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A 665. lapon SZALMA LÁSZLÓ,. a 668.-on F ŐZŐ  JÓZSEF, a 672.-en és a 
684.-en TÖRÖK ISTVÁN, a 689.-en pedig SISKOVSZKI ANDRÁS rajza 

Elhunyt Lévay Endre 
E számunk nyomdai munkálatai során szabadkai otthonában 

elhunyt Lévay Endre, aki több mint fél évszázadon át • élénk iro-
dalmi_ és publicisztikai tevékenységet fejtett ki. Szerteágazó mun-
kásságát fiatalon, huszonhárom éves korában kezdte, amikor — 
1934-ben — többedmagával megalapította, s két éven át szerkesz-
tette á Hidat. Ettől kezdve, a • harmincas évek végéig részt vett a 
Népkör haladó szellemű  fiataljainak minden jelentősebb megmoz-
dulásában. Egy ideig a Napló bels ő  munkatársa volt, majd négy 
éven át könyvtáros. 1944 decemberében — három írótársával 
együtt — Újvidékre ment, hogy meginduljon a Magyar Szó elődje, 
a Szabad Vajdaság. Az ötvenes években a 7 Nap irodalmi rovatá-
nak szerkesztőjeként, majd .1958-tól nyugdíjba vonulásáig az Újvi-
déki Rádió riportereként dolgozott. 

Ez alatt az idő  alatt és utána is rengeteget írt, fordított, szer-
kesztett. Els ő  könyve 1944-ben jelent meg, az utolsó 1981-ben. A 
két dátum közti periódusban pedig még tizennégy művét adták ki, 
sugározta 'a rádió, .játszották színpadon, Lefordította Branislav Nu-
šić  egy vígjátékát, Mirko Boži ć  egy drámáját, Dušan Kosti ć  regé-
nyét és Boško Petrovi ć  elbeszéléskötetét. Részt vett a jugoszláviai 
magyar írók első  felszabadulás utáni antológiájának, a Téglák, ba-
rázdáknak, valamint az Életjel két és fél évtizedes tevékenységét 
összegező  négy évkönyvének a szerkesztésében. 

Még két. vállalkozásbap_hasznosította gazdag irodalomszervez ői 
tapasztalatait: él őújságunknak egyik legtevékenyebb szerkeszt ő  bi-
zottsági tagja, folyóiratunknak pedig — indulásától kezdve — - leg-
többet publikáló. munkatársa volt, akinek lelkiismeretes munkájá-
ra mindig számíthattunk. Még az utóbbi két évben is, amikor szer-
vezetét már ugyancsak' megviselte a gyógyíthatatlan betegség. 

Hetivennégy évet élt: 1911. november 22-én született Szabadkán, 
s itt is halt meg 1985. október 29-én. - 

Gazdag munkásságának méltatásával következ ő  számunkban 
foglalkozunk majd. 



GION NÁNDOR • 

GAZDAGON ÁLMODNI 

I. 

Általában ráérzek arra, hogy. mi érdekli az embereket, tehát leginkább 
olyan dolgokról beszélek nekik, amikre időnként odafigyelnek, mint ahogy 
most ön is uram, mert figyel rám kétségtelenül, még ilyen er ősen meg-
romlott idegállapotban is, és én bízom benne, hogy továbbra is figyelni 
fog rám, egyszerűen azért, mert majdnem egészen biztos vagyok benne, 
hogy tudom, jelenleg mi érdekli önt legjobban. Természetesen ez a pénz-
zel degeszre tömött disznób őr táska, amelyet egy téli estén találtunk 
Burai J., Szivel Sanyi és én, és amit még akkor éjjel elfújt a hóvihar, 
amiből kifolyólag csak egészen rövid ideig voltam gazdag, bár ez az egé-
szen rövid idő  is untig elegendő  volt ahhoz, hogy összeálmodhassak mm-. 
denféllét, és azóta azzal vigasztalom magam, hogy a mai idókben ilyesmire 
is višzonylag kevés embernek adódik lehet ősége. Hogy később soha többé 
nem lettem gazdag? Nem. Azaz hogy egyszer majdnem. Egyszer ugyanis 
kaptam egy vaskós pénzköteget, olyan szép vaskos volt, hogy majdnem 
őszintén meghatódtam .tőle.. Nem, azt nem találtam, nem is törvénytelen 
úton jutottam hozzá, becsületesen megdolgoztam érte, talán azért nem 
hatódtam meg úgy igazából, de így is jólesett a kezemben tartani a sok 

- pénzt; mérlegeltem a súlyát, többször átszámoltam, bámultam rá órák 
hosszat és arra gondoltam, hogy ha még .néhány hasonló köteget szerez-
nék, akkor gazdag és boldog. ember lennék, azalap adva van, íme az alka-
lom, hogy most azonnal] nekivágjak a gy űjtögető  munkának, a lényeg per-
sze az, hogy ne nyúljak a már, meglév ő  pénzköteghez, jól el kell rejteni; 
néha ünnepélyes pillanatokban • elővenni, megnézni és átszámolni, aztán 
megint elrejteni. Azt hiszem, minden komoly gy űjtögető  munka így kez-
dődik. De akkor eszembe jutott a sánta Dukay János mondása, miszerint 
a boldogságot nagyon olcsón meg lehet szerezni, csak éppen sok pénz 
kell hozzá. Dukay Jánost én módfelett nagyon becsültem, mivel a háború-
ban kétszer is szétlőtték a lábát, utána mégis kuglibajnok lett belőle, és 
rengeteg kitüntetést kapott a háborúban meg kés őbb is, szóval nem min-
dennapi ember volt ez a Dukay János, és éri nyilván ezért nem felejtettem 
el soha, hogy mit mondott egyszer a boldogságról. Így hát. kissé elkedvet-
lenedve a pénzköteget beraktam a szekrénybe egy Lídia nev ű  lány fehér-
neműi alá. Ez a Lídia nevű  lány valamikor nálam lakott, de aztán fakép-
nél hagyott, mint annyian mások, a fehérneműi azonban a szekrényben 
maradtak, amit én biztató jelnek véltem és reménykedtem, hogy visszatér 
még . hozzám. És Lídia tényleg visszatért, de engem jóformán figyelemre 
sem méltatott, összepakolta a fehérnem űit, természetesen rábukkant a 
pénzkötegre, nézegette egy ideig, aztán meg énrám .nézett igen furcsa 
tekintettel. Megjegyzem, a pénzköteg már korántsem volt olyan vaskos, 
mint eredetileg, kissé rossz érzéssel, de azért hozzányúltam, megvettem 
a hatkötetes világirodalmi lexikont, továbbá a katolikus bibliát igen díszes 
kiadásban és a ' református bibliát kevésbé díszes kiadásban, és vettem még 
valami ismeretlen márkájú whiskyt, két és fél literes palackba volt töltve, 
egy csempész ismerősöm hozta, állítólag jutányos áron szerezte egy né-
metországi amerikai támaszpont katonáitól, és nekem is állítólag jutányos 
áron adta tovább, de a vaskos pénzköteg ett ől is megroggyant, Lídia azon-
ban mégis furcsán nézett rám; mint aki végleg elvesztette velem kapcso-
latos illúzióit. Jóformán szó nélkül otthagyott, ezúttal végleg, kés őbb hal-
.lottam, hogy férjhez ment egy vegyészmérnökhöz, aki fiatalkorában pár 
.bajtőröző  volt és sikeresen szerepelt az olimpián. Engem persze nagyon 
elszomorított, hogy Lídia végleg elhagyott, az ismeretlen amerikai márká-
jú whisky , is elfogyott már, így hát felbontottam -  egy üveg sört, kiálltam 
vele az erkélyre, iszogattam és mélabúsan nézegettem két öregasszonyt, 
akik három ölebet sétáltattak lenn az utcán a gesztenyefák között. Másnap 
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pedig vettem egy •faliszőnyeget, egy olvasólámpát és egyéb haszontalansá- 
gokat. Ennyit Lídiáról, a fehérnem űiről és a meggazdagodás lehetőségéről. 

Ennél sokkal érdekesebb az a gyermekkori téli éjszaka, amikor tény-
leg gazdag voltam. Mert rengeteg pénz voltabban a disznób őr táskában, 
amit mi egy este elrejtettünk a magas hó •alá a Süvegiék háza el őtt, és 
akkor jóformán egész éjjel ébren hánykolódtam az ágyamban, hallottam, 
amint odakint feltámadt a szél, egyre er ősebben és hangosabban fújt, igazi 
hóvihar kerekédett, megroppantak az elvó eperfák csupasz ágai, a. ház 
előtt pedig az odújában keservesen vinnyogott Fodó Tanár úr; a kiherélt 
kóbor kutya, a Szokásosnál is csúnyább álmokat látott. Én viszont szebbnél 
szebb álmokat láttam, hiszen ébren álmodtam és tudtam, hogy gazdag 
vagyok. Végigálmodtam egy világ körüli utat pálmafákkal, narancslige-
tekkel és barna bőrű  lányokkal, akik nélkülöznek minden fehérnem űt, és 
egy haldokló indiánfőnökről is álmodtam, aki utolsó perceiben egy arany-
bánya hollétéről tájékoztatott, minek következtében elképzelhetetlenül gaz-
dag lettem, 'egész életemben utazhattam volna a világ körül, de én lemond-
tam erről, mert alapjában véve megvetettem a léha és tartalmatlan élétet, 
egy világ körüli út még belefér álmaimba, de ezt követ ően már komoly em-
berbaráti, nemzetmentő  és világmegváltó terveket dolgoztam ki, amiket 
most, engedelmével, nem részletezek, mert fél ő , hogy kiröhögne, ami nekem 
módfelett rosszul esne, mivel az álmaimat • még ma is dédelgetem, tudni-
illik nagyon szépek és 'érdemes lenne megvalósítani őket. 

A disznóbőr táskát a rengeteg pénzzel, amint tudja, elvitte a hóvihar, 
reggelre ismét szegény lettem, és szegény lett Burai J. és Szivel Sanyi is. 
De egyéb kellemetlenségek is vártak még ránk azon a napon. Dél körül, 
amikor az iskolából jöttünk haza, megállított bennünket Serf őző  András, 
a rendőr és szigorúan ránk parancsolt, hogy ebéd után menjünk be a 
rendőrségre. És mi ebéd után igencsak riadtan el is mentünk a rend őrség-
re. Jól tudtuk, hogy miért hívatnak. bennünket, és Burai J. útközben 
,szemrehányóan megjegyezte: 

Szépen mondtam, hogy adjuk oda a rend őröknek a pénzt, de ti 
nem hallgattatok rám. 

Inkább jobb helyre kellett volna elrejtenünk a táskát — mondta 
Szivel Sanyi. — Akkor most gazdagok lennénk és nem félnénk senkit ől. 
A rendőröktől sem. 	 • 

—. Az éjjel kigondoltam egy szép világ körüli utat — mondtam. — 
Luxushajóval utaztunk volna szebbnél szebb helyekre. 

A világ körüli út az én ötletem volt — mondta Szivel Sanyi.. 
Az igaz — hagytam rá. — Csakhogy .nem mindegy, hogy milyen 

világ körüli útra megy az ember. 	• =- Börtönbe fogunk menni, nem világ körüli útra — mondta .Burai J. 
— Nem hiszem, hogy börtönbe csuknak bennünket — próbáltam 

megnyugtatni Burai J-t, s magamat is. — Legfeljebb kapunk néhány po-
font. Főleg, ha az a Palkovics nevű  rendőrtiszt is ott lesz. 

Palkovicsnak sérve van — mondta Szivel Sanyi. — Egészen kis 
fogaskereket szereltetett fel a biciklijére, mert nagy fogaskerékkel már 
nem bírta hajtani. Hallottam, amikor mondta Bartának, a szerel őnek, 
hogy sérve van. 

Attól még megpofozhat bennünket — mondta Burai J. • 
Semmit sem szabad bevallanunk — figyelmeztettem őket. 	A 

táskához nem nyúltunk, nem is láttuk. Szóval letagadni mindent, még ak-
kor is; ha pofoznak bennünket. De lehet, hogy Palkovics nem . is lesz 
bent, Serfőző  András meg nem fog bántani bennünket, ő  mégis a .  mi 
utcánkból való. 

Csakhogy Padkavics benn volt. Mégpedig a rend őrség legnagyobb ter-
mében, amely olyan volt, mint egy vasútállomás váróterme, a fal mel-
lett fapadok sorakoztak. Palkovics azonban nem a fapadokon ült, hanem 
egy széken a terem közepén. Töpörödött, kedvetlen öregembernek látszott, 
lehajtotta a fejét, merengve vizsgálgatta a padlót, mint aki nagyon elár-
vultnak érzi magát. Pedig nem volt egyedül a teremben, a fapadon az 
egyik sarokban Serfőző  András ült feszes egyenruhában, mellette pedig 
egy rossz -arcú szőke fiatalember, aki • főleg azért volt rossz arcú, mert 
a szája felrepedt, az orra vörösre és nagyra dagadt, és az egyik szeme is 
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szinte teljesen bedagadt, a másikat viszont annál inkább tágra nyitotta 
és - ránk meresztette. És ott ült még a közelünkben az öreg Velez János is, 
az ő  arcát még nem dolgozták meg, sőt még a pipája is a szájában volt, 
igaz, hogy kialudt, és csak hidegen szortyogott a fogai között. 

Gyertek ide — mondta Serfőző  András és mi odamentünk és 
megálltunk előtte és a rossz arcú fiatalember el őtt, aki az ölében tartotta 
a kezét, és akkor láttuk, hogy meg van bilincselve. 

— Bejöttünk, mert ... — kezdett dadogni Szivel Sanyi, de Serf őző  
András félbeszakította, oldalra biccentett és azt mondta: 

— . Jól nézzétek meg. 
Megnéztük a szőke fiatalembert, aki fenyeget ően visszanézett ránk, 

tágra nyílt félszemével. 
Ismeritek — kérdezte Serfőző  András. 
Nem ismerjük — ráztuk a fejünket. 
Dehogynem ismeritek — mondta Serf őző  András. — Tegnap este 

láttátok az utcánkban. Két cimborájával járt ott egy dzsippel. 
- Bundában és kucsmában voltak — mondtam. — Olyanok voltak, 

mint a háromkirályok. Az arcukat nem láttuk. 
• — Lehet — hagyta ránk Serf őző  András. — Akkor majd bemutatom 

nektek. Ő  a Burcsár. Az :a szokása, hogy lop, rabol és id őnként megkésel 
valakit. Legutóbb a b: i postát rabolta ki a cimboráival. Elvittek egy nagy 
csomó pénzt, belerakták egy bőrtáskába, beültek a dzsipjükbe és neki-
vágtak ennek a havas világnak. Aztán eltévedtek, így kerülték a mi ut-
cánkba tegnap este. Megálltak, kiszálltak a kocsiból, bezörgettek VeQe-
zékhez, hogy megérdeklődjék, merre kell menniük. Velez János bácsi meg-
magyarázta nekik. Ők beugráltak a dzsipbe és elhajtottak. A táskát a 
pénzzel Velezék háza előtt hagyták. 

Az a hülye Szabó Miki hagyta ott — mondta ferde - szájjal, kissé 
nehézkesen Burcsár. — Fázott a keze, letette a táskát a hóra, aztán ott 
felejtette. Miért nem őt pofozzák inkább? 

— Majd sor kerül rá — mondta Serf őző  András, aztán megint hoz-
zánk fordult. — Szóval a táska ott maradt a ház el őtt. Ti hárman éppen a 
közelben énekeltétek az angyali vigasságot. 

Mit énekeltek? — kérdezte unottan Palkovics és a fejét még min-
dig bánatosan lógatta a padló felé. 

Karácsonyi dalokat — mondta ,$erf őző  András. 
Ezek még hisznek a Jézuskában? — kérdezte Palkovics. 
Úgy látszik — mondta Serf őző  András. 

. — Azt hittem, hogy sokkal felvilágosultabb a fiatal nemzedék — 
mondta Palkovics. — Úgy látszik, baj van a nevelésükkel. Én egyáltalán 
nem helyeslem, hogy karácsonyi dalokat énekeljenek esténként. És azt 
sem helyeselem, hogy lopnak. 

Nem lopnak — mondta Serfőző  András. — Alapjában véve rendes 
gyerekek, jól ismerem. őket. Csak hát találtak egy gazdátlan táskát... 

Nem találtunk gazdátlan táskát — mondtam. — Nem is láttunk 
semmiféle táškát. 

Egészen biztásan ők találták meg a táskát — motyogta gy űlölköd-
ve Burcsár. 

Mi az angyali vigasságot énekeltük — mondtam. — Egyébként is 
sötét volt . 

Miért kínoztok engem, gyerekek? — kérdezte ekkor Palkovics. és 
végre felemelte a fejét. — Nézzetek rám! Fáradt, beteg öregember vagyok. 
ágyéksérvem van. Már pofozkodni sincs kedvem. 

Nincs a fenét — mondta Burcsár. 
Palkovics azonban nem törődött a dagadt kép ű  Buresárrah, továbbra 

is hozzánk beszélt: 
Mondjátok el, hogy hol van a pénz, mi elmegyünk érte, behozzuk, 

megszámoljuk, aztán hazamegyünk. 
Nem tudjuk, hol van a pénz — mondtam: 

— Ne kínozzatok .engem — mondta panaszosan Palkovics. Felállt a 
székről, nyújtózkodott, aztán felém intett. — Gyere be velem az irodába. 
Úgy látom, te vagy a legbeszédesebb. 
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Elindult az egyik ajtó felé, én meg kullogtam utána és magam is 
csodálkoztam, hogy nem vagyok jobban megijedve, persze féltem egy 
kicsit, de nem annyira, mint ahogy illett volna egy nagy pofozás el őtt, 
mert hogy pofozás következik, abban egy pillanatig sem kételkedtem, de 
hát úgy látszik, megedz ődtem már, Fodó tanár úr az iskolában ugyanis 
éppen elégszer megpofozott bennünket az utóbbi id őben, és azt is el-, 
tűrtük zokszó nélkül, valahogy kezdtük megszokni. Bementünk hát Pal-
kovics irodájába és ő  becsukta az ajtót. Az iroda sokkal kisebb és sokkal 
zsúfoltabb volt, mint a váróterem, két ormótlan szekrény állt ott, aztán 
egy nagyobb és egy kisebb íróasztal papírokkal borítva, néhány szék ;  
az egyiknek le volt törve a támlája, azután egy priccs szürke pokróccal 
letakarva és végül egy hatalmas cserépkályha, amely úgy ontotta a mele-
get, hogy mindjárt szétgomboltam a télikabátomat, nehogy megfulladjak. 
Palkovics rosszallóan megnézte .a letört támlájú széket, aztán félresöpörte 
a papírokat és felült a kisebbik íróasztalra. 

— Ülj le valahová — mutatott tétován körül az irodájában. 	• 
Lekuporodtam a priccsre, mert az esett legmesszebbre Palkovicstól 

és a tüzelő  kályhától, de még így is elég közel volt ahhoz, hogy izzadjak, 
mint a ló. 

Szeretnél egy ilyen lyukban dolgozni? — kérdezte Palkovics. 
• — Nem szeretnék — mondtam:— Meleg van itt és rendetlenség. 

Én sem szeretek itt lenni — mondta Palkovics. — Legszívesebben 
otthon heverésznék és hallgatnám a rádiót. Te islegszívesebben otthon 
heverésznél, nem igaz? 

De igaz — hagytam rá. 
Ez tetszett Palkovicsnak, egy kicsit mintha felderült volna az arca, 

aprókat bólogatott, aztán megkérdezte: 
Mi szeretnél lenni, ha felnősz? 
Kútásó és birkanyíró — mondtam, mert valahogy ez jutott eszem-

be, tudniillik Palkovics engem, leginkább Szlimák Mihályra, a kútásó és 
birkanyíró mesterre -emlékeztetett, aki szintén ilyen nyamvadék kis em-
ber volt, de hatalmas pofonokat tudott adni, egyszer alkalmam volt látni. 

Kútásó és birkanyíró — morfondírozott , Palkovics. — Az sem le-
het valami könnyű  munka. 

Nem. Egyáltalán nem könny ű  munka. . 
Én mindig rendőr akartam,  lenni — vallotta be Palkovics és leve-

tette zubbonyát, mert már verítékezett a homloka, de azt nem mondta, 
hogy én is vessem le a télikabátomat. - Mit gondolsz, hány éves vagyok? 

Ötven. 
Alig múltam negyven — sóhajtotta. — Megöregedtem ebben a lyuk 

bar. És, most még ágyéksérvem is van. Mit gondolsz, miért kaptam ágyék-
sérvet? 

Nem tudom. 	 . 
Segítettem egy asszonynak. Egy kofának. Cipekedett a tojással 

megpakolt kosarakkal és én elvettem t őle az egyik kosarat. Akkor valami 
megroppant a hasamban, de nem vettem komolyan, hiszen valamikor a 
síneket cipeltem a vasútépítésnél, és nem volt semmi bajom. Otthon 
aztán észrevettem, hogy egy kis dudor jelent meg itt lent, alig borsószem 
nagyságú. Elmentem az orvoshoz, ő  megkérdezte, hogy fáj-e. Mondtam, 
hogy nem fáj. Majd akkor jelentkezzem, ha fáj, mondta az orvos és el-
küldött. A kis dudor aztán egyre nagyobb lett és szép nagy ágyéksérvvé 
fejlődött és bizony fájni kezdett. Nem érdemes segíteni a kofaasszonyoknak. 
Különben sem szeretem a kofákat, mert felverik a piaci árakat 

Nem könnyű  rendőrnek lenni — mondtam. 
Palkovics szomorúan, kissé gyanakodva méregetett, talán azt hit-

te, hogy gúnyolódom' vele pedig eszem ágában sem volt gúnyolódni, a 
meleg elkábított, izzadtam rettenetesen, alig tudtam, hogy mit beszélek. 

Be kell feküdnöm a kórházba — mondta a kis, szomorú rend őr-
tiszt. — Miriél előbb megoperáltatom magam, annál jobb. Ha sokáig -várok, 
mindenféle komplikációk jelentkezhetnek. Amint megtalálom azt á tás-
kát a pénzzel, azonnal befekszem a kórházba. Segíthetnél nekem. 
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Miben? — kérdeztem.  
Hol van a pénz? 
Nem tudom. • 

Palkovics még jobban magába roskadt ott az íróasztal tetején, ki-
gombolta és lassan felgyűrte az inge ujját a ball karján, aztán felgyűrte 
az ingét a jobb karján is. Alaposan megvizsgálta csupasz karjait, mintha 
ott is borsószem nagyságú dudort keresne, amib ől esetleg majd egy 
ágyéksérv lehet, végül megkérdezte t őlem: 

Mikor pofoztak meg utoljára? 
Három napja — mondtam, és igaz is vált. 
Kicsoda? 
Fodó tanár úr, az osztályfőnökünk. 
Miért? 

— Csak úgy — tártam szét a karomat. =- Néha berúg esténként, az• 
tán másnap reggel felpofozza a fél osztályt. 

— Szeret verekedni? 
Nem szeret — mondtam. — Nagyon bánatos olyankor, amikor 

felpofoz bennünket.  
A részeges tanárokat ki kell rúgni az iskolából — mondta Palko-

vics. 
fO a legjobb tanárunk — védtem Fodó tanár urat csuromvizesen 

és kábán. — Csak hát nagyon bánatos. 
Én is nagyon bánatos vagyok — mondta Palkovics. — És én va-

gyok itt a legjobb rendőr. 
Tudom — mondtam. 
Hát akkor menj és küldd be azt a cingár gyereket hozzám. 
Azt hittem, rosszul hallok, nem gondoltam volna, hogy ilyen ol-

csón megúszom, de jól hallottam, Palkovics még türeQmetlenül integetett 
is csupasz jobb karjával. Így hát felálltam, kimentem a váróterembe, és. 
beküldtem Burai J: t az irodába. Én meg mindjárt fázni kezdtem, mert a 
nagy váróteremben sokkal hidegebb volt, mint Pafikovicsnál. 

Vacogva Ültem a fapadon, Szivel Sanyi ijedten és sápadtan nézte fel-
hevült arcomat, nem mert kérdezni semmit és én sem mertem szólni, Ser-
főző  András az egyenruhájában túl közel volt hozzánk, Burcsár meg ha-
ragosan nézegetett bennünket a fél szemévél. Kínosan feszengtünk, -én még 
fáztam is, nagyon szerettem volna valahol másutt lenni, és akkor az 
öreg Velez János végre megtömte és meggyújtotta :a pipáját, és étt ől vala-
melyest barátságosabb lett a váróterem. Kés őbb azonban bejött még két 
rendőr, szigorú arccal, ahogy az illik a rend őrökhöz, néhányszor végigsé 
táltak előttünk, semmi mást nem csináltak, csak sétálgattak ott, aztán ki-
mentek, de már ennyi is elég volt, hogy megint barátságtalan hodállyá vál-
tozzék a váróterem. 

Burai J. egy jó fél óra múlva bújt elő  az irodából, ő  is kimelegedett 
és megizzadt, intett nekem, hogy menjek be. 

Miért én? — kérdeztem felháborodva. — Én már voltam. 
Megint veled akar beszélni. 

Bementem hát másodszor is az irodába. Palkovics most a prics 
csen ült és én kényteQen voltam megállni a felhevült kályha mellett. Per-
sze hogy egyből csuromvizes lettem. 

Szóval te kútásó és birkanyíró szeretnél lenni? — kérdezte Palko-
vics. 

Igen. 
Még akkor is, ha egyszerre sok pénzt szereznél valahonnan? 
Akkor is. 
És a pénzzel mit csinálnál? 
Elmennék viQág körüli útra. 
Mivel? 
Hajóval — mondtam. — Luxushajóval. 
Dögunalmas lenne — legyintett Palkóvics. -- Nincs unalmasabb 

hely, mint egy luxushajó. Az ilyen luxushajókon nyüzsögnek a burzsuj 
naplopók, akik a szegényemberek fosztogatásából gazdagodtak meg. Ilyen 
emberekkel akarsz te együtt utazni? 
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Nem törődnék a burzsujokkal — mondtam. — Én a tájat nézném. 
Ugyan már — horkant fel Palkovics. Most látszott el őször inge-

rültnek. — Főleg a tengert látnád. Azt a rengeteg vizet. Az a rengeteg víz 
meg háborogni kezdene és te leokádnád a szép luxushajót. Teljesen tönk-
remenne a gyomrod. 

Elég erős gyomrom van. 
Tehát mindenképpen elmennél világ körüli útra? . = Igen. 
önfejű  vagy — sóhajtotta keservesen Palkovics. — A cingár bará-

tod is .önfejű . Az is világ körüli útra szeretne menni. De *azért nem iany-
nyira önfejű, mint. te. đ  bevallotta, hogy már meg is van a pénzetek a 
világ körüli útra. • 

— Nincs egy vasunk sem — mondtam határozottan, mert tudtam, 
hogy Burai J. nem vallott be semmit. Akármilyen cingár, gyönge gyerek-
nek látszott, állta a szavát mindenkor, akárhogyan ijesztgették. Meg aztán 
.tényleg nem volt már egy vasunk sem. 

= Bevallotta, hogy tegnap este már elosztottátok a pénzt — próbál-
kozott tovább Palkovics. — Rengeteg pénzt. 

Nem volt mit elosztanunk. 
Szeretnél már hazamenni? — kérdezte Palkovics. 
Hamarosan bealkonyodik —" mondtam. — És nekünk még el kell 

énekelni az angyali vigasságot. 
Nem helyeslem azt az angyali -  vigasságot — mondta szenvedő  

arccal. — A luxushajót sem helyeslem. Minek keveredjen az ember rossz 
társaságba, ha nem muszáj. Igaz? • 

Igaz — hagytam rá. 
No, küldd be azt a harmadikat. 

Kiszédelegtem onnan a kályha mell ől, leroskadtam a padra .a vá-
róterembe és most Szivel Sanyi ment be a meleg irodába. 

És tényleg alkonyodni kezdett már, mire Szivel Sanyi visszatámoly-
gott hozzánk. Mögötte jött Palkovics igen rosszkedv űen és 'ráförmedt Ve-
lez Jánosra: 

Maga miért nem megy már haza? Akar még valamit mondani talán? 
Elmondtam már mindent — dünnyögte Velez János. 

—. Azóta nem jutott semmi sem az eszébe? 
Nem. 
Akkor menjen — mondta Palkovics. 

Velez János nagyott szívott a pipáján, felállt, megemelte a kucsmáját, 
elköszönt és lassan elballagott. 

Palkovics most minket nézett, az arca kicsit nyúzott volt, őt is meg-
viselte a hőség odabent a túlzsúfolt irodában. 

Menjetek ti is — mondta végül. — Menjetek énekelgetni. 
—. Megvan a pénz? — kérdezte ekkor Burcsár. 

Nem ők vették el.— mondta Palkovics. 
ők vették el, egész biztos! — kiabálta Buresár. 
Vezesd ezt a trógert vissza a cellájába — mondta Palkovics Serf őző  

Andrásnak, aztán bement az irodájába és magára csapta az 'ajtót. 
Mi pedig indultunk Idfell.é a rendőrségről, siettünk vissza a folyó mel 

ie, mert már vártak ránk, hogy hozzuk az angyali vigasságot. És ez volt 
az az este, amikor majdnem sírva énekeltük a karácsonyi. dalokat az ab-
lakok alatt, elkeseredtünk akkor nagyon, mert nem csak hogy ismét sze-
gények lettünk, de még a. rendőrségen iš megnyomorgattak bennünket. 

Ettől kezdve a történet kétfelé ágazik. Egyik ágon a gonoszsággal 
telített Burcsár vergődik. két hasonlóan gonosz cimborájával együtt, rövid 
időre még ugyan felbukkannak az életünkben,. de azután végérvényesen 
messzire sodródnak t őlünk; a másik ágon a pénž .futja be a maga útját. 
önt természetesen a pénz érdekli, uram, igaz? Mindjárt gondoltam. 

(Befejezése következ ő  számunkban.) 
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URBÁN JÁNOS 

ÓVJATOK 
A tejfehér leveg ő  
végtelenbe folyik, 
várandós színében 
utódlásra hivatott 
kölyök fészkel ődik, 
őrzője félti, gondja 
főben járó bűnről 
beszél, míg álmodik, 

ADAKOZÁS 
A fény mendegél 
a tömeg mögött, 
szóba öltözött, 
szájal és nevet, 
küszköd ő  élőlény; 
íjazásra készen, 
mint eszeveszett 
sunyít szemével, 
na, ne várj, gyere, 

magában mosolyog, 
a naphoz hasonlít, 
tűnődve felragyog, 
vibrál, tündöklik, 
a puszta jelkép 
megvilágosodásában 
üdezöld gyönyör űség, 
pányvázott szenvedély 

röpülj rajtam, 
légy velem tele, 
a fekete hajadban 
érzelem fészkel; 
időben észrevétlen 

° megles a józanság, 
amid van, majdan 
örömmel osztanád, 
nem lesz kinek 

bűvöletében mozdul, 
érzéki erejű  szeszély 
zsongja a pajzánságok 
csintalan, ősi játékát, 
az egyedüllét perceit 
óvjátok hetedíziglen 
a fennmaradó sóvárgás 
örökzöld kertjében. 

szétnyitni a szád, 
a fény mendegél, 
fecseg és nevet, 
jöjj, ingyen adom, 
feszülj meg, vedd, 
mielő tt szájára vesz 
a tétlen istenveled. 

