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GION NÁNDOR 

GAZDAGON ÁLMODNI 

II. 

Tehát a pénz. Eltűnt és több mint fél évig nem bukkant fel. Ezt az idő-
szakot most valami semleges szöveggel kellene áthidalni, de én mindig 
utáltam az üres fecsegést. Ezért intézzük el azzal, hogy belenyugodtunk, 
miszerint ismét szegények vagyunk, a pénzt elfújta a hóvihar egy téli éj-
szakán, soha nem lesz már senkié. Újabb események jöttek, melyeket itt 
nem részletezek, elmúlt a kemény tél, elmúlt a tavasz is, megérkezett a 
nyár, és már jóformán az is múlófélben volt, amikor megtudtuk, hogy mi 
történt a pénzünkkel. A templomban tudtuk meg. A templomba a moziból 
futottunk be. Tudniillik Tarzan-filmet vetítettek a moziban és mi egy 
délután elmentünk megnézni számolva azzal, hogy mozi után bizonyára 
megtámad bennünket Torna Gyuri bandája, a mozi környékét ugyanis ők 
uralták, és mi abban az időben igen rossz viszonyban voltunk Torna Gyu-
riékkal. És ők tényleg ránk támadtak mozi után, körülvettek bennünket, 
de mivel nem voltak sokkal többen, mint mi, felpofoztuk őket, hanem 
azután egyre többen összegy űltek, ami még nem lett volna túlságosan 
nagy baj, de az akkor épülő  szövetkezeti otthon hulladék kupacaiból fel-
szerelkeztek mindenféle vastag lécekkel és egyéb husángszer ű  fadarabok-
kal azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy befakasztják a fejünket. Erre 
már elfutottunk, ők meg üldözőbe vettek bennünket. A templom és az is-
kola előtti térig szaladtunk, akkor már nagyon a sarkunkban lihegtek Torna 
Gyuriék, és mivel éppen vecsernyére harangoztak, bementünk a temp-
lomba, mint ahogy azt valamikor régen a pártüt ők, gyilkosok, útonállók 
és egyéb cégéres gazemberek tették, ha nem volt más választásuk. 

A templomban a padokban jobbára fekete ruhás öregasszonyok ül-
tek, mormolták imáikat és áhítattal nézték Berecz plébánost, aki az ol-
tár előtt hajlongott. Mi belemártottuk kezünket a szenteltvizes tálba, tér-
det hajtottunk és keresztet vetettünk, azután felmentünk a kórusra a leló-
gó harangkötelek közé és meghúzódtunk az orgona mellett, hogy kilihegjük 
magunkat. Öten voltunk, Burai J., Szivel Sanyi, Hodonicki Oszkár, Virág 
Péter és én, azazhogy hatodiknak, csak ő  tudta miért, hozzánk sodródott 
a félkezű  Aradi Csaba is, bár őt nem hiszem, hogy bántották volna Torna 
Gyuriék, hiszen Aradi Csaba a Nagy utcában lakott és nem tartozott a mi 
csapatunkba, meg aztán félkezű  volt. Most azonban ott kapkodta a leve-
gőt velünk együtt az orgona mellett, miközben Tojzán Mihály, a kántor 
rosszalló pillantásokat vetett ránk, és ugyanúgy rosszallóan nézett bennün-
ket Süvegi Balázs is, a harangozó, aki az orgona fújtatóját taposta. Igy 
hát mikor kiszuszogtuk magunkat, elkotródtunk az orgonától és felmen-
tünk a toronyba a harangok alá, ahonnan az egyik rácsos ablakon keresz-
tül leláttunk a térre. A téren, a Szentháromság-szobor korlátján ott ültek 
Torna Gyuriék, tizenvalahányan lehettek, kezükben fenyeget ően mozgat-
ták a vastag léceket, mintha tudták volna, hogy nézzük őket a templom-
toronyból. Tanácstalanul gubbasztottunk ott a harangok alatt, jóval fel-
jebb, a harangok fölött pedig mocorogni és cincogni kezdtek a denevérek, 
nyitogatták szemüket a nyári alkonyatban. 

Aztán véget ért a vecsernye, Berecz plébános megáldotta a hív őket, 
Süvegi Balázs meghúzta háromszor a középs ő  harang kötelét, a harang 
nagyot kondult a fejünk fölött, mire a denevérek kiröpültek a toronyból, 
hogy végigcsinálják szokásos nyáresti röpködésüket, az öregasszonyok is 
kicsoszogtak a templomból, Torna Gyuriék pedig továbbra is vártak ben-
nünket a Szentháromságszobornál. A templom elcsöndesedett, hallottuk, 
ahogy Süvegi Balázs, a harangozó bezárja a templomajtót, de az nem izga-
tott bennünket, tudtuk, hogy a kulcsot belülr ől a zárban hagyja, kimehet-
tünk tehát, csak éppen Torna Gyuriékat kellett kib őjtölnünk. Virág Péter 
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leosont a kórusra, hogy megnézze, elment-e már a harangozó, aztán gyor-
san visszakapaszkodott a toronyba és riadtan azt mondta: 

Süvegi Balázs ránk zárta a kórusajtót. 
Erre már lementünk mindannyain. A kórusajtó tényleg zárva volt, ott 

rekedtünk a harangkötelek és az orgona sípjai között, mélyen alattunk 
békésen sorakoztak a kopott fapadok. 

Nem maradhatunk itt reggelig — mondta Hodonicki Oszkár. — 
Engem agyonvernek otthon, ha egész éjjel elmaradok. 

Ha pedig kimész a templomból, akkor Torna Gyuriék vernek agyon 
— mondta Szivel Sanyi. 

Akkor Aradi Csaba felemelte csonka jobb kezét és megkérdezte 
Mit gondoltok, Torna Gyuriék tudják, hogy mit szoktam én csinál-

ni a bottal? 
Aradi Csabának a háború utáni napokban egy kézigránát elvitte a 

jobb keze fejét és azóta a jobb karját gúnyosan botnak nevezte. Mások 
is csak botnak nevezték, és Aradi Csaba ezt egyáltalán nem bánta, egysze-
rűen tudomásul vette, hogy nincs többé jobb keze feje, bárkinek szívesen 
elmesélte, hogy hogyan találta meg a kézigránátot, amit addig piszkált, 
amíg felrobbant a kezében, így lett a jobb karjából bot, amivel, amint ké-
sőbb rájött, kiválóan lehetett verekedni. Mert akit Aradi Csaba a bottal 
gyomron vágott, az garantáltan legalább negyedórát összegörnyedve nyö-
szörgött a földön. A csonka jobb kéz a gyomron keresztül szinte a hátge-
rincig benyomódott. Nem tudom, hogy erre mikor jött rá Aradi Csaba, 
tény azonban, hogy amíg megvolt mind a két keze feje, addig igen békés 
természetű  fiúnak ismertük, a balesete után viszont egyre izgágábban vi-
selkedett és később híres verekedő  lett belőle. Talán akkor azon a nyári 
estén is azért csatlakozott hozzánk, mert áhítozott egy jó verekedésre. 

Verekedtél már Torna Gyuriékkal? — kérdeztem. 
Nem — mondta Aradi Csaba. 
Akkor lehet, hogy nem tudják, mire képes a bot. 
Akkor viszont nincs semmi baj — mondta vidáman Aradi Csaba. 

Én kimegyek a templomból és felmutatom a nyomorék kezemet, mire 
mindannyian . megsajnálnak. Odaballagok Torna Gyurihoz, megmondom, 
hogy nem tartozom közétek, meg különben is nyomorék vagyok, és akkor 
a hasába nyomom a botot. Erre természetesen összeesik, mire a többiek 
zavarba jönnek, én meg elpucolok. És eközben ti is kirohantok a templom-
ból és hazaszaladtok. 

Nem rossz — mondtam. — Meg lehetne csinálni. 
De hogy megyünk le a kórusról? — kérdezte Virág Péter. 
Elvághatnánk az egyik harangkötelet, és azon leereszkednénk — 

mondta Szivel Sanyi. 
Van valakinél bicska? — kérdeztem. 

Senkinél sem volt bicska, és most ezen valamennyien nagyon. sajnál-
koztak. 

Nadrágszíjakon fogunk leereszkedni — mondtam. 
Nadrágszíja mindenkinek volt és már csatolták is le a derekukról, és 

adták át nekem, én meg sorra egymásba kapcsoltam a szíjakat. Csakhogy 
abban az időben a bőrkarikás nadrágszíjak voltak használatban, és ezek 
nem látszottak valami erősnek. A kövér Hodonicki Oszkár aggodalmasan 
meg is jegyezte: 

Alattam el fog szakadni. 
Ne izgulj, majd elkapunk, ha leesel — nyugtatta meg Szivel Sanyi. 

De szerintem kibírja a te súlyodat is. 
Én már nem bizakodtam annyira, mint Szivel Sanyi, de azért az össze-

csatolt szíjak egyik végét a kórus korlátjára hurkotaln, és óvatosságból 
Burai J: t küldtem előre, mert ő  volt a legkisebb és legsoványabb köztjnk. 
Burai J. baj nélkül le is ért a templom kőpadlójára, a kopott fapadok közé. 
Azután leereszkedett Virág. Péter és Szível Sanyi, majd Aradi Csaba, ő  
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kissé nehezebben, mint a többiek, mert csak bal kézzel kapaszkodhatott. 
Hátra voltunk még Hodonicki Oszkár és én. 

Le fogok esni — nyafogta .Hodonicki Oszkár. 
-- Menjél csak nyugodtan — noszogattam kissé bizonytalanul. — 

Nem lesz semmi baj. 
Elindult hát lefelé Hodonicki Oszkár, amazok négyen odalent készen-

létben várták, hogy elkapják, ha esetleg az ölükbe hullik. De Hodonicki 
Oszkár szépen lemászott, s bár a szíjak nagyon megfeszültek, nem sza-
kadtak el. 

Ezek után én már bátran kapaszkodtam a b őrkarikás nadrágszíjak-
ba, ellöktem magam a korláttól, és abban a pillanatban elpattant az egyik 
bőrkarika és lezuhantam. Lent erre nem számított senki, csak Burai J. kap-
ta el a derekamat, de aztán mindjárt hanyatt is esett, fejét a k őpadlóba 
csapta, én meg végighemperegtem a padok között, és szinte nyomban talp-
ra ugrottam, hogy aztán gyorsan leüljek, mert nem tudtam ráállni a bal lá-
bamra, iszonyatosan fájt a bokám. Burai J. feltápászkodott, tapogatta a 
fejét, aztán odajött hozzám, és odajöttek a többiek is. 

Szivel Sanyi megvizsgálta, megtapogatta a bokámat, és azt mondta. 
-- Ez bizony kificamodott. 

Orvost kell hívni —mondta Hodonicki Oszkár. 
Keszler doktor majd helyére rakja a bokádat — nyugtatgatott 

Burai J. 
Állítsatok talpra — nyögtem, és igyekeztem férfiasan viselkedni. 

Amolyan vezérféle voltam ebben a kis csapatban, s úgy gondoltam, bár-
mikor helyt kell állnom, még ha kificamodott a bokám, akkor is. 

Hónom alá nyúltak, felemeltek és én kicsit imbolyogva megálltam 
féllábon. Így adtam ki az utasításokat: 

Mindent úgy csinálunk, ahogy megbeszéltük. Én itt maradok a 
templomban, ti azonban elpucoltok. Valaki menjen el Keszler doktorért. 

Keszler doktor a mozi közelében lakik — mondta Virág Péter. — 
Ott biztos elkapnak bennünket Torna Gyuriék. 

Hát akkor menjetek be az iskolaudvarba — mondtam idegesen. 
— Fodó tanár úr biztosan ott sakkozik Berecz plébánossal, a sánta Dukay 
János meg kibicel nekik. ók majd kitalálnak valamit. 

Rendben van — mondta Szivel Sanyi. — Mehetünk? 
Odamentünk hát a templomajtóhoz, engem két oldalról támogattak. 

Szivel Sanyi elfordította a kulcsot, és óvatosan kinyitotta a széles ajtót. 
Torna Gyuriék mindjárt elmozdultak a Szentháromság-szobortól és meg-
indultak a templom felé. Aradi Csaba kilépett az ajtón, felemelte csonka 
jobb kezét, a nyakát pedig behúzta, hogy minél szánalmasabbnak látsszék, 
így ment előre irgalmat kérően, Toma Gyuriék tanácstalanul megálltak, és 
várták, hogy mi fog történni. Aradi Csaba odament hozzájuk, panaszos 
hangon magyarázott valamit, aztán villámgyors mozdulattal benyomta a 
botot Torna Gyuri hasába. Torna Gyuri térdre esett, aztán a fejét a földre 
hajtotta, Aradi Csaba pedig megugrott és futni kezdett, leint a nyúl. Né-
hányan utána vetették magukat, mások Torna Gyuri köré gyülekeztek, a 
templomra senki sem figyelt. Ekkor Szivel Sanyiék kiugrottak az ajtón és 
futásnak eredték. Láttam, hogy Virág Péter és Hodonicki Oszkár a folyó 
irányába, tehát hazafelé szalad, t őlük mást nem is várhattam, Budai J. 
és Szivel Sanyi azonban az iskolaudvar felé kanyarodott, erre megnyugod-
tam, becsuktam és bezártam a templomajtót, féllábon visszaugráltam a 
padokhoz és beültem az utolsó sorba. 

Alighogy leültem, motoszkálást hallottam a sekrestye fel ől, aztán hal-
ványan meggyulladt egy gyertya. Ijedten elfeküdtem a padban, sejtelmem 
sem volt, hogy ki járkálhat ilyenkor a templomban, hiszen Fodó tanár úrék 
még nem érkezhettek meg az iskolaudvarból. Lapítottam hát és hallgatóz-
tam, és hallottam, hogy valaki lassú léptekkel közeledik felém. Akkor már 
tudtam, hogy ez Süvegi Balázs, a harangozó. Megismerteim a lépteir ől. Sü-
vegi Balázs lassú járású és körülményes beszédű  ember volt. Csak hogy 
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egy példát mondjak: amikor Fodó tanár úréknak megszületett a gyerekük, 
Süvegi Balázs éppen az egészségházban téblábolt és vállalta, hogy közli 
az örömhírt Fodó tanár úrral, aki már egész nap idegesen rágta a körmeit 
az iskolában. Süvegi Balázs a körülbelül húszperces távot egy óra alatt tet-
te meg és akkor a maga módján hozzáfogott beszámolni az eseményr ől, 
olyanformán hogy: „Nagy örömömre szolgál és különleges megtiszteltetés 
számomra, hogy elsőként jelentem a tanár úrnak, hogy ma délután fél ötkor 
az Egészségházban, ahol egész véletlenül tartózkodtam, merthogy egy vér-
vizsgálat kapcsán ..." — és így mondta Süvegi Balázs vagy negyedóráig a 
szöveget, miközben Fodó tanár úr a haját tépte és kis híján üvöltött kín-
jában és meg akarta fojtani a harangozót, de aztán mégsem fojtotta meg, 
mert végül mégiscsak közölte, hogy Fodó tanár úr felesége egészséges fiú-
gyereknek adott életet, és hogy az asszony is egészséges. Fodó tanár úr 
erre nagyon megörült, nem gyilka'lta meg a harangozót, az egészséges fiú-
gyereknek később is örülhetett még sokáig, az egészséges feleségének vi-
szont már annál kevésbé, tekintettel arra, hogy az asszony csakhamar el-
szökött valakivel, aztán visszajött, Fodó tanár úr ostobán visszafogadta, 
mire az asszony ismét elszökött, és többé már sohasem jött vissza, Fodó 
tanár úr pedig esténként vég nélküli sakkpartikba bocsátkozott az iskola-
udvaron előbb Ácsi Lajossal, a lecsúszott gráffal, Ácsi Lajos halála után 
pedig Berecz Máté plébánossal, és mindenkor Dukay János kibicelt, miköz-
ben valamennyien sokat ittak, legtöbbet Fodó tanár úr, aki aztán az italo-
zás után módfelett szomorú lett és másnap igen gyakran megpofozott ben-
nünket az iskolában. 

De téjünk vissza Süvegi Balázshoz, aki talán nem is tudta, hogy ha-
lálos veszélyben forgott, amikor az örömhírt el őadta Fodó tanár úrnak, és 
most ugyancsak lassan és megfontoltan ballagott a templomban a padsorok 
között, kezében hatalmas gyertyát tartott, nyilván az oltárról vette le, és 
kellett is a gyertya, mert odakint beesteledett és megszürkült minden, a 
templomban meg majdnem töksötét lett. Szóval jött Süvegi Balázs a gyer-
tyával, már egészen a közelembe ért, gondoltam, szólok neki, hátha segít-
het rajtam, aztán magam sem tudom miért, mégsem szóltam, ő  pedig to-
vább ment egészen a szenteltvíztartóig. A szenteltvíztartó tál egy alacsony, 
karcsú oszlop tetején állt, Süvegi Balázs letette mellé a gyertyát, ujjait 
megmártotta a szenteltvízben, térdet hajtott az oltár felé, és keresztet ve-
tett. Aztán felállt s egy könnyed mozdulattal leemelte a szenteltvíztartó tá-
lat az oszlopról. Már ezen meglep ődtem, mert nem tudtam, hogy a k őtál 
lejár az oszlopról. Aztán még jobban meglep ődtem, hogy a kőoszlop üre-
ges. A harangozó ugyanis belenyúlt és szép vastag pénzkötegeket szedett 
elő  onnan. Rengeteg pénzköteget. Ezt követ ően egy összehajtogatott fehér 
vászonzacskót húzott el ő  a zsebéből, megrázta néhányszor a zacskót, mint 
a szárításra váró nedves ruhát, letérdelt, de ezúttal nem vetett keresztet, 
hanem a pénzt belerakta a zacskóba, akkurátosan bekötötte a zacskó szá-
ját, a kőtányért visszahelyezte az oszlopra, fogta a gyertyát, boldogan el-
mosolyodott a sárga fényben és elindult visszafelé. Mosolyogva ment vé-
gig a templomon, a nagy gyertyát az oltárra tette, elfújta a lángot és el-
tűnt a sötétben. 

Én meg nagyjából úgy éreztem magam, mint Fodó tanár úr, akinek 
negyedóráig kellett hallgatnia Süvegi Balázs beszédét, mire végül megtudta, 
hogy egészséges fiúgyereke született. Vagyis legszívesebben üvöltöttem vol-
na kínomban. Mert az a rengeteg pénz az enyém volt. Pontosabban hár-
munké, Burai J.-é, Szivel Sanyié és az enyém. Tudtam, hogy ez a mi pén-
zünk, s azt is sejtettem, hogyan szerezte meg a harangozó. Majdnem meg-
fulladtam a keserűségtől, de akkor mégsem üvöltöttem, csak könnybe 
lábadtak a szemeim és csuklani kezdtem, és csuklottam egészen addig, 
amíg egyszerre hirtelen fény árasztotta el a templom belsejét. 

Megérkeztek Fodó tanár úrék, és meggyújtották a villanyt. fák is az 
oltár felől jöttek, elöl Burai J. és Szivel Sanyi, mögöttük Fodó tanár úr 
és Berecz plébános, leghátul pedig a nagydarab Dukay János sántikált. 
Odajöttek a leghátsó padsorhoz, megálltak és kicsit szánakozva néztek 
rám, én meg könnybe lábadt szemmel a nagy semmit bámultam. 
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Veled aztán mindig történik valami — mondta fanyarul Fodó ta-
nár úr. — Még a lábodat is hajlandó vagy kitörni, csakhogy bosszantsd az 
embertársaidat. 

Nem tört el a lába -- mondta Dukai János, aki a bokámat vizsgál-
gatta. — És nem kell ide a Keszler doktor. Ezt én is helyrerántom. 

Egyszer láttam, amikor Ács Lajos helyrerángatta Rozmaring Bandi 
bokáját — mondtam. — Rozmaring Bandi úgy üvöltött, mint akit nyúznak. 

Te is üvölteni fogsz — nyugtatott meg Dukay János. — No, hunyd 
be a szemed. 

Lehunytam a szemem, Dukay János meg nagyot rántott a lábfeje-
men. Behunyt szemmel is valami nagy fényességet láttam, amikor belém 
nyilallt a fájdalom, és persze hogy üvöltöttem, mint akit nyúznak. Aztán 
kinyitottam a szemem, csorogtak a könnyeim, Fodó tanár úr meg csúfon-
dáros arccal odahajolt hozzám és azt mondta: 

Tán csak nem sírunk, nagyfiú? 
Szerettem Fodó tanár urat, de most hirtelen nagyon dühös lettem 

rá, fájt a bokám, meg a pénz is eszembe jutott ismét, ezért azt mondtam: 
Volt egy kutyánk. Kiherélt kóborkutya. Fodó Tanár Úrnak hívtuk. 
Kiherélt kóborkutya? — kérdezte Fodó tanár úr. — És azért nevez-

tétek el rólam, mert ki volt herélve? 
Nem — mondtam kissé megenyhülve. — Azért, mert nagyon szo-

morú pofája volt. 
Nekem is nagyon .szomorú pofám van? — kérdezte Fodó tanár úr. 
Néha — mondtam. 
Főleg olyankor, amikor másnaposan felpofoz bennünket az iskolá-

ban — mondta Szivel Sanyi. 
Fodó tanár úrnak elkomorodott az arca, nyilván ő  sem szívesen em-

lékezett ezekre a pofozásokra, így hát megkérdezte: 
Mi történt a kutyával? 
Fejbe csapták és kihullott mind a két szeme — mondta Burai J. 

— Aztán a jég alá süllyedt. 
Máskor szebb neveket adjatok a kutyátoknak — mondta Fodó ta-

nár úr. — Nevezzétek el Berecz Máténak, vagy Dukay Jánosnak. 
Aztán majd megsántul, mint én — morogta Dukay János. 

Ekkor odafordultam Szivel Sanyihoz és Burai J.-hez, a szemeim még 
mindig könnyeztek, és azt mondtam nekik. 

Láttam a pénzünket. 
Csak néztek rám és nem értették, hogy mir ől beszélek, Fodó tanár 

úrék meg mégannyira sem értették. 
Itt a templomban láttam a pénzünket. 
Miről van szó? — kérdezte Berecz plébános. 
Télen találtunk eg disznóbőr táskát, tele pénzzel — kezdtem, 

mire Szivel Sanyi hevesen integetett, hogy fogjam be a számat, de már 
késő  volt, elhatároztam, hogy elmondom azt, amit a rend őrségen nem 
tudtak kipréselni belőlem. — A pénzt a Burcsárék rabolták el a b.-1 
postáról, aztán valahogy betévedtek a mi utcánkba és a táskát Velezék 
háza előtt felejtették, mi pedig megtaláltuk, amikor az angyali vigasságot 
énekeltük. Rengeteg pénz volt a táskában, hirtelen nem tudtuk eldönteni, 
hogy mit csináljunk vele, ezért aztán a táskát elástuk a hóban a Sü-
vegfék háza előtt. Akkor éjszaka nagy vihar jött, elfújta a havat a házak 
elől, és eltűnt a táska is a sok pénzzel. 

Úristen -- sóhajtott Fodó tanár úr. — Micsoda elmebajos tanít-
ványaim vannak. Hó alá rakják a pénzt, hogy elázzon. 

Nem ázott el — mondtam. — A disznób őr táska nagyon jól zárt. 
Igy is eltűnt a pénz legyintett Fodó tanár úr. 
Tudom, hogy hol van — mondtam. 
Hol? — kérdezte Szivel Sanyi és Burai J. 

719 



-- Süvegi Balázsnál, a harangozónál. 
Micsoda?! — kiáltott fel Berecz plébános. 

Erre elmeséltem, hogy mit láttam a templomban, amíg a sötétben 
várakoztam. Jó ideig senki sem szólt semmit, csak Szivel Sanyinak 
rángatózott az orra, majdnem elb őgte magát. Aztán Fodó tanár úr és 
Dukay János odamentek a szenteltvízhez, leemelték a k őtányért és be-
lenéztek az üreges oszlopba. Visszajöttek, és akkor végre megszólalt Du-
kay János: 

Azt hiszem, tudom, hogy történt a dolog. Karácsony el őtt, a 
hajnali misék idején a harangozó kel fel legkorábban a faluban. Így 
lehetett ez az után a viharos éjszaka után is, és persze hogy megtalálta a 
táskát, már csak azért is, mert az ő  háza előtt volt. A táskától bizo-
nyára gyorsan megszabadult, a pénzt pedig a lehet ő  legjobb helyre rej-
tette el. Ügyes ember ez a Süvegi Balázs. 

Ezt az aljasságot — rebegte felháborodottan Berecz plébános. 
— Rablott pénzt rejtegetett a szenteltvíz alatt. 

Talált pénzt — csillapította Dukay János. 
Ki fogom rúgni a templomból — háborgott tovább Berecz plé-

bános: 
Elmegy az magától is, nem fog már neked sokáig harangozni 

— mondta Dukay János. — Eddig nagyon okosan rejtegette a pénzt, 
de most előszedte, tehát kezdeni akar vele valamit. 

Feljelentem a rendőrségen — mondta Berecz plébános. 
Abból a gyerekeknek is bajuk lesz — mondta Fodó tanár úr. 

Dukay János most hozzám fordult. 
Nagyon boldog volt a harangozó, amikor a pénzt vitte? 
Nagyon boldognak látszott — mondtam. 
Lám, lám milyen olcsón meg lehet szerezni a boldogságot — 

morfondírozott Dukay János. — Mindössze sok pénz kell hozzá. 
Mégiscsak aljasság, amit művelt — mondta még mindig a ma-

gáét Berecz plébános, de a nagydarab Dukay János leintette. 
Hagyjuk ezt, szentatyám! Tartani fogjuk a szánkat, és ezzel egy 

boldog embert adunk a világnak, és ett ől a világ mindjárt szebb lesz. 
Márpedig ez igazán megér egy rakás pénzt. 

Ennyiben maradtunk hát, kimenteink a templomból, Burai J. és 
Szivel Sanyi engem hazatámogatott, Fodó tanár úrék meg visszamen-
tek az iskolaudvarba sakkozni. 

A lábam gyorsan rendbe jött, Dukay János értette a dolgát, s emel-
lett jövendölni is tudott, mert a harangozó kezében tényleg megmozdult 
a pénz. Először csak óvatosan, alig észrevehetően. Süvegi Balázs min-
denekelőtt eladta a kis nádfedeles házát a mi utcánkban, és vett egy 
téglaházat jókora gazdasági udvarral a Nagy utcában. Az emberék fel-
kapták a fejüket, de valahogy hihet ő  volt, egy kisebb ház árából és 
némi spórolt pénzből meg lehet venni egy nagyobb házat. Ezt követően 
azonban kissé elsiette a dolgot Süvegi Balázs. Megvásárolt egyszerre 
hét lánc földet. Erre aztán már a rend őrségen is felkapták a fejüket, 
és Süvegi Balázs heteken át mindennap bejárt a rendőrségre és dagadt 
képpel jött ki onnan. Palkovics ágyéksérvét ugyanis megműtötték, és 
a kis nyiszlett rendőrtiszt makkegészséges volt. De Süveg]. Balázsból 
még Palkovics sem tudta kiverni a pénzt, végül is békében hagyták. đ  
pedig felhagyott a harangozással, nekiállt a földjét m űvelni, aztán jó-
szágot is vásárolt és még több földet és rengeteget dolgozott. Hogy 
boldog volt-e? Nem tudnám pontosan megmondani. Beszéde és a járása 
mindenesetre gyorsabb lett, de ez még nem jelent semmit. Idónként 
láttuk, hogy gondterhelten szekerezik végig a falun, és megráncosodott 
a homloka. És reggelenként továbbra is ő  kelt fel legkorábban a faluban, 
pedig nem kellett hajnali misére harangoznia. Vasárnap járt csupán 
templomba, mindig nagymisére ment, és ilyenkor, ha belemártotta ujjait 
a szenteltvízbe, leginkább elmosolyodott. Lehet, hogy mégis boldog volt. 

(Vége) 
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LÉVAY ENDRE 

RÉGI UTCÁK PORÁBAN 

Még annak is, aki régóta ismeri ezt a fennállása óta többször békés, moz-
dulatlan, mint zajgó eseményekben gazdag várost, mindig jelenthet vala-
mi újat vagy letűnt emlékek visszatérését ezekben az utcákban egy-egy ta-
lálkozás, egy beszédes homlokzat, sarokház, vakköz, változás vagy változat-
lanság, mert utunkat nem mindig .a legrövidebb utakon járjuk, Ez így 
történik januártól decemberig, azután megint újra az év elejét ől az év vé-
géig. Hát átnyaláboljuk a múló éveket, rövid megszakítás ezekb ől az évi 
pihenő, de vannak, akik még ezt az id őt is ezekben az utcákban, ezeken 
az útvonalakon élik le a kisvárosban: a magát „nagyvárosnak" álmodó 
nagyfaluban. 

Ez majdnem olyan, mint a circulus vitiosus, amely az ember szüle-
tésétől haláláig tart, épp csak hogy nem vesz róla tudomást. Vagy ha 
tudomást szerez róla — mint Kosztolányi korában, de el őtte is, utána is 
nem egy —, a vándormadarak útjára tér ... 

Járom az utat \nap nap után, de most már jó nagy kerül őkkel, hogy 
újjászülessen bennem szülővárosom képe, ami emlékezetemben hámlott 
falú homlokzataival együtt nagyon megfakult ... Mikor telnek meg újra 
élettel a régi utcák, városnegyedek? ... A Bajnát, a Mlaka, a Jaszi bara, 
meg a Vörös ökör, a Kakas iskola, a Galamb iskola, a K ővágó iskola, a 
Bíbicháti iskola... 

Mosolygok. 
Vörös ökör iskola ... Micsoda elnevezés!? ... Ezeknek a szavaknak 

a párosítása még romatikus szóképnek is torz. Talán a tizenhetedik szá-
zadban született, amikor a legegyszer űbb latin vagy német szónak is csak 
nehézkes, botladozó körülírással tudtak magyar értelmet adni, hogy a be-
szélt nyelv útján így valahogy megértse az írástudatlan nép, amely igen 
sokáig még az egyház igehirdetését is a „szentképekb ől" olvasta ki. 

Vlamikor valaki valamit kitalált. Kimondta. A többiek utána mond-
ták, és most kutatjuk: ki volt az, mikor mondta és mit akart vele megrw-
vezni? A régi elnevezések magyarázatát nem mindig a templom vagy a 
rendház körül kell keresni, ahol az írástudó papok körmöltek. fik az élet 
nyers, sokszor kegyetlen igazságait azoktól ismerték meg, akik ismerték 
a nép életét alulnézetb ől. Azoktól, akik a népből jöttek, velük együtt éltek: 
a felcserek, a vendégfogadósok, a kovácsok, molnárok, halászok... 

Lám, itt van a nyoma. 
A régi vásárhelyen, Szabadkán, ahol akkor a városodásnak még az 

első  jelei is alig mutatkoztak, a vendégfogadó volt a központ. Mi lehetett 
itt az első  érintkezési pontja a távolról jött disznókeresked őnek, hajcsár-
nak, jószágtulajdonosnak, .fazekasnak, élelmes koldusnak, aki — mire a 
pap fölkelt — már a harmadik falut járta? Ezek mind a vendégfogadóban 
találkoztak. Legnevezetesebb volt a Vörös ökör vendégfogadó, aztán a 
Kakas vendégfogadó, meg a Galamb vendégfogadó. Kés őbb ezeknek a he-
lyén épültek fel az első  iskolák, amelyeket a nép a vendégfogadók nevén 
nevezett el és még a század derekán is úgy hívták őket. 

Amikor a Margit malom felé megyek, hosszasan elnézem a Rókusi-
templom tornyát, amelyre apám a kilencszázas évek beköszöntésekor er ő-
sítette fel a keresztet. Onnan fentr ől beszédet mondott munkatársainak 
meg az odaseregletteknek, utána kiürítette a magával oda felvitt bort és 
a poharat s °a „mélységbe" dobta. Ezt saját kez űleg rá is írta a magasság-
ból elhangzott beszéddel együtt az akkor készült fénykép hátlapjára .. . 

Ha másfelé megyek, más jut eszembe. 
Az ezerkilencszáztizennyolc-tizenkilenc forró eseményei a mi városu-

kon is átviharzottak. Kitörölhetetlen nyomokat hagyott bennünk a Fehér 
keresztnél lévő  csendőrlaktanya ostroma. A Halasi út és a Kovács utca sar- 
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kán dörögtek a fegyverek; mire a forradalmárok és csend őrök összecsapá-
sának híre hozzánk eljutott, olyan volt, mint az Érdekes Újságnak akkor 
sokak előtt ismert hadijelentései. 

Nem csak a gyermeklélekben, a feln őttekben is a félelem, a szorongás 
nagyítja fel a dolgokat. A fegyverdörgések híre pár óra alatt csatajelentés-
sé terebélyesedett. Vér folyt, valósággal csörgedezett az utcán azoknak a 
gyerekeknek a képzeletében, akik otthon, a pokróc alá bújva várták, hogy 
mikor csitul már el végre az a vijjogó, bömböl ő  és az asszonyok sikolyá-
tól még félelmetesebbé váló zaj, amely olyannak t űnt, mintha soha nem 
akarna vége szakadni. De mégis elcsendesedett. Nem tartott olyan sokáig, 
mint ahogy az emberek azt másnap mesélték, és nem folyt, és nem csör-
gedezett a vér patakokban, holttestek sem hevertek az utca porában. Egy 
ember halt meg, akit eltalált egy eltévedt golyó, s aki nem is tartozott a 
forradalmárok közé, a sebesültek száma pedig annyiféleképpen változott, 
ahány embertől hallotta az ember, vagy ahány újság hírt adott az éjszakai 
összecsapásról. 

Csak a csendőrlaktanya fala volt golyóktól sebhelyes. A többi ház 
érintetlen maradt. A Kákonyi kocsmában másnap már mérték a bort, a 
Nagy Varjas asztalosműhelyében sikoltoztak a fűrészgépek; Szaghmeiszter 
cipész összeszedte inasait, hogy nála is meginduljon a munka, mert a cip ő-
foltozásra, féltalpalásra sokan vártak azokban az őszi napokban; Lőwy bá-
csi szorgalmasan mérte a lisztet, a zsírt, a petróleumot, melyeknek szaga 
akadálytalanul összekeveredett a fehérít ő  és a friss kenyér szagával, csak 
az utca vastag, puha pora maradt mozdulatlan, mert ezen és a következ ő  
napon alig lehetett erre parasztkocsit látni. Mert azt mondták: ezekben 
a zűrzavaros napokban még a lovakat is elrekvirálják, aztán mehet a gaz-
da az öregistenhez panaszra. 

Ám ez a csönd csupán látszólagos volt, mert az elmúlt éjszaka viha-
ros eseményei a mi szívünkön is átviharzottak. Sokakban kitörölhetetlen 
nyomot hagyott a Fehér keresztnél lev ő  csendőrlaktanya ostroma, és a 
laktanyának a lakóit sem tudták elfelejteni. 

