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JUHÁSZ ERZSÉBET 

KIVÉDHETETLENÜL 

„Apa, meglátod, minden jóra fordul." Úgy hallja felesége hangját, mint-
ha nem ugyanannál az asztalnál ülnének itt és most, hanem mintha 
mindez sok-sok évvel ezelőtt hangzott volna el, s ő  felidézné 'csupán. Csak 
az tűnik igazán valószínűnek e pillanatban is, mint élete oly megszámol-
hatatlanul sok pillanatában újra meg újra, hogy egyedül van, mélysége-
sen egyedül. 

Mint amikor annak idején Simi azon a bizonyos reggelen nem je-
lent meg az iskolában. Elsőtől kezdve egymás mellett ültek a prepában, 
egyforma volt a tanulmányi eredményük is, azaz Simi mégiscsak va-
lamivel jobb volt, mint ő, ha ez nem is látszott meg mindig az osztály-
zatain. Könnyebben tanult, jóval könaiyebben, mint ő . Igazi jófejű  gye- 
reik volt, ahogy mondani szokás. Egyforma szegények is voltak mind-
ketten, . szegénységüket azonban oly büszkén viselték, mint ahogy „a 
szebb jövő  ígéreteihez" illik az ilyen szépremény ű  időkben. Kézilab-
dacsapatukat az egész város ismerte, verhetetlenek voltak éveken át. 
Azaz főleg Simi volt verhetetlen, mert ő  volt a kapus; nem lehetett 
kijátszani, kivédett minden labdát. Mindketten a Bajai úton laktak, 
némi kerülővel mégis a Halasi úton át érkeztek az iskolába, s ugyan-
ezzel a kerülővel mentek hazafelé is. A Halasi út egyik mellékutcájában 
lakott Hámori Számi, Simi nagy szerelme, miatta volt a kerülő. Egész 
harmadikban csak bizonyos távolságról szeg ődtek Sáriék nyomába. Sári 
legjobb barátnője Seitz Médi volt, ők is elválaszthatatlanok voltak, mint 
Simi meg ő. Mindenki az osztályból úgy könyvelte el, hogy ő  Médibe 
szerelmes. S ő  Siani mellett, mintha kötelességének is érezte volna, 
hogy az legyen. Amikor azonban •.imit azon a bizonyos reggelen letar-
tóztatták, gondolni sem tudott többé a lányra. Alig bírta kivárni, hogy 
az első  óráról kicsöngessenek, eszeveszetten rohant az iskolaudvarra, 
hogy Sárit megkeresse, s elmondja neki,' hogy Simi, minden bizonnyal, 
nagy bajban van. đ  nem biztos benne, mégis nagyon fél. Tegnap este, 
tíz óra körül Simi bezörgetett hozzá, szemlátomást nagyon izgatott volt, 
s valahogy mégis annyira fegyelmezett, mint aki egyszeriben évekkel 
idősebb lett. 

— Valaki boaköpött, Karesz, le fognak csukni, meglátod. Az el őbb, 
úgy fél kilenc körül, ahogy megyek hazafelé, látom, jön felém egy b őr-
kabátos alak. Csak ketten voltunk az utcán. Jön, mint a vak, mint egy 
gép, egyenesen nekem, próbálok előle kitérni jobbra, próbálok balra, de 
az csak egyenest felém. Sose életemben nem láttam. Ha meg akar ve-
rekedni, hát megverekszünk, nem arról van szó, de mi köze hozzám, mi 
köze!? Alig egy lépés választotta el t őlem, amikor hirtelen megállt, ka-
lapját mélyen a szemébe húzta, mégis láttam, ahogy felém villant a te-
kintete. Ha nem bőszültem volna fel magam is kellőképpen, hát isten 
az atyám, megtántorodom a tekintetéb ől lövellő  gyűlölettől. — Tudjuk, 
hogy te is közéjük tartozol — sziszegte felém. — Tudjuk, és intézkedni 
fogunk — mondta, s a szája torz vigyorba rándult. — Dögölj meg! — iszi-
szegtem vissza, s a szívem hangosan lüktetett, szinte recsegett a rám 
szakadt tehetetlen megvetést ől és undortól. De ő  továbbra is ugyanazzal 
a torz vigyorral: — Ezt védd ki! Kapus! — s mint aki jól végezte dol-
gát, diadalmasan elmasírozott. 

— Ez egy közönséges őrült — mondtam én erre Sirninek, jobban 
mondva csak leheltem a szavakat, mert hang nemigen jött ki a torko-
mon. S mintha nem is állnék ott, Simivel szemben, fedett kapualjunkban, 
amelyet mindössze egy mocskos kis villanykörte gyér fénye világított 
meg, hanem a saját görcsbe rándult gyomrom állt volna ott helyettem, 
a fejem meg valahol messzi másutt. Mert képtelen voltam fölmérni a 
helyzetet, mintha nem is Simivel történt volna a hallott incidens, s nem 
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én volnék az, akihez bezörgetett, hogy elmondja. Nem éreztem a való-
szinűségét. Illetőleg csak azt éreztem. Mintha Simi meg én nem is lé-
teztünk volna, csak két levegő  után kapkodó anonim test, két görcsölő  
gyomor a parttalan fenyegetettségben. 

Nem őrült ez az alak, Karesz, ez nagyon is tudja, hogy mit alkar. 
Csak azt tudnám, kinek vagyok annyira útban, ki az, aki mindenáron 
be akar mártani?! 

Összezagyválod a dolgokat, Slmi — mondtam, azaz leheltem fe-
lé e szavakat. Vége van, az az ügy le van zárva. Ráment szegény Csilaj 
feje, de le van zárva, ne zagyváld össze a dolgokat! 

A háború után is azt hittük, vége van, s láthattad — súgta ő  
komoran, s a helyzethez képest szokatlanul higgadtan. 

Akkor is vége, ha mondom — emeltem fel végre én is a hangom, 
de benne nyoma sem volt higgaddtságnak, nagyon is ki lehetett bel őle 
hallani az elfojtott, segélykér ő  sikoltást. — Bákay is megmondta. 

— Bókay nem érti, ő  is be van rezelve. 
Erre nem volt mit mondani. Fél éve, hogy Csilajt letartóztatták. 

Bókay falfehéren támolygott be akkor reggel az osztályba: 
Fiúk! ,Köztünk is felütötte fejét az ellenség — kezdte, de ide-oda 

cikázó kétségbeesett tekintetén rögtön látszott: kapkodna f űhöz-fához, 
hogy • egy kevéske meggyőződést belevigyen a hangjába, de az oly fakó 
volt, mintha hamuszín arcának „zenei" mása lett volna. Bókay Tivadart 
még az algimnáziumból ismerték A háború idején a Szent Imre Fiúne-
velő  Intézet jeles paptanára volt. De nem nagy tudása, széles kör ű  mű-
veltsége miatt tisztelték őt, hanem mert igazi férfi volt a szemükben. 
H:a színész, minden bizonnyal Rudolf Válentino vetélytársa lett volna, 
ha ugyan ki nem üti a nyeregből, még mielőtt ,barrniiféle vetélkedésre sor 
kerülhetett volna. Az ő  szemükben Bákay Tivadar sohasem volt pap, így 
aztán nem sokat törődtek azzal, hogy nem sokkal a háború befejez ődése 
előtt kilépett a reverendából, s a preparandium tanáraiként kezdett ta-
nítani. itt is tisztelték, talán még jobban, mint annak idején, a Szent 
Imre Fiúnevelő  Intézetben, büszkék voltak rá, hogy ő  az osztályfőnökük, 
ugyanakkor magától értet ődő  természetességgel könyvelték el, hogy ne-
kik a stramm Bókay dukál is. Azon a bizonyos reggelen azonban, ami-
kor Bókay, éveket öregedve, hamuszín arccal betoppant osztályukba, 
minden a visszájára fordult. Egyszeriben álomnak t űnt az eltelt három 
év, ködlovagnak maga Bókay Tivadar, s ők maguk is valamiféle ködosz-
tály növendékeinek csupán. Osztályfőnökük azon a reggelen többször 
megpróbálta szavakba önteni, milyen cselekedetet követett el Edelényi 
Lajos, aki mindennek a tetejében els ő  tanulója volt az osztályuknak, s 
éppen őt vakította el az ellenség. Az ellenség, amely sose alszik ... Ér-
tetetlenül bámultak Bókayra, s csak azt érezték, hogy mint aki megbo-
londult, osztályfőnökük összevissza beszél. Mintha csak mély fekete sze-
me lett volna az egyetlen biztosíték, hogy valóban őt látják maguk előtt. 
Mély fekete szeme, mint a félelem izzó .gömbje, mintha minduntalan ki 
akart volna törni saját medréb ől, ki egész arcának megszokott kereté-
ből. Riadtan tapadt ez az izzó tekintet hol egyikük, hol másikuk arcára, 
mintha Bókay tőlük várt volna segítséget, hogy eligazodhasson a saját 
szavai között, amelyeket ő  maga sem értett éppúgy, mint őktöbbiek 
az osztályban. Aztán, mint aki egyszernbenIkijózanodott, fáradtan le-
gyintett. 