BRASNYÓ ISTVÁN 

EMLÉK 
Szét kezd fújni 
Cibálja az elszáradt füveket 
a napvilág lobbanása 
nincs a háznál mosótekn ő  
az asszony melle elapadt 
nincs fekete nagykend ő  
a Kos jegye a kútba ugrik 
körben bárányok bégetnek 
a kerítés kidöntve 
arra futottak el a lovak 
lepattogott az ég foncsora 
tükre nem mutat távlatot 
felemásan áll 
félig nappal félig éjszaka 
szétszórtan néhány csillag 
a Rossz nevében jönnek 
nézik az ártatlanok szemét 
hurok van náluk drótból zsinegből 
a kemence megreped 

CSUPA KÖZÖMBÖS DOLOG 
A köd elnyom minden más illatot 

.elnyomja a hajókürt hangját 
csak a sárga fényt lobogtatja 

Vagyok valahol 
Vonzó-e paz nekem 
DohQcag-e ez ami kitör 
tenyeret majszol 
s az olvadó sót nyalogatja 

szilvaszemek kékje hullik 
útra készülődünk 
elmegyünk az újvidéki hegyekig 
a kapu előtt 
az országút elkanyarodik 
rozsda rágja a keréknyomban 
a pocsolyák vizét 
magasra fut fel 
a tüskés szeder szögesdrótja 
ahogy kővé dermedten 
megáll Apolló 
fél arcát 
zöld mohaszakáll árnyékolja 
ki vonszolta ide 
tördelte le kezét fürtjeit 
sárga kesztyűben 
lovaglókorbáccsal a szemhatáron 
ahol üres az égalj 

öreg fej ingatja az órát 
gyermektelen napvilágot hánt 
szökik a puskacs ő  elől 
kerülgeti a lőtér kapuját 

Az éjszakára felkantározott lovakon 
szél nyikorgatja a szíjakat 
himbálja a lámpát 
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KÉZFOGÁSOK  

ALI PODRIMJA 

ITHAKA 

Ithakára 
az út végén jutunk el 
s huszonnégy ára mindig a pontos idő  

Akik lámpás nélkül vágnak az útnak 
sosem bújhatják majd át 
a palota rejtélyeiről 
kétezer esztendeig írt könyvet 

Legyetek óvatosak 

Ithaka könyve 
mégiscsak 
elhussolódott 

KÚT 

Kutat ások 
az udvaromban 
egyre sekélyebb 

évek óta ásom 
minél több víz legyen 
a gyökereimnek 

s a napraforgó levelei alatt 
jólesően 
merengjek 

egy mély kútról a homokban 

ÉN HALOTT CSÁSZÁROM 
DIOCLETIANUS 

Míg költögetlek 
beleharsogok a mély ősi múltba 
eldobott kövem áthull a mindenségen 

én halott császárom Diocletianus 
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A Balkán már nem az a sötétl ő  vadon 
a tenger visszaidézi Liburniát és a szerelmet 
az ábrándokat s elmerült városokat 

Nem a halál választ el minket jó öreg 
csak az esztend ők és a felejtés 
a vadászó hajszák meg az átok 

Ha itt volnál 
félúton nem érne már utol a sötét 
fejem sem fájna a rómaiak miatt 

Míg költögetlek 
kihajt a kín virága 
s elnyomja a gazt a szárnyas ajtók előtt 

én halott császárom Diocletianus 

LESZ-E IDŐ  

Kezemben van a sorsom 
kezemben van a halálom is 
kiében van maga az életem 

kezemben van a Szablya is meg a Zabla 
a lélek útjain arab mén röpítsen 
lesz-e rá idő  

TÉRJ VISSZA HOMÉROSZ VERSSORÁHOZ 

Térj vissza Homérosz verssorához 
térj vissza oda ahonnan jöttél 
nem a te időd ez térj vissza 
szabadítsd meg magadtól az embereket 
és szabadítsd meg őket az árnyaktól álarcoktól 
és szabadítsd meg a szökést ől álmatlanságtól 
a némaságtól szabadítsd meg őket és a láztól 
meg az es őktől hisz nem a te időd ez 
térj vissza Homérosz verssorához 
Trója elesett s a Marseillaise-t 
régóta nem énekelik 

AZ ÉN FÁJDALMAM 

Az én fájdalmamnak van 
szeme füle orra 
hamvas szépsége 
és szája egypár sápadt foggal 
van keze csontból lába 
van teste 130 centiméternyi 
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és súlya 
mely mindig ingadozó 
szeretetemmel meséimmel táplálom 

ó csak ül és néz álmélkodóan 
ő  csak ül és néz iszonytatóan 

ami életben tartja 
a bátorságom 

BEJRÚTBA MENNI 

Ezerkilencszáznegyvenegyben 
valahol a Szerémség fölperzselt földjén 
valahol a Šar-hegység• fakó erdeiben 
estek el szabadságharcosaink 

Te párnára hullt fejjel végezed majd 
milyen szomorú ez 
kicsi Lumim 

Bárcsak derekadra csatolhattad volna Asim* fegyverét 
s mehettél volna Bejrútba  
meghalni Palesztináért 

(1982 júliusában) 

MOSZKVA SZÁLLÓ 512-ES SZOBA 

A szoba sarkában: fekete telefon 
asszonynak gyereknek a hangja 
ernyedtsége a rejtelmes pillanatnak 
az ablaküvegen szibériai tél 
álmatlanság 
az Erenik s a Drim fojtott suhogása 
fájdalmas furulyaszó valahol Kosovón 
szülőföldem gyermekkorom 
teli varral szitokkal bottal zaklatással 
hozzáférhetetlen önmagunkba zárkózással 
a lidércnyomás az álom és a kín azonossága 
a szónak a versnek nyomtalan elt űnése 
átváltozás legendába mesébe 
élő  jelenléte a kimondhatatlannak 

fekete telefon: 
halló halló hallóóó Moszkva szálló 512-es szoba 
kidülledt szemem ahogy a váratlant fogadja 
egy fagyott arc s a szibériai 
tél süvöltése az ablaküvegen 

(Belgrád, 1980 januárjában) 

FEHÉR Ferenc fordításai 

Asim=Asim Vokshit spanyol szabadságharcosként esett el. 
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ÖRÖKSÉ G  

POMOGÁTS BÉLA 

ÉNEKSZÚ 
LANYI SAROLTARÓL. HALÁLÁNAK, TIZEDIK ÉVFORDULÓJÁN 

Lányi Sarolta költői pályája irodalmi és művészi környezetben indult: 
apja, Lányi Ernő  a szabadkai zeneiskola igazgatója volt, bátyja, Lányi 
Viktor zeneszerző, műfordító és zenekritikus. Otthonuk állandó vendégei 
közé tartozott a fiatal Kosztolányi Dezs ő  és Csáth Géza, akkor még mind-
ketten az irodalmi siker jelöltjei. Húga, Hedvig volt Kosztolányi legen-
dás első  szerelme, a „Fecskelány", akinek alakja számos Kosztolányi-m ű-
ben, legismertebb módon az Aranysárkányban is visszatér. Bizonyára nem 
véletlen, hogy ebben a. környezetben Lányi Sarolta költőnek készül, verseit 
már diákkorában hozták a szabadkai lapok. Ezeket a verseket, illetve 
korai elbeszéléseit gyűjti össze a Próbatétel című  kötet, amely Dér Zoltán 
munkája nyomán jelent meg az Életjel Könyvek 28. köteteként. A kötet 
összeállítója eddig is Szabadka irodalmi kultúrájának gondozásával szer-
zett jelentékeny érdemeket: Lányi Sarolta korai írásainak összegy űjtése 
sem csupán az életmű  eddig jórészt ismeretlen fejezetének közreadását 
jelenti, hanem a szabadkai hagyományok teljesebb birtokbavételét is. 

A Nyugat 19W-ben mutatta be két verssel az ifjú szabadkai költ őnő t, 
ezek a versek egyidej űleg a Bácskai Hírlapban is napvilágot láttak. Egyikük, 
a Vers című  költemény hitelesen foglalja Össze a fiatal Lányi Sarolta ér-
zéseit és . stiláris törekvéseit: „Nem ismerhetsz te engem. Nem tudod, 
hogy hajam hullámzó barna erdő, I a sátorában megpihenni jó, I és néha 
zúg, mint Szélbe- lengő  I nagy aranybrokát lobogó." Az első  versek halk • 
fájdalmat -árultak el, csendes. várakozásról és magányról beszéltek, az 
élmény impresszionisztikus megfogalmazását adták. Metaforáik sejtelmes 
kapcsolatokat tártak fel, jelzőik ezüstös holdudvart rajzoltak a szó köré. 
Ebben a Nyugat „lírai köznyelvét" követte, a szimbolizmus és impresz-
szioni~us század eleji gyakorlatát. Aki azonban közelebbr ől ismerkedik 
Lányi Sarolta. els ő  verseskönyveivel: az Ajándékkal és A távozóval, azt is 
észreveszi, hogy legjobb versei elütnek a környezet lírai átlagától, a Nyu-
gat kismestereinek verseit ől. A nyugatos „köznyelv" többnyire keresett 
szóképeket hozott, volt benne valami hivalkodó — például Kemény Si• 
mon gyakran túlságosan pompában díszelgő  verseiben. Lányi Sarolta erénye 
viszont éppen. az  egyszerűség, a keresetlenség és a formai tisztaság, már 
akkor, indulása idején. Lelkes kritikusa, Tóth Árpád így ünnepelte benne 
a tiszta .szó, a lírai közvetlenség m űvészetét: „Közvetlenségében éppen az. 
a megejtően varázslatos, hogy bátor, ösztönszer ű  bravúrral él mindazok-
kal az eszközökkel, melyektől mások, mint a régi retorikus iskola rekvi-
zítumaitól húzódoznak: pátoszt és olykor melodramatikizs megoldásokat 
használ, de pillanatra sem lendül túl a természetesség korlátain, s ném 
zuhan olcsó közhelyek vermeibe. Valami csodálatosan tiszta, ezüstös hang-. 
ja van ... amelyben alázat és igénytelenség cseng, valami nagy, reszket ő  
odaadás a szép rés örök dolgok iránt." • 

Valóban, Lányi Sarolta „póztalanul" beszélte a költészet nyelvét, nem 
akarta lázas és szenvedélyes koncertre hangszerelni érzelmeit: azt mondta 
el, amit valóban érzett, ami áthatotta sorsát és életét. Többnyire a sze-
relem vágyát, a magányos leány várakozását valami beteljesülés után. 
Ajándék című  szép. versében ezt egyszerű  szóval, arányos képekben így 
fejezte ki: 

661 



Szeretném magam átadni neked, 
mint egy kis szobrot, mely asztalodon áll, 
áll és él és szembenéz veled, 
mikor szobádra borul az esthomály. 

És lennék örök-merev vizavid, 
kis' megszokott tárgy fémb ől vagy fából, 
mely a tiéd, igénytelen, szelid 
s egy mosolytalan n őfejet ábrázol. 

Az érzés őszinte, de még egyelőre hűvös és elvont, szinte tárgy nél-
kül való. Lányi Sarolta a várakozás érzelmi rezdülései között élt, nem ta-
pasztalta a szenvedély viharait, homályos vágyait, tárgy nélküli érzéseit 
szerepekbe . öltöztette. Nausikaa című  versében a klasszikus mítosz hősnő -
jének köntösébe és szomorúságába rejt őzött, a Nyári dalban pedig buko-
likus környezetbe vágyva beszélt az egyszer ű , természetes élet iránti von-
zalmairól 

Az igazi érzést és a valódi költői kiteljesedést az a szerelem hozta 
meg számára, amely egy életre kapcsolta kés őbbi férjéhez, Czóbel Ern ő- 
höz, a magyar munkásmozgalom kiváló ideológusához és vezet ő  sze-
mélyiségéhez. Verseib ől végigkísérhető  az érzés egész története: a szere-
lem 'születése és kibontakozása, a szerelmi kapcsolat állomásai. Lányi 
Sarolta várakozását ez a szenvedély teljesítette be,> s éppen e beteljesülés 
következtében járják át izzó indulatok a verseket. Odaadás, alázat és 
szeretet van ezekben a költeményekben, mintha a Szabó L őrinc-i „sem-
miért egészen" szerelmi etikája kapna .itt — csak más oldalról, az asszony 
oldaláról — megfogalmazást. Csakhogy, ami Szabó L őrincnél kegyetlen-
nek tetsző  férfiönzés és követelés, az Lányi Saroltánál boldogan és ön-
zetlenül vállalt asszonyi odaadás. Nem áldozat, hanem természetes gesz-
tus, á személyiség megvalósításának lehetősége; a boldogság eszköze. 
Ez az érzés és ez a lélekállapot kapott megfogalmazást. a Szerelem sorai-
ban: „Téged dicsér a némaságom, I daltalan ajkam. neked áldoz. • I Lel-
kem fojtott, félénk szavát te hallod, ha nem is kiáltoz. I Beszél majd 
énhelyettem hozzád I az őszi táj halkan, szelíden I s az esti szél füledbe 
dúdol, I hogy örökre tiéd a szívem. I I Tiéd elmém - munkája, gondja I s az 
álmom is .tiéd legyen. I Ó halld e rejtett, h ű  zenét: I dalol neked az életem." 
Ezekben a versekben vált Lányi Sarolta igazán a n ői lélek bensőséges vi-
lágának énekesévé, s így lett igazán méltó társa a Nyugat n őköltőinek, 
Kaffka Margitnak, Lesznai Annának, Török Sophie-nak. 

A póz, a romantikus fokozás és a keresett kifejezés elvetése azt is 
sejteti, hogy Lányi Saroltának igazi értéke volt a valóság költ ői megneve-
zése iránt. Nem műhelyproblémákkal vesződött, nem titkos-érzéseit ele-
mezte, hanem őszintén átengedte magát a tapasztalati világ jelenségeinek, 
egy fiatal nő  vágyainak és élményeinek, vagyis az impresszionista-szim-
bolista költészettan után egyre inkább a lírai realizmus igényei és poé-
tikája szerirat alkotott.' Ez a valóságigény vezette el a társadalom prob-
lémáihoz: korán felismerte a nyomor fájdalmát és szégyenét, s már a 
világháború első  napjaiban tiltakozott a vérengzés ellen. Világképének 
alakulásában jelent ős szerepet játszott Czóbel Ern ő , akivel 1915-ben há-
zasságot kötött. Az ő  oldalán került kapcsolatba a munkásmozgalommal, 
s vett részt a háborúellenes küzdelmekben is. 

Átérezte a szociális problémák súlyát, a háború embertelen borzal-
mait, ám tévedne, aki azt hinné, hogy költészete veszített korábbi bens ő -
séges köžvetlenségéb ől. Asszonyi gyengédséggel, talán azt is mondhatjuk: 
szeretettel közeledett a szegényekhez és a háború áldozataihoz. Angyalf öl-
dön című  versében részvéttel és szánalommal fordult a külváros nélkülöz ő  
gyermekeihez, és asszonyi részvétét jelzi az a levél is, amellyel Kaffka Mar-
githoz fordult, midőn ennek az 1912. május 23-i tüntetésre reflektáló verse, a 
Hajnali ritmusok megjelent. Asszonyi érzelmekkel válaszolt a szociális 
gondok, a társadalmi küzdelmek kihívásaira, az asszony gyengédségével 
nézett szét a világban, a történelem szorításába került n ői lélek fájdalmát 
és aggódását szólaltatta meg. 
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Háborús versei ahhoz a kórushoz csatlakoznak, amely a magyar 
költészet legjobb mestereinek ajkán zendült fel, hogy tiltakozzék az öl-
döklés és szenvedés ellen. Lányi Sarolta el őször is az asszonyok, az anyák 
és 'hitvesek háborúellenes érzéseit és békevágyát fejezte ki. Ítélet című  
versében a hábórúra mondott átokká hevült ez a békevágy: „Millió kitárt 
kar, szörnyű  néma vádló, I ölelned nincs kit. — Ölnöd kellene. I Rázd meg 
magad, karoknak ereje! I I Légy átokerd ő , gyilkos rengeteg, I sírokon sar-
jadt, könyörtelen élet. I Bosszúba robbant vad viharodban I minden hatal-
mak megreszkessenek. I 1 Milliók karja — légy az ítélet!" Költészeté ép-
pen a háború ellen tiltakozó versekben telt meg új szenvedéllyel, a ke-
gyetlen események lírai rajzában jutott el a rapszodikusabb fogalmazásig. 
A korábbi arányos szerkezeteket, dalszer ű  formákat zaklatottabb kompozí-
ciók váltották fel. A verduni ostromot megénekl ő  vers tragikus pátosszal 
zeng, a klasszikus mítosz életre keltésével érzékelteti a világtörténelmi 
arányú csata borzalmait, egyszersmind azt a reményt, hogy az ember — 
Prométheusz egyszer csak le fogja tépni láncait: „Egy szikládon a két 
tűz közt, verdes a leláncollt.. I ember. Vérzik a teste halódó Prometheus-
ként { ám nem hal meg azért, pedig ót is eléri a nagy harc I minden gyil-
ka, de szenvedi, tűri. Ha egyszer láncát I végre letépi örökre, — felszaba-. 
dúlt vasököllel I tesz keserű  igazat a kevély kesely űk viadalján." (Verdun) 

Pályaudvaron című  versében lírájának egy másik fejleménye követ-
hető. Ez a költemény őszinte realizmussal, .kendőzetlen valóságábrázolás-
sal mutatja be a harctérre induló menetszázadot: „Innen menekülni jó. 
mert csunya ez a környezet, fülledt, forró nyári nap van, fojtogat a rot = 
hadásszag, I dolgokról és emberekr ől ránkvinnyog a fájdalom. Itt egy 
izzadt baka lézeng, rossz bakancsa fáj a szemnek I és szívemnek görnyedt 
háta, kínba csapzott üstöke ... I És a többi mind, a sok száz, — mind 
kinéznek fáradt búval. Már az ő  vonatjuk indul. Mennyi arc ... és meny-
nyi sors!" Tárgyias és fegyelmezett költészet ez, nyoma sincs már rajta 
a századelő  artisztikus törekvéseinek, a jelképes sejtelmességnek, az ezüs-
tös csengésnek: a költészetbe betört a valóság, véresen és kegyetlenül. A 
magyar líra realista fordulata — a szimbolizmus és a szecesszió szubjek-
tív ihlete után — ezekre az évekre esik; ez a fordulat ment végbe Lányi 
Sarolta költészetében is. . 

A szociális nyomorúságon felindult részvét és a háború szörny űsé-
gein gyúlt tiltakozás őt is, mint annyi költőtársát, a forradalmak táborá-
ba vezette. Férje a Tanácsköztársaság idején katonai parancsnok, majd 
bécsi követ lett, ő  maga pedig lelkesült versekben tett hitet a forradalmi 
rend mellett. Március ébresztője című  versében a negyvennyolcas márci-
us örökségét idézi: „Március, március, hol a régi arcod? I Ébredj fel, tá-
madj fel, te kezdd el a harcot I Rettent ő  erővel. Halk szeplőd viharrá 
tornyosulva zúgjon, I Szörnyű  kedvét töltse, szilajon bezúzzon I Palotát 
és börtönt". Tavasz 1919-ben című  költeménye pedig a kibontakozó új 
társadalom. reményeinek ad hangot: „Gyermékek játszanak, dalolnak. I Az 
ő  szemükben ragyog a Halnap." A der ű  után azonban a bukás fájdalma 
következett, s nemcsak a történelmi kudarc, hanem a személyes fájdalom 
is. Czóbel Ernőt letartóztatták, a költ őt állásvesztésre ítélték, Lányi Sarol-
tának a boldog szerelem dalai után a hitvesi aggódás vallomásait kellett 
megírnia. Akkori verseiben a börtönbe küldött üzeneteket. 

A sors akkor fordult, midőn Czóbel Ernő  a Szovjetunióval kötött 
hadifogolycsere-egyezmény jóvoltából kiszabadult börtönéb ől, és család-
jával együtt Moszkvába költözött. .A moszkvai évtizedek kett ős szerepet 
játszottak a költ őnő  életében: menedéket hoztak és közelebbr ől ismertették 
meg vele az épülő  új társadalmat, dé mégiscsak emigrációt jelentettek, 
ennek minden következményével: honvággyal, idegenséggel, azzal a bels ő  
bizonytalansággal, amelyet a szülőföld és a megszokott környezet, az anya-
nyelv és a természetes kulturális közeg hiánya .okoz. Lányi Saroltát is 
lelkesedéssel töltötte el a húszas években kibontakozó országépít ő  munka, 
erről a lelkesedésről beszélt Orosz tavasz című  veršében: „Lobogjatok 
tavasz szelében, lobogó, robogó nép, I dobogjatok igéretes ütemben! I A 
puszta fővel égnek meredő  lombtalan ág is I' felétek esd, fogadjátok el I .  
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lobogónyélnek, ha már rügybeborulni nem tud! I Vegyétek őt be élő, zengő  
soraitokba igéret jövendő  népe, gyereJknép!" 

A felolvadás és elvegyülés vágyát, a befogadó közösségre találás örö-
mét azonban mindegyre a honvágy ellenpontozza. Lányi Sarolta erősen 
lírai természet volt, olyan ember, akinek elevenebb és forróbb az emléke-
zete, akiben mindegyre felidéződnek a múlt dolgai: 'a szülői ház, az otthon, 
a pesti élet, az ifjúkor boldog szerelem képei. A honvágy is jobban kínoz-
ta talán,. mint másokat. Legalábbis erre utalnak visszatekint ő , múltat 
idéző, emlékeket ébresztő  versei, amelyek sorra a hazai tájat, az otthoni 
világot varázsolják elé. „Talajomból kiszakadtam, I de gyökerem benne-
hagytam. II Ott kisarjadt gyökeremb ől hajlós, szívós fácska zsendül, 
bárhogy bántják, tépik, nyesik, I terebénye teljesedik" -- írta híres ver-
sében, a Moszkvai magyar énekében. 

A munkában és nyugalomban telő  évek után azonban az ő  szűkebb 
körét is elérték a harmincas évek történelmi gondjai: Czóbel Ern őt — a 
magyar kommuništa emigráció több más vezetőjéhez hasonlóan — elhur 
coltáik, majd Szibériába száműzték, őt magát elbocsátották állásából. Ezek-
ről a nehéz időkről számolt be 1935-1937-es naplójában, amely ugyan-
csak a Próbatétel című  kötetben látott napvilágot. De nemcsak ebben a 
naplóban, verseiben is beszámolt szomorú tapasztalatairól. Újra költ ő i 
„üzeneteket" küldött bebörtönzött férje után, *mint el őbb a húszas évek 
elején Budapesten..„Mikor elmentén t őlem, ólmos álom ült rajtam, I jaj, 
el sem búcsúzhattam ... Azóta ébren, alva búcsúszavad esengem. 1 
Ő , mért hagytál el engem? 1 Mindennap küzdök véled, I jöjj vissza — kér-
lek, hívlak, vak szemmel visszasírlak Én néked • hiszek. Várlak” — 
írta. Vak szemmel .. , című  1936-os versében, tudva, hogy férje ártatlan, s 
bízva abban, hogy visszatér. Ez a bizalom adott neki erőt elviselni a meg-
próbáltatásokat, és a hitvesi h űség ereje lendítette tovább a kétségbeesés-
ből. Mindig hitt abban, hogy a szenvedés' véget ér; Szárnytalanul'című  • 
versében bizalomra és reménységre biztatta önmagát: „A bú forraszt á 
földhöz? Tépd el magad onnan, ó lélek ' s' repítsd magaddal álmát bána-
todnak I fel, fela csillagokig!" 

Személyes- sorsa kés őbb megint kedvezőbbre fordult: -  a moszkvai 
rádió magyar adásának munkatársa lett, a történelmi égbolt azonban még 
inkább beborult: kitört a háború. A fájdalom íratta vele Mai magyar 
mondja című  tragikus szorongásról beszél ő  versét: „Magyar vagyok. Te-
kintetem komor, I mert a jöv őben nem látom magam. 1 Az én népemnek 
már csak múltja van." A magyarság felvilágosításának, meggy őzésének 
ügyét kívánta szolgálni, midőn a moszkvai rádió munkatársa lett. Erején 
felül dolgozott, fordított, cikkeket írt, híranyagot állított össze, a. rádió 
evakuálása után a Volga mellett, Kujbisevben folytatva munkáját. A fel-
szabadulás után — amely egyébként meghozta Czóbel Ern ő  szabadságát 
is — új erővel és munkakedvvel tért haza. Családja oly hosszú szétszóró-
dás után ismét együtt élhetett, ő  maga felelős munkát kapott, s boldogan 
fedezte fel az anyanyelv közösségét, a régen látott országot, a hazai tájat. 
Romok vették körül, szegénység fogadta, mégis egy ismerős világ. Otthon-
ra talált és reménykedett, ezt a reményt fogalmazta meg szép verse, az 
Anyanyelv: 

Mint fáradt test a régáhított ágyban, 
Úgy elnyugszom tebenned anyanyelvem. 
Hű  szalma zizzen alattam lágyan, 
Tanyára Leltem, itthon vagyok, helyben. 

Tanyánk zilált, — „szegénylegények" lakták. 
Köröskörül sok rovottmúltú ház ég. 
Kifüstöljük a tegnapok cudarját, 
S a szalmadikóból lesz majd selyemágy még. 

A felszabadulást követ ő  korszak nemcsak az otthonra . találás örö-
mét hozta, hanem munkát is, szerkesztői feladatokat, fordításokat, ver-
seket. Lányi Sarolta a közfigyelem fényszórói elé került, mint az emig- 
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rációból hazatérő  írók általában, pedig ő  jobban szerette a csendes mun-
kát és a család, az otthon örömeit, mint a közéleti szereplést. Egyénisége, 
költői alkata nem is tette alkalmassá arra, hogy elvállalja a nyilvánosság 
előtt élő, tömegeket mozgósító, lobogót hordozó költ ő-forradalmár szere-
pét. Bizonyára ez a csendes és okos türelem, a szerény félreállás okozta, 
hogy költészete még az ötvenes években is elkerülte a sematizmus csap-
dáját, a szólamok veszélyeit. Bóka László egy 1951-es kritikája találóan 
állapította meg: „Csak akkor hallatja hangját, ha mondanivalója van, 
ezért nem veszett bele a formalizmus útvesztőibe, s csak azt mondja ki, 
amit teljes eszmei tartalmában átélt, ezért nem fenyegeti a sematizmus 
veszélye." Valóban, Lányi Sarolta különösebb megtorpanások nélkül aá-
bolt át egy veszedelmes korszakon, még a kor retorikus fogalmazásra, 
hamis pátoszra csábító témáit — a béke eszméjét vagy a szocialista építés 
ügyét — is hiteles versekben fejezte ki. 

Költészetének új kibontakozását mindazonáltal a hatvanas évek hoz-
ták; ez a korszak az d szánára is az eszmények összegezésének ideje lett. 
A búcsú szavait mondták a kései versek: visszatekintettek a múltra, szá-
mot vetettek az élettel, mérlegre tették a költ ői pálya eredményeit és 
mulasztásait. Lányi Sarolta kései verseiben emlékek rajzottak: a gyerek-
kor, a család, a kötőtársak, .a szerelem emlékei. Felfakadtak a régi fáj-
dalmak, sebek, csalódások, feltódultak a múlt indulatai. Mindez elégikus 
közérzetet okozott: „Ha visszanéz I a messzi múltba most I elfárad a 
tekintet" — mondta Feledni kár című  versében. A múlt árnyait idézgette, 
újra elmerengett felettük, de nem szeg ődött a múlt szolgálatába, nem 
„balzsamozta be" emlékeit, mint azok az idős hölgyek, akikről Egy állapot 
című  versében készített ironikus költ ői fotográfiát. Ellenkezőleg, a valóság 
és a jelen vonzásában maradt, nem engedte, hogy a nosztalgikus pillana-
tok' elfedjék szeme elől a körötte mozgó köznapi életet. Ebből az élet és 
a valóság iránti ragaszkodásból eredt a munka mindennapi fegyelme. 
Lányi Sarolta — egész élete a példa rá — sohasem tudta elviselni a tétlen 
nyugalmat, az emlékezés éveiben is szenvedélyesen fordult a jelenhez. 
Ismerni és érteni akarta korunk életét, még akkor is, ha szokásai vagy 
technikai csodái előtt olykor idegenül kellett állnia. 

Versei a valóságra tárulkoztak, elégikus hangulataikban is az élet 
szépségét hirdették, így szabadulhatott meg az öregkor rémeit ől, a ma-
gánytól, a társtalanságtól. Lányi Sarolta gyakran vallott arról az örömr ől, 
melyet a befogadó közösség melege jelentett számára, helyét mindig az 
egyszerű  emberek között találta meg. „A be nem avatottak millióival 
együtt I viseltem el, I mit sorsunk ránkmért — bár nem hitetlenül I s 
nem petyhüdt I közönnyel" — mondta Múlt és jelenid ő  című  1966-os 
verseskötetének címadó, s így talán egy sors végs ő  foglalataként értel-
mezhető  versében. A nehéz tapasztalatokat hozó évtizedek végül is érin-
tetlenül hagyták egyéniségét és költészetét: mindvégig szeretettel és meg-
értéssel közeledett másokhoz, és verseiben ezt az eredend ő  közösségi hu-
mánumot fejezte ki. 
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Harminc éve hunyt el Munk Artúr 
(1886-1955) 

LÉVAY ENDRE I 
MUNK ARTÚR 

Az első  világháború után, amikor már a forradalmak tüze is lehalkult és 
az élet kezdett visszatérni a maga megszokott hétköznapi kerékvágásába, 
az irodalom négy éven át elfojtott hangja is kezdett felélénkülni. .A napi-
lapokban, a hetilapokban, a képes újságokban itt is, ott is — a haditudó-
sítókra emlékeztetve — jelentkeztek az írók, akiket hosszú ideig elnémí-
tott a fegyverek zaja, és az Új tollforgatók, akiknek az öldöklés soha el 
nem feledhető  képsorozata adta kezébe a tollat. Tárcák, elbeszélések, 
naplórészletek, terjedelmes memoárok idézték fel a majd öt esztend ő  véres 
napjait. Erről a történelmi tragédiáról két regény ugrott ki a világ könyv-
piacán elsőnek: Erich Maria Remarque Nyugaton a helyzet változatlan 
1929-ben megjelent regénye és Bruno Brehm A kétfej ű  sas lehull trilógiája 
nemcsak Európa, hanem a világ olvasóközönségét is magával ragadta. A 
harmincas évek derekáig aránylag rövid id ő  alatt annyi nyelvre még nem 
fordítottak le egy regényt, mint Remarque művét, s ezzel egyidejűleg .a 
kritika hangja sem maradt el a sajtó harsogó hírverése mögött. 

A Nyugatban Schöpflin Aladár olyan hangon köszöntötte Zilahy La-
jos A két fogoly című  regényét, amilyen meleg köszöntéssel élvonalbeli 
kritikusok írásaiban eladdig nagyon ritkán találkozhattunk ... „Végre egy 
regény, amely cselekményben gazdag töltés ű , s olyan lebilincselő  erejű , 
hogy az olvasó nem tudja letenni a kezéb ől a könyvet." De nem egy ilyen 
irodalmi „csemegével" találkoztunk akkor. Hosszú csöndbe burkolódzás 
után megszólaltak az írók, de nem azzal, hogy ők kértek helyet maguknak, 
hanem az olvasók várták jelentkezésüket szinte türelmetlenül, hogy meg-
tudják: hiteles vallomások alapján megismerjék, valahonnan kikaparják 
azt a titkot, melyet egyik oldalról a dicsfény akarta beragyogni, a másik 
oldallán — igazában pedig — a háború füstös, szennyes, haláltusával teli 
szörnyű  függönye eltakart. 

Ezeknek a regényeknek akkor egyedülálló kifutási lehet őségük volt. 
A kiadók nem válogattak, nem esztétizáltak, hanem kapva kaptak 

egy-egy ilyen tartalmú kézirat után, s amilyen gyorsan csak lehetett, a 
háború borzalmait átélt író visszaemlékezései már meg is jelentek á 
könyvpiacon. Ez a pusztítás romjai és gyásza által teremtett légkör olyarc 
gazdag könyvtermést ígért, amilyenre évek óta a legkiemelked őbb könyv-
kiadó vállalatok hiába vártak. Amit a háború több mint fél évtizeden át 
szilencium alá helyezett, az most fölszabadult. Még a cenzúra sem . gon-
dolt arra, hogy valamelyik művet is ezek közül megnyirbálja. 

A gyors felsorakozásban természetesen a legrugalmasabbak, a leg-
élesebb könyökűek a passable-írók voltak. Utánuk nemsokára a bestselle-
rek jelentkeztek, akik már egy fejjel (ha nem többel) kiemelked őbbek 
voltak a jelentkező  konjuktúra idején mindig az els ő  sorban futóknál, 
és többet is nyújtottak az irodalom számára, mint a gond űző, tűrhető  
olvasmányokat gyártók, mert ezek a munkák csak arra voltak jók — mint 
Courths-Mahler, Ohnet, Kuprin —, hogy valamilyen ponyvával kitöltsék 
az ember üres óráit, akárha úgy is, hogy elolvasásuk után semmi nyomot 
nem hagynak az olvasó emlékezetében, amit úgy egymagában is gyakran 
idézgethetne még. 
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Minden irodalomban voltak ilyen jelentkez ők: a mi fiatal szárnyak-
kal felröppenésre készülő  irodalmunkban is. De akik mélyebb gyökeret 
eresztettek itt, azok már ifjú korukban elültették magvaikat, abban a re-
ményben;  hogy idővel majd csak kihajtanak és időálló termést hoznak 
szellemi életünk számára. Ilyen volt nálunk Munk Artúr, aki már gim-
nazista korában figyelemre méltó karcolatokkal jelentkezett napilapjaink-
ban, mint aki nagyobb pályaívet írt fel nagy kortársaival együtt szellemi 
égboltunkra. Nem volt költő, nem volt géniusz, mint kortársa, Košztolányi, 
sem olyan kafkai töltés ű, mint Csáth Géza, de beérésekor egy-két m űvében 
olyant alkotott, ami nem múlt el nyomtalanul. 

Itt most A nagy káder és A hinterland című  regényeire gondolunk. 
Ezek közül egyik sem olyan mű, amelyre nem kellene az irodalmi életünk 
felé érdeklődéssel forduló új nemzedék figyelmét felhívni, mert hiszen az 
idősebb olvasók ismerik ezeket a m űveket, s közülük sokan a szerzőt is 
ismerték. 

Apró írásai: tárcái, elbeszélései, hírkopfjai után Munk Artúr els ő  ter-
jedelmesebb műve, A nagy káder 1930-ban jelent meg a budapesti Panthe-
on kiadásában. Ebb ől tudjuk meg, hogy fogolytábori orvos volt, és orosz-
országi feljegyzéseib ől született meg ez a mű. Mint háborús regényt az 
olvasóközönség nagy érdekl ődéssel fogadta, s már megjelenésekor olyan 
nagy könyvsikert ért el, hogy alig két esztendő  alatt négy kiadást ért 
meg. Könyve nem csak a mi tájunkon, hanem az egész magyar nyelvterü-
leten kézről kézre járt, a hasonló tartalmú füzetes kiadványokkal) és a 
háborús kuplékkal együtt terjedt népszer űsége. Igazán kapós olvasmány 
volt: a lövészárkok, a rejtett arcvonalak, a hadikórházak ismeretlen képeit 
mutatta be. Nem volt szűkszavú elbeszél ő : a mélységeket feltáró tömör-
ség tőle messze esett; inkább a felszíni széles területek átfogására töreke-
dett, hogy a cselekmény egyetlen domináns mozzanatát (ami számára az 
volt!) ne hagyja érintetlenül. A szibériai garnizonok, a fogolytáborok falai 
között vergődő  és a honvágytól égő  katonatisztek ezekben a fejezetekben 
úgy éltek, mint a rajtuk kívül zajló forradalom sodrásában a szárnysze-
gett madarak. Munk alakjai között találkozunk rokonszenves emberekkel 
(főleg azokkal), de pillanatfelvételeib ől nem tűnik ki, hogy Weisz ezred-
orvos, Zimányi doktor, Lukács kadét, Blumberg úr, az evangélikus lelkész, 
Nagy Gábor főhadnagy és a többiek — a közlegényt. itt Marci borbély 
kedélyes alakja testesítette meg — érezték ugyan, hogy mi zajlik körülöt-
tük, de a vörösök és a fehérek élethalálharcának jöv őbe ívelő  történelmi 
intelme nem forrósította föl, nem dobogtatta meg a szívüket, hacsak a 
tűzfegyverek közelségének láttán a közeled ő  ágyútűz hallatára föltámadt 
félelmük, belső  remegésük nem. 

Érzelmes részletekkel a regény csaknem minden fejezetében találko-
zunk. Itt alakjai szinte kivétel nélkül hadifoglyok. A kriptaszagú kórter-
meket járva írónk ilyen drámai jeleneteket jegyzett fel. 

„A végtelen Urál erdői szállították' a betegeket ide, de nagy számmal 
voltak lassú haldoklók is, akiknek tüdejét érc- és kőbányák levegője sor-
vasztotta el. Még öreg, tizennégybeli hadifoglyok is voltak közöttük, akik 
ötödik esztendeje reménykedtek, hogy otthon lesznek nemsokára: »mire 
a fák levelei lehullanák« .. . 

Fakóarcú, fénytelen szem ű, kisebesedett szájú, fogatlan, béna skor-
butos betegek nyújtották felém püffedt kezüket és elhaló hangon suttogták: 

Orvos úr ... Orvos úr ... mikor megyünk haza? 

Lefagyott lábú, amputált betegek, félkarú rokkantak reménykedve só-
hajtották körülöttem: 

Csak haza ... haza ... el innen ..." 

• Ez és ilyen itt a nagy káder ... Ha ezt — és ezekhez hasonlókat — a 
katonai egységek állandó állományának lehet nevezni, akkor talán nem 
is olyan meglepő, hogy szerzőnk annyira elérzékenyedett a fentiekhez ha-
sonló jelenetek leírásakor, és arról alig valamit jegyzett fel, hogy mi ját- 
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szódott le a tűzfegyverek lángjai körül. Ám megejt ően le tudta írni az így 
összeválogatott háborús jeleneteit, há nem is olyan szívet-lelket tép ő  so-
rokkal, mint Gyóni Géza. 