A jól verekedő  gyerekek egyhamar nem felejtenek. Szívükben felfo-
kozottan élt az, amit ők egymás közti leszámolásnak neveztek egyrészt a 
Gréczy utca és Ódor utca (ebben volt az akkori munkásotthon), másrészt 
a Kálmán utca és a Gyula utca csapatai között. 
• — Tizenkilenc az tizenkilenc! — mondta Sípos Dezs ő , ő  volt akkor 

a hatodik köri első  csapat Pál utcai vezére. — Botokat, lapátokat, gereb-
lyéket és, ha van, husángot el ő ! — adta ki a parancsot. 

.Így, „alaposan" fölfegyverkezve meg is indultak, már-már össze is 
csaptak, jól visszaszorították a Kálmán utcaiakat (akiknek az István ut-
cai úri fiúk is segítségükre siettek), még csak kevéske volt hátra, hogy 
elűzik őket egészen a Fehér keresztig, amikor megérkezett a szül ők „inter-
venciós hada", azonnal leállította a csatát, és ezért nem kerülhetett sor a 
teljes győzelemre. 

— Ezek mind öreg nyárspolgárok! — mondta Dezs ő  dühvel. — Azért 
nem értik még az új idők szavát, mert agyalágyultak és önként bele akar-
nak fulladni a Kovács utcai meg a Kálmán utcai porba. 

Az elkövetkező  nyár is hozott újabb eseményeket, amelyek a mi ese-
ménytelenségünk óráiban szépen felbolygatták a hatodik kör poros utcáinak 
csöndjét. 

Katrinka akkor nyolcéves lehetett. Nagyon szép kis cigánylány volt. 
Szeretett énekelni. És csicserg ő  hangjával addig énekelte, hogy „Gólya, 
gólya gilice, Hozzál nekem kisbabát", amíg a tizenhat éves remekül fej-
lett nővére egy szép napon csakugyan megszülte. Hogy az a „gólya" honnan 
röpülhetett be Boriskához, azt mindmáig nem tudom, de azt igen, hogy 
ha Dezső  akkor nem lép fel, és nem sorakoztatja fel maga mögé a Gréczy 
utcai fiúkat, a kismamát a kisbabával együtt a gólya után röpítik szigo-
rú szülei. 

Nagy „tett" volt ez akkor az apátlan gyermekek védelme terén. 
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Nagyon buzgott bennem a vér akkor, s egyre jobban vonzott a víz. 
Úszni, úszni szerettem volna mindenáron. Legközelebb, sz őlőskertünkhöz 
közel, a Zorka gyári bara esett. Ott már nagyban úszkáltak a gyerekek, 
persze „kutyaúszással". Ezt néhány liter piszkos víz lenyelése után én is 
megtanultam. S őt ennél többet is. Kicsinek tűnt a bara, amikor Palicsra 
gondoltam, pocsolyának néztem, amely többé semmi örömet nem szerezhet 
nekem. A folyókról, a tengerekr ől sokat olvastam: a nagy vizek vonzottak. 
Ezután már csak Palics átúszása következhetett, amire f őleg belső  bizta-
tást kaptam. Többszöri palicsi fürd őzés után neki is vágtam. Boldognak 
éreztem magam, ahogy láttam távolodni t őlem a Női fürdőt; mind kisebb 
és kisebb lett, a Strand pedig közeledett. De félúton megfogta lábam a 
görcs; előbb csak a rüsztömön éreztem, kés őbb már fél lábszáram meg-
merevedett. Rugdostam, hogy engedje el, ezt tanácsolták az öreg úszók. 
De nem akarta elengedni. A görcs már a combomat is elérte, már nyeltem 
a vizet. Egyre többet. Úgy éreztem, megfulladok, amikor valaki csónakkal 
mellém hajtott és rám kiáltott: 

Fogd meg az evezőt, mert belefulladsz a tóba! 
Az ismeretlen ember behúzott a csónakba, veregette a lábamat, s 

amikor látta, hogy már szabályosan lélegzem, megkérdezte: 
Mire való ez a virtuskodás? ... Hisz oly fiatal vagy még ... Még 

nem is éltél ... Így akarsz meghalni?... 
Ahogy ezt mondta és rám nézett, azt soha nem tudtam elfelejteni. 
Étetemben még négyszer kerültem közel a vízhalálhoz. 
Egyszer a Dunán, kétszer a Tiszán és egyszer az Ugljeviki-tónál. Négy 

embert mentettem meg a fulladástól úszva. Én még tudom a nevüket, de 
ők már rég elfelejtették azt, hogy engem hogy is hívtak. Az egyik azért, 
mert időközben meghalt, a másik azért, mert elvesztette emlékez őképes-
ségét, a harmadik .... a negyedik ... talán az arcomra emlékszik még, ahogy 
ott álltam véres arccal a folyóparton, mert a víz alatt élethalálharcában 
véresre karmolt. De azt nem tudja már, hogyan került vissza az életbe. 

Mert az ilyesmit az emberek a legszívesebben elfelejtik. 
Csak egyetlenegy asszony, aki mindezt látta, Mér ő  Magda, ő  nem fe-

lejtette el. Pár esztendővel ezelőtt még kereste is a karmolások mély nyo-
mát az arcomon, de a ráncok már eltakarták. 

Azt nem tudom pontosan, mikor lépett fel bennem a zene iránti vágy. 
De nagyon korán lehetett, mert én cigányfertályban születtem, ahol nagyon 
sok házból kihallatszott a hegedű  hangja és a cimbalomjáték. Leültem a 
kapu elé a küszöbre és úgy hallgattam őket. Nagyon sok cigány barátom 
volt: a Viimus, a Kúnó, a Rigó Bandi, a Nédó, akiket, ha megkértem, mu-
zsikáltak nekem. Kihozták a hegedűt, leültünk az árok szélére, s ott mu-
zsikáltak. Mindannyian nagyon dicsérték Sípos Dezs őt, mert ő  a zenedé-
ben tanult meg hegedülni és gordonkázni, és nagyon szeretett a hatodik 
köri vezér szerepében tetszelegni. Vezéregyéniség volt. 

Ha mindannyian jól végeztük dolgunkat, akkor Dezs ő  elővette a hege-
dűjét — hol volt akkor még a rádió meg a tévé! —, kinyitotta a Gréczy utca 
sarkán levő  házuk ablakát, és azt mondta: 

Most eljátszom nektek Sarasate Cigánymelódiáit. 
Elkezdett játszani, mi meg — a szabadkai cigánynegyed gyerekei — 

meztélábosan ott álltunk az ablak alatt s nem tudtuk levenni szemünket 
Dezső  arcáról, ujjainak számunkra oly csodálatosnak t űnő  rohangászásá-
ról, és ami a hegedű  lelkéből kiszállt az ablakon át, azt nem tudta elnyomni 
sem a Maris néniék hazatérő  parasztkocsijának zörgése, sem a rogyásig 
megrakott tragacsok nyikorgása, sem a munkából hazatéró Antal bácsi 
boros hangú óbégatása, csak ő  meg a hegedűjének hangja élt bennünk; 
alig vártuk, hogy még ráadást is adjon, de mindjárt, miel őtt még meggyújt-
ják a gázlámpát, mert akkor a gázlámpa-gyújtogató minden szurtos gyerek-
nek visszavonhatatlanul megmondta: 

A lámpa ég! Beesteledett. Minden gyereknek az ágyban a helye. Lá-
bat mosni, aludni — mars! 
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Dezső  becsukta az ablakot, s mi tudtuk: mi a teend ő . 
Haza mind. Téglával ledörgölni jól a sarkakat, de úgy, hogy egy szem 

por se maradjon a „tecás" repedések között, de még a fülek mögött sem. 
A szilvalekváros kenyér csak utána következhetett, meg alvás a bordó 
szúrós pokróc alatt, amely a leégett színház ajtaján valamikor szélfogó 
volt, bár ezt is alkapták a lángok, de egy-egy darabja még jó volt gyerek-
takarónak, s apám mint díszletmester és függönyhúzó a lángokból kiment-
ve hozta haza. 

Dezső  hegedűjének a fülemben zengett hangjaival aludtam el, vele 
álmondtam, csak úgy félálomban hallottam, hogy szüleim seppegve be-: 
szélgetnek arról, hogy az esti bemutatón Gerlaky Hermin milyen szépen 
játszott a Bob hercegben, utána mélyen elnyomott az álom. 

És még csak álmomban sem került elém olyasféle kép, hogy a Gréczy 
utcából valaha is eljutok addig, hogy a rivaldafény legalább csak az ar-
comat érje. 

(1973) 

A nemrég elhunyt író hagyatékából. 

LADIK KATALIN 

TÖRÉKENY HELYSZÍN: ÉDEN 

Fülemhez elérne, felismerném lépteit, 
Mint a ház akkora és remeg, igazán remeg. 
Gipszben áll és ring. 
Régi átok. 
Csak jönne már, amíg nem kés ő ! 
„Mindent jól láttál? Színesen?" 
Ott áll és ring a törékeny helyszínen. 
„Ay, ay. The good go and the wicked is lett over." 
Kihűl az ágy. Hívom: „Gyere!" 
A falból langyos es ő  hullik ránk. 
Sosem hittem volna, hogy a falak ilyen sebesen tudnak keringeni! 
Olyan távoli a hangom: 
„Ne őt, az ember fiát!" 

ROVAROK ÉJSZAKÁJA 

TAVASZ, SZÉTTÉPVE 

Arcában macskát hord. 
Ő  a fekete kapu. 
Nem nevet, távolba néz: 
Lát fényes körm ű  tavaszt. 

Lányok jönnek 
Ingben, nőstényfarkasok. 

Lassú, váró mozdulattal gyilkolsz, 
Ezüst rovar. 
Sápadtan karjaidban 
Mézet eresztesz belém. 

VÖRÖS HAJA 
FELCSAP A MÉLYBŐL 

Ágyékánál a seb duzzadni kezd. 
Megeszi a kígyót. 
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FÜLÖP GÁBOR 

ITTHON VAGY, MONDJÁK, HAZAÉRTÉL 

Rostos fehér papírlapon vörös betűkkel írod a levelet. 
Hazaértél a hosszú utak után. 
(Egy városba értél, ott kezdted kóborlásaidat 
a sikátorokban, ott kergetted a patkányokat.) 
Ideértél. Folyókat úsztál át, erdőkben bolyongtál, 
megmásztál karvalyszárnyú hegyeket. 
Cipődben hordod a hosszú aszfalt forróságát, 
a kavicsok csillogását, sziklák tüskéit, füvek nedvét. 
Hazaértél, mondják. Megállsz egy-egy kocka el őtt 
és látod benne a folyót, az erdő t, a hegyeket. 
Zenét hallasz. A hangok idegenek, 
légüres, homorú buborékok. Állsz egy óriási tér közepén 
és hullanak rád a maszkok. Távoliak is, itteniek is, 
gördülnek a fehér felhők arcán összegubancolt hajjal. 
Ujját szájára teszi valahány, 
mintha kettétörné fejét egy fejszecsapással. 
Fölszedték rég a villamossíneket, 
a kirakatokban transzparensek fürdenek. 
A fényreklámok karneválja hangtalan tátogás. 
Szaladsz a lépcsőn és bömbölsz, 
anya fogja a kezed. Egyszer megállítottad a villamost. 
Felveszel egy összegy űrt papírlapot. 
A nap elé tartod — üres. Keresed a parkokat. 
A szavaidat, melyeket elhullajtottál itt valaha, összekotrod. 
Elolvasod a plakátokat. Átmész a hídon. 
(Kiabálni a folyóra nem érdemes.) 
Két torony között feszül ő  kötél, 
a kötéltáncos még megpendítette, miel őtt lezuhant. 
Ebben a mesében púderozzák magukat a táltosok. 
Sikolyok csúsznak vissza az üveghegyr ől. 
Jelvények hancúroznak a kalapon, egyedül 
állsz a tér közepén és hullanak rád a maszkok. 
Tenyeredről vonalakat csipegetnek a madarak. 
Sírva jutsz szárnysuhogásuk után, 
felérsz ismét a hídra, 
topogva lerázod lábadról a havat. 
Kifordított zsebedre t űzöd a kitüntetéseket 
és az eltörött pohár szilánkjait 
raknád új mozaikká. Rajzfilmet nézel 
csodára tátott szemmel, anya fogja a kezed. 
Cipődben hordod a hosszú aszfalt forróságát, 
a kavicsok csikorgását, sziklák tüskéit, füvek nedvét. 
Lemosod arcod a folyóban. Harapsz a napból. 
Narancssárga csorog le szádon, 
retusálja a fényképeket. Hazaértél, mondják, 
homokon-parázson-tarlóhamuban futsz meztelen talppal. 
Kockáról kockára ugrálsz féllábon, 
körmöd alól pecsétbuborékok szivárognak. 
Kezedb ől kockánként elhullajtod 	` 
az útközben kapott virágot. 
Körüljárod a szobrokat. Megtapintod. Élnek. 
Visszakapod ujjad a megrándult márványarcokról. 
Itthon vagy (mondják). Megérkeztél. 
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Végigúszol a sugárutakon. Felszeleteled 
a várost. A néhai villamossínek mentén 
fényben jársz végig. A bulvár-napkorongok körül 
pokoli táncukat járják a maszkok. 
A mellékutcákban eszményi nyugalom: 
söröskorsókból felszálló köd. 
Mézzel ragasztott madarak lógnak 
fejjel lefelé a villanydróton. 
Ijedten kukorékol a szélkakas. 
A szél hátán a felrobbantott gyárkémények 
füstje lovagol: a töltés mellett lakótelepek. 
Valaha üzemek voltak itten és beépítetlen, végtelen játszóterek. 
ívlámpák köré gy űlt pillangó-kockák. Otthon vagy. 
Kapaszkodnál a derékszögekbe. Gömbön siklik a kezed. 
Megállsz. Gyufát gyújtasz. Láng-buborékban parázs. 
Szívdobbanás kuszálja a kockák álmát. 
Alma gurul a homokon. Eld őlnek a kuglibabák. 
A sz őlőből bor csorog. A babaarcokon 
szemölcs a hópehely. Az utolsó virágot látod —
filmszalagról. Ujjaiddal játszol, megszámolod: 
az évszakok száma most is négy. 
Elfújod a lángot, a buborékba tű t szúrsz. 
Megpöccintenek egy apró dobot. Szaladnál (minek?) 
meztelen talppal. Kóborolsz bakancsban (hová?). 
(Ormótlan bakancsod darab jai szerteszórva 
a nagyvárosok szeméttelepein.) 
Leülsz egy padra. Meg van vetve. 
Fáján nyirkos köd-lepedő. A tóban éjjeli 
hattyúk ringanak. Itthon vagy, mondják, 
hazaértél. Ingeden csorognak csillagok. 
Felállsz, kőrbe rúgsz. Halk csobbanás a vízben. 
Zárak félhomálya őrzi az álmokat. 
Szemedbe húzod a glóriát. 
Megpördülsz a járdaköveken. Lehajolsz, 
felveszed az apró kígyót. Énekelve kíséred cip őpertlidet. 
Sétáltatod a gyufaszálat. Átmész a hídon. 
A folyosón megnyomod a lámpagombot. 
Állsz a tér közepén, hullanak rád a maszkok. 
Kinyitod a szekrényt. Alusznak benne régi jegyzeteid. 
Gyufát gyújtasz. Nézed a lángot, pislákol. 
Szaladsz a lépcsőn és bömbölsz, 
anya fogja a kezed. 
Kézbe vennéd a menetrendet, ismét. 
Álruhát öltenél — 
királyi álruhába bújt koldus. 
Koldulás közben, gy űjtögetés közben, 
útközben voltál mindig otthon, cipődön hordod a sarat. 
Hazaértél a hosszú utak után. 
Megérkeztél, mondják. Itthon vagy. 
Állsz a hídon (kiabálni a folyóra nem érdemes), 
az eltörött pohár szilánkjait raknád-új mozaikká 
és nézed a pislákoló parti fényeket. 
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KÉZFOGÁS OK  

JOVAN POPOVIC 

HALOTT GYERMEK AZ OSTROG ALATT 
(RÉSZLET) 

A kőrengeteg egykettőre elnyelte, ő  pedig ügyetlen bőröndjével. hol le-
felé, hol felfelé ugrott, a szeszélyes sziklahátak pedig elfedtek el őle 
minden kilátást. Semmiféle tet őt, semmilyen utat nem látott már ma-
ga előtt, sőt odalenn a községet sem, ahonnan elindult. Az alacsony, 
szürke égbolt nehéz lélegzete pedig a halántékán kezdett dobolni. 

Kecskék .megektek, rázták a kolompjukat, a pásztorlányok hangja 
pedig remegve szállt tova a sziklák felett az esti leveg őben, ahogy a 
kecskéket hívták; de ezek a hangok mintha láthatatlan, tisztára valótlan 
lényektől származtak volna, ő  maga sem tudta, hogy távol vannak-e, 
vagy itt a közelében, vagy éppen attól a házcsoporttól hatolnak ide, 
melyet messze maga előtt, a meredek lejt ő  aljában lát, vagy pedig az 
előtte emelkedő  legelső  szikla mögül. 

A sötétség már sűrű  volt, súlyos, az eltévedt idegent szinte beszo-
rította az ellenséges sziklatömbök közé. Nyugtalankodva és már találom-
ra bukdácsolt sziklától szikláig, dőlt róla a verejték, szíve hangos do-
bogásán és ütőerei lüktetésén kívül nem is hallott mást. Összevert térd-
del és lehorzsolt bőrönddel lázasan iparkodott egy távoli házcsoport 
irányába, melyből csak az ablakok apró, fénylő  pontjait látta. 

Sikerült magában legyűrnie a szégyenkezést, s időről időre kiáltott 
egyet: Heeej! 

A hang a sziklák közt csapongott, nehezen ver ődött vissza, s tehe-
tetlenül, nevetségesen halt el. 

Pu-ni-ša-aaa! — kiáltotta végs ő  felindulásában, amikor már a 
közöny is kezdett elhatalmasodni rajta, és erős vágyat érzett, hogy 
egyszerűen leüljön, lefeküdjön a kőre, és így várja be a reggelt, vagy 
hogy történjen valami. 

A súlyos, fojtó némaságban mintha határozatlan hangokat hallott 
volna. Felvillant előtte a fiatal csendőr frissen borotvált arca, amint 
fesztelenül így szólt: Vár a kötelesség. A karszton egy szökött gyil-
kos bujkál. 

Egyszerre hatalmas kezek tapsolása szakította meg a fojtogató csen-
det. A köveken dobolni kezdtek a nagy, súlyos es őcseppek. Kék villaná-
sok hasítottak csipkésen az éjszakába, és a k őrengeteget egy pillanatra 
kiemelték a sötét nemlétből, majd felcsattant a dörgés, mely hosszan 
görgött, többszörösen is visszhangot ütve, mintha k őóriások mormoltak 
volna, akik álmukból ébredve bosszús szavakkal és durva szitkokkal 
illetik egymást. Utána pedig szakadni kezdett a súlyos víztömegek árja. 

Az átázott, apró Rozner találomra futni kezdett, csúszkált a ned-
ves köveken, önkéntelenül meg-megállt a villámcsapásokra, tócsákba zu-
hant, miközben teli torokból ordított, mintha Manfréd paródiája lenne 
az esőszálak melódiájával vívott groteszk er őpróbán az elemek e vad 
szimfóniájában, melyet égzengés kísér. 

A sötétben a villámfénynél egy pillanatra látható lett egy alak, aki 
erőlködve kiáltotta: 

Ki kiáltozik? 
Én, egy idegen, eltévedtem — kiáltotta vissza lélegzetvétel nél-

kül Rozner, és caplatni kezdett az egyetlen pillanatra felvillant alak 
irányába. 

Kit keres? — kérdezte t őle tovább, lépdelve a kövek - közt. 
Mitrovot. A barátomat. 
A barátja? Hát akkor isten hozta! — mondta az ismeretlen, s 

a cikázó villámfénynél a jövevény arcába nézett. — Adja ide azt a b ő- 
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röndöt — s egyszerűen kirántotta a kezéből. — Nehéz itt magának eli-
gazodni. De itt van egy barátunk háza. 

Sötét épület emelkedett előttük. Fúj tatva mentek fel a lépcs őn, és 
beléptek a ház ajtaján. 

Megcsapta őket a helyiség közepén égő  tűz melege. A lángoló tűz 
vörös fénye a ragyogás seszélyes sugarait hányta szét, es a sötétb ől fel-
váltva ragadta ki a tárgyak és az emberek körvonalait. 

A tűz mellett görnyedő  alak felállt és elébük indult. 
Ne haragudj, Petar, hogy csak így berontunk az ajtón, de ször-

nyű  idő  van kint. Ez itt egy eltévedt idegen, Puniša barátja, ugyhogy a 
miénk is. 

Nem haragszom én! Isten hozott benneteket! — és a közepes 
termetű, sovány ember a jövevény ,felé nyújtotta a kezét. Keskeny ar-
cába a tűz mély ráncokat rótt, s úgy tűnt, mintha valami aggodalom 
álarcát viselné. — De ti se haragudjatok, beteg a kislányom. — Fejével 
gépiesen a helyiség egyik sarka felé intett, ahol az ágy mellett egy ter-
metes asszony ült. Egy vékony gyermekhang er őlködve s érdeklődéssel 
kérdezte: 

Anya, ki jött Mirko bácsival? 
Az asszony a gyermek átforrósodott fejét visszanyomta az ágyra: 

Nyughass, Jovanka, majd meglátod, egy messziről érkezett utas. 
Jovanka még mindig nem javul? — kérdezte suttogva a széles 

vállú, jó erőben levő  fiatalember, akit Rozner csak most vett el őször 
szemügyre. Haja széles, vastag szemöldökű  homlokára tapadt, vékony, 
szürke kabátja megfeszült a derekán. 

Minden a régi — sóhajtott egy mélyet az apa. — No, de ülje-
tek ide a tűzhöz. Szárítkozzatok. 

A titokzatos félhomályban a petróleumlámpa felébredt szunnyado-
zásából. Egy idősebb, egyenes tartású és szigoru asszony lábasban fris-
sen fejt tejet hozott, hogy a tűzön megmelegítse. 

Mindjárt készítek valamit, hogy elüssék az éhüket. Hogy meg-
rémísztette ez a vihar a mi kislányunkat! Akár az utolsó ítélet. 

Hát, nagyon vártuk már az es őt, de nem tudom, segíthet-e még 
valamit, akármennyi esik is. — A kislány apja félrefordult, hogy az 
asszonyok ne hallják. — A nikši ći orvos azt mondja, hogy nagyon rossz 
állapotban van. De semmit sem szólok az asszonynak. Holnap majd 
elviszem Podgoricába. Hogy megröntgenezzék. 

A villámok csattogása elcsendesedett, csak id őnként futott még 
végig a távoli sziklák közt a dörgés, mintha súlyos szekerek gördül-
nének. Az eső  is halkabban kopogott már az ablakon és a tet őn. A pet-
róleumlámpa nyugtalan lángnyelvét nyújtogatta. 

A gyermek minden dörgésre nyöszörögni kezdett. 
Lázas, félrebeszél, a vihar nagyon felizgatta. Nagyon félt — 

suttogta az öregasszony, aki túrót, füstölt húst és kukoricakenyeret ho-
zott. A meleg tej új erőt öntött a két ázott emberbe. 

Szórakozottan, elrévedez ő  szemét nehezen mozdítva, Petar a város-
ról kezdtefaggatni a jövevény, az eseményekr ől, az életről. 

Nincsenek gyerekei — bólogatott szomorúan a fejével. — sok 
gond van velük, de úgy még nehezebb, ha egyszer voltak és nincse-
nek tovább. 

Ne ezzel kezd mindjárt, Petar. Még meggyógyulhat — mondta 
erőltetett hangon Mirko. 

Amúgy meg okos kislány, okosabb már nem is lehetne. Ő  volt 
a legjobb tanuló. A vizsgán jutalomkönyvet kapott, mennyire örült ne-
ki ... eh! — fejezte be egy sóhajtással. 

Apa! — hallatszott ;a kislány vékony, elhaló, láztól fakadó hang-
ja. Az apa felállt, és odament a szegletben álló ágyhoz. 

Ez az egyetlen gyermekük. Egy már meghalt, valamikor tíz esz-
tendővel ezelőtt, ez meg kevés, és úgy gondolják, hogy nem lehet nekik 
több. Meg hát nem is olyan elesettek. Több gyereket is fel tudnának 
nevelni. Az öregasszony valami nyugdíjat kap — mondta suttogva Mir-
ko a védencénék. 
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Az apa is visszajött, és bocsánatkérések közepette így szólt: 
Uram, vagyis barátom, a kislány látni szeretné, hogy ki az az 

idegen utas, aki ebben a viharban érkezett. 
Nagyon szívesen, én csak azt gondoltam ... -- nevetett Rozner 

felindultam és megzavarodva, hogy mint vadidegen ember egyszerre egy 
család legszomorúbb intimvitásába keveredett. 

A sovány gyermekarcból, melynek sápadtságát csak kiemelték a 
vörös foltok, két hatalmas, csillogó szem tekintett rá. Valami sóvárgó 
kíváncsiság égett bennük, a lázas napok unalmának bármi új utáni vá-
gya, s a mögött a mosoly mögött a szemekben a biztos halál feneketlen 
mélysége tátongott. Rozner már ismerte ezeket a szemeket. Látott már 
gyermekeket meghalni. Egyik húga jutott eszébe, aki hároméves korá-
ban halt meg, úgy rémlett . neki, hogy ez a kislány, aki itt el őtte fekszik, 
és felfrissülést, megkönnyebbülést vár t őle, egyik ismeretlen húga, akit 

;eddig keresett, aki várt rá, s most itt van, a kislány pedig meg 
fog halni. 

A jutalomkönyvet a melléhez szorította, és nem engedte ki a kezéb ől. 
-- Megmutatnád nekem a könyvedet? — kérdezte a vendég a kislány-

tól, mintha valami rendkívüli szolgálatot kérne t őle. Mint valami ritka, 
becses holmit, úgy nyújtotta felé lassan, bizonytalan mozdulattal a kis-
lány a könyvet, miközben a láztól mély t űzben égő  szemével a jöve-
vényt figyelte. A könyv a szokásos, gyermekeknek szánt meséskönyv 
volt,. és mesterkélt naivsággal rajzolt nagy orrú vagy púpos alakok meg 
békák tarkították, mint elvarázsolt hercegek, melyek azonban a gyermeki 
lélekben képesek elindítani az álmodozás csodálatos folyamatát. 

Micsoda nagyszerű  könyv! Én ilyet talán még nem is láttam! 
— csodálkozott elragadtatva Pavie Rozner a kislány szigorú pillantása 
alatt. --Biztosan nagyon jó tanuló lehettél, hogy épp ezt a könyvet 
kaptad. Én már százszámra láttam másmilyen könyveket. A városban 
olyan házak vannak, melyekben a polcokat roskadásig megtöltik a köny-
vek. A nagy nyomdákban mindennap új könyveket nyomtatnak, amelye-
ket, ha kikerülnek a gép alól, nagy teherkocsikon azonnal elszállítanak. 
De ez, a tiéd, nem olyan, ilyen könyv csak neked van. 

A kislány kitágult szemmel hallgatta a mesét a könyvekr ől, melyek 
a gépekből kerülnek ki, s utána autón szállítják őket, szeme izzása pedig 
arról árulkodott, hogy könyve valóban különleges, és hogy ez az egyet-
len könyve. Ám ez is az érzelmek egész világát ébresztette fel benne, 
gyermeki lelkében a képzelet varázslatos virágait táplálta, ez a könyv 
nem valami közönséges nyomdából került ki, nem fizetett szerz ők írták 
és nem közönséges könyvesboltban árulták, és nem is unalmas bizottsá-
gok válogatták a tartalmát és engedélyezték kiadását. Inkább a lélek 
elvarázsolt hírnökeként érkezett e 'k ősivatag magányába, hogy egy kis-
lánynak csodálatos dolgokat mondhasson el, hogy megcsapja az álmo-
dozás illatos leheletével. 

Csak legyél türelemmel, Jovanka. Ha meggyógyultál, elviszlek 
majd egy messzi országba, ahol az álmok igazi virágokként nyílanak. 

A fáradság és a felindulás elhomályosította a kislány szemét, az 
álom kitörölt képével hanyatlott az ágyra, s közben a könyvét er ősen 
magához szorította. 

A két asszony gondterhelten hajolt az élettelen arc fölé. Ám a kis-
lány lélegzett, gyorsan és egyenetlenül kapkodta a leveg őt, ziháló szája 
nyitva volt, mint valami furcsa virág, s a b őre alatt lüktetett a vér. 

Milyen szépen beszél maga a mi kislányunkkal, áldja meg érte 
az Isten — törölgette a szemét és szipogott az er ős, sudár termetű  asszony. 

Petar dermedt, száraz arcán látszott, hogy alig tudja visszatartani 
felindulását. Válla, a harmincas éveit taposó paraszt válla meg-megre-
megett. Az előérzet azt súgta neki, hogy ezek voltak az utolsó pillana-
tok, amikor kislánya eszméleténél volt. 

Alszik! — suttogta félénk reménykedéssel az öregasszony. — Ad-
ná isten, hogy jobban legyen! 	 - 

Pavle egészen kimerült. Arca hirtelen beesett és elsápadt. Hogy 
legalább részben megszabaduljon ett ől a tehertől, így fordult útitársához: 

Szörnyű  nézni, amikor egy gyermek haldoklik, tehetetlenül,ar-
taticanul, és semmit sem lehet tenni. 
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Mirko zordan bólogatott. (...) 
Negyedóra múltán Puniša lépett be fújtatva az ajtón. 

Isten hozott, Pavle! — kiáltotta szokása szerint nagy hangon. 
— Téged kereslek már minden irányban. Ügy gondoltam, nem estél 
talán valami feneketlen gödörbe. Voltak, akik hallották, hogy kiáltozol, 
de tudod, ma éjszaka valami hajsza van fönn a hegyekben, és hát ... 
sose lehessen tudni... Aztán hirtelen észbe kapott, hogy beteg van a 
házban, és visszafogta a hangját: — Ne haragudj, Petar, megköszönöm, 
hogy pártját fogtad a barátomnak. 

Majdnem valami gyermeki ujjongással veregette meg az arcát: 
Jó ember ez, meg szerény is, aztán az eszét is a helyén hordja! 

Egy pillanatra körülfogta őket az a ritka, megindító és szemérmes 
meghittség, amely majdnemhogy szégyenkezést vált ki az emberben. Pav-
le hirtelen tréfára fordította a dolgot: 

. 	— Te, Puniša, úgy látom, még mindig az a régi széltoló vagy. 
Az még, hogy jó órában mondjuk — nevetett szívb ől Mirko, az 

asztalos. — Olyan ez. 
Útravalóul megittak még egy-egy kupica pálinkát is, s amikor a 

három fiatalember kilépett a friss, nedves éjszakába, egy néma kézszo-
rítással búcsúztak a kislány apjától. Az asszonyok zavartan törölgették 
a kezüket és szipogtak: 

Adná isten, hogy vidámabb órában találkozzunk. 
A kislány átforrósodva, zihálva és t űzpiros arccal feküdt az ágyon. 
Pavle némi meglepődéssel vette szemügyre iskolatársát. Inas lábain 

egyenes .tartussal és kuszált hajjal lépdelt a kövek közt, mintha bel ő-
lük nőtt volna ki, egy zerge biztonságával és könnyedségével. Nagy 
hangja és bőven áradó beszéde — amely a városban gyakran nevetsé-
gesnek és unalmasnak tűnt —, e lakatllan vidéken természetesen és 
kellemesen hatott. Puniša jóindulatúan, kissé gúnyosan, de a házigazda 
elnézésével szemlélte - vendégét, aki botladozott, csúszkált, s néha el is 
terült a köveken. — Már érteni kezdesz itt lassan a járáshoz, te, Pavle. 
Hát persze, mégsem aszfalt ez! 

Mintha titkon némi elégtétel érz ődött volna a hangjában azokért 
a mosolyokért, amelyeket öntudatos primitivizmusával és tetteinek a 
városi életvitellel való összeegyeztethetetlenségével váltott ki. 

Amikor elérték a házat, az egész család még talpon várta őket. Még 
Puniša bátyjának két gyermeke is. Csak a legkisebbik, aki úgy egyéves 
forma lehetett, aludt nyitott szájjal az elnagyolt bölcs őben. A bölcső  
mellett. Puniša vak nagyanyja ült, sovány arcát megfeszítve figyelt a 
zajos sötétségbe, miközben a bölcs ő  fölé hajolt és évszázadok mozdu-
latokkal ringatta a gyermeket. 

Szüle, ez itt Pavle, aki pénzt adott az útra, amikor apa meghalt. 
Pedig ő  maga is szegény. Emlékszel? — szólt Puniša, és hangjában va-
lami ,ujjongó büszkeség bujkált. 

Emlékszem, fiam, hogyne emlékeznék! — bólogatott a szüle, 
és az űrt figyelte, melyet a jól ismert alakok népesítették be. 

A konyhában, melyet nemrég építhettek a „házhoz", égett a t űz, 
és egy magas, sovány, fekete hajú és szem ű  menyecske fújta a parazsat, 
hogy a vacsora minél előbb elkészüljön. 

Látod, a civilizáció ide sparhelt alakjában tör be — tréfálkozott 
Puniša. — A régi lőrések helyére a bátyám meg ablakokat vágott. Ezek 
a legnagyobbak a környéken. 

Míg a komoly és visszahúzódó házigazdával beszélgetett, aki ölébe 
vette kislányát és a térdéhez lapuló kisfiú haját simogatta, Pavle elré-
vedező  pillantása a hegyi ház szűkös berendezését mérte fel. A hatal-
mas, félig üres szobában, amelyet két „ház" egybeépítésével nyertek, a 
fal mellett két ágy állt, továbbá az asztalon és a padokon kívül néhány 
láda és polc tette teljessé a bútorzatot. A polcokon itt-ott egy-egy vas-
tag könyv hevert. Egy fekhely még a ház el őtt is volt, a körtefa alatt, 
nyáridőben Puniša itt aludt. • 

A Szüle egy ládán ült, és kimért, közönyös mozdulatokkal ringatta 
az ősi bölcsőt; mintha az időtlen élet ritmusát verné egykedv űen. 

BRASNYá István fordítása 
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ÖRÖKSÉG  

JUHÁSZ GÉZA 

A PÁRT ÍRÓKATONÁJA 
NYOLCVAN ÉVE SZÜLETETT JOVAN POPOVI Ć  

Az a sors jutott neki, illetőleg azt választotta, amely az alkotó m űvész ki-
bontakozásának, nagy művek kiérlelésének semmiképpen nem kedvez. Fá-
radhatatlan munkása volt az irodalomnak, a kultúrának, közelebbr ől a 
szocialista kultúrának, de miközben azon fáradozott, hogy mások, az író-
társak számára megteremtse az alkotó munka feltételeit, a saját életm űve 
kiteljesítésére alig maradt ideje. Az író- és harcostárs, Živan Milisavac ezt 
így sommázza: „Mint társadalmilag mindenkor elkötelezett író, az irodal-
mat alárendelte a napi politikai harc szükségleteinek, s így ne mhódítha-
tott meg magas csúcsokat, mégis hátrahagyott néhány impresszív költe-
ményt és maradandó értékű  elbeszélést." 