Fiúk — suttogta —, bízzunk istenben, nincs más megoldásunk. 
Az ezt követő, hetekig tartó zűrzavarban azonban sehogy sem adó-

dott alkalom e bizalom gyakorlására, minthogy b őrkabátosok egész se-
rege lepte el az iskolát, vége-hossza nem. volt a kihallgatásoknak arra 
vonatkozóan, hogy ki mit tud Edelényi Lajosról és „társairól". Senki se 
hitte komolyan, hogy Edelényi, azaz Csilaj bármilyen tekintetben is el-
lenség volna, ezt azonban, pontosan érezték idegrendszerük minden szá-
lával, még a legbizalmasabb beszélgetésekben sem szabad szóvá tenniük. 
Különösen Krombhalz esete után. Bókay azon a bizonyos reggelen, ami-
kor oly feltűnően nem• tudott eligazodni a saját szavai között, be sem 
fejezve, illetőleg meg sem kezdve az órát, leült e katedrához, hosszú, fi- 
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nem ujjai közé temette arcát, s kicsöngetésig ült igy egyfolytában, az 
osztály is hallgatott vele együtt, csak Krombholz Béla hadonászott vad 
tekintettel, némán, s ahányszor csak sikerült elkapnia valakinek a te-
kintetét, hatalmas lendülettel emelte öklét a mennyezet felé. Egész nap 
bent ültek a tanteremben, az igazgató hol az egyik, hol a másik b őr-
kabátossal toppant be az osztályba, hol gyanúba fogta mindannyiukat, 
hol pedig Edelényi Lajos rovására mindannyiukat felmentette, s ez így 
ment egész áldott délelőtt. Egy alkalommal, amikor épp Edelényi jóvá-
tehetetlen bűnének ecsetelésével zárult a feddés, s az igazgató, szemlá-
tomást megkönnyebbülve távozott a soros b őrkabátossal, Krombholz 
Béla nem bírta tovább a némaságot, kiugrott padjából, öklét, mint ki-
lőtt nyilat a távozók irányába lendítette, s elkiabálta magát: 

— Ezek tiszta gyagyák! Majd épp a Csilaj! Majd épp ő  aknázza alá 
nekik az országot! 

Másnap reggel körözvény adta hírül az egész iskolának: Kromb-
holz Béla eltávolíttatott a spreparandiumból, s ezzel egyidej űleg az ország 
valamennyi ilyen intézményéből egyszer s mindenkorra kitilttatott. Hogy 
hogyan jutott az illetékesek fülébe Krombholz Béla fenti két mondata, 
sohasem tudták meg. De attól kezdve mindenki mindenki szemében gya-
nússá lett, s ekkor már nemcsak Krombholz beköpését illet ően. Mint 
mindig, amikor a gyanú feltámad: gyanús vált mindenki mindenért, és 
végképp megbélyegeztetett most mar Edelényi Lajos, alias. Csilaj is. 

Mindez még harmadikban történt. Mire a negyedik osztályba be-
iratkoztak, a fejük fölül lassan elmúló viharral együtt a gyanú árnyéka 
is elvonult. A lányokat, Hámori Sárit és Seitz Médit már nem tisztes 
távolságból követték Sietni meg ő, hanem négyesben andalogták végig a 
hosszú Halasi utat, s amikor útjaik elváltak, és Simi jobbra kanyarodott 
Sárival, ő  is kötelezően hazakísérte Médit. Alig néhány hónappal kés őbb 
úgy gondolt vissza ezekre a kora délutáni andalgásokra, mint a paradi-
csomra, ahonnan ő  immár végérvényesen kiűzetett. Újra meg újra fel-
idéződött benne a láz, mely kiváltképp akkor kerítette hatalmába, ami-
kor Simi és -Sári elkanyarodtak, s ők Médivel kettesben folytatták útju-
kat. Úgy érezte magát ilyenkor, mint aki felsült az els ő  erős nyári nap-
sütésben, még a bőre is éppúgy belefájdult a legapróbb mozdulatába is, 
arca és egész teste is éppúgy tüzelt, kótyagos fejjel vánszorgott, mint aki 
belerokkant valamely nehéz teher cipelésébe, holott csak boldog volt, 
súlyosan, már-már elviselhetetlenül boldog. Mindez annyira átitatta egész 
valóját, s oly erőteljesen áradt belőle, hogy nem csoda, Médi még akkor 
is így érezte, hogy ő  belé szerelmes, amikor ő  már réges-rég rádöbbent 
az igazságra. Utólag, hosszú évek múltán, s máig is, úgy sejlenek fel 
benne e bársonyos őszi délutánok andalgásai, mint életének els ő  s egyben 
utolsó boldog korszaka, amikor megadatott, hogy a ránehezed ő  boldog-
ság súlyát oly könnyedén viselje, mit sem ttudba forrásáról sem, s észre 
sem véve, hogy öntudatlan, hamvas szerelmének sugárzása a másik lányt 
is fénykörébe vonja, ahogy minden mást is: az utca porát, a mohos 
kerítéseket, a sárguló akácokat. Észre sem véve, hogy Sári b űvkörében 
lebeg könnyű  léggömbként egész lénye még akkor is, amikor elválnak 
egymástól, sőt messze azon túl is, hogy Médit, kötelez ően, hazakísérte. 

Azon a bizonyos napon, amikor Simi nem jelent meg 'az iskolában, 
fogvacogva s mégis lázasan várta a tanítás végét, hogy a hazafelé ve-
zető  úton végre részletesen elmondhassa Sárinak mindazt, "amit magától 
Simitől hallott. Ő  is, s vele együtt Médi .is hazakísérte ekkor a lányt, 
sőt heteken át kísérgették. Amikor kettesben maradtak Médivel, ő  egy-
szeriben elszótlanodott, amit a lány kitartóan az ő  barátja iránti aggo-
dalmával magyarázott. 

-- Meglátod, minden jóra fordul — vigasztalgatta odaadó kedvesség-
gel hangjában, miközben az ő  bensejében nőttön nőtt a kétségbeesés s 
vele együtt 'az önvád. Hiábaforgatta magában a történteket, se igazolást, 
se fölmentést nnexm tudott önmaga számára kieszelni. Simi 'a legjobb ba-
rátja, Simit lecsukták, igazságtalanul. Nem tehet érte a lehetséges együtt-
érzésen kívül semmit. S ez eddig, bármennyire is gyötrelmes, mégiscsak 
tisztán végiggondolható. A többi azonban!? Az, hogy Sári után vágyódik 

5  



minden pillanatban, még álmában is, hogy lázas képzeletében ujjai a 
lány testén vándorolnak szüntelenül, s mintha életet adó anyacsecs volna, 
ajkaira tapadó szájjal ringatja magát álomba minden éjszaka, szerelmi 
képzelgéseinek lázától és hidegleléseit ől holtfáradtan és csatakosan. 

A barátja „vérlázítóan igazságtalan" letartóztatását követ ő  hetekben 
hármasban hazafelé menet ennek az igazságtalanságnak a legapróbb rész-
leteit is megtárgyalták, s őt számba vették minden messzebbre utaló vo-
natkozását is, egymást túllicitálva megállapításaik és következtetések 
végső  elkeseredettségében és lesújtottságában. Elegend ő  volt azonban 
az első  alkalmat bevárniuk, amikor kettesben maradtak Sárival, s kü-
lözí.ösrnód egyiul tük se még csak meg sem kisérelte szóba hozni a hetek 
óta felháborodottan és kétségbeesetten tárgyalt témát. Ahogy önmagán, 
Sárin is azonnal észrevette azt a bels ő  ritmusváltást, a boldogság 
súlyától való elnehezedést, amit ő  már oly jól ismert régebbről. Mind-
ketten hallgattak egész úton, mintha felsőbb parancsra tennék. S talán 
valóban felsőbb hatalom parancsszavára történik az ilyesmi, csak é_ p 
semmilyen e világi hatalomhoz nem hasonlítható, ahogy az a zokszó nél-
küli engedelmesség sem, ahogyan egy bárány szelídségével és megadásá-
val, az áldozat elemétől mégis üdvözülten, kés alá tartja az ember a nya-
kát. Úgy tűnt, amikor Sáriék kapujához értek, mintha egész id ő  alatt 
egy helyben álltak volna mozdulatlanul_ s házastul, akácostul az út ha-
ladt volna el mellettük szórakozofitan és imbolyogva. S attól kezdve 
aztán, .iha kettesben voltak, ha nem, ha együtt voltak, ha nem; nem moz-
dul`t semmi; egyetlen, minden történést és mozdulatot kiszorító bódu-
latban álltak görnyedten, szomorúan és mégis boldogan, egymás ham-
vas ígéreteként, delejes sugárzásában, sz űzen s ártatlanul még, s máris 
édes kárhozatban. 

Simi letartóztatása nem járt már akkora z űrzavarral, mint Gsilajé 
annak idején. A döbbenet és .a félelem Újra er őt vett ugyan az osztályon, 
sőt az egész iskolán is, a b őrkabáttasak azonban mindössze egyszer mu-
tatkoztak, s aztán, mintha a föld nyelte volna el őket, soha többé. Mind-
ez ijesztően hasonlított azokra a bombákra, amelyek a béke kikiáltása 
utáni boldog örömünnepet követően robbantak, amikor az agyat és a 
szívet egyetlen fullasztó görcsbe rándítja össze a tovább már nem ki-
tartható és elviselhető  félelem. Szilveszter estéjén megeredt a hó, s mire 
beköszöntött az új esztendő , mint a kegyelmes fele1kés puha leple, szűrt 
fényű , tompa ragyogásba vonta a várost, s mintha az egész világot is. 
Ezen a fehérbe borult éjszakán Médi is pontosan tudta már, hogy hiába 
hitte, minden jóra fordul. Megkönnyebbülten nézte a hótól vastagodó 
háztetőket, s • nem bánta volna, ha e hóesésnek soha többé' vége nem 
szakad már: temesse el, temesse be örökre ábrándjainak fájdalmas szé-
gyenét. 