Timeo hominem unius libri. 
Jó, hogy Munk Artúr nem maradt meg egykönyv ű  írónak. 
Az itthoni szabad levegő, az orvosi rendelő  csöndes órái a szabadkai 

Halasi úton — akkor nála tett látogatásom idején láttam — már dolgozott 
második regényén. Pennával írt, könnyen és élvezettel olvasható bet űk-
kel. A hinterland három évvel később jelent meg. Ha ez a műve nem is 
keltett olyan nagy visszhangot, mint az első  a Remarque könyve által fel-
ajzott időben, mégis mint legerőteljesebb munkájáról kell szólnunk, amely-
nek szintjét későbbi kötetei — mint „őszikék" — már nem érték el. Munk 
ebben a regényben a hátország hiénáit mutatja be, akik számára a háború 
zivatara által keletkezett zűrzavar kitűnő  alkalmat nyújtott a zavarosban 
halászásra, kapzsiságukban a mások vére árán a busás haszonra, a vagyon 
szerzésre is. A „hadimilliomosok" tablója is megjelenik itt, s fenntartója 
ennek a minden felel ősség alól kibúvó tisztikar. Jóllehet szerz őnk ez utób• 
bi világát ismerte legjoban, de indirekt így is hiteles képet tudott Iakotni 
róluk. 

A kritika hangja is jobb volt, mint az els ő  regényénél. 
Bori Imre így ír erről a műről: 
„... A hinterland Munk legsikerültebb alkotása: az emberi sorsoknak 

és jellemeknek változatos sokaságát vonultatja fel, h ősei már nem pusz-
tán érdekes sorsú emberek, hanem típusok is, akik társadalmiságuk egy 
aránylag gazdag közegében jelennek meg. Nem .pusztán a monarchia ka-
tonatisztjeinek rajza kelt figyelmet, hanem a »hinterland« alakjaié is ..." 

Még egyszer: Munk oeuvre-jében második regénye képezi a legmaga 
sabb szintet, s ennek köszönhet ő, hogy a Pantheonékhoz viszonyítva a mi 
könyvkiadónk, a Forum jóval szigorúbb kritériummal Munk hagyatéká-
ban lapozgatva nemrégiben A hinterland kiadása mellett döntött. 

Ez a kötet ma már az olvasó asztalán van. 
A szerző  1953 ban megjelent önéletrajza, értékes irodalomtörténeti 

vonatkozású adatokkal teli vallomása, a Köszönöm addig is ..., ha nem is 
érte el az előbbi mű  szintjét, ha a komponálás tekintetében mögötte is 
marad, mert hiszen itt „egy orvos életregényér ől" van szó, mégis számunk-
ra értékes könyv, mert a századfordulóból és az utána következ ő  évekbő l 
irodalmi életünk területéről olyan részleteket közöl, amelyeket az újabb 
irodalomtörténészi kutatások termékenyít ő  hatással tudnak felhasználni an-
nak a kérdésnek a megválaszolására, hogy a jugoszláviai magyar író hon-
nan jött, és indulásakor mit hozott magával. 

Lám, elődjeinknek mégis sokat köszönhetünk. 
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D URÁNT I ILONA 

EGY KORAI MUNK-ELBESZÉLÉS 

A szabadkai főgimnázium önképzőkörének érdemkönyvét lapozgatom. Sok 
év után, egyik kiállításom során kezembe jutott e féltve őrzött ereklye. 
Tisztelettel nézek a gyönyörű  gyöngybetűkkel bejegyzett írásokra. Ismert 
és ismeretlen nevek sorakoznak. Versek, elbeszélések és bírálatok sor-
jáznak előttem. Nekem Kosztolányi Dezs ő  és Brenner József (Csáth Géza) 
neve mond legtöbbet, mert ők nagybetűvel írták be nevüket az iroda-
lomtörténetbe. Nagybet űvel, amelyet soha ki nem töröl onnan a múló 
idő . De itt van az utóbbi osztálytársa, Munk Artúr is. 

Murok Artúr halálának harmincadik évfordulójához érkeztünk és jö-
vőre születésének a századik évfordulóját ünnepeljük. A Bácsmegyei Nap-
ló veteránjai közé tartozott. Így vall önmagáról a szabadkai Napló 1934. 
december 25-i számában: „Szuboticán születtem, a Nagy templom során, 
a volt Krécsy-házban. Gyermekkoromban ugyanezen ház pincéjébe zu-
hantam és úgy látszik, pont a fejem lágyára estem, mert néhány év 
múlva már jelentkeztek a kóros tünetek: humorista lettem. 16 éves ko-
romban pályadíjat nyertem egyik humoreszkemmel. Írni karrieremet Csáth 
Gézával a Bácskai Hírlapnál kezdtem. Egyetemi hallgató koromban so-
kat dolgoztam Biró Lajos lapjának, a Budapesti Naplónak, ifjúkori b ű-
neim eredménye vagy öt kötetre való novella, kroki, kabarétréfa, hu-
moreszk. Eddig két kötetem jelent meg, harmadik regényem kézirata az 
íróasztalon fiókjában várja a konjuktúrás id őket, két tucat újabb novel-
lám keres egy könnyelmű  kiadót. Manapság úgyszólván kizárólag babé-
rért, egy díszes els ő  osztályú temetésért és azért az esetleges díszsírhe-
lyért dolgozom." 

Munk Artúr a gimnáziumi évek alatt Kosztolányinál egy osztállyal 
lejjebb járt. Az 1904. évi értesítőben egyebek között a következő  olvasható 
az önképzőkör munkájáról: „Az. alakuló ülés szeptember 13-án volt, ami; 
kor tisztviselőit is megválasztották és pedig titkárrá Rex Sándor VIII. 
o. t., jegyzővé Sztrókay Kálmán VIII. o. t. és irattárossá Szokola Leó VII. 
o. t. tette meg. Majd a jegyz ő  lemondása után Schützenberger Alajost 
VIII. o. t. választotta meg. A kör a tanév folyamán 17 ülést tartott, ebb ől 
14 rendes és 3 díszülést. Az önképzőkör érdemkönyvébe 21 sikerült dolgo-
zat és 1 bírálat került." Dicséretre méltó és eredményes munkásságot 
fejtettek ki a kör tagjai közül: Pollák Lajos, Brenner József és Munk 
Artúr. Humoros elbeszélései kerültek be a dicséretre érdemes munkák 
közé, például A kályha, Egy diák naplójából, András gazda meg az asz-
szony, valamint Az én emberem c. humoreszk és A k őműves c. vers. 

Munk Artúr VIII. osztályos tanuló volt, amikor az önképz őkör ér-
demkönyvébe beírta A kályha c. elbeszélését, amelyet az önképzőkör 1904. 
január . 10-i novellaversenyén olvasott fel. Az öt m ű  közül kettőt tartott 
az önképzőkör dicséretesnek, illetőleg a legjobbnak. A Munk-novella mint 
humoros mű  került az érdemkönyvbe, a komoly tárgyúak közül pedig 
Brenner Józsefé. Mindkett őt saját kezűleg írták be a könyvbe. 

Korai zsenge ez a Munk-novella, melyben már felfedezhet ők az ol-
vasmányos mű  jellemzői. 

A diákélet elevenedik meg a történetben. A pályam ű  színes cselek-
ményboriyal2tásrál tanúskodik és anekdotázó hajlamot árul el. Noha szer-
zője nem mélyül el az emberábrázolásban, hangulatos írás, a szegénység, 
a kiszolgáltatottság tükre, mely most jelenik meg , el őször nyomtatásban. 

Az évforduló küszöbén járom a temet őt és a mesék. alapján ráakadok 
az elhagyatott sírra. Ezért az „el őkelő" sírhelyért dolgozott és gürcölt 
az író? Csupa gaz és gondozatlan, mint száz más elhagyatott sír. Csak 
a kövön látható idézet emlékeztet rá, hogy itt nem mindennapi ember 
nyugszik: „Az orvos élete olyan, mint a gyertyaláng: míg másoknak vilá-
gít, önmagát emészti el." 
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MUNK ARTÚR 

A KÁLYHA 

Bandi meg én egy szobában laktunk; ő  bölcsész, én jogász voltam. Nyá-
ron csak megjárta az a hónapos szobának csúfolt sötét -viskó, mert h űvös 
volt, de télen Oly irtózatoš hideg volt benne, mint odakünn — s őt tán 
hidegebb. Olyan szegények voltunk mindketten, mint a templom egere; 
hisz elképzelhető; mert egyikünk se keresett többet, mint éppen annyit, 
amennyiből fenntarthattuk magunkat. Bandi nagyon ügyes gyerek volt: 
tudott borotválni is. Csak bölcsész barátait borotválta fejenkint négy 
krajcárért: ez mellékkereset volt. Hanem a szobánknak még egy másik 
nagy tulajdonsága is volt a hidegen kívül, ti. nagyon sötét is volt, úgyhogy 
nappal is csaknem olyan sötét volt, mint este. 

Aztán micsoda ágyak (!) meg ágyneműk? Teréz néni, a szállásadónk 
nagyon szeretett bennünket, de nagy szerelme dacára sem akart tisztessé-
gesebb ágyakat és ágyneműt adni. 

Fizessenek többet — szólt néha, mikor panaszkodtunk —, akkor 
kapnak príma ágyat, puha vánkost fosztott tollal ... 

De ha nincs pénz! — feleltem neki. 
Szerezzenek! 
De honnan? 
Az nem az én gondom ... 
Nincs egy fölösleges krajcárunk se. 
Akkor nekem sincs ágyruhám jobb — válaszolt nagy lelki nyuga-

lommal. 
Az ágyak rövidek, különösen az enyém volt nagyon rövid és olyan 

rokkant, mint egy vén ló. Átlag minden héten leszakadt egyszer. Teréz 
néni fájdalmas arccal szokta tudomásul venni a katasztrófát. Egyszer 
az összereccsent ágy. miatt nagyon felmérgesített és azt találtam neki 
mondani, hogy ez az ágy olyan rokkant, mint maga! 

Teréz néni nagyot sikoltott és kiszaladt. Ett ől a naptól kezdve egy 
hétig rám se nézett. 

Evvel megvolnánk! Hát a koszt? Teréz néninek nagyon sok krump-
lija lehetett, vagy talán krumpliföldjei voltak a vidéken, de én, azaz mi 
annyi krumplit ettünk meg nála naponta, hogy becsületére válhatott volna 
a legnagyobb krumpdievő  -trencsényi tótnak is. Bandi és én tehát. minden 
délben gyászindulót énekeltünk ebéd el őtt. Ebéd közben azután volt 
dolga a víznek, úgy ahogy mi neveztük: a „falmellékinek", levinni tor-
kunkról azt.a 'sok száraz krumplit. 

Hej! savanyú vi ág! 
Igaz ni, majd megfeledkezem a jó L őrincről. Ez a Lőrinc velünk egy 

emeleten lakott. Cipészsegéd és szerelmes volt egy cselédlányba. No és 
mi írtunk neki -  szép szerelmes leveleket, amiket ő  szépen letisztázva &kül-
dött a Marinak és ami a fő , a levelek fejében kitisztította cipőnket naponta. 

Téréz néninek dicséretére legyen mondva eggyel nagyon meg voltunk 
elégedve: a kályhávaQ. Igazán nagyon szép kályhát állíttatott be szobánk-
ba, no de mit ért: nem sókat fűthettünk benne, legföljebb minden este 
egy keveset. 

Ezt a fűtést úgy csináltuk, hogy egyik nap Bandinak, másik nap 
nekem kellett befűteni. Aki nem fűtött be, mikor rajta volt a sor, húsz 
krajcár fájdalomdíjat kellett fizetnie... 

Egy napon rajtam volt a sor. Nem volt több pénzem, mint két kraj-
cár. Egész nap azon törtem a fejemet, hogy hogyan f űtsek fával két kraj- 
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cárért. Akárhogy törtem is a fejem, ;akárhogy okoskodtam, nem tudtam 
megoldani ezt a kérdést. Kétségbeesésemben az a gondolat jutott eszem-
be, hogy becsapom Bandit ... Becsapjam a legjobb barátomat? ... El őször 
visszariadtam e gondolattól, de az id ő  gyorsan rohant és nem hagyott 
sokáig gondolkodni. . Vettem egy gyertyát és hazasiettem, . mert már este 
hét óra volt. Az arcomat csak úgy vágta a hideg, a szél pedig er ősen 
csapkodta fülembe a nagy hópelyheket és mintha a szél is azt mormogta 
vonna fülembe: ne csald meg Bandit! ... 

.. Fáradt voltam, mikor hazaérkeztem ... Bandi még nem volt ott-
hon. Meggyújtottam a lámpást és körülnéztem a szobában. Úgy éreztem 
magam, mintha tolvaj lettem volna. 

Meggyújtottam a gyertyát és be-letettem a kályhába. Olyan szépen 
világított és lobogott, mintha legalábbis három hasáb faégett volna benne . 

Nagy sietséggel jött haza Bandi, s már a küszöbr ől kiabálta nagyon 
Vígan: 

Szervusz! Ma teázunk; hoztam teát: kaptam a tanítványom apjá-
tól, mert jól elvertem a fiát. Azt mondta, hogy csak ezután is szigorú le-
gyek. No és én megígértem, hogy máskor is megverem a gyereket. Áh, 
éppen jó: ég a tűz, majd feltehetjük a vizet. ... Ejnye, mért van itt olyan 
hideg?... 

Még csak most fűtöttem be a kályhát — szóltam, de most még 
jobban bántott a lelkiismeret... 

Testemmel takartam a kályhát, pedig nem is azt, hanem magamat 
féltettem. 

Bandi is valamit írt. 
Kisvártatva megszólaltam: 

Te Bandi, nem jó volna, ha holnap innánk teát? 
De miért? — kérdezte és rám nézett nagy kék szemeivel. Sírni 

tudtam volna most mérgemben, de nem sírtam, hanem jót csíptem maga-
mon, úgyhogy felszisszentem. 

Tudod — hebegtem. — Én ma ... izé ... nem szeretnék inni . . 
meg aztán jobb volna, ha holnap innánk. 

Eh, van annyi, hogy holnapra is jut. 
Ez már lesújtott nagyon. A végs ő  támadást intéztem. 

No hát csak igyál magad — feleltem —, én nem iszom ma ... 
De hát miért nem? 
Mert nem akarok! 
Nem-e? 
Nem bizony, semmi esetre sem. 
Nem értelek... 
Ugyan ne faggas tovább! Ma nincs kedvem teázni. 
No jó, hát akkor én sem iszom! Majd lefekszem, úgyis fáradt 

vagyok ... meg álmos is. Te meg rakjad meg jól a kályhát és feküdj le. 
hogy felkelhess holnap korán. 

Úgy tettem, mintha megraknám a kályhát jól, de már nagyon bán-
tam a dolgot. 

Lefeküdtünk. Jól betakaróztunk azzal a vékony takarófélével ... Bandi 
hamar elaludt, én nem tudtam elaludni! Nem hagyott aludni a lelkiismeret 
— és mindez az a nyomorult kártya miatt... 

... Olyan hideg volt a szobában és én úgy izzadtam ... Nem bírtam 
elaludni, mindig az a kályha motoszkált a fejemben... 

Egyszerre csak hullik valami a kályhába a kéményb ől, de éppen 
olyan csöngése volt, mintha pénzdarabok hollanának alá ... 

Fölültem az ágyamban ... néztem ... és íme a kályhából hangot 
hallottam: 
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--- Én látom, szegények vagytok! Gazdaggá teszlek benneteket ... Most 
a kályha megtelik pénzzel. A pénz a tietek — egy fdltétel alatt, hogy min-
dig fűteni kell benne! 

A pénz pedig hullott tovább... 
Nini — gondoltam magamban —, ez sok pénzt ad, gazdaggá tesz min. 

ket, csak fűtsünk a kályhába, de hisz ezt akarjuk mi is ... 
Bandi is fölébredt a nagy zörgésre ... Kiszedtük a kályhából 'mind 

a pénzt — volt ott b őven arany, ezüst ... Gyorsan hozattunk fát, tüzet 
raktunk és nekifeküdtünk, hogy majd megolvassuk a tengernyi pénzt .. 
Milyen nagy rakás! Istenem, vajon mit fogunk vele csinálni? Bérletet vál-
tunk az Operába és a Nemzetibe .. , egynegyed részét odaadjuk a szegény 
egyetemi hallgatókat segélyező  egyesületnek ... ... nagyon sokáig osztoz-
tunk már. Egyszerre csak megszólal a kályhából a hang: 

Elaludt beennem a tűz! ... 
Odarohantunk, hogy tüzet rakjunk ismét — elt űnt a fa —, vissza-

mentünk gyorsan az asztalhoz, hogy hamarosan elfelezzük a pénzt — hát 
üres ám az asztal ... a pénzt nem találtuk. 

Bandit elfutotta a méreg: 
Ennek te vagy az oka, nyomorult! Most megint szegények va-

gyunk! — Ezzel pofon ütött, én pedig fölébredtem... 
Már reggel volt. Fölkeltem, odamentem a kályhához. Nem volt benne 

pénz, nem volt benne más, csak a gyertya kanóca. 
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ÉGTÁJ  

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 56. 

Nem fér hozzá kétség, hogy a hang a proletkulté. Csak a kéz Fábry Zo• 
táné, amellyel ezek a vitriolba mártott tollal írt fulmináns cikkek és 
tanulmányok 1934 és . 1935 között megjelentek. S övé volt természetesen 
a tisztességes magatartás és az az indulat, amelyet Kassa melletti falusi 
magánya még csak feler ősített. De marxista pozíciókból csakugyan va-
lahogy így kellett szétnézni a világba a századnak ebben a legválságosabb 
időszakában, amikor az eszeveszett fasizmus hadat üzent mindennek, ami 
emberi, s így a haladó erők elszánt szembeszállása minden téren — Fábry 
szavával élve — korparancs lett. Mert jóllehet a Szovjetunióban akkor 
már megszűnt a proletkult szektája, formálisan legalább, de a szocialista 
realizmusba reinkarnálódva, hang, stílus és indulat a harci hévben vál 
tozatlan maradt. A párt szolgálatában, talán nemcsak Kelet-Európában, 
a szlovákiai Úttól a szabadkai Szervezett Munkásig így kellett írni. Ilyen 
türelmetlen, megalkuvást nem ismer ő , kihívó és lázító hangon. 

Így együtt azonban egy félezer oldalas kötetben, s f őleg a mai olva-
sónak mégis triviálisnak tetszhetnek ennek az igazán nagy és európai m ű -
veltségű  közírónak összegyűjtött írásai, melyekben Fábry többnyire a napi 
követelmények szorításában reagált a „m űvelt világ" távoli és közeli dol-
gaira. Mindenkor osztályharcos keménységgel, egyszer űen és világosan. 
ahogy az egyszerű  emberekhez szólni kellett. Mert az Út az ő  lapjuk volt, 
a munkásoké. De csaknem ilyen agitatív hangon írt a kolozsvári Korunk-
ban is, a szemléletén sem változtatva természetesen. És így n őtt legendás 
alakja az idő  igazolásával magasan a szlovákiai magyar közélet fölé. Azzal 
a keserűségével is, hogy a győzelem után az ottani magyarság kollektív 
felelősségre vonása és részbeni kitelepítése ellen semmit sem tudott tenni. 
Nimbuszát halála után tiszta, puritán jelleme még csak növelte. 

Most sok mindent mégis megütközve kell olvasnunk a megváltozott -
világ akusztikájában a posztumusz kötet hatalmas anyagában. Els ősor 
ban leplezetlen elfogultsága, s olykor elhamarkodott támadó készsége hat 
riasztóan. S az, hogy ő  ezt az elfogultságot még jogosnak is hitte. A maga 
korában, .az osztályharc viszonyaiban az is lehetett. Ma azonban az érzé-
kenyebb olvasó kénytelen igazságtalannak tekinteni a gyakran elhamar-
kodott inszinuációt, bármennyire a célt szentesít ő  eszköznek tűnt is a maga 
idejében. • 

Fábrynak az a helyenként sz űk szlovákiai körre szorítkozó személyes-
kedése számunkra még idegen is, hiszen alig ismertük az ottani ötven év 
előtti közéleti szereplőket, akiket rövid cikkeiben megsemmisít ő  fölénnyel 
intéz el. Hitler, Mussolini, Franco után.egy SzaQatnai Rezs őre pazarolt pus-
kapor füstje kicsit még el is takarja az arányokat. De nehéz lett volna 
magát függetlenítenie a környezetét ől. S a kassai meg lévai munkás ol-
vasóra is vigyázni kellett, hogy ne tévedjen el a polgári lapok útveszt őjé-
ben. És sajnos, ilyenkor esett túlzásokba szegény Fábry Zoltán. Gy őry 
Dezső  költészetének devalválódására mutatva, illetve a szociográfiai moz-
galmakat szervező  sarlósok radikalizálódását kevesellve. Jóllehet az együtt 
küzdött évekre is emlékezve, amikor épp tőlük tanulta „az adottságok 
realitásán át megkeresni a lehet őségek realitását", amihez még Masaryk 
liberális köztársaságában is alkalmazkodnia kellett a kisebbségnek. Pedig 
osztályharcos szempontból ott mehetett el a legmesszebbre az író. 
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Ami különösképpen meghökkentő  igazságtalanság .a napi cikkeknek • 
ebben a tömegében, az a Szovjetunióban járt magyarországi írókról szóló 
széljegyzete, amelyben Nagy Lajosról ezt írja: „Kisült, hogy az ő  szemé-
lyében nem a magyar író volt küldetésben a Szovjetunióban, de a feke-
téje miatt zsörtölődő  kávéházi polgár." S ezt arról a Nagy Lajosról írta, 
aki mögött akkor már rég Ott voltak A lecke legosztályharcosabb novel-
lái. Illyésnek meg a tárgyilagosságát kifogásolta, s olyan megállapítást 
tett, amely az ő  egész világképére lehetett jellemz ő, egyben a harcmodo-
rát is meghatározva: „A ma írója nem lehet tárgyilagos. Mozgat óereje, 
látóidege nem a »tárgyilagosság«, de az állásfoglalás." 

Az efféle kisiklásoktól azonban eltekintve mégis van ennek a hangnak 
s a harcnak alárendelt túlzásnak valamilyen vonzása is ebben a mi józan, 
mértéktartó, tárgyilagos, háború utáni korunkban. Literátornak pláne oly-
kor meg kell irigyelnie ezt az állandó en garde-ot s •a Fábry filippikáiból 
kicsapódó szenvedélyt, sőt bátor elfogultságának tűzijátékát is. Mert már 
Démoszthenész tudta, hogy nem a védekezés, mindig a támadás az impo-
náló. És ebben rejlik Fábry Zoltán igazságának is a meggy őző  ereje. Ép-
pen csak a mai olvasó szokott el talán a szavak mellbevágó erejét ől. De 
aki még emlékszik a két háború közötti id ő  harcaira, annak kellő  n•szta]-
giával fiatalságának bátor és tiszta küzdelmét idézi vissza Fábrynak, a 
vox humana írójának szenvedélyes hangvétele. 

Nemigen dicsekedhetek vele, hogy járatos vagyok a politikai iroda-
lomban. A világnézeti vitairatokat meg egyenesen kerülöm. Ez a könyv 
azonban, amellyel szerz ője még több mint egy év előtt megtisztelt, az-
zal a barátságos megjegyzéssel, hogy elolvasása nem kötelez ő , valami más, 
nem tartozik az errilített kategóriák közé. Társadalomtudomány és szo-
ciológia, történelmi áttekintés múlt és jöv ő  párhuzamában, s beszámoló 
egy ország népének helyzetér ől és lelkiállapotáról. Így együtt az egész 
ugyan mégiscsak politikai plaidoyer a közvetlen hangú kérdez őn túl a 
közvéleménnyel is, benn és kinn, baráttal és ellenséggel egyaránt. De 
ugyanakkor nyugodt és fölényes ismertetése tényeknek, terveknek és elkép-
zeléseknek, annyira nélkülözve a politikai programbeszédek frazeológiá-
ját, hogy az egész 400 oldalas kötet inkább érdekes, fordulatos és szelle-
mes esszé, tartalmának egészen szokatlanul decens megfogalmazásában, 
ahogy Aczél György válaszol a francia kommunista közíró, Francis Cohen 
kérdéseire. 

A kérdező  nem él vissza a vendégjoggal, s a kellemetlen kérdéseket 
is tapintatosan teszi fel, míg a válaszokat ellentmondás nélkül veszi tu-
domásul. Lgy a rövid kérdések inkább csak alkalmat adnak az elmélyült 
és megfontolt előadásra olyan kényes problémákról is, amelyekhez otthon 
és a nagyvilágban tragikus emlékek fűződnek, s így két világ, kétféle po-
litikai rendszer konfrontációját még jobban elmélyítették. A válasz ilyen-
kor is nyugodtan teszi érthet ővé azt, ami történt, például az 56-os ese-
ményekben, anélkül hogy dühös frázisokkal próbálná megkerülni a tra-
gédiát. Az adott helyzetet mintegy európai konstellációból szemügyre véve, 
ha nem is minden tekintetben és mindenütt elfogadhatóan, de lehetséges 
következményekre utalva. A jelenr ől szólva a munkanélküliség megszün-
tetése, a szociális gondoskodás vitathatatlan igazságai mellett a szocia-
lista demokrácia egyéb szép eredményeiről se feledkezve meg. A jószom-
szédi viszony megbecsüléséről s a rendszer egyre nagyobb nyitottságáról 
sem a világ felé. Engem talán érthetően a művelődési viszonyok érdekel-
tek elsősorban, a szellemi élet helyzete, s az alkotószabadság lehet ősége. 
És nem lepett meg, amit például az írókról mondott,. hogy nagy részük 
„korábban dicshimnuszokat zengett" Rákosi meg Sztálin születésnapja 
alkalmából. Viszont igaz, hogy ugyanakkor a számbelileg kevesebb, de 
felelősebb és eredményeiben jelent ősebb réteg hallgatott vagy az író-
asztalfióknak írt. Mert még megalkudni sem hagyták. A fels őbb utasítás, 
a szellemi terror viszont azokat is megalázta, akik dicshimnuszoktól sem 
riadtak vissza. S hogy azért most is akadnak hallgatásra ítélt írók, arról 
természetesen nem esik szó, mert nagy általánosságban valóban kielégí-
tőnek tűnik az írók helyzete, legalábbis szocialista perspektívából nézve. 
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És el kell hinni, hogy a népművelés, az iskolák és könyvtárak szervezése 
összehasonlíthatatlanul kedvezőbb, mint a múltban bármikor volt. 

A könyv legszebb része mégis az, amelyben a jöv ő  kerül felvázolásra. 
Talán azért, mert ebben még megveszteget őbb a válaszok igazán európai 
haragvétele és eleganciája. Sok helyen ez teszi kényes kérdésekben is hi-
hetővé a tisztességes szándékot, s azt a magatartást, amely nélkül csak-
ugyan nem lehet demokráciáról és szocializmusról beszélni. De ez már nem 
is politika. Több annál: elkötelezett világnézet. 

Már megszokhattuk, hogy újévkor próféciák hangzanak el, intelmek 
és jóslatok oly pontosan időzítve, ahogy Télapó jelenik meg a gyerekek 
között. Golo Mann is megszólalt megint svájci magányában, otthon ma-
radt honfitársainak Európát ajánlva a figyelmükbe, amely most már a 
németeknek is igazi hazája kell hogy legyen. Szerinte máris vannak. erre 
igen beszédes bizonyítékok, például azzal, hogy a nyugatnémetek a déli 
tengerekre járnak nyaralni, s őt azokban az államokban, ahol ezt meg-
engedik, egyre többen lesznek hétvégi házak tulajdonosai. Különben ez 
az ő  Európa-ajánlása egészen új felismerés, hiszen nemrégen még Strauss, 
a „bajor megváltó" mellett agitált, akinek pedig ez az európaiság nemigen 
illett a politikai profiljába. Aztán Strauss a háttérben maradt, s Golo Mann. 
Thomas Mann nagy családjának egyetlen él ő , közvetlen leszármazottja 
és jogutóda, szerzői jogutóda is, változtatott a véleményén. Már nem 
„nemzetben gondolkodik", mint pár év el őtt, amikor Helmuth Schmidt 
megbukott, most már kozmopolita elvek hangoztatásától sem riad vissza. 
S ennek a változásnak csak örülni kell. Csakhogy ez a véleményváltozta-
tás nem új Golo M.ann-nál. Vannak, akik még emlékeznek az 1950-ben a 
kulturális szabadságért síkraszállt berlini kongresszusra, a-hol Golo Mann 
képviselte a családot. Apja, a Varázshegy világhírű  írója, aki a háború 
után sem tért haza az emigrációból, mintha sem-mi közösséget sem akart 
volna vállalni az új, számára ugyancsak idegen világgal nyugaton és ke-
leten egyaránt. Berlinbe se ment el, jóllehet a kongresszuson Benedeto 
Croce, Jaques Maritain és Bertrand Russell ült a díszelnökségben, s az 
akkori Európa irodalmának olyan ragyogó neveit jegyezte fel a megjelen-
tek között a világsajtó, mint Jules Ramainsaét ől kezdve Hermann Keste 
nen és Ignazio Sidonén át Denis de Rougemant.+éig. A kongresszus egyidőbe 
esett a koreai háború kezdetével, így aztán elkerülhetetlenül politikai pó-
dium lett. Golo Mann sietett is elhatárolni magát, „kommunista kultur-
bundnak" nevezve az összejövetelt, amelyet a német kommunista párt 
egykori titkára, Ernst Reuter nyit-ott meg, s vezérszónoka a proletkultos 
Johannes Becher német költő  volt. Ebben az elhatárolásban nem volt 
egyedül, holott a még romokban heverő  Berlin sok mindent érthet ővé. 
tett. Az ezt követő  három és fél évtized alatt viszont egyre gyakrabban vál-
toztatott a véleményén. S amikor ezt a benne mind csalódottabb német 
baloldal a szemére vetette, megint csak igen bölcsen az-t felelte: „Az 
embernek alkalmazkodnia kell a reálpolitikához." Persze legalább a bal-
oldal nem ilyen választ várt Thomas Mann fiától. đ  azonban ennek elle-
nére zavartalanul megszólal az újévi jóslatok özönében, mintha már csak 
ez tenné változatossá életét abban a svájci falucskában, amely ilyenkor 
elmerül a hóban, s lakói, a józan és szorgalmas svájciak minden kapcso-
latot elvesztenek a világgal. Egy másik nagy svájci magányosnak, Szol-
zsenyicinnek eszébe se jut erre a páneurópai álomra buzdítani, s mintha 
ebben is megmutatkoznék a maga pravoszláv orosz messianizmusának 
különbsége a világpolgárrá lett Golo Mann „reálpolitikájától". De Golo 
Maim, aki csak abban maradt hű  zseniális apjához, hogy nem ment haza ;  
aligha képviseli méltón a nagy családot, amelynek csakugyan Európa 
volt az igazi hazája.. Igaz, az az Európa, amely rég nincsen. Talán éppen 
a reálpolitika változtatta meg. 

* 
Egy újabb beszámoló az építészet világhelyzetér ől. Mert a vita vá-

rosrendezési és építészeti kérdésekr ől, különös tekintettel a lakótelepekre, 
évtizedek óta tart. Gazdasági lehet őségek és világnézeti különbségek egy- 
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re kevésbé összeegyeztethet ő  szempontjait feszegetve. A Bauhaus a hú 
szas években a szociális kérdéseket helyezte el őtérbe, s mindenekelőtt 
tetőt akart teremteni a munkás és általában a kisember feje fölé. Külvá-
rosi nyomortanyák helyett olcsó és mégis egészséges, világos és leveg ős 
lakótelepeket építeni távol a poros és füstös városoktól, mosodákkal, mo-
zival, könyvtárral és játszóterekkel ellátva, de .a nagyvárosi felh őkarco-
lók példáját követve, magasépítésben keresni a megoldást. Aztán megszü-
lettek a házgyárak, s a vaskonstrukciót el őre gyártott elemekkel kitölteni 
általánossá lett. Ezt a példát követték mind a mai napig nemcsak a 
nagyvárosok közelében épült lakótdlepekkel, de vidéken, kisvárosok szom-
szédságában, itt minálunk is, mintha a lakásépítés elválaszthatatlan lett 
volna a szocialista világnézett ől. Közben a gazdasági meggondolások és a 
műszaki fejlődés is megtette a magáét, úgyhogy ma egyre hangosabb 
lesz a panasz a papírvékony falakra, az áthallás alvást, nyugalmat .nem 
respektáló keserveivel. Arról nem is szólva, milyen rideg tud lenni az ilyen 
lakótelep nálunk is ma, amikor férj és feleség reggel munkába megy, 
a gyerekek iskolába vagy napközibe, s ezért a toronyházakat elválasztó 
közökben alig tűnik fel ember. A kényszerű  együttélés elkerülhetetlenül 
maga után vonta a magány utáni vágyat, s a menekülést a hétvégi ház-
ba — már akinek van ilyen és kocsija is hozzá. 

De hát mi közöm mindehhez nekem, kérdezhetné valaki, hiszen fa-
lun élek, kertes házban, cserépkályhákkal a szobámban, gyümölcsfákkal 
á kertben és ugatós kutyávail az udvaromon. Mégsem érezhetek közönyt, 
mint valami kívülálló, ifjúságomnak tartozom ezzel az érdekl ődéssel. Mert 
ez. az  én szememben is elválaszthatatlanul hozzátartozott a munkásmoz-
galom követelményeihez. „A szocializmus elektrifikáció, iparosítás és la-
kás", ilyesféleképpen mondta Lenin, viszont a mai statisztika szerint még 
most is országosan nyolc négyzetméter lakóterület jut a Szovjetunióban 
egy személyre. A nagyvárosokban még kevesebb. De ma már a Pravda 
is nagyobb művészi kifejezőkészséget és változatosságot követel az épü-
lettervezőktől. A tervezők elképzelését azonban, mint a tavalyi washingtoni 
megbeszélésükön hangoztatták, a megrendel ő  igénye, ízlése vagy ízléste-
lensége köti, s természetesen a költségvetés. És eközben talán nemcsak 
a Hivatalra, közületekre gondoltak, hanem magánemberekre is, akiket a 
megromlott közízlés érthetően befolyásol. Az építész ezek szerint nem sza-
bad alkotó, aki a saját kreációja szerint épített, hanem a megrendel ő  kí-
vánságának igyekszik eleget tenni. Állítólag a Napkirály szabad kezet adott 
az építőművésznek, csak annyit mondván, hány helyiségre lesz szüksége , 
Versailles-ban, s a vatikáni Szent Péter-templom, amelyet 176 évig építet-
tek Bramante, Raffael és Michelangelo tervei szerint, sem a megrendel ő  
pápák műve volt. „Az építészek ma semmiben sem különböznek. a pallé-
roktól!" — kiáltott fel elkeseredve egy francia építész, míg a magyar 
felszólaló mecénási hajlandóságú építtet őt Sürgetett reménytelenül, aki úgy 
fogadja el a tervet, mint a műalkotást, ahogyan a fest őművész képét vá-
lasztja magának, ha tetszik neki. Különben épp a magyarok részér ől 
hangzott el a panasz a magánépíttet őkre, akik nem hagyják magukat a 
tervezőtói befolyásolni, s ami még nagyobb baj, simán meg is kapják az 
így összezagyvált tervre az építési engedélyt. Nálunk a honi panaszok 
tavaly egész éven át késhegyre men ő  vitákban merültek ki, s igazságot 
tenni a belgrádi városelnök sem tudott, pedig maga is jónev ű  építész. 