A két világháború között haladó írókat szervez táborba (Knjiga drugo-
va — Elvtársak könyve), lapot szerkeszt (Sto žer — Pólus), s előadói dobo-
góról agitál az új, elkötelezett irodalom mellett, igyekszik megvonni a front-
vonalat haladás s maradiság mellett, tudatosítani a királyi diktatúra tör-
vénytiprását és a fasizmus el őretörésének veszélyét. Börtönbe is zárják, 
mert úgymond az Elvtársak könyve megjelentetésével „mozgalmat szervez-
tek kommunista eszméket hirdet ő  könyvek kiadására azzal a céllal, hogy 
ily módon elősegítsék az államhatalom er őszakos megdöntését, veszélyez-
tessék a közbiztonságot és az uralkodó rendet, s egyúttal másokban is kia-
lakítsák azt a meggyőződést, hogy erőszakkal és terrorral nieg lehet változ-
tatni az állam politikai és gazdasági rendszerét". Történt pedig ez 1929-ben, 
nem sokkal a január 6-i királyi diktatúra bevezetése után! 

További életútjáról csak emlékeztet őül, rövid, távirati stílusban: már 
1941-ben csatlakozott a szerbiai partizánalakulathoz, Užicében a Jugoszlá-
via területén megalakult els ő  forradalmi kormánynak, Szerbia Népfelsza-
badító Főbizottságának tagja, voltaképpen közoktatásügyi minisztere; 1942-
ben az AVNOJ (Jugoszlávia Népfelszabadító Antifasiszta Tanácsa) tagjává 
választják; 1943-tól Szerémségben szerkeszti a Slobodna Vojvodinát, majd 
a felszabadulás után Vajdaság Népfelszabadító F őbizottságának első  tit-
kára; ezután a Borba, a párt napilapja m űvelődési rovatának vezetője, a 
belgrádi Nemzeti Színház dramaturgja, a Književne novine alapítója és el-
ső  szerkesztője, a Szerb Íróegyesület els ő  elnöke ... alig negyvenhét éves 
korában elragadja a halál. 

A forradalmi proletariátus melletti társadalmi, a párt ideológiája mel-
letti eszmei és politikai elkötelezettségéb ől következett ars poeticája. Is-
meretes, hogy költőként a harmincas évek közepe táján éppúgy a század 
eleji izmusok, mindenekelőtt az expresszionizmus hatása alatt állt, mint 
számos költőtársa, különösen a baloldalon. Miután azonban a munkásmoz-
galom — jórészt szovjet példát követve — szakított az izmusokkal, a pol-
gári dekadencia termékének bélyegezve őket, Jovan Popović  is igyekszik 
leszámolni e korszakával. Egy magánlevelében (Velibor Gligori ćnak) fej-
tegeti, hogy azok a versek (az 1926-ban megjelent Ples nag prazninom — 
Tánc az űr felett c. kötetről van szó — J. G.) fejlődésének egy meglehető-
sen távoli és túlhaladott id őszakából valók, s művészi felfogása azóta tel-
jesen megváltozott. Másutt még egyértelműbben fogalmaz: e versek — 
írja — „magukon viselik az úgynevezett modernizmus európai és iiažai 
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áramlatainak le nem küzdött hatását, s ha fájdalmasan vet ődnek is fej 
bennük a társadalmi és személyes kérdések, mégis zavarosak a költ ő i 
kifejezésben". 

A továbbiakban teljes határozottsággal foglal állást a marxizmus 
mellett mint esztétikai nézeteinek és törekvéseinek eszmei alapja mellett: 
„Nem kell világnézetet formálnunk — írja —, mert a munkásmozgalom 
világnézete megvan és világos." Hogy pedig mit jelent ez a m űvész szá-
mára? Íme: „A művész legintimebb élményein keresztül fejezi ki a tárgyi 
valóságot. Festői szavakkal, csengő  hangokkal teszi kristályossá a nyers 
benyomásokat. Ha azonban lemondana ezekről a benyomásokról és bezár-
kózna a szubjektív, egyre sz űkebb és személyesebb világba, nem lenne töb-
bé művész, vonalait a levegőbe rajzolná, pusztába kiáltó szavai többé sem-
mit se mondanának." 

Ezek után már mondani sem kell, hogy őt is magával ragadja az úgy-
nevezett szociális irodalom hulláma. Kénytelen ugyan szembenézni a tény-
nyel, hogy ez az irányzat bizony nem termett igazán nagy m űveket, állha-
tatosan keresi rá a magyarázatot: ... ha igaz is, hogy lesz űkíti a téma és 
inspiráció körét, ez „nem holmiféle elmélet következménye, hanem csupán 
a mi félművelt környezetünk hatása azokban a nehéz viszonyokban, melyek-
ben költőink kialakultak és írtak". Másutt meg, megvallva, hogy bizony e 
költészet eredményei még igen szerények, azzal igyekszik mentegetni az 
irányzat gyengeségét és merevségét, hogy a költ ők „a témához még nem 
találták meg a megfelelő  formát". 

Élete vége felé, hat könyvvel — három-három verseskönyvvel és el-
beszélésgyűjteménnyel — maga mögött, pontosan, tudatosan és reálisan 
végzi el aa számvetést írói pályájának eredményeivel. S bár szó sincs róla, 
hogy egészében elhibázottnak tekintené ezt az utat, némi rezignáció azért 
bujkál a következ ő  sorok között: „Mivel a költ ői alkotásbán nem voltam 
az elefántcsonttorony és az id őnkívüliség híve, s mivel nem osztottam azt 
a véleményt, hogy más a politikai meggy őződés és más a költői alko-
tás, de az irodalmi harcokban tevékenyen részt vettem társadalmi, esz-
mei és politikai nézetemmel (esztétikai tekintetben talán sokat veszítve, 
feláldozva ezzel), az a gy űjtemény némileg érzékelteti az akkori id ők (a 
harmincas évekről van szó — J. G.) szellemi légkörének »meteorológiáját« 
is, ha mindjárt nem is fejez ki, hanem csak tükröz bizonyos jelenségeket, 
viszonyokat és problémákat ebb ől a döntő  harcokkal teli, alakulóban lev ő  
korból." 

Nekünk, vajdaságiaknak mindig külön okunk is van Jován Popoviéra 
emlékeznünk, hisz e tájnak a fia volt, s nemcsak születésénél fogva. Mi-
kor 1943-ban Szerémségbe szólította a párt, nagyon is úgy érezte, hogy 
hazajött: „Rég nem láttalak, de mindig magamban hordtalak, Vajdaság". 
Jovan Veselinov — Žarko, a párt akkori vajdasági vezet ője röviden csak 
így nyilatkozik idejöveteléről: „Jovan Popović  Szerémségbe jövetele 1943-
ban nagyon sokat jelentett sajtónk számára." Hogyisne, hisz gyakorlott, 
harcos polémiákban edzett vérbeli újságíró-író került a Slobodna Vojvodi-
na, Vajdaság akkori pártorgánuma élére. Dušan Popovi ć  viszont azt eme-
li ki ekkor munkásságával kapcsolatban, hogy írásaival „jelent ősen hozzá 
járult az autonómia eszméjének érleléséhez, tökéletesítéséhez és széles kö-
rű  népszerűsítéséhez. 1943-ban és 1944-ben írt cikkei nagy jelent őségűek 
pártunk nemzetiségi politikájának alkotó érvényesítése, a testvériségr ől, 
egységről, egyenjogúságról szóló titói eszmék konkretizálása szempont-
jából". 

„Nekünk vajdasági magyar íróknak is barátunk volt — írja Herceg 
János. — A felszabadulás után egyenként érdekl ődött utánunk, biztató,. 
bátorító szavakat küldött felénk, s háromesztend ős kényszerű  magányából, 
amikor betegsége nemcsak írni, de olvasni sem hagyta, mindig megtalálta 
a módját, hogy tudomásunkra hozza: számon tart bennünket." E kapcso-
lata a mi íróinkkal egészen 1926-ig nyúlik vissza, amikor a Napló bemu-
tatta a bátor bánáti írót, majd verseit közli (saját átköltésében!); kés őbb 
a Kalangya és a Híd közli elbeszéléseit. 
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Számon kell tartanunk Jovan Popovi ć  fáradozását a magyar és ju-
goszláv népek közötti közeledés, a kölcsönös megismerés érdekében is. 
Lefordította többek közt Pet őfi A XIX. század költ ői című  versét, tanul-
mányt írt Petőfi, a világforradalom költője címen a felszabadulás után, de 
már korábban nagy tanulmányban tekintette át a magyar irodalom alaku-
lását a romantikától egészen az akkori fiatalokig, Illyésig és Déry Tiborig. 
1930-ban jelent meg a Mozgalmak és ablakok az újabb magyar irodalomban 
című  tanulmánya .a zágrábi Književnikben. S hogy milyen behatóan ismerte 
a magyar irodalmat, azt talán jól szemlélteti, hogy foglalkozik a Pet őfi-epi-
gonokkal s Arany, Gyulai és Vajda harcával e hanyatlás tünetei ellen, 
tud a Nyugat előhírnökeiről, pl. Komjáthy Jenőről, de Ady és a Nyugat 
ellentmondásos viszonyáról is. Külön érdekessége ennek az 1930-as tanul-
mánynak, hogy a magyar irodalmat már ekkor háromágú sípnak látja, s 
ezért foglalkozik az erdélyi, a szlovenszkói és a vajdasági magyar iroda-
lommal is. Igaz, nincs nagy véleménnyel az akkori vajdasági magyar iro-
dalomról, de ezért akkor aligha lehetett neki szemrehányást tenni. 

Jovan Popović  tehát írókatonája volt, sorkatonája a munkásmozgalom-
nak, a népfelszabadító háborúnak, s őt — ha úgy hozták a körülmények —  
a tollat kész volt puskával fölcserélni. Vállalta tehát a tükröztetést az áb-
rázolás helyett, el őbbre valónak tartotta a tények közvetlen és pontos rög-
zítését, mint a versek és elbeszélések aprólékos, m űvészi kimunkálását. De 
ne feledjük, hogy az 1948-ban bekövetkezett nagy fordulatot már betegen 
érte meg. Igaz, még üdvözölte a párt történelmi jelent őségű  V. kongresszu-
sát, amelyen „a történelem szólalt meg", de mindennek felszabadító hatá-
sát az irodalomban és kultúrában már nem érhette meg. Alkotói tevékeny-
sége mégis szilárdan beépült a titói korszak forradalmi harcába, életm ű-
ve nemzeteink és nemzetiségeink máig ható elméleti és esztétikai hagya-
téka. 
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Búcsú Lévay Endrét ől (1911 1985) 

HERCEG JÁNOS 

AKIRE MINDIG SZÁMÍTANI LEHETETT 

Én már meggyászoltam đ,t, fájdalmasan és mélyen megrendülve, még 
tavaly, amikor már nem lehetett beszélgetni vele, mert elvesztette a 
hangját. Elrémülve kerültem a vele való találkozást, de sírva mentem 
gondolatban utána nem sokkal a halála el őtt egykori szülői házába, 
beszámolóját olvasva az utolsó búcsúról. Ács fia volt, s ezt, amire egyéb-
ként oly büszke volt, ismételten úgy kellett tudomásul venni, mint egy 
egész életre szóló útravalót. Igen, most igy visszanézve, mintha mindig 
is rajta lett volna ennek .a jele, ahogy húszévesen a haladó mozgalom 
küzdő  soraiba állt, talán nem is hideg logikával és következetes világ-
nézettel, de egész szívével és lelkesen. A lelkesedése különben is mindig 
előtte járt és minden sora azzal kezd ődött azóta, hogy a magyar írásra 
tette fel az életét, Életm űvének is ez adott jellegzetes akcentust, mint 
aki ehhez külön kegyelemben részesült. Tiszta és világos prózáját is a 
szeretet és lelkesedés fénye világította be, lázadása is innen eredt, . a 
szeretetnek ebből az ő  kiapadhatatlan forrásából, megszállottan lírai 
alkat lévén, s nem szigorúan ábrázoló, h őseitől magát távol tartó fró. 

Barátom volt a .fiatalság éveit ől kezdve, nem beszélhetek elfogulat-
lanul róla. Kevesen voltunk az egykori vajdasági irodalomban, s még 
kevesebben tartottunk össze. đ  volt az, akire mindig számítani lehetett, 
az arás szolgálatában éppúgy, mint kiállás tekintetében. Féja Géza mond-
ta róla: „Ez a Lévay tenyerén hordja a szívét!" đ  volt a Híd első  szer-
kesztője. 

Mert a néppi irodalom balszárnyához tartozott, ahogy az ács fiához 
illett. A nehéz háborús időkben Veres Pétert, Sinkát és Féját hozta le 
Szabadkára irodalmi estekre, amihez nem csekély bátorság kellett. S 
ott volt az emlékezetes szárszói találkozón, amiért veszélybe került vé-
kony kenyere a városi könyvtárosságban. Mert els ősorban közíró volt, 
noha az írás minden műfaját magabiztosan és fölényesen m űvelte. Szo-
ciográfiai munkáiból tanulhatna a mai nemzedék. És szerette a Vajda-
ságot, az itteni népi konglomerátum sajátosságait, ahogy az egymásra 
tett hatásokból oly színesen láthatóvá lett. 

Csak egyet nem tudott: kiküzdeni az ő t megillető  helyet. Érté-
kének felmérése nagy adóssága irodalmi kritikánknak. 

Nekem az egész arcát beragyogómosolya marad felejthetetlen 
mindörökre s hangjának melege, ahogy odafordult az emberhez és azt 
mondta: „Kérlek szeretettel!" Nem volt rajta kívül senki ebben a li-
terátori gyülekezetben, aki ezt ilyen bátorítón, ennyi megértéssel és adott 
esetben ennyi együttérzéssel tudta volna mondani, mint Ő . 

CSORDÁS MIHÁLY 

MÁGNESES EMLÉKEK 

Előttem az asztalon tizenhat könyve és négy műfordításkötete — impo-
záns életmű. Műfajukban változatos kiadványok: tanulmányok, színpadi 
játék, ifjúsági színmű, hangjátékok, regény, monodráma, novellák, irodal-
mi riportok, emlékiratok ... Amikor a Szirmai-díjas Boško Petrovi ć  ma-
gyarra fordított elbeszélései után kutattam, szintén a nevére bukkantam 
az ... és a felhők elvonulnak (1963) című  gyűjtemény első  oldalán. 
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Ám Lévay Endre (Hock Rezsővel és Steinfeld Sándorral együtt) szer-
kesztője volt a jugoszláviai magyar irodalom felszabadulás utáni els ő  
könyvének, a Jugoszláviai Magyar írók elnevezésű  sorozat első  kötetének, 
a Téglák, barázdák című  antológiának, amely — mint előszavában olvas-
ható — a „régi és új erők munkájának az eredménye" volt, š egyben az 
eljövendő  évtizedek irodalmi történéseinek az el őhírnöke, történeti érté-
kű  és jelentőségű  válogatás tehát, amely valóságh ű  művészetet követelt: 
„Íróink nem menekülnek a múltba a ma éget ő  kérdései elől. Minden sza-
vuk a nép életének vívódásait, örömeit, fogyatékosságát és diadalait tükrö-
zi. Életünket, az új Jugoszlávia életét olvassuk akkor is, ha az írás tárgya 
a múlttal foglalkozik. Ez azt bizonyítja, hogy íróink megértették az id ő  
szavát, átvették a »rendelést«, és igyekeznek annak eleget tenni. Csak így 
vehetnek tevékeny részt a nép kulturális színvonalának tervsze ű  emelé-
sében, csak így válhatnak népünk »lelkének mérnökévé«." 

Lévay Endre tehát irodalmunk legfontosabb pillanatait élte meg, és 
ezekről adott számot szépírói ihletés ű  faluriportjaiban, emlékirataiban és 
esszéiben is. Az Egy nemzedék elindul (1974) című  emlékezéskötetében 
1931-től 1940-ig tekinti át a szabadkai fiatalok m űvelődési mozgalmainak 
történetét, bepillantást nyújtva a harcos múltú Népkör életébe, s a részt-' 
vevő  beavatottságával vallva a Híd folyóirat indulásáról. Jegyzeteit olvas-
va teljesebb fényben láthatja az utókor kultúránk és irodalmunk történe-
tének hőskorát, azt a korszakot, amelyr ől egyébként igen hiányosak a do-
kumentumaink, hisz a háború el őtti években és a háború alatt állandó 
üldöztetésnek voltak kitéve a haladó szellemű  írók, gondolkodók. Ma, ami-
kortalán egyetlen könyvtár sem dicsekedhet teljes Híd-komplettel, senki 
sem vallhat olyan meggyőzően a folyóirat megszületésér ől, gyökeret eresz-
téséről, mint Terhes örökség (1980) című  könyvében a lap első  felelős szer-
kesztője és kiadója (miként az impresszumban olvashatjuk), Lévay Endre 
tette. A Híd 50 éves jubileuma alkalmából vele folytatott beszélgetésben 
nyilatkozta a 7 Napnak: „A mai terjedelmes, ízléses kivitelezés ű  Hidat la-
pozgatva (...) a régiek arca jelenik meg el őttem Mayer Ottmáré is, aki 
középiskolai osztálytársam volt. Itt ez a tablókép: majd mind rajta va-
gyunk ... Akik akkor együtt dolgoztunk." 

Így emlékezünk most már rá is, aki nemrégen még hetente meglá-
togatott bennünket a szerkeszt őségben, hogy ott frissiben átlapozza az új 
lap- és folyóiratpéldányokat, s mindjárt elmondja velük kapcsolatos be-
nyomásait is. Mert mindig benne élt az időben, s a maga módján reagált is 
eseményeire. Az egykori ifjúsági vezet ő, a későbbi lelkes falukutató, aki a 
megszállás idején sokáig állást sem kapott, hanem népismereti tanulmá- 
nyait fogalmazta töretlen energiával és hittel, a még kés őbbi esszéista és 
színikritikus, majd novellista az irodalom szinte minden m űfajában értékes 
műveket alkotott. Majtényi Mihály írta immár másfél évtizede Malomkövek 
(1970) című  novelláskötetéről: „Lévay rálehel alakjaira, s azok egyszerre 
megelevenednek. Rálehel egy szituációra, egy életszakaszra, egy .  foglalko-
zásra, s máris gyönyörködhetünk apró megfigyeléseiben: programot t űz 
a zászlójára, elmarasztal vagy enyhén gúnyolódik. A tragédiák felidézése 
is — mint valami miniatűr életjáték — úgy kel ki a tolla alól" (Magyar 
Szó, 1970. szeptember 21. 4.) 

Tizenhat könyve, négy műfordításkötete és a .szerkesztésében meg-
jelent kiadványok maradtak meg hát Lévay Endréb ől a számunkra és a 
vele kapcsolatos emlékeink. A mágneses emlékek, amelyek másokat von-
zanak magukhoz az évek, évtizedek távolából. 

Jelentős életmű  áll mögötte, a fáradhatatlan, az utolsó percéig dol-
gozó jugoszláviai magyar író és újságíró, a Magyar Szó, az Újvidéki. Rádió 
egykori újságírója, a 7 Nap és az Üzenet legközelebbi munkatársa, az 
Életjel kiadványainak a szerkesztője mögött. Vállait szerepét — amelyet 
Herceg János egy helyütt a. Németh Lászlóéhoz hasonlítja — a legjobb 
tudása és legteljesebb akarása szerint maradéktalanul betöltötte. 
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SZEKÉR ENDRE 

BENEDEK MARCELL, A NAPLÓÍRÓ 
SZÜLETÉSÉNEK SZAZADIK ÉVFORDULÓJÁRA 

Gyergyai Albert a Benedek Marcell köszöntése című  meleg hangú esszéjé-
ben egy szép élet, egy tiszta jellem, egy jelentékeny személyiség kitelje-
sedését vizsgálja. Valóban „terebélyes nagy faként" n őtt nemzedéktársai 
s mindnyájunk előtt „az idővel és az idő  ellen, a környezettel és vele szem-
ben, szívósan és meg-megtép ődve, hol lombosan, hol letarolva, hajlongva 
olykor, de nem megtörve, mint a múlt tanúbizonysága és mint a jöv ő  
záloga". 

Valóban indokolt Gyergyai Albert költ ői szépségű  vallomása, hiszen 
a nagy életkort megélt Benedek Marcell erkölcsi tartása, érték őrzése, a 
nemes eszményekhez való ragaszkodása jellemezte őt mindig. Munkássága 
végtelenül gazdag volt és szerteágazó. Kissé elfelejtették a prózaíró Bene-
dek Marcellt, aki például a Hamlet tanár úr című  regényében örökítette 
meg mindenféleképpen magányra született h ősének sorsát. Irodalomtör-
ténész volt, aki legszívesebben a francia és a magyar irodalommal foglal-
kozott, így a számára szívközeiben lév ő  Arany Jánossal. Nagyközönséghez 
szólt irodalomesztétikai, olvasásra serkent ő  munkáiban (Az olvasás m űvé-
szete). Műfordítóként mintegy kétszáz m űvet szólaltatott meg magyarul, 
így például Racine vagy Romain Rolland alkotásait. Bár különösen szub-
jektív irodalomtörténész, tanulmányíró volt, de mégis csak élete alkonyán 
írta meg a nagy olvasmányélményeire és életére visszapillantó esszéit (pl. 
a Hajnaltál alkonyatig). A kolozsvári és a pesti egyetem tanára volt. Be-
vallhatom, hogy számos hallgatótársammal együtt feledhetetlen volt min-
dig rendszeres, pontos, elegáns, az alkotói egyéniséget és m űvek szépsé-
gét elemző  előadása. Most — születésének századik évfordulójakor — a 
naplóíró Benedek Marcell portréját szeretnénk megrajzolni. 

A napló különösen személyes jellegű  irodalmi műfaj, mely az önélet-
rajzzal és az emlékiratal hasonlítható össze. Mindhárom m űfajban a sze-
mélyes megfigyelések, nézetek kapcsolódhatnak össze dokumentumjelle-
gű  elemekkel. Szávai János az önéletrajz műfajáról írva azt fejtegeti, hogy 
e műfaj előrenyomulása, népszerűsége napjainkban összefügg a nem fik-
tív, a „való tényeken" alapuló úgynevezett tényirodalom divatjával. A 
naplók, a XX. századi írói naplók általában jelent ős életműhöz fűződnek, 
és megőrzik a műfaj kettősségét: az önmaga felé fordulás, önelemzés zárt-
ságát és az olvasóknak szánt vallomások kitárulkozását. Franz Kafka, Ro-
ger Martin du Gard, André Gide és mások naplószerű  feljegyzései, külön-
böző  jellegű  művek. De ami számunkra, Benedek Marcell naplójának elem-
zése szempontjából fontos, azt Julien Green állapította meg naplója el ősza-
vában: „Akár óhajtja, akár nem, az író visszhangjává válik annak a világ-
nak, amelyben dolgozik." Benedek Marcell 1965-ben közzétett Naplómat 
olvasom című  munkájában eredeti ötlettel felbontotta a napló m űfajának 
hagyományos időrendjét, szabályos szerkezeti felépítését, és egy-egy koráb-
ban írt feljegyzését párhuzamba, ellentétbe állítja a kés őbb írt kommen-
tárokkal, magyarázatokkal. Valamiféle kett ős tükörben látjuk az író sor-
sát, s a kort: egyrészt a fiatalkori naplóban megfogalmazott vélemény, 
végletes érzelem és az ezzel vitatkozó, ezt kiegészít ő, idős fejjel írt későb-
bi fejezet kettősségében. Így a hagyományos napló műfaját is megújítja 
Benedek Marccell. A Naplómat olvasom című  kötet fejezetei a következő-
képpen oszlanak meg: 1893-ban kezd ődik a fiatalkori napló, melyhez 1962-
ben fűz megjegyzéseket; kés őbb az 1928-1929-es dátum olvasható, és utána 
ugyancsak 1962-ben folytatja a kiegészítést. Majd a félbemaradt naplóba 
1954-ben tett bejegyzést, s a kett ős naplót 1963 augusztusában fejezte be. 

A korabeli kritika a következőképpen értékelte Benedek Marcell Nap-
lómat olvasom című  kötetét: „Benedek Marcell kés ő  öregkoráig megőrzi 
egyéniségének állandó hangoltságát, a naiv egyszer űséget, amit nyugodtan 
minősíthetünk tizenkilencedik századi liberális örekségnek, apjától veszi 
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át, és Riedl Frigyes személyiség-hatásával, Romain Rolland európaiságával 
hangszereli: korszer űsíti", jegyzi meg Bata Imre. Valóban egy sajátos szel-
lemi önéletrajz Benedek Marcellé, melyben természetesen benne van a 
múlt század végének világa, a Benedek család s különösen az apa, Bene-
nek Elek jelentős egyéniségének hatása. Hisz nem mindennapi dolog az, 
hogy egy nyolcesztendős gyerek író akar lenni, úgy írja naplóját, hogy meg-
szólítja a képzeletbeli olvasót. Benedek István állapítja meg apjáról írt 
könyvében, hogy elcsodálkozhattak a Naplómat olvasom című  önéletrajz 
kis számú olvasói azon, hogy az .öregkorában nagy szerénységér ől ismert 
tudós irodalomtörténész, esztéta — fiatalkorában „eget ostomló ifjú ti-
tán" volt, s gyermekként is határozott író-álmokkal és következetesen ter-
vezett írói pályával foglalkozott. A gyerekkori, a fiatalkori naplót követve 
az 1894-es márciusi bejegyzésekre kell figyelnünk, melyek érzékeltetik a 
család és az ő  negyvennyolcas, Kossuthért rajongó érzelmeit. A legkiemel-
kedőbb ezzel kapcsolatos élmény Kossuth Lajos temetése, amikor apja, 
Benedek Elek odalép hozzá, vállára teszi a kezét, és ezt mondja: „Jegyezd 
meg ezt a napot, édes fiam, elmondhatod, hogy szemt ől szembe láttad a 
magyar nemzetet." Benedek Marcell műveiben többször idézi apjának egyik 
írását, a Testamentumot, mely egész életét befolyásolta. Erkölcsi példát, 
követendő  magatartást állított elé: „Letörölni az árvák, elhagyottak köny-
nyeit, s szövetkezvén a jók legjavával, benépesíteni hazámat a nemzeti 
kultúra templomaival..." ... „a legnagyobb summa, fiam, amellyel a sze-
retétet megfizetni leht; maga a szeretet. Ne sajnáld, ha többet adsz eb-
ből másnak, mint amennyit más ad tenéked." A fiatalkori napló csaknem 
részletes önéletrajzzá válik, amikor beszámol gimnáziumi éveir ől, az érett-
ségiről, ahol mint „egy főherceget", úgy segítik. Találkozik a kor nagy író-
fejedelmével, Jókaival is. Érdekesen számol be a naplóíró Benedek Marcell 
arról, hogy önmagának és nemzedéktársainak milyen meghatározó élmény 
volt Rostand Cyranója — Abrányi Emil fordításában —, romantikus én-
kultusza, fiatalos hős-kivagyisága. S emellett — részben a Cyrano-imádattal 
összefüggésben — Byron vonzza és jellegzetes m űfaja, a verses regény. 
Egyik első  szépirodalmi alkotása éppen a byroni ihletés ű  verses regény, a 
Don Juan feltámadása, melyet később megtagad, erős kritikával illett. A 
fiatal és az idős Benedek Marcell alkatának különböz őségét jól jelzi az, 
hogy ifjan megszédíti az íróvá válás gondolata, és nem kis büszkeséggel 
vall jó stíluskészségéről, verselési tudásáról („A verselés könnyen megy, 
a stanzák csak úgy omlanak a tollam alól"). De ezzel szemben az id ős, le-
gendás szerény irodalomprofesszor visszatekintve fiatalságára önkritiku-
san szól lázongásáról, önhittségér ő l. 

A napló fontos adalékokat rögzíthet a kés őbbi irodalmi pálya, ér-
deklődés szempontjából. A fital Benedek Marcell 1902-ben már olvassa 
Anatole France-ot, aki egy életre szóló hatással lesz rá, így 1923-ban Fran-
ce-breviáriumot fog megjelentetni. Az egyetemre kerül ő  fiatal hallgató 
nagyon éles szemmel nézi tanárait, bírálja őket naplójában. Ekkor alakul 
ki, erősödik meg barátsága Lukács Györggyel, Bánóczi Lászlóval és má-
sokkal, s alakítják meg a modern színházat követel ő  Thália Társaságot. 
Először Húsztól harmincig, majd a szerencsésebb Vulkán címmel adja ki 
1918-ban szabadkőműves barátja segítségével e „nemzedék” regényét, a 
Thália harcait ábrázolva. Az egyetemen Riedl Frigyes formálja át a fia-
tal, lázongó Benedek Marcellt, és hat szemléletére, egyéniségére: „az ő  
csodálatos Arany-könyvének nagy része van abban, hogy a kritikát, az iro-
dalomtörténet-írást a m űyészet egy fajtájának tekintem." 

Természetesen a naplóban nyomon követhetjük utazásait is, Párizs 
szépségeinek felfedezését, els ő  találkozásait a modern művészet nagy alko-
tásaival, Rodin vagy Corot műveivel. A Victor Hugo-múzeumban tett láto-
gatása, az ott látott és olvasott 1870-es, németeket és franciákat békíteni 
akaró proklamáció meglepi, és elhatározza, hogy könyvet ír Victor Hugó-
ról. Ezt meg is teszi, s a túlzottan terjedelmesre, körülhatárolatlanra sike-
rült monográfia félig-meddig meghatározza irodalomtörténészi pályáját. 
Párizsban Lanson professzor negatív véleménye fordítja más irányba Be-
nedek Marcellt, és a szaktudomány, az irodalomtudomány területér ől igyek-
szik távolabbra kerülni, esszéstílussal formálva a maga képére a 'tudo-
mány hidegebb műfajait. Aztán a fiatal tanár nem zárkózik be az iskola 
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négy fala közé, mind többet fordít, s mindinkább írónak érzi magát. Szel-
lemi arculatát hosszú évtizedeken át meghatározza szabadk őművessé válá-
sa, művészeti ismereteit velencei utazása és a párizsi Opera Wagner-el őadá-
sa befolyásolja. A napló most kezd mind határozottabban kortörténetté is 
válni, az első  világháború előtti években és kés őbb a naplóíró fiatalember 
mind többet él együtt e kor nagy embereivel, eseményeivel. A párizsi él-
ményeket 1913-14-ben már beárnyékolja valami feszültség, s a trónörö-
kös meggyilkolása és a mozgósítás már személyes fenyegetettséget is je-
lent: „Barátaink közül Kuncz Aladár és Lehel Pista künnrekedt Francia-
országban. Csak annyit tudunk, hogy a magyarokat éppen úgy internál-
ták, mint a » boche«-okat." Kuncz Aladár a Fekete kolostor című  dokumen-
tatív jellegű  és hitelességű  regényében számolt be franciaországi internált 
éveiről, melyet később Az olvasás művészetében Benedek Marcell a mű-
vészi tárgyilagosság és megformáló er ő  magaslatán lévő  műnek nevezett, 
ahova „személyes szenvedéseinek leírásával talán soha még író föl nem 
emelkedett". Majd felfigyelhetünk a polgári radikálisokkal, Jászi Oszkárék-
kal és a Társadalomtudományi Társasággal „szívesen együtt dolgozó" fia-
tal íróra, aki mindjobban közeledik a baloldalhoz, „lélekben már az osz 
tály nélküli társadalomnál" tart. S 1918-1919-ben pedig valóban együtt 
halad a maga sorsa és a forradalmi eseményeké. Együtt van a Nemzeti 
Tanácsot üdvözlőkkel, részt vesz a kultuszminisztérium munkájában, a 
tanáregyesület szervezkedéseiben, és megbízást kap egyetemi el őadásokra. 
„Én eddig — bármely nagy fejetlenséget, összevisszaságot láttam is, — 
nem gondoltam arra, hogy a rendszer megbukhatik. Jászi szava csengett a 
fülembe: a kommunizmus most végig fog szaladni az elvérzett és lesze-
gényedett Európán." 

A napló világosan rögzíti a későbbi napokat is, a. fehér megtorlás, a 
félelem és a menekülés napjait. Sorsdönt ő  pillanatok következnek Benedek 
Marcell életében, melyek meghatározzák a következ ő  évtizedeket. Allásá-
tál megfosztják, a Markó utcai f őgimnáziumban fegyelmi elé állítják ;  ahol 
bátran vall nézeteiről: „Ha az a magyarság, aminek nevében ma égetnek, 
gyilkolnak és ártatlan embereket kenyerükt ől fosztanak meg, akkor én 
nem vagyok- magyar! Ha az a kereszténység, aminek nevében ma -a szabad 
gondolatot elnémítják és egy emberfaj tát üldöz őbe vesznek: én, aki egész 
életemben Krisztus tanítványának éreztem magamat, nem vagyok többé 
keresztény!" 

Az elcsapott tanár Benedek Marcell elmegy a Révai kiadóhoz, ahol 
műfordítói munkát kap. S ezzel megkezd ődik pályájának új küzdelmes 
szakasza, melyben amegélhetésért naponta meg kellett küzdenie, feszí-
tett ütemben fordítani és könyvet írni. Az Ébred ő  Magyarok fenyegetései, 
Az Est lapok által kipellengérezett „elcsapott tanárok" listája ellenére — 
szerencsére sok jó munka várja. Elkészíti Paul Wiegler világirodalom-tör-
ténetének szabad átdolgozását — Király Györggyel és Turóczi-Trostler Jó-
zsef segítségével. A nagy munkához írt el őszavában pedig arról vallott, 
hogy rövidítette Wiegler tartalmi ismertetéseit, részletes írói életrajzait, 
és a maga értékelését sikerült érvényesíteni például Shakespeare, Racine 
és mások tárgyalásakor. És a maga irodalomtörténeti szellemét szubjek-
tivitásával, „néha egy kis lelkesedésben, nekimelegedésben" érzékeltette. 
És kialakul Benedek Marcell munkásságának egyik legfontosabb feladata: 
az olvasni tanítás. Ő  maga is mindig hivatkozik szeretett professzora, Riedl 
Frigyes útmutatására: „Az irodalomtanárnak az a hívatása, hogy megtanít-
sa a növendékeit — olvasni." Először 1922-ben jelenik meg a Bevezetés az 
olvasás művészetébe című  esztétikai munkája — a nagyközönséghez szól-
va, melynek előszavában egész életre szóló céljának nevezi az olvasni ta-
nítást. S itt fogalmazza meg híres tételét, hogy az olvasás — m űvészet. 
„Az olvasás művésze az, akiben a megformálás adományán kívül minden 
megvan, ami az írót íróvá teszi." Azóta e munka új és új kiadásai jel-
zik a szerző  igazát, műve szükségességét. Közben a kor divatja szerint 
breviáriumokat ír, Adyról és Anatole France-ról. S büszkén írhatja le  
naplójába ezeket a mondatokat: „Megúszom ezeket a »fehér« esztend őket 
anélkül, hogy meggyőződésemből egy fikarcnyit is engednem kellene." 