Nem sokkal az új esztendő  beköszöntése előtt, ínár Sötétedés után, 
Sáriéktól hazajövet két fura alakot látott közeledni a néptelen utcán. 
Az egyikük aránytalanul vékony volt és magas, s mint aki a magaslati 
levegőtől szédül, feje tehetetlenül himbálódzott a nyakán, mint egy meg-
lazult szélkakas valamely kémény tetején, a másik jóval alacsonyabb 
volt, széles vállú és köpcös. Egykett őre megismerte őket, a langaléta 
Rubus volt, a köpcöst Hokszának hívták, hírhedt kültelki vereked ők 
mindketten. Sitmin keresztül ismerte őket, s hogy barátja honnan, talán 
maga sem tudta, tény, hogy minden kézilabda-mérk őzésen ott voltak, 
ha Simi védett, s jaj volt annak, aki nem neki szurkolta végig a 
meccset. 

Amint közelebb értek hozzá, érezhet ően lelassítatták lépteiket, je-
lezve, hogy — legalábbis egyel őre -- nem ellenségként kívánnak tárgyalni 
vele. Amikor egészen közel értek egymáshoz, mindhárman megálltak, s 
Rubus és Hoksza halálos komolysággal végigmérte őt tetőtől talpig. 

— I.dehalllgass, Karesz -- szólalt meg végre Hoksza,• —, csak annyit 
mondok: kussolj a Simi nőjétől, különben látod ezt? — s megvillantotta 
az ujjaira húzott, fémes csillanású bokszert. 

Nem lepte meg, ami történt. Tulajdonképpen számított rá kezdett ől 
fogva, maga sem tudta, miért. Nem volt amit rrróndania, némán végigmér- 
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te őket viszonzásul ő  is, s nyugodtan tovább lépett. Ismerte ezeket a 
fiúkat annyira, hogy szinte biztosra vegye, ez alkalommal nem fogják 
megütni. Azok közé tartoztak, akik a betyárbecsület jelszavával osztogat-
ták súlyos ütéseiket, abban a szent meggy őződésben, hógy az ütések, 
rúgások és pofonok özöne el őbb-utóbb rendet teremt majd a megzava-
rodott, örökösen vesztét érző  'világban. A tettlegességre Szilveszter esté-
jén került sor. A prepában teadélutánnal egybekötött táncmulatság volt, 
este nyolcórai kötelező  befejezéssel. Sári meg ő  ugyanabban a mozdít-
hatatlan bűvöletben andalogtak hazafelé a s űrű  hóesésben, mint már 
hetek óta naponta, s egy árva szót sem szóltak, mert mit is mondhattak 
volna. Azt semmiképp, hogy minden jóra fordul, mert mindennél er ő-
sebben érezték árulásuk súlyos terhének mélyén e kivédhetetlen szere-
lem rontásának kimondhatatlan érdességét. Amikor Sáriék utcájába be-
kanyarodtak, ő  rögtön észrevette a távolban Rubust és Hokszát, s azzal 
is rögtön tisztában volt, hogy kegyetlenül meg fogják verni. Egyedül 
azt kívánta, szinte szuggerálta, maga sem tudván, kinek, hogy a lánynak 
ne kelljen látnia á történendőket. 

Menjél be — súgta a fülébe szemlátomást izgatottan és kapkodva, 
amikor a kapujukhoz értek, Sári azonban, bár egy árva szót sem ej-
tettek a dologról, éppúgy tudta, hogy mai van készül őben, mint ő. Lassan 
ráemelte tekintetét, melyb ől mélységes szomorúság áradt e pillanatban, 
ugyanakkor valami konok elszántság is. Rubus és Hoksza, akik ott kö-
röztek eddig Sariék háza előtt, most, hogy azt kellett tapasztalniuk, hogy 
a 'lány, nemhogy beszaladna, sikoltana, de meg sem mozdul ott a kt;• 

pub.an, szemlátomást elbizonytalanodtak. Erre igazán nem számítottak. 
Hoksza már-már el is sziszegte magát: 

A nő  itt marad, ennyi neki is dukál. Ha pisszenni merészel, be-
tömöm a száját! 

A lány azonban mozdulatlanul állt a sűrű  hóesésben, miközben ő  
odalépett Hokszához, s a következ ő  pillanatban vadul ütlegelni kezdték 
egymást. Sárinak úgy tűnt, sohasem fog véget érni a tompán zuhogó 
ütések ütemes egymásutánja ebben a végs ő  kifehéredéssel fenyegető  
világvégi éjszakában. Jóval később vidám szilveszteri társaság fordult 
be a 'sarkon, s ekkor Rubus és Hoksza egy szempillantás alatt eliszkoltak 
az ellenkező  irányba, Sári pedig rögtön mellette termett, és behúzta őt 
a házba. Neki vastagon fölrepedt a szája több helyen is, és. bal szeme 
alatt egészen a húsába vágott Hoksza éles ;bokszere, s mégsem ez fájt 
most neki (ez a fájdalom szinte még jól is esett), ahogy végigfeküdt a 
lány fodroktól habos hófehér ágyán, hanem mindaz, amit végérvényesen 
maga mögött tudott immár. Egy érett férfi gyakorlottságával húzta ma-
ga mellé az ágyra a lányt, gyöngéden kivetk őztetve ruháiból ujjaival vé-
gi.gb.arangolta testének minden porcikáját. Szája újra meg újra a lány 
ajkaira tapadt, mint egyetlen biztos pontra, mint éltet adó anyatejet 
szívta magába ízét, belehelve illatát, s egész, kimondhatatlanul fontos 
lényét. Megérezve a lány fájón megvonagló ölét, maga is fájdalmas vo-
naglásban, egész, elviselhetetlenül megnövekedett valójában zuhanni kez-
dett. Mint aki egy mélységes mély kút fenekére süllyedt, ahonnan nincs 
többé menekülés, árvának érezte magát és :kifosztottnak. Mint aki ez-
után már csak idegen tűzhelyek melegéért koldulhat, mert a sajátját, 
.mint minden férfi: jóvátehetetlenül elherdálta. Semmi sem fordulhat 
most már soha jóra — villant az eszébe szegény, ábrándjaiban megcsú-
folt Médi szavajárásának cáfolata. 

'Még néhány perc, s egy új esztendő  veszi kezdetét. Kibámult a 
hófehér éjszakába, szorosan magához ölelte Sárit, ;s miközben a felrepedt 
ajkaiból szivárgó vért nyalogatta, érezte, világok választják e1 a lánytól 

akibe, mint izzó kútba, úgy zuhant bele az imént egész valója, s hogy 
hányszor, de hányszor kell ezután már mindig vérig fölsebz ődnie, majd 
a feje búbjáig elmerülnie e forró mélységben, hogy miel őtt újra kifoszt-
tatna, néhány önfeledt pillanatra ne tudja, milyen jóvátehetetlenül egye-
dül van a világon, hogy kivédhetetlenül, megmásíthatatlanul azzá lett 
most már, ami minden emberfia: magára maradott árva. 
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BRASNYÓ ISTVÁN 

MARGÓ 

Velem született tehetségtelenségemmel, 
ezzel a fakolonccal 
kutya legyek! 
Honnan nőtt platinafogam, 
ó, honnan nőtt platinafogam, 
ha nem erről kezdek majd harapni, 
ha nem ez lesz az én kenyerem 
és nem ez a kalácsom. 
Gubózva a szélverés orsó jóba, 
szunnyadozva a szélcsendben, 
erre hajtom majd a fejemet, 
a galambszárnyra, 
Jakab, a görényvadász és újságolvasó, 
én, a jártas és nyertes, 
a szemfüles kicsi sógor, 
flandriai deszkahasogató! 
Haladok a csontodban, akár a szú, 
a jeget viszem, hímzem a fagyot, 
túlvilági kézm űves, gyökerem a pokolban. 
A hihitetlent vagy a lehetetlent 
ki más f űzi a holnapi láncra, 
kórságos fajta, én foglak okítani. 
A szántók, ugye, a szántók, 
meg a kaszálók a partoldalban, 
meg a sík, meg a távlat, 
a csizmaszár nyikorgása ünnepnapon, 
meg a meztelenség, míg pofon nem csapott. 
Ezt is, meg azt is, meg amazt, 
meg kutat, meg falat, meg deszkavályút, 
aztán a koponyát, amiből verebek isznak, 
csakhogy ezt már aligha számítják. 
De ha egyszer nem erről harapok, 
merről eszem meg majd a libafejet, 
merről hintem a vérre a homokot, 
hogyan mászok be az arénába? 
Amit mutatnak vagy legfeleljebb amit nem mutatnak, 
és egyszerre üresebb, mint a margó, 
a ragacsos eső, ami Rimbaud arcát veri, 
és a huzatban az örökmécs elalszik, 
ahogy növekedésnek indul a székláb. 
Mindnek a nyakára hágva, 
mindent feltéve ugyanarra a lapra, 
majd én meggyökerezek itt, 
majd elábrándozok a malomk ő  égbolt alatt, 
igyekszem belet érni a szürke b őrömbe, 
majd verem én ezt a hideg vasat, 
majd kolompol még ez meg az a fülemben, 
majd vacog még a fogam. 
Csak ezt el őbb még összehajtjuk. 
Csak ezt még el őbb a helyére tesszük. 
Ebből még kibújunk, amabba meg bele. 
Innen elveszünk, ahhoz meg hozzáadunk. 
Tükröt keresünk, még belevicsorítunk. 
Kezet már nem fogunk. Sietünk. 
Befelé a batyuba. 
Fejest a papírzsákba. 
Sok jó elfér kis helyen. 
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FENYVESI OTTÓ 