Én azonban múltból és nagyvilágból mégis ide térnék vissza, fator-
nyosnak ugyan már nem mondható szűkebb hazánkba, nem is annyira 
a tiszteletre méltó szándékkal felújított városi házakhoz, ha nem is stí-
lust, de legalább a korabeli hangulatot érzékeltet ő  díszítő  elemekhez, mint 
inkább általánosságban a mai urbanisztikai gyakorlathoz. Szabadkára pél-
dául, ahol a bürokratikus önkény nem állt meg a villamos megszüntetésé . 
nél, de utcákat képes járhatatlanná tenni a fákat körülvev ő  hatalmas 
vaskarikákkal, amelyek a Strossmayer utcában egyszemélyesre sz űkítet-
ték a járdát. És a falvak szélén épült és épül ő  lakóházakra hívnám fel a 
figyelmet, a szánalmas kis tornyokra és kupolákra a skatulyaházakon. 
ahogy a vendégmunkási ízléstelenség megkövetelte. És ez az ízléstelenség 
sajnos meg sem állt a falu szélén. Behatolt az egykor hangulatos utcák- 
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ba, krómozott portálokat és ablakkereteket kötelez ővé téve, a tehet ősség 
hivalkodásával bra či márvánnyal és műkőlapokkal agyondíszítve. Nem a 
szegénységet és azzal a földbe süppedt bogárhátú házakat siratom vissza, 
csák a lélektelenséget panaszolnám ebben a minden hangulatot nélkülöz ő  
mai építészetben. És jólesik tudnom, hogy ebben nem vagyok egyedül. 
A világ valamennyi lelkiismeretes építésze ugyanezen kesereg esztend ők 
óta, sajnos hiába. 

Nem fér hozzá kétség, hogy az elmúlt négy-öt évtized alatt nagyot 
_fejlődött a film. És mégis vannak sikerek, amelyek ezt a fejl ődést messze 
megkerülve, éppen régiességükkel tudnak hatni a tömegekre. Ennek a 
felismerésnek engedett a nyugatnémet televíziós társaság, amikor az el-
múlt karácsonyestén, óriási reklámmal, s ünnepi hangulatban újította fel 
a Margaret Mitchell regénye nyomán 1939-ben megrendezett filmet. A 
reklámszöveg elérzékenyült hangon jegyezte meg, hogy akkor is kará-
csony volt, éppen csak a béke hiányzott hozzá, az a béke, amelyet az 
„Elfújta a szél" plántált az emberi szívekbe. Isten tudja, hogy van ezzel 
a békével, hogy annyiféileképpen értelmezhet ő . Margaret Mitchell ugyan-
csak a maga módján mutatott példát, már nem is csupán emberek, ha-
nem osztályok között is, amikor az amerikai Észak és Dél harcában sem-
mi kifogást nem talált a faji megkülönböztetésben, csupán arra figyelmez-
tetett, hogy az egyes ember legyen nagylelk ű  a maga rabszolgájával. A 
regényből bestseller lett, s még ma is új kiadásokban jelenik meg világ-
szerte, a film pedig ezen is túltett a maga 77 millió dollárt fiadzott sike-
rével. Pedig a maga idejében- tízszer annyit költöttek rá, viszont négy-öt 
rendező  dolgozott rajta, s a forgatókönyvíróknak egész hada, köztük a 
Margaret Mitchellnél összehasonlíthatatlanul nagyobb regényíró, Scott 
Fitzgerald is. És mindezeken túl a film ezerf őnyi személyzetéb ő l messze ki 
magaslott a főszereplő  Vivien Leigh rokonszenves alakja. Ilyen nagy és 
hálás szerepe a szakemberek állítása szerint azóta se volt filmnek. Nem 
is csoda hát, hogy 1968-ban, egy évvel Vivien Leigh halála után a cannes-i 
fesztivál ennek a filmnek a reprizével tisztelgett emléke el őtt. Mindez 
még csak fokozta a regény sikerét, amely jóval nagyobb volt, mint egy 
korábbi amerikai regénysiker, Harriet Beecher-Stowe-é a „Tamás bátya 
kunyhó"-júval. Ez a siker azonban inkább csak Európára és az Egyesült 
Állaniok északi részére korlátozódott. A rabszolgatartó Délr ől heves tá-
madások indultak ellene, s Lincolnak kellett gy őznie, a demokráciának. 
hogy ez a harci zaj némileg elüljön. A különbség a két regény között óri-
ási, habár ideje és játéktere hasonló. Beecher-Stowe, az anglikán pap 
lánya azonban nem pályázott sikerre, ennélfogva meg se próbálta a „kul-
túrált többség" igényét kiszolgálni. Ellenkez őleg, a feketék emberi jogai-
nak védelmében szállt síkra. Nem az álszent jóság, de az egyenjogúság 
igazsága mellett. „Ez a történet — írta könyve el őszavában — egy olyan faji 
környezetben játszódik, amellyel eleddig az úri társadalom nem óhajtott 
foglalkozni." Ezek a hadüzenetnek beill ő  szavak azonban méltán helyet 
kaptak a kor nagy világnézeti mozgalmában, a demokrácia programjában. 
Eszközei korántsem voltak olyan csiszoltak, mint Margaret Mitchelé-i, de 
minden szavát az igazság, az emberiesség hite hatotta át. Az „Elfújta a 
szél" hőse, illetve hősnője a kemény egyéniség, az erős ember eszményképe 
akart lenni. S a regény társadalmi kérdéseket figyelmen kívül hagyva a 
sors csapásait hősiesen elviselő , minden bajt határozottan leküzd ő, s a 
gyengék fölé kerekedő  céltudatos ember életének története. És itt kerül 
élesen szembe egymással a két amerikai regény világnézeti aspektusa. 
Az individuális és a kollektív er ők metszőpontján, utóbbinál nagyon is 
olcsó eszközökkel hangsúlyozva a demokrácia cs ődjét az egyéni érték 
előtt. Hőseinek szerepe már azért is háflásabb, mert a lelke mélyén min-
den olvasó szeretne h ős lenni. Elhanyagolva a milyen módon és milyen 
áron szempontját. A karácsonyest hangulatában felújított film ennek az 
embertípusnak a felfogását kívánta glorifikálni, id őt és a helyet tekintve 
minden bizonnyal sikeresen. 
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ALKOTÓM ŰHELY  

DÉR ZOLTÁN 

A NÉGY FAL KÖZÖTT STÍLUSELEMEI (2.) 

NYELV 

A nyelvi eredmények szembeötl őbbek, mint a stílusbeli vívmányok, mivel 
a stílus vizsgálatánál a mondanivaló teljes átszervezettségére, egy-egy tel-
jes szerkezetre vagy képre kell figyelnünk, tehát a mondanivaló esztéti-
kai megvalósulásának épségét, teljességét kell kutatnunk. E tekintetben 
pedig gyakran csak részeredményeket fedezhetünk föl. A nyelvezet szin-
tén heterogén, de .á. részeredmények s az újszer ű  próbálkozások itt job-
ban elkülöníthetők az avult sablontól. 

A népi-nemzeti irány nagyjai — mint ismeretes — egy addig alig 
ismert óriási terület, a népi élet roppant gazdag nyelvi anyagának szem-
léleti és gondolkodásbeli sajátosságai révén teremtették . újjá a magyar 
irodalmi nyelvet. A valaha friss, gazdag nyelv azonban Kosztolányi ide-
jére minden lehet őségét kisélte, az egyes nyelvi elemek helye, használati 
köre megmerevült, s ezzel elvesztették asszociációs képességüket. Németh 
G. Béla idézett tanulmánya meggy őzően bizonyítja, hogy ezzel a nyelvvel 
már Komjáthy sem tudott mit kezdeni. Sőt Vajda János roppant ereje 
is sokat veszít azáltal, hogy a költ ő  nem képes mondanivallóinak termé-
szetével minden vonatkozásban megfelel ő  nyelvet teremteni, s új lele-
mények helyett maga is gyakran él a nagyromantika kiélt nyelvi formu-
láival. 

Kosztolányi még inkább érezte a költői nyelv újjáteremtésének szük-
ségét, mint Vajda vagy Komjáthy. E tekintetben batorítólag hatott rá az 
egész új francia líra, mely ekkorra már teljesen kiérlelte a modern, diffe-
renciált tartalmakhoz ill ő  nyelvezetét. Kosztolányi mindén hadakozása 
ellenére közel állt hozzájuk. Hatásuk olykor kész formák, fordulatok átvé-
telében is kiütközik, például A fekete asszony ciklusban. Babitshoz írt 
levelében azt mondja, hogy dekadensellenessége fordulat, előbb tehát sze-
rette őket. Ezt igazolja a Szilágyi Gézához való viszonya is. 

E próbálkozások nyelvi eredményeinek számbavételénél szintén a 
szimbolikus kísérletek érdemlik a legnagyobb figyelmet. Ismeretes, hogy 
a szimbolikus költő  a világ elllentmondásos, széteső, kusza, tehát érthetet-
len elemeiből a szubjektum rendez ő  elvei alapján, a szimbólum révén 
teremt egységet. Ebb ől adódik, hogy a szavak fogalmi jelentését újjászüli, 
kiemeli őket szokványos összefüggéseikb ől, roppant gazdag új asszociáci-
ós pályák kapuit tárja föl számukra. 

Kosztolányi — Komjáthyval ellentétben — ritkán él azzal a szim-
bolista múdszerrel, mely az elvont fogalmakat (például kárhozat, üdvös-
ség, átok, áldás, imádság, jóság vagy ég, nap, halál, b űn) nagy kezdőbetűs 
írással emelné ki a részletekhez láncolt realista szemlélet korlátozottságá-
ból, hogy ezáltal szokványos értelmük helyett a csak ritkán sejtett értel-
met, lényegüket sejtesse meg. (Németh G. Béla: i. m.) Kosztolányit nem 
töltötte el olyan szellemies rajongás, hogy a Tudásvágy- és Bírvágyszer ű  
megfoghatatlan jelképeket az emelkedett lélek izzásában külön életű  va-
lóságnak hihette volna. Sokkal empirikusabb érzékelésre törekedett. Ady 

• különös, gazdag, találó jelképei ekkor kezdenek hódítani, s termékenyít ő  
hatásuk elől Kosztolányi egyébként is elzárkózik. Ezek a nagy kezd őbetűs 
absztrakciók hiányoznak is ebb ől a kötetből. Mikor arról vall, hogy „vil- 
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lámtűz" volt s hogy testvére a „nap", arája a „fény", az „éjszaka" vagy a 
„nyár", a vers összefüggéseib ől mindig kiviláglik, hogy szokványos meta-
forával van dolgunk. A bal latorhoz két idézett képe azonban már absztrak-
ciót szül újjá, telít eleven élettel: jéggé fagyott dac", nyílt homlokú b űn". 
De sem a „dac", sem a „b űn" nem él külön életet, csak jelz ője révén 
elevenednek meg, s ebben a min őségben is a vers magját képez ő  bal lator 
rajzának részletelemei. Szempontunkból talán nagyobb figyelmet érdemel 
a költő  által is kiemelt „nagy s erős": „Két nagy s erős merevült a gyász-
fán." Ezekben a megoldásokban, s őt a metaforához még közelebb 'alló 
előbb idézett példákban is lényegében mégis már a szimbolista igény mun-
kál: megélesztett absztrakció és él őlényre vonatkozó jelző  egybeforrasz-
tása útján jöttek létre. Hasonló példák még: „ásító unatkozás", „tüzes 
robot", „fáradt gondolat", „gyáva kín", „türeml ő  semmi". 

Gyakori eset ebben a kötetben, hogy a dolgok, él őlények természetük-
höz nem illő  jelzőt, funkciót kapnak, más fogalomkör min őségében osz-
tozva ezáltal: „csilingel a virág", „mereng ő  orgonabokrok". A balzsam 
magasabb régióiba emelkedik az áldott révén: „áldott balzsam", a gát az 
ősi révén: „ ősi gát", és konkrét valóság tulajdonságaival lesz érzékletesebb 
az absztrakt fogalom a „tiszta csönd", „hideg öröm", „türeml ő  semmi" 
esetében. Az effajta összeházasítás azonban még mindig nem. tekinthet ő  
igazi újságnak. • 

Sokkal jelentékenyebbek azok a kapcsolatok, melyekben a társuló 
elemek közt a realista szemlélet számára egymást kizáró ellentét áll fönt 
Például jelzős kapcsolatban: „márvány párna", „színes pokol", „tisztakez ű  
bűnös", boldog őrült"' halálthozó csók", szörny ű  kéj"' haló kacaj 
„cifra, gyász", „hideg öröm", „rózsás tivornya", „setét szépség Állítmány 
és határozó kapcsolatában: „izzadtam jégben", ,fáztam t űzkohón". Alany 
és állítmány kapcsolatában: „harsonáz gyászos zenétek", „az erény nya-
valyogva koldult". 

Németh G. Béla tanulmánya figyelmeztet arra az eljárásra is, mely-
nek során több nagy hangulati intenzitású, de különféle tulajdonságfajtát 
jelentő  melléknevet kapcsol össze Komjáthy sokszor közömbös jelentés ű  
főnevekkel egyetlen jelzős szerkezetben. Hasonló módszerrel Kosztolányi 
is él. Például: „halk és mélységes álom", „vérszegény, kövér kelyhük", 
„égető, nagy bánat", „szegény, bolond nép", „merész és álmodozó porárny", 
,;langyos, unalmas, őszi könnyek", „nehéz, bús álom", „drága, der űs jövő", 
„örök, sötét titok", „hűs, ezüst köd", „véres, néma pont", „terhes, gyászos 
árny", „süket, bús puszta", „csillagos, sejtelmes, sötétl ő  gyász". 

Hasonló egybemosásnak lehetünk tanúi más, például határozós kap-
csolatokban: „S mi szivszorongva és mosolyogva I Könnyezve bámulunk 
reád ... (Egy őrülthöz) 

Kosztolányi legjellegzetesebb tulajdonságai már nem föltétlenül a 
szinibalista törekvések eredményei. Az el őző  példákban az egymás iránt 
közömbös jelzők, határozók halmozásánál nemcsak az idegen elemek ösz-
szeolvasztását láthattuk, hanem a mohóságot, forrongást és dinamizmust 
is, mely a költő  ekkori magatartását áthatja. Ez nyilatkozik meg összevo-
násaiban is, melyekben jelzős vagy határozós kapcsolatokat egyetlen szó-
ba sűrít. Például: virágtavasz, véglob, éjpalást, eszmehon, ezüsthold, arany-
varázs, Lángóceán, Lángszerelem, vészkürt, lávat űz, lángszárnyak, lángfolyó, 
tűzpokol, lángostorok, lángeső, lángcsodái, vérkönnyű . Gyakran előfordul, 
hogy a jelzős kapcsolatot egybevonja s egyetlen jelz őként szerepelteti. 
Például: vágyvillamos, vasderekú, könnyharmatos, egetkívánó, vérvirá-
gos, viharcsapott. Az ily módon fölfokozott jelz ők és főnevek aztán a mon-
dat intenzív és dinamikus állítmányaival és határozóival viszonyba kap-
csolódva eredményezik az állandó izzás, forrongás és rohanás benyomását. 

Mert, mint más összefüggésben is láthattuk, a tűz, a láng és a vér 
szavak itt a leggyakoribbak. Társuló hajlamuk is igen nagyfokú: „véres 
köd", „véres szemekkel", „véres ajkaim", „vérszínű  rózsa", véres barom", 
„vérvirágos föld" stb. Tőlük nyeri a stílus a maga kegyetlen testies vad-
ságát és forróságát. A setét — például „setét szem", „sötét bet ű", „sötét 
szobák", „sötét út" — gyakori előfordulása komorabbá teszi az atmoszférát. 
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A titkos, rémes, félelmetes, h űvös, tompa, néma, meredt, fehér és fekete 
a titokzatosság és a halálközelséggel vegyes félelem hatásait növelik. A 
szörnyű  e hatás végső  fölfokozásában játszik közre és s űrű  fölbukkanása 
(az Infernóban például három versszakban négyszer bukkan föl) jelzi a 
kedélyállapot végletes kilengéseit. A tüzes, vad és bősz a nyers féktelensé-
get, az őrült az önkívület kedvelt állapotát festi. Még a bús a legszelí-
debb, de nincs olyan súlya, karaktere ;  hogy a stílus kiegyenlítésében közre-
működhetne. 

A nyelv vérkörének lüktetését mégis az igék adják. E kötet egész 
nyelvezete erősen verbális jellegű . Főleg általuk érvényesül olyan hatéko-
nyan a sokat emlegetett aktivitás: lüktet, hajt, vág, ragad, törtet, zúg, 
kavar, hajrá, letipor, talpra szökik, lobban, zúz, ordít, cibálja, rázza, forr, 
elüget, száguld, szakít, szétvág, röpül, harsog, dübörög, dagad, megrésze-
gül, felszökken — íme a példák, melyek a „vád" és „tüzes" jelz ők megfe-
lelői. Ezek az igék a léleknek azokra az állapotaira utalnak, melyekben az 
aktivitás kifelé irányull, illetve szabad kitörést talál, a teljes élet mámorá-
tól ittasult. Ezt az állapotot, illetve programot legtömörebben kifejtve A 
vészt ékben láthattuk. Jellemző, hogy az idetartozó igék jelentékeny része 
parancsoló vagy fölszólító módban áll: zavarjad, fullaszd e1, részegíts, 
marj, hajrá, száguldj, szakítsd, zúzzátok, tépje stb. 

Az igék egy másik csoportja éppilyendinamikus, de tartalmuk már 
a belső  erő  gyötrődöttségére, a lélek kínjára utal. Ezek itt is elárulják, 
hogy a vad aktivitás már túln őtt az akaraton, ideges rángássá, remegés-
sé torzult: összedül, rogy, meginog, összerendül, ragad, remeg, letörék, 
űznek, kereng, tántorog, botorkálok, összeomlik, ZökdeZ, liheg, dobálja, hö-
rög, küszköd, felriad, tusakszom, fojtogat, vacogtam. 

A következő  példák már a kín passzív viselésének kifejez ői, a néma, 
fehér és meredt jelz ők megfelelői: mered, bámul, halványul, haldoklik. 
hervad, elbágyad. 

Határozóit, jelz őit főleg ezekből az igékből képezi. Ezért olyan moz-
galmas a stílus. Könnyű  volna az egyes fokozatok szerint a példák vég-
telen skáláját összeállítani. íme néhány a sok közül: zúgó, forró, vérz ő, 
vonagló, szédülő, fúló, haragvó, bágyatag, fáradt, hű lő, ásító, dermedt. 
Határozók: fürösztve, rajongva, dacolva, vadul, lázasan, bömbölve, bő-
szen, gyilkosan, mennydörögve, fogcsikorgatva, háborogva, nyögve, ke-
rengve, gyötörve, zilálva, megtörve, sírva, szenvedve, görnyedve, ijedve, 
döbbenve, borzolva stb. 

Nem túll gazdag ez a szókincs. A Babits által dicsért színgazdagság 
egyelőre nemigen jellemzi. Inkább az jellemzi, hogy bizonyos képzetkörök 
szavait gyakran ismétli, variálja, változatos összefüggésekbe ágyazza. Túl-
nyomó többségüket a nap, a t űz, a tavasz, a tél, a nyár, az éjszaka, a 
hold, a szoba, a vonat, az utazás, a szerelem, a halál, a vihar képzeteinek 
eléggé gyakran használatos szóanyagából veszi. Ez áll még kulturális és 
történelmi ihletés ű  verseire is. A sajátos atmoszférát a tárgykör néhány 
jellegzetes, ismert fogalmával, az archaizálást a népköltészetb ől vett szó-
anyaggal, a félmúlt igealakkal s esetenként biblikus fordulatokkal. igyek-
szik elérni. Például: „markot verted", „csókot szakasszon", „estve", illet-
ve: ,,agykoponyák hegye", „olajfák", „hasadt a kárpit". Ha a tárgy nem 
köti, nem él népi formulákkal. A szavak gazdagabb ere tör fel az Ó-Budán. 
ban (később: Budai idill) és a Budapestben. A város külsőségei, a tömeg 
forgataga, az utcák, kávéházak tárgyi világa árad be a versbe, de szemmel 
látható, hogy ez is a különleges föladat igényeinek köszönhet ő, s az új 
anyag nem rögzítődik az állandó szókincsbe, nem válik a kifejezéskészlet 
torzításra képes szerves elemévé. , 

Módosításaival, melyekkel az egyes szavaik megszokott alakját meg-
változtatja, a verselési szabályoknak igyekszik megfelelni: végetlenüZ, szü-
netlenül, sz őnyegji, vonásival. Rövidítései olykor modorosak: velőt hasz-
nál agy, illetve agyvelő  helyett, tekét földteke helyett. Más módosításai a 
szenvelgő  tetszelgés felé 'billentik a szavak hangulatát: „hullámzatos sötét 
hajam", „képzelem", „főmet". Finomkodásként hat levegő  helyén a lég: 
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„Hűs lesz a lég", és hangzatosabb a „ tölt kupa", mint a teli kupa, a 
„gyász -fán" keresettebb a keresztnél . Még a teljesen elfelejtett elízióra 
is akad itt példa: karnédjás. 

Ez az áttekintés a mellett bizonyít, hogy a költ ő  már ekkor tudatos 
művelője a nyelvnek, kísérletezik az új hatáslehet őségekkel. Sikere rész-
leges, mivel féQlábbal még az avult hagyomány talaján áll. 

A Négy fal között mondatszerkezeteire is az a világos áttekinthet ő-
ség, éles tagoltság jellemz ő , mint versszerkezeteire. Mondatai célra tör ők 
és többnyire rövid terjedelműek. A nagyfokú tömörítés és s űrítés ellenére 
értelmük mindig teljes, helyük az egész vers összefüggéseiben pontos. Lát-
hatóan már nem okoz nehézséget az ifjú költ ő  számára sem az a föladat, 
hogy mondatait az alkalmi hatás igényei szerint szerkessze. Szereti a na-
gyon rövid, néhány szavas, s őt egyszavas mondatokat: „Ma itt vagyok" — 
kezdi a Nosztalgiát, és másutt: „Tán most esik éppen ... Borzalom. (...) 
Meredten állok. És a hír elér ...” (Sürgöny) „Álmodtam ezt. (...) Rózsás 
tivornya volt" (Lidércnyomás). „Már itt vagyunk. Ez a pokoltorok" (Az 
ünnep elő tt). „Szegény tükör! (...) Ma várod őt. S olyan üres vagy" (A 
tükör). „Hajrá, ha birsz! Hadd nyögjön lenn a pálya" (A vészfék) „Az est 
leszáll. Fáradt szivem beteg" Lámpafény). „Az utca árnyán gubbasztok. 
Derül" (Holnap). „Az óra áll. És száll a pillanat" (Megállt az óra). „Fél-
tem. Fakó volt arcom s halavány" (Reminiscencia). „Ez itt kelet ... Hiába 
küzd nyugat" (Az Alföldön). A példák egész sorát idézhetnénk még, de va-
lódi értelmük, funkciójuk csak versek összefüggéseiben válna igazán ért-
hetővé. A kiragadott sorok talán mégis képesek megsejtetni, hogy ezekbe 
a rövid mondatokba a költ ő  többnyire valami indító fölhívást sűrít (A 
vészf ék), vagy a megidézett állapot, ítélet súlya növekszik meg az önálló 
teljesség révén (A tükör), kinyilatkoztatás-szerű  jelentőséget nyervén. Né-
mely esetben pedig a kimódoltan érzékeltetett izgalom tördelt lélegzetvé-
teleként hat e rövid mondatokra tagolt el őadás (Sürgöny, Az ünnep el őtt). 

A rövid mondatok — súlyos tömörségük révén — többnyire lassítják 
a versmenetet. Ha a mondanivaló úgy kívánja, Kosztolányi biztos érzék-
kel teszi elevenné, lendületessé mondatait. Ilyenkor csupa mozgás, film 
szerű  pergés hatását kelti. Az effajta hatást f őleg az igék halmozásával 
éri el. Például: „S a szikra, mint a puskacs ő  golyója, I Szivembe forog s 
fut, rohan felém" (Sürgöny). A hajdani élet sokoldalú teljességét eleveníti 
föl ebben a sorban: „Egykor mosolygott, sírt, haragra torzult" (Az árká-
dok alatt). Íme a zsibvásárélet zajlása: „Ki đsszejő  s mint holmi zsúr-
nál I Ásít, kacag, fitymál, nevet, Mellette jajgat a gyerek" (Budapest). 
Hasonló hatást ér el a főnevek, jelzők, határozók halmozásával: „A fánk 
puffadoz a zsírban, I Kácsa, csirke, pulyka fő  (...) Fénybe, ködbe, kéjbe. 
könybe, I Küzdve, nyögve és hörögve Villámtűzbe kél az est" (Ó-Budán). 
„Sodrott kötél, szivattyu, csáklya, balta I Dereng a fáklyafényes z űrzavar-
ba" (Tűz). 

Más esetben e módszerrel nem a mozgalmasságot, hanem szintén 
a mondat súlyát növeli. Érdekes, hogy ezekben az esetekben néha allite-
ráció is közremunkál a mély tagolásban s az így keletkez ő  erős hangsú-
lyokban. Például: ;,S én hallgatom fáradt szivem verését I Merengve mé-
lán, gondtalan" (Erdőben). „S nagy, barna, bámuló szemed I Nehézkesen, 
királyi gőggel Reánk mered" (Ük-anyám). Alliteráció nélküli példa: „S 
mi szívszorongva és mosolyogva I Könnyezve bámulunk reád ..." (Egy 
örülthöz) 

Az induló Kosztolányi nem kedveli a hosszú mondatokat. Ez els ő  
pillanatra meglepő, mivel az indulatiság általában gáttalan áradásra kész-
teti: szeszélyes mondatalakzatokat, többszörös alárendelést teremtve. Amit 
Kosztolányi indulatainak természetéről, fortissimóinak akártságaról, szín-
padiás voltáról mondtunk, az mondatszerkezeteiben is kiütközik. Soha-
sem bántó formában, de a rutin m űködését itt is nyomon kísérhetjük. 
Már az maga feltűnő, hogy e nagynak tetsző  szenvedélyesség csak oly 
ritkán töri át a versmondatot. E rengeteg versben jóformán alig talá-
lunk enjambement-t. Legmerészebb az az eljárása, mikor a határozót el-
választja az állítmánytól: „a vén bronzcsésze a szobánkba I Szétszórta a 
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rózsás, szelíd aranyt" (Lámpafény I.). Vagy: „bágyatag niosodylyal Nézhet . 
ma már e változás-világra, Hol fogcsikorgatva, lázadozva, sírva, I Nevet-
ve s elfuladva küzködünk mi" (Az árkádok alatt). A gyakori rövid sorokon, 
ha néha mégis át kell lépnie a mondatnak, a költ ő  mindig úgy tudja intéz-
ni ezt, hogy a szólamokat ne bontsa meg, s lehet őleg kötőszóval kapcsolja. 
Ismeretes, hogy Ady és Babits sokkal merészebb a mondatformálásban, 
bár az Új versek Adyja nem kedveli az áthajlásokat. Nála a mondat más 
tulajdonságok — újfajta ritmus, inverziók, roppant tömörség, dramatikus 
tagoltság — révén kap újszerű  varázst. Babits már első  kötetében szétvá-
lasztja az igét az igeköt ő től, a jelzőt a jelzett szótól: „Te is vesd I el restsé-
gednek ónsulyu köntösét" (In Horatium). Ilyesfajta példa az idegesebb, fi-
nomabb rezzenésű  Babits-versekben is kevés akad, Juhász Gyulánál még 
kevesebb, Tóth Árpád pedig ekkor — 1907-ben — kezdi megjelentetni köl-
teményeit. Úgy látszik, hogy Kosztolányi és 'barátai a színvonalas verselés 
kritériumának tartják egyel őre a szabatos, bontatlan versmondatot. Kosz-
tolányi verselési szempontjai egészen iskolásak. Nemcsak az áthajilások, 
de az inverziók tekintetében is nagyon tartózkodó. Ha mégis él velük, azt 
a szórendnél is nagyobb tekintély, a ritmus és a rím érdekében teszi: 

Olyan fehér vagy, mint a hósík, 
A végtelenbe elvesz ő  .. . 

Árnyas hajadba ringatózik 
Egy tünde liliom-mez ő . 

(Egy orosz leányhoz) 

Másutt a dallamos anapesztus kívánja az inverziót: „És várja a csen-
det, az álmotadót" (Hervadt kertben). 

A Négy fal között mondatai nem simulnak szorosan a költő  belső  
forrongásának mozzanataihoz. Vagy a forrongás nem olyan nagyon gátta-
lan, vagy az intellektus, illetve a formaösztön er ős. E két lehetőség nem 
zárja ki egymást; Kosztolányi esetében másutt is (láttuk együttes közrem ű-
kö.désüket. Már az gyanút ébreszt, hogy ezek a mondatok olyan nagyon 
szabatosak, egyszerűen, világosan tagoltak, hogy áthajlásaik többnyire 
szólamhatárra esnek, s köt őszóval kapcsolódnak. Ha tüzetesebben meg-
nézzük ezeket a kapcsolásokat, érdekes tanulságokhoz jutunk. íme né-
hány példa: 

Állnak komor homlokkal, bús csoportba, 
Mint elfogott nemes vadállatok 

S birkóznak a valóval fogcsikorgva 
És ajkukon vad fájdalom dadog. 

(A gyilkosok) 

Álom fog át ... És látom az anyám, 
Némán ül a sz űz, hófehér Szobába. 
A gyertya ég és vár a párna rám 
És sír a pergő, gyöngyöz ő  szonáta. 

(Clementi-szonáta) 

A kéményekb ől füst nem göngyölög, 
Szundítanak a kutyák a fák mögött, 
Sejtelmesen susognak a sötét fák. 

És senkisem tud a ház asszonyáról. 

(Néma ház) 

Vagy: 

Vagy: 
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E példák alapján nyilvánvaló az összetétel mellérendel ő  jellenge. A 
kapcsolás azonban sokkal lazább, mint a mellérendelő  mondatokban álta-
lában lenni szokott. Az és, illetve s kötőszó akár el is maradhatna. Ma-
gyarázatul az impresszionista-szimbolista látás és szerkesztés ismérvei 
kívánkoznának ide. A CZementi-szonáta elmosódó, érzelmes, intim hangu-
iatisága is emellett szólna. A másik két példa azonban más okot sejtet. Az 
összekapcsolás mindhárom esetben valami közös tárgy, személy vagy álla-
pot vonásait fűzi egybe. E mögül az összefüggés mögül azonban hiányzik 
a tárgyias látás folyamatossága, hézagtalansága, illetve a látomás egysége. 
Inkább arról van szó, hogy az érzékeny képzeletben alkalomszer űen fel-
ötlő  ihlet által sugallt és átszínezett képeket kell itt a költ őnek az elkép-
zelt vers egységébe állítania. Ezért van itt annyi sor eleji és meg s. És 
ezért tud rendezett és szabatos lenni. Nem valami puritán hajlam eredmé-
nye ez a sok rövid mondat és élesen elkülönülő  mellérendelés, hanem a 
verset soronként építő  értelem fölényes intéző  erejének műve. Bár a tel 
jes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Arany János és a parnasszisták 
példájára s eredendő  hajlamai jóvoltából Kosztolányi a ziláltság és ku-
szaság fölött — bármily erőt igényelt is ez —. uralkodni törekszik. 

Az immár ötéves versírói és fordítói gyakorlat id ős költők tudására 
emlékeztető  verselőkészséggé formálják az ifjú Kosztolányi kit űnő  ver-
selőérzékét. A korai rutin működésének föltételezése nélkül értetlenül áll-
nánk a költői technika több jellemzője előtt. A mellérendelő  mondatok 
gyakoriságán túl, még inkább magyarázatunk mellett szól az a tény, hogy 
a Négy fal közöttnek alig van strófája, melynek vége ne lenne egyben 
mondathatár is. Pedig több tercina és sok szonett van ebben a kötetben, 
és ismeretes, hogy a tercina. egybef űződő  rímláncolata vagy a szonett szi-
gorú képlete próbára teszi a költ őt, ha arra törekszik, hogy a verselési és 
mondathatárok egybeessenek. Továbbá több rövid sorú, három- és négy 
soros strófákból álló vers található ebben a kötetben, olykor komplikált 
belső  renddel (például Az Üllői-úti fákhoz), de a mondatok ezekben sem 
lépik át a strófák határait. Ez a föltűnő  siker ismét a vers részletek sze-
rint való kimunkálásának, a mondanivaló alkalmazkodóképességének áru 
lója. Ennek nem mondanak ellent azok a költemények sem, melyekben 
hat, nyolc, sőt húsz soron át fejlik egyetlen mondat. Mert ezekben az 
esetekben egyrészt terjedelmes szakaszokat létesít, ami kényelmes kere-
tet biztosít a hosszú mondatnak, másrészt e hosszú mondatokat éles bel-
ső  tagolással osztja önálló értékű  egységekre (például A. gyászmenet j ő). 

A világos tagoltságot pontos, szinte szájbarágó központozás segíti. 
Nagyon gyakoriak az eligazító kett őspontok: „Téged dalollak: vasderekú 
lator!" (A' bal latorhoz) „És összeomlik mindenem: Én felkiáltok: — Gy ő-
zelem!" (Győzelem) A titkokat sejtető  lezárulást három pont jelzi: „Me-
redten állok. És a hír elér ..." (Sürgöny) „Az óra :áll, mindig hat óra 
van ..." (Megállt az óra) „Ez itt kelet ..." (Az Alföldön) „S egyszer meg-
áll 'az ablakod alatt .." (A holtak vonatja) A példákat itt is szaporíthat-
nánk. Gyakran szinte hivalkodóan figyelmeztet a vers mondanivalójára. 
Lfjú költők ismert tulajdonsága ez: félnek, hogy a közönséges halandók 
nem értik meg egyébként az ő  különleges gondolataikat, megoldásaik 
mély értelmét, jelentőségét. A hatás keresesében oly mohó Kosztolányira 
mindez különösen jellemző . 