A napló sohasem csak ,munkanapló", hanem mindig a személyes 
mondanivaló, a maga és családja sorsának, életének, mindenapi. sorsuknak 
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a lejegyzése is. Beszámol arról, hogy Párizs mellett felkeresi az akkor di-
vatos írót, Mereskovszkijt, kit ől több művet fordít magyarra. Közben nagy 
szomorúság éri a családot: meghal kislányuk, Hancika. Ezt a naplórészle-
tet ki kell egészítenünk egy érdekes megfigyeléssel, azzal, hogy Benedek 
Marcell e valóban naplóba való személyes bánatot, megjegyzést kiterjeszti, 
irodalomtörténeti műveibe is beépíti. Azt hisszük, ez a vallomásos jelleg ű, 
az irodalomtörténet-írás különös széls ő  határáig elmenő  szemlélet csak-
nem egyedülálló. A francia irodalom című  irodalomtörténetében a 134. ol-
dalon megáll, megszakítja a mondatokat Rousseau-nál, és csaknem másfél 
oldalon elmondja a maga keserűségét kislánya, Hancika elvesztése kap-
csán: „Rousseau ... várj, olvasó, itt valami rettenetes dolog történt, Buf-
fon és Rousseau között, valami rettenetes, felfoghatatlan dolog, amelyhez 
neked nincs is közöd, nekem ide kell írnom, de neked nem kell elolvasnod, 
nyugodtan lapozhatsz a legközelebbi sorkihagyásig ... De az írónak dolgoz-
ni kell, a családnak meg kell élni, s ezért folytatja fordítói robotmunkáját, 
ahogy ő  fogalmazza meg ezt a naplójában: „munkagéppé váltam." De köz-
ben nem mond le a színvonalról, az olvasók neveléséről, nem szállítja alább 
a maga mércéjét. Mindig csak igényes munkát fordít. 

A naplójegyzetekben részben személyes jelleg ű, de egyben irodalom-
történeti jelentőségű  a barátsága Romain Rolland-nal. T őle sokat fordít, 
kapcsolatukat levelezésük is jelzi. 1931. január 29-én Rohand köszönetet 
mond Benedek Marcellnak munkájáért, majd így folytatja: „Az Ön »két 
szava« többet ér sok hosszú levélnél. Ahogy a mi Beethovenünk mondja: 
»Szívtől szívhez!«" Rolland-ról külön kis monográfiát is ír, s fordításai 
közül kiemelkedik Romain .Rolland Clérambault-ja, Az elvarázsolt lélek. A 
napló természetesen rögzíti a legfontosabb irodalmi találkozásokat, mun-
kákat. Így beszámol arról, hogy miként ismerkedik meg József Attilával, 
milyen szoros kapcsolatban van az erdélyi írókkal, például Tamási Áron-
nal. Közben Sauvageot professzorral és Balassa Józseffel francia—magyar és 
magyar—francia szótárt adnak ki. Aztán beszámol édesapja, Benedek Elek 
haláláról. Kisbacon koszorújának ez a felirata: „A kis falu sír — siratja 
nagy fiát." A naplóíró személyes sorsának alakulása mellett 1928-29-ig 
követte barátai, nemzedéktársam sorsát is, az emigrációban él ő  Jászi Osz-
kárral való bécsi találkozástól az Ady-breviárium miatti csatározásig, melyet 
főleg Hatvany Lajossal kellett megvívnia. 

Önkritikus alkat volt Benedek Marcell. Ezt a naplórészletek is érzé-
keltetik. Visszapillantva a maga korai műveire, olykor szellemesen bírálja 
azokat („lötyögött rajtam Byron kabátja", írja a Don Juan feltámadásáról). 
Máskor még szigorúbb önmagával, a Victor Hugóról írt monográfiáját mér-
legre téve. Igaza van Bata Imrének, az utolsó száz évben nem fordult el ő  
effajta-önelemző , önkritikus erkölcsi írói bátorság, mint az övé. Más jel-
legű, eredeti a napló 1960-as kiegészít ő  része, melyben bizalmas dokumentu-
mokat idéz apja, Benedek Elek Történelmi olvasmányok című  könyvének 
„elsüllyesztéséről", mert benne „antidinasztikus" nézeteket találtak. (Schö-
naich közös hadügyminiszter bizalmas átirata gróf Khuen-Héderváry ma-
gyar miniszterelnökhöz stb.) Mi minden fér meg egymás mellett egy nap-
lóban! Önvallomás, pályakép, emlék, környezetrajz, korkép stb. Egyszer bí-
rálja a Vulkán című  regényét („Én magam, mint Rektor, nem egyszer em-
legettem fiatal írók előtt elrettent ő  példaként ..."), máskor meg az öreg-
kor bölcsességével összegezi tapasztalatait — megélve, átélve két világhá-
borút, két forradalmat, fehérterrort, fasizmust, hitlerizmust. 

Bölcs ember, bölcs író Benedek Marcell; igazságkeres ő, mindig mun-
kában élő, az emberi értékeket becsül ő . Mi, akik idősebb korában ismertük 
meg, ezt a szerény professzort és bölcs embert szerettük nagyon benne. 
Azt, aki ősz fejjel, megromlott látással önmagán átszűrte a múlt s jelen 
irodalmát és művészetét: „Dolgom, hivatásom e földön, hogy t őlem telhető  
formában azt adjam tovább, ami a rajtam átsz űrődött anyagban a legne-
mesebb volt", írta naplójában. Most, születésének századik évfordulója-
kor a napló olvasása közben műveinek humanista tartalmát és életének 
példaszerű  szépségét idézhetjük. Ahogy egy évvel halála el őtt, 1968-ban 
vallotta a Szépen élni című  esszékötetében: „egész életem tartalma volt: 
szépen élni, amíg lehet, és szépen meghalni, amikor kell." 
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CSETVEI MÁRIA 

KETTŐS ÉVFORDULÓ 
EMLÉKEZÉS FENYVES FERENCRE* 

„Ha a magyar író boldogtalan, mert a nagy világ nem érti meg szavát, mi-
lyen boldogtalan lehet egy vidéki újságíró, akinek a szava csak a buckák 
határáig hallatszik és aki zárt körnek, néhány ismer ősnek, köztük sok 
szűk koponyának, rosszindulatú embernek ír a lelke verítékével, a szíve 
vérével. 

A vidéki újságíró igazi napszámosa a kultúrának, igazi mártírja an-
nak az igyekezetnek, hogy mind többen olvassanak. Szerzetes, aki nem 
tesz ugyan szegénységi fogadalmat, de mégsem gazdagodik meg soha... 
utolsó tán azok között, aki komolyan tud lelkesedni, örülni ... akinek a 
lelkét egy szent ambíció fű ti: szép és jó újsággal kultúrát csinálni." 

A fenti idézet a Bácsmegyei Napló 1911. június 4-i számban jelent meg 
Fenyves Ferenc tollából, aki ett ől az évtől felelős szerkesztője lett a lap-
nak, s az maradt egészen haláláig. Az újságírással 1905-ben jegyezte el ma-
gát, még egyetemistaként bedolgozott a pesti lapoknak, pl. a Budapesti 
Naplónak és a Borsszem Jankó című  vicclapnak. Maradhatott volna a f ő-
városban, ahol mint újságíró lényegesen könnyebben és gyorsabban ér-
vényesülhetett volna, de őt a szíve visszahúzta „ebbe a homoktengerre épí-
tett városba", Szabadkára, hogy itt készítsen olvasmányos, jó újságot, és 
itt nevelje az olvasókat. 

„Pedig ... nagyon nehéz vidéken jó újságot csinálni. 
Azok a segédeszközök, amelyek a f ővárosi sajttónak rendelkezésére 

állanak, vidéken ismeretlenek. Nincs k őnyomatos, mely az eseményekről 
értesít. Minden kis hírt ki kell veszekedni a rend őrkapitányoktól... A vi-
déki újságnak nincs bécsi telefonja a politika és a világ nagy eseményei-
ről ..." 

Ma már, ismerve életútját, bátran mondhatjuk, hogy éppen ezért jött 
vissza, a korabeli nehézségek nem riasztották, ellenkez őleg munkára ser-
kentették. A kortársak úgy emlékeznek rá, hogy mindig mozgékony, vi-
dám és kedves lénye mindenhol feltűnt, fáradhatatlan volt a munkában, 
s szinte nem ismert lehetetlen. Ma már anekdotának hangzik egyik bravúr-
ja, hogy egyszerre két lapnak is dolgozott Szabadkán úgy, hogy mindegyik-
be a vezércikkeket ő  írta, s olyan szellemes, csipkelődő  polémia bontako-
zott ki a két „különböző" cikkíró között, hogy az olvasók kapkodták a 
lapokat. Persze akkor csak a nagyon beavatottak tudtak err ől a „vállal-
kozásáról". 

A küzdelem vágya hajtotta, ahogyan ő  mondta: „Olyan újságot aka-
rok csinálni, amely hangot adjon a haladás iránti vágynak, amely sürges-
se és konstatálja a fejl ődést. Újságot, mely tárgyilagosan regisztrálja az 
eseményeket, amely megérezze a város szíve dobbanását." 

Volt miért küzdenie, hogy abban az id őben, előbb a század elején, 
majd a húszas és a harmincas években sürgesse a haladást. 

Szabadkán még az 1910-es évek elején sem volt utcai világítás, télvíz 
idején kézi lámpással csetlettek-botlottak az emberek a rendezetlen utcá-
kon, küzdött tehát a város villamosításáért, a fásításért, a parképítésért. 
Szót emelt a földművesek érdekében az agrárvámok ellen, és a gyórsabb 
gazdasági fellendülés érdekében mindent bírált, ami a „feudalizmus kí-
nai nagy falával" akarta a várost és az országot elzárni a haladástól. 

FENYVES (FRIEDMANN) FERENC született Nagyszentmiklóson 1885. szeptember 15-én, ke-
reskedőcsaládban. Kilencéves korában költöztek szülei Szabadkára: Iskoláit Makón és Sza-
badkán végezte. Budapesten jogot hallgatott, de tanulmányait nem fejezte be. Szabadkán 
1905-ben kezdte meg újságírói pályáját a Bácskai Hírlapnál, 1907-t ől kezdve a Bácsmegyei 
Naplónál dolgozott mint szerkeszt ő , majd mint felel ős és főszerkesztő  egészen 1935. október 
18-án bekövetkezett haláláig. 
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Fenyves Ferenc az újságírásra tette fel az életét, mert szerinte: „Az 
újságíró ábrándja, hogy a publikum kívánja, szeresse írásait, az újság 
örök ábrándja, hogy a közönség várja, szeresse, nélkülözhetetlennek, igazi 
barátjának tartsa a lapját." 

A Bácsmegyei Napló napról napra érdekesebb és olvasmányosabb 
újság lett, Vajdaság legolvasottabb napilapja volt a magyar anyanyelv ű  
olvasók körében. Fenyves kit űnő  újságíró gárdát toborzott maga köré. 
A Naplónak dolgozott Bródy Mihály, Haraszti Sándor, Diószeghy Tibor, 
Gyomai Imre, Tamás István, Mikes Flóris, Szegedi Emil stb. Munkatársai 
lettek: Havas Károly, Radó Imre, Milkó Izidor, felvette a kapcsolatot Szent-
eleky Kornéllal, akivel együtt fáradhatatlanul kutattak a fiatal tehetsé-
gek után az 1920-as években. 

Fenyves nemcsak kitűnő  újságíró volt, hanem nagyszer ű  szervező , 
lelkesedett minden jó ötletért, ami a közm űvelődést szolgálta. 1927 nyarán 
falukutatási pályázatot írt ki a főiskolások számára, s ezzel a pályázattal 
kettős célt akart megvalósítani. Egy olyan területre irányította rá a fi-
gyelmet, amely fehér foltként szerepelt az akkori társadalmi életben, és 
biztos volt abban, hogy számos fiatal tehetség fog így felbukkanni, akik-
nek segítségére lehet a további érvényesülésben. 

Még ugyanebben az esztendőben fogott hozzá nagy igyekezettel a 
Könyvbarátok Társaságának megszervezéséhez. A vajdasági magyar könyv 
érdekében felolvasó körutat is vállalt sok más teend ője mellett, csak-
hogy felébressze az embe'rek'ben az olvasás iránti vágyat, a könyv szere-
tetét, s egyengesse az írott szó útját az olvasó felé. 

1985-ben, ezen a kett ős kerek évfordulón, születésének századik és 
halálának ötvenedik évfordulóján fel kell elevenítenünk emlékét. Neve és 
munkássága nem szorulhat a háttérbe, ott kell emlegetnünk Szenteleky 
Kornél neve mellett. 

Európai szellemű  és jellegű  újságírást teremtett Szabadkán és a Vaj-
daságban, kulturális és irodalmi életünk els ő  szervezője volt, lapja, a Nap-
ló a legolvasottabb lap volt évtizedeken át tartományunkban. Elévülhe-
tetlen érdemeket szerzett a jugoszláviai magyar irodalom megteremtésé-
ben. Neve bekerült a legújabb Magyar Irodalmi Lexikonba, írásainak egy 
részét Szegedi Emil gyűjtötte össze s a Napló negyvenéves jubileumára 
könyv alakban' ki is adta Mégegyszer elmondom címmel. 
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ÉGTÁJ  

PATÓ IMRE 

RÉGI ÍRÁSOKAT OLVASUNK ... 

9. KÍSÉRLET A FALU ÉS VÁROS MEGMENTÉSÉRE 

A Falu és Város 9. száma 1929. március 17-én jelent meg, a 10. számnak 
pedig március 24-én kellett volna megjelennie. Azonban ez elmaradt, majd 
csak három heti késéssel, április 14-én jelenik meg. Közben március 31-én 
megjelenik a Fáklya l., április 7-én pedig az új lapnak a 2. száma. Megje-
lenni megjelent ugyan, de az olvasókhoz nem juthatott el, mert nyomban a 
megjelenése után betiltották és elkobozták mindkét számot. Az 1. szám el-
kobzásáról szóló hatósági döntés valamennyit késhetett — pár órát csupán? 
—, mindenesetre annyit, amennyi elegendő  volt arra, hogy az elkészült lap 
egy részét a nyomdából elszállítsák. Erre a tényre abból a mozzanatból 
következtethetünk, hogy a lap 1. száma mozgalmi aktivistáknál még itt-ott 
fellelhető, illetve emlékeznek/emlékeztek rá, a 2. szám azonban teljesen 
ismeretlen volt a számukra. A „rend" éber őrei bizonyára lesben álltak 
és váratlanul csaptak le Sava Mila đev nyomdájára, ahol a lap készült, és 
így — a köteles példányokon kívül — a teljes mennyiséget lefoglalhatták. 
Kucsera Ferenc azonban emlékezett rá, Zomborban jártunkkor a mozgal-
mi lapokról folytatott beszélgetésünk során nyomatékkal említette ezt 
a tényt. Tudhatott is róla, hiszen szervez ői, terjesztői feladatot teljesített 
a lapnál, fordított is a lap számára és írásaival is támogatta a mozgalmi 
lapot. 

Még csak kísérlet sem történt ezek után, hogy a Fáklya továbbra is 
megjelenjen, hanem a Falu és Városnak a 10. száma jelenti a kontinuitást. 
Teljesen világos tehát, hogy a létez ő, de a cenzúra er ős nyomása alatt álló 
mozgalmi lapnak Szabadkáról egy nem túl távoli, hasonló mozgalmi köz-
pontba való kihelyezésével kísérlet történet a lap mentésére. A mozgalom 
emberei, a szervezők föltételezték, hogy az új környezetben talán nem fi-
gyelnek fel a lapra és így kiheverheti azt a súlyos anyagi csapást, amelyet 
a három szám betiltása okozott. Azonban éppen az ellenkez ője történt: a 
hatóság gyors reagálása csak tetézte a terheket. A lap jöv őjét tekintve a 
kilátások még reménytelenebbeknek bizonyultak, ezért tért vissza a lap 
előző  megjelenési helyére, Szabadkára és ezzel egyidej űleg eredeti nevé-
hez is, amelytől a mentési kísérlet kényszere következtében vált meg ideig-
lenesen. 

A két lap azonos voltát bizonyítja az is, hogy a Fáklya szinte teljes 
egészében átveszi a Falu és Város Bevezet ő  című  rövid programcikkét, 
mindössze két mondatát módosítja igen csekély mértékben: Magyar Ilon(k)a 
írásával jelen van mind a Falu és Városban (8. és 9. sz.), mind a Fáklyá-
ban. Ez utóbbinak a 2. számából veszi át és közli újra a Falu és Város a 
12. számában Az embernek törvény köll című  elbeszélését. Nem jelentékte-
len mozzanat az sem, hogy a Fáklya névleges tulajdonosa és felel ős szer-
kesztője Magyar Ilon(k)a fivére, Magyar Béla volt. 

A Fáklya 1. száma azonkívül, hogy átveszi a Falu és Város program-
cikkét, amire nyilván azért volt szükség, hogy az olvasók azonosíthassák 
az új köntösben megjelent lapot, a Falu és Város el őző  (9.) számból három 
írást is átvett. Ugyanakkor a Falu és Város a 11. számában újra közli Vas 
Béla A koldus című  írását a Fáklya 2. számából. 

A szerkesztési koncepció is mer őben azonos jegyeket mutat a Falu 
és Város szerkesztési elveivel és gyakorlatával. 
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Hiába volt a mentési kísérlet, az er őfeszítés, a diktatorikus rezsim eb-
ben az esetben erősebbnek bizonyult. A lap a 12. számmal megsz űnt. 

A két lap egymásba fonódását az alábbiakban tekinthetjük át: 
Falu és Város 	1. sz.: 1929. január 20. 

sz.: 1929. január 27. 
sz.: 1929. február 3. 
sz.: 1929. február 10. (Betiltott szám) 
sz.: 1929. február 17. 
sz.: 1929. február 24. (Betiltott szám) 
sz.: 1929. március 3. (Betiltott szám.) 
sz.: 1929. március 10. (Magyar Ilon(k)a írásával.) 
sz.: 1929. március 17. (Magyar Ilon(k)a írásával.) 
	 1929. március 24-én nem jelent meg. 

Fáklya 	1. sz.: 1929. március 31. (Betiltott és elkobzott száni. 
Az Olvasóhoz c. programcikke azonos a Falu 
és Város bevezet ő  cikkével, 3 írást a Falu és 
Város előző  számából vesz át.) 

2. sz.: 1929. április 7. (Betiltott és elkobzott szám. Ma-
gyar Ilon(k)a írásával.) 

Falu és Város 	10. sz.: 1929. április 14. (Betiltott szám.) 
sz.: 1929. április 21. (Megismétli a Falu és Város elő-

ző  számának írásait egy kivételével. A Pat-
kányfogó helyett és helyén Vas Béla A kol-
dus című  írását hozza a Fáklya 2. számából.) 

sz.: 1929. április 28. (Betiltott szám. Két írást közöl a 
Fáklya 2. számából: Tótágas, aki jobban bír-
ja és Magyar Ilona Az embernek törvény 
köll.) 

TÁVIRA T 

Szám Elnöki rm 1; a 18/929 

Á BELÜGYMINISZTÉRIUM KÖZBIZTONSÁGI OSZTÁLYÁNAK 
BELGRÁD 

Tisztelettel értesítem, hogy a Zombori Államügyészség a Fáklya cím ű  
hetilap március 31-1, 1. számának terjesztését annak tartalma miatt betil-
totta. A lap tartalma ellentéteket szít a társadalmi osztályok között. 

Zombor, 1929. március 31. 
Čović  

az Államügyészség főnöke 

(A Belgrádi Főtávirda 1. számú körbélyegzőjének kelte: 1929. III. 31. 14) 

A BÁCSKAI KÖRLET FŐ ISPÁNJA 

Szám: 10431/1929 

A BELÜGYMINISZTÉRIUM KÖZBIZTONSÁGI OSZTÁLYÁNAK 
BELGRÁD 

Zombor város főkapitánya a 7478. számú, ez év április 5-én kelt ügyira-
tával a következőkről értesített: 

„Az 1929. január 6-án kelt Biz. 14. sz. rendelet 7. pontja értelmében 
tisztelettel jelentem, hogy e város területén a fenti tárgyra vonatkozóan 
ez év április 4-én az alábbi események történtek: 

A Zombori Királyi Államügyészség e rend őrségnek rövid úton meg-
küldte a Zomborban megjelen ő  Fáklya című  lap 2. számát azzal a kéréssel, 
hogy a lap írásait átnézzük. Ez meg is történt és az ügyészség ezek után 
betiltotta az említett lapnak ezt a számát is és elrendelte a lap példányai- 
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nak az elkobzását, mivel a tartalma igen alkalmas az egyes társadalmi 
osztályok közötti ellentét létrehozására." 

A fetieket tisztelettel közlöm Önnel tudomásulvétel végett. 
Zombor, 1929. április 6. 

A Bácskai Körlet 
főispánjának rendeletére 

Marinković  s. k. 
jogi referens 

A BACSKAI KÖRLET FŐ ISPANJA 
Szám: 9709/1929 

A BELÜGYMINISZTÉRIUM KÖZBIZTONSÁGI OSZTÁLYÁNAK 
BELGRÁD 

Zombor város főkapitánya a 6920. számú, ez év március 29-én kelt 
ügyiratával a következ őkről értesített: 

„Az 1929. január 6-án kelt Biz. 14. számú rendelet 7. pontja értelmé-
ben tisztelettel jelentem, hogy e város területén a fenti tárgyra vonatko-
zóan 1929. március 29-én az alábbi események történtek: 

A Zombori Királyi Államügyészség az Elnöki XXII. ž 11/16-1929 szá-
mú végzésével a Sajtótörvény 19. szakaszának 7. pontja alapján betiltotta 
a Fáklya című  magyar nyelvű  társadalmi, gazdasági és irodalmi hetilap 
1929. március 31-i, 1. számának a megjelenését és terjesztését, mivel a lap 
egész tartalmával a társadalmi osztályok közötti ellentéteket szítja. A fen-
ti végzés értelmében elkobozták és az ügyészségnek további intézkedés cél-
jából átadták az említett lap 1337 példányát. A lap tulajdonosa és felel ős 
szerkesztője Magyar Béla zombori, Sző lőskerti utca 13. szám alatti lakos, 
foglalkozása asztalossegéd, 1898. március 7-én született Zomborban, n őtlen. 
A nevezett előttünk kijelentette, hogy a lap cikkeit nem ő  írta, hanem 
Székely József asztalossegéd, aki a Belgrádi utca 41. szám alatt lakik. 
Mind Székely József, mind Magyar Béla felett szigorú ellen őrzést gyako-
rolunk." 

A fentieket tisztelettel' közlöm Önnel tudomásulvétel végett. 
Zombor, 1929. április 11. 

A Bácskai Körlet 
(P. H.) 	 főispánjának rendeletére 

Mamnković  s. k. 
jogi referens 

A BELÜGYMINISZTÉRIUM KöZBIZTONSAGI OSZTÁLYÁNAK 
BELGRÁD 

Zombor város főkapitánya á 9878/1929 számú ügyiratával a követ-
kezőkről értesített: 

„A 14701/1929 számmal kapcsolatban tisztelettel jelentem, hogy a 
Fáklya című  zombori magyar lap saját elhatározásából beszüntette a meg-
jelenését, mivel a Zombori Királyi Államügyészség a megjelenését és ter-
jesztését két ízben — 1. és 2. szám — a Sajtótörvény 19. szakaszának 7. 
pontja alapján betiltotta. 

A lap tulajdonosa és felelős szerkesztője Magyar Béla zombori lakos 
volt; foglalkozása asztalossegéd, Zomborban született 1898. március 7-én, 
nőtlen. A lap munkatársa Székely József asztalossegéd, aki, miként az el őbb 
említett is, korábban kommunista érzelm ű  volt, a mai napig itt büntetlen. 
Más munkatársuk nem volt, mivel a cikkek nagyobb részét külföldi lapok-
ból fordították." 

A fenti jelentést a J. B. 9073/1929 számú rendelet kapcsán tisztelettel 
küldöm tudomásülvétel végett. 

Zombor, 1929 május 16. 	 A Bácskai Körlet 
főispánjának rendeletére 

(olvashatatlan aláírás) 
jogi referens 

Az eredeti okmányok a belgrádi Jugoszláv Levéltárban találhatók. 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 57. 

A német mesemondó Grimm-testvérek egyike, Jakob Grimm szüle-
tésének kétszázadik évfordulójáról emlékezett meg Európa-szerte az iro-
dalmi világ. Münchenben ebből az alkolomból adták ki 35 ezer oldalon 
azt a német szófejtő  szótárt, amelyet Jakab Grinnn a „Frucht" cím-
szónál hagyott abba, amikor meghalt. A m űvet, amely ily módon száz-
ötven évig készült, nem fogadta most egyhangú lelkesedés. A német 
lapok tele voltak az egyszerű  olvasók és tudós filológusok felháborodott 
tiltakozásával az állítólagos félremagyarázások, elírások és sajtóhibák 
miatt, s ez a lárma aligha tett jót a kétségtelenül hatalmas vállalkozás-
nak, amely másfél század viharos történelmén húzódott keresztül. A 
„Frucht" szó, amelyet még Jakab Grimm írt le, mielőtt kiesett volna 
kezéből a toll, nem vesztett szimbolikus értelméb ől semmit, ha mindjárt 
csak most ért is be teljesen a gigantikus munka gyümölcse. A nyelv, 
mint a nemzetté válás legszilárdabb alapja, a polgáriasodással kapta meg 
a maga tiszteletet parancsoló attributumát, s m űvelése, ahogy a régi 
magyarok mondták, „a nemzeti tsisodás" elsőrendű  feladata lett. És a 
német szellemi életben búcsú volt a romantika korától, a népiségt ől, mely-
nek — még egyszer visszanézve rá — ugyancsak megadták a kell ő  
tiszteletet, Európába is kitekintve a népi kultúra kincsei után. Herder 
népdalgyűjteménye, amelyben nagy meglepetést keltettek a Délkelet-
Európa peremére szorult szerbek a Hasanaginicával, amelyet Goethe 
fordított, korok és kultúrák határköve lett, akárcsak a Grimmek nép-
meséi. Ami meg bennünket t különösen érdekelhet, az egy tanulatlan pász_ 
torgyerekből nagy vállalkozásokra kész szerb ember felzárkózása volt 
az említett Hasanaginica nyomán a nyugati világnak ezekhez a szel-
lemi nagyjaehoz. Vuk Karadži ćról beszélek, aki rossz lábával bekopog-
tatott Grimmhez, s annak ajánlására Goethéhez, s azok ösztönzésére 
ugyancsak nekilátott a szerb nyelv feldolgozásához nyelvtant és szó-
tárt írva és fáradhatatlanul ,gy űjtve a népdalokat. Herder akkor már 
nem élt, Goethe addigra viszont csaknem kész életm űvével kápráztatta 
el a világot. Mégis melegen elvárta a messzir ől jött, ismeretlen vándort, 
Vukot, aki erről sietett Jakob Grimmet örömmel értesíteni: „Goethe 
úr kedvesen fogadott, akárcsak Göttingenben Beneke - udvari tanácsos 
úr, de hogy is ne fogadtak volna szívesen, amikor Ön ajánlott be 
hozzájuk." S ezzel nyitva volt az út a szerb népdalok el őtt Goethe fo-
lyóiratában és más lapokban is. A szerb népdal divat lett Európában, 
Aki nem tudott szerbül — s ki tudott volna! —, utánzatokat írt, néha 
zseniális utánzatokat, mint Brentano a „maga örömére", ahogy mondta, s 
Prosper Mérimée, aki még egy álreg őst, bizonyos Maglanovićat is kitalált 
nagy sikerű  könyvéhez, a Guzlához, nálunk meg Kazinczyék vették át a 
„szerb manírt". A nagy szlavista, Dobrovszki még bosszankodott is egy 
kicsit mondván: „Igazán nem tudom, mi mindent fog még csinálni a 
világ ezekkel a szerb népdalokkal!" Poroszország királya, Frigyes Vilmos 
viszont a nemeseket megillető  piros szalaggal díszített érdemrenddel 
tüntette ki Vukot, s odahaza Miloš fejedelem nem győzött csodálkozni. 
Meg nem lágyult ugyan, mert Vuk átkelve a Száván terjedelmes episz-
tolákban olvasta fejére az írástudatlan uralkodónak minden zsarnok-
ságát, miközben azért 'alázatosan megadta az államf őnek az akkori. Szer-
biában kijáró tisztelet „a köntöse szegélyét csókolja" megkívánt frá-
zisával. Pedig az eposzok és balladák nem is kerültek mindig foranahű  
fordításban a német olvasók elé. Gyakran másodkézb ől vagy nyersfor-
dításból készült az „átköltés", úgyhogy Jakab Grimm nem ok nélkül 
sóhajtotta: „Milyen kár, hogy a szerbeknek ezeket a pompás virágait 
nem mind Goethe plántálta át!" És jobb híján nekilátott ő  a fordítás- 
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nak. Mert akkor már szerbül tanult és Vuk akkor igyekezett megkönnyí-
teni a dolgát, hogy megírta hamar a szerb nyelvtanit, s őt a Grimm test-
vérek példájára hozzáfogott a szerb nagyszótár összeállításához S az-
zal is mennyi baja volt itthon! Évtizedelten át folyt szótára körül a 
dühödt .támadások sora azzal a váddal, hogy a „marhapásztorok nyel-
vével" akarja megszégyeníteni a tanult szerb férfiakat, mert nevén mer-
te nevezni a kényesebb dolgokat is. Grimmnek persze más volt a vé-
leménye, s nem röstellte bevallani, hogy sokat tanult Vuktól. Így aztán 
talán nem is egetverő  túlzás a gondolat, hogy ideje lenne Vuk szülő- 
falujának, Tršićmek a mezején mind a kettőjüknek szobrot állítani annak 
jeléül, hogy Grimm nélkül Vuk nem lett volna az, aki lett. 

Megint egy alkalom, hogy a német nemzeti közösség rendszere-
ken és határokon túl erőteljesen kifejezésre jusson. Nem mintha a 
Bach-évet nem ünnepelné mindenütt a zenei világ, de sehol sem kap-
hat ez az ünneplés politikai értelmet, mint a két Németországban, ahol 
a történelmi emlékek és a szellemi múlt épp ezt a nemzeti integrációt 
hangsúlyozzák anélkül, hogy beszélnének róla. De azzal, hogy a lipcsei 
orgonistának, a zene istenének, ahogy Debussy mondta róla, emlékét 
éppoly látványosan felidézik a Falon innen és túl, magában is félreért-
hetetlenül tanúsítja a két részre osztott Németország népének szellemi 
összetartozását. De hát a m űvészet, és abban főleg a muzsika, sosem 
volt rendszerekre vagy földrajzi egységekre osztható. Boldog világ, 
mondhatná a XVII. századról a mai ember, amikor egyházi önkény és 
állanmhatalani zsarnokság ellenére egy minden művészetben egyformán 
kibontakozott stílus, a barokk a maga csúcspontját érte el. Boldog vi-
lág, mondhatnánk erről a korról, ha csupán a szenvedélyesen lobogó, 
olykor hangos és patétikus barokkon keresztül arra az id őre néznénk, 
amelyben Johann Sebastian Bach, a lipcsei Tamás-templom kántorja a 
hangok viharos zuhatagával, vad indulattal feltör ő, majd angyali sze-
lídséggel alászálló tündéri muzsikájába olvasztotta, oly eredeti harmó-
niában, mint senki más, a szinte teljesnek mondható emberi érzelem-
világot. A földgolyó bábeli nyelvzavarán túl minden néphez szólva. Nem 
is csoda, hogy ennek a muzsikának Bach halála után jó ideig nem volt 
követője. Mert nem túlszárnyalni, de folytatni sem lehetett a fúgák 
és ellenpontok e zenei csodáját. Újat kellett kezdeni, mert a barokk 
különben is túlélte önmagát, már csak az építészetben tartotta meg dí-
szítő  elemeit a kagylókkal és bőségszarukkal, mert már itt volt a ro-
kokó, az önmagáért való pompa dekadenciája, úgyhogy lassan már Bachot 
is elfelejtették, s a zsidó Mendelssohnnak, a filozófus rabbi fiának kel-
lett csaknem száz év múlva felfedeznie ennek a bachi muzsikának min-
den zenei hatást magába olvasztó zsenialitását Méghozzá a Máté-passió-
val, hogy még nagyobb legyen az ellentmondás, vagy inkább talán a 
rokon lelkek semmiféle megkülönböztetést nem ismer ő  egysége. És ek-
kor vált érthetővé, hogy a zene a legkevésbé kisajátítható fenomén, en-
nélfogva nem a vallásé. A H-moll misek és a Karácsonyi oratóriumok  
ellenére sem, de mindenkié, mint az abszolút m űvészet téren és id őn túl 
ható alkotása. A muzsikának ez az ellenpontos többszólamúsága mintha 
épp most, a huszadik század alkonyán lett volna igazán népszer űvé, 
főként a fiatalok körében, amikor itt is meg ott is valóságos Bach-sze-
ánszokat rendeznek, s a klasszikus zenének ez a géniusza kerül ma 
legtöbb lemezével a muzsika élvez őihez. Nemcsak német nyelvterületen, 
szeretném ismételten hangsúlyozni, hanem New Yorktól, Párizson, Bé-
csen, Budapesten át Belgrádig, ahol nemrég sokat ígér ő  fiatal tehetségek 
előadásában zúgtak az orgonafúgák, s zengtek a prelúdiumok, hogy az-
tán a hangok eget verő  szárnyalása majd a szonáták és fantáziák ellá-
gyuló és játékosan csengő  csobogásába ámuljon, mint az ógörög kó-
rusok egymással feleselő  zengsdelme. Ismételten bebizonyítva, hogy az 
igazi, nagy és • halhatatlan művészetnek nincs körülhatárolható hazája, 
mert hazája a végtelen nagyvilág. 