BŰN ÖS ÁLOM 

Rajtakaptak, hogy lopod a vadalmákat a kertben. 
Azt mondják, ez egyike a legsúlyosabb b űntetteknek. 
Rajtakaptak, hogy titokban az északi eget néztem, 
valami távoli tiltott csillagokat figyeltem. 
Azt parancsolták: hallgassak harminckét napig, 
hogy minél s űrűbben gondoljak a szivattyúkra. 
Rajtakaptak, hogy elaludtam és nem álmodtam 
semmi b űnös álmot. 
Asszony, hallom, ki űztek bennünket a paradicsomból. 
Ne törődj azzal, mit beszélnek! 
Fogd a szennyest és húzd el a csíkot! 
Ki tudja, holnap mely isteni kegyesség fogad be. 
Szedj almát jócskán, rejtsd a kebledbe, 
ne törődj a kígyóval, a verssel. 
Melletted fekszem, vagy már máglyán égetnének? 
Tengert láttam, de a hullámokra nem emlékszem. 
Mikor támadhatja meg az embert a sas? 
Amikor alszik és a sasról álmodik. 

* 

valamelyik nap sokáig sétáltam 
egy nagy kockás 
egy nagy kockás perzsa szörnyetegen 
valamelyik nap nehogy elfelejtsem 
megyek én 
én mint én-te- ő-mi-ti- ők 
egyes szám első  személy kijelent őben 
ujjat húztam a sorssal az utca hűvös oldalán 
fekete disznób őr táskát lóbálva 
miközben egy hatalmas félhold alakúra 
szopott LSD tabletta robogott el mellettem 
pilota szeretett volna lenni gyermekkorában 
én szeretnék lenni itt és most 
legkésőbb holnap reggel 
ingemről a pálmafák bőröm alá húzódtak 
s viszem én fejemet disznób őr aktatáskában 
valamelyik nap az utca bal oldalán 
valamit ünnepeltünk 
valaki idősebb lett 
egy nagy kockás szörnyetegen trappolok 
fejem a táskában 
nehogy elfelejtsem 
holnap szeretném lerajzolni anyukámat 
ahogy moholnál átússza a tiszát 

Nekünk megvan a magunk baja. 
Hagyjon bennünket békén! 
Mi túlságosan érzékenyek vagyunk, 
okosak, sziporkázók. 
Nekünk van tudományos akadémiánk. 
Nekünk vannak könyveink, panaszaink, 
megoldatlan problémáink, kedves örömeink, 
projektumaink és sikereink is vannak. 
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Általában és a nőknél. 
Tévedni emberi dolog és erre büszkék vagyunk. 
Családunk van. Postásunk, fürdőszobánk, 
vívmányaink. fogunk és kötelességünk 
elégedettnek lenni. Családi körben, a barátokkal. 
Hangulatvilágítás, halk zeneszó, szúnyogháló. 
Meghitt biztonság, kényelem. Kontracepció. 
Mindent a maga idejében! 

(hajnalonta a sérült madarak önkioldó világkékben 
kilövellt tüzes parfümkövecskékkel 
üszkös parfüanrudacskáklcaZ 
hangsúlyfinom reteszek köpnek 
a tenger felől szokatlanul éles csattanás 
kikeményített visszahajló önmagukba hullott 
petefészkek fájdalomra képtelen 
törmelékek CLIMAX BLUES BAND 
már egyszerre sír mind 
belefeledkezve a teherbe ejtett holnapokon) 

HAGYJON!!! NE PROVOKÁLJON!!! 
Neménvoltam! Énakkoraludtam! Betegekvoltakagyerekek! 
Nem tudok semmit a nicaraguai polgárháborúról;  
az új törvénytervezetekr ől, a határozatokról, 
az elnökség elnökeinek kinevezésér ő l, 
az átigazolásokról, az új könyvekr ő l. 
Nem tudom, miért nem építenek több lakást 
és hogy miért növekszik a munkanélküliek száma. 
Nem érdekelnek a grafikonok, a formális pályázatok, 
a drágítások, a hiánycikkek, az életszínvonal, 
a külföldi kölcsönzök, az új adópolitika. 
A sajátos válaszként felbukkanó lét-dialektusok. 

VERS, LÉGY GYÁRKÉMÉNY!!! 
NAFTAlel őhely 
légkalapács, földgyalu, hernyótalp 
esztergapad, kenőolaj, centrifuga 
akkumulátor-cella, konzervnyitó 
colstock, munkászubbony, cejgpantalló 
büdös harisnya 

VERS, LÉGY SZENNYEZETT!!! 
1 VERS, LÉGY FIZIKAI munka 

sörösüveg, magyar nóta 
turbulencia, vulkanikus villanytelep • 
valóságfinomító, kéj-gyönyör 
zsigerek vesék gubanca 

A bágyatag katarzisek korát, a középszer űség idejét  
éljük. A manierizmus idejét. Testünkbe lerakódnak az  

eperfaoltványok, a piszok átüt a körömlakkon.  

A kompromisszumok ideje ez. Mindennapi szükségletek  

és planetáris víziók fonnyasztják látásunk.  
Micsoda kancsal ködlámpák, micsoda  

neoprimitív barokk fesztivál .  

A város és a szül őföld.  
Indiferensen.  

~ 

ez a vers a mi nagy reménységünk  

eljutott az európa-bajnokságra  

jövőre talán az olimpiára is kijut  
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különleges adottságai vannak  
jól adogat, ját fut  
elrugaszkodása kit űnő  
teherbírása remek, állóképessége kifogástalan  
a súlya ideális, félnehéz, egészséges  
magaviselete példás, munkás-paraszt származék  
ízlése megfelel ő, sokoldalú egyéniség  
önbizalma megalapozott  
libidó rendjén, látása-hallása normális  
szív balra, szervei épek  
allergiás túlérzékenység nincs  
kifejez őereje szubtilis  
érzelmi világa kiegyensúlyozott  
bioritmusa rendes, káros szenvedélyekt ől mentes  
ritmus- és id őérzéke kifinomult  
eszmei-politikai magatartása kielégít ő,  
büntetlen el őéletű, angazsált, megbízható  
kissé visszahúzódó, szorgalmas  
remekül hajrázik  
a célegyenesben  ellenállhatatlan 
csúcstormája id őzítve  
~ 

Mivél lesz mind e zaj?  

Mivé lesz mind e meghurcolt pirkadat?  
Mivé lesz?  
A többit és egy ,darab kolbászt  
celofánba csomagoltam,  
igazság szerint egyetlen hosszú  
kaland volt.  
Semmi több.  
Lecsüngő  jéggel bélelt évszakok.  
Már senki sem vár bennünket.  
Mivélesz mind e zaj?  
Mivé?  

Milan Vidovi ć, a Tartományi Képvisel őház Községek Tanácsának elnöke  
és Urbán János író méltatta Kosztolányi Dezső  munkásságának jelent őségét  
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KONTRA FERENC 

JANUÁRI MEMENTÓ 

fehér madarak gyülekeznek az ég alján 
a felmetszett rügyekb ől tavasz szivárog 
megfagy 
kisfiam a mesék opálhegyein hiába kereslek 
hosszú történetek választanak el bennünket 
szemed kék marad mint a tengermély üvegdísze 
imbolygó foszforfény 
kisfiam visszhangzó árkok beomló mélyén 
fel sem repült pillangó vagy 
szárnyaidról leoldódnak az ezüstszemcsék 
roppan a jég a tócsák fölött 
mögöttünk újra fehérbe öltözik az árnyék 
monoton útján csendben halad a menet 
lehullnak a hóra az erővel nyíltatott 
korai tulipánok és sápadt nárciszok 
kisfiam a tenger süllyed ő  sziklái fölött 
egy kettészakadó felh ő  zuhanása vagy 
repülésed a vakító mez őn suhan előre 
frissen gyalult deszkák közé zárva 
arcodon a hó többé nem olvad el 
kisfiam vízbe merül ő  kavics lettél 
átázva sodródó papírhajón 
körbejár a tükörhátú éjbogár 
csillag maradsz fény nélkül 
tűzbe hívnak a jégmadarak 
varázsló segíts 
hittem a papnak 
gyűrte a pénzem 
varázsló mikor jössz 
a világot lángokban ítélni 
piké dala szállt 
élő  voltam 
nem tudtam mit jelenthet 
fehér temet őben egy fekete ember 
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KOPECZKY LÁSZLÓ 

TOTŐ  

A parkban, a szemközti padon, árnyékban egy férfi ül. Arca mozdulatlan, 
mellette egy csokor virág a napon. ' 

Időről időre az órájára néz, ilyenkor mintha csalódás suhanna át 
az arcán. 

„Nem múlik az idő !" — mormolom én is nyűgösen. 
Többször elfogott már a kísértés, hogy felpattanok és elsüvítek va-

lamilyen irányba, de most már kíváncsivá tett: kit vár? 

Milyen nőt lehetne hozzáképzelni ehhez a rideg és bazaltkemény 
jelenséghez. 