Möndataink verbális jellegük mellett másik legszembet űnőbb voná-
sa a fölszólító, parancsoló és felkiáltó mód gyakorisága. A felkiáltójelek 
első  látásra jelzik azt a mohó 'aktivitást, melyr ől oly gyakran kellett szól-
nunk. Az e versekben formát ölt ő  viszonyra jellemző, hogy a költő  álta-
lában valakihez intézi szavait. Kell neki ez az egyes vagy többes második 
személy, a valaki vagy valakik, hagy belső  nyugtalanságát: akaratát, vá-
gyát nekiszegezve életszerűbb, feszültebb lehesen ez a dinamizmus. A 
tevékenység, vágya leginkább a felszólító mondatokban: nyilatkozhat meg. 
Például: „Hajrá, zenét, őrséget erre, I Hátráljatok, ti sorfalak!" (Egy 
őrülthöz) A vészt ék egész első  szakasza fölszólító mondatokból áll: „Haj-
rá, ha birsz! Hadd nyögjön lenn a pálya, I Hadd búgjon a síp, f őj jön a 
kazánt I Hadd folyjon a mozdonynak tűzi fája! I A gőzcsapot hagyd köny 
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nyedén s lazán!" Ime a Gyorstűz egy sora: „Tűz! Tűz! — Tüzelnek. — Tűz! 
— S most szól: Elég!" Természetesen vannak mérsékeltebb fiöllszólítások, 
de ezek is mind a szubjektum követel ődző  nyugtalanságára vallanak. 

Ugyancsak gyakoriak a felkiáltó mondatok. Például: „Oh én fehér 
sírboltom, tiszta csönd! ..." ,,Keblem vörös: ó megsebeztek!" (Bölcsesség) 
„Ó óriási kéj szabad varázsa!" (Szabadság) „á ciprusok hűs éjszakája!" 
(Búcsú) 

. Még jellegzetesebbek azok a felkiáltójellel zárt mondatok, melyek 
módjukat .illetően nem is felszóllítók, nem is felkiáltók. Ezeknél a felkiál-
tójel, hasonlóan a három ponthoz, szintén a mondat mélyebb értelmére, 
vélt jelentőségére igyekszik figyelmeztetni. Ezekben a mondatokban való-
ban fölfokozottabb az érzelem, s .ezek a sorok kétségkívül legsúlyosabb 
sorai a versnek vagy a versrészletnek. Például: „Nekem nincs semmim e 
tekén!" (A komédiás dala) Az őrültnek így hódol a vers végén: „Ints és 
ha kell, én meghalok! I Én, én, a bölcs ... én, én a költ ő  ... I Eső  komoly 
alattvalód!" (Egy őrülthöz) Vagy: „Téged dalollak: vasderekú lator!" (A 
bal latorhoz) „Az ég legyen tivéletek, I Üllői-úti fák!" (Az Üllő i-úti fákhoz) 
.„S ti hirdetnételk, társatok halott ... I Testvéreim, száguldó csillagok!” 
(A csillagokhoz V.) 

(Befejezése következő  számunkban) 
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GUELMINO SÁNDOR 

BITEF - MINTHA NEM IS LETT VOLNA 
JEGYZETEK A 19. BELGRADI NEMEZTKöZI SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ 
KAPCSÁN 

Ha egy kritikus vagy potenciális, de gyakorlott színházi néz ő  kellőképpen 
dörzsölt és tapasztalt a fesztiváli el őzeteseket, reklámokat illetően, ezen-
kívül rendelkezik némi világszínházi tájékozottsággal, nem hagyja magát 
egykönnyen rászedni, hanem mindenkor fenntartással fogadja a meghir-
detett repertoárokat. Hiszen tudvalev ő, hogy a színházi. fesztivál is üzlet, . 

még ha dotált és a világ legkevésbé jövedelmező  üzlete is. Viszont mégis-
csak üzlet abból a szempontból, hogy önnön egzisztálását, fennmaradását 
kívánja továbbra is biztosítani. Hát még ha magasabb érdek, mint a 
BITEF esetében, az ország és a főváros nemzetközi kulturális hitele, ha-
gyománya fűződik hozzá. Márpedig hangzatos nevek, rangos el őadások 
híján a szervez ők gyakorta kényszerülnek hangzatos reklámokra, melyek 
egyenes arányban túlozzák el a jelentéktelen társulatok jelentékenysé-
gét. Olcsó fogás volna most részünkről a 19. BITEF lezártával a kudar-
cokat sorolni, felidézni ezeknek az el őadásoknak bombasztikus előzeteseit 
s ráolvasni a szervez ők fejére megalapozatlan kijelentéseiket. 

Való igaz, hogy a fesztivál idei programja — nevek, címek és közre-
működők alapján — szolid rendezvénynek ígérkezett. A berlini Deutsches 
Theater Alexandar Lang rendez ővel, a New York-i La Mamma, szerepl ő i 
között a Living atyjával, Julien Beckkel, aztán a;párizsi Theatre National 
de Chaillot új igazgató-főrendezőjével, Antoine Vitezzel, végezetül pedig a 
moszkvai Taganka Színház, élén régi ismer ősünkkel, Anatolij Efrosszal 
napjaink egyik legmarkánsabb rendezőjével, aki régi színházában, a Ma-
laja Bronnajában BITEF-nagydíjat kapott Don Juan-előadásáért. Nagyjá-

1b61 ez volna a fesztivál „klasszikus" vonulata, míg az antiklasszikusként 
emlegetett sorban találhatjuk a londoni Trickster Theatre Companyt, a 
szereplőinek identitását is titkoló ljubljanai iGlediš če Sester Scipion Na-
sicét, a torontói Necessary Angel Theatre Companyt és a heidelbergi The-
ater der Stadt mozgásszínház társulatát. Sajnos, a meghirdetett és talán 
a legnagyobb érdeklődéssel várt produkciók közül a La Mamma fellépése 
elmaradt, mert közvetlenül az európai turné el őtt Julién Beck, az avant-
gárd egyik apostola megbetegedett és így kénytelenek voltak lemondani 
a vendégszereplést. Aztán megérkezett Belgrádba is a szomorú hír, hogy 
épp azon a napon, amikor Becknek f ővárosunkban kellett volna fellépnie, 
a radikális színházi reformer, aki annak idején a Judith Malinával együtt 
megteremtette a Living Theatre-t és már az els ő  BITEFen nagydíjas lett 
Antigoné-előadásával, megadta magát súlyos betegségének és örökre el-
búcsúzott a rivaldafénytől. A Száva Központban összegy űlt több ezer néző  
a franciák előadása előtt értesült Beck haláláról. Felállással és egyperces 
néma csenddel elbúcsúzott t őle, adózott végső  tisztelettel annak az em-
bernek, aki tudatosan támadta a fogyasztói társadalom színházeszményét, 
formabontó színházával az elavult m űvészetet és társadalmat egyaránt 
kívánta lerombolni. 

Ilyenformán az egyik kiszemelt el őadás már ugrott, s helyette újat 
nem iktattam belgrádi programomba. Mert, mint arra bevezet ő  soraim-
ban utaltam, az előző  évek tapasztalatain okulva, idén is alaposan szelek-
táltam a bemutatók között, mit érdemes megnézni, melyik el őadást iktas-
sam ki minimális lelkiismeret-furdalás nélkül. Így aztán, bár komplett 
képet közvetlenül nem alakíthattam ki magamnak a fesztiválról, a külön-
böző  újságokban megjelent kritikák sugallatából következtettem, hogy vá-
lasztásommal nem vesztettem sokat, s hogy ekkor, amikor az úgynevezett 
klasszikus szárny került érdeklődésem középpontjába, valójában a 19. 
BITEF jelentősebb produkcióit felöleltem. 
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Néha apró, mégis izgalmas szellemi játékot jelent a fesztiváli mot-
tó, kibontása, megfejtése, továbbgondolása. Legkevésbé persze azért, hogy 
a rendezvény befejeztével számon kérjük az ígéreteket. Ahhoz, hogy a 
BITEF tükrében szemléljük és megítéljük a világszínházi vagy legalábbis 
az európai színházi tendenciákat, túl naivnak kellene lennünk, ebb ől a 
gyermekbetegségből már kigyógyultunk. Az természetszer ű, hogy a BITEF 
nem kíván a nancyi fesztivál utórezgése lenni, még akkor se, ha egy peri-
ódusban közös igazgatójuk van; a Nemzetek Színháza is struktúrájában 
másfajta rendezvény, tehát megkíséreljük évr ől évre Belgrádba hívni az 
Új irányzatok képvisel őit, hirdetve, hogy a BITEF egyszerűen a korszerű  
színház szemléje. Posztavantgárd, neoromantika és minden más címke, 
elnevezés valójában csak kísérlet arra, hogy definiáljuk a felfedezhet ő  
színházi mozgásokat abban az esetben is, ha azok a világszínházra .vonat-
koztatóan sose lesznek általános érvény űek. A szelektorok szabad meg-
győződéséből születnek a mottók, jobbára a belgrádi repertoárból, tehát 
a BITEF-válogatásbál eredően. Klasszika és antiklaszika 85 címmel hir-
dették meg az idei műsort, kifejtve, hogy e két egymással ellentétes, még-
is közös érintkezési pontokkal rendelkez ő  folyamat determinálja a jelen 
színházi kísérleteit. A klasszikus szárny új formanyelven, korszer ű  szín-
házi eszközök és gondolkodásmód birtokában kísérli meg az ismert klasz-
szikus műveket újrafogalmazni, az antiklasszikus vonulatba tartozók pedig 
a maguk „antilliterális, antiverbális" színházeszményének körében sajá-
tos polémiát folytatnak az előző  avantgárd nemzedék törekvéseivel, ered-
ményeivel. Azonnal le kell szögeznünk azonban, hogy magányos, egymás-
tól elszigetelt kísérletekr ől van szó, melyek csupán részletkérdésekben 
tudnak vitázni a korábbi experimentumokkal, leginkább vérszegény rész-
leteredményeket mutatnak fel, már látott és megért formákon belül, s 
évek óta nincs egy radikálisan új esztétikát, formanyelvet, nem utolsó-
sorban ideológiát magában hordozó áramlat a színházban, s ennek meg-
felelően a BITEF-en sem: Csupán zárójelben jegyezzük meg immár, hi-
szen néhány évre visszamen ően jó néhányszor kifejtettük, a belgrádi szín-
házi .szemle a maga szerény anyagi lehet őségeivel, amikor a vágyak és le-
hetőségek érősen elkülönülnek, jobb, izgalmasabb programot nem is kí-
nálhatott fel. 

A klasszikus vonulat el őadásainak nagy dilemmáját eközben az új-
szerűség és korszerűség, illetve az újszerűség vagy korszerűség kérdése 
képezte. Brecht méltán elfeledett darabja, A gömbfej űek s a csúcsfej űek, 
avagy gazdag a gazdagnak barátja, mellyel a 19. BITEF startolt, a brechti 
színjátszás hagyományaival történő  szakítás jegyében készült, mondhatni 
újszerű  interpretálást jelent, de erősen vitatható a korszer űsége, még in-
kább aktualitása, hiszen napjainkra már közhellyé süllyedt tézist variál. 
A harmincas évek elején íródott darab saját idejében bátor kiállást jelen-
tett, egyenesen figyelmeztetett a hitleri fasiszta ideológia veszélyeire, ern-
bertelenségére, mi több prófétikus jóslatnak bizonyult a kés őbb kirob-
bantott világháborúval kapcsolatban. Csakhogy ez a tézis és mementó 
fél századdal ezelőtt, abban a történelmi pillanatban volt aktuális, se 
előbb, se később; a darab maga -- megfosztva id őszerűségétől — romlé-
kony konstrukciónak bizonyult. Amikor Lang rendez ő  kezébe vette, hogy 
leporolja, mégis úgy rémlett neki, elérkezett az id ő  újrafelfedezésére, 
hiszen — mint írja — „a darab ma is megdöbbent ő , mert úgyanúgy kell 
aggódnunk a békéért és harcolni érte, mint annak idején". Ekkora általá-
nosításból azonban nehéz korszerű  és aktuális mondanivalójú előadást 
lepárolni. Ismét beigazolódtak Arthur Miller szavai a dráma maradandósá-
gáról, miszerint „minden dráma els ősorban lélektani kordokumentum, ko-
rának tükre, s csak azután műalkotás. Sok mű  éppen korhoz kötöttsége 
miatt válik érdektelenné a kés őbbi kórok számára ... Az idők azonban 
gyorsan változnak, és semmit sem nehezebb emlékezetünkben tartani — 
hát még továbbadni a következ ő  nemzedéknek —, mint egy letűnt korszak 
élményét. Egy új korszaknak végül is csak archetipikus jellemek és em-
beri kapcsolatok adhatók tovább, ha továbbadható egyáltalán valami". 
Brecht darabjában ilyen jellemek és kapcsolatok szinte nem léteznek, s a 
berliniek körbeépített cirkuszi porondján száguldó játék — a helyenként 
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feldúsított modernizálási törekvésekkel együtt — legfeljebb újszer űen, 
de érdektelenül hatott. 

Hasonló sorsra jutott Victor Hugo Lucrezia Borgiája is Antoine Vitez 
éjszakai látomásában. Romantikus sorstragédia a lélek legmélyebb fer-
tőivel, egy méregkeverő, vérfertőző  asszony anyai érzelmeiről és azok 
megsebzeséről. Mi újat lehet mondani a darabbal és a témával? Vitez a 
„hogyan"-t választotta. Lecsupaszította a színpadot, melyet fekete vászon 
ba öltöztetett körös-körül. Jobbról-balról negyven-negyven reflektor világí-
totta meg, illetve nem világította, hanem állandó félhomályban tartotta a 
színteret. Sötét, fényvisszaverő  színpad, padlója a néz őtér felé lejtett (Yannis 
Kakkos tervezése), ezen a síkos és bizonytalan talajon, mintegy a törté-
nelem színpadán, feszültek egymásnak az ellentétes er ők; aki vesztett. 
menthetetlenül .legurult a néz őtér felé kiképzett árokba, a még sötétebb 
sötétségbe. A neoromantikus színházi hullán szép el őadáspéldányát pre-
zentálta a francia társulat, de a mai néz őtől oly távoli problémát boncol-
gat, olyannyira csak a látvány egyszer űsége és egyben csodálatossága ra-
gad meg, hogy az üresség kongását csak a varázs elt űntével érzékeljük. A 
sötét erők mechanizmusának működése minden tisztaságot tönkretesz, 
lehetetlen kibontakozni a hurokból, hiszen minden egyes úton járó h ős 
eleve tragédiára determinált, szuggerálja az el őadás. Ugyanakkor a gaz-
ság vetélkedésében is el kell buknia annak, akiben egyetlen emberi érzés 
is felbukkan. 

A legtöbbet ezen a fesztiválon a Taganka Színház régen beígért ven-
dégszereplését ől vártunk, elsősorban pedig az Anatolij Efrosz által ren-
dezett két klasszikus, Gorkij meg Csehov műveinek színpadra állításától. 
Szép emlék élt bennünk a Ljubimov vezette Tagankáról, kíváncsiak vol-
tunk, vajon Efrosz milyen irányba indította a talán legjobb szovjet szín-
házat. Tudvalevő, hogy a Cseresznyéskertet már régebben, mintegy évti-
zede rendezte vendégként, s akkortájt minden Moszkvából érkez ő  színhá-
zi szakember elragadtatással beszélt róla, újszer űségéről, értelmezésének 
modernségéről, arról, hogy Efrosz elhagyta a hagyományos Csehov-játszás 
útjait s egy merőben más szemléletet foganatosított meg. Azt is tudtuk, 
hogy a Tagankán főredezőként épp a gorkiji Éjjeli menedékhely volt tri-
umfális bemutatkozása. E két el őadáson kívül a moszkvaiak még Szvet-
lana Alekszijevics A háborúnak nincs női arca című  drámáját mutatták 
be fővárosunkban. 

Nos, az efroszi triptichon els ő  része meglehetősen hidegen hagyta a 
belgrádi közönséget. Gorkij darabja, melyről sokáig a naturalista dráma 
műfajában értekeztek, kés őbb pedig egyre többet és többen vitatkoztak 
besorolásának lehet őségéről és mivoltáról, Efrosznál nemcsak a félrećsú. 
szott életek minitragédiájának sorozata, hanem- általában az emberi éle-

- tek összességének, a nagy É-vel írható Élet nyomorúságának tablója. Sze-
replői, társadalmi rétegektől függetlenül, legyenek bár a lét perifériáján, 
vagy valamivel beljebb, de sohasem a tartalmas élet közelében, kisszer ű-
ek, akik sodródnak a napok hordalékával, s a kezdetekt ől determináltak. 
Itt, ebben a' társadalomban, ebben a szerkezetben, ami meghatározza em-
beri létüket, elromlott valami. Utal erre az el őadásnyitó gyönyörű  muzsi-
ka is, mely egy idő  után eltorzul, disszonanciába vált, s ez a disszonancia 
folytatódik a darabban végig, mely, mint a 1'Humanité kritikusa írta, 
egyszerre csak kirobban; a hatalmas bérházdíszlet minden emeleti ablaka 
kitárul, s „beindul" az egymás mellé zsúfolt emberekr ől szóló „félresike-
rült" opera. Efrosz operai manírokkal is játszatja az Éjjeli menedékhe-
lyet, széles, közönség felé intézett szózatokkal, áriákkal, duókkal, tercet-
tekkel, kórussal. Hogy prózáról van szó, cseppet sem zavarja, végig inszisz-
tál az operai formákon, beállítástikon, a nagymonológokon, közben a háttér-
ből gyönyörű  operaáriákat szűr be aláfestésként. A társadalomból kihul-
lottak, kirekesztettek megdics őülése zajlik le színpadán, úgyhogy koncep-
cióját ezen a ponton mindenképpen el lehet fogadni, még akkor iás, ha a 
Gorkij-mű  tudatos humanitása, emberi arca, emberközelsége szenved kárt, 
mint például többek között Szatyin híres monológja az Emberr ől (Ember! 
Ez gyönyörű ! Ez büszkén ... hangzik!), hiszen az el őadás operai túlfűtött-
sége, túlságos intenzitása folytán az ária-monológ az átgondolt, átérzett 
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szövegmondás helyett lávaokádó lihegéssé torzult. Ugyanígy kárt szenve-
dett egyes szerepl ők, igaz, ritka, de néhol mégis intimebb szférájú viszo-
nya. Épp az elidegenített, operásított drámában azok a szerepl ők, színé-
szek arattak osztatlan sikert, akiket a rendezés kivételesen nem kom-
ponált bele túlságosan a magas h őfokú játékba, akik a maguk csendessé-
gével, tökéletes szerepátélésével emlékezetesen szép pillanatokat tudtak 
szerezni. A bajok azonban a dráma kulcsfigurájánál, Lukánál kezd ődnek. 
Efrosznál ugyanis kisebb jelent őségű  ez a szerep, Lukája a tablónak csak 
egy figurája, különc, aki csak abban különbözik a többi elsüllyedt egzisz-
tenciától, hogy képes még a távolságtartásra, hogy idegeit nem roncsolta 
össze az ital, a magány, a nyomor. Nem zökkenti ki nyugalmából. sem 
Kosztoljovék, a menedékhely-tulajdonosék sértegetése, még kevésbé Med-
vegyev rendőr gyanakvása, de ugyanakkor a tüd őbajos Anna szenvedése 
sem rendíti meg igazán. Mindenkihez van jó szava, de vigasztaló lódításai, 
megértése hivatásos, nem fakad lelkéb ől, inkább egyfajta misszionáriusi 
elkötelezettségb ől. Luka, a vándor, akiről nem tudni, honnan jött és hová 
tart, az író elképzelése és a hagyományos játék szerint hatvanéves, sok 
mindent megért, bölcs, aki egy csapásra központi figurává lesz a tolvajok, 
csavargók, kisemmizettek között, s akit tapasztalatánál, koránál fogva 

• azonnal tisztelettel öveznek a többiek. Luka az a vén bölcs, aki képes ne-
kik, legalább egy rövid időre visszaadni a reményt, aki segítő  szándékú 
hazugságaival könnyít lelkünkön. .Természetesen Gorkij maga is látta a 
megbékélést, až álmokba menekvést hirdet ők által ígért jövő  meddőségét, 
épp ezért is tagadja meg a Luka-féle tanokat, melyek kollektív boldogu-
lást nem ígérnek, hiszen nem ösztökélnek kollektív cselekvésre sem. Efrosz-
nál Luka figurája szinte megmagyarázhatatlan. Az elesetteknek illúziókat 
mesélő  vén. hazudozót nála kortalan színész játssza, nehéz megállapítani, 
hogy negyven- vagy ötvenéves, hiszen szikár, magas, jól borotvált, és az el ő -
adásban' hihetetlenül hangzik, mikor nála jóval id ősebbek — mivel sze-
repük így követeli — öregnek szólítják. Ez a Luka különben sem jár em-
berközelben. A haldokló Annának is — jelenete a Kaméliás hölgy, illetve a 
Traviata zárójelenetéhez hasonlatosan megrendezett -- fentr ől, magasból, 
szinte légüres téren át mond nyugtató szavakat, hiányzik az a közvetlenség, 
ami ezt a lelkes, gyámolító, vigasztaló hazug öreget kedvessé tehetné a 
menedékhely lakóinak szemében.. Hogy miért fentr ől? Illetve mit jelent 
a „fent" ebben az el őadásban? Nem tudni, szándékosan vagy puszta kény-
szerből, a Taganka díszlete itt Belgrádban — a moszkvai képekkel ellentét-
ben — csupasz vasrudakból összetákolt állványokból tev ődött össze. Hiány-
zott a háttér szürke fala, s úgy tetszett, mintha valamiféle építkezésen len-
nénk, ahol a felvonulási épületeken mozgó alakok egyipásnak átkiabálnak. 
Efrosz •Lukájának épp szerepe lényegét, hogy elfogadtatja magát a töb-
biekkel, hogy amíg közöttük van, addig vakon hisznek jóságos meséi-
ben, fellelkesülnek biztató szavai hallatán, hogy megbabonázza őket, nem 
tudjuk elhinni. Az a koncepció pedig, mely egyenrangú szerepl őkkel kí-
ván prózai operát teremteni az ingoványon, legfeljebb elüt ,a szokványos-
tól., de nem mélyíti el a darab jelentését. . 

Meglehet, szentségtörésnek t űnik, de a Cseresnyéskert bizonyos csa-
lódást okozott. Az idei programban elvihette ugyan a f ődíjat, Efrosz pedig 
kiérdemelhette a legjobb rendez őnek járó elismerést, mégis azt mondha-
tom, annak idején, amikor a BITEF-en letette névjegyét a Don Juannal, 
inventívebb alkotónak látszott. Saját feljegyzéseib ől tudjuk, hogy életében 
két író foglalkoztatta mélyebben, Moliére és Csehov. Egyik könyvét azzal 
a vággyal teli sóhajjal zárja, hogy meg kellene rendezni a Képzelt beteget 
és a Cseresnyéskertet. Íme, most láttuk a nagy analitikus Cseresznyéskert-
jét, hiszen a könyvbeli terv óta sok id ő  telt el. Mégis most jön a második 
merész kijelentés: már az előadás szünetében egyöntet űen állapította meg 
néhány újvidéki színházkedvelő, milyen nagy kár, hogy a Harag-féle Cse-
resznyeskert nem juthatott el soha a BITEF-re! Bizony, ha Efrosz régóta 
is kacérkodott azzal a gondolattal, hogy Csehovot Gorkij-stílusban rendezze 
meg, ha az Éjjeli menedékhelyhez hasonlóan sminkjétől megfosztott prózai 
operát rendezett is, kérdéses, hogy kísérlete túlmutat-e önmagán. El ő -
adásából egyértelműen kiderül, hogy a darabból egyetlenegy figura érde- 
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kelte ő t igazából: Ranyevszkaja alakja. Az ősi ház körülötte nyüzsgő , száj-
tátó, kéregető, törleszkedő  emberei csupán szükségszerű  körítés Ra-
nyevszkaja bels ő  drámájához. Megint csak vitatható koncepció, mely két-
ségkívül leegyszerűsíti a pusztulásra ítélt régi világba kapaszkodó emberek 
komplexebb viszonyrendszerét, az egzisztenciák hajótörését, hiszen hozzájuk 
túlságosan kegyetlen Efrosz, egy-egy színre, egy-egy jellemvonásra szegé-
nyíti a karaktereket. Efrosz rendezése nem arról beszél, hogy milyen csú-
nyán bánik el az élet a múltba tekint ő  nemzedékkel, nem is a Sztanyisz-
lavszkij-féle „orosz élet tragédiáját" fejleszti tovább, nem folytatja a Me-
jerhold által létrehozott interpretációt, a groteszk komédiát, hanem a 
barrault-i úton indul tovább, aki 1958-ban, az Odeon színpadán rendezte 
meg a darabot, aki szerint Csehov hattyúdalának minden cselekménye 
az élet lassú folyását érzékelteti, s akinek „sikerült drámai tartalommal és 
feszültséggel megtölteni az elperg ő  időnek, az életnek minden egyes per-
cét". Ő  látta meg, hogy a darab középpontjában egy szinte szemérmetle-
nül közvetlen és vonzó nőalak áll. Ez pedig Ranyevszkaja. Efrosz a leg-
apróbb részletekbe merülve tanulmányozza, miként viselkedik f őszerep-
lője, aki Párizsból, egy zajló életb ől kikapcsolódni tér haza, de a megszé-
pítő  emlékezet boldog otthona helyett sivár, céltalan élet ű  emberek pusz-
tuló világába jut vissza. Ez a cseresznyéskert, ez az otthon már nem a 
régi, a változó idők szele lebegteti függönyeit, s az id őből kihullott embe-
rekkel, akik annyira tehetetlenek, hogy önmagukat sem képesek megmen-
teni, Ranyevszkaja nem tud mit kezdeni: se ereje, se kedve feltartóztat-
ni a katasztrófát. Nincs értelme szembeszegülni a változó id ők farkastör-
vényeivel, ezért nem foglalkozik komolyabban Lopahin ajánlatával, hogy 
parcellázzák fel a földet; ezt a cseresznyéskertet, ezt a let űnő  világot meg-
menteni nem lehet, legfeljebb beletör ődni a dolgok folyásába és fájdalmas 
emlékként mindhalálig magunkban hordozni. És menekülni, menekülni 
erről a pusztuló tájról. A. Demidova az intellektuális és mélyen szenzibilis 
színészi alakítás csodáját teremtette meg a színpadon, a 19. BITEF meg-
határozó egyénisége tudott lenni. Mindett ől függetlenül az előadásból épp 
a meghatározó atmoszféra hiányzott, a felpergetett ritmusú cselekmény-
ben egymást hajszolták a szituációk, teljes emberi sorsok viszont —mint a 
jó emlékezetű  Harag György újvidéki rendezésében — nem rajzolódnak ki 
Efrosz Cseresznyéskertje láttán — ismételjük — úgy hisszük, nagy igaz-
ságtalanság történt az egykori Harag-produkcióval. A nagyvilág és a szín-
háztörténet lett szegényebb, mert azt a rendezést a szakma nem ismerhet-
te meg szélesebb körben. 

És most mi a teendő? Semmi. A fesztivál elmúlt, s mint minden 
esztendőben, marad a várakozás, hogy a jöv ő  évi, ez esetben a jubileumi 
BITEF színvonalasabb, élményekben gazdagabb lesz. 
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CSORDÁS MIHÁLY 

EGY ZAVARBA EJTŐ  MANIFESZTÁCIÓ 
A SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ ÉVADNYITÓ ELŐADÁSÁRÓL 

A dolog természetéhez tartozik, hogy minden új színházi esemény — ha 
valóban és igazán új — felbolygassa a kedélyeket, vitára serkentse a szak-
embereket és rajongókat, elindítson valami kikristályosodási folyamatot, 
közelebb vigyen bennünket más eredményekhez is. 

A Madách-kommentárok címet viselő  tipikusan rendezői előadás(so-
rozat) olyan alkotás, amely már elnevezésével felmenti magát minden vád 
alól, meghiúsít minden számonkérést. De hát minek • is vádolni, amikor 
elég a látottakat elemeznünk, vizsgálnunk? Mire föl kérhetjük számon 
például a madáchi művet egy olyan produkciótól, amely tulajdonképpen 
a kommentár igényével lép fel? S valóban: kommentál. Mindenhez, leg-
főképpen pedig mai életünkhöz hozzáfűz valamit, értelmez, bemutat, hoz-
zászól 

 kellett hát Madách és nevezetes alkotása, Az ember tragédiája 
Ristićnek? Kellett ürügyként vagy alkalomként az óriási vállalkozáshoz: 
úgy elmondani sokat, nagyon sokat e táj emberének az életér ől, hogy köz-
ben látvánnyá transzponáljuk a világát. E makravilág egyedülálló és sa-
játságos színhelye az éppen most kiépített szabadkai városközpont a 
pompás szökőkúttal, amely — pletykáljon bárki bármit róla — csodá-
latosan szép a tér fölé szökken ő  vízsugaraival, gömbölyded idomaival, a 
szecessziós művelődési otthonnal (egykori városházával) és zsinagógával. 
Ezek csodájára járnak a hozzáért ők és a turisták. 

A nagy ristići manifesztáció lezajlása után — közben azt veszi észre 
az ember, hogy itt is, ott is improvizálnak, kapásból oldják meg a -  leg-
bonyolultabb helyzeteket — döbben rá a szerencsés résztvev ő , hogy tu-
lajdonképpen egy nagy-nagy gonddal el őkészített, minden részletében ki-
munkált tömegrendezvénynek volt akarva-akaratlanul a résztvev ője és 
tanúja. 

A gyanútlan néző  felkapja erre a fejét: méghogy résztvev ője! Mibe 
rángathattak bele, ha meg sem szólaltam a változó színhelyeken: a szín-
házban, a színház udvarában, a -város f őterén, a régi városházán és a 
zsinagógában? — kérdezi csodálkozva. Ezen az öt el őadáson, amelyeket 
— teljességgel helytálló koncepcióján belül — Ljubiša Risti ć  egy szokat-
lan színházi este eseményeiként fűzött egybe, valóban igen függetlenül 
Madách Imre remekművétől, de mégis hozzá kapcsolódva a társgondolkodó 
minőségében. 

Ha — a pontosság kedvéért — ezek után meghatározni szeretnénk a 
Madách-kommentárok műfaját, csak ilyesmit mondhatunk: színházi ma-
nifesztáció, amely sokfelé mutat utalásaival, látványosságaival, a városhá-
zán felsorakoztatott képeivel. Ebbe a manifesztációba beleférnek a tüzes 
lakodalmi jelenetek, a misztikus víziók, a remekül szórakoztató modern 
táncok, a hús-vér elevenség ű  tevével és lovakkal, valamint a színen 
futkározó valódi személygépkocsikkal lebonyolított jelképes értelm ű  ré-
szek is. Célja, mint minden hasonló rendezvénynek: értékeinkre, művé-
szi és szellemi kincseinkre irányítani a figyelmet. 

Ha egyszerűsíteni akarnánk, azt is mondhatnók, hogy nem más ez 
a manifesztáció, mint összegezése, szintézise mindannak, akik vagyunk, 
amivel rendelkezünk. Összessége mindannak, amit ez idáig eljátszottak eb-
ben a színházban; kimondása mindannak, amit ez idáig itt kimondtak. 
Valóságos műsor, amelyben a rendez ő  megmutatja a közönségnek újabb 
ténykedésének színhelyét, a most ocsúdó, önnön értékeire döbben ő  régi 
várost: Szabadkát. Ekként szöv ődik eggyé ebben a monumentális produk-
cióban művésze-t és mindennapi élet, kollektív teljesítmény és egyéni 
eredmény. 
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Ristić  sokat, nagyon sokat markol ezzel a rendhagyó rendezvényévei: 
úgy részesít esztétikai élményben bennünket, hogy mellette az idegenve-
zető, a művészettörténész, a muzeológus szerepét is önkéntesen -vállalja 
és eljátssza. Közben pedig parodizál, felrúgja a konvenciókat. Lényegében: 
öntörvényű  manifesztációt rendez, amely zavarba ejti ugyan a közönséget, 
de amely ki is józanítja aztán. 

Miért is tartjuk találónak a rendez őnek azt a megoldását, hogy öt 
színhelyen bonyolítja produkciójának cselekményét? 

Mert megszületésének első  pillanatától eggyé olvasztja környezetével 
ezt a rendezvényt, szinte szétterjeszti a színház épületén, s ha lehetne, 
bizonyára terjesztené a városon kívülre is. Az összeállítás egyik — leg-
látványosabb — előadása Szabadka gyönyörűséges főterén folyik le, a 
város minden lakójának szeme láttára. Ehhez — a sorrendben második — 
felvonáshoz nem kell jegy, csupán a részvétel, a jelenlét. Ez ugyanis az 
egész városnak a történése, s minden egyébbel együtt része az életünk-
nek. Különösen -így, hogy a rendez ő  életképekkel tűzdelte tele, s meg-
tekintésükért jócskán meggyalogoltatta a nagyérdem űt. 

A látvány adott hát mindenki számára, a kellemes szabadkai este 
eseményévé lett: a szök őkút égbe szökkenő  vízsugarai alatt fejezik le 
Dantont, és ölnek meg egy bűnös szerelembe esett szaúd-arábiai hercegn ő t, 
rabolják el a Vörös Brigádok és a Bader—Meinhof terrorista szervezet 
tagjai nagy gépkocsirohangálás közepette Aldo Morót, bontakozik ki egy 
elsöprő  erejű  tüntetés, és lejtenek szemet gyönyörködtet ő  táncot a cso-
dálatos ügyességű  és testű  lányok, akikhez ez a mind hidegebbre forduló 
ősz nemigen kedves. 

A darab sok-sok üzenete közül ez tehát a leghangsúlyosabb: e ren-
dezvény keretébe fogott milliónyi érték mindenkinek szól, mindenkiért 
van. Nemcsak azokhoz és azokért, akik a nagy tülekedésben jegyhez ju-
tottak. igy hát akár jellemezhetjük is a Madách-kommentárok című  pro-
dukciót: életes, önfeledt játék mindenkinek. S mint minden játék, ez is 
arra csábítja a szemlél őt: maga is beleelegyedjen, részesévé váljon. 

A Madách-kommentárokkal Ljubiša Ristić . bebizonyította, hogy ké-
pes kapcsolatot teremteni színházának környezetével. És színháza els ő  tet-
teként örömmel fogadhatjuk e produkciót, azzal a fenntartással, hogy a 
többi nem készül egy kaptafára vele. Mert legf őbb értékét éppen 'eredeti-
sége, különössége adja, s e tulajdonságokat sokszorosítani nem lehet. 