~ 
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Az alkalmazott művészet többé nem hajlandó alkalmazkodni. Lega-
lábbis ezt a benyomást kelti a belső  építészek formatervezőinek essen 
kiállítása. Négy ország kiállítói igyekeztek a tökéletesen új és eredeti 
követelményeknek megfelelni. „Mérföldes léptekkel tovább menni a Bau-
haus útján", mint egy kritikusuk írta, de forradalmi módon teljesen 
elvetni a célszerűség elvét, ami pedig a ma már klasszikusnak tekint-
hető  weimari iskola elsőrendű  szempontja volt. A mindenáron való újra 
törekvés itt ötletekben igen gazdag és változatos és a .tetszet őségtől az  
elképesztésig terjed. Abból a felfogásból kiindulva, hogy a lakásban ben-
nünket körülvevő  tárgyak ne legyenek unalmasak, hanem ötletesek. 
Eszerint képzelték el a tervezők a betonszékeket például, egy beton-
tömböt támlát helyettesítő  görbe vasrúddal megtoldva, a fényes bádog- 
lemezekből összeállított asztalt, a két vasrúdból megépített gardrób-
falat, széles lappal az alján, hasonló ötletességgel komponálva sz őnyeget 
és lámpát, porcelánkészletet és falburkolatot. Mindezt azzal a merész 
elképzeléssel, hogy ne a tárgyak alkalmazkodjanak szolgai módon és 
unalmasan hozzánk, hanem mi a tárgyakhoz, ami állítólag sokkal érde-
kesebb. Ezzel a formatervez ők, elvetve minden eddigi tízparancsolatát a 
lakástervezésnek, elszántan hadat üzentek az általános ízlésnek és ké-
nyelemnek, amit a maguk részéről erkölcstelennek is tekintenek. „Nem 
vagyok hajlandó formai prostitúcióra", jelenti ki önérzetesen a 27 éves 
Marig Vivaldi, s aligha lehet más véleménye a magyar Balázs Istvánnak 
sem, aki a négyszög szabályai szerint huzalokkal kötötte össze ülés  és  
támla kereteit egy széknek. A kritika persze rengeteg kifogást talál mind  
az elképzelésben, mind a megvalósításban. A modernek éppúgy, mint a  
konzervatívok, akik azért többségben vannak. Ettore Sottsasss a milánói  
formatervezők apostola például nem tartja elég bátornak a német  ki:áili1-
ták kreativitását. „Ezek még mindig ragaszkodnak a szép kivitelezés-
hez, s megfeledkeznek róla, hogy az iparm űvészet nem dolgozik az  
örökkévalóságnak." A hagyományokhoz ragaszkodók óvatosabbak, leg-
följebb az újdonság fetisizmusáról írnak, a sokk és a aharme állandó 
jelenlétéről, s csak egy női magazin kritikusa teszi fel a humoros kér-
dést a modern bútorral kapcsolatban: „A csúfságával akarja megkedvel-
tetni magát?" Mindett ől eltekintve igen érdekes az alkalmazott anyag 
sokfélesége a németek fényezett madárjávor íróasztalától kezdve a be-
tonon át a rozsdás ócskavasig. A formatervez ők ugyanis a „csináld ma. 
gad"-mozgalom híveiről sem feledkeznek meg, akik a már semmire sem  
való anyagot tudják praktikusan felhasználni egy-egy jópofa állvány,  
szék vagy asztal megépítésénél. Mert ötletben igen gazdag ez a kiállítás.  
Mivel azonban mégiscsak els ősorban a kivitelezők s a bútorgyárak ér-
deklődését szeretnék megnyerni, itt érte a kiállítókat a legnagyobb csa-
lódás. Látogató sok volt, de vevő  kevés, úgyszólván semmit sem kötöt-
tek le sorozatgyártásra. Persze az álmok mindig el őtte jártak a való-
ságnak, s hogy a kivitelezők nem vállalják a kockázatot, inkább kitar-
tanak a megszokott ízlés mellett, azon se csodálkozik senki. Mindent 
egybevetve azonban mégiscsak felmerülhet bennünk a gyanú, hogy a 
félreértett avantgárdnak ezt a bútortervez ő  együttesét nem ok nélkül 
értették félre. Ha az érdekeltek elkeseredve állapítják is meg, hogy a 
Bauhaus klasszikusai: Walter Gropius, Le Carbusier, Eileen Gray épp-
úgy mauzóleumokba valók ma már, a maga idején csőbútorával forra-
dalmat csinált Breuer Marcell. Ezzel szemben tény, hogy se mecénások, 
se menedzserek nem szálltak síkra a magukat korszer ű  művészeknek 
tekintő  formatervezők igazának valóra váltásáért. 

>~ 

Nemrég Budapest ostromát láttam megint, de most a romokból épült 
új várost is látni lehetett, ahogy nagyra nőtt a több mint kétmillió 
lakosával negyven év alatt és szebb lett, mint valaha volt. Szebb lett, 
mint a régi város a hegyekkel, hidakkal és Óbudával, ahol dézsába ül-
tetett leánderek álltak őrt az ódon házak kapujában, mikor el őször vitt 
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- fel anyám a Lajos utca százhárom alá, ahol nagybátyám lakott. Aztán 
magam is évekig pesti lakos lettem a József körúton, a Baross utcában, 
a Lágymányosban és a Rózsadombon is, mégsem írtam magáról a vá-
rosról soha, mert minden oly természetes volt. írtam Párizsról, Moszk-
váról, Rámáról és Londonról s megannyi világvárosról még, ahol pedig 
éppen csak megfordultam mint idegen. Budapestr ől nem irtani. Ha va-
lahol mégis visszaemlékeztem rá, akkor is csak háttérként szerepelt, 
mellékesen, mert a többi volt fontos, amiről szóltam, nem a város. 
Talán azért nem találtam semmi érdekes mondanivalót róla, mert túlságo-
san jól ismertem. Sosem hatott rám úgy, mint mondjuk Párizs az új-
donság állandóan visszatér ő  ingerével, s a londoni Trafalgar tér is ér-
dekesebb volt, ahol órákig ácsorogtam, mert a pincérsztrájk miatt le-
zárták a mellékutcákat, s igazoltatták az embert, ha nem is vett részt 
a tüntetésben! S mennyivel izgalimasiabb tudott lenni Rómában a Via 
Appia bibliai csendje több ezer éves bazaltköveivel s a magasra nyírt 
ciprusok sorával! Vagy Moszkva, ahova az ember a régi orosz regények 
emlékével • érkezett! Budapesten túlságosan otthon voltam, ezért nem 
láttam benne a fáktól az erőt. És mert nem voltam idegen, látvá-
nyosság után loholó turista, hanem mindennapi gondokkal küszködő, 
villamosszíjon lógó állandó lakos, minden megszokottá vált benne. So-
se láttam például az őrségváltást a várban, nem jártam a Mátyás pin-
cében s a vidékiek számára fenntartott többi látványosság helyén. A 
Halászbástyára is csak otthonról jött vendégeimet vittem fel, mert igényt 
tartottak erre a látnivalóra, akárcsak az egyórás hajókirándulásra a 
Dunán, az esti Budapest alatt, a megvilágított Lánchíddal s a fényárban 
úszó várossal. Jómagam ismertem minden zugát, és mintha Budapest 
is ismert volna engem, annyira beolvadiam megszokott színeibe. Men-
tem az Ó utca fekete házai között és nem szólítottak meg a strichelő  
utcalányok, látszott rajtam, hogy dolgozni megyek. Munkahelyem volt 
és családom, gyermekem született a János-kórházban, mikor már járni 
tudott, elsétáltam vele a Margit körútra, hogy egy pár szép kis piros 
cipőt vegyek neki, egyszóval mondom, nem voltam idegen Budapesten. 
Most érzem magam idegennek és elveszettnek, ha felmegyek pár napra. 
Az elmúlt negyven év alatt nemcsak Budapest változott meg, hogy sok 
utcáj ának a nevét se tudom, a Margit körút se Margit körút többé, ha-
nem Mártírok útja, a Duna-korzón lebontották a Hanglit, ha van még 
Duna-korzó egyáltalán, a Nagykörútról elt űntek a kolduló hadirokkantak, 
meg egyéb elesettek és a budai utcákon a házaló nagykovácsi legényeket 
se lehet hallani, ahogy svábos kiejtéssel kiáltják: „Virágföld, erdei föld!" 
S én is ,megváltoztam. Megbámulom az újjászületett, igazán csodálatosan 
szép metropolist, a Duna királynőjét, nem győzök álmélkodni többek 
között az egyszerű  tényen, hogy a metróval -hat perc alatt érek ki a 
Batthyány térről a Rákóczi útra; míg régen fél óráig döcögött velem a 
villamos. Mélyen meghatódva járom a királyi vár feltárt termeit a ma-
gyar reneszánsz korából, azzal a keser ű  felismeréssel, hogy amire itt 
négyszáz év alatt nem volt pénze a melldönget őn magyarkodó királyi 
rendszereknek, azt a szegény, proletár-Magyarország mutatja most meg 
a -világnak. Hogy minden ily szépre változott, hogy új lett a város,'hatal-
mas és nagyvilágias, annak természetesen örülök. Csak a helyemet nem 
találom benne többé, s míg újdonságait mutatja . nekem büszkén és 
önérzetesen, azon kapom rajta minduntalan magam, hogy a régi Buda-
pestet keresem, mert ez az Új nem az enyém, sajnos idegen nekem, s 
nincs hozzá közöm. Ezt kellett megírnom róla most. 

* 

Egy százéves bestseller, amely azonban mégsem az. Mert a Huck-
leberry Finnről beszélek, Mark Twain világhírű  ifjúsági regényéről, amely 
először kereken száz év előtt jelent meg igen mostoha körülmények kö-
zött, hogy aztán majd e száz év alatt a világ minden nyelvén legyen 
a gyerekek legkedvesebb olvasmánya. Amikor az amerikai szatirikus ezt 
a regényét akarta kiadni, már jelent ős irodalmi sikerrel dicsekedhetett. 
Ennek a kötetének megjelenését azonban megakadályozta a cenzúra. 
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'3' Mert egy, a közízlést sért ő  illusztráció volt beenne, amelyről a szerző  
nem volt hajlandó lemondani. Így aztán Londonban jelent meg a vidám 
csavargó, Hubkleberry Finn története, s csak hosszas huzavona után 
Amerikában. Pedig nem is a cenzor önkényeskedett, a megjelenés után 
ugyanis kiderült, hogy az egész polgári Amerika elutasította a könyvet. 
Megbotránkozva azokon az „erkölcstelen" kalandokon, amelyekkel Mark 
Twain ifjú olvasóit vélte szórakoztatni, minden oktató és erkölcsneme-
sítő  szándék nélkül, amiért a néz ő  külön megrovásban részesült. És 
nemcsak könyvének ez a fogadtatása keserítette el az írót, a vagyonát is 
elvesztette vele. Mert Mark Twain, aki egy kicsit önmagáról írta a vi-
dáman kalandos történetet, sokféle foglalkozásán kívül nyomdászinas is 
volt, betűszedő, és népszerűsége delén, saját költségén akarta kiadni ezt 
a könyvet. És mert vérbeli amerikai volt, aki nem Keletr ől vándorolt 
be, vállalkozási szellemmel is megáldotta a sorsa, szed őgépet tervezett 
óriási költséggel és belebukott, mindenét elvesztette. De a huszonöt év, 
ameddig még élt, erkölcsiekben és anyagiakban egyaránt sokszorosan 
kárpótolta. A Huckleberry Finn-nek rövidesen világsikere lett, hogy majd 
azután halhatatlanná váljék a h őse, mint Don Quijote, aki sok tekin-
tetben hasonlít hozzá. Huckleberry Finn sikerének titka ugyanis az a 
fajta ritka humor, amelyből nem hiányzik az öngúny, s ezt nem bírta 
elviselni a polgári érzékenység Amerika nemzetté válása korában. Az ol-
vasók haragját a mámoros himnusz sem enyhítette, amelyet Mark Twain 
a Mississippiről írt, s amivel vonzóvá tette Amerikát a világ ifiúsága el őtt, 
s a humora sem, amelyről azt mondta: „A humor nem mindig a jókedv 
kifejező je. Gyakran a bánatot győzzük le vele." Mert helyenként szív-
fájdítóan szép lesz az is a történetében, amin pedig nevetni kell. És 
mennyi erő  sugárzik az akadályokat nem ismerő  kalandokból! Nem. 
csoda, hogy gyerekkori olvasmányaink emlékei közé tartozik Huckleberry 
Finn megannyi merész vállalkozása. A kritika azonban nem számol a jö-
vővel. A vélemény mindig a .jelenhez kötődik. Ezért írhatták megjele-
nése után a könyvről, hogy a szerzőnek nincs érzéke az illemhez, sőt 
azt is, hogy a könyv szemétre való irodalom. Hosszú évtizedeknek kel-
lett elmúlniuk, hogy ez a lesújtó vélemény Amerikában is megváltozzék, 
s Hemingway azt írhassa róla: „Ez a legjobb amerikai könyv. Sem elő t-
te. sem utána nem volt nálunk ilyen remekmű ." Norman Mailer meg 
kellő  elégtétellel dörzsölhette kezét a kritika végzetes tévedésén diadal-
maskodva. Mark Twaint azonban a jelek szerint nem nagyon keserít-
hette el a botrányos elutasítás. Európai felolvasó körútra indult és nem-
csak hallgatóit ragadta magával mindenütt, de elvesztett vagyonát is 
hamarosan megduplázta. És végül mégiscsak kiadó lett, s őt újságkirály, 
aki könnyű  szívvel fizetett ki egymillió dollár tiszteletdíjat Grant tá-
bornoknak, az Egyesült Államok volt elnökének visszaemlékezéseinek 
tiszteletdíja fejében. De még jócskán keresett is az üzleten, úgyhogy 
nem is bírta ki, eldicsekedett vele: „ügy érzem, most hódítottam meg 
az amerikai olvasókat!" 
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ALKOTÓM ŰHEL Y 

DÉR ZOLTÁN 

A NÉGY FAL KÖZÖTT STÍLUSELEMEI (3.) 

VERSELÉS 

A Négy fal között verselése még nem olyan szikrázóan eleven, mint a ké-
sőbbi köteteké, de puritánabb is. A ritmusra és rímre nem bíz annyi 
föladatot, mint kés őbb. Eredeti, változatos strófaépítkezéssel, különleges 
hangzásokkal ritkán tűnik ki. Láthatóan elsőrendű  célja, hogy a vállalt 
forma igényeinek jól megfeleljen. 

A jambus nemcsak hogy uralkodó, hanem majdnem kizárólagos rit-
musnem itt. A kötet 133 darabjából 125 jambikus sorokból épül. Ennek 
önmagában nem volna különösebb jelentősége, hiszen a jambus már jó-
val előbb Vörösmarty, Petőfi, Arany, Vajda és Reviczky költészetében 
a magyar líra uralkodó ritmusnemévé vált. Azzá válhatott, mert emelked ő  
jellege ellenére szerencsésen társult az ereszked ő  jellegű  magyar beszéd-
hez. Jól hangzott, ha arszisza egybeesett a hangsúlyos szótaggal, s ha 
másként történt, finom, halk lüktetése az er ős hangsúlyok alatt is meg 
tudna őrizni a maga természetét. Aztán — mint ismeretes — már átvétele 
idejétől kezdve állandó változáson ment át. Könnyen vegyült ereszked ő  
lábakkal, sőt a századfordulón — főleg Kiss Józsefnél — jambikus perió-
dusokba gyakran került idegen lejtés ű  sor, vagy egy soron belül fordult 
ellentétes irányba a lejtés. A licentiák, zökkenők végül is nem hagyták 
épen, csak a sor utolsó lábát. Az utolsó láb tisztasága azonban csak elemi 
kritérium: a költői beszéd ajzottsága többnyire nem éri be az így létesült 
szürke, erőtlen ritmussal. Vele egyidej űleg erőteljesebb, a beszéd folya-
matát szorosabban követő  alakzatokat létesít, melyek esetenként túlzen-
gik a lappangva kísérő  jambust. Az alapképlet azonban megmarad, az az 
állandó, mint a szövet, melyre mintákat sz őnek. 

Az ifjú Kosztolányi jambusai szabályosak, de nem hivalkodóak. A 
125 jambikus vers több száz sora közt alig akad húsz, amely tisztán jam-
bikus lenne. Például: „Meredten és szerelmesen" (Víziók), „Hogy újra 
majd találkozom veled" (Szeptemberben IV.), „A végtelen nagy éjszaká-
ba mégysz" (Utolsó versek V.), „A nyári éj sötét, meleg, sóhajtó" (i7tra-
készen), „Im, újra visszatér a régi ihlet" (Álmodtam én is), „Halálra válva, 
lángoló agancscsal..." (Szent László jelenése), „Az ég legyen tivéletek", 
„Szagos, virágos fergetegek, ( Ezer fehér virág" (Az Üll ői-úti fákhoz) stb. 

Amilyen jellemző  a tiszta jambusok számának ritkasága, éppolyan 
jellemző  az is, hogy trocheussal nem kezd sort, és az utolsó teljes láb ép-
ségére mindig vigyáz. E tekintetben szigorúbb Juhásznál, s f őleg szigorúbb 
Babitsnál, Adyról nem is beszélve. Erre az elemi szabályra mindig kénye-
sen ügyel. Babits verseit bírálva gyakran szemére hányja e szabály áthá-
gását. „A ,verselésben azonban — írja —, mint rendesen, hanyag. A soral-
kotó ütemeket sohasem veszi figyelembe. (Hogy lehet ilyet írni: 
_ _ I  I  I— _„I_ 

versenyt I ő, esztenIdő, sín és I törvény, teljes örvény (jambus sorban! stb., 
stb.?) Miért nem keres jobb szavakat és jobb rímeket? Nincs kedve rá? 
Játék? Hisz játék a művészet is: isten mentsen meg a komolyságtól..." 
(I. m. 61.) Az idézet példáiból kitetszik, hogy milyen nagy jelent őséget tu-
lajdonít a soralkotó ütemnek. Babits már ekkor jól sejti, hogy az újabb 
magyar líra a jambus e végs ő  föltételein is átlép, ha az ideges, szeszé 
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lyes gondolat szövedéke úgy kívánja. E pedantériában részes a Reviczky 
utáni líra merev külsőségeket tisztelő  szelleme, a korabeli kritika iskolás 
kisszervsége. Vajdának és másoknak nyomban szemére vetik, ha vét a 
szabályok ellen, Kiss Józsefet pedig részben ezért vádolják magyartalan-
sággal. De része van e szabálytiszteletben a parnasszistáktól tanult fe-
gyelemnek s a maga rohamosan növekvő  verselőkészségének. Az általa 
annyit ócsárólt modernek homályosságával és verselési zavaraival szem-
ben a maga formáló művészetének tudata s az ebb ől származó büszkeség 
is szabályos formák alkotására ösztönzi. 

Ennek az igyekezetnek áruló jelei az olyan sorok, melyekben a jam-
bikus jelleget a fül alig érzi, de a szabályok értelmében jambusnak szá- 

v 
v v  

mít, s ezért a költő  beéri velük. Például: „Rítt a gyerek, az ég is könnye- 
_ 	 _,_- 

zett" (A zongora), „Bár a kerék széjjelmorzsolna is" (A vészfék). E sorok-
ban is betartja Kosztolányi azt a szabályt, hogy az utolsó jambus ép 
legyen, azonban azt a szabályt is tiszteletben tartja, hogy jambikus sort 
nem ajánlatos trocheussal indítani. Tudja, hogy — a szabályok értelmé-
ben — a névelők hosszú és rövid szótagokként is föloghatók, ezért az 
idézett esetekben is úgy véli, nem trocheussal, hanem spondeussal indít. 
A fül azonban — a szabály betartása ellenére — mégiscsak trocheust 
érez, mert a névelő  kétféle hangérték-lehet ősége nem abszolút, hanem a 
szövegben dől el: ha ugyanis egy hosszú magánhangzós szótag szomszéd 
ságában, az után következik, bizony határozottan csak egy mórásnak, te-
hát esetünkben a Rítt-nál és a Bár-nál rövidebbnek érezzük. 

Ugyanilyen szabálytartó igyekezetre vallanak selypítései, tudatos be-
tűkihagyásai: „S mind kétségb'esve nyujtják égre karjuk" (A zongora), 
„Kit fáradott közönnyel) .megtekintünk" (Én), vagy a más összefüggésben 
már idézett „főmet" a „fejemet" helyén, vagy a „végtelenül", „szünetle-
nül". Valódi, tehát a szabályt is átfogó trochaikus kezdet csak véletlenül 
fordul elő  ezekben a versekben. 

A jambikus versek túlnyomó többsége ötös, illetve hatodfeles és 
négyes, illetve ötödfeles. Periódusait ezekb ől alkotja mindig szabályos is-
métlődésekkel. A Babitsnál előforduló és Tóth Árpádnál oly gyakori hosz-
szabb sorfajtákat nem kedveli. Ehelyett pontos szimmetriák, tömör, sza-
bályos, áttekinthető  képletek kimunkálására törekszik. Még csak vélet-
lenül sem fordul elő, hogy hímrímet nőrímmel csendítene össze. A külö-
nösen rövid sorokat — például három szótagosokat az Egy átokban, négy 
szótagosokat az Ük-anyámban, a Kérdésben, hat szótagosokat az Üllői-úti 
fákhoz esetében és többfélékben A fekete asszony ciklusban — többnyire 
periódus- vagy strófazáró helyen, súlyos jelentést hordozó funkcióbah al-
kalmazza. Például: 

Száraz bőrödből, kék eredből 
A boldog ősz nyugalma száll, 

Nem gy őz terajtad már az élet, 
Sem a halál. 

(fik-anyám) 

A strófaépítkezésben éppolyan egyszerr ű, világos és szabálytartó, 
mint jambusai. Leggyakoribbak a négysoros képletek és a három sorból 
állók. A nyolcsorosak (Az országutak vándora, Sorsunk, A vonaton és a 
kilencsoros szakaszokból álló A hídon) nemcsak ritkák, de más okok 
folytán gyönge alkotások is. Úgy tetszik, hogy a költői erő  mellékes ter-
mékei. 

Következetlen strófaépítkezésre vagy éppen osztatlan versekre alig 
van példa. Ide sorolhatók A gyászmenet jo, Mors bacchanalis, A zongora, 
a Tűz, az Én, a Budapest, az ó-Budán című  versek. Ezek a maguk strófa-
alakzataikkal a lendület, a mozgalmasság és a rohanás bontatlanságát 
óhajtják érzékeltetni, vagy — némely esetben — a mondanivaló súlypont-
ját, csúcspontját emelik ki, mint például a Megállt az órában. Elég kül-
sőleges ez a tagolás, mint ahogyan az egész el őadásból kiérezhető  a nagy 
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hatás szándéka. A tág keretben látszatra rendetlen rímelés azért sohasem 
olyan személyes, hogy hímrímet nőrímmel csendítene egybe. Az elemi sza-
bályról a nagy sodrás közepette sem feledkezik el. 

Jambikus versszerkezetei között a szonett a leggyakoribb. A kötet 
125 jambikus verséből 48-at írt ebben a formában. A szám nagyságát 
illetően — egyetlen kötetben — Szabó Lőrincig egyedülálló teljesítmény ez 
a magyar irodalomban. A közvetlen ösztönzést minden bizonnyal José-
Maria Hérédia és Leconte de Lisle adta, de a modern európai lírában 
általában nagy becsülete volt a szonettnek. Kosztolányi, Juhász Gyula: és 
Babits szonett-tiszteletében az a meggyőződés munkál, hogy a finom, ér-
zékeny, modern lélek különleges tartalmai számára a maga szigorú zárt-
sága, igényessége folytán a szonett a legkedvezőbb forma. Babits egyene-
sen a: személyesšég rejtekeként fogja föl, mely csak a rokon lelkek szá-
mára tárul föl. Kosztolányi is ritkán vall magáról közvetlenül ezekben a 
szonettekben (tlnnepnapon, Álmatlanság, Kis-Kőrösön, Lefekvés után, Ál-
modtam én is), de láttuk, hogy azokban a versekben is a maga személyes-
sége uralkodik el, ahol látszólag teljes mértékben objektív. Nem is a rej-
tőzködés miatt választja oly gyakran ezt a formát, hiszen nem szégyellte 
sebeit, sőt kedve telt a „feslett vérzés"-ben is. Inkább a forma rangos ha-
gyománya vonzza. A szonett demonstratív példái — Shakespeare, Petrarca 
szonettjei — mindig a lélek tiszta lírájáról szóltak. Az exkluzív jelz ő  
nem pusztán külső  zártsága, de bens őséges, .anyagszerűtlen tartalmai mi-
att tapadt hozzá. A magyar költészetben Kosztolányi és Juhász Gyula gya-
korlatában válik a legváltozatosabb tárgyak engedelmes keretévé, s eb-
ben szintén része van a tárgy és a személyesség közös engedékenységének. 

kísérletének jelentősége mégis abban van, hogy egy nemes, finom for-
mát — mely egyfajta európaiság jelképe is — ötvöz egybe sajátos nem-
zeti tartalmakkal. Egyes darabjai kihulltak az idő  rostáján, de a kezdemé-
nyezés azóta remekművekben jutott diadalra. (Err ől bővebben: Kiss Fe-
renc: i. m.) A korabeli lírában úgy eluralkodtak a sivár, páros vagy kereszt-
rímes, vég nélkül ismétlődő  négysoros strófák — melyek már Reviczkynél 
és Komjáthynál is gyakran egyhangúságot okoznak --, hogy a bonyolult, 
nehéz szonettképlet hibátlan megvalósítása már önmagában is imponáló 
művészi teljesítményként hatott. Természetesen az a lehet őség is csábít-
hatja az ifjú költ őt, hogy stílszerű  kis emlékművek révén demonstrálja 
a magaskultúrával való kapcsolatait, a maga avatottságát. Képzelete .gyak-
ran emlegetett színházában láthatóan egyenrangú társként idézi föl Dan-
tét vagy Zrínyit. Mindezeknél fontosabb azonban, hogy a táj, az évszakok, 
az ünnepek, a történelem, a kultúra, a: sürgöny, a vészfék anyagának laza 
tárgyiassága alá rejtett érzelem és a zárt, szigorú forma ellenére izgalmas 
művészi élménnyel kecsegtetett. 

Ez az ellentét azonban mégsem mondható túlságosan feszültnek. 
Itt is, mint a sorok esetében, lemond a forma legszigorúbb, legne-
hezebb változatairól. A negyvenöt szonett között egy sincs, mely az 
első  strófa rímképletét vinné végig a többi szakaszon. S őt olyan sincs, 
amely az első  két négysoros strófában élne azonos rímeléssel. Legszíve-
sebben — a szonettek több mint kétharmadában — ötös, illetve hatod-
feles sorokat használ s azokat az első  két strófában többnyire keresztrí-
mes rendben: abab, cdcd. Emellett nem ritka az abba, cddc képlet ű  
ölelkező  rímes megoldás sem. A két tercina rendje az esetek túlnyomó 
többségében úgy alakul, hogy két sor párrímes, a szabadon maradt har-
madik pedig a másik tercina szabad sorával cseng össze. Ez az összekap-
csolódó sor azonban esetenként más és más: hol az els ő  az elsővel — 
például a Kérdésekben és A vészfékben eff, egg —, hol a harmadik az 
elsővel — például eef, fgg az Augusztusi reggelben, Táncban, Közelg ő  vi-
harban —, hol a harmadik a harmadikkal: eef, ggf, például A gyilkosok, 
A nyár, Inferno, Téli alkony, Néma ház, Empire-szoba című  versek ese-
tében. Ritkán fordul el ő  az ölelkező  megoldás: efe, gfg (például Almat-
lanság). 

Ez a változatosság a versalakítás alkalmi lehet őségei szerint alakul. A 
szabályosság igy is elég ahhoz, hogy a forma elemi igényének megfeleljen, 
de nem is olyan szigorú, hogy az anyagot ne tudná könnyen hozzáalakí- 
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tani. Egyetlen szonettje van csupán — a Régi szerelem —, melynek utolsó 
tercinájában megzavarodik a rend, mivel az egymásnak szánt csók—ha-
lott rímpár nem kelti rím hatását. Ez a botlás nyilván véletlen, hiszen ek-
kor már olyan biztonsággal versei, hogy a szonett sem készteti igazi pró-
bára. Erre vall az a Babitshoz 1904. november 20-án írt levele, ameQy-
ből már többször idéztünk: ,,... az a benyomásom, hogy (...) túl egyszer ű-
sítette, elkuszította a gondolatot. Nem is talán ön, hanem az átkozott 
szonettforma, melynek úgy látszik szerelmese, de amely valójában min-
dég lustaságra csábít. (...) Ez a m űforma mindég biztosít, hogy nem sü-
lünk be themánkba, de viszont, ha hozzá tör ődtünk, rabul ejt s képtelen-
né tesz más formában való írásra. Ha versalkatokat kell keresnem, By-
ronhoz, Goethéhez fordulok s nem az újdonász franciákhoz, — mindenek-
előtt azonban Byronhoz, kit jelenleg is legnagyobb költ őnek tartók." (I. m. 
62.) Ez az elmefuttatás nagyon félrevezet ő. Egyrészt eltúlozza a byroni él-
mény verselési hatását, holott a Byront követ ő  Egy verses regényb ől és a 
Byronhoz című  darabokat már ebb ől az első  kötetéből is kihagyta, más-
részt Babitsnak veti szemére a gondolatok Mellszürkítését, noha ez els ő-
sorban reá áll. És ebben nem a szonett a hibás, hanem a mondanivaló 
bizonytalansága, a magatartás könnyelműsége, mely nem érezhette a mon-
danivalót soha annyira egyetlennek, annyira fontosnak, hogy ne tudta 
volna játszva a szabályokhoz alakítani. 

A szonettek mellett a tercina is elég gyakori ebben a kötetben. Ti-
zennégy tercinájával Kosztolányi egyedül áll induló kortársai között, noha 
Babits volt Dante mélyebb értője s már ekkor elkezdi a Divina Commedia 
fordítását. Kosztolányinál a tercináknak, éppúgy, mint a szonettnek, nin-
csen kötött tárgykörük. Csak a Dante-ihletés ű  Én is igazodik ahhoz a 
hagyományhoz, mely a tercinát f őleg a Dantéval kapcsolatos mondaniva-
lók számára tartotta fönn. A szabályoknak itt is pontosan megfelel. Az 
ötös, illetve hatodfeles sorok rendje az ismert ölelkez ő  rímes megoldás-
sal — aba, bcb, cdc stb. — halad a végs ő  szakaszig, ahol egy külön sze-
dett negyedik sorral zárja le a láncolatot (például Csönd, Reminiscencia, 
Ábrándjaim ti ..., Az Alföldön). Természetes, hogy ebbe a kiemelt végs ő  
sorba mindig valami súlyos, többször :az egész vers konzekvenciáit hor-
dozó tartalmat srűrít: „Oh én fehér sírboltom, tiszta csönd! ..." (Csönd), 
„Mert, jaj, nekem nincsen Beatricém!" (Én is), „S a föld is Ázsiáról ál-
modik." (Az Alföldön) Az utóbbi példánál érdemes fölfigyelni arra a sze-
rencsés találkozásra, mely a tercina egybekapcsolódó szakaszainak folya-
matossága és a vonat haladása szerint feltűnő  képek egymásutánja között 
létesül. Kosztolányi itt a forma új lehetőségére lel; a merev képlet egy-
beforr a mondanivalóval. 

Az ismert szabályos megoldásoktól némileg eltér a Lámpafény ne-
gyedik darabja. Ebben elmarad a lezáró negyedik sor, melynek az el őző  
strófa középső  sorával kellene iösszecsendülnie, így: aba, b, s s e helyett 
az utolsó előtti strófa aba b ríméhez az utolsó szakasz középs ő  ríme kap-
csolódik: cbc. A két e ölelkez ő  ríme megnyugtatóan zárja le a láncszerú 
folyamatot. Még teljesebb a lezártság hatása, ha az utolsó strófa nem is 
három-, hanem csak kétsoros, de ez a két sor párrímes és így kett őzött 
erővel üt rá az utolsó előtti strófa középs ő  sorának hívó rímére, arra', 
amely kapcsa volt a folyamatosságnak. Igy zárul A csillagokhoz ötödik 
darabja: 

S ha jönne végre a halálos óra, 
Együtt forognánk vészesen, balog 
S lehullanék én is, a fény hozója. 

S ti hirdetnétek, társatok halott .. . 
Testvéreim, száguldó csillagok! 

A jambikus versszerkezetek között verselési szempontból is külön 
figyelmet érdemel Az Üllői-úti fákhoz című  vers, melyben a legzeng őb-
bek a jambusok, leghangosabbak és legteltebbek a rímek, a szabályos sor-
ismétlések és a gyakran ismétlődő  azonos hangzású rímek alaptónust fest ő  
ereje nagyban részes a vers zeneiségének fölidézésében. (Err ől bővebben: 
Kelemen Péter: i. m.) 
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Az ifjú Kosztolányi mohóságára vall, hogy minden formában, még a 
maga korában már-már kihaló rímtelen jambusban is kipróbálja erejét. 
Azokat a verseket írta ebben a nemben, melyeket a szabálytalan strófa-
osztódás példáiként is idéztünk: Az árkádok alatt, Én, Megállt az óra. Bi-
zonyára a bölcselkedés komolyságát óhajtotta növelni a mélynek vélt gon-
dolatokat dísztelen szerénységgel és érces zengéssel szolgáló puritán for-
ma révén. Ez a törekvés még leginkább a Megállt az óra esetében járt si-
kerrel. Az árkádok alatt nagy gesztusai azonban így is csak nagyzolások, 
bölcsessége csak bölcselkedésnek hat. A patetikus hangvétel, a Vörösmar-
tyt idéző  pózok nem kárpótolnak +a gondolat szürkeségéért. Ezeken a ba-
jokon a klasszikus jambus sem segíthetett. 

E formához mégsem pusztán a kísérletez ő  kedv vonzhatta. A ma-
gyar költészetben az óklasszikai formák éppen Babits és Kosztolányi 
révén élik új reneszánszukat. Érdekes, hogy Juhász Gyula, akinél szin-
tén gyakori az antik tárgy, csak kétszer, akkor is egy epigrammában 
(Epigramm) és egy Oláh Gáborhoz írt disztichonos levélben választ an-
tik mértéket. E versformák felújításában f őleg Babits jár elöl, noha els ő  
kötetében mindössze két antik • versformát találunk (In Horatium, Óda 
a bűnhöz). Szerepe azért els őrendű , . mert az ő  klasszicitás-élménye a 
legmélyebb, a legsodróbb. Ő  fejti ki az antik formák fölújításának prog-
ramját is. Kosztolányinak írja 1904. augusztus 20-án: „A Ballatorhoz írt 
verse (...) nagyon tetszett nekem. (...) Látja, mindannyian keressük az 
új formát és azt egy nagyon régi formában találtuk meg. Érezzük azt a 
szörnyű  dallam untságot, amely elveszi kedvünket legszebb énekeinkt ől; 
hogy nem tudunk új ruhát adni nékik." A „régi, émelyg ős, édes" jambu-
soktól a klasszikusokhoz vágyakozik, „a klasszikusokhoz, akik éppannyi-
ra szerettek s tudtak öltözködni, mint meztelenkedni". (I. m. 29-30.) 

A jambust Babits joggal érezhette émelygősnek. A magyar költésze- 
, tet a századforduló táján elöntötte az egyhangú, énekl ős jambus-özön. 

Természetesen nem a jambus volt eleve egyhangú és szürke — egy rit-
musnem önmagában csak lehetőség —, hanem a mondanivalóknak nem 
volt új, átütő  jellegük, s a jambus a maga nagy alkalmazkodó készsége 
révén hovatovább reflexévé vált a hatodrangú költ őknek is és minden 
lapos, költőietlen tartalomnak versszerű  köntöst adott. A sekély költ ők 
mindig elszürkítik a formákat. Igy szürkült el és merevedett szinte önálló 
éneksémává a jambus is. Babits ideges, finom érzékenysége ett ől irtózott, 
s irtózott attól az émelygős zenétől, mely a kor zsúrköltészetében és halk, 
érzelmes bánatlírájában tapadt a jambushoz. 