Magas sarkú cipőben botladozó félénk teremtés, veresesbe oldódó 
barna kóc-tengerrel, amely olykor az orra hegyét súrolja. Félig nyitott 
száj, ki-kivillanó fogak, mentaillatú lehelet, kockás szoknya, nevetségesen 
piciny retikül... 

Késtem? 
A férfi nem válaszol. 

Várni kellett a buszra. 
Én taxin jöttem! 

Itt a beszélgetés elakad. (Szerencsére, mert már a fantáziám leblok-
kolt!) 

Veréb ugrándozik el előtte. Száraz mozdulattal elhessenti. 
Ez megindítja képzeletemet. 

Amíg itt üldögéltem magamban, végiggondoltam a kett őnk dol-
gát. 

És] 

Mi nem illünk egymáshoz! 
És ezt most mondja, miután... 

A férfi térdére csap. 
Felnőttek vagyunk mindketten!... Szabad akaratból jött fel 

hozzám. 
Én tényleg azt hittem, hogy a japán metszeteit akarja megmutatni. 
Ugyan-ugyan! 

Kezd elönteni a düh, mindjárt odamegyek és rárivallok: „Ide fi-
gyeljen, maga idióta! Addig furfangoskodik, míg ki nem szúr egy vén, 
rozzant boszorkányt műmellekkel... Láttam én már egy pár nagyokost 
elsüllyedni!" 

... de arra is kíváncsi vagyok, mit válaszol ilyenkor a kijátszott, cser-
benhagyott áldozat. 

Az apró retikül legaljáról — borzasztó mi minden van még egy 
ilyen pici helyen is! — hímzett zsebkend ő t vesz el ő, felitatja szeme sarkát. 
(A zsebkend ő  megkékül.) 

Én már felmondtam a munkahelyemen is .. . 
— Ezzel a karcsú termettel nem lesz nehéz újra elhelyezkedni! 
Most nézem meg tüzetesebben a n őt. Csakugyan! Egy pille! Ha idom-

talan cipellőit lerúgná, pehelyként lebegne tíz centivel a talaj felett. 
(Szaladj utána, te hólyag!) 
Ezt már azután mondom, hogy a lány sarkon fordult és elindult az 

állomás felé. 
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Várjon! — kiált utána a férfi. — Ezt a virágot magának hoztam! 
A lány megfordul, arcán ezüst csíkok — a leszivárgó könnyek útja —, 

hátraveti a göndör kócot. Most látom csak, hogy ibolyakék szeme van 
és abban villám szikrázik. 

A férfi elébe vág: 
Ne mondjon semmit! A harag most elvakítja... Ha tudná, meny-

nyit gyötrődtem, míg eldöntöttem: nem találkozhatunk többet ... Meg 
kell hogy értsen! 

Gyűlölöm! , 
Néhány lépést tesz, visszafordul: 

És a szegfű t is! 
Téved! 
Nem szegf ű? 
De igen ... Abban téved, hogy gy űlöl engem. Van magának fogal-

ma arról: mibe kerül ma egy szál szegfű?! 
Elröhögöm magam .. 
A férfi rám néz. 
Zavartan fordítom el a fejem. 
Hát igen ... A képzeletem ma egy kissé nyavalygós. („Csupa könny 

a padon!”) 
És ehhez a kőből faragott karakterhez nem is illene effajta szenvelgés. 
Inkább lehetne a várt személy talán egy kövérkés kislány, aki a közeli 

zeneiskola kapuján szuszog ki ormótlan csellótokkal. 
Itt vagyok, apa! 
Mi a frászt csináltál eddig? 
Nyilvános óra volt. 
Tudom. 
Te is ott lehettél volna. 
Az ördögbe is, tudod jól, hogy nem szeretem az efféle nyekergést. 

= Akkor miért írattál zeneiskolába? 
A Nóra hegedülni tanul, pedig nekik csak két kapa sz őlőjük van! 

Kuncognom kéne, de már röhögtem az imént, még felfigyel rám. 
Hogy sikerült a fellépésed? 

Csend. 
Kérdeztem valamit! 
Kétszer melléhúztam ... A tanárn ő  úgy sziszegett, mint egy kob-

ra ... — Felcsillan a tekintete: — A virágot nekem hoztad? 
A zord atya felegyenesedik, felkapja a virágot és belevágja a pad 

mellett lev ő  szemeteskosárba. 
Virágot az kap, aki a Hajdinát hiba nélkül játssza! 

S itt gyorsan félbe kell szakítanom a ~képzelgést, mert megérkezett 
a valós személy. 

Tetőtől talpig feketében van, még a zsebkend ője is gyászkeretes. 
Szemhéjai veresek a sok sírástól. 

Gyűrött csomagolópapírból gyászszalagot hajtogat ki, majd a férfi 
hajtókájára tűzi gombostűvel. 

MINDEN VILAGOS! 
Már tudom, mitől. ilyen kőkemény az arca! 
Nem a szerelmétől búcsúzik, sem dédelgetett álma, melyet gyermeke 

által akart valóra váltani, oszlik füstté-köddé, hanem — az anyósát te-
meti, és ... 

... és nem akarja, hogy az arcán lássék: bánkódik vagy örül. 

14  



KÉZFOGÁS OK  

SLAVKO MATKOVIC 

GRGA BAJIĆ * 

A KÉPESLAP NAGYSÁGÚ 
LÉGYPISZOKKAL 
KOSSZAL ÉS IRKAFIRKÁVAL TELI FOTÓN 
EGY OSZTRÁK-MAGYAR LÖVÉSZÁROK VALAHOL GALICIÁBAN 
CSORDULTIG RETTEGÉSSEL 

.PENÉSSZEL ÉS NYIRKOSSÁGGAL 
HELLYEL-KÖZZEL MESZELT 
ÖSSZEFRÖCSKÖLVE TELJESEN EMBERI VÉRREL. 

AZ ÁROKBAN KÖZÖNYÖS TEKINTETTEL 
NAGYAPÁM GRGA BAJIÓ ÁLL 
FÉNYKÉPEZKEDIK AZ UTÓKOR ÉS E KÖLTEMÉNY RÉSZÉRE. 

(VIGYÁZZÁLLÁS 
SARKOK ÖSSZE 
FISEKLIK MEGTÖLTVE 
MUNDÉR BEGOMBOLVA 
PUSKA LÁBHOZ. 
A SZEME ZAVAROS 
A FÜSTT ŐL 
BÁNATTÓL 
ÉS SÁRGA GALÍCIAI SZÉLT ŐL.) 

A PUSKÁN 
HOSSZÚ ÉLES BAJONETT 
FENYEGET ŐEN HASÍTJA A TERET 
VELE • SZOLDÁT GRGA BAJIÖ 
AZ ÉN NAGYAPÁM 
SZALONNÁT ÉS KENYERET SZEL 
EMBERI BELEKET ONT 
ÉS BIRKÁKAT ÖLDÖS A HEGYEN 
AZ EZREDINTENDANTÚRÁN. 
(MINDEZ NEM LÁTSZIK A FOTOGRÁFIÁN.) 

CZIZMÁI SZAKADTAK 
BEMOCSKOLVA ÜRÜLÉKKEL AGYAGGAL ÉS VÉRREL 
BAL OLDALON 
A FOTOGRÁFIA LEGSZÉLÉN 
NYITOTT MUNÍCIÓS LÁDA 
BENNE VÖRÖSRÉZ TÖLTÉNYEK VILLOGNAK 
ÉS VÉRES KÖTÉSEK 
GOMOLYAGJA RAGAD. 

MÖGÖTTE 
BALJÓSLATÚAN TÁTONG AZ ÓVÓHELY NYÍLÁSA 
TITOKZATOS ÉS MEGMAGYARÁZHATATLAN 
MELY FÖLÖTT EGY DARAB 
VALÓDI HÁZI KÖTÉSÚ CSIPKE FÜGG. 
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GRGA MUNDÉRJA BAL ZSEBÉBEN  

FEHÉR NYÚLLÁBAT HORD •  

VASUTASÓRÁT•  

ÉS EGY APRÓ FÉNYKÉPET FELESÉGÉR ŐL ANKÁRÓL  

A NAGYANYÁMRÓL.  

MIKOR LEISSZA MAGÁT  

TOROKHANGON ÉNEKLI  

(PAJTÁSÁVAL  

MA ČKOVI Ć  BELA TAVANKÚTI FÖLDIVEL)  

A RÉGI SZÁLLÁSI  

„ANCSA -- PANCSÁT..."  

OLYAN HANGOSAN  

HOGY NÓTÁVAL VÁLASZOLNAK NEKI  

AZ OROSZ FUTÓÁROKBÓL A BAKÁK.  

(MINDEZ NEM LÁTSZIK A FOTOGRÁFIÁN.)  

A FOTOGRÁFIA MÁSIK OLDALÁN  

TINTACERUZÁVAL RÓTT'  

OLVASHATATLAN ÜDVÖZLETEK  

ÉS POSTAI PECSÉT  

MELYEN EZ ÁLL:  

TÁBORI POSTAHIVATAL  

917. MAJ. 20.  
B. 632 B.  

Az író egykori iskolájának tanulói vállalták a szobor gondozását 
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GRGA BAJIĆ  Ii. 

GRGA BAJI Ć  
A HAVAS OROSZ SZTYEPP 
HALOVÁNY FÉNYKÉPÉSZETI KULISSZÁJA EL ŐTT ÁLL 
MELLETTE 
MÉG KÉT ISMERETLEN EMBER 
FOLTOZOTT RUBÁSKÁBAN 
CIPŐ  NÉLKÜL 
KATONAI KAPCÁBA ÉS RONGYOKBA 
BURKOLT VÁLJENKÁBAN. 
GRGA 
BOROSTÁS LEFOGYOTT KÉPPEL 
MOSOLYOGVA 
EGY HÓLAPÁTRA 
TÁMASZKODIK. 

