlenül vagy a következ ő  folyószámlá-
ra: NIRO „7 Nap" — Üzenet, Subotica 66600-603-2094. 
Előfizetési díj belföldön egy évre 480, fél évre 240 dinár; 
külföldre az összeg kétszerese. Diákok és egyetemisták 
csoportos el őfizetése egy évre 240 dinár. 

Az Üzenet szerkeszt ősége 