A szökőkút ölelésében megfogalmazódik egy álmodni mer ő  és tudó, 
vitathatatlanul zseniális rendez ő  víziója: újraélése a múltnak, élése a 
jelennek és elképzelése a jöv őnek, úgy, hogy annak a nagy írónak a drá-
májával folytatunk vitát, aki éppen így betárta m űvében, Az ember tra-
gédiájában, múlt, jelen és jövő  tereit. • 

Párbeszédet folytat hát a Risti ć-manifesztáció a Madách-drámával, 
és nem annak a puszta eljátszása. Innen ered a rendez ő  nagy szabadsága 
a Megjelenítésben, amellyel élhetett vagy akár vissza is élhetett. 

Hogy élt vele, ezt bizonyítják összeállításának jobb részei; hogy oly-
kor vissza is élt vele, azt jelzi a produkció hibája: benne nemigen jut-
nak 'kifejezésre, nem kapnak igazi szerepeket a színészek. Risti ć  mintegy 
kétszáz személyt mozgósít a sorjázó jelenetek megalkotásakor, s a részt-
vevőknek ez a tömege már aligha maradhat mozzanatról mozzanatra a 
felügyelete alatt. Ez azonban még nem befolyásolja rendezvényének szín-
vonalát annyira, mint a különös kompilláció f őbb szereplőinek a „sze-
reptelensége". Ugyanis az Évát alakító JónásGabriella vagy az Ádám 
figuráját megformáló Medve Sándor sem adhat igazi karaktert játékának 
— beleolvadnak a produkció kavalkádjába. 

A valóságos élet uralomra jutása folytán a megjelenített figurák 
szinte teljesen árnyékot vetnek a színészekre, s kiegyenlítik őket egy por-
nófilmet láttató televíziókészülékkel vagy egy üdvrivalgó futballcsapat-
tal. 
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Ebben a darabban nem a színészi alakítások szabják hát meg a 
játék minőségét, hanem a nagy egész mozaikkockáinak a csiszoltsága, 
fényessége. A harmadik szín huszonegy képe úgy sorakozik fel' a város-
háza udvarain, folyosóin és termeiben, hogy közülük többnek részese 
a közönség is, miként már mindjárt az els ő  részben is kapcsolat ala-
kult ki színészek és néz ők között: az egyik szerepl ő  erélyes hangon tereli 
a lassan hömpölygő  tömeget. Ezek a gonddal megalkotott képek a Ma-
dách-műért is szállnak, de a szabadkai világból, tehát aktuális jelenünk-
ből valók. Annak frappáns jelképei; a darab igazi „h ősei". Hozzájuk do-
kumentumanyagot is szolgáltat Ljubiša Risti ć : röpiratokat, egy kolosszális 
munka részeiként. 

A Madách ábrázolta korok minden eseménye jelentéktelennek tetsz ő  
összefüggéseit is pontosan ismeri ez az el őadás: tudja, hogy a történelmi 
személyiségek és írók meg színészek milyen viszonyban voltak egymás-
sal, s eljátszadozik értesüléseivel. De ugyanilyen járatosak az el őadás 
megalkotói a néprajzban: lakodalmi szokásokat jelenítenek meg, dalokat, 
táncokat iktatnak a játékba. 

Mindez így egészében: a tipikus vajdasági élet. Magyarok, szerbek, 
bunyevácok színes, ígéretes- villága. S Szabadka igazán szép színhelyein 
sok nyelven visszhangzanak most Risti ćnek Madáchoz „visszautalt" szavai: 
„Mondottam, ember: küzdj' és bízva bízzál!" 

A manifesztációnak ez az a pontja, amelyen már mindenki kicseréli 
mindenkivel a maga szerepét: Risti ć  a Madáchcsal, a Madách-h ősök a mai 
mindennapok emberéivel. A rendező  egyébként Madách Imrét fel is lép-
teti a darabban, s a zsinagógában közös asztalhoz ül nálla Marx, Baku 
nyin, Kossuth, Görgey, Széchenyi, Vörösmarty, Táncsics, Viktor Hugo, 
Daniel Cohn Bendit, Garibaldi, Verdi, Blaha Lujza. és Lucifer .. . 

Milyen jobb drámát lelhetett volna Risti ć  ehhez a vízióhoz, mint 
Madách Imre világirodalmi rangú művét, Az ember tragédiáját (1860). 
amely lényegében a magára maradt ember ébren álmodott mozgalmas 
álma? 

Tulajdonképpen az alkalmat szolgáltatja Madách remekm űve a neves 
belgrádi rendező  számára ars poeticájának a megfogalmazásához. Mert 
míg Madách Ádámja újabb és újabb alakban jelenik meg a tizenöt szín 
zömében, Ristić  Ádámjai (!) kiáldnak a 'Szabadság térre, befordulnak a 
régi városháza és a zsinagóga szecessziós díszítés ű  falai közé, és ott foly-
tatják a történelemmel, jelennel és jöv ővel a maguk parázs vitáját. Madách 
sorait így akár Risti ć  is leírhatná: • „Egész művem alapeszméje az akar 
lenni, hogy amint az ember istentől elszakad, s önerejére támaszkodva 
cselekedni kezd: az emberiség legnagyobb és legszentebb eszméin végig 
egymás után cselekszi ezt." 

Kollázstechnikával létrehozott hatadimas „kommentárjában" azonban 
túlzásba is esik Risti ć  — többet beszél a ,műről, mint amennyi a dráma 
maga. Az ember tragédiáját a Csárdáskirálynő  című  operettel keresz-
tezi, ezáltal nyerve egy olyan hangulati közeget, amelybe beleillik. Szimbó. 
dumaival arról a témáról folytat párbeszédet, amelyr ől neki tetszik, meg 
felel. Mondhatnánk: önkényesen. De úgy is: jogosan. Ám sikerült létre-
hoznia a maga kreálta mese és Madách műve között a teljes harmóniát. 

MADÁCH-KOMMENTÁROK. A Madách-szöveget Tolnai Ottó, Sziveri János, Csorba 
Béla és Borka Pavi čević  alkalmazta színpadra, „írta tovább". Zenéjét szerezte Lengyel. 
Gábor és Murényi Mátyás. Dramaturgok: Dragan Klaji ć  és Végel László. Rendezte: Lju-
biša Ristić . Díszlettervezők: Hupkó István, Bianka Adži ć-Ursulov és Ljubiša Risti ć . Jelmez-
tervezők: Bianka Adžić-.Ursulov és Ana Atanackovi ć . Koreográfia: Nada Kokotovi ć . Fellép-
nek a Szabadkai Népszínház mindkét társulatának színészei. Bemutató: 1985. október 12-én, 
szombaton, Szabadkán. 
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SZE LI ISTV Á N 

SAJÁTSZER Ű  FELADATOK 
NYELVMŰVELÉSÜNK AKTUÁLIS KÉRDÉSEIRđL 

„Az anyanyelv hajlékonyságának, képlékenységének és kifejez őségének a 
növelésére van szükség, s őt tudatos' és átgondolt innovációra is, mert ha 
egy nyelvi közösség nem képes erre, ha nincs ereje hozzá, akkor szükség-
szerűen az átvételhez folyamodik. A tükörszavakhoz; az idegen vonzatok-
hoz, a kifejezésformák szolgai másolásához. (...) A nyelvhasználat egészen 
konkrét kérdéseiről van szó tehát, így nem tartanám célszerűnek, hogy 
nyelvm űvelő  munkaformáink kialakításához egyszer űen' lemásoljuk, át-
vegyünk egy, a mienkt ől eltérő  körülményekhez szabott módszert. A ha-
zai nyelvállapotokra kell építenünk, messzemen ően figyelembe véve a 
magyar nyelvtudomány teljesítményeit. A mi dolgunk a nyelvi párhuza-
mosság, a kontrasztivitás, az eltérések tudatosítása, ezek állandó szemmel 
tartása. (...) Az ily módon megfogalmazott nyelvm űvelő  program Sike-
res megvalósítására csak olyanok vállalkozhatnak, akik behatóan ismerik 
nyelvállapotainkat, e kétnyelv ű  és vegyes kultúrájú világnak »mélyebb 
kútf őből táplálkozó« valóságos igényeit." (Egy régebbi tanulmányomból.) 

Nyelvművelésünknek nincsenek és nem is lehetnek elhatárosít, külön-
leges szempontjai, sajátos tárgyköre — hangzik az ellenvélemény. A ma-
gyar nyelv egységes, helyes használatának a követelményei 'egyetemesen.  
érvényesek a nyelvterület egészére, az azok elleni vétségek egyetemes 
normákat sértenek. 

Úgy vélem, a magyar nyelv egységessége nem álláspont kérdése, ha-
nem tény. Semmi okom sincs, hogy e 'kérdésről másképpen nyilatkozzam ;  
mint tíz évvel ezelőtt a budapesti Radnóti Miklós Irodalmi Színpadon, 
a jugoszláviai magyar novellairodalom bemutatóján: „Nem beszélünk jugo 
szláviai magyar nyelvről, mert olyan nincs, csak magyar nyelvről Jugo-
szláviában, mert ezen a nyelven beszélünk ott is, pontosabban: ott is 
beszélünk ezen a nyelven. (...) Közös vagyona ez mindazoknak, akik vele 
és belőle élnek, s akik — néha eltérő  feltételek között — közösen m űve-
lik és ápolják." A nyelvi azonosság és egység révén vehetjük birtokunkba 
az egész szellemi kincset, annak az alapján tarthatunk igényt rá, hogy 
kulturális hagyományainknak nemcsak örökösei, hanem egyenrangú és 
egyenjogú továbbfejlesztői, eredményeinkkel pedig tényez ői legyünk a 
magyar nyelven alkotott műveltség egészének, mint ahogyan csak (nyelvi) 
kultúránk teljes birtokában, fejlett szintjével •járulhatunk hozzá a . jugo 
szláv nemzetek és nemzetiségek .műveltségének fejlesztéséhez is. Ennek 
ellenére meggy őződéssel valljuk, hogy nyelvápoló (-nevelő, -fejlesztő, -gaz-
dagító) teendőink szükségképpen sajátszer űek. Némi túlzással talán azt 
is mondhatnánk, hogy mindenféle nyelvm űvelő  munka csak akkor lehet 
sikeres, ha figyelmét nem az általánosra, hanem a különösre fordítja. 
Mert a nyelv (szerkezete, alkati törvényszer űségei, grammatikája) való-
ban egységes, ennélfogva vizsgálatának tudományos módszertana sem le-
het parciális jellegű , de torzullásai, a nyelvi hibák és vétségek, a lebom-
lás folyamatai nem általánosak, hanem jórészt regionális jelenségek, mint 
ahogyan a nyelv használatának a körülményei, fejl ődésének a lehetőségei, 
„veszélyeztetettségének" a foka is különböznek a nyelvi környezet társa-
dalmi és egyébb feltételei szerint. Ebb ől következik, hogy a köznyelv 
megőrzésének az ügyét szolgáljuk, ha a regionális fogyatékosságok elhá-
rításán fáradozunk. Nem szellemesked ő  aforizmának szánjuk, hanem egy-
szerű  ténymegállapításnak: minél sajátszer űbb a nyelvművelés tárgya és 
módszere, annál inkább járulhat hozzá az egységes köznyelv megterem-
téséhez. Éppen ezért tartjuk ma is irányadónak Kossa János szavait A mi 
nyelvünk című  könyvének bevezetésében: „Könyvem címe kétféleképp 
hangsúlyozható. A mi nyelvünk anyanyelvünkre utal, a mi nyelvünk pedig 
arra a magyar nyelvre, amelyet mi — jugoszláviai magyarok — beszélünk 
és írunk. Nem általánosan beszélek tehát anyanyelvünkr ől, hanem a most 
nálunk beszélt és írott magyar nyelvr ől. Ennek tapogatom ki gyengéit, 
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vizsgálgatom fonákságait, nyesegetem vadhajtásait, ezt tisztogatom, ezt 
csiszolgatom." 

Lőrincze Lajosnak, a kiváló nyelvtudásnak mindenképpen igaza van, 
amikor a nyelvjárások, a regionális nyelvváltozatok fölé emelked ő  és 
azokat egységesít ő  köz- és irodalmi nyelvben látja kultúránk fejl ődésének • 
a zálogát, s Veres Péter igazságára hivatkozik: „Egy magyar nyelv van, 
s minden író csak azon írhat, ha mindenkinek akar írni." De tovább olvas. 
va  könyvét, egy pillanatra elt űnődünk azon a szellemes fordulaton, melyet 
egyik cikkének a címében ír le: Nemzetben él a nyelv. Az ismert szállóige 
(Nyelvében él a nemzet) szórendjének megfordításán önkéntelenül is arra 
gondolhat az olvasó (nálunk, itt, talán máshol is), hogy a nemzet, a nem-
zeti létezés kéretén kívül a nyelv nem él, nem élhet, pusztul, sorvad, ve-
szik, beteljesül a sorsa, végzete. S felötlik bennünk a gondolat: hiábavaló 
lenne tehát sokunknak sok évtizedes iparkodása, hogy pallérozzuk, job-
bítsuk, alkalmassá tegyük nyelvünket funkcióinak ellátására? Meg aztán: 
fölöslegesek lennének társadalmi és politikai szerveinknek és szervezete-
inknek rendszerbeli intézkedései, amelyek .a nyelvek egyenjogúságának 
elvi alapján azok ténylegesen egyenrangú használatát hivatottak szavatol-
ni? Azonban csakhamar lohadni kezd ellentmodó kedvünk, mert a folyta-
tásban arról szól szerzőnk, hogy: „ ... nincs különösebb szükség rá, hogy 
pontos különbséget tegyünk a nép és a nemzet fogalma között; s őt: 
gyakorlati szempontból inkább közösségről, csoportokról kellene beszél-
nünk." Egy másik helyen pedig: „A közösségben, népben, nemzetben él 
a nyelv." Ez a megfogalmazás már azt a tételünket is alátámasztja, hogy 
a nyelvművelés feladatai is sajátszerűek, .mert („gyakorlati szempontból”) 
mindig a közösségek, csoportok nyelvhasználatáról, .egyének beszédér ől 
és írásáról van szó, konkrét „nyelvtényekr ől", viszont a nyelvtudományé 
a feladat, hogy a rendszer, a törvény, a nyelvtan, a helyesírás általános 
problémáival foglalkozzon, azokat szabályozza és oldja meg. A nyelvvel 
kapcsolatos egyetemes vagy részleges teend ők tehát elég világosan elkü 
löníthetők egymástól. Nem valami merev .és áthághatatlan határvonallal 
ugyan, mégis célravezető  okossággal. Amikor ezt hangsúlyozzuk, nem a 
„ dog", az „ihletékesség" a „felkészültség" kérdéseit hánytorgatjuk fel, csu-
pán az az analógia jár az eszünkben, hogy a kórkép megrajzolása inkább 
lehet a gyakorló orvos dolga, mint a bakterológia egyetemi professzoráé. 
-De éppen a gyakorló diagnoszta emlékeztet arra, hogy a közösségek és 
csoportok nyelvi tünettana gondos környezettanulmányozást igényel, a 
gócok felszámolása pedig ismét csak a konkrét helyzett ől függő  módsze-
rek és eszközök megválasztását kívánja meg, amelyek aligha teszik lehe-
tővé a „globális" módszerek alkalmazását. Természetes tehát, hogy más 
lesz a tennivaló a szórványállapotú nyelvközösségben, s egészen más a 
nyelvhasználat társadalmi szabályozottságának olyan viszonyai között, ame- 
lyek között már nem a „védekezés" a feladat, nem a nyelv „megóvása" a 
gond, hanem igen sokszor inkább az, hogy képes-e a nyelvi közösség kell ő  
szinten eleget tenni a nyelvhasználattal kapcsolatos társadalmi elvárások-
nak. Magyarán szólva: tud-e színvonalas újságot szerkeszteni, m űvészi igé-
nyű  irodalmat alkotni, szabatosan fogahmazatt tankönyvet adni a tanulók 
kezébe, szép beszédű  színészeket, jól hangsúlyozó rádióbemondókat, ép 
nyelvű  riportereket, pedagógusokat: helyesen beszél ő  társadalmat fölne-
velni. A kérdések e sorára nem kaphatunk választ, sem támaszt sem 
Pintér Jenő  Magyar nyelvvéd ő  könyvétől, sem DengĐ. János Magyar nyelv-
helyességéhez hasonló típusú munkáktól, de a legmodernebb elvek szerint 
megírt nyelvművelő  kiadványoktól is csak „szakmabeli" vonatkozásokban. 
Magunknak kell kikísérletezni, fölfedni, megtalálni a módját,. hogy — 
mint a kagyló — elszigeteljük a nyelv szervezetébe került idegen anyagot, 
esetleg nyereségre váltva a hátrányt. Ez azonban nem elég az organizmus 
zavartalan működésének a biztosításához. Az „elszigetelés", a védekezés, 
a tiltás, az elhárítás nem vezethet eredményre; aktív nyelvm űveléstő-l: a 
nyelv nevelésétől várhatjuk csak el, hogy „versenyképes" maradjon, hogy 
közéleti alkalmassága, használhatósága legalább olyan szinten legyen, mint . 
a környezet egyéb nyelvei. Nem azok „riválisává", hanem egyenérték ű  
partnerévé kell tenni tehát nyelvünket. Egy jeles nyelvész — kissé cini-
kusan — azt javasolja, hogy a rosszul beszél ő  embert, hibásan fogalmazó 
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közírót egyszerűen ne engedjük mikrofon-, illetve újságközeibe, különít• 
sük el, mint az orvosok a bacilusgazdát, vonjuk meg t őle a szólás vagy 
írás jogát. Ez a „vesztegzár-módszer" azonban nemcsak antidemokratiz-
musa miatt alkalmazhatatlan, hanem azért is, mert hatástalan, és eleve 
sikertelenségre van ítélve. Inkabb a beszél ő  (nyilatkozó, a riportalany, a 
lejegyző) nyelvét kell csírátlanítanunk, annak nyelvtudatát er ősítenünk, 
nyelvhasználatát kelii igényesebbé nevelnünk. Ez a rögösebb út, de a cél-
hoz biztosabban vezet el. Rögös már csak amiatt is, mert meg kell nyer-
nünk hozzá a beszélő-író ember hajlandóságát is, márpedig ez éppoly ne-
héz, mint a kábitószer-élvezőt elvonókúrára édesgetni. Pusztán észokokra 
hivatkozva bizonyára nem is lehet. A rossz beidegzettségekt ől nehezen 
megváló, elkényelmesedett, berozsdásodott, elmeszesedett nyelvi gondol-
kodásmódunk, kritikátlan és hamis nyelvtudatunk hibáztatható emiatt el-
sősorban, amely megelégszik a keze ügyébe kerül ő  edőregyártott kifejezés-
elemekkel, a lélek- és szellemgyilkos közhelyekkel, egy „magánjáró" fira-
zeológiával az iskolai dolgozatoktól kezdve a vezércikkeken át az ünnepi 
szónoklatokig, végig a nyelvi megnyilatkozások egész során. A nyelvi lel-
keismeret-hiánynak, a teljes közömbösségnek riasztó példája (hogy csak 
egyetlen kiragadott esetet mutassunk be), hogy a nyelv használója, még 
az általános iskolás is, minden kétséget kizáróan tisztában van vele: a 
magyarban nem lehet „előrelátni" terméshozamot, beruházáshoz szükséges 
pénzösszeget, a beiratkozók létszámát, legfeljebb tervezni, ell őirányozni, 
kiszámítani, esetenként valamivel számot vetni, valamivel gondolni, vala-
mit kigondolni vagy tervbe venni (talán még programozni, elaborálni, pro-
jektálni is inkább), mégis: „el őrelát" a politikus, a közgazdász, a riporter, 
mert az van a nyelve hegyén, az van benne a golyóstollában, az épült bele 
beszédének mechanizmusába. Ha pedig az „el őlátott" kukoricahozam még-
sem lesz meg, hát szigorúan megrovunk „egyes környezeteket" és „szub-
jektumokat", mert rossz munkájuknak „köszönve" „hiányt valósítanak 
meg", s mert csak látszólag „egyeznek" az elfogadott elvekkel, azokat rosz-
szul -„tolmácsolják", s nemegyszer ez már a gazdasági b űnözésre „szag-
lik" ... S így vég nélkül, akár egyetlen cikkben is. Csupa bels ő  képződmé-
nyű  fattyúhajtás, made in Vojvodina. Pedig csak jelentéstani szempontból 
vetettük szégyenillős pillantásunkat a szövegre. 

A nyelv „célnormáinak” és eszköznormáinak" ellentmondásait vizs-
gáló Bodrogvári Ferenc állapíhatja meg: „A frazeológikus önigazgatás szó-
szólói a legamorfabb nyelvezetűek. Ahogy a • színezetük változatos, úgy 
nyelvezetük is meghatározhatatlan. Meghatározhatatlan, mert homályos 
fogalmazású. Van ugyan egy névlegesen emlegetett vonaluk — az önigaz-
gatás, a pártlevél —, de ezeknek a fogalmaknak terjedelme annyira a 
homályba vész, tartalmi jegyei annyira nem konkretizáltak, hogy ha őket 
halljuk beszélni, akkor• mindig kellemetlen szájízzel állapítjuk meg: »Ne-
sze semmi, fogd meg jól«. A »munka szabad asszociációja«, »az élet hívó 
szava«, »az új alapokra helyezett politikai, gazdasági, kulturális munka-
szervezés«, »a társult. munka eredményeire alapozó feladatvállalás és a 
közös érdekek haladó összehangolása« stb. sokszor abszolúte logikátlan 
frázisai igen gyakoriak. (A kijelentések tehát nem az elvontsági szintjük 
miatt érthetők nehezen, hanem mert semmit sem jelentenek.)" S összegez ő  
ítéletként: „Represszív kultúránk főleg ezzel a frazeológiával él." Bodrog-
várit, a filozófust a nyelvhelyesség „a szavak pusztán kognitív (értelmi-gon-
dolati) jelentése" vonatkozásaiban érdekli, a nyelv társadalmi funkciójá-
nak a kérdése foglalkoztatja, de következtetéseivel egyetérthet az is, aki 
„csak" a stílusérték, „csupán" a nyelvesztétika vagy a nyelvtisztaság fel ől 
közeledik a problémához, mert a nyelv helyes használata sohasem öncél: 
„Az ilyen nyelvhasználat [a közhelyes] azonban igen veszélyes. Veszélyes, 
mert soha senki sem tudja, hogy a nyelv jelentésváltozatai közül melyiket 
használjuk. Ezért a zűrzavar erősödik. Azért is .veszélyes, mert úgy tesz, 
mintha a nyelv értesítő  funkcióját használná, de semmiről nem értesít, 
hanem inkább az érzelmeket kifejez ő, avagy a befolyásoló funkciót alkal-
mazza. Mindez az embereket dezinformálja, a dolgokat titokzatossá teszi. 
A tudatlan emberekkel pedig könnyű  manipulálni." 

(Részlet a Nyelvhasználatunk etikája című  tanulmánykötetb ől, amely a közeljövőben jelenik 
meg az újvidéki Forum Könyvkiadó gondozásában.) 
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SEB ŐK ZOLTÁN 

AZ AVANTGÁRD HELYZETE MA 

A hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek elején kétségtelenül fordulat 
állt be a nemzetközi m űvészeti élet talán nem is túl jelent ős, de annál 
látványosabb felszínen, .gondosan kivilágított kirakatában. A hatvanas-het-
venes években a figyelem az új kifejezési eszközökre, a m űvészi alko-
tásnak az anyagi megvalósulástól való függetlenítésére, az analitikus 
és a konceptuális hozzáállásra, a művészi magatartásra, a művészet és 
az ideológia viszonyára, a művészeti rendszer bírálatára, valamint az 
elsődleges és elemi megjelenítés kérdéseire irányult. A nyolcvanas évek 
elejére viszont már kifejezett festészetközpontúság, mindenekel őtt• a 
látványok és képzeteik szubjektív festészete felé való fordulás a jellemz ő . 
A kritika általában igen élesen választja el a „volt"-at a . „van"-tól, gyak-
ran „legyen".né hangsúlyozva az utóbbit. Eszerint volt egy (sokak szerint 
tévesen) neoavantgárdnak nevezett periódus, melyben a világot meg kel-
lett változtatni, mely a cselekvés jegyében telt el, melyben a valamiért. 
való szabadság fogalma uralkodott, melyben az Én analitikus filozó-
fiává redukálódott és besz űkült a racionalitás, az episztemológia, a tau-
tológia és a mcluhanizmus sivár kereteibe, melyben sok médium állt 
az alkotó rendelkezésére, melyben a m űvészet nyelvi modelljeinek vég-
telen fejlődési lehetőségébe vetett hit dívott, melyben a formával szem-
ben a művészeti alapállás volt a fontos. Azután szép lassan megérke-
zett a „van", melynek már annyi elnevezése kering a kritika és kritikát-
lan irodalomban, hogy _ felsorolni is nehéz: posztmodernizmus, transz-
avantgárd, új festészet, új szenzibilitás, rossz festészet, dekoratív fes-
tészet, pszudóexpresszionizmus, ,piteura colta, he:fti.ge Malerei, új barokk, 
szabad figuráćió, .megváltozott kép stb. :(e felsorolásbon ma már lehe-
tetlen teljességre törekedni). Err ől az új periódusról nagyjából a kö-
vetkezőket szokás kiemelni: a tényleges cselekvésből „borzasztó álom" 
maradt csupán („Nincs lehet őséged,. használd hát ki” -- mondják ön-
ironikusan a németek), a művészet az Én totális exploziójának színtere 
lett, a művészek kitörtek a sz űk racionális keretek közül, egyetlen mé-
dium, a festészet lett az uralkodó, a m űvészet korábbi nemzetköziségét 
• felváltották a nemzeti megjelölések (olasz transzavantgárd, német „va-
dak", francia „szabad figuráció" stb.), a m űvészet végtelen nyelvi fej-
lődésébe vetett hit illúziónak bizonyult, a forma jelent ősége felváltotta 
a művészi alapállás jelentőségét. 

Amikor ilyén élesen kerül szembe a „volt" és a „van", természe-
tesen mindig akadnak olyanok, akik megkísérlik enyhíteni a kontrasztot 
és a nagy szakadással szemben a kontinuitás javára érvelnek. Erre bdzo-
nyos határok között van is lehet őség. Könnyedén megkérdőjelezhető  az 
az elhamarkodott állítás, hogy az el őző  periódus annyira racionális lett 
volna, és ebben a tekintetben eredményesen lehet hivatkozni olyan je-
lentős művészekre, mint Marina Abramovi ć , David Hockney, Sigurdur 
Gudmundsson stb. stb. Ugyancsak könnyű  jelentős és kifejezetten pik-
turális művészeket találni a hatvanas-hetvenes években, másrészt pedig 
nyilvánvaló egyoldalúság a nyolcvanas évekről mint a festészet egyed-
uralmáról beszélni_ Gondolhatunk itt a vddeom űvészet új orientációjára, 
a performance további aktualitására, a narratív fotóra vagy a rendkívül 
tömeges mail art mozgalomra. Hogy mi képezte és mii képezi a m űvé-
szet domináns és kevésbé domináns tendenciáit, azt nagyon nehéz egy-
értelműen meghatározni. Ajki a nyugati művészeti folyóiratokra és a 
galériák műsorpolitikájára támaszkodik, el őbb-utóbb meg kell tudnia, 
hogy ezek mennyire manipuláltak (természetesen a keletiek is, csak más 
irányban), a ikritikusok bölcs ítéletét pedig az ingatja meg kissé, ha 
tudjuk, hogy többségük négy-öt évvel ezel őtt még a ma dicsért jegyek 
gyökeres ellentéte .mellett állt ki. Másrészt talán az sem elhanyagolható 
szempont, hogy egy Ral,adino-képért ,ma körülbelül 200 millió lírát fi-
zetnek. Ennyiért már érdemes is dominálni. 
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A helyzetkép tehát semmiképpen sem fekete-fehér, a magam ré-
széről azonban hajiramos vagyok a kontinuitás elleniében a szakadás 
javára érvelni, még ha ebb ől nem is akarok egy mindent átfogó érték-
ítéletet gyártani. A szakadást mindenekel őtt a művészeti forradalmiság 
fogalmának gyökeres átalaikulásában látom. • E problémával akkor kerül-
tem igen kínosan szembe, amikor egyik írásom, melyben — az avant-
gárd előző  periódusaira gondolva megpróbáltam megfogalmazni a 
művészeti forradalmiság jegyeit, tudtom kívül bekerült egy folyóiratunk 
transzavantgárd. blokkj ába. Be kellett látnom, hogy írásomnak abban a 
lcontex,tusban egyedül akkor lehetne némi igázságértéke, ha tényleges 
állításaim ellentétét tartabmazná. Az avantgárd nagy permanens forra-
dalmát ott abban láttam, hogy a m űvészet a külső  kritika ellenében 
vagy mellett önmagát, saját eszközeit és létezésmódját tette különféle 
módon a kritika tárgyává. A revolúció rendre abban állt, hogy a m ű-
vészet szakított a hagyományokkal, lerombolta a régi m űvészetfogalom, 
a .régi művészeti modell rendezőelvét és új stílusformáit, Új művészeti 
létezésmódot anticipált. Ezzel helyeztem szembe a tradicionális látás-
módot, az evolutív művészeti szemléletet, melynek legfontosabb jellemz ője-
ként a belső  kérdések feltevését és megválaszolását emeltem ki. Ebben 
a modellben a művész elfogadja a nagy forradalmak, a nagy nyitások 
eredményeként létrejött struktúrákat és ezek tiszteletben tartásával töl-
tögeti. az öröklött modellt. Megjegyeztem, hogy ez a bizonyos töltögetés 
információelméleti szempontból lényegében ürítgetés. 

Most, körübelül öt évvel írásom elkészülte után, rá kellett jönnöm, 
hogy az avantgárd ott vázolt forradalma már ósdi csökevénynek látszik, 
amit pedig a tradicionálxs.evolutív alapállásról írtam, maradéktalanul 
érvényesnek látszik az új festészetre. Azzal, hogy ez nem egy modellt 
töltöget, hanem sokat,, szinte az avantgárd összes meglev ő  modelljét. 
A nyolcvanas évek művészetének forradalma az lett, hogy a forradalom 
elmaradt, újdonsága pedig az, hogy formális szempontból nem új. Tel-
jes mértékben igaza van Wolfgang Max, Faustnak, amikor az új néunet 
festészet vonatkozásában a következőket írja: „A gyermekek természetesen 
ezúttal is elvitatják szüleik érdemeit, de ami a mostani konfrontációban 
új, az a kiválasztott fegyver. Ez ezúttal az ölelés." 

Másként fogalmazva, a szakadást abban látom, hogy míg az avant-
gárd előző  periódusában — mint azt Beke László is kiemelte — „az 
új megtalálás volt a legfontosabb", vagyis „amit a művészet egyszer már 
létrehozott, azt többé nem volt érdemes megismételni", addig a nyolc-
vanas években az lett a helyzet, hogy az új megtalálása szinte tilos. 
A neves olasz műtörténész, Achille Bonito Oliva már a hetvenes évek 
végén bejelentette, hogy a modern m űvészet „nyelvészeti darvinizmusa", 
a nyelvi modellek végtelen fejlődésébe vetett hit a múlté. A művet to-
vább nem tudja hitelesíteni az a tény, hogy új — visszhangozták a kri-
tikusak, miközben megfeledkeztek arról, hogy korábban sem újdonsága 
minősítette jóvá a művet. Az újdonság sohasem igazolás, hanem fel-
tétele volt a mű  minőségének. De most már ez is a múlté. 

A vita ma lényegében arról a kissé fanyar, görcsös és totális ön-
feladást sejtető , úgynevezett új érzékenységr ől zajlik, amellyel a mű-
vész kisajátítja a meglevőt — legyen az egy festmény reprodukciója, 
egy mitológiai alak, egy stílusforma vagy egy közönséges fotó. Csakhogy 
az érzékenységről lehetetlen, legalábbis nehéz vitatkozni. Érvek gyanánt 
vagy helyet sorra kerülnek el ő főleg század eleji művészekés művészeti 
jelenségek: a húszas évek német expresszionizmusa, a fauvizmus, a sze-
cesszió, Picabia két világháború közötti periódusa, Chirico kései festé-
szete, Carra, Schiele, Heckel m űvészete, Picasso egy-egy korszaka stb., 
s ahogy szaporodnak az ilyen kiállítások, úgy válik egyre nyilvánvalób-
bá, hogy az a bizonyos új érzékenység nem is olyan új, ahogy elképzel-
tük. Egyedül talán az benne az új, hogy nagyon egységesen van jelen 
több, egymástól igencsak eltérő  társadalmi-gazdasági szerkezet ű  ország-
ban. 

A kész formák iránti eklektikus hajlam és az újdonságtál való fé-
lelem forradalmi jelent ősége mellett is nehezen tudnék érveket találni, 
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de úgy látom, ebben az értelemben :az új festészet legelszántabb propa-
gátorai sem sokkal ötletesebbek. Általános benyomásom az, hogy az új 
festészet elmélete túlnyomórészt a hatvanas-hetvenes évek domináns ten-
denciái lehetetlenségének és kudarcának elmélete, tehát afféle helycsiná-
lás az úgynevezett „utolsó lehetőségnek", a meglevő  formák sajátos ér-
zékenységgel történő  • szubjektív kisajátításának. E rendkívül összetett 
feladatot igen jól végezte el Hegyi Loránd az Új szenzibilitás című  köny-
vében. 

A meglevő  formák iránti eklektikus hajlam és az új formáktól való 
félelem • problematikájához azt szeretném hozzátenni, hogy ez engem na-
gyon emlékeztet az archaikus ember Eliade-féle magatartási modelljéhez. 
Eszerint a mítosz az archaikus ember számára jótállás volt arra, hogy 
amit tenni kíván,. azt a kezdeteknél, illetve az id őn kívül más, a mítosz 
hőse már megtetté. Ebben a szellemben lehetetlen volt századi értelem-
ben újat csinálni. Mielőtt az ember valami lényegesre szánta volna rá 
magát, hitelesítenie kellett döntését. Ez azt jelenti, hogy a mítoszokban 
találnia kellett egy modellt, amelyet azután magáévá tett. Elég megismé-
telni a kozmológiai rituálét, és a vele szemben álló idegen terület, a 
Kháosz, máris otthonossá, vagyis Kozmosszá vált. Aki így tett, annak 
semmi oka sem volt aggodalomra, hiszen minden lelkiismeret-furdalást 
megsemmisített az a tény, hogy ő  nem „csak úgy" cselekszik, hanem 
egy „igaz" példát, a mítosz példáját követi. Az ilyen ember sohasem 
szorult a pszichológus tanácsára. 