SÚLYOS OROSZ KÖDÖK 
GOMOLYOGNAK A FOTOGRÁFIÁN 
ÉS LÁTOM BAJI Ć  GRGÁT 
AHOGY MEGGÖRNYEDVE KANYARGÓS UTAKON 
MENEKÜL 
A SZÜRKE 
OSZTRÁK-MAGYAR KAUCSUKKÖPENYBEN 
AHOGY ÁTFUTJA A FRONT SENKIFÖLDJÉT 
ÉS MEGADJA MAGÁT AZ OROSZOKNAK 
MERT NEM AKAR ELPUSZTULNI 
A HALÁL SCHWARZ-GELB ZÁSZLAJA ALATT. 

1917. A FOTÓKULISSZÁRÓL FÜST 
FOSZFORT üZ ÉS LELKESEDÉS TÖR EL ő  
GRGA BAJI Ć  SZINTE LEBEG A SOKASÁGBAN 
AMELY HULLÁMZIK KIABÁL ÉS ÜDVRIVALGÁSBAN TÖR KI 
HALLGATVA LENIN FORRADALMI BESZÉDÉT . 
MOSZKVÁBAN 
A TEATRALJNIJ PLOSCSADON. 

.GRGA VÖRÖSGÁRDISTÁNAK ÁLL 
ROHAMOZ ÉS TÜZEL VINTOVKÁJÁVAL 
VLAGYIVOSZTOKTÓL RIGÁIG. 
KÉT SEBESÜLÉS A KOLCSAK FRONTON 
ÁTVÉSZELT TIFUSZ KIJEVNÉL 
VÉREZIK GRGA 
RUSZIJA ANYÁCSKÁÉRT 
AZÉRT A NEVEZETES „TYEATR VOENIIH DEJSZTVI"-ÉRT 
MELYNEK GYÖNGYÉBEN - MOSZKVÁBAN 
„MINDEN VÁROSOK VÁROSÁBAN" 
LÁBADOZÓKÉNT A ROSZTA 
AGITÁCIÓS PLAKÁTJAIT RAGASZTJA. 
(MINDEZ NEM LÁTSZIK A FOTOGRÁFIÁN.) 

1921 OKTÓBERE 
A FEKETE TENGEREN ÉS ODESSZÁN ÁT 
KLÓRRAL 
ÉS DOHOS SZALMÁVAL TELI 
MARHAVAGONBAN 
TÉR VISSZA AZ ő  SZÁLLÁSÁRA 
NYUGTALANÍTÓ LÁTOMÁSSAL SZEMÉBEN 
MIG GONDOLATBAN A GYÖNYÖR Ű  
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VALJA ANASZTASZIJEVNA ÁPOLÓN ŐT ÖLELI 
A NOVORADOMSZKI OROSZ ASSZONYKÁT 
AKIERT KICSI HÍJÁN 
ELFELEJTETTE TANYÁJÁT 
SZÁNTÓFÖLDJÉT 
ÉS A 402. SZÁMÚ BAKTERHÁZAT. 
(MINDEZ NEM LÁTSZIK A FOTOGRÁFIÁN.) 

1943. KIMERÜLTEN ÉS BETEGEN 
A SEBESICSI SZÁLLÁS 
ÉSZAKRA NÉZ Ő  ABLAKÁNÁL 
GRGA HALÁLOS ÁGYÁN FEKSZIK. 

AZT AZ ABLAKOT AZ ÉSZAKI FALON 
FIAI BELA ÉS JOSO ÜTÖTTÉK 
HOGY Ő  
GRGA BAJI Ć  VóR đSGÁRDISTA 
ELGYENGÜLVE ÉS HALÁLÁN 
LÁTHASSA 
SZLÁV—OROSZ TESTVÉREIT 
AMIKOR MEGÉRKEZNEK 
A TÁVOLI 
ÉS FAGYOS ÉSZAKRÓL. 

MINDEZ NEM LÁTSZIK A FOTOGRÁFIÁN 
RAJTA CSAK 
GRGA BAJI Ć  ÁLL 
A HAVAS OROSZ SZTYEPP 
HALOVÁNY DÍSZLETE EL ŐTT. 
MELLETTE 
MÉG KÉT ISMERETLEN EMBER 
FOLTOZOTT RUBÁSKÁBAN 
CIPő  NÉLKÜL 
KATONAI KAPCÁBA ÉS RONGYOKBA 
TEKERT VÁLJENKÁBAN. 
GRGA 
HEGES SOVÁNY ARCCAL 
MOSOLYOG 
ÉS EGY HÓLAPÁTRA 
TÁMASZKODIK. 

LANTOS László fordítása 

* A két vers a szerző  Bodrogvári Ferenc-díjjal jutalmazott, Fotobiografija című  kötetében 
jelent meg (Matica srpska, Novi Sad, 1985). 
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ÖRÖKSÉG  

NÉMETH FERENC 

ADALÉKOK SOMFAI BÁNÁTI ÉVEIHEZ 

Somfiai Stromfeld János 1870-ben született Budapesten. Stromfeld 'Aurél- 
• nak, a Tanácsköztársaság vezérkari f őnökének volt a bátyja. Ő  volt az 

írja Majtényi —, aki. a Bánátban el őször hirdette könyvében a szocia 
lizmust. Pályafutását újságíróként kezdte. A hírlapírói munkába Vadnay 
Károly „szépirodalmi hírlapíró", •a Fővárosi Lapok egyik alapítója és szer-
kesztője vezette be. A F ővárosi Lapoknál, ennél a „szépirodalmi napilap-
nál", amely „írókat és .olvasóközönséget nevelt", ismerkedett az irodalom-
mal. 1890-ben jelent meg els ő  novellája. Ezután írói pályája is felfelé 
ívelt. Csakhamar „rendes, bels ő  dolgozótársa" lett a Hírcsarnok cím ű  
budapesti lapnak,. a Budapest, a Bécsi Magyar Újság és a Magyar Állam 
című  politikai napilapnak, segédszerkesztője a Kis Újságnak, szerkeszt ője 
és kiadója a Napilap-Tudósító című  újságnak és a Közvélemény cím ű  
Szépirodalmi és társadalmi hetillapnak. 1900-ban lezárult munkásságának 
pésti korszaka, amelynek mérlege három önálló kötet: a Vázlatok (e'lbe-
szélések, 1894), a Hamlet asszonyság (regény, 1898) és a Töviskoszorú (re-
gény, 1899), valamint számos szépirodalmi cikk és tárca, amelyet az em-
lített lapokban jelentetett meg. 

Az 1900-as évek elején családjával Nagybecskerekre (a mai Zrenja 
ninba). költözött, ahol dr. Brájjer Lajos mellett segédszerkeszt ői álllást 
kapott a Torontál című  lapnál. Megérkezésekor látta, hogy erőt vett rajta 
a fáradtság. 1902-ben azonos cím ű  tárcát jelentett meg a Torontálban. 
A tárca négy, Nagy-Balkányban kelt és ,;egy kedves baráthoz" címzett 
levélből állt, amelyben Somfai első  becskereki élményeiről számol be: 

. „Három napja, hogy :megérkeztem ide, ebbe a csöndes vidéki város-
ba. Itt úgy tartják ugyan, hogy az Alföldnek legélénkebb, legmozgalmasabb 
városa, de nekem, a telivér f ővárosinak maga a nyugalom, a csend. Már 
jól elrendezkedtem új otthonomban, de még nem mozdulok sehova, s 
nem is ismerek még senkit. Jobban is szeretném, ha nem kellene senkivel 
sem megismerkednem, de hát persze ezt nem kerülhetem el, s majd 
előbb-utóbb rákerül a sor. 

Jól tudod, miért jöttem el a f ővárosból, miért temetkeztem ide. Fá-
radt vagyok és pihenni akarok. A f őváros, ez az úgynevezett moloch, az iz-
galmas élet, a fárasztó éjjeli munka kiszívta bel őlem az életerőt, a frisses-
séget. A küszködés meglazította idegrendszeremet, elszárította agyamat s 
egészen kimerített, elcsigázott. Pihennem kell. S azt hiszem, meg is ta-
lálom itt a nyugalmat. 

Ez a hetente kétszer megjelen ő  lap, amelyet szerkesztek, édes-kevés 
munkát ad, s jóformán csak a megjelenés el őtt való napokon, szerdán és 
szombaton van valami dolgom. A többi id őmet úgy tölthetem,_ ahogy 
akarom. 

. 	Két napja, hogy nem csinálok semmit. Érted, semmit. Végignyújtó- 
zom a pamlagon, néha órákig mozdulatlanul heverészek és gondillatok 
nélkül magam elé bámulok. Úgy alkonyat felé néha sétálok, amerre- keve-
sebben járnak s azután megint hazatérek. 

Kinyitom a szobám ablakát, odaülök s belemeredek a homályba, a 
csendbe. 
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Csend. 
Sose ismertem, sose éreztem igazán, hogy mi ez. S most tunyán, kéjes 

mohósággal élvezem, testem-lelkem minden porcikájával belemerülve. Sok-
szor szinte megrészegít, elkábít, mint az Ópium. 