Hogy Kosztolányi mit gondolt az óklasszikai forma fölújításakor, 
nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy a szonettet ny űgnek érezte, s azt is 
tudjuk hogy az említett rímtelen jambusokon kívül két alkaioszi formá-
ban írt vers is van első  kötetében: az egyik a Pán ébredése, a másik 
A bal latorhoz. 

Ezek a versek is a szabályosság és a b őséges licentiák kompromisszu-
mai: A bal latorhoz esetében például végig ügyel a cezúrára, de a barma- 

-  
dik sor jambusait, ahol csak lehet, spondeizálja („S vasszívvel és csontos 

marokkal"), sőt — s ez már az elemi szabályt is sérti — van eset, ahol a 
sor utolsó emelkedést biztosító lába az els ő  két alkaioszi sorban is meg-
bicsaklik. Íme: „Nyílt homlokú bűn fönti szabadsága! I Erényt pirító 
tisztakezű  bűnös.” A kiemelt szótagoknak a szabály értelmében és a jó 
hangzás érdekében rövideknek kellene lenniük. Az egyik sor keresett su-
tasága s ez a verselési döccen ő  lehet raZ oka, hogy kés őbb Kosztolányi ki-
javította ezt a két sort. 

A Pán-versben rejtve, az antik mitológia anyagába ágyazva jut szó-
hoz a lírai elem, A bal latorhoz esetében azonban közvetlenül. Babits két 
verse — az In Horatium és az Óda a bűnhöz szintén a kötet legsze-
mélyesebb darabjai közül való és tartalma sokban rokon a Kosztolányi-
vers tartalmával. Közös bennük a konvencióval való bátor szembeszegülés, 
a férfias erő  és az indulat forrongása. Ez a dinamizmus csak föler ősödik 
a forma vaskereteiben, átmenetileg kielégítve azt az igényt, mely a jam- 
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bus és a szonett unott formája helyett új, változatos, érzékenyebb zenére 
vágyik. 

Babits szívósabban kísérletezik majd, s második kötetében több 
antik forma fölújítására tesz hatásos kísérletet. Kosztolányi számára 
azonban az antik formák, a maguk zárt szigorúságukkal, rövid id őre 
sem bizonyulhattak kielégít ő  leleménynek. Az ő  valódi mondanivalói ját-
szibb, szeszélyesebb és oldottabb lehetőségek után kutattak. Már ebben 
az első  kötetben is akad néhány darab, mely a zenei b őség: zengés, 
zsongás spontánabb, oldottabbformáit próbálgatja. A jambikus Az Ül-
lői-úti fákhoz mellett ide sorolható az anapesztusokban írt Hervadt kert-
ben, melyben az anapesztusok a hangulat könnyed libegését érzékeltetik. 
A vonaton anapesztusai pedig a száguldó vonat kerekeinek ütemes csat-
togását. 

Magyaros ritmusú vers kevés van ebben a kötetben: mindössze há-
rom: Chanson, Tíz év után, Sorsunk. A Chansonban, mint címe is sejteti, 
a határozott zenei igény miatt választja ezt a formát. A cím Verlaine-sze-
rű  zenét ígér, de a vers inkább az Arany-epigonok hangvételét utánozza, 
Szabolcska Mihály halk, érzelmes szomorúságát: 

Álmodtam egy álmot, 
Rég volt, réges-régen: 
Ébredő  tavasszal, 
Kün a faluvégen. 

E tiszta dalszerűséget — 'ismervén lázas ihleteit — aligha lehet 
mással magyarázni, mint azzal, hogy ez a forma is megejtette egy pilla-
natra. Még Szabadkán, mikor elragadtatva olviasta Szabolcskát. A Tíz év 
után 3+2 osztású ötöseiben szintén ilyen méla hangulatot terhe!). konven-
cionális bölcsességgel: Könnyedsége, biztonsága, mellyel a rövid sorok-
ban szintagmáit elhelyezi, arra vall, hogy a magyaros nemben éppolyan 
biztosan, rutinosan versel, mint a nyugat-európai formákban. A Sorsunk 
keresztrímes tizenkett ősei lomhák, tartalmatlanok, mint a bölcselkedés, 
melyet versbe szed. Ha a magyaros versek tanulságai mellett a Szekerek 
a holdfényben trochaizált ütemeit is fölidézzük itt, valószín űnek látszik, 
hogy ezt a ritmusfajtát els ősorban a dallamosság érdekében művelte. Az 
éles korvonalú tájképek, a határozottabb tárgyszer űség, a nyers, dina-
mikus affektivitás számára nem érezte alkalmasnak. Egyelőre nincs nála 
példa a magyaros és a jövevény ritmus merész, változatos egybejátszásá-
ra. Talán az ük-anyám rövid soraiban érződik a halkabb, bizonytalanabb 
jambus alatt egy mélyebb magyaros tagolódás jelenléte: 

Redő-gyűrűs, fekete arcod 
Félelmesen nyugodt, komor, 

Mint a halottak tiszta képe, 
Mint egy szobor. 

A Négy fal között rímeiről nehéz volna ráismerni Kosztolányira: szi-
porkázó zengésekkel nem kápráztat el. Kiélezett csattanók, szeszélyes, 
meghökkentő  csengések is csak ott fordulnak el ő, ahol az egész előadás 
humoros, játékos, ahol egy pillanatra kiesik a fölvett magasztos tartásból. 
A Budapestben például a fővárosi élet nyüzsgését, zűrzavaros bazárhan-
gulatát érzékelteti a rím is, mikor egymástól jellegükben nagyon elüt ő  
szavakat csendít össze: lárma nő—több a nő, magyarság—hamarság, 
Ó-csuda—Ó-Buda, ősi virtus—germanizmus. Az idegen szavak és tulaj-
donnevek rímként való használata is ezt a zsibvásáros kevertséget, ka-
vargást érzékelteti: éber—Weber, zsúrnál—Journal, kitúr—ficsúr, sikon—Tri-
ton, bölcsei—Kölcsey. 

A mozaikrímek és más meglepő  csengések itt még tudatos mutat-
ványként bukkannak föl és az előző  példákkal rokon funkcióban: agg-ko-
rom—akkoron, régi kedv—égi nedv, ritka—titka. Egyetlen példa van 
csupán, mikor komoly tartalmú költeményben meglep ő  rímötlettel mer 
előjönni, de megérthetjük, hogy nem állhatott ellen az anyag adta kísér. 
tésnek. A Mohács harmadik darabjában írja: 
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Győzött az ellenség ágyúja és csele, 
Királyi zsákmányát ragadja a Csele. 

Egyelőre csak isiyen véletlen árulói akadnak a kés őbbi rímzsonglőr 
Kosztolányinak. Pályája alakulásának fontos jelz őcsengői a meghökkentő  
rímek. Egyelőre csak a könnyed, krónikaszer ű  versben vagy humoros 
tárgykör földolgozásakor él velük, később a legszemélyesebb, legkomo-
lyabb költeményeiben is föl-fölbukkannak. Ez a jelenség a maga valódi 
képességeinek fölismerésével s a m űvészet hivatásának módosulásaival -
párhuzamos. 

Itt még erősen kísért Nietzsche és Ibsen s a klasszikus el ődök pél-
dája. A költészet rangjához hozzátartozik annak komoly méltósága. Itt a 
játék még nagyon is közvetett, s mikor a művészetet annak nevezi, nem-
igen értelmezi szó szerint a játékot: els ősorban a gondos alakításra, a 
mű  különvilágában valóönfeledt elmerülésre gondolhat. Tartózkodik a 
mondanivalón túlsziporkázó rímekt ől s nem törekszik új+szerű, föltűnő  
leleményekre. A kihegyezett csattanót az egész vers építésével teremti 
meg, a hangulatfestést pedig els ősorban a képekre bízza, olykor a rit-
musra. Rímeinek többnyire két szótagnyi a terjedelme, de számtalan egy-
szótagos is akad, melyek gyakran nem is tiszta összecsengések. A szüksé-
ges. hangzást így is eléri, s biztos benne, hogy nem zengnek túlságosan 
erősen. Az asszonáncokat éppolyan gyakran és aggodalom nélkül hasz-
nálja, mint kortársai, de a jó hangzás elemi követelményére itt is ügyel. 
Ragrímekkel ritkán él, törekszik arra, hogy nyelvtanilag más-más kate-
góriákba tartozó szavakat csendítsen össze, hogy lehet őleg fontos szavak 
kerüljenek a rímbe, de ne különlegesek. 

Tiszta rímei: asztal—vigasztal, n őttem—előttem, álom—csudálom, éj-
jel—kéjjel, révedt—révet, mered—ered, való—csaló, sírokon—rokon, ho-
mok—romok, szemed—mered, komor—szobor, nékem—összetépem, cson-
tod—kibontod,. húr—azúr. 

Ritkábbak a három szótagra kiterjed ő  rímek, s olykor ezeknek is 
egyik fele több szóból. áll, tehát részben mozaikrímmel van dolgunk: tit-
kainkat ója—lakója, szétfolyt—vérfolt, pihegtél—hideg tél, t űz lep el—ün-
nepel, meredtek—nevettek. Csak kétszótagos mozaikrímek: csüggedés lép 
—vészfék, ezüstlött—hüs köd, ültél---kívül tél, szelid—meg itt, dús váz—zon-
goráz, tűztől—űz föl. 

Asszonánciái: lámpa—szobánkba, mosoly—hozol, beteg—mered, csöii 
—csönd, végtelenség—fecskék, percre perc—integetsz. A legutolsó példa me-
részebb, mint +asszonánciáinak többsége, s a fogalmi paradoxonnak szá-
mító csönd—csöng is inkább véletlen, mint tudatos. 

Ugyanilyen véletlen vagy verselési kényszer eredménye, ha a rím-
pár egyik felét jelentéktelen szó: igeköt ő, nevmás, határozószú vagy kö-
tőszó alkotja. Például: virágtavaszt—azt, árnyin át—fénynyilát, szivem-
re le—fűszeres szele, kő , kavics—széjjelmorzsolna is, az ez—zavarba vesz, 
csendességen át—nympheák. 

Alliterációkban szintén nem mondható gazdagnak Kosztolányi első  
kötete. Árnyalt, finom hangulatzenére nem törekszik, s ahol alliterációkkal 
él; ott se valami céltudatos hangzás igénye ösztönzi, inkább csak a meg-
formálás véletlen fordulatainak sikerei ezek az alliterációk. Leggyakoribb 
formájuk az, amely szomszédos szavak kezdő  mássalhangzóinak azonos-
ságából adódik. Például: „A téli bútól bágyadt arcomat", „Merengve mé-
lán, gondtalan" (Erdőben), „Féltem. Fakó volt arcom s halavány" (Reminis-
cencia), „Bukom, botorkálok a kín alatt" (Én is), „S nagy, barna, bámuló 
szemed" (fik-anyám), „A hattyu ring a tiszta tón" (A tükör), „Aludni lát-
szott már az édes élet" (A zongora), „Alszik a törpe tengeri, a tarló, I A 
zöld mocsár teng, távol eb ugat, I Sátorfia mellett álmodik az alvó" (Az 
Alföldön). Az utóbbi példában a t-k domináns szerepe mellett a magán-
hangzós alliteráció is szembeötl ő, mivel ilyen alig-alig fordul elő  ebben a 
kötetben. Az is látszik ezekb ől a példákból, hogy az alliteráció egy-egy 
fokozás értelmi nyomósítását szolgálja és többnyire grammatikailag azo-
nos természetű  szavak sorozatában segíti ezt a fokozást. 

Gyakoribbak az olyan ;alliterációk, melyekben a két egybecseng ő  
szó közé más szó ékelődik. Ilyenkor finom, alig észrevehet ő  az egybe- 
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hangzás. Célja itt se több, mint a líraiság oldottabbá, áthatóbbá fokozása. 
Az Erdőben című  vers élveteg vágyakozása éppen ezzel a szavakat átható 
hangszimbolikával lesz teltebb: „Ti h űs tetők, te zöldes enyhe éjjel." Itt 
a t-k mellett az e és é rokonsága is emeli az alliterációs hatást. S őt a má-
sodik strófa kezdősorában rejtve munkáló hangegyezés még hatékonyabb: 
„Legyezzétek ti könny űszárnyú szellők I A téli bútól bágyadt arcomat." 
A „legyezzétek" kettős z-je, a „könnyűszárnyu" nazálisai, a két els ő  szó 
ritmikai arányossága nagyban fölfokozza az sz-ek révén .létesül ő  allite-
rálás erejét, a sor zeneiségét. A „könny ű" és a „szellők" mássalhangzó-ket-
tőzése illanó puhasággal hatja át a zsongító szell őzizegést. Íme még né-
hány példa a megszakított alliterációra: „Mint a beteg ajkán a bús mo-
soly" (Lámpafény), „Az őszi fényt tükrözte vissza tán", „Ébenfa, fényl ő  
zongoránk fölött" (Reminiscencia), „S az ónszín égb ől, a halk éjszakában 
I Táncolva, zengve és zenélve lágyan, I Fehér rózsaként hull alá a hó ..." 
(Téli alkony) A hatásban itt is közreműködnek a szóbelsei hangegyezések. 
Tehát a z -k ünnepélyes, könnyed zenéje, az e-k világossága mellett az 
1-ek lágysága, az ó-k és az á-k b ősége mind, mind részesek ebben a b ő , 
oldott zeneiségben. 

Példák a teljesen rejtett hangegyezésekre: „Vad harsogás kel véres 
ajkain, I Sörényes f őjét rázza s nem-remegve I Belesüvít a sápadt ferge-
tegbe ..." (Közelg ő  vihar) Ebben az eseten főleg az r-ek fokozzák a képek 
által fölkeltett hatást, a következ ő  példákban szintén: „S a szörnyű  har-
cok marcona vitézi Őrzik ma is a multak csarnokit, I Vén váruk árny-
pallósuk éle védi." (Az Alföldön) 

Itt kell még számba vennünk a szóismétléseket, melyek nem annyira 
hangulatfestő , mint inkább nyomósító vagy a várakozást feszítő, a törté-
nés nagyságát fokozó célt szolgálnak: „És ekkor, ekkor, történt valami ..." 
(A zongora), „S én, én az átkozott, majd hogy tekintem I őket" (Kérdések), 
„Csendes szonáta, álmodó szonáta?" (Clementi-szonáta), „Ó, csillagok, 
sugárzó csillagok!" (A csillagokhoz) 

A legutolsó példa a refrénekhez visz át. Abból a fajtából való, ame-
lyik nem teljesen azonos alakban ismétl ődik, hanem az egyes strófák tar-
talma szerint módosul, de megmarad benne mindig az az elem, melyre a 
vers magját képezi, melyre a kívánság, a figyelem irányul. Ilyen refré-
nekkel zárulnak a Clementi-szonáta, a Szekerek a holdfényben és a Búcsú 
szakaszai. A Clementi-szonáta részleges refrénje az első  szakasz második 
sorában bukkan föl először, mint egy zenei motívum, s a többi szakasz-
ban aztán mindig a zárósorban tér vissza. Íme a változatok: „Csendes 
szonáta, álmodó szonáta?", „És sír a perg ő , gyöngyöző  szonáta", „S csak 
zeng az édes, illatos szonáta", „S az ábrándos, ezüstös, halk szonáta", 
„És csendben halkul, meghal a szonáta". Ezekben a sorokban csak a szo-
náta az állandóan visszatér ő  szó, de rá irányul, vele van szoros vonatko-
zásban az egész vers. A Szekerek a holdfényben esetében láttuk, hogy 
szintén az egyes szakaszok hangulata szerint módosul a refrén, a Búcsu-
ban kismérvű  a módosulás, itt már közel jár a szokványos refrénhez, 
melynek példáiként Az Üllői-úti fákhoz és a Láz refrénjeit idézhetjük: 
„Üllői-úti fák", „Engedjetek, engedjetek!" 

Külön figyelmet érdemel a refrénnek az a fajtája, mely a vers kezd ő  
sorában csendül föl s aztán a zárósorban ismétl ődik. Az európai lírában 
ekkor — éppen mint a zeneiség eszköze — már egészen megszokott ez a 
refrénfajta, mikor a magyar költészetbe Kosztolányi átplántálja Vágyódás 
és Hervadt kertben című  verse révén. Az utóbbiban olyan erős a mellé-
rendelő  jelleg az őszi kert egymás mellé illesztett képeinek viszonyában, 
hogy a refrén — „A kerti golyókon a nap tüze ég" — bármelyikhez hozzá-
illenék, mert maga is csak egyetlen önálló eleme a versnek. Az ilyen ref-
rének jelentése azonban gazdagabb, hangzása jellegzetesebb, többnyire az 
illető  vers jellegét demonstráló, annak •hangulatával leginkább át van 
itatva. Visszatérése az utolsó sorban az oldott érzés és - a tétova szemlé-
let egybefolyását szuggerálja. Maradandó jelent őségre A szegény kisgyer-
mek panaszainak kezdő  verse révén tesz szert ez a refrénfajta. 

(Vége) 
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Dr. TÓTH LAJOS 

AZ OKTATÁS ÉS A TÁRSADALMI FEJLŐDÉS 
KAPCSOLATA ÉS KÖLCSÖNHATÁSA 

Manapság nyomatékosan mutatnak rá világszerte az oktatás fejl ődése és 
a társadalom fejlődése — fejleszthetősége közötti összefüggésekre és köl-
csönhatásra, és ezt eléggé meggy őző  adatokkal és érvekkel támasztják 
alá. 

Ha valaki csupán főbb vonalakban szemléli is társadalmunk elmúlt 
négy évtizedes fejl ődését, valamint az oktatás alakulását, nagyméret ű  ter-
jeszkedését, elégedetten állapíthatja meg, hogy társadalmunk — és azon 
belül az oktatás — fejlődés igen gyors ütemű  volt, és közöttük bizonyos 
összefüggések, kölcsönhatások könnyen kimutathatók. 

Az új szocialista Jugoszlávia születésekor a fejlődési feltételek igen 
mostohák voltak. Nagyfokú kulturális elmaradottság és háborús pusztí-
tások közepette kellett az újjáépítéshez és gazdaságfejlesztéshez, valamint 
az új közoktatási rendszer kialakításához hozzálátni. A lakosság majdnem 
50%-a írástudatlan volt, az általános, de különösen a szakmai képzés fej-
letlen (a régi Jugoszláviában alig haladta meg a nyolcszázat az alsó és 
középfokú szakiskolák száma) és a lakosság képzettség szerinti összeté-
tele rendkívül kedvezőtlen volt: a polgárok nagy tömegei nem tartottak 
igényt a művelődésre. Ezért sok mindent úgyszolván elölr ől, új alapokról 
kellett kezdeni. 

Két-három évtized elteltével komoly változások következtek be. Az 
1971-es népszámlálás adatai szerint az írástudatlanok százalékaránya 15,2%-
ra csökkent, a teljes általános iskolai végzettséggel rendelkez ők aránya 
(a 10 éves kort meghaladóké) 15,1% volt, és kb. ugyanilyen arányú volt a 
középiskolai végzettségűek száma is. Főiskolai végzettséggel a lakosság 
1,2%-a, egyetemi végzettséggel pedig 1,6%-a rendelkezett. 

Az 1978. évi Statisztikai évkönyv adatai szerint 1976-ban a társadalmi 
szektorban foglalkoztatott dolgozók 25,4%-a volt szakképzett munkás (15,8°ió 
középiskolai, 4,9% főiskolai és 5,5%-a egyetemi végzettséggel). Ezzel egyi-
dejűleg a munkaviszonyban 'levő  dolgozók 29,3%-a jórészt csak az általá-
nos iskola első  négy vagy három (s őt annál kevesebb )osztályát fejezte be. 
A foglalkoztatottak 18,7%-a rendelkezett általános iskolai végzettséggel. 

1981-ben a 15 éven felüli lakosok 24,6%-a rendelkezett teljes általános 
iskolai végzettséggel Jugoszláviában, 32,7%-a középiskolai, 1,6%-a f őisko-
lai és 4,2%-a egyetemi végzettséggel (a f őiskolai és egyetemi végzettség űek 
részaránya 5,8%, Vajdaságban viszont csak 5,2%-ot tett ki). A gazdaságban 
és a gazdaságon kívüli társadalmi tevékenységekben ez az arány országos 
szinten már 12 százalékot tesz ki, viszont a gyáriparban alkalmazott 2,2 
millió dolgozó közül 1,2 millió a félképzett vagy képzetlen, tehát alacsony 
képzettségű, munkások soraiból került ki. 

Az 1981-es népszámlálás adatai tehát már jelent ősen kedvezőbbek, de 
még mindig távol állunk a számunkra megfelel őbb állapot eléréséhez, kü-
lönösen, ha szem előtt tartjuk egyes fejlett országok helyzetképét (a Való-
ság c. folyóirat múlt évi 7. számában közölt adat szerint pl. 1972-ben Izrael-
ben az összfoglalkoztatottak 15%-a egyetemi végzettséggel rendelkezett, 
az Egeysült Államokban ugyanakkor ez 13,2%-ot tett ki). Egy (sz űkebb) 
szerbiai futurológiai el őrelátás szerint (Reforma visokog školstva, 1984) 
az ezred végére ott a lakosság 16%-a rendelkezik majd egyetemi és f őis-
kolai végzettséggel. 

A helyzet javulásával párhuzamosan gyors ütemben fejl ődött a gaz-
daság, különösen a gyáripar, és emelkedett a munka termelékenysége. A 
társadalmi össztermék tekintetében Jugoszlávia a leggyorsabban fejl ő-
dő  országok közé tartozott egészen a hetvenes évek közepéig (gyakran ha-
sonlították össze Japánnal). A gazdaságban és a lakosság körében komoly 
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strukturális változások mentek végbe (az els ő  háború utáni népszámlálás 
adatai szerint a mez őgazdaságban foglalkoztatottak a feln őtt lakosság 
67,2%-át tették ki, és ez a százalékarány 1981-ben a lakosság egyötödét sem 
érte el). Az elmaradott mez őgazdasági államból gyorsan fejl ődő, iparosodó 
állammá vált (a hetvenes évek végén Jugoszláviát már sokan a közepesen 
fejlett országok közé sorolták). 

Az elmúlt fél évtizedben azonban bizonyos fokú megtorpanás, illetve 
lemaradás következett a termelés egyes ágazataiban — a válság különbö-
ző  jelei kerültek a felszínre. 

Ebben a válságban gazdasági és társadalmi életünk és fejl ődéscink 
sok ellentmondása és gyengesége jut kifejezésre, amelynek gyakran okta-
tási-nevelési vetületei iás érzékelhet őek. Az utóbbi években már többen 
rámutattak arra az elgondolkoztató tényre, hogy pl. amíg Jugoszláviában 
a közgazdászok és mérnökök és más egyetemi végzettség ű  szakemberek 
száma jelentősen növekedett — emellett 1981-ben országunkban a tudo-
mány doktorainak és magisztereinek száma is meghaladta a huszonhárom-
ezret —, ugyanakkor gazdasága nemrég még 85 százalékban külföldi sza-
badalmakra támaszkodott (az újítók és feltalálók száma elenyész ő  volt). 

Tehát a magas képzettség ű  és a tudományos munkatársak számának 
növekedésével párhuzamosan növekedett a külföldi szabadalmak száma, 
amellett a dollárért megvásárolt szabadalmak alkotó alkalmazása és töké-
letesítése sem kielégít ő . Vajon mi gátolja nálunk az alkotótevékenység na-
gyobb arányú kibontakozását? Kétségtelen, hogy az okokat, a gyökereket 
.oktató-nevelő  munkánkban is kereshetjük. 

Van ennek a termelékenységgel összefügg ő  kérdésnek egy másik 
igen fontos vonatkozása is: hogyan alkalmazzák, miképpen használják ki 
munkaszervezeteinkben a szakemberek tudását és képességeit, és lehet ő-
vé teszik-e szakmai és emberi értékeik kibontakozását? Ez már szoros kap-
csolatban van a káderpolitikával, a munkaszervezéssel — az igazgatással 
és vezetéssel. Nálunk gyakran mutatnak rá az e téren megnyilvánuló hiá-
nyosságokra, lemaradásra. Viszont ezt is különböz ő  szakemberek végzik. 
Ezért mindezt figyelembevéve jogosan merül fel a szakembereink min őse-
gének és a szakemberképzés minőségének kérdése. 

Vitathatatlan, hogy az oktatáson kívüli „munka világa", els ősorban 
a gazdaság és a közoktatás mindig párhuzamosan és kölcsönhatásban fejl ő-
dött, és hogy a társadalmi és gazdasági fejl ődés folyamán mindig kifeje-
zésre jutott és jut a mennyiségileg (a káderprofil szempontjából) és min ő-
ségileg megfelel ő  szakemberek iránti igény. Minél fejlettebb a gazdaság 
és minél világosabban látják saját fejlődési távlataikat az egyes ágazatok 
és munkaszervezetek, annál határozotabban tudják káderszükségleteiket 
meghatározni és kimutatni. rs minél fejlettebb az oktatás, különösen a 
szakmai képzés, annál tökéletesebben tudja ezeket az igényeket kielégíteni. 
Ezen a téren szinte lehetetlen eszményi helyzetet és összhangot elérni. 
Nálunk a gazdasági szervezetek egy része inkább csak a mának, esetleg a 
holnapnak él, és az oktatás is bizonyos vonatkozásban a gazdasági (techni-
kai-technológia) fejlődés mögött kullog. Fontos, hogy egymásra jó, ser-
kentő , fejlesztő  hatással legyenek. Ezért feltétlenül szükség van arra, hogy 
a gazdaság és a gazdaságon kívüli tevékenységek határozottabb igényeket és 
elvárásokat támasszanak a közoktatás rendszerével szemben, és ugyanak-
kor megbízható visszajelzéseikkel, azalkalmazott szakemberekr ől kiala-
kult véleményükkel, nézeteikkel eligazodásul szolgáljanak. 

Nem elegendő  azonban követelményeket támasztani és elvárásokat 
meghatározni, szükség van a megfelel ő  feltételek biztosítására is az okta-
tásügy számára. Ezzel kapcsolatban az utóbbi id őben bizonyos kételyek 
merültek fel. Az oktatásra fordított eszközök 1980 óta csökken ő  irányzatot 
mutatnak és ugyanakkor a szakirányú oktatás terjeszkedése, expanziója 
alig csökkent, az iskolák dologi kiadásai visžont ugrásszerűen növekednek. 
Ez a gazdasági válságból ered ő  visszaesés feltehetően átmeneti jellegű  (az 
utóbbi időben Vajdaságban és a köztársaságokban, valamint Kosovón tet-
tek bizonyos lépéseket a helyzet pillanatnyi enyhítésére), bár pillanatnyilag 
igen nehéz előrelátni, mikor érjük el újból a hatvanas éves végén elért or-
szágos szintet, amikor a nemzeti jövedelemb ől az oktatásra fordított száza- 
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lékarány igen kedvez ő  volt: 5 százalék fölött mozgott (Vaj daság általában 
az átlag alatt „kullogott"). Ezt a kérdést taglalva önkéntelenül is eszünk-
be jut az a gyakran hangoztatott tétel, hogy a legkifizet ődőbb befektetés 
az, amit az emberbe, az ember fejlesztésébe, tökéletesítésébe fektetünk 
be. 

Ezt a bonyolult kérdést, az oktatás hozzájárulását a gazdaság, fejl ő-
déséhez, elsősorban a termelékenység növeléséhez, több külföldi és hazai 
szakember vizsgálta (az Egyesült Államokban még a hatvanas és hetvenes 
években: Shulz, Harbison, Bovman-Anderson, nálunk V. Poli ć, I. Bulo-
vić  és mások, továbbá vizsgálatokat folytattak a Szovjetunióban, Japán-
ban stb. — lásd: M. Ratković : Efikasnost investiranja u obrazovanje, 1983.), 
és eléggé meggyőző  eredményekhez jutott, amelyek ezt a kölcsönhatást . 
alátámasztják. Ugyanakkor bizonyos kételyek is felmerültek, ugyanis itt 
több tényező  kölcsönhatásáról van szó. A mi viszonyainkban pl. igen el-
gondolkoztató jelenség, amire még 1977-ben Janez Jerov šek hívta fel a fi-
gyelmet (Koncentracija visoko obrazovanih stručnjaka i njihov uticaj na 
ekonomski razvoj. Univerzitet danas, 9-10. szám, 137.), hogy Szlovéniában 
az egyetemi végzettségű  szakemberek számaránya jelent ősen a jugoszláv 
átlag alatti volt, továbbá ő  is több olyan tényezőre és körülményre muta-
tott rá — a dolgozók motiváltsága, kvalitásai —, amely a termelékenységre 
érezhetően hat. 

A kérdések egész sora merül fel ezzel összefüggésben. Többek között 
az a feltételezés is, hogy a szlovén szakképzési rendszer min őségileg jobb 
szakembereket képez, tehát a legfejlettebb köztársaságban ezt a mennyi-
ségi lemaradást a dolgozók min őségi szintjével sikerült (esetleg) ellensú- 
lyozni, illetve felülmúlni. 

Ezzel újból visszatértünk a szakemberképzés min őségi vonatkozásai-
ra: közoktatási rendszerünk képes-e olyan kádereket képezni, amilyenekre 
(profil és minőség szempontjából egyaránt) gazdaságunknak, társadalmunk-
nak szüksége van. Ezt a kérdést aligha oldották meg tökéletesen bárhol a 
világon, de ebben a tekintetben nagy különbségek tapasztalhatók orszá-
gokként, sőt (feltehet ően) országon belül is. Kapcsolatban van ez az okta-
tásba befektetett eszközök ésszer űségével is. Nálunk ezt a bonyolult kér-
dést hatékonyabban a munka szabad cseréjének következetes megvalósí-
tásával kívántuk elérni. Ez feltételezte az oktatás „árának", az általa nyúj-
tott szolgáltatások (oktatás-nevelés) valóságos értékének a pontosabb meg-
határozását, illetve az elvégzett munka és külön az output, a kimenetel (a 
végzett szakember) többoldalú és tárgyilagosabb értékelését. A jobb, haté-
konyabb munkáért eszerint nagyobb eszközök járnának, ami aztán a szín-
vonal, a hatékonyság emelésére újabb ösztönzésül szolgálna. Ennek az elv-
nek az alkalmazása egyel őre sok akadályba ütközik. Így az sem ritka 
eset, hogy a gazdasági munkaszervezeteknek, emellett, hogy az összjövedel-
mükből meghatározott százalékarányban hozzájárulnak a szakmai kép-
zés finanszírozásához, a szükséges káderprofil biztosítására még külön 
eszközöket kell fordítaniok. Kutatómunkám folyamán, a szakirányú ok-
tatás hatékonyságának tanulmányozásakor, egyes társultmunka-szerveze-
tekben elégedetlenségüket fejezték ki a fiatal (közép fokot végzett) szakem-
berek minőségével, felkészültségével kapcsolatban, amit kés őbb írásban 
kérdőívek is alátámasztottak. A gazdasági szakembereknél a kérdés gyak-
ran ilyen formában merül fel: hogyan használják fel az általunk „el ő te 
remtett, megtermelt" eszközöket az oktatásban? A kérdést természetesen 
így helytelen feltenni, az oktatási rendszer számára azonban ezek az ész-
revételek komoly figyelmeztetésül szolgálhatnak, de az oktatáson kívüli 
„munka világának" is sokkal többet és behatóbban kellene a szakember-
képzéssel és a szakemberek felhasználásával, alkalmazásával foglalkoznia. 

Figyelmüket mindinkább a munka folyamataiban, a gazdaság struk-
túrájában várható, előrelátható, s őt már folyamatban levő  változásaira 
kellene összpontosítaniok. Ajtóinkon kopogtat az informatika, a robottech-
nika, és már folyamatban van az elektronika széles kör ű  alkalmazása. 
Mindez több tudást, képzettebb szakembereket igényel. Enélkül nehezen 
valósítható meg az önerőnkre való támaszkodás. 

Ez azonban nem szűkíthető  le a magasabb képzettségi igényre. Lé-
tezik egy, a szocialista építés és a társadalmi fejl ődés — a művelt és öni- 
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gazgatású társadalom kialakítása — szempontjából még ennél is fontosabb 
cél: a műveltebb, humánusabb, többoldalúbb személyiség kialakítása. Vol-
tak, akik ezt a kérdést a múltban leegyszer űsítették és kellő  antropológiai, 
lélektani, pedagógiai stb. ismeretek hiányában — talán bizonyos tudatalat-
ti utópizmustól áthatva — úgy fogták fel, hogy a gy őztes forradalmat kö-
vető  békés országépítés időszakában (legkés őbb) már a második nemze-
dék egy új embertípust — szocialista embert, már-már valamiféle újkele-
tű  Übermenschet — fog kialakítani, „kitermelni". Nem vonva kétségbe, 
sőt alátámasztva a társadalmi környezet fontos szerepét a személyiség 
kialakulásában, kellő  tárgyilagossággal mérlegelve az eddig megtett utun-
kat, megállapítható, hogy az említett feltevések, túlságosan „rózsás" el-
várasok nem voltak reálisak. Ez egyben számunkra egy újabb kihívást és 
ösztönzést jelent, hogy ezzel a kérdéssel még behatóbban, elmélyülteb-
ben — tudományosabban foglalkozzunk. Ehhez a kiindulópontot társadat ,  
mi fejlődésünk alapvető  célkitűzései, s egyben próbakövei képezhetik. 
Ezek közül a legjelentősebbként említem a munka és az ember felszaba-
dítását, az emberi elidegenedés megszüntetését, ami magában foglalja a 
szabad ember, a demokratikus életmód kialakítását, valamint a min őségi-
leg új, humanizált társadalmi viszonyok fejlesztését. 

Ezt mi a szocializmus önigazgatási alapokon történ ő  építésével kíván-
tuk és kívánjuk megvalósítani. A munkásönigazgatás bevezetéséig — de 
ennek maradványai ma is sokszor jelen vannak — az ember felett mindig 
valaki uralkodott: több irányból is igazgatták, irányították. Rendelkez-
tek tudásával, erejével, idejével. Egyidej űleg több vezetői állást betöltő  
személlyel volt függő , sőt alárendelt viszonyban. Ez egyben az tis jelentette, 
hogy többször mások gondolkoztak helyette (a termelésr ől, szervezésről, 
fejlesztési kérdésekről stb.) és ugyanakkor a felelősséget is vállalták az 
elvégzett munkáért. Az ilyen körülmények rányomták bélyegüket egész 
lényére: bizonyos fokig gátolták, vagy legalábbis nem ösztönözték szemé-
lyiségének kibontakozását. 