Mindez persze régen, több ezer évvel ezel őtt volt így, de annál meg-
lepőbb, hogy lényege napjaink művészetében újra fölbukkant. Az Oltva-
féle híres bejelentés után fellép ő  fiatal művésznemzedék erre az archai-
kus magatartási módra alapozta m űvészetszemléletét, azzal, hogy mivel 
a mítosz a mai ember számára már nem igaz, a kész modellek kisajátí-
tásának rendkívül tarka tömege nyert hasonló lelki védőfunkciót, mint 
az archaikus ember mítoszai. A minősítés egykori alapfeltétele, az ismét-
lés tilalma feledésbe merült, hiszen a m ű  értétkreprezentáló, szellemében 
megismételhetetlen, jövőt proj.eyktáló és egyéb voltánál sokkal fontosab-
bá vált a - modern társadalom egyik legfélelmetesebb jelenségének, a to-
tális bizonytalanságérzetnek :á kijátszása. Az új festészet végtelen önfe-
ledtsége, imitatív jellege, múltidézetei és önként vállalt anakronizmusa 
mögött az archaikus ember démonok és rossz szellemek ellen kidolgozott 
biztonsági rendszerét látom. Azt a tudatot, hogy amit én itt most teszek, 
azt nem , ;csak úgy" teszem, hanem, ha szubjektíven is, de lényegében 
ismétlem, amit előttem mások már megtettek. Ezért gyanítom, hogy 
ma nem lehetetlen új utat, új m űvészeti létezésmódokat keresni, hanem 
csak nem ajánlatos. Nem ajánlatos, mert akkor csak újabb bizonytalan-
ság, újabb rezignáció vár az emberre. A különben is rezignált mai alap-
érzésre a rituális ismétlés lett talán az egyetlen orvosság. 

Nem véletlen, hogy az új festészet legfontosabb terminusai a „múlt-
Idézet", az „anakronizmus" és a „manuális festés öröme". Elég vállalni 
az-immár kozmológiamentes rituálét: a m űvész odaáll lehetőleg óriási 
vászna elé, összegy űlt valamit az emberiség egyre halványuló emlékeze-
téből és azt szertartásos görcsökt ől telítetten viszontláttatja velünk a 
képen. Ez azonban már csak kivételes esetben kelti az otthonosság, a 
Kozmosz benyomását. -Rendszerint nem az archaikus kultúrák „ártatlan" 
érzülete iránti romantikus nosztalgiáról van szó, csupán egy ősi eredetű , 
de a történelem során sokat használt biztonsági modellbe való tudatalat-
ti kapaszkodásról. Ezért. nem tudok például egyetérteni Flavio Caroli 
olasz művészettörténésszel, aki Foucault-nak a Babilon el őtti nyelvről 
szóló leírására hivatkozik, s az új olasz festéšzetiben e hasonlóságon ala-
puló tiszta beszéd, a természet jeleib ől összeállított nyelv felidézésének 
és újratanulásának kísérletét látja. Szem el ől téveszti, hogy az új festé-
szet távolról sem az érintetlen természeten, hanem inkább a m űvészet-
történeten dolgozik, legalábbis nem lehet letagadni a m űvészettörténet 
tapasztalatainak szembetűnő  hatását. Ez távolról sem a civilizáció el őtti 
ősi beszéd, hanem szándékos dadogás, nem az úgynevezett valóság őszin-
te érintése, hanem tanúságtétel ennek lehetetlenségér ől. 
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A művészettörténet tanulságainak és kész formáinak használata 
különösen az új olasz festészetben gyakori jelenség. Thomas Lawšon 
amerikai kritikus a következőképpen látja a helyzetet: „Elképzelhet ő  
olyan mai művészeti tevékenység, amely kritikai töltésre . tesz szert a 
régi - irányzatok feldolgozásával. A pszeudoexpresszionisták munkája 
-- szerzőnk az •új festészetre gondol — ilyesfajta szembeállításokra 
épít, amikor olyan elemeket és magatartásformáikat vet egybe, amelyek 
sehogyan esem illenek össze. Ennél tovább azonban ez az irányzat sem 
megy ezen az úton. Egy kései mimézist öltöztet áttétel nélküli ex rpresz-
szionistá. formába. A munka terméke állítólag személyes, csakhogy má-
soktól kölcsönzi eszközeit és képeit." Lawson az össze nem ill ő  elemek 
és magatartásformák egybevetését a jól ismert retorikai taktikával, az 
ellentétek erőszakolt egyesítésével hozza összefüggésbe. Azzal a módszer-
rel, amellyel az előadó a kritikát szókta kizárni az értekezésb ől. Persze 
még közismertebb jelenségre is. hivatkozhatunk, nevezetesen arra a kis 
protán fizikai törvényszerűségre, hogy hideg + meleg egyenlő  langyos. 

Az elmondottakat összefoglalva: a nyolcvanas évek m űvészete a pár-
huzamos, tehát egymást kioltó pró és kontra, a csak látszólag dinamizált 
status quo művészete. Több szinten is azt tapasztalhatjuk, hogy a válto-
zást valahogy úgy sürgeti, mint József Attila macskája, aki egyszerre 
akart kint is meg 'bent is lenni. Hogy ennek a magatartásnak vagy világ-
nézetnek úgymond „valóságalapjai" is vannak, azt már korábban is tud-
hattuk. Egyes modern eurvpai gondolkodók, különösen a franciák (Dele-
uze Guattari és Lyotard) az újabb valóságot és kultúrát vizsgálva föl-
fedeztek egy erőteljes eltávolodást a logocentrizmustól és az antropo-
centrizmustól, aminek egy olyan élménytípus az ellensúlya, mely az 
óhajráknak és a vágyaknak tulajdonít forradalmi értéket. E szemléletmód 
központi magva, hogy az élmény itt és most „történik", a cél pedig nem 
a forradalom, hanem 'valamiféle „forradalmivá válás". Más szóval, e 
szemléletmád általában anticipál ugyan egy, a meglevőn túli társadalmi 
formát, de azt mégis a meglevő  ,társ.adalomba kívánja illeszteni. Az a 
bizonyos forradalmivá válás, mely alapjában a jelen felé fordul, nem 
irányul egy új egység vagy egy új igazság felé, hanem csak a meglev ő  
vágyakat kívánja láthatóvá és tapinthatóvá tenni. Még akkor is, ha e • 
vágyak 'regresszív és forradalomellenes elemeket is tartalmaznak. 

Wolfgang Maq Faust szemmel láthatóan örömét leli abban, hogy 
szoros párhuzamot tud kimutatni egyrészr ől e „diszlokáción.ak" és „episz-
temológiai elmozdulásnak" nevezett szimptóma, másrészr ől az új fes-
tészet formai elemei között. Az ő  párhuzama természetesen b ővíthető  — 
remélem írásom alapján is kiderül néhány összefüggés —, de a magam 
részéről sohasem tudok lelkesedni a művészet direkt szociológiai egy-
beeséseiért. Azt hiszem, általában alapos okunk van az aggodalomra, ha 
a 'művészet ilyen elegáns szerkezeti párhuzamot mutat a közgondolko-
dással. Ez legfeljebb arra jó, hogy választ adjon arra, amit különben. is 
tudunk: miért fogadta el a közönség olyan zökken őmentesen .ezt a mű-
vészetet, miért lett bel őle pillanatok alatt óriási üzlet. 

Természetesen tisztában vagyok vele, hogy miután a nyolcvanas 
évek művészete ilyen erős korrelációt mutat a legszélesebben értelme-
zett mai valósággal, jó adag naivitás kell ahhoz, hogy az ember ina egy, 
a meglevőn túlmutató művészetet, úgymond a lehetetlent kérje számon. 
Ha felületesen is összevetjük a mai gazdasági, politikai és mondjuk aal-
vás.i struktúrákat a művészetével, erre a naivitásra remélem van némi 
alapunk. 

fiásamat 'szubjektív, kissé kiélezett helyzetfelmér ő  jelentésnek szán-
tam az avantgárd mai helyzetér ől. A félreértés elkerülése végett szeret-
ném megjegyezni, hogy az általánossal szembeni borúlátásomból tévedés 
lenne arra következtetni, hogy ebben az' új programellenes m űvészeti 
programban nincsenek vagy nem lesznek remek alkotók, kiváló m űvek. 
Vannak és lesznek • is, hiszen — mint az a múltban is történt — egy-egy 
művész zsenialitása ki tud csapni kora keretprogramjából Mindenesetre 
a mai helyzetben a jóműveket hajlamos vagyok az új festészet látványos 
mozgalmának peremén vagy azon kívül keresni. 
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NAGY IDŐK TANÚI 

Seéanje učesnika radničkog pokreta i NOR-a Subotice 1920-1944. 
Monografija — Monográfia, Subotica, 1985. 

A múlt iránt megnyilvánuló, napjainkban mind kifejezettebb érdekl ődés 
nem csupán a történelmi régmúlt, hanem a közelmúlt — a történelmi 
tegnap — iránti kutatásoknak is ihlet ő  forrásává válik. Ez a megkülön• 
böztetett érdekl ődés keltette fel figyelmünket szűkebb pátriánk — Szabad-
ka — történetének megírása (újraírása) és természetesen megjelentetése 
iránt is. Így vált ismét időszerűvé másfél-két évtizedes egy helyben topo-
gást követően egy kapitális mű : Szabadka monográfiája megírásának, ki-
adásának gondolata. A nagy munka azonban nyilvánvalóan el őtanulmá 
nyokat igényel: a részterületek térben és id őben történő  alapos és rész-
Qetes feltérképezését, amelyek szintézisével (és semmiképpen sem puszta 
egybeolvasztásával!) kerekedhet csak teljessé a m ű, hogy a múltat bemu-
tatva magyarázatot adjon a jelen eseményeire és egyúttal alapot is teremt-
sen a jövő  kivetítéséhez. 

Az elmondottak ismeretében lapozzuk fel a Monográfia Kiadó Zapisi 
című  sorozatának első  könyvét, amely a szabadkai munkásmozgallom, va-
lamint a népfelszabadító háború szabadkai részvev őinek visszaemlékezé-
seit gyűjti egybe és az 1920-1944 közötti időszakot fogja át. 

Mindjárt elöljáróban le kell szögeznem, hogy egy ilyen szerkezet ű  
mű  eleve nem törekedhet teljességre. Ebben a tekintetben a szóban forgó 
kiadvány (legalábbis lényeges ismérveit illet ően) közelebb áll a memoár-
irodalomhoz, mint a történetíráshoz: az ötven szerz ő  a vizsgált negyed-
századot sajátosan egyéni - nézőpontból villantja fel az olvasó előtt. Ezzel 
együtt jár, hogy a megközelítés, a kifejezés, a leírás módja is szerz őnként 
változó, így természetesen szó sem lehet egységes metodológiáról vagy 
homogén stílusról. Az viszont az általuk elmondottak hitelét növeli, hogy 
akik így utólag visszapillantanak az eseményekre, annak idején ugyanezek-
nek az eseményeknek nem csupán tanúi (értsd: passzív szemlél ői), hanem 
tevékeny résztvevői is voltak. Így olyan összefüggésekre is felfigyelhettek 
(és felhívhatják az olvasó figyelmét), amelyek a kívülálló számára eset-
leg mind a mai napig rejtve voltak, és nélkülük, visszaemlékezéseik nél-
kül talán még sokáig, lehet, hogy örök id őkre rejtve is maradtak volna. 
Igaz, vannak olyan vélemények is, hogy a szerzők éppen emiatt — hogy 
tudniillik az események cselekvő  részesei voltak -- csak viszonylag sz ű-
ken körülhatárolt látómezőn belül mozogtak; nincs módjuk madártávlat-
ból nézni a történéseket, ami viszont a tárgyilagos interpretáció elenged-
hetetlen feltétele. 

Ha szerzőinktől kizárólag a tények tárgyilagos felsorolását kérnénk 
számon, úgy valóban az utóbbi véleményhez kellene csatlakoznunk. A Se-
ćanja (Visszaemlékezések) esetében azonban másról van szó. És ez a 
más az, ami minőségileg teszi többé a gyűjteményt bármely más (akár 
a legelfogulatllanább, akár a legtárgyilagosabb) történelmi munkánál. Ezt 
támasztják alá a tudományos igény ű  kutató történész, dr. Pera Damjano-
vić  szavai a Sećanja bevezető  tanulmányában: „A szerz ők, rendszerint a 
részletekben mozgó vallomásaikban megírták Szabadka és környéke for-
radalmi harcának jelentős részét. Noha a részletek síkján mozognak, ezek 
a vallomások . Szabadka és környéke forradalmi megmozdulásainak tel-
jesebb áttekintésében értékes kútf őként szolgálnak. Annál inkább, mert 
erre az időszakra vonatkozóan alig rendelkezünk olyan (kiváltképp nem 
teljesnek tekinthet ő) dokumentációval, mely hiteles forrásul szolgálhatna 
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a tudományos megismerés számára. Az események részvev őinek megnyi-
latkozásai ilyen körülmények között — szerz őik szubjektív látásmódja 
ellenére — pótolhatatlan forrásmunkának számítanak." 

A gyűjteményben szereplő  írások időrendben követik egymást; a 
könyv — szerkezetét tekintve — kronológiai felépítés ű . Jóllehet a krono-
lógiai szakaszolást általában nem szokták túl szerencsésnek tekinteni (a 
„kerek" számok gyakran metszik a társadalmi folyamatokat, emiatt el ő-
fordulhat, hogy két, jellegénél fogva minden tekintetben összefügg ő  és 
tartozó eseményt részeire szaggatunk, ahelyett, hogy folyamatában vizs-
gálnánk). Az effajta besorolášt esetünkben tovább nehezíti, hogy a. szer-
zők némelyike visszapillantásában több évtizedet is átfog. Ismertet őnk-
ben tudatosan vállaljuk ezt a vestiélyt, abban a rennényben, hogy ezáltal 
kifejtésünk áttekinthet őbbé válik. 

Az első  évszám a könyvben az 1920. év. Két szerz ő  is foglalkozik ennek 
az évnek az eseményeivel — Márki Mihály és Vurst József az ún. 
Zelić-puccs (mindketten a megmozdulás részvev ői) körüli, tájékozatlan-
ságból vagy rosszindulatból ered ő  félreértések és álértékelések tisztázá-
sára törekszik. 

A húszas és harmincas évek eseményei, a szabadkai munkásmozga-
lom felemelkedésekben gazdag, de lebukásokkal is terhes id őszaka; és 
azok a neves forradalmárok, illetve névtelen közkatonák, akik fenntartot-
ták, továbbvitték az osztályharc folytonosságát, csaknem harminc szerz ő  
visszaemlékezésében elevenednek meg. -  Đuro Pucar (magyar nyelven is 
megjelent) visszaemlékezéseitől — A szabadkai munkásmozgalom 1924-
1929 — , a JKP és a JKISZ szervezési el őmunkálataitól, a tagság és a dol-
gozó tömegek tudatformálását célzó eszmei-politikai, kulturális, egészség-
ügyi stb. felvilágosító-ismeretterjeszt ő  tevékenységen keresztül a megtor-
lásokig, az elviselt szenvedésig kísérhetjük végig a szabadkai munkásmoz-
galom és ezen túlmenően a szabadkai munkásság súlyos, időnként véres, 
de dicső  évtizedeit. 

A fokozódó fasizálódás, a háború előestéje és ennek a munkásosz-
tály körében kelt visszhangja további öt szerző  visszaemlékezésének tár-
gya. Ennek az időszaknak tanúi még jórészt közöttünk vannak, még inkább 
azok, akiknek a gyűjtemény utolsó részének tíz szerz ője állít emléket. És 
amikor azt mondom: közöttünk vannak, ezt nem szabad fizikai 'értelem-
ben venni; Matko Vuković, SimokoviGh Rókus, Mayer Ottmár, dr. Singer-
Adolf, Wohl Lola és a Sárga Ház többi mártírja, Jovan Miki ć  Spartak, 
Fellegi Tivadar, vagy a fegyveres harc többi legendás allakja annyira ben-
ne él köztudatunkban, hogy semmiképpen sem túlzott a fenti megállapí-
tás. Ami ezeknek a vissžaemlékezéseknek új min őséget ad, az az, hogy a ké-
sőbbi olvasó olyan emberi vonatkozásaikkal ismerkedhet meg — tépel ődé-
seikkel, töprengéseikkel, kételyeikkel és örömeikkel —, amelyeket a tör-
ténelem által rajzolt portrék elfednek el őlünk. 

Szólni .kell végül a gyűjteménynek egy szerkesztési hiányosságáról is. 
A szerkesztők maguk is tudatában vannak, hogy ez a visszaemlékezés-
gyűjtemény így nem teljes, hiszen alig van benne érintve a vidékünkre 
annyira jellemző  agrárproletariátus harca, keveset tudunk meg azokról a .  
szabadkaiakról és környékbeliekről, akik az ország más vidékein vívták 
meg harcukat, valamint a táborokba, munkaszolgálatra hurcoltak hadse-
regéről is. Hiányzik emellett az, hogy párhuzamba állítva láthatnánk-olvas-
hatnánk a szabadkai eseményeket a hazai és a világpolitika eseményeivel. 
történéseivel. Dr. Pero Damjanovi ć  bevezető  tanulmánya ebb ől a szem-
pontból nyújt ugyan némi eligazítást, de a célnak leginkább megfelel ő  
megoldás az ún. történelmi szinkrontáblázat kidolgozása lenne (ez persze 
utólag is elkészíthet ő  és kiadható), mely Szinkronizálná (egymás mellé 
helyezné) a világ- és a jugoszláv belpolitika eseményeit a szabadkaiakkal, 
megkönnyítve így a múlt iránt érdekl ődő, de a történelemben talán nem 
annyira jártas olvasó számára az eligazodás. 

Ennek ellenére, a Visszaemlékezésekkel olyan könyvet kapott kezébe 
az olvasó, mely az oktatás, a nevelés és a további kutatások terén egy-
aránt jól használható. 

SZÖLL ŐSY VÁGÓ LÁSZLÓ 
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EGY TUDOMÁNY HELYKERESÉSE 

HÓDI SÁNDOR: Illúziók nélkül. 
Forum, Újvidék, 1985. 

Hódi Sándor munkássága bizonyos értelemben egyedülálló tájunkon. Már 
pusztán azért is, mert mifelénk egy szaktudomány tárgykörébe tartozó 
írások publikálása magyar nyelven nem mondható éppen gyakori jelen-
ségnek, s így kultúránk jellemzőjének sem, de külön azért is, mert Hódi 
a maga tudományához, nevezetesen a pszichológiához valló viszonyulásában 
egészen sajátos alapállást képvisel: olyan szemléletmódot, amely a pszi-
chológia szerepének, eddigi, hagyományosnak is mondható társadalmi 
funkciójának megkérdőjelezését, küldetésének felülvizsgálatát is jelenti 
egyben. Nem mintha általános értelemben is forradalmian újszer ű lenne 
ez a hozzáállás, hiszen aki, akár érdekl ődő  laikusként is, némi betekin-
tést szerez magának a kérdéses tudományág berkeiben dúló viharokra, 
valójában a szerepkeresés drámájának különböz ő  megnyilvánulásaira, tisz-
tában lehet vele, hogy valójában egy világszerte végbemen ő  folyamat kör-
nyezetünkbe való begyűrűzéséről van szó — amint azt a szerz őnk korábbi 
könyve nyomán támadt, igencsak elgondolkoztató szempontokat is fel-
vető  Híd beli vita külön is tanúsíthatja. 

Úgyhogy márcsak azért is különleges érdekl ődéssel vehetjük kézbe 
Hódi Sándor újabb, tanulmányokat és kritikákat egybegy űjtő  kötetét 
Legfőképpen azért, mert minden „gy űjteményes mivolta, illetve nem 
egy darabjának „alkalmi" jellege és témáinak különbözősége ellenére is. 
egységes koncepcióra épül, kezdett ői fogva világos körvonalakban meg-
mutatkozó szemlélet jegyeit hordozza magán. 

Hogy mi is ez a szemlélet valójában? — meggy őződésem szerint leg-
helyesebb ezt magának Hódinak a pszichológia, illetve a pszichológusok 
korunkban egyre élesebb formában megnyilvánuló dilemmáját kifejez ő  
szavaival érzékeltetni. Mivel „e hivatás képvisel ői, legyenek azok »kísér-
leti kutatók« vagy »gyakorlati szakemberek«, a pszichológia társadalmi 
szerepkörének ellentmondásaiból fakadóan képtelenek egyid őben két kü-
lönböző  (ideológiai tartalmú) elvárásnak eleget tenni: egyfel ől az em-
berek mindennapi életviteli problémáival bensőségesen foglalkozni, szá-
mukra eredményes életvezetési elveket, a gyakorlati cselekvésvállaláshoz 
szükséges kisegítő  ismereteket nyújtani, másfelől a fennálló társadalmi vi-
szonyokat védelmező  ideológiai rendszer paradigmáihoz igazodni. Ebb ől a 
kettős — és ellentétes — elvárásból fakadnak a problémák és konfliktu-
sok". Külön akár az is, hogy, amint- az már a könyv els ő , Élet pszichológia 
című  írásából kiderül, a laikus jobbára azt hiszi, hogy a pszichológia min-
denekelőtt vele, vagyis az ő  lelkivilágával, személyiségével, mindennapi 
problémáival ' foglalkozik, illet őleg várja el, méghozzá alighanem - joggal, 
hogy ezt tegye, holott a szóban forgó tudomány — még ha magyarul lé-
lektannak nevezzük is — részben képes csak ennek az elvárásnak eleget 
tenni. Pedig sokak, így Hódi szerint is, nem teljes joggal aspirál az eg-
zakt, kísérleti tudomány rangjára, mégis gyakran az elvont értelemben vett 
(valójában tehát nem is létez ő) „ember" lelki megnyilvánulásainak álta-
lános törvényszerűségeit igyekszik kideríteni, makacsul a saját „auto-
nóm" útját követni, nemegyszer a mindennapi élet gyakorlati követelmé-
nyeitől messze sodródva. És mert ennek a tudománynak, éppen sajátosan 
közbülső  helyzete, a természet- és társadalomtudományok közé szorult-
sága folytán a kérdéses törvényszer űségeket a maga keretein belül meg-
nyugtató módon tisztáznia mindmáig nem sikerült, s őt a dolog természe-
ténél fogva aligha sikerülhet a jöv őben is, szükségképpen merül föl a 
kérdés, létezik-e tényleg ez a tudomány, vagy helyette inkább olyan egy-
mással rivalizáló módszerekkel és irányzatokkall találkozhatunk csak, ame-
lyeknek mindegyike igazi tudománynak elsősorban önmagát tartja. Így 
aztán a valóban szilárd alapok hiányából logikusan fakad az is, hogy a pszi- 
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chológiának mindig az' az „iskolája" válik az emberrel manipuláló hata-
lom eszközévé, amely az éppen hatalmi helyzetben lév ő  ideológiával leg-
inkább összhangban van, a kívánatos „rákérdezés" híján vagy egyenesen 
rajta nyugszik, vagy esetleg kimondottan „megrendelésre" készül. Vagyis 
korunkban a pszichológia, nem kevésbé pedig a pszichiátria, akár akarat-
lanul, akár szándékosan váljon is a „rendfenntartó" apparátuš mind fon-
tosabb alkatrészévé, minden esetenként sikeresnek mondható eredménye 
ellenére is, beavatkozásával rendszerint • a meglév ő  társadalmi viszonyok 
kónzerválását, a status quo fenntartás-át szolgálja. Indokoltan támasztva 
kételyeket számos művelőjében. 

Nem Csupán hivatalos és szakköröket nyugtalanító kérdésfeltevése-
ket váltva ki belőlük, hanem különböző , a meglévő  ellentmondások feloldá-
sára irányuló törekvéseket is felszínre hozva. Hódi ugyanis szintén ilyen-
ként körvonalazza a maga „életpszichológiának" nevezett koncepcióját, 
valójában „egy még nem létező  tudomány" vázlataként, akár a természet-
tudományos „egzaktság" bizonyos mértékű  feláldozása árán is végered-
ményben. Azzal összhangban, sőt szemléletének lógikus következménye-
ként, hogy írásaiban témáit — legyen szó akár a pszichiátria kiúttalansá-
gáról, illetve az annak manipuláló szerepével szembeforduló antipszichi-
átriáról, Heller Ágnes _nyomán az elidegenedett emberi szükségletekr ől, 
Szabadka és környéke gyászos rekordja ürügyén az öngyilkosság okairól, 
vagy éppen József Attila emberi és költ ői tragédiájáról — mindig társa-
dalmi alapjaira igyekszik visszavezetni. Nemcsak a sz űkebb (elsősorban 
családi és munkahelyi) adottságok, a „mikrokörnyezet" vonatkozásában 
tehát, hanem tágabb értelemben is, a „makrokörnyezetet", a szélesebb és 
alapvetőbb társadalmi adottságokat illet őleg is. Végső  fokon az adott 
társadalmi-gazdasági viszonyokat érintve és bennük találva meg az alap-
okokat, egyúttal pedig, a fentiek elkerülhetetlen folyamataként, ki, is lép-
ve az általa művelt tudomány kereteib ől. 

Alapjában nem okozva meglepetést, ám annál inkább meggy őzve a 
laikusnak számító olvasót is eljárásának helyésségér ő l: Egy-ben pedig ar-
ról is, hogy ez az eljárás szinte egy láthatatlan bels ő  menetrendhez iga-
zodva vezette el egy mindenképpen „tiszteletre méltó utópizmus" hatá-
raira. Mindenekelőtt nem azért kényszerítve bennünket utópiát vagy talán 
— éppen a pszichológia „bels ő  illúzióival" való leszámolása következté-
ben — más értelemben illúziókat is emlegetni, mert az érvényben lév ő  
szereposztás szerint a pszichológus vagy pszichiáter illetékessége legfeljebb 
a mikrokörnyezetig terjedhet, viszont a makrokörnyezet adottságait már 
úgy illik tudomásul vennie, mint holmi sorsszerűséget, hanem mert hiá-
ba követ el bármilyen „illegális határátlépést", a makrokörnyezeti ténye-
zők felett végképp nincsen hatalma. Jelenünk lehetséges távlatait figyelem-
be véve ugyanis feloldhatatlannak tetsz ő  ellentmondásokba ütközik — ép-
pen mert a pszichológusnak-pszichiáternek munkát adó és a különböz ő  
,lelki problémákban" is megmutatkozó dehumanizálódott emberi kapcso-
latok az elidegenült termelési viszonyokra vezethet ők vissza, ezek viszont 
a munkamegosztásra mint holmi ősokra. Ugyanakkor azonban Hódi sze-
rint is: „Az anyagi gazdaság hiánya akadályát jelenti az összes vagy lehet-
séges emberi képességek kifejl ődésének, csak megfelel ő  gazdasági bázis 
teremthet feltételeket minden individuum szabad és sokoldalú tevékeny-
ségéhez." Csak hát — s ez jelenti itt nyilván a patthelyzetet — a gazdag-
ságot, nem minden egyén, hanem igencsak különböző  .mércével mérve és 
inkább kevesebbek, mint többek számára, mindig is a munkamegosztás 
teremtette meg a történelem folyam-án, s őt napjainkban egyes országok 
tömegeinek „relatív gazdagsága" ugyancsak a munkamegosztás következ-
ménye. Mint ahogy annak következménye az egész emberi civilizáció is 
minden áldásával és átkával együtt, amiért is meghaladása — egyel őre 
legalábbis — mindössze mint valamilyen homályosan kívánható jó, kör-
vonalazhatatlan „üdvözült állapot" jelölhet ő  meg. 

Ez azonban, bármennyire is ne mutatkozzanak itt még elméletben 
sem a távlatok, semmiképp se jelentheti azt, hogy megválaszolhatatlan 
kérdéseket ne is tegyünk ' fel, illetve azt, hogy konkrétan Hódi „szerepke- 
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resti kilépése" tulajdon tudományának kereteib ől) indokolatlan lenne vagy 
éppen meddő  szélmalomharcnak volna minősíthető . Akkor sem, ha tudo-
mányának „körülzártsága" folytán, és mert nem elégszik meg a tüneti 
kezeléssel, kész gyógymódok helyett inkább diagnózist nyújthat csak. Na-
gyon is indokolt „hatásköri túllépése" miatt nem is csupán lélektani érte-
lemben vett kórisméket, hanem társadalmi vonatkozású látleleteket is 
tárva az olvasó elé. Tovább gondolásra buzdítóakat mindenekel őtt. 

VARGA ZOLTÁN 

MEGRÁZÓ JELENTÉS AZ ÍRÁS KÍNPADJÁRÓL 

BRASNYÓ ISTVAN: óda a regényhez. 
Forum, Újvidék, 1985. 

Nyolcvanhét oldalon át áramlanak hozzánk a szabad képzettársításon ala-
puló'morze-jelzések és vallanak a könyv szerzőjéről, aki, valószínűleg úgy 
érezte, elérkezett az els ő  számvetés ideje, el kell hogy mondja, mit is 
akart, .s meddig jutott el akarásában. Brasnyó István „mindenese" a mai 
vajdasági magyar irodalomnak: költ ő, fordító, az újságírás egykori ripor-
tere, regényíró, valami egészen újszerűt, a szavak, művek által önmagát 
megvalósítani akaró, a mindennel való szakítás és .valamilyenfajta rák-
mozgás hirdetője (vissza a történelmi homályból előhömpölygő  eredet-fo-
lyam láthatatlan forrásához). Ezekr ől és sok egyébről vall az óda a re-
gényhez című  legújabb művében, amelynek expresszivitása és ,ugyanakkor 
józanul mérlegelt spontaneitása, gondolatb ősége és a kimondás tagadha-
tatlanul lefegyverző  őszintésége világító mérföldkővé teszi ezt a művet 
tájaink irodalmában. A mű  központjában a szerző  és a regény között 
folyó egyenlőtlen küzdelem áll. Mert szerinte a regény „a legundorítóbb 
magányos műfaj I gladiátorviadal I egyetlen ember gladiátorviadala né-
zők nélkül". 

Bár igencsak nehezére esik a gyakran olyannyira kilátástalannak 
látszó küzdelem („nem hiszem, hogy egészen beszámítható állapotban vol-
tam I fokozódó depresszióban éltem") és már az öngyilkosság pózmentes 
gandolata is megkísérti, mégis írja regényét, konokul és nagyon való-
színű  vereség keserű  tudatában, de ugyanakkor emésztő  alkotói lázban 
égve; lejegyzi, amit éjjel álmodott; - gyakran a 'kés ő  délutánba nyúlva ül 
székéhez szegezve. 

De vajon miért vállalja Brasnyó ezt a harcot és miért oly gyötrel-
mes és ugyanakkor feloldó számára a regény írása? Hogy ezt teljességé-
ben megérthessük, ismernünk kell szerz őnk viszonyulását az őt körülvevő  
világhoz, az irodalmi műfajokhoz és — önmagához. Brasnyót olyan írási 
kényszer tartja hatalmában alkotói megszólalása óta, amely mondhatni 
kivételes és szinte kóros. 1966 óta nem kevesebb, mint 16 verseskötete 
jelent meg, regényeiről és a napisajtóban korábban megjelent tudósításai-
ról pedig nem is szólunk. Az alkotás folyamán úgy viselkedik, mint a sü-
ket Goya: makacsul „csinálja" a magáét, egykedv űen viselli el a műveivel 
kiváltott hangos vagy ijesztő  némaságú visszhangot. Brasnyónak az írás 
testi és szellemi szükséglet. Ha beléje fojtanák a szót, elvennék t őle a 
ceruzát, bízvást a fák kérgébe vésne rejtjeles üzeneteket korának és az 
utókornak. Ha pedig ezt sem tehetné, akkor talán elborulna az elméje. 
A kritikusok, akik tárgyilagosan igyekeznek viszonyulni Brasnyó írásmű-
vészetéhez, talán ráragaszthatják az egyszerre dicsér ő  és ingerlő  címkét: 
„professzionalista író”. Hogy valójában a leírt szavak közléséb ől igyek-
szik megélni, azt szerz őnk sem tagadja, s őt büszkén vállalja ezt a 
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„megbélyegzést". A létfenntartás érdekében minden korban vállalja a for-
dítás izzasztó malmában is a nehéz -  munkát („fordítani már mennyit 

.fordítottam"). Az írás gyógyíthatatlan vírusával megfert őzött alkotó, aki 
magát, s ezt több helyen is kiemeli, költ őnek tartja, részben a külső  kö-
rülmények kényszerít ő  hatása alatt („de most megfagy ez a kurva kölök 
kályhacső  kéne a falba mert kályha ugyan van ezért hosszabban kellene 
írnom és jobban"), részben merő  kíváncsiságból (vajon mit is kezdek vele, 
tette fel magának talán a kérdést), de talán f őleg tudatos viadalvállalás-
ból rugaszkodik neki a regényírásnak :a riport irányából jövet. Az óda 
a regényhez központjában ez az alkotó-műfaj közötti birkozás áll és ta-
lán az derül ki belőle, hogy a szerző  olyan ellenfelet választott ki magá-
nak, szántszándékkal, aki nem egy „súlycsoportbán" van vele és nála 
jóval nagyobb kihívókat már legy űrt, leszorított maga -alá, mintegy kény 
szerítve arra, hogy ismerje el vereségét: nem képes legy őzni őt, nem ké-
pes megújítani a regényformát. Brasnyó eddig megjelent regényei arról 
tanúskodnak, hogy az író ügyesen kitért a m űfaj ismert „fogásai” elől, 
de ugyanakkor jómaga fegyvertárából is keveset villantott fel. Az er ő-

- próba még tart, s ha kimenetele kétsk ges is egyel őre, Brasnyó tudósítása 
róla, az Óda a regényhez, sokat közöl és elárul, hol is tart a párharc. . 

Amilyen erőszakosan behatoltak az orvosok koponyájába, úgy akarja 
ő  is megközelíteni hidraszerű  ellenfelét: „de szeretek orvosilag behatolni 

- az irodalmi esetekbe", hiszen úgy érzi, hogy „a novellában van viszont né-
hány újításom". Hozzáfűzi: „halálra akartam vizsgálni a regényt", mert 
„csak csodálhattam a regényt mint a legkeménykötés űbb műfajt amit a 
nyelv kitermelt", hogy gúnyosan leszögezze: „tisztességes gyilkos szándé-
kokat I építettem ki magamban a regény ellen I el akartam pusztítani 
rontani". 

Egyébként alapállása minden m űfajjal szemben, így a regénnyel is, 
annak „feltörése", azaz felújítása, az „ ő" regényének megírása, amelyr ől 
mindenki tudni fogja, hogy csakis az övé, mert azt tartalmazza, amit 
csak ő  vethet ki magából. Hermann Hesse Emil Sinolaii-je a Demian 
című  regényben hasonló megállapítást tesz 'a világban bolyongva: „Es gibt 
keine Wirklichkeit Fals die, die wir in uns haben" (Nincs más valóság, 
csak amelyik bennünk van). Brasnyó is elhatározza magát, hogy csak ak-
kor fog írni, amikor • regényében önmagát fogja ,adni", vagy ahogyan 
egy helyen tömören megjegyzi: „igyekeztem megint én lenni én". 