Átjár az est mélységes mély csendje, amit nem háborít semmi hang-
zavar, semmi lázas, izgató zaj. Ugy érzem, mintha nem is élnék, mintha 
nem is földön volnék, hanem fönt lebegnék valahol a végtelenségben. 

Barátom, nagy változáson mentem keresztül, alig ismerek magamra. 
Úgy érzem, egészen új ember lettem. Agyam tisztultabb, er őm, életkedvem 

.visszatért, lankadt idegeim felfrissültek, és könny űnek, ruganyosnak érzem 
mindenemet. Mondom: új ember vagyok". 

Somfai megújult életkedve irodalmi munkásságán is érezhet ő  volt. 
1902: november 4-én a nagybecskereki városi színházban bemutatták há-
romfelvonásas darabját, a Szekrény titkait. 1903-ban•jelent meg Pleitznél 
a Kutyavár és más apróbb históriák című  elbeszéléskötete. Ez a kötet, a. 
Kutyavár című , a Mátyás király idejét felidéz ő  regényes korrajzon kívül 
még kilenc kisebb elbeszélést is tartalmaz. 

A Kutyavárat érdeklődéssel fogadta az olvasóközönség: még a Bene-
dek Elek szerkesztésében megjelen ő  Magyar Világ is közölt beQőle részle-
tet és az írónak „a jellemek h ű  megrajzolását", „a meséknek érdekes 
módon való szövését" és „erő teljes stílusát" dicsérte. 

Dr. Brájjer Lajos is elragadtatva ismertette a Torontálban Somfai 
könyvét, miközben a szerz ő  „magvas, magyaros stílusát", „eszmeb őségét" 
és tisztult életnézeteit" dicsérte, s els őrangú elbeszélőnek" nevezte. 

Brájjer, ha észrevette is Somfai éles társadalombírálatát, amelyet az 
író ügyesen történelmi köntösbe öltöztetett, nem méltathatta kell őképpen 
a Torontál hasábjain. Nyilvánvaló, hogy Somfai nem a Mátyás udvarában 
történt cselvetéseket bírálta és elemezte aprólékosan, hanem éppen saját 
korának, környezetének embereit, visszásságait. Csakis ezzel magyaráz-
ható, hogy az író erőteljes képekben, bámulatos erővel ecsetelte Mátyás 
korát. 

Somfainak a Kutyavárral termékeny, de nem zökken őmentes írói 
korszaka kezdődött. Magánéletében is megrázkódtatások érték. El őbb fe 
leségét vesztette el, s négy gyerekével magára maradt, majd 1904. június 
4-én meghalt egyik kislánya. De a családi tragédia ellenére is tovább alko-
tott. A Kutyavár után 1904 decemberében Pesten megjelentette Kálvária 
című  regényét, amely „érdekfeszítő  tárgyát a magyar társadalmi életb ől 
merítette". A regény 1904 augusztusától a Budapest cím ű  lapban jelent 
meg folytatásokban. 

Ezt követte fő  műve, a Forradalom című  regény, amelyet 1906-ban 
jelentetett meg Pleitz könyvnyomdai m űintézetében Nagybecskereken. Fe-
leki László 1971-ben az Élet és Irodalomban többek között így méltatta 
ezt a szocialista regényt: 

„A regény központjában egy sztrájk :áll, az akkori, még gyengén 
szervezett munkásság harca a fejl ődő, erős kapitalizmussal szemben. Fő -
szereplője egy szocialista Jókai-hős, Szobránc mérnök, akiben a munká-
sok megbíznak. Vezető  állása van a gazdag Hornoród gyárában, s bár a 
gyár tulajdonosát előre figyelmeztették, hogy ne vegye fel ezt a „vesze-
delmes" embert, a tulajdonos nem tör ődik a politikai aggályokkal, a mér-
nök szaktudását értékeli. 

Az elvtárs szó mindennapi kifejezés a regényben, pedig 1906-ban 
korántsem volt olyan elterjedt megszólítás, mint ma. Szerepel a regény-
ben egy Gömör nevű  szenvedélyes munkás. Neki ez a megszólítás úgyszól-
ván mindent jelent. Betegen jön ki a börtönből, otthon fekszik, a mérnök 
és író barátja meglátogatja. A munkás gyanakszik: »A nevét ismerem. De 
nem elvtársunk.« A mérnök megnyugtatja: »Ha nem is elvtársunk, de velünk 
érez.« Gömör álmai vadak, a szenvedély elragadja: »Csak pusztuljunk, 
csak gyűljenek az áldozatok égig érő  magas hegyig, amíg dögletes b űzük 
meg nem fojtja az illatban kéjelgőket. A tömeg nyomorúságának óceánja 
majd elborítja, megsemmisíti a ma tobzódó, g őgös kapitalizmust, s akkor 
megszületik az új világ.« 
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A sztrájk ellőtt heves viták folynak Szobránc és Gömör között. Szob-
ránc így érvel: »Itt anyagi harc készül. Ezt pedig célravezet ően, eredmé  
nyesen nem lehet szenvedéllyel irányítani, hanem higgadt ésszel, komoly  

megfontolással kell vezetni.« Gömör harcosabb: »A szocializmus osztály-
harc, a harc pedig nem vitatkozásokból, tárgyalásokból és alkudozások-
ból áll!«  

A Forradalom egyik fejezete +a: gyárosok vitáját írja le. Ebben a  

könyvben még a publicisztikai részek is izgalmasak, talán a történelmi  

távlat jóvoltából. Az egyik gyáros vaknak bélyegzi tőkés társát, aki nem  
látja, hogy a szakszervezet milyen félelmetes fegyver »s a munkaadókat  

kényre-kedvre kiszolgáltatja a proletariátusnak. Tudom, hogy a szakszer-
vezeteket előbb-utóbb el kell majd ismernünk, de hogy ezt a hatalmat a  

tőke önként megadja a szocializmusnak, az kész öngyilkosság«.  

Sok a vita a regényben, az író minduntalan alkalmat keres arra,  

hogy a két ellentétes világ érdekei összecsapjanak."  

A könyv végén, a szociáldemokrata párt nagygy űlésén Szobránc be-
szédet mond, majd hazasiet, mert beteg a kisfia. Az utcán a lakásuk ell őtt  
százezres tömeg vonul fel s énekli: „Miénk lesz a jöv ő !"  

~ 

Nem sokkal a Forradalom megjelenése után újabb változás állt be  
Somfai János életében. Dr. Brájjer Lajos elköltözött Nagybecskerekr ől,  
és Somfai átvette t őle a Torontál szerkesztését. Dr. Brájjer 1908. július  

6-án a következő  szavakkal köszönt el az olvasóktól:  

„Elvállaltam .a Fiumei Estilap felel ős szerkesztői állását és így kény-
telen leszek Nagybecskerekről hosszabb ideig távol maradni. Átadom te-
hát eddigi tisztemet Somfai János úrnak, a Torontál kipróbált, h űséges  
munkatársának, ki hat éve működik Nagybecskereken mint az újság he-
lyettes szerkeszt ője."  

1908. július 6-tól 1917. június 14-ig szerkesztette önállóan a Torontált,  

amikor is -- Feleki László szerint — „tarthatatlanná válta helyzete Nagy-
becskereken, felsőbb nyomásra 47 éves korában behívták mint póttarta-
lékost".  

Somfai rendkívül gazdag és sokoldalú tevékenységet fejtett ki ebben  

az időszakban. Csupán néhány határkövét nevezzük meg akkori m űködé-
sének: Még a Forradalom megírása előtt tevékenyen bekapcsolódott a To-
rontál Vármegyei Közművelődési Egyesület munkájába. 1905-ben az egye-
süllet titkára lett és dr. Vinczehídy Ern ővel 1917-ig ő  szerkesztette az egye-
sület évkönyveit. Az egyesületben számos el őadást szervezett és tartott.  
Ottani tevékenységének feltérképezése külön fejezetet érdemelne. Nem is  

szólva a Munkásgimnáziumban, a Szabad Líceumban és a Népegyetemen  

kifejtett munkájáról, ahol szintén számos el őadást tartott. Érdekesség-
ként említjük, hogy 1914 januárjában Somfai egy Népkaszinó szervezésé-
re tett kísérletet, sajnos sikertelenül.  

Milyen ember volt ő  valójában? Majtényi szerint „ őszbe hajló ember  
volt, aki mindig némi rettegést támasztva maga körül úgy surrant végig  
az utcákon és bizalmatlanul szemlélt mindenkit. A haját nem olyan pol-
gári módon nyírta, hanem hátul a nyakába hullt. S amíg az .  ünnepségeken  
mindenki talpig glancban vonult fel, ő  kopottan és oldalt surrant be,  
átjött minden kordonon ..."  

Az első  világháború előtt, 1913-ban jelent meg Pleitznél második je-
lentős műve, a Két világ, amely egy kapitalista és egy szocialista leveleit,  

s e két világot helyezte szembe. A regényben nagymértékben kifejezésre  

jutott dialektikus gondolkodásmódja, amint mindkét részről sorra vette  
az érveket és ellenérveket, az olvasóra hagyva a végs ő  következtetés le-
vonását. A levélformában megírt regény nem csupán az ellentétes néze-
teket valló „jó barátok" érvelésének bemutatására szorítkozott, hanem  

ugyanakkor az író korának bírálatára is kitért. Somfai megdöbbent ő  nyílt-
saggal írta 1913-ban, hogy „ha sikerülne is a világot, az embereket a mai  

társadalmi és gazdasági rend mellett megjavítani és a különbségeket  
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csökkenteni, kis idő  múlva megint csak újra a régi, rossz, s őt még rosz-
szabb helyzet állana. Az embereket elválasztó különbségeknek .egyedüli 
oka a kapitalisztikus rend. Ezt a kapitalisztikus •rendet kell eltörölni vagy 
megszüntetni. Akkor lehetne csak igazán az emberiség javítására és fej-
lesztésére sikerrel törekedni". 