Az önigazgatás bevezetésével .a társadalmi viszonyok (is) mind bo-
nyolultabbakká váltak, és az ember szerepe is mind összetettebb. Nemcsak 
a saját munkájával és egyéni gondjaival kell törődnie, hanem a munka-
szervezet, sőt bizonyos fokig a társadalom gondjait is magában kellene hor-
doznia. Ehhez nem elegendő  az egyéni felel ősségérzet: kollektív felelős-
ségre is szükség van — a munkatársak és az egész munkaszervezet tevé-
kenységéért és fejlődéséért is minden dolgozónak felel ősséget kell vállal-
nia. Emellett és ezzel összefüggésben komoly változások következtek be a 
polgárok társadalmi helyzetében és szerepkörében is. Megnövekedtek jo-
gaik, ezzel pedig együtt jár a felel ősség is. Ez megfelelő  viszonyulásokat, 
magatartás- és tevékenységi formákat követel meg és egyben alakít ki. 
Állandóan tökéletesedniök, tanulniok kellene. 

A kialakult nagy horderejű  fölyamatok, a társadalmi-politikai rend 
szerben bekövetkezett átalakulások megindításánál, tervezésénél a kije-
lölt utak sokkal zökkenőmentesebbeknek tűntek. Társadalmi fejl ődésünk 
szempontjából különösen jelentős volt a hetvenes évek közepén — az új 
alkotmány szellemében — létrehozott küldöttrendszer, valamint a társult-
munka-szervezetek és alapszervezetek rendszerének megalapozása, kiala-
kítása, amivel els ősorban a közvetlen (és közvetett) demokrácia magasabb 
fokát és a munkásosztálynak a döntéshozatalban való megfelel ő  részvéte-
lét — hatalmát — kívánták biztosítani. Az utóbbi id őben viszont a külön-
böző  értekezleteken és a sajtóban mind gyakrabban emlegetik az önigaz-
gatásban bekövetkezett bizonyos fokú lemaradást, megtorpanást. Nem bo-
csátkozva a helyzet részletesebb taglalásába, csak azt, a nevelési szem-
pontból is igen időszerű  kérdést vetem fel: vajon ez a lemaradás a dol-
gozók, a polgárok tudatának „lemaradására", eszmei-politikai és erkölcsi 
tudatában észlelt hiányosságokra vezethető-e elsősorban vissza, és ebből 
kifolyólag az el őirányzott változások voltak annak idején bizonyos fokig 
illuzorikusak — nem vették kell ő  mértékben figyelembe a személyi tényez ő  
érettségét, illetve az ilyen változásokra való felkészültségét, avagy a tech-
nobürokrata erők önigazgatást gátló szerepe jut itt döntő  módon kifeje-
zésre? 
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Ez a kérdés még majd sok vitára, tudományos vizsgálózásra nyújt al-
kalmat, a pedagógia és az oktatás- és nevelésügy számára azonban már 
most komoly figyelmeztetésül és egyéb ösztönzésül szolgálhat. 

A bonyolult gazdasági és társadalmi átalakulások mellett, oktatási és 
nevelési szempontból még figyelembe kell venni a tudomány, a technika 
fejlődésével, az ún. fogyasztói társadalom, illetve mentalitás térhódítá-
sával kialakult helyzetet: az emberek változó igényeit, törekvéseit, és azt 
a veszélyt, amelyet az „atomkorszak", a borzasztó erej ű  rakéta- és egyéb 
fegyverek rejtenek magukban. Sok múlik tehát azon, mennyiben válik az 
ember saját találmányainak urává és saját sorsának irányítójává. Mind-
ez szoros összefüggésben van a társadalmi és pedagógiai szempontból igen 
lényeges kérdéssel: milyen emberre van társadalmunknak szüksége — me-
lyek legyenek oktató-nevel ő  munkánk alapvető  céljai? 

Embereszményünk neveléstudományunknak és a rokon tudományok-
nak egy igen bonyolult kulcskérdése, amelyre eddig nem tudott kielégít ő  
választ adni. Ez nemcsak a mi problémánk. Az oktatási és nevelési célok 
és feladatok meghatározásával kapcsolatban másutt is sok az ingadozás, 
gyakoriak az élettől, a valóságtól, a reális lehet őségektől eléggé távol ál-
ló, illetve azokkal többször ellentétben lev ő , homályos jellegű  megfogal-
mazások. Nehezen tudunk bizonyos, a hagyományokban és téves felfogá-
sokban gyökerező  megoldásoktól megszabadulni, bár az utóbbi évtizedben 
komoly erőfeszítéseket tettek egyes országokban (a tudomány berkeiben) 
a felnövekvő  nemzedékekre „átruházandó" értékrendszer és az ennek meg-
felelő  nevelési célok osztályozása, rendszerezése céljából. Nálunk ezekkel 
a kérdésekkel még mindig nem foglalkoznak kell ő  elmélyültséggel. 

Az egész kérdéssor hátterében társadalmunk embereszménye áll, amely 
a főbb társadalmi értékeink és vívmányaink mellett a jöv őre vonatkozó 
óhajainkat, törekvéseinket — így az önigazgatás magasabb szintjének 
megvalósítását is — magában foglalja. Éppen ezért kialakítása, körvona-
lazása sok nehézséggel jár. F őbb vonalakban nem nehéz ezeket a cé-
lokat meghatározni. Társadalmunknak művelt emberekre, jó szakemberek-
re, termékeny dolgozókra és érett önigazgatókra, a társadalmi életben te-
vékenyen részt vev ő  polgárokra van szüksége. 

Ez képezheti a kiindulópontot és az irányvonalat oktató-nevel ő  isiun-
kánk feladatainak részletezéséhez, konkretizálásához, ami a pedagógia szá-
mára sürgető  és igen összetett feladatot képez. Társadalmunk és közokta-
tási rendszerünk csak illúzióktól mentes, reális célokat és feladatokat t űz-
het maga elé, amelyek megvalósításához megfelel ő  feltételeket tud bizto-
sítani. 

Részlet a szerző  Oktatásügyünk jelene és fejl ődésének f őbb irányai című  készülő  könyvéből. 
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HORVÁTH EMMA 

KÖNYÖRGÉS AZ ITTMARADÓKHOZ 
A SZABADKAI ÉPÍTŐ IPARI KÖZÉPISKOLA KOSZTOLÁNYI DEZSŐ  NE-
VÉT VISELŐ  ÖNKÉPZŐKÖRÉNEK NAPLÓJÁT LAPOZGATVA 

Miért hívtam meg vendégnek e hevenyészett írás élére a Kosztolányi-
vers címét? Mert az emlékezet rugói Nagy László A feltámadás szomorú-
sága című  kisprózáját, illetve annak mondandóját pattintották ide, e 
mellé a költemény mellé: mindkettő  pedig azzal foglalkozik, hogyan őriz-
ze, pontosabban hogyan ne őrizze az utókor egy-egy költ ő  emlékét. Tény, 
hogy a „kegyelet" sokszor több kárt tesz, mint hasznot. A hozzá nem 
értő  igyekezet eltorzíthatja, meghamisíthatja a művet. Nem csoda hát, 
hogy Kosztolányi is könyörgésre fogta a szót. 

Itt kavarog hát e mondatok mélyén az aggodalom: vajon a név-
viselő  irodalmi létesítmény elbírja-e a mű  súlyát? Végeredményben me-
lyek az érintkezési pontok Kosztolányi életének mozzanatai és a Kosz-
tolányi Önképzőkör között? Elsősorban a helyszín azonossága: az Épít ő-
ipari Középiskola ugyanabban az épületben helyezkedik el, amelyben 
Kosztolányi Dezső  járt gimnáziumba, illetve apja igazgatóskodott. Az 
önképzőkör nevének puszta ténye tehát tudatosít, emléket állít. Gon-
doljunkcsak Gubás Ágota lesújtó riportjára a Szabadkai Rádióban ar-
ról, mennyire nem ismeri diákságunk Kosztolányi Dezsöt és mennyire 
nem tartja számon a város néhai kiválóságai között. 

De tartsunk sort. Az ilyen fajta tudatosítást egy emléktábla is meg-
tenné, ám itt egy élő  szervezetről, irodalmi érdeklődésű  fiatalok cso-
portosulásáról van szó. Mit tesznek, illetve mit tettek, hogy a nagy köl-
tőt az „emlék szépítse tovább"? 

Az első  válasz, amelyet e naplóból kiolvasok, hogy 1977. december 
23-án tartottak el őször Kosztolányi-estet, majd 1979. április 20-án, végül 
1985 márciusában. Tehát háromszor került sor a m ű  felmutatására. Az els ő  
mellesleg a legkorábbi bejegyzés. Az utolsóról pedig szemtanúként elmond-
hatom, hogy szép, bens őséges est idézte meg a 100 éves Kosztolányit. 

Érdemes felsorolni az 1978. és az 1979. év önképz őköri tevékenységét, 
mert a napló tanúsága szerint igen gazdagnak mutatkozik: 

1978. január 11. Kosztolányi est (ismétlés) — Bajmokon 
február 17. Vendégségben a Csáth-Körben 
március 11. Becsei vetélkedő  — szavalóverseny 
május 10. József Attila-est 
május 31. A Képes Ifjúság a vádlottak padján 
június 10. Az Újvidéki Rádió felveszi a Kosztolányi-, illetve Jó-
zsef Attila-estet 
június 14. Szivárvány — a búcsúzó önképz őkörösök előadása 

1979. január 17. Petőfi-est 
február 15. Petőfi-est (ismétlés) 
március 7. A nemzetközi n őnap tiszteletére rendezett műsor 
március 10. Becsei vetélkedő  — szavalóverseny 
április 20. Kosztolányi-est 

A két év eredményei közül mindenképpen kiemelésre vár a Pet őfi-
és József Attila-est. Komoly feladat bármelyik m űsort összeállítani, mert 
a Kosztolányi Önképzőkör évről évre változó szereplőgárdája valóban nagy-
közönségnek játszik. József Attila-estjüket például legalább 200 f őnyi lá-
togató nézte végig. Épp ez a tömegesség szabja meg ezeknek az irodalmi 
esteknek jellegét: szinte szabályszer ű  a bevezető, illetve összekötő  szöveg, 

763 



a versek előadását gyakran kíséri képi megjelenítés: mozgás vagy színben 
megnyilvánuló jelölés, esetleg kosztüm jellemz ő  darabja. 

Petőfi, Kosztolányi, József Attila mellé felsorakozik még a továbbiak-
ban Juhász Gyula, kinek emlékestjét az Életjel Irodalmi Él őújság pódiu-
mán rendezte meg a Kosztolányi Önképz őkör. 

A bemutatott költőket tekintve az önképzőkör tagságának érdeklő-
dése a XX. századra összpontosul. Hiszen csak Pet őfi képviseli a XIX: et. 

Önképzőkör. Már a neve is mondja: aki ide jár, saját magát képzi, 
tágítva a kört: akik ide járnak, egymást is képzik. Népm űvelésre, népneve-
lésre gondolunk, hacsak egyetlen iskola mikrokozmoszában is. Munka, 
amely folytatásra vár. Munka, amely emlékekkel terheli a távozókat. Mun-
ka, amelynek örömei a tevékenységben magában rejlenek. 

„Az ifjúság okos felemelése", nevezhetnénk nevén egy ilyen fórum 
célját. Valóban, az Életjel Csáth Géza M űvészetbaráti Körében nem egy 
volt Kosztolányi önképzőkörös teljesedett ki. Említsük csak Illés Zoltánt 
vagy Füleki Erzsébetet. 

A cél azonban nemcsak a szavalóvá nevelés, hanem a hallgatóvá, né-
zővé formálás is. Hányszor láttunk a színházban vagy irodalmi esten ki-
sebb vagy nagyobb „rajt" nyüzsögni Varga Lakatos Gizella körül. És itt 
végre el is jutottunk a Kosztolányi Önképz őkör spiritus móvenséig. Mert 
hiába szemekkel terhes az ért kalász, ha nincs kéz, mely kévébe fogja. 

Egy-egy írónak szentelt irodalmi est pedig alkalmat ad nemcsak a jó 
szövegmondónak a megnyilatkozásra, hanem annak is, ajki ügyesen forgat-
ja a tollat, hiszen bevezet ő  és összekötő  szövegre is szükség van. Az ifjú 
képzőművész meg felragaszt rajzol, meghívót készít, feliratot gyárt. Szó-
val a raj képzete megint ide kívánkozik. 

A részvevő  élményeiről még nem is szóltunk érdemben, amelyek egy 
ilyen alapos munka megelőzte, eredmény koronázta önképz őköri összejö-
vetel velejárói. A naplóban képek sora idézi a jeles pillanatokat. 

De jeles pillanatnak számít a becsei vetélked ő  szabadkai zónaverse-
nyek szervezése is, amely néhány évig ennek az önképz őkörnek vállát 
nyomta: tagságáét és vezet ő  tanárjáét egyaránt. A legjobban megrende-
zett zónaverseny hangzatos címét is elnyerték egyik évben. 

A naplóbejegyzéseket a fényképek mellett újságvágatok is dokumen-
tálják. Bárcsak minden művelődési intézményünk ilyen alapos nyilvántar-
tást vezetne! 

Most meg újra elibém tolakszik az írásom elején említett kérdés: 
elbírja-e a mű  súlyát? És a válasz: az 1977-78. tanévben az önképz őkör 
136 órát dolgozott. Ennyi munka már biztosan kipallérozta Varga Lakatos 
Gizella tanárnő  önképzőkörét annyira, hogy az oly kényes Kosztolányi-
életmű  egyik szerény, de annál szívósabb ápolójává váljon. Ez az öntevé-
keny irodalmi csoport indítványozta, s a volt gimnáziumban székel ő  iskola 
néhai tanári kara el is fogadta, illetve támogatta a folyamodványt, mely-
ben az iskolaépület falára Kosztolányi-emléktáblát kértek, s vállalták az 
1985: november 23-án az iskola melletti parkban leleplezett. Kosztolányi-
szobor gondozását. Most meg Kosztolányi-emlékszoba megnyitását terve-
lik. 

Gratulálunk az eddigi sikerekhez, s ahogy ünnepnapon köszönteni 
szokás: kívánunk hosszú életet a Kosztolányi önképz őkörnek, vezető  taná-
rának pedig a marokszed ők, kévekötők erejét; kitartását. 
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OL VAS ÓNARLÓ 

A JUGOSZLÁV KÖLTÉSZET SZUBJEKTÍV TÜKRE 

ÁCS KÁROLY: Kiásott kard. Jugoszlávia népeinek költészetéb ől (Váloga-
tott - versfordítások 1945-1984). 
Forum, Újvidék, 1985. 

„ .. sokéves fordítói munkásságáért, valamint teljes életművéért meg-
kapta tartományunk legrangosabb elismerését, Vajdaság Felszabadulási 
díját" — olvashattok nemrég a hivatalos közleményt az Ács Károlynak 
odaítélt legújabb kitüntető  elismerésről. A közlemény azt is hangsúlyoz-
za, hogy társadalmi elismerésről van szó, amelyet írók, kritikusak ja-
vaslatára társadalmi zs űri ítél oda. Igaz, a Híd irodalmi díj mellett, 
amelyet eddig kétszer érdemelt ki s a műfordításért odaítélt Bazsali-
kom díj mellett egyszer már részesült igen rangos társadalmi elismerés-
ban is: Újvidék város Októberi díjára bizonyult érdemesnek húsz évvel 
ezelőtt. Akár ilyen, akár olyan díjról van szó, mindig csaknem azonos 
súllyal esik latba mind eredeti alkotó munkássága, mind m űfordítói 
tevékenysége. Talán a társadalmi elismerések esetében egy árnyalattal 
erősebb hangsúlyt kap a népek, kultúrák, irodalmak közeledését szol-
gáló műfordítás, az irodalmi díjaknál pedig az eredeti költészet. 

Ács Károly azonban minden megyilatkozásában szinte egyen-
lőségi jelet tesz e két párhuzamos tevékenység közé, „Negyven esztende-
je fordítok, szinte egyidejűleg a verspróbálkozással", sőt, teszi hozzá: 
„előbb műfordítóként jelentem meg a nyilvánosság el őtt." Az Ének 
füstje, füst éneke című  rendhagyó kötete Utószavában azt irja, hogy — 
bár minden év eredeti verstermése mellett egy m űfordítást közöl — 
„igazság szerint viszont legalább három fordításnak kellene jutnia egy 
eredeti versre". Jelen kötete nyomdába adása alkalmából pedig (akkor 
még Az aratás napjai volt a munkacíme) úgy nyilatkozott, hogy legalább 
tízszer annyi fordítása van, mint eredeti verse. Hogy ez mennyi? A sa-
ját — valószínűleg reális — becslése szerint mintegy 900 vers. Nos, eb-
ből a szinte káprázatos gazdagságból ezúttal száznál több jugoszláv 
költő  mintegy négyszáz versét válogatta kötetbe, tehát a rendelkezés-
re álló anyagnak „csekély hányadát". 

Nem kétséges, hogy a bőség igen nagy zavarával kellett küzdenie 
e kötet anyagának válogatása során. Legyen szabad csak a következ ő  
előzményekre emlékeztetni: 1965-67-ben szerkesztette-válogatta a Nap-
jaink énekét, a modern jugoszláv költészet antológiáját, amely (két kö-
tetben) száznál több szerb, horvát, szlovén és macedón költ ő  versének 
fordításával olyan panorámáját nyújtotta e nemzetek költészetének ma-
gyar nyelven, amilyen aligha készült valaha is más nyelven. A válogatás 
és szerkesztés mellett azonban vagy' hatvan jugoszláv költ ő  mintegy száz-
ötven versét ő  maga fordította. A költő- és műfordítótárs, Pap József 
szerkesztette-válogatta Vasko Popa-kötetben (Kéreg, 1963) három vers-
ciklus átköltésével működött közre, 1965-ben pedig egyedül vágott neki 
mintegy száz Krleža.vers lefordításához a nyolc kötetes válogatott mű-
vek Versek -- Emlékiratok kötet számára. -  Talán ne is soroljuk, hány 
gyűjteményes kötetben működött még közre, hisz köztudott, hogy je-
lentősebb műfordítói vállalkozás az ő  közreműködése nélkül nálunk — 
de ha a jugoszláv költészetről van szó, akkor a magyar nyelvterületen — 
el nem képzelhető. A magam részéről ezek közül kettőt tartok feltétlenül 
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említendőnek ilyen felsorolásban: a budapesti Európa és a Forum Könyv-
kiadó közös gondozásában megjelent A szerbhorvát irodalom kistükre és 
a Fehér Ferenc szerkesztette Felhőjáték című  antológiát. 

Az egyik első  és legfontosabb kérdés tehát a Kiásott kard vizsgála-
tánál a műfordító válogatási szempontja: mi vezérelte a „115 szerb, 
horvát, szlovén, macedón, albán, román, szlovák poéta 373 költeményé-
nek, pontosan 10 340 sorának"(!) kötetté komponálásában? Amint a fenti 
felsorolásból is kitetszik, a kezd ő  költő-műfordító figyelme kezdettben 
mindjárt a kortárs jugoszláv költészet felé fordult, amiben az a vélet-
len is közrejátszott, hogy elsőként Duro Gavela: AntoZógija moderne ju-
goslovenske poezije (A modern jugoszláv költészet antológiája) kötete 
került a kezébe, s ebb ől az 1920-30-as évek jugoszláv költ őivel ismerked-
hetett meg. Amellett azonban, hogy m űfordítói érdeklődésének előteré-
ben továbbra is a modern jugoszláv költészet maradt, lassan mind mesz-
szebb tekintett vissza a múltba is, s így mostani kötetében már másfél 
századát fogja át a jugoszláv népek költészetének. Ugyanakkor -- ha 
egyelőre még csak néhány  vers erejéig is csupán beillesztette anto-
lógiájába „a nemzetiségi irodalmaikból készült néhány sikerültebb for-
dítását is". 

Természetesen Ács Károly is vallja, hogy „olvasás közben mindig 
válogatásra is kényszerülünk", ami nyilván még inkább vonatkozik a 
műfordítás esetére, ám e válogatás szempontja nem a rokonlelk űség. 
Első  pillanatra meglepő  kijelentést tesz ezzel kapcsolatban: „Nem hi-
szek abban a romantikusnak tetsz ő  elvben, miszerint a fordító a hozzá 
közel álló idegen nyelvű  alkotók műveit tudja a legjobban átültetni 
anyanyelvére", s hozzáteszi: „nem rekedhetünk meg azon a szinten, hogy 
rokonlelkű  alkotó áll előttünk vagy sem. Ismerni kell az adott költ ő  
teljes poétikáját, munkásságát legalább olyan szinten, mint amennyire 
az irodalomtörténet ismeri." Ügy gondolom, hogy ebből legalább két 
alapelv következik Ács m űfordítói gyakorlatában: a válogatás kritériuma 
nem lehet csupán a rokonlelkűség, a „nekem tetszik" eklektizmusa, ha-
nem az életművek, sőt nemzeti költészetek egészének tudatos-tudós fel-
méréséből, irodalomtörténeti ismeretéből adódó értékítélet; s a másik: 
még rokon szemléletű, hangulatú költészet esetében sem hagyatkozhat 
csupán erre a körülményre, mért elutasítja a „teljes átköltés" elméletét, 
miszerint az eredeti vers „csak motívum, amely a . saját vers megírásá-
ra ihlet." Ács e kérdést sokkal „szigorúbban" ítéli meg, minthogy eev 
vers átültetése szerinte a műveletek egész sorát jelenti. Csak így érthet ő , 
hogy azonos szinten, valóban kongeniálisan volt képes visszaadni olyan 
— más-más értelemben — nagyverseket, mint Laza Kosti ć : Santa Maria 
della Salute, Krleža: Napjaink éneke, Miloš Crnjanski: Stražilovo és 
Belgrád-siratás, Vasko Popa: Kavicsok c, ciklusát, Davičo: Szerbiáját stb. 
Ennek alapján írhatta egyik kritikusa: , ;a délszláv népek irodalmának 
legnehezebben fordítható verseit ő  szólaltatta meg az eredetiekkel egyen-
rangú szinten magyar nyelven." S tegyük hozzá nem is kizárólag ver-
seket fordított: elsőnek ő  ültette át magyarra Danilo Kiš prózáját (Korai 
bánat), majd Miloš Cnnjanski: London regényét, jelenleg pedig — amint 
utóbbi nyilatkozatából tudjuk — Miroslav . Krleža: Zászlók című  regény-
kolosszusának fordításába fogott. 

A míírfordítással kapcsolatban természetesen nem kerülhet ő  meg a 
hűség, azaz a „fordítás ferdítés" kérdése. Mint már említettük, Ács 
Károly mind a lefordítandó vers kiválasztásában, mind az átköltés fo-
lyamatában tudatosan jár el, tartózkodva minden romantikus egyolda-
lúságtól, túlzástól. Ügy érzem, hogy Babits következ ő  jellemzése, amely 
Tóth Árpád második, „új" fordítói korszakára vonatkozik, Ács Károly 
egész fordítói gyakorlatára érvényes: „Nemcsak a verselés kedvéért for-
dítgat többé, az idegen műalkotást akarja meghódítani, s lelkiismerete 
szigorú elveket szab: a tökéletes formah űség s hangulati szigorúság el-
vét." Ács Károly „abszolút" mércéje, hogy a lefordított versben benne 
legyen az eredeti költ ő, a fordító, de ne maradjon ki az a kultúra se. 
amelyben a mű  született, meg az se, amelybe átplántálta. Valóban 
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abszolút mérce ez, olyan eszmény, amely csak a legjobb tudással és az 
ihlet kivételesen magas fokán, tehát nagy ritkán válhat valóra, ám cél-
kitűzés nélkül kár is volna, sőt nem is volna szabad műfordítással fog-
lalkozni. De ez Ács szerint nem azt jelenti, hogy a m űfordításnak min-
den tekintetben az eredeti tükrének kell lennie, ez lehetetlen és nem is 
fontos. Az ő  számára „a forma a legjobb fogódzó, ha az saját nyelvünkön 
is felismerhető , azonosítható, akkor jó munkát végeztünk". 

Költő-műfordítóról lévén szó, mindenképpen felmerül e két párhu-
zamos alkotói tevékenység összefüggése is. A kritika egy időben beha-
tóan kutatta „elhallgatásainak" okát, s ezt az intenzív m űfordítói tevé-
kenységben vélte (kitalálni. Ezt látszik meger ősíteni a költő  következő  

• vallomása is: „Néha például a saját verseimet is feláldoztam, össz ener-
giámat átvittem a fordításba." De ugyanitt azt is mondja, hogy amint 
évek teltek el egyetlen eredeti vers születése nélkül, ennek az ellenke-
zője is előfordult. Nyilvánvaló azonban, hogy nem ez a mennyiségi re-
láció itt az érdekes, hanem az, hogy az eredeti költ ői tevékenység nyer 
vagy veszít a műfordítással. Ács elutasítja Kálnoky László panaszát, aki 
szerint a fordító az „a bolond, aki buzgón töltögette saját vérét idegen 
szellemekbe," őszerinte ennek az ellenkezője is lehetséges: „a fordító, 
ha egyúttal poéta is, saját költészetébe töltögeti az idegen szellemet", 
vagy egy másik megfogalmazás szerint „a versek átültetésekor talál rá 
saját témájára". Természetes, ennek alapfeltétele, hogy a m űfordító poéta 
legyen, olyan eredetiséggel, mint Ács, amelyre nem „hat" az idegen anyag, 
hanem termékenyen gazdagítja. 

Egyszer már leírtam Ács Károlyról, eredeti költészetével kapcsolat-
ban, hogy az ő  verseinek gyakran több keletkezési dátuma van: az els ő  
a tényleges megírás ideje, esetleg újságban vagy folyóiratban való köz-
lése, a második, amikor kötetbe szerkeszti igen szigorú, alaposan át-
gondolt komponálási elv szerint, s a harmadik -- de hát ez még foly-
tatódhat —, amikor újabb kötetbe sorolja be, gyakran egészen más di-
menziót kölcsönözve neki. 

A szerkesztés, a kötetkomponálás tehát Ács Károlynál szerves ré-
sze az alkotói folyamatnak. Teljes mértékben érvényes ez a fordításaira 
is. Ennek első  példáját az Ének füstje, füst éneke kötetében figyelhettük 
meg, amelybe mindössze 31 műfordítást vett fel, de olyan szorosan il-
lesztve :az eredeti versekhez — hangulatilag —, hogy az olvasó úgy érzi, 
valósággal hiányoznának, ha nem volnának ott. (Elég csak A porok városa 
és a Mindennapos panaszdal c. Ujevié-verset egymás után elolvasni, hogy 
erről meggyőződjünk.) Jelen kötetében követett szerkesztési elvét így fo-
galmazza meg: „Megpróbáltam a rendelkezésre álló anyagot megkompo-
nálni, nem a folyamatosság; hanem a szubjektív meglátás szempontja 
szerint. Azzal a meggondolással, hogy a rokon körök, szemléletek, mo-
tívumok kerüljenek egymás mellé, s fokozzák az összhatást." Tudatában 
van annak, hogy ily módon rendhagyó antológia született, ,a jugoszláv 
költészet szubjektív képe", amely nem a költ őket kívánja bemutatni, 
hanem inkább a költeményeiket. Megkérdezhetnénk természetesen, hogy 
mi a költészet, ha nem maga a költő . 

Tudjuk természetesen, hogy milyen sokféle indítéka lehet a mű-
fordításnak, szubjektív és objektív egyaránt, s nyilvánvaló, hogy Ács 
Károly sosem azzal a szándékkal fordított, hogy „egyszer majd egy na-
gyobb antológiát" készítsen, de az szükségszer űen eredményezett bizo-
nyos aránytalanságokat: „Sem az nincs meg, amit a jugoszláv költészet 
szerves bemutatása igényelne, sem pedig 'fordítói opusom nem teljes." 
Mindez pedig olyan kérdés formájában is megfogalmazható, hogy vajon 
mind a 373 költő  van-e olyan jelentős, beletartozik-e olyan mér-
tékben a jugoszláv költészet f ő  vonulatába, hogy okvetlenül meg kelljen 
szólaltatni idegen nyelven is? Vajon a jugoszláv költ ők, irodalmárok 
mennyire elégedettek ezzel a tükörrel — még ha hangsúlyozottan szub-
jektívnek deklarálja is az összeállítója? Ács Károlyt • láthatóan nem ilyen 
elvek vezérelték, hanem mint már idéztük, a „rendelkezésre álló anyag- 
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bál" válogatta M a legjelentősebb verseket és a legsikerültebb átkölté-
seket, s így állt össze az utóbbi másfél évszázad jugoszláv költészetének 
ácsi képe. 

Nem téveszthetjük azonban szem el ől az ilyen vizsgálat és megíté-
lés során a műfordító sajátos helyzetét, azt nevezetesen, hogy jugoszlá-
viai magyar műfordító, aki elsősorban a saját nemzetisége irodalmát 
és olvasóközönségét tartja szem előtt, nem egy „más nemzet" olvasóit, 
irodalmi közvéleményét. „Számomra — fogalmazta meg e kötetével s 
általában műfordítói tevékenységével kapcsolatban — magától értet ődik, 
hogy többnemzetű-nemzetiségű  közegben, mint amilyen a miénk, az em-
ber ilyennel és így foglalkozik, ahogy én teszem. A nyelvek keveredése, 

, az átsugárzások, az oda-vissza jelzések nem hagyhatnak egy írót közöm- 
bösen, az alkotó nem zárkózhat be sz űk, kizárólagos nyelvi közegébe." 

Bizonyos, hogy ezt a magatartást, ezt a nemes célkit űzést s ennek 
magas szintű  megvalósítását ismerte el társadalmunk a legújabb ran-
gos elismeréssel. 

JUHÁSZ GÉZA 

RENDHAGYÓ ÖNVALLOMÁS 

BRASNYó ISTVÁN: Majomév. 
Forum, Újvidék, 1984. 

Már A leveg ő  titkai/Gazdanépek c. kötetet olvasva az érdekl ődő  felteszi 
magában a kérdést: milyen írások is ezek? Novellák, elbeszélések? Meg-
ragadja az új hang, egyértelműen leszögezi: gyermek- és ifjúkori élmé-
nyekről van itt szó, cselekmény nélküli, statikus képtik érkeznek a múlt-
ból és hideg, tömör nyelven megírva sorakoznak, a meghatározatlan 
ezoterikusság fátyla burkolja be őket, az olvasó hasztalan keresi a tár-
sadalmi közeget, letéve a kötetet kimondja: költő  prózai művét olvasta. 
A Tükrös Madonna számára már elmozdulás a novella irányába, tudatos 
alkotói irányvételt sejtet, a szerz őre máris óvatlanul ráüti a pecsétet: 
falusi író, ki remek arcképeket rajzol beszéltetett h őseiről, aki-  számára 
neon. idegen a derű, a vaskos humor és akit valami mindig arra kénysze-
rit, hogy a lényeg felé igyekezzék makacs türelemmel, hiszen h ősei 
,megelevenednek", mikron ealista képek bukkannak fel, a formai kísér-
letezés folytatása közben a költészet a háttérbe szorul. A Família újabb 
meglepetés, a szerző  új arca, új kísérlet, irány: a sajátos technika 
tökéletesítése, betör a társadalmi-szociális, a szerz ő  egy laza mozdulat-
tal letörli homlokáról a falusi író stigmáját, hiszen a város is itt v!an 
már, egy kor közérzete és légköre párolog ki a parttalan tudatáramla-
tokból, a barokkosan kígyózó, végtelen mondatokból, a humort az erotika 
válja fel, az olvasó csodálja a nyelvi bravúrokat, a mozaikköveket bi-
zonytalan kézzel kísérli meg összerakni, hogy kijöjjön a regény szó, de 
hasztalan. A Hósáv mintegy igazolni igyekszik az olvasóban kialakult 
véleményt: a szerző  következetes, önmagához hű, műveli a maga irodal-
mát, úgy látszik, megtalálja hangját, 'kiderül: mégiscsak költ ői alkat, hi-
szen nyelve valóságos szabad vers, hiszen halmozza ismét a képeket, a 
cél talán az lenne, hogy az olvasónál bizonyos hangulatot váltson ki, a 
belső  fosnia embrionális hajtásai szemünk előtt alakulnak ki, de az 
írói üzenet Valahogy elkallódik, míg felbukkan a cselekmény, a végs ő  
értékelés: kétes érték ű  mű. Az imágó a szerző  kereső  útjának folytatása, 
21 ezoterikus hangvételű  írást tartalmaz, túlzott- benne a tömörítés, elt ű-
nik az erotika, bevonul az irónia, a stílustarkaság nyomasztó, a techni- 
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kák keverése izgalmas, újabb, ki tudja hanyad.ik kísérlete ez ennek az 
elkésett modern alkotónak, aki saját labirintusában kering az alkotói 
fegyeleannek fittyet hányva. A különösség mítoszát kialakítgató író 
Brasnyó István, a megzavart olvasó pedig e sorok írója. 

Aztán az 1983-as regénypályázat első  díját Majomév (regény 3 futa-
modásban) című  művével Brasnyó István nyeri el. Ez a könyv olyan 
alkotás, amely egyelőre a kulcs a szerző  eddigi opusához és azon túl 
sokat közül alkotói arculatáról és valamennyit viszonyulásáról korunk 
jelenségalhez. A szerző , mint ahogyan a múltban sem tette, nem égeti 
fel a hidat, amely legutóbbi alkotásától a legújabbig ível, azaz m űve 
tartalmaz új elemeket, de jelen vannak a régebbiek is. Hármas taglalású 
könyvről van szó, amelynek részei a Repríz, A szatír és a Hűlt helyek 
címet viselik. Az utóbbi kettő  kötődik egymáshoz, az első  azonban sok 
szempontból elüt tő lük. A Repríz tulajdonképpen sok apró történet gyűj-
teménye, ezek legkülönbözőbb korokból és helyekről szaroznak, a 
szerző  igyekszik azonosulni e történetek h őseivel, bár a bevezető  köl-
teményben kétségét fejezi ki, hogy erre képes lesz. Mindig más egyén 
mesél, de ezzel ellentétben jellemző  az dn medias res nyitás, a szerz ő  
tömören a lényegre utal azonnal, a szerinte feleslegest, azaz ami nem 
tartozik történetéhez, egyszerűen anellőzi. Az írások nincsenek híján a 
humornak, a mondatok legtöbbször rendkívül hosszúak, de jól követhe-
tők. Az olvasás kezdetén önkéntelenül Gobby Fehér Gyula Testek és 
álmok című  könyve jutott eszembe: az alkalmazott bels ő  formák között 
a hasonlatosság 'részben fennáll. A koncentrált törtgémetek emberi sor-
sokat villantanak fel, egy-egy személy több történetben is el őfordul, 
úgyhogy az anyag kezd összeállni. A történetek java része századunkban 
és tájainkon játszódik le, bár a legfrissebb jelenre szinte nincs utalás. 
Jellemző , hogy sok a kivándorlással és visszatéréssel foglalkozó történet. 
Külön ki kell emelni a nyelv virtuóz csillogtatását, a köznyelv egy az 
egyben történő  bevetése remekül sikerült. Az olvasónak itt-ott az a be-
nyomása, hogy a fenti szerkesztési módon keresztül a szerz ő  valósággal 
játszadozik velé, néha talán ki is gúnyolja, hiszen az alkotás „mutatvá-
nya" szeme előtt játszódik le, de képtelen teljességében megérteni. Úgy 
érzem, s erre utalnak a mű  részének befejező  sorai, a szerző  sem biztos 
abban, hogy alkotásának recepciója könnyen fog Lezajlani. 