De az önmegvalósítás regény szintjén történő  kibontakoztatása szám-
talan kínzó akadályba ütközik. Elsősorban až elkerülhetetlen és mindig 
zavaró valósággal nem tud mit kezdeni, máskor felfedezi a részlet fontos-
ságát és• túl nagy szerepet szánt neki, aztán az id őnek szánja a főszerepet 
leendő  alkotásában, összeroppantja az eddig alkalmazott mondatok ge-
rincét, kínlódva eszményi (barokkos) mondatokat kovácsol helyettük, iz-
zad székén ülve és végül beismeri: „nekem a regény hétezer komplikált 
művelet". Brasnyó golgotája akkor válik csak igazán elképeszt ő  méretűvé 
és megdöbbentővé, amikor borzongva ismerjük fel, hogy esetében •a ma-
gán- és írói élet azonosul, Mert ahogyan :a szépirodalomban nem hajlandó 
elismerni, azaz átvenni már ismert technikákat (bár a mestereket őszintén 
csodálja), úgy a magánéletben sem hajlandó elfogadnia társadalom já-
tékszabályait. így aztán ő  is kétségbeesetten és érthetetlenül teheti fel a 
kérdést a már idézett Hesse-h őssel együtt: „Ich wollte ja nichts als das zu 
leben versuchen, was von •selber aus mir heraus wolllte. Warum war das 
so sehr schwer?" (Hiszen nem akartam egyebet, mint azt megkísérelni, 
ami magától igyekezett kitörni bel őlem. Miért volt ez annyira nehéz?) 

Ennek a maga választotta magányosságában szánandó alkotónak leg-
őszintébb vallomása nem tartozik a könnyű  olvasmányok közé, képzettársí-
táson alapuló, gyakran fegyelmezetlen rugaszkodásai térben és id őben 
igénylik az olvasó együttműködését, hogy követhesse bukfenceit, finto-
rait és érzelmi kitöréseit. Mindez azonban az őszinteségnek leghitelesebb 
pecsétjét viseli magán. Ritkán lehetünk tanúi annak, hogy egy alkotó 
ilyen intenzitással és elmélyültséggel valljon a teremtés kimerítő  folya-
matáról. Az Óda a regényhez pedig erről vall, méghozzá benne egy költő  
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költői képeken keresztül szól hozzánk és átkozza el a pillanatot, amikor a 
próza egyik fajához, a regényhez nyúlt. Egyáltalában valószín űleg kínzó 
lehet Brasnyó állapota: az egyik pillanatban félig-meddig lángésznek tart- , 
ja magát, másor pedig épelméj űségét vonhatja kétségbe. Sokat alko-
tott eddig is, de egyedül e műve alapján a mai jugoszláviai magyar iroda-
lom legértékesebb művelői közé sorolható, akinek mondhatni a lehetet-
lent kívánjuk: sikerüljön neki megírnia saját regényét. 

VARGA ISTVÁN 

FILOLÓGIA ÉS FELFEDEZÉSEK 

BABITS MIHÁLY: Aki a kékes égbe néz. Kötetekb ől kimaradt versek 
és töredékek. 
A szövegeket válogatta, gondozta, az utószót és a jegyzeteket írta: 
Melczer Tibor. 
Magvető  Könyvkiadó, Budapest, 1985. 
Babits és Sárközi György. 
Szerkesztette, válogatta, a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta: 
Téglás János. 
Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola, Budapest, 1985. 
TÖRÖK SOPHIE: Nem vagy igazi! 	. 
Szerkesztette és az utószót írta: Téglás János. 
Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola, Budapest, 1985. 

Az utóbbi évtizedekben a magyar irodalomtudomány talán Babits és Kosz-
tolányi iránti adósságaiból törlesztett a legtöbbet. A Nyugat nagy nemze-
dékének jelent ősége, irodagomtörténeti újdonsága ma már közismert, a 
kutatás, a rendszeres adatfeltáró munka azonban még meglehet ősen aka-
dozik. Meglepő  módon az elmélyült filológiai tevékenységet (melynek ki• 
vételes megnyilatkozásai Rába György könyvei), a majdani és egyre sür-
getőbb kritikai kiadást előkészítő  adatoltást nem szakmai körökben kez-
deményezték, hanem a Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskolában, 
ahol egy jeles, hozzáért ő  tanár, Téglás János vezetésével — amíg élt, Gál 
István volt a segítségére — évr ől évre igen szépen kivitelezett, forrásér-
tékű  kiadványok megjelentetésével tisztelleltnek az intézmény végz ős ta-
nulói a jogelőd iskola tanárának emlékezete el őtt. Tanár és diák közös 
munkái során Téglás János a magyar Babits-filológia egyik fontos szemé-
lyiségévé nőtte ki magát, ennek bizonyságai egyre tágasabb, izgalmasabb 
utószavai, s az a tény, hogy látszólag perifériális kérdéseket is pontosan 
betájolva, a Babits-életmű  egyre több homályosabb pontját világítja meg. 
A magyarországi könyvkiadás egyik paradoxona, hogy az irányításával 
megjelenő  könyvek, adatfeltáró tanulmányok nem kerülnek könyvárusi 
forgalomba, így egyre növekszik értékük és keresettségeik. Azt viszont a 
legnagyobb örömmel és elismeréssel regisztrálhatjuk, hogy a szakközépis- 
kola növendékei kiválóan ismerik szakmájukat — 'ezt bizonyítja köny-
vecské• ízléses, szép kivitele —, s talán -nem merészség azt- feltételeznünk, 
hogy épp ezek az új generációk állíthatják majd vissza az irodalmi és a 
nyomdai tevékenység sokat hiányolt, hajdan oly természetes egységét. 

Az ebben az évben kiadott két könyvújdonság közül az egyik a Ba-
bits-filológiát gazdagítja, hiszen a költ ő  és Sárközi György levelezése sok 
értékes támpontot adhat a Babits-m űvek kiadásával kapcsolatban, s ugyan-
akkor megvilágíthat egyet-mást a Nyugat els ő  és második nemzedékének 
kapcsolatáról. Sárközi költészete magában hordja a két világháború kö- 
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zötti magyar líra nagy ízlésváltásának, poétikai átrendez ődésének és vi-
lágnézeti átalakulásának sok jellegzetes vonását. A neokatolikus líra, mely-
nek egyik legfontosabb, úttörő  egyénisége, Paul Claudel volt, érezhet ő  
hatást tett a fiatag Sárközire, aki hatalmas képekben, klasszikus forma-
kultúrával indult, hogy aztán a népi líra egyszer űsítő  törekvéseinek hatása 
alatt mind tömörebbé, egyszerűbbé formálja költészetét. Hogy ez a tuda-
tos politikai váltás emelte-e lírájának rangját és hatását, azzal kapcsolat-
ban ma sem egységes a magyar irodalomtudomány. Tény, hogy az Erdélyi, 
majd Illyés költészetével jelezhet ő  lírai fordulat Babitsra is hatott, anél-
kül azonban, hogy verseinek belső , képi világában alapvető  fordulatot ho-
zott volna. A váltás nála els ősorban eszmei volt, jóllehet nyomatékosan 
hangsúlyozta, hogy szakít régi, megunt énjével. E szakítás azonban ko-
rántsem volt olyan radikális, mint Sárközi György esetében, aki némiképp 
Nyugat-utánérz ő  költőből a népi líra egyik vezéregyénisége lett. Peršze 
ebben elsősorban egyéniségének volt része, s nyilvánvalóan megért ő, csen-
des, szerény személyisége a magyarázata: az összever ődő  népi írók között 
gyakran felcsapó szenvedélyes ellentéteket ő  ki tudta egyenlíteni, s az 
egymástól eltérő  ízlésbeli és világnézeti törekvéseket. Életm űvének így 
lehetett szerves rész a Válasz, mely a harmincas éveknek talán legjelent ő -
sebb folyóirata lett. 

Babitšcsal való kapcsolatában is megfigyelhetjük egyéniségének 'al-
kalmazkodását, s az a megértő  nyitottságát, mellyel minden igazán fon-
tos irányzat és tehetség befogadására készen állott. Mint az Athenaeum 
mind magasabbra emelkedő  munkatársa, fontos szerepet játszott abban, 
hogy a kiadó és a .költő  ellentétei elsimuljanak, s aki ma kapcsolatban 
áll kiadókkal és nyomdákkal, némi nosztalgiával olvassa Sárközi György 
leveleinek egy résžét, mely a kiadó megért ő  nyitottságáról és türelmér ől 
biztosítja kedvelt szerzőjét. Emellett azonban e levelekből fény derült .ar 
ra is, hogy az idősebb és fiatalabb költ ő  között harmonikus volt s maradt 
mindvégig az emberi kapcsolat is, s aki ismeri Babits sebzékeny egyé-
niségét, ebből is Sárközi György lényének vonzó tulajdonságaira követ-

. keztethet. 
A levelek között a két lírikus irodalmi kapcsolatának dokumentumai 

sorakoznak: Babitsnak Sárközir ől és Sárközinek Babitsról szóló tanulmú 
nyai és bírálatai, melyek mind azt bizonyítják, hogy a közös, majd az 
eltérő  ízlésvilág nem lehetett akadálya a: megért ő , allapos, beleérző  elem-
zéseknek. Sárközi 'György éppoly alapos, távillatos kritikus volt, mint nem-
zedékének legtöbb tagja, írásai épp ezért jelentékeny hozzájárulások a 
Babits-filológia elmélyítéséhez. 

Török Sophie regényének kiadása elsősorban azért érdekes, mert ez 
a kisregény a nem túlságosan gazdag magyar lélektani irodalom egyik én 
dekes dokumentuma. Talán nem szentségtörés azt állítani, hogy Török 
Sophie nem volt olyan jelentékeny író, amilyennek a Nyugatban megje-
lent bírálatok mutatják. Hunyady Sándor, Gyergyai Albert, Halász Gábor, 
Illés Endre, Keresztury Dezs ő  és mások tettek hitet az írónő  elhivatottsága 
mellett, s amiben e — nyilván Babitsra is tekint ő  — megértő  bírálatok 
egybecsengenek, az Török Sophie érzékeny asszonyisága, sženvedélye. Tö-
rök Sophie kétségtelenül rendelkezett ezekkel az erényekkel, ezt bizonyít-
ja a Nem vagy igazi! is, de túlzás lenne azt állítani, hogy a m ű  hibátlan. 
Érezni benne valami túlhabzó, romantikus szenvedélyt, melynek önéletraj-
zi hátterét pontosan és hitelesen tárja föl Téglás István avatott elemzése 
(mint ahogy e regény hátterére vonatkozóan sokat sej tet ő  Lakatos István 
egyik írása is). És érezni benne azt is, hogy Török Sophie igénye magas 
volt, írói tehetsége azonban nem mindig találkozott ezzel. 

Azok a kötetekben meg nem jelent Babits-versek, melyeket a költ ővel 
mind intenzívebben foglalkozó filológiai kutatások egyik legtehetségesebb 
képviselője, Melczer Tibor gyűjtött egybe, az életműnek nem kiemelkedő  
darabjai, de vannak közöttük olyanok, amelyek segítenek betájolni a költ ő  
érdeklődését és ízlését. Már a kötetet nyitó Századvégi költ ő  éneke — kelet-
kezési dátuma: 1912 — fontos vallomás, s nyilván nem véletlen, hogy Ba-
bits kihagyta kötetéb ől, hiszen expresszív telítettsége, kifejezésének szen- 
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vedélyes pátosza mintha «idegen volna a kor többi Babits-versét ől. Viszont 
igen érdekes dokumentuma annak, hogy Babits sem maradt érzéketlen az 
avantgárd törekvései iránt, egyik-másik kifejezését e versnek akár Kassák 
Lajos is írhatta volna! 

Ugyancsak jellemző  és fontos önvallomása Babitsnak az Egyházpoli-
tika című  költemény is, melyet 1903 elejéről keltez Melczer Tibor. Sok 
és olykor egymással is vitázó tanulmányt olvashatunk Babits Mihály hité-
ről, ez a vers érdekes érvet szolgáltathat azok számára, akik úgy érzik, e hit 
egzisztenciálisan nyitott volt, s ugyanakkor' els ősorban a szeretet erényére 
hangolt. A költő  láthatóan idegenkedett a hit emberi kereteit ől, legalábbis 
erre utal a mű  befejező  versszaka: „De meg nem bírok szokni én I Még 
eddig két dolgot: I A pápát a fejem fölött, I S lábam alatt a poklot." Ké-
sőbb természetesen változott e hit tartalma és kifejezése, de az els ő  
világháború alatt írt jó néhány nagy Babits-vers eszmei forrását akár itt' 
is kereshetjük. 

Babits kiadatlan versei — ismerve a költ ő  aggáQyoš műgondját, oly-
kor már-már gátlásos alaptermészetét — nyilván tudatosan nem kerültek 
kötetbe. Hogy most mégis együtt olvashatunk zsengéi és töredékei közül 
jó néhányat, az azért is örömet okozhat az olvasónak, mert a verseket 
Melczer Tibor kitűnő  utószava egészíti ki. Nemcsak filológiai szempontból, 
példamutató e 'vázlatos pályakép, hanem eszmetörténeti szempontból is, 
hiszen rendkívül érdekes . módon szembesíti Babits líráját a koráramlatok-
kal. A sokat emlegetett, egy id őben meglehetősen nehezen megközelíthet ő  
Babits-hagyaték bizonyára még sok érdekes és fontos anyagot rejteget, 
s azt reméljük, hogy a vajúdó kritikai kiadás ügyét is előremozdítják a .  
most ismertetett, el őmunkálatnak minősülhető  kiadványok. 

RÓNAY LÁSZLÓ 

A NÉPKÖLTÉSZET ISMERETLEN TÁJAINAK 
FELDERÍTÉSE 

Dr. BURÁNY BÉLA: Szomjas a vakló. 
népmese. 
Gyűjtötte és az előszót írta: dr. Burány Bél 
Forum, Újvidék, 1984. 

66 vajdasági magyar erotikus 

a. 

Hatvanhat erotikus népmese? Hát 
ez meg már mi? — kérdezi egyik-
másik olvasó, mikor kézbe veszi a 
könyvet a könyvesboltban. A szex, 
az erotika- nemcsak a „magas" iro-
dalomban, a filmekben divatos ma-
napság, már a népi irodalomban is 
jelentkezik? Sok olvasó, főleg az 
idősebb falusi, paraszti erkölcsi nor-
mák 'szerint felnőtt nőolvasó, nem 
hajlandó még kezébe sem venni a 
könyvet, miután megpillantja az el ő -
zék képeit. Annál inkább kapnak 
rajta a férfiak. Férfi irodalom ez? 
A könyvkereskedésben jelen voltam, 
mikor egy vidéki olvasó (férfi)' tíz 
példányt csomagoltatott be, mert a 
kollégák lelkére kötötték, könyv nél-
kül haza se menjen. 

A falusi ember, legyen az ferfi 
vagy nő , nem szívesen beszél idegen-
nek erről a tabutémáról, éppen ezért 
jelentős dr. Burány Béla vállalkozá-
sa. Bárót magát ismerve elhiszem, 
hogy adatszolgáltatóinak szíve és 
szája is megnyílt és nem sokat ké-
rették magukat. 17 férfi és 8 n ő  
mondta el a gyűjtőnek történeteit. 
Jellemző  viszont a témához viszo-
nyulásra , hogy egy adatközlő  névte-
len kívánt maradni. Az adatközl ők 
kora is mond valamit, fiatal egyet-
Tenegy sincs köztük, a férfiak zöme 
50-60 éves volt az elmondás idején, 
a nők közül pedig a legidősebb 70 
körül járt, a legfiatalabb meg 40 év 
körüli volt. 
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A gyűjtés helyét illetően Zenta 
áll az első  helyen 26 történettel. Ez 
természetes is, a gyűjtő  itt ismeri 
legjobban az embereket, itt otthonos. 
Zenta után Mohol következik 13 tör-
ténettel, legkevesebbet Zrenjanin 
adott, csak egyetlen történetet. De ez 
nem jelenti azt, hogy ez a valóságos 
helyzet. Az aránylag kevés számú, 
mindössze 11 gyűjtőhelyen kívül má-
sutt is akad még adatszolgáltató és 
történet. Igy is a gyűjtőhelyek kö-
zött szerepel bácskai, bánáti és sze-
rémségi község, tehát valóban rep-
rezentálják Vajdaságot. 

Maga az anyag, mint a szerző  
írja az Előszóban: „Az itt közre-
adott anyag szinte röptében felölelt 
szemelvénykéve, a felvillantás céljá-
ból közreadott gyűjtemény, és ko-
rántsem a gazdag vajdasági magyar 
trufaanyag keresztmetszeti vagy rep-
rezentáns igényű  bemutatása." 

Ez a. rendhagyó kötet rendha-
gyó nyelven szól az olvasóhoz. Az 
obszcén szavak, az erotikus jelenté-
sű  szavak eddig nemigen jellemezték 
kiadványainkat. Meseköteteinkben is 
csak csekély számban és csak a 
„legszelídebbek" szerepeltek, ezek-
ben a trufákban pedig a természe- 

tes nyelvi megnyilatkozások eszkö-
zei: az előadók mindent a nevükön 
neveznek, nem finomkodnak, nem 
hallgatnak el semmit. 

A trufák jó részének motívumai 
vándormotívumok. A legtöbb trufát 
tipizálni lehet a mesekatalógusok 
szerint, csak kevés jelentkezik új tí 
pusként. Ez a tény nem újdonság, 
hisz mi is tapasztalhattuk ezt a 
Jugoszláviai magyar népmesék anya-
gának kategorizálásakor. 

A gyűjtés általában magnétofan- 
nal történt, csak négy olyan szöveg 
szerepel a könyvben, melyet a szerz ő  
gyermekkorában vagy kés őbb társa-
ságban hallott, tehát hiteles, doku-
mentálható anyagról van szó. 

Az anyagot a szerző  mesélők sze-
rint rendezte el. Egy kés őbbre ígért 
teljes anyagot felülelő  kötet elren-
dezésekor valószínűleg más elv lesz 
az irányadó. Eben az . ízelít őnek 
szánt kötetben okkal hiányzik a tu-
dományos apparátus, csak a tájsza-
vak magyarázata kapott helyet. 

Összefoglalásul azt mondhatnánk, 
hogy ez a kötet valóban hozzájárul 
„a népélet teljesebb megismerésé-
hez", a népköltészet ismeretlen tája-
inak felderítéséhez. 

PENAVIN OLGA 

ÉVSZÁZADOS ISMERETANYAG 

VASAS SAMU: Népi gyógyászat. Kalotaszegi gyűjtés. 
Kriterion, Bukarest, 1985. 

Vasas Samu, mikor közreadja a 
Bánf+fyhunyad,i medence, Kalotaszeg 
35 településének tízéves, 1970-t ől 
1980-ig terjedő  kérdőívvel gyűjtött, 
szájról szájra szálló, évszázados gyö-
kerű  nagy ismeretanyagát, mely a 
betegségek eredetére, tüneteire és 
kezelésének módjára, eszközeire, 
anyagára és eljárásaira vonatkozik, 
nagy szolgálatot tesz nemcsak a 
néprajztudománynak, hanem az or-
vostudománynak is, de még a bo-
tanikának, a lélektannak, a szacio-. 
lógiának és több más tudomány-
nak is. Közben az egyre halványuló 
hagyományos paraszti világkép is 
kibontakozik az olvasó előtt. A né- 

pi növénynevek lejegyzésével szer-
zőnk a nyelvtudományt is leköte-
lezte, a népnyelvi szövegek is ha-
sonlóképpen értéket jelentenek. 

A szerző  neni egyszer . hívja fel 
az olvasók figyelmét, hogy a közölt 
kezelési eljárások nem szolgálhat-
nak receptként, csak az orvos, a 
gyógyszerész tanulhat belőlük, hisz 
egyik,masi,k eljárás veszélyes lehet, 
no meg esztelen is. 

A könyv T fejezete a Népi gyó-
gyászatunk történetéb ől címet viseli 
Itt hivatkozik a szerz ő  Gheorghe 
Pavelesću helytálló meghatározásá-
ra, mely szerint: „A népi gyógyítás 
nem egyéb, mint az empirizmus és 
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a mágia érdekes ötvözete;. amely-
ből nehezen lehetne elkülöníteni 
egyiket a másiktól." 

Az őskori koponyalékeléssel kez-
di szerzőnk a népi gyógyászat tör-
ténetét. Ennek a módszernek több 
bizonyító erej ű  darabja is került 
elő  Erdély-szerte. E módszer élt 
tovább a juhok kergeségének gyó-
gyításában, .mikor is árat ütötteik 
be jó mélyen a kerge juhok kopo-
nyáj ába. A középkori kolostori gyó-
•gyításród alig .  maradt fent adat, 
csak a XVI., XVIII. században so-
kasodnak meg a feljegyzések. A -  fa-
lusi gyógykovácsok, 'vándor gyógyí-
tó mesterek, borbélyok, füves em-
berek kezelték ekkor a szegény né-
pet A külföldről hazatért diákok 
is hoztak magukkal ilyenfajta tu-
dást, könyvet. Az első  nyomtatott 
receptkönyv 1578-ban jelent meg: 
Méliusz Juhász Péter Herbáriuma 
600 magyar növénynévvel, gyógyá- 
szati alkalmazásának leírásával. 
Száz év múlva Pápai Páriz Ferenc 
Pax corporisia kb. 100 betegség or-
voslására ad utasítást. Sok .kiadást 
ért meg (tavaly jelent meg az utol-
só kiadása). 1787-1793 között ke-
rül ki a nyomdából Mátyus István 
orvos Ó és Új diaetetica c. hat-
kötetes, 3000 oldalas műve a legfon-
tosabb betegségekről, megelőzésük-
ről, diétájáról. Mátyus a növényi 
kezelés híve A későbbi szerzők so-
kat merítették a falusiak empirikus 
és babonás gyógyítási ismeretanya-
gából. A XIX. században megindult 
a tudatos gyűjtés minden téren, így 
a népi • gyógyászat, növényismeret 
területén is. 

A II. fejezet címe: A gyógyítás 
gyökerei a néphitben. Szó esik itt 
arról is, hogy jó pár pogány kori 
gyógyító eljárás még ma is tartja 
Magát., Sémánisztikus elemeknek 
kell tekinteni azokat az eljárásokat, 
amelyekben a két ősi elem, a tűz 
és a víz tisztító erejébe vetett hit 
jelentkezik. A fákban, növényekben 
rejtőzködő  betegségdémonokat a 
ráolvasások voltak hivatva ki űzni. 
Az antológiás eljárásoknak, a má-
giának, az érintési mágiáinak sok 
formája él még ma is Kalotasze-
gen (pl. a kelések körülkerítése ta-
lált • pénzérmével). A stiínanalógiá- 
nak a legszélesebb az alkalmazási 
területe ,(pl. a piros gonoszűző). A 
számágijának viszont a ráolvasó szö-
vegek a tanúi. 

A III. fejezet címe: 'A népi gyó-
gyászati elemei. A gyakorlati tapasz-
talatok igazolta racionális kezelése 
eljárások a gyógynövények felhasz-
nálás:án alapulnak. A növényeket a 
környék flórájához alkalmázkodva 
használták fel főzetekben, mégpedig 
vagy a virágjukból, vagy a gyöke-
rükből készítettek' főzetet. Többnyi-
re belső  bajokat orvosoltak vele. 
Ismertek olyan növényeket is, me-
lyeknek a leveleit, a gyümölcsét 
vagy magját nyersen fogyasztották, 
vagy pálinkába, borba, teába kever-
ve adták be a betegnek. 

A szerző  megkísérli osztályozni 
a népi gyógyászatban felhasznált 
gyógynövényeket eredetük szerint. 
Lehetnek: 1) ősi, sámánörökségű  rí-
tusokhoz, esetleg későbbi keresz-
tény hagyományokhoz kötődők 
(tömjén, borókafenyő); 2) népi ta-
pasztalat alapján felhasználtak; 3) 
más népektől vagy írásos kútfők-
ből átvett tudás alapján alkalma-
zottak. Természetesen ez az osztá-
lyozás csak tájékoztató jellegű, hisz 
a különlféle forrásból származó né-
pi tudás már annyira összákevere-
dett, hogy nehéz szétválasztani az 
egyes rétegeket. 

A gyógyító növények c. alfejezet-
ben táblázatokban feldolgozva tájé-
kozódhatunk a leggyakrabban hasz-
nált gyógynövényekről. A fokhagy-
máról pl. azt olvashatjuk le a táb-
lázatról, hogy 16 féle betegség or-
voslására szolgal, többek közt a 
magas vérnyomás, tüdőbaj, torok-
gyulladás, hűlés gyógyítására --
ezeiket a tudományos kutatás is iga-
zolta —, de igézés ellen iás hathatós 
szer! Az állatgyógyászatban is alkal-
mazzák a fokhagymát. 

A fokhagyma után a • ,kb. 200 is-
mert gyógynövény közül a torma, a 
székfű , a vöröshagyma, a bodza, az 
ezerjófű  a legtöbbször és legválto-
zatosabban, leghatásosabban alkal-
mazott gyógynövény. 

A gyógynövények mellett embe-
ri, állati és ásványi anyagok is sze-
repelnek a népi orvoslásban. Hisz-
nek a méz mindenható erejében. 
Sebgyógyító hatásátkihasználva szí-
vesen alkalmazzák kelések, daga-
natok, vérzések, vágásdk, zúzódá-
sok kezelésére, de gyomorbántal-
mak, bélbántalmak, idegesség, ál-
matlanság, torokfájás, köhögés, vér-
szegénység ás kezelhető  mézzel. A 
méz mellett a tejet, különösen az 
anyatejet, a szalonnát, a vajat, tej- 
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fölt, nyálat alkalmazzák, de a kí-
gyó bőre, a fekete tyúk tojása, a 
hangyaboly stb. is szolgál írral a 
betegségre, fájdalomra. 

fejezet: 'Népi gyógyítók. Ka-
lotaszegen 'tudálékos vagy gyavitó 
a gyógyítással foglalkozó személy 
neve. Tudását a családban szerezte, 
de tanulhatta pásztoroktól, .s őt 
könyvből is. Többnyire 60 éven fe-
lüli személyek ezek, asszonyok, csak 
az állatgyógyításban tevékenyked-
nek férfiak, noha a babonás cselek-
ményeik itt is az asszonyok specia-
litásai. 

fejezet: Kórtünetek, kórfolya-
matok és népi kezelésük. Ebben a 
fejezetben ábécérendben felsorolva, 
képekkel illusztrálva olvashatunk az 
emberi gyógyászatot illet ően, pl. az 
ajakcsömörtől kezdve a csizmará-
gáson, az ebagosságon, igézésen, 
székszoruláson keresztül a zsibba-
dásig. 75 betegség gyógyítását is-
merjük meg. Az állati betegségeket 
illetően szó esik pl. többek között 
az étvágytalanságról, a herélésr ől, 
igézésről, rontásról, a vizelési ne-
hézségről, összesen 16 betegségrő l. 

A Függelékben kapott helyet: 1) 
Két- adatközl ő  tudásanyagának ösz-
szehásonlító felmérése. Két közép-
korú kalotaszegi asszony 67 beteg-
séget gyógyító tudásanyaga került 
egymás mellé egy táblázatban. A  

két asszony tudása két földrajzi 
alapegység: Felszeg és Nádasmente 
gyógymódjai közti különbséget rep-
rezentálja. Nem lehet azt monda-
ni, hogy az egyik gazdagabb, mint 
a másik, mert egyszer az egyik asz-
szony tud több lehetőséget egy-egy 
betegség gyógyítására, másszor. a 
másik. Ráolvasással egyik sem gyó-
gyít, csak az ijedtség ellen önt ól-
mot a felszegi asszony. A két asz-
szony tudásanyagában még sok az 
élő , ma is gyakorolt gyógymód, de 
tudnak régen használtakról, a gya-
korlatból már kikopottakról is és 
emlékeznek gyermekkorukban is 
már csak ritkán alkalmazottakra 
is. 2) Útmutató a népi gyógyászat 
gyűjtéséhez c. alfejezetben útmuta-
tásokat ad a szerz ő  a gyűjtéshez. 
Kérdőívvel, magnetofonnal történ-
jék a gyűjtés, fényképezzen is a 
gyűjtő , a gyógynövényeket préselje 
le, preparálja, közben jegyezze fel 
az adatszolgáltató nevét, korát, a 
gyűjtés adatait. Gazdag irodalom-
jegyzék, az adatközl ők adatai, a ka-
lotaszegi népi gyógyászatban fél-
használt növények magyar, román, 
latin nevének jegyzéke, helynévjegy-
zék, román és német nyelvű  össze-
foglalás zárja le ezt a 'hasznos és 
tanulságos könyvet. A kiadót dicsé-
ri a könyv megjelentetésének lehe-
tővé tétele. 

PENAVIN OLGA 

ÚJ MOZAIKKOCKÁ K 

VÉKONY LÁSZLÓ: Egy olasz polihisztor a Kárpát-medencében. 
A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 
Újvidék, 1984. 

Minden ember napja 24 órából áll, 
ez alól nincs kivétel. Az adott huszon 
négy óra felhasználási módját azon-
ban már mindenki maga határozza 
meg. Ha egyesek tevékenységét, illető-
leg felmutatott eredményeit vetjük 
vizsgálat alá, nagyon sok fokozatot ál-
lapíthatunk meg. A két széls őség kö-
zött vannak olyanok, akik vegetálva, 
szellemi semmittevésben élik le éle-
tüket, evilági jelenlétükről a fizikain 

kívül semmi nyomot sem hagyva 
maguk után, és vannak olyanok, 
akik magukat nem kímélve mindent 
megtesznek azért, hogy minél töb-
bet megtudjanak az őket körülvevő  
világról, azokról a rejtett törvény-
szerűségekről, amelyeknek az összes-
sége a világ rendjét adja. 

Ez utóbbiak, a kivételesen aktí-
vak közé tartozott MarsigQi Luigi 
Ferdinando olasz gróf, aki életének 
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java részét lázas kutató- és alkotó 
munkával töltötte. Minden érdekel-
te, mindenben meg tudta látni a lé-
nyeget és — ami különösen fontos 
— mindent le is jegyzett, mindent 
dokumentált és nagyon sok mindent 
publikált is. Bámulatra méltó szor-
galma (és talán anyagi helyzete kö-
vetkeztében) azonban mégsem volt 
képes megbirkózni az összegyűjtött 
hatalmas mennyiségű  dokumentáci-
ós anyaggal és így bolognai hagyaté-
kában nagyon sok olyan adat ma-
radt, amelyet rna, mint drágakövet 
a föld alól, úgy kell kibányászni te-
kintélyes levéltárából. Marsigli egyik 
Szabadkán élő  kutatójának munká-
ja, .dr. Vékony László tanulmánya a 
közelmúltban került ki a nyomdá-
ból. 

Marsigli az osztrák—török hábo-
rúk idején és azt követ ően, a XVII. 
sz . végén és a XVIII. elején mint 
hadimérnök hosszabb időt töltött a 
mai Vajdaság területén is, ahol fel-
becsülhetetlen értékű  adatokat gyűj-
tött össze. Dr. Vékony László nem 

"'történész és nem földrajz szakos, 
de már évek óta olyan kitartó buz-
galommal foglalkozik Marsigli ránk 
vonatkozó feljegyzéseinek felkutatá-
sával, hogy a becsületére válna egy-
némely szakmabelinek is. A tudós 
katona életművének jelentősége nem 
volt titok korábban sem, csupán sen-
ki sem vett fáradságot magának és 
nem ugrott fejest az adattengerbe, 
hogy onnan kihalássza azt, ami ben-
nünket érint. Ellenkezőleg, és ez sem 
titok, dr. Vékonynak a kutatásokba 
fektetett szabad idejének és nem 
kevés pénzének ellenszolgáltatása-
képpen olyan megjegyzéseket kellett 
hallania, amelyek, akárhogyan vesz-
szük is, elmarasztalóak voltak. Nem 
az eredményeit marasztalták el, ha- 

nem ilyen irányú érdeklődése ellen 
emeltek kifogást. Reméljük és mele-
gen kívánjuk, hogy ez a szerz őnek 
nem szegi kedvét, hanem ellenkez ő-
leg, még jobban meggyőzi abban, 
hogy környezetünk további művelé-
se még ma is nagyon szükséges. 

Tárgyalt tanulmányát megelőző-
en, dr. Vékony már több ízben fog-
lalkozott a Marsigli-témával. Koráb-
bi munkái egy-egy zárt részletet vi-
lágítottak meg, míg ebben az írásá-
ban (mintegy utólag) a gróf életút-
ját vázolja és ezen keresztül azt a 
munkát, amelyet elvégzett A dolgo-
zat több részre van osztva: Marsigli 
élete; a Marsigli-kutatás története; 
Marsigli munkássága; (ránk vonat-
kozó) kiadatlan iratainak jegyzéke; 
Marsigli művei; utószó; és a Mar-
siglira vonatkozó fontosabb iroda-
lom jegyzéke. Az egészhez egy sor 
reprodukció járul, f őképp várak 
alaprajzai és vedutái, mint ízelít ő  
abból, ami még a púlikalatQan iratok 
között lappang. És hogy milyen hasz-
nos lenne a további, intézményesen 
és nagyobb ráfordítással végzett ku-
tatás, az a kiadatlan iratok tartal-
mából látszik: Bolognában vallóban 
igazi történelmi kincsesbánya van. 

Azt hiszem, nem szükséges téte-
lesen felsorolni mindazt, amiért fon-
tosnak és dicséretesnek tartjuk dr. 
Vékony ilyen irányú munkásságát. 
Befejezésül idézzük egy mondatát: 
„Szerettem volna útmutatást adni és 
felébreszteni az érdekl ődést a kia-
datlanul heverő  iratok iránt." Ehhez 
mi csak annyit teszünk hozzá, hogy 
ennek megtörténte után, most már 
jó lenne, ha rá lehetne az ügy je-
lentőségére terelni azoknak a figyel-
mét is, akiktől a pénz, egy esetleges 
kutatási program megindítása függ. 

SZEKERES LÁSZLÓ 

HIBAIGAZITAS 

Előző  számunk 642. lapján — sajnálatos korrektori mulasztás 
folytán -- lemaradt az Egy néphős arcképe című  írás szerz őjének, 
Péter Lászlónak a neve. A hibáért munkatársunk és olvasóink 
szíves elnézését kérjük. 
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Előfizetési felhívás 
Az Üzenet című  irodalmi, művészeti, kritikai és társa-

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

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

Szépirodalmi rovatában a jugoszláviai magyar írók 
munkái kapnak helyet. A Kézfogások a jugoszláv népek 
és nemzetiségek alkotóinak 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 szerz ők munkáit, hanem arra is, hogy 
folyóiratunk közös dolgaink lelkiismeretes taglalásának 
a fóruma legyen. 

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

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

Az Üzenet szerkeszt ősége 