A második és harmadik „futamodás" címe A szatír és Hűlt helyek. 
Ezeknek rendkívül fontos a szerepük a Brasnyó-életm űben és annak értel-
mezésében. Annál az egyszerű  oknál fogva, hogy a szerző  (végre!) ön-
magáról beszél! Ebben a két részben tudunk meg sok mindent életér ől, 
viszonyulásáról az őt körülvevő  világhoz, világképéről, s nem utolsó-
sorban írásművészetéről. A szatir a gyermek- és ifjúkor felidézése és 
az újvidéki gyökéreresztéssel zárul, a Hűlt helyek pedig, bár gyak-
ran kanyarodik vissza térben és id őben , mégiscsak azonban az új-
vidéki éveket, a városiasodó alkotó élményéit vetíti ki. El őre kell bocsá-
tani, hogy nem valamilyen szabványéletrajzot ír Brasnyó, nem, akkor 
nem lenne hű  önmagához, hanem úgy, ahogyan ő  elképzeli az önélet-
rajz megírását. Más szóval: szinte nem is tesz kísérletet annak irányá-
ban, hogy — valamilyen könnyes-nosztalgikus-álromantikus küls ő  vagy 
belső  kényszernek engedelmeskedve -- elmondja egy ágrólszakadt falusi 
fiú kálváriáját. Nem. Helyette, azaz . az utólagos beleélés helyett, olyan-
nak mutatja életének e korszakát, amilyennek ő, az immár felnőtt 
látja és -- ami fontosabb -- értelmezi. Egyszer űen jelképes jelentést 
igyekszik kölcsönözni elmúlt énjének, minden felidézett képnek vagy 
jelenetsornak keresi bels ő , mitikus magvát. Teszi ezt á távolról néz ő  
fölényével, az immár át- és túlélő  biztonságával, az alkotó jelentésma-
gyarázó képességével felruházva. A mesélés valahol anyjának kalandos 
szökésével kezdődik és a második rész végén a már feln őtt író a világ-
irodalommal igyekszik megismerkedni az újvidéki könyvtárban. Az él-
mények kiborítása az idő  szakajtójából nem történik időrendi sorrendben, 
hanem azok fura elegyként zúdulnak felénk. A mnegnyila#kkozás önélet-
rajzi jellege leplezetlen: erre utal az én forma, a hangvétel, amely leg-
többször épp egykori önmagával szemben gúnyos, de ugyanakkor meg- 
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értő  is. A felidézett képek hangulata megragadó, s ebben nagy segítsé-
get nyújt a szerző  már máshol is megcsodált, itt nagyon is funkcionális 
araikrorealizanu'sa. Az egyedülii epizódsor, amely kendőzetlenül könnyes, 
anyjával kapcsolatos: annak megbetegedése, beszállítása a hóviharban 
a városi kórházba; majd halála torokszorongató vallomás. „Velem csak 
egyszerűen történt valami, ami .másákkal nem történt soha", írja egy» 
héjyen. Vagy téved? Csak utólag látja így? Mindenesetre már akkor fia-
talon megszületik bene a szilárd elhatározás: meg akarja valósítani ön-
magát, nem engedi, hogy mások befolyásolják. S ez lett kés őbb alkotói 
mottója is. Legalábbis eddigi művei ezt igazolják. 

Gyermekkorában sokáig nem szólal meg, saját bevallása szerint 
falujukban sokáig nem tartották normálisnak, a lényeg viszont az, hogy 
ezek a magatartásfornnák az elzárkózásnak, a behúzódásnak valamilyen 
formái, nem érdekelte az őt körülvevő  világ. Gyermek- és ifjúkorát utó-
lag egyfajta mitológiai élménysornak min ősíti, környezétében mitológiai 
hősöket vél felfedezni. A második rész egyes szókaszaiban b őven szere-
pelnek költői és elmélkedő  betétek, felvillan a fantasztikum fénye is, de 
a vázat mégiscsak a mesélés lépten-nyomon megszakított ritmusa szol-
gálja. Aztán már iskolába jár, könyvtárba iratkozik, Újvidéken albérl ő -
ként él, a második rész befejez ő  szakaszában leveti magáról a fegyelme-
zettség számára oly nehezen elviselhet ő  ,béklyóját és elszabadulva ciká-
zik tériben, időben. Azzal a benyomással fejezzük be ennek a résznek 
az olvasását, hogy nehéz gyermek- és ifjúkora volt. S ez nem vonatko-
zik csak a testi megpróbáltatásokra, amelyek közé els ősorban az éhe-
zés és betegség sorolható, hanem mindenekel őtt a saját útjának keresési 
szándéka. Különc fiatal volt, önmagával volt eltelve és elfoglalva, árván, 
de ugyanakkor a lázas belső  érzelmi élettől elkábulva mozgott maga vá-
lasztotta pályáján. 

A Hűlt helyek 35 fejezetében álomszerű, költői képeken keresztül 
keresi magát a közelmúltiban, de ez a kutatás hasztalan, csak h űlt he-
lyeket talál. A :kulcsszó ebben a keresésben a „csikó". Cigányoktól vett 
lóhúst eszik és megesik a jelképes metamorfózis: betörhetetlen csikóvá 
változik a szerző, aki Bácskában barangol, őseinek Boszniából jövő  nyo-
mait keresi a földön, bohéméletet él, senkit serara „ismer el", csak ma-
gát. A társadalmi háttér e részben is er ősen körvonalazott, dé nyilván-
való, hogy ebben a társadalmi környezetben egyszer űen képtelen meg-
lelni a helyiét. Brasnyó afféle „kiszálló", de talán esetében ez a megha-
tározás téves, hiszen csak az szállhat ki, aki el őbb beszállt, azonban ő  
igazán sohasem szállt be. Mindig is alkalmi munkákból élt, először testi, 
majd később szellemi teljesítmények ezek. Kijelenti: a dolgozás, a beál-
lás a mindennapi munkasorba számlára engedelmeskedést jelent valaki-
nek, akit ő  önmagánál butábbnak tart. A benne él ő  csikó szabadságot 
kíván, inkább tejkihordó, mert talán abban is van az önállóságnak hal-
vány lobogása A Hűlt helyek elsősorban újvidéki életének kezdeti állo-
másai. Tudomást szerzünk kialakuló, de igazán sohasem megszilárdult 
intellektuális kapcsolatairól, sőt arról is, hogy aztán volt egy esztend ő , 
amikor a benne levő  csikót egy másik állatfajta szorítja ki: a majom. 
Ez az időszak, amikor a maga darabosságával, egyénieskedő  egyéniségé-
vel „beáll" a sorba, íróként utazgat, mint gúnyosan megjegyzi: végzi a 
napidíjbegyűjtést, de aztán mégiscsak diadalmaskodik benne a feltámadt 
csikó és új, hiúságmentes, majomi mutogatástól mentes, független életet 
kezd. A hazai .tájról, pontosabban Bácskáról., az őt körülvevő  értelmisé-
giekről lesújtóan ír művének e szakaszában. A könyv végén Megfáradt, 
de felszabadult Odüsszeuszként tér vissza falujába, de ott gyerekkori 
kutyája sem ismeri fel. Sokatmondó zárókép. 

Szinte önmagát parodizálja (és az olvasóval gúnyolódik), amikor 
az első  részben egy külföldre távozott hazánkfiával, aki inasként dolgo-
zik egy iparmágnásnál, regényt írat. Az inas regényt próbál tehát írni 
és ,technikáját" jómaga «röviden így fogalmazza meg: „Írok bel őle egy 
regényt, összekuszálok mindent a magam kedve szerint,. baszhatja, aki 
elolvassa, úgysem fog belőle egy szót sem érteni." Vajon ez a játszadozó 
kedv .  irányította Brasnyót el őbbi könyveinek írásakor és most is? Nos, 
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való igaz, hogy az alkotói fegyelemmel hadilábon állt mindig, keveset 
törődött az olvasóval: igyekezzék az őt megérteni. A Majomév kuszált-
sága, homályos foltjai ellenére a mai vajdasági magyar irodalom magá-
nyos csúcsa, gyönyörű  vallomás egy költőről, aki költő  akar maradni, 
aki képtelem elviselni a társadalom természetszer ű  korlátjait. S ez ese-
tében nemcsak' irodalmi játék, hiszen, könyve alapján, magánélete erre 
a szándékra épült, Brasnyó mindenekel őtt és elsösorban önmagáról ír 
ebben a könyvében, a társadalmi háttér elmosódott vagy ötletszer űen 
vázolt, máshol félelmetesen kinagyított. Vajon ez is valamilyen „újszub-
jektivizmus", mint Tolnai exodusa a Virág utca 3-ban? Vajon azért ír 
itt csak magáról, mert azon túl nem ismeri fel az összefüggéseket vagy 
felismeri őket, de nem hajlandó írni róluk? Még 1977-ben kimondta: 
„Szemtelenség lenne, ha holnap el őállnék egy világvárosi regénnyel", de 
ugyanakkor tudta, ismernie kell a közösséget, amelyhez tartozik. „Azt 
a területet, ahol élünk, igyekeznünk kell a magunk módján minden-
féleképpen feldolgozni és egyetlen fehér foltot sem hagynunk. Ez a mi 
szerény hozzájárulásunk az emberiség kultúrájához", szögezi le ugyanak-
kor. Vajon mennyit járul hozzá e célhoz a Majomév? Sok kérdésre kell 
választ adnunk. 

A Majomév és azon túl Brasnyó alkotói alkatának, ars poeticájá-
nak megértéséhez nagy segítséget nyújt az az izgalmas párbeszéd, ame-
lyet Podolszki Józseffel folytatott és amely 1984. április 6-án jelent meg 
a 7 Napban. (Az utóbbi évek talán legsikerültebb ilyenfajta írása.) 
Brasnyó méreszen vall írói magányáról, de ugyanakkor állandó írási 
kényszert érez, „az író mindig föltétlenül egyedül van, írja a maga dol-
gait ...", odahaza ül és ír, mint egy hivatalnok, „... vívódásokból állnak 
napjaim ...", úgy érzi, munkája, az írás elől nem menekülhet. at. Nala az 
írás egyszerre élvezetes kitárulkozás, küzdelem a megnyilatkozási for-
máért, napi elvégzendő  penzuan, az önállóság, a szabadság, a másoktól 
való függetlenség záloga. „Mint író magam finanszíroztam magam, min-
den munkát vállalak ...", kapcsolata a sajtóval megszakadt, az olvasók-
kal nem jött létre. Ami témáit illeti, a magával hozott örökségb ől él, 
vágyódik vissza a falura, de talán kezdi megszokni a várost. E sorok 
írója egy írása végén kifejezte reményét, hogy Brasnyó egyszer elkezd 
mesélni önmagáról és ékkor eddigi művei is más fényben fognak csil-
logni. Nos, úgy tetszik, ez megtörtént, Brasnyó önvallomása mítoszrom-
boló, de ugyanakkor, különös módon, mítoszteremt ő  is. Mítosz a ma-
gányos szabad és önálló alkotóról, aki önmaga szabta világából kilépni 
nem . hajlandó engedni a konvencióknak, aki nem lehet „betörni", a 
benne fújtató csikó vad nyerítése a Majomév. Ez a mű  ugyanakkor pél-
dája annak is, hogy egy alkotó képtelen (vagy nem hajlandó) felismerni 
a társadalom nyújtotta átlagos lehetőségeket. A cél számára az abszolút 
(és megvalósíthatatlan) szabadság. 

VARGA ISTVÁN 

„VAN NÉMASÁG, MELY MESSZE HALLIK" 

NEMES NAGY ÁGNES: A hegyi költ ő . Vázlat Babits lírájáról. 
Magvető, Budapest, 1984. 

A vallomás értéke és hitele min-
dig az azonosulás mélységétől függ. 
Ahhoz pedig, hogy a mélység mér-
hető  legyen, szükség van az al-
kotógondolkodó emberek erkölcsi-
szellemi-lelki találkozására, hiszen 

kell hogy legyen tanúja az embe-
ri mélységeknek. És kell hogy le-
gyen tanúja az emberi magassá-
goknak is. Tanú viszont csak az 
lehet, akinek van elég bátorsága 
ahhoz, hogy végigjárja a lélek hosz- 
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szát, s az alámerítkezés során a 
sajátja mellé idegen poklokat is 
felvállaljon. Ez az a bizonyos „ket-
tős teher és kettős kincs", mely 
végül is hitelesítője lesz minden 
emberi-művészi megnyilatkozásnak. 
Ily módon a kettős kín lesz a szü-
lője az őszinte vallomásnak. S ha 
végignézünk kultúránk évezredes 
történetén, láthatjuk, hogy a szel-
lemi értékek mindenekelőtt vallo-
mások formájában hagyományozód-
nak nemzedékről nemzedékre. - 

Boccaccio látó szándékkal köze-
ledik Dante életművéhez, Proust 
kora égető  kérdéseire keres vá-
laszt, amikor Baudelaire-ről ír ta-
nulmányt, Thomas Mann az em-
beri helytállás lehetőségeit kutat-
ja, amikor Dosztojevszkijr ől raj-
zol pályaképet, s Babits Mihály is, 
Németh László is egyetemes érté-
kek után kutat, amikor Vörös-
marty, illetve Tolsztoj életművé-
hez közeledik, s méri fel tanul-
mány és esszé formájában annak 
erkölcsi-esztétikai hozadékát. Jel-
lemző  sajátossága ezeknek a val-
lomásoknak, hogy tárgyuk és ala-
nyuk is egyaránt fontos és jelen-
tős, hiszen esetünkben az egyedi 
kettősség az egyetemesség egysé-
gét hozza létre. S az egyetemes-
ség olykor már oltalom is a kiszol-
gáltatottságunk folytán bennünket 
ért bántódásokkal szemben. Mert 
van, hogy saját fájdalmainkat csu-
hán mások kínjaiban mutathatjuk 
fel. Néha a szemérem, néha a kül-
ső  körülmények parancsolják így. 
Történjék bárhogy is, mindenkép-
pen szerencsés a vallomástev ő, ha 
megtalálja vallomása tárgyát. 

Ilyen értelemben szerencsésnek 
mondhatja magát Nemes Nagy Ac-
nes is, amikor Babits Mihály köl-
tészetében megtalálja mindazt, amit 
belső  indíttatásának megfelelően, 
afféle ószövetségi példázatként ál-
líthat a .kortárs olvasó elé. 

Nemes Nagy Ágnes számára a 
költő  (az alkotó-gondolkodó ember) 
és a mű  (a babitsi líra) egyaránt 
fontos, ő  csupán egységben tudja 
látni mindazt, amit különben sem 
lehet torzulásuk nélkül elkülöníte-
ni egymástól. A vallomás szemé-
lyes indíttatású: „Miért szeretem 
Babits Mihályt? Természetesen: 
nem tudom. Nincs mód kipuhatol-
ni, hogy voltaképpen miért szere-
tünk egy bizonyos költőt (vagy 
több bizonyosat), irodalmi vonzó- 

dása.ink talapzata, akár annyi más 
alapkérdésünkké, párás átmenetek-
kel vész el a sötétben, mint né-
mely festőiskola képein a figurák 
lába." Az indítás sok mindent el-
árul. Mindenekelőtt a vallomás 
meghittségéről, a babitsi mű  már 
már alanyi közelségéről tanúskodik. 
Nem a ráció kellékeivel tökélete-
sen bemért szembesülésről, s e 
szembesülésen belüli kimerevítés-
ről, de a szenvedély és a lélek 
diktálta szárnyalásról van itt szó. 
Hiszen csupán az együttszárnyalás-
sal ragadható meg az a felszaba-
dító lendület, mely őszinteséget köl-
csönöz a szólásnak. De a megha-
tározhatatlanság mást is sejtet: ne-
vezetesen azt, hogy többről van itt 
szó, mint egy költői életmű  körül-
cserkészéséről. Valami sokkal ben-
sőségesebb viszonyról, talán egy 
művészi létélmény kivetítéséről, ta-
lán a tudatvilág ősködének a vég-
leges polarizálódásáról. 

A vallomásra mindenesetre to-
vábbra is a személyes jelleg lesz 
a jellemző: „Apa-kép volt Babits 

• a két világháború - közti magyar 
irodalomban, annak minden súlyá-
val és kényességével .. , Babits fel-
nőtté tett." A szerző  ezzel egyben 
azt is jelzi, hogy. esetében többről 
van szó, mint a• rímek, a költői 
képek és a metrumok számbavé-
teléről. Nemes Nagy Ágnes eseté-
ben Babits Mihály költészete élet-
re szóló élmény, morális és szellemi 
kérdéseket eldöntő  etikai-esztétikai 
megnyilatkozás. A „morális-bölcse-
lőt" látja az olyan nagy versekkel 
történő  szembesüléskor is, mint 
amilyen az Esti kérdés, a Theo-
sovhikus ének, a Fekete ország, Az 
örök folyosó, a Levél Tomiból vagy 
a Mint különös hírmondó és a Jó-
nás könyve. Ennek következtében 
költői pályájának felosztását is a 
legmélyebb morális tartalom alap-
ján végzi el, s jelöli ki Babits Mi-
hály költészetének lét-líra — ak-
tuális-személyes líra — aktuális lét-
líra hármas tagoltságát. Ugyanak-
kor ez a szemléletmód teszi szá-
mára lehetővé azt is, hogy a köl• 
tői elődöt Arany Jánosban fedez-
ze fel. S ha mindezek után a szer-
ző  e költészet rejtett politikumá-
nak afelismeréséhez is eljut, az 
korántsem mond ellent a morall-
tás prioritásának, lévén, hogy „Ba-
bits politikai szerepe nem ellenté-
te, hanem következménye az elal- 
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kudhatatlan magas-humánum igény-
nek, a legmélyebb felismerésekhez 
fűző  hűségnek". 

Hogy Babits Mihály személye 
és költészete a huszadik századi 
magyar irodalom tekintetében 
mennyire átfogó érvényű, arra az 
esszéíró több ízben, teljes érvény ű  
bizonysággal mutat rá, hiszen e 
költészet törvényszer űen veti fel a 
magyar szimbolizmus, a magyar 
avantgárd, a dekadencia és a mo-
dern életérzés kérdését is. Nemes 
Nagy Ágnes ide vonatkozó meglá-
tásai eredetiségükben páratlanok s 
éppen ezért mindenkor végtelenül 
megnyugtatóak. A szerző  valahogy 
,,békévé oldja" az olyan kérdéseket, 
melyek eddig jószerével csak fej-
törést okoztak, s megválaszolásuk 
sohasem történt az olyannyira árul-
kodó verejtékcseppek nélkül. Va-
lahogy mindig tudományosan akar-
tunk választ kapni rájuk, ám leg-
több esetben még a körülírásuk 
sem sikerült. Könyvtárnyi irodal-
ma van a magyar avantgárd kér-
désének, mégis mindennél többet 
mond a megállapítás, miszerint: 
„Kétségkívül, az avantgarde is be-
leszólt a húszas évek költ ői válto-
zásaiba. Hogy mégsem annyira, 
úgy, ahogy a világirodalom más 
tájain, annak sok oka van. Az egyik 
a modern költészet két periódusá-
nak összetorlódása. Szimbolizmu-
sunk kicsit későn jött, avantgarde-
unk egyidejűleg a világirodalmival; 
a kettő  átfedte, súrolta, ingerelte 
egymást. A Nyugat-forradalom még 
ki sem futotta magát, még volt 
benne — legalább három nemze-
dékre való szufla (különféle vál-
tozatokkal, persze), és máris itt 
volt, kiáltott, Nyugatra-átkozódott 
a magyar avari'tgarde, amelynek 
egyszerűen nem volt helye még 
— a magyar irodalomban." 

Ugyanezzel a magabiztos kézzel 
nyúl Nemes Nany Ágnes a deka-
dencia kérdéséhez is. S amit mond, 
az szinte meghökkentő . Meghök-
kentő  mindenekelőtt pontossága és 
találó megfogalmazása tekintetében. 
Mert vajon merte-e valaki el őtte 
látni és leírni: „olyan jól nem 
ment nekünk, még a századelőn 
sem, hogy úgy istenigazából deka-
densek, fényűzően édesbúsak le-
gyünk." Helyes történelemlátása és 
pontos valóságismerete igazít el 
bennünket e kérdésben is. Egyér- 

telmű  az utalás arra, hogy ebben 
az esetben is a megkésettség té-
nyét kell szem előtt tartani. Mert 
, ;hiába igyekeztek költőink, a de-
kadencia-szólam nem volt igazán 
nekik való". Hiszen másként fáj 
az élet ezen a tájon, másként gyöt-
relmesek a démoni ösztönök és a 
lidérces látomások. Más itt a ki-
vilállás és más a magány. Mást 
jelent elfordulni a meghódított 
élettől, és mást jelent lémondani 
a meghódításról. ,;Marad az új, a 
modern életérzés kimunkálása, a 
mélyebb, sötétebb lelki rétegek, az 
ambivalenciák igazának felfedezése 
és velük együtt egy újmódi em-
berarc, egy másképp felfogott pszi-
ché versbe-emelése. Nagy önisme-
reti program volt az övék „általá-
nos, személyes és nemzeti vetüle-
tében is, amely eleve szemben ál-
lott környezetük hamis ön-képével. 
Ennek az önismereti indíttatásnak 
a filozófiai elmélyítésében pedig 
éppen Babits járt elöl." 

Igen, ahogyan valamikor min-
den út Rómába vezetett, úgy a 
huszadik század magyar szellemi 
életében az utak legtöbbje Babits 
Mihályhoz vezet. Mert „tudjuk vagy 
sem, tagadjuk vagy sem, öröksége 
egész huszadik századi szellemi éle-
tünk egyik meghatározója. Mi több: 
kénytelenek vagyunk naponta szem-
benézni az általa megfogalmazott 
kérdésekkel az irodalomban és 
messze túl az irodalmon. Nagy 
műve körül 'elintézetlen ügyeink 
garmadája hever". 

Babits költészete kapcsán fel-
merül még egy mozzanat, mely 
mind ez idáig elkerülte az iroda-
lomtörténészek, az esztéták és a 
jó szándékú érdeklődők figyelmét 
egyaránt. Nemes Nagy Ágnes vi-
szont felismeri, hogy Babits 'tudott 
valamit, amit Ady nem. A nagy 
lángolók, a forradalmárok, a vá-
teszek, Petőfi és Ady nem jutot-
tak el a tapasztalás legmélyebb kö-
réig. Addig a körig, „ami életem-
nek — életünknek — meghatáro-
zója volt; (...) nem tanulhattam tő-
lük azokat a viselkedési formákat, 
amelyekkel az ember a némaságra, 
a tehetetlenségre reagál". Babitstól 
viszont, akinek nem kevesebb, mint 
az emberi egzisztencia fáj, aki min-
denekelőtt homo eticusként éli át 
a valóságot, „éppen az elveszett 
csaták ethoszát, a fél-halál illemta- 
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nát" tanulhattuk meg. Ennyivel 
több ez a költészet, mint bármely 
elődjéé és kortársáé. 

S ezzel ékész a leltár? Ennyi len-
ne a száanvétés? Az intonációban 
megfogalmazott tagadással szem-
ben mégiscsak van egy halványan, 
számtalan esetlegességgel, de még-
is bizonyos határozottsággal meg-
fogalmazott válasz: lám, ezért és 
ezért szeretem Babits Mihály köl-
tészetét? Vajon a meghatározhatat-
lan és a bemérhetetlen mégiscsak 
meghatározható és bemérhető? Az 
azonosulásnak ezen a hőfokán, 
amikor a szavak és a körülírások 
esendő  volta mindennél világosab-
ban megmutatkozik, amikor egyér-
telmű, hogy a szellemi találkozó 
egy bizonyos mélységen túl fogal-
makkal már meg nem fejthető, 
meg nem ragadható, vajon akkor 
elmondató-e, hogy íme, mégis erre 
a Jónásra van szükségem? Nem, 
korántsem. Könyvében Nemes Nagy 
Ágnes egy szellemiség megragadásá-
ra törekszik. Annak a szellemiség-
nek a megragadására, mely a hu-
szadik század emberének legége-
tőbb és legfájóbb kérdéseire ad 
választ. Irodalmunkban ezt a szel-
lemiséget Babits Mihály képviseli 
megközelítőleg a legteljesebb és 
legtökéletesebb formában. 

Babits költészetének kvintesszen-
ciájában ragadható meg az embe-
ri kétségbeesés és boldogság, a re-
ménytelenség és a bizakodás, a hit 
és a lemondás, egyszóval mindaz,  

ami népünket a történelem alanyá-
vá és targyává teszi, minden, ami 
a létünket erendendően meghatá-
rozza. Babits a teljesség, de azért 
„világossá kell tennem itt valamit: 
nem csak Babitsot szeretem a ma-
gyar irodalomban. Ha őt is akarom, 
a lehető  teljességet akarom, a ma-
gyar irodalom, sőt a világirodalom 
egészét. Amikor egyet (és nem 
egyet) kizárunk vitathatatlan, nagy 
értékeink közül, az egészet veszé-
lyeztetjük; Babitsot óhajtva példá-
ul Adyért is harcolunk, elvégre — 
mutatis mutandis -- fordítva is 
megeshetnek a dolgdk, esetleg őt 
kivánhatja kizárni valamely pre-
koncepció. Nem is beszélve arról, 
hogy ha Babitsot hamisítjuk, min-
denkit-mindent hamisítunk, akit-
amit összefüggéseib ől kiszakítunk. 
Bejelentem hát igényemet az egész, 
nagy irodaloncra, minden porciká-
jára, nem engedem kicsavarni a 
kezemből az érték egy darabját 
sem; szükségem van az Ómagyar 
Mária-siralomra éppúgy, mint Pe-
tőfire vagy József Attilára, Homé-
roszra éppúgy, mint a most szü-
letőkre". 

S ezzel teljes monumentalitásá-
ban áll előttünk az alkotó szellem 
teljességet érintő  igénye. Mi több: 
követelése. S az is világos immár 
a számunkra, hogy Babits nem kü-
lönállásában nagy, hanem egy kö-
zösséghez, egy történelemhez, egy 
kultúrához tartozásában. Hiszen a 
humanizmusnak is csupán konk-
rét vonatkozásai révén van értelme. 

MÁK FERENC 

MONDRIAN HAJNALI HÁZTETŐN 

SLAVKO MATKOV ,IC: Fotobiografija. 
Matica srpska, Novi Sad, 1985. 

I. 

(Esszéféle a képről) 

Ha festik, ha megrajzolják, kőre 
róják, s onnan csókol nyomot a fe- 
hér ég-papírra, míg felette zúgnak 

s ropognak roppant hengerek, az 
ecset, a kréta-ceruza-toll nyomán 
sodródunk piros-narancs-kék-zöld-
fekete pont-vonal-folt metaforák 
képzeletvilágába. 

Ahogy a festő  beszél a modell-
hez szerelmesen, mert pirosra festi 
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kék szemét, s a modell szép leány 
lesz, tavaszt meg almát virágoztató. 

Ahogy Mondrian, hogy megke-
resse kenyerét, másolt a múzeumok-
ban, vagy rajzolt tudományos áb-
rákat — s csalódott is a nagy tu-
dományokban —, s végre meglátta 
a fákat. 

A FÁK! 
Csupa ritmus, vonal, szín! 
ÉGETŐ ! 
Ahogy ég: a vörös, a sárga, a 

kék! 
, ;A tiszta szépség ma nem csu-

pán szükséges valami, hanem az 
egyetlen eszköz, mely a világ min-
den dolgában benne rejlő  egyete-
mes erőt kifejezi. Azonos azzal, 
amit a múltban istenség névvel je-
löltek, és nekünk nyomorult embe-
reknek nélkülözhetetlen az élethez 
és az egyensúly megtartásához, 
mert maguk a dolgok ellenállnak, 
és a külső  anyag szemben áll ve-
lük." (Mondrian, 1926) 

Mondrian plasztikai tisztasága, 
végsőkig leredukált kifejező  eszkö-
zei: sárga-vonal utcái és piros-tég-
lalap házai sejlenek fel; s verset 
olvasok: 

FOTO 
BIOGRAFIJA 
Ahogy szemben áll velem a sza-

kállas fotográfus és lencséjébe fú-
rodik a szemem. 

A fénykép: a negatív papírra 
másolt (pozitív) képe. 

Valahol: Grga • Bajić, Leonid 
Matković-Idas, Tauber Zsolt. 

Valahol: galíciai futóárkok, fo-
golytáborok, Falicsi-tó. 

Valahol: családi ünnepek, fájdal-
mak, forradalmak. 

Sorban-sorban sárga, alig látszó, 
gyűrött újságkivágás-ereklye képek: 
a) velocipéd; b) fényképkulissza 
(sziklás, erdős tópart két hattyú-
val); c) széles - karimájú női kala-
pok; d) csupasz kard (a bukovinai 
fronton); e) Schwarzlose géppuska; 
f)•rtérdharisnya, diáksapka; g) csem-
pész; h) papírcilinder; i) írás tinta-
ceruzával; j) a pravoszláv temp-
lomnál hiányzik egy cipő; k) 1. 
munkaszolgálatos tábor (Baden-Ba-
den), 2. gomolyfelhő, 3. dicsfény; 
1) komoly leányka (partizánzub-
bonyban); m) zöld salata; n) ben őtt 
mély seb; o) Janja Matkovi ć  (ki-
sírt szemmel); p) 1967. {a szabadkai 
városhaza). 

Szavakból rótt képek — rozsdás 
zsilettpengék. 

Sorban: nyelvi síkon létrehozott 
képek. 

Költői képek helyett: köznapi 
élet kelléktára, fényképek szandé-
kosan elrendezett tárgyaival és sze-
replőivel. 

A kép: FOTO. A vers: STORY 
ART. 

Az érzékelés: abszolút személyes, 
itt a legszemélyesebb valami, de 
megnevezni nem szabad. 

Személyes élettények merülnek 
fel, tárgyi tények zárják körül ki-
ismerhetetlen módón a „tárgyat": 

Az asztalon 
pazar csendélet 
gyümölccsel dinnyével 
borral és süteménnyel 

Idas különös testtartásban 
lebeg az asztal felett 
akárha szavalna 
bár senki sem hallgatja 
mindenütt nyár illata 

A képek sorban türelmesek. 
De megtévesztik azt, aki nem 

látja a hátlapon a tintaceruza-ro-
vást. 

Metaforákon és szimbólumokon 
túl léteznek ezek a színek, ízek, il-
latok. 

Ezek a mérgek. 
Akár önmagunk ellen is fordít-

hatjuk őket: magukat pusztítják 
majd, de őrzik, ami szabad szem-
mel fel sem mérhető : a titkot. 

(kemény és fehér 
háziszappan darabokat 
áztatnak 
hígított kölnivízben 
éjjelre a szappan megpuhul 
feszes dróttal 
gyufásdoboz nagyságú 
kockákra vágják 
illatosított 
vékony vörös 
papírba göngyölik 
s a katonákkal 
kétszersültre cukorra cigarettára 
cserélik) 

Álló képsor. 
Az alkotás legkisebb autonóm 

egysége: tartalma egyetlen mozgás-
egység: 
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Idas fekete térdharisnyában 
diáksapkában 
s folyton retteg 
hogy erről nehogy 
tudomást szerezzen 
a nagyra becsült Nikola tanár 
az apja 

S az álló képek megindulnak. 
Mozdul: 1. Grga Bajié, 2. Idas, 3. 
Tauber Zsolt, 4. és még sokan má-
sok. 

Lassan lemegy a Nap, s ablako-
úr mon át belopózik a sötét. 

Csönd és este. 

Komoly és zord tekintet ű  a szokottnál hosszabb hajjal 
a vasutasok nyári egyeruhájának 
fehér zubbonyában 
a kép gyűrott és szakadozott 
igazolványból kitépve 

iI. 

(Recenzióféle a könyvről) 

A napokban hagyta el a sajtót 
Slavko Matković  hatodik könyve. 
A szerző  fotográfiákat rak sorban 
elénk, versekbe foglalt képsort, s 
arra törekszik, hogy a .törtenetet a 
fénykép átlényegítésével (átverselé-
sével) mint egy dokumentumm űvé-
szetet láttássa. 

Versei, úgy érezzük, szenvtelen 
leírások, de törekvése, hogy úgy 
regisztráljon, mint a fenyképező-
gép lencséje: pontosan és hidegen. 
De ahogy a családi albumot fella-
pozó sem nézheti szenvtelenül a 
sorakozó képeket (életeket), úgy 
ezek a kimerevített valóság-pillana-
tok bennünk mozdulnak tovább. 

A kötet magán is viseli ezt az 
„abburnossgot" — hisz pontosan 
úgy tagozódik, ahogy egy családi 
fotóalbumban a képek sora. Ez a 
beállítás mint szerkezet, mint for-
ma egyúttal tartalma is a könyv-
nek. 

És ezzel a vonásával Matkovi ć  
voltaképpen a versírás olyan sajá-
tosságát vetíti ki, amelyet ő  maga 
a legfontosabbnak tart benne: a 
szavakból rótt képek anyagszerű-
ségét, amelyeknek a legközelebbi 
párhuzamait a képzőműveszetben 
(Matković  képzőművészetében is) 
kereshetjük. 

Nyelve leegyszerűsödik, költői 
képek helyett a köznapi élet képeit 
igyekszik megjeleníteni. Számára a 
megismerés látás is, a megismerés 
folyamata maga is felfedezni, szem-
lélni való. Mégis latormássá válik 
minden kép, hiába a „fénykép", 
egyfajta szürrealista rezgés tudato-
sodik bennünk, ahogyan Matkovi ć  
alakjait látjuk. 

Az érzékelés első  és teljes érte-
leniben a pontos megnevezést, je-
lenti nála; ezért lehetnek a tárgyak, 
alakok — szavak. Ez az érzékelés 
pedig abszolút személyes, a legsze-
mélyesebb valami, s így lesz a FO 
TÓBIOGRÁFIÁK életrajzi poétika, 
a létérzékelés verstana. A szerző  
, ;képein" keresztül érzékelteti, hogy 
személyes érzelmek, indulatok lát-
hatatlan hálójában áll; mégis igyek-
szik szenvtelen maradni, kiismer-
hetetlen módon körülkerekíteni, 
körbezárni a képen levő  tárgyakat, 
alakokat, s így lesznek a tárgyak, 
alakok, konkrét személyek a legva-
rázslatosabb ideává. 

A nagyapák története, tövises 
útja a maradékok tartozékává vált, 
s Matković  tolmácsolásában csön-
desen dereng a múlt hajnali házte-
tőink felett. 

(Az idézett versrészleteket Ga-
rai László fordította. Híd, 1979. 
március.) 
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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, siemlék4  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 eseményeiről 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 Művelődési 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 égy évre 240 dinár. 

Az Üzenet szerkesztősége 