A regényben Somfai kitér néhány id őszerű  társadalmi kérdésre: a 
nők társadalmi helyzetére, a házasságra, a szociális különbségekre, a mun-
kások kizsákmányolására stb. A Két Világ című  kötetben az elmondotta-
konkívül helyet kapott még Somfai négy novellája is. 

1917 júniusában besorozták katonának. 47 éves volt és mint póttar 
talékos írnok lett, de egy év múlva leszerelték. Egerbe került, ahol elvál-
lalta egy papi újság szerkesztését. Feleki szerint szocialista meggy őződése 
miatt és amiatt, hogy lapjában 'részleteket közölt Forradalom című  köny-
véből, csakhamar letartóztatták és a zalaegerszegi internáló táborba zár-
ták. Sikerült megszöknie, s kijutnia Bécsbe, ahol másfél .évig a Bécsi 
Magyar Újságnál dolgozott. Innen került vissza 1921-ben Nagybecskerekre, 
s ott egy évre rá megpróbálkozott a Fáklya cím ű  hetilap kiadásával. 

A Fáklya első  száma 1922. január 28-án jelent meg, s többek között 
Biró Lajos, Jászi Oszkár, Harsányi Zsolt, Borsodi Lajos és Csuka Zoltán 
Írásait közölte. A lap célkitűzéseit Somfai így fogalmazta meg: „Fáklyá-
val kell járni minden embernek. Nagy tüz ű  fáklyának kell égni szívekben, 
lelkekben és csontos koponyákban. A mi Fáklyánkkal is a szépet, - a jót, 
a nemeset keressük, és sorba állunk mindazokkal, akik ezt akarják. Ide - 

álnak; szépségnek, szeretetnek nein szabad elpusztulnia. Rá kell világítani, 
ahol van, meg kell teremteni, ahol :nincs, szívvel, .lélekkel,- tudással. A 
betű , az írás fáklyájával sörakozunk -  mi is á többi ,fáklyavivő . mellé és 
igyekezünk gyarapítani a világósságot; . amelynek fényében meglátja. és. 
megérti egymást az igaz ember." 

Sajnos a Fáklya • a 9. szám után hirtelen kialudt. -Pedig igényes, ,szín-.  
vonalas -írásokkal indult és rövid fennállásának idején:néháriy figyelemre 
méltó irodalmi rendezvényt -  is szervezett. Nem:sokkal els ő  számának. meg-
jelenése után szerkeszt ősége irodalmi teadélutánok. megszervezésével ki- 
sérletezett. „Intim, meleg hangú besžélgetéseknek, - irodalmi 'finámságok - 
nak szánta a Fáklya szerkeszt ősége ezeket a teadélutánokat abban' a- hit- 
ben, hogy ezzel a kultúra .terjesztése körül nemes hivatást fog betölteni" -  
— írta a -Torontáli • 

Az első  irodalmi teadélutánt „Biedermayer-délután" néven tartották 
meg 1922: február 19-én. • A -Torontál -  szerint . , tézzél akarták jelezni, hógy 
az alkotást; a továbbépítést olyan alapból igyekeznek kiformálna, :melynek 
karakterisztikuma az.ábszolut, jo, szépéš kedves" ` 

A másodiig ':irodalmi előadast ` márčnus en rendeztek Ady Endre: 
költészetének szentelték, s' akárcsak .az elo obit; - ::ezt i s ehšmerésšel f> és.' 
megelégedéssel fogadta a közönség.  

A Fáklya megszüntével derékba tört Somfai utolsó nagyobb vállalko-
zása. 1922 után végképpen visszavonult. Utolsó éveiben egy újságáruda 
tulajdonosa volt. Nem sokkal a megszállás után, 1941. június 14-én 
halt meg: 

A Torontál és a Tükör még 1922 után is -megjelentette Somfai, né 
hány novelláját. Ezek közül talári a legjobb az Új Világ, amelyben Somfai 
az Ember s a Testvériség mellett foglalt állást megfestve egyúttal az utó-
pisztikus világbéke vízióját is: 

„Az ember az. évek óta tartó szédít ő  vándorlášban már célernyedt. 
Kutató acélos tekintete már bágyadt szürkeséggé 'homályosul. Úgy' érzi, 
hogy már hátárára ért az úttalan utaknak és nagy kavargásnak. Lankadt 
inakkal, rogyó térdekkel állt nieg : a határon ;  . aanikar szembejött vele 
egy másik ember... 
- 	Nézi merőn. Nézi -megdöbbenve és megrázkódik. Megismeri. Pedig 
csak egyszer találkozótt vele. Évekkel, hosszú évékkel]: ezel őtt. Most • is 
látja és átéli azt a pillanatot'." 	 ' 

•-. Szemben álltak egymással: Téresre -  festett. gyilokkal a kezükben.'.E y.i-. -  
kük sem tudta,- mi: történt. Egyikük .sem látta - a inásikát soha. És .Most-
megint szemben 'áll vele.= 
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Merően, remegve nézi a másik őt. Úgy, mint ő  azt. És lesik egymás 
markát, keresik a gyilkot, amit akkor egymásba merítettek. 

Nem tud semmit most tenni. Nem tud mozdulni sem. Várja a gyilkot 
a mellébe. Behunyja a szemét ... Néhány pillanatig van így fél eszmélet-
lenségben. Azután felriad az Ember... 

Egy hangot hall, amit már nagyon régen nem hallott. Egy hangot, 
amit régóta vár. Egy hangot, ami megváltja. Egy hangot, ami diadalmas, 
gyönyörű  megváltása lesz a világnak, az emberiségnek. És zeng feléje a hang 
a meleg, szívetjáró. Az idegen gyilkos ellenfélt ől, aki egykor beléje mártotta 
kését és akibe ő  döfte véres szuronyát .. . 

— Testvér! — hangzik feléje a szent szó. 
Testvér! — visszhangozza zokogva a másik. 

És úgy érzi a vándor, az Ember, mintha ett ől a varázsszótól egyszerre 
eltűnne a sötét, fojtó köd és aranysugárral telik meg a világ. 

Az egymásnak ütköz ő  emberek most egymásra találnak és a lelkek 
összeolvadnak. A paloták lehajolnak a kunyhókhoz, a sötét rideg odvak 

" meleg otthonokká válnak. A romok eltűnnek. A lelketlen vad szőrös testek 
lelkes emberekké lesznek. 

Testvérré, emberré ..." 

Szocialista magartása miatt Somfait már a harmincas években mel-
lőzték és kirekesztették a nyilvános életb ől. Ismerősei közül is sokan hátat 
fordítottak neki. 1937-ben elkeseredve, csalódottan írta László B. Jen őnek: 
„Énrólam már jóformán elfeledkeztek az emberek ..." 

Talán a sors iróniája, hogy amennyire éles - hangú és forradalmi volt 
műveiben, oly csendesen,. visszavonultan élte le utolsó éveit. M űvei ma 
már könyvritkaságok. Munkásságának teljes feltérképezésé, bibliográfiai 
feldolgozása még mindig várat magára. E rövid vázlat Somfai munkássá -
gáról és nagybecskereki éveiről is azt hivatott bizonyítani, hogy munkássá 
gát érdemes is, szükséges is számon tartani." 

Palenčsdr József városelnök a magyar küldöttség tagjaival, közöttük Györke 
Sándor belgrádi nagykövettel és Fodor András költ ővel, a Magyar Író- 

szövetség alelnökével 
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SEB ŐK ZOLTÁN 

AVGUST ČERNIGOJ (1898-1985) 

Hosszú, súlyos betegség után •87 éven korában elhunyt Avgust Černi.goj,  
a húszas évek hazai konstruktivizmusának -vezéralakja, az egyetlen ju-
goszláv, aki közvetlen kapcsolatban volt a híres weimari Bauhausszal. A  
trieszti születésű  művész Bolognában kezdte tanulmányait, ahol alkalma  
volt megismerni az olasz futurizmust; majd 1924-ben Németországba  
utazott. Előbb a müncheni művészeti akadémiára iratkozott, de onnan  
csakhamar eltanácsolták, mert ahelyett, hogy akadémikus képeket festett  
volna kollázskészítéss'el próbálkozott. Visszatért Ljubljanába, de miután  
ott sem talált megértésre, úgy döntött, hogy abba az iskolába iratkozik,  
amely a korabeli Európában a leghaladóbbnak számított: a Bauhausb'a.  
Egy szemesztert töltött Kandinszkij és Moholy-Nagy osztályában, majd  
visszatérve Ljubljanába, 1924 őszén megrendezte vidékünk els ő  konstruk-
tivista kiállítását. E történelmi jelentőségű  tárlat anyaga arról tanúsko-
dik, hogy Černigojra nem annyira a BauhaLis szelleme hatott, hanem .  
inkább a szociális és politikai vonatkozásokkal is rendelkez ő  orosz,  ihletve 
szovjet avantgárd produktivizmusa. Épüleitma'kettjein, gépi konstrukción,  
kosztümtervein. és kollázsaim -egyaránt -az a tatlini:alapelv érz ődik, mely sze-
rint a leggazdaságosabb • szerkezet egyúttal. a 'legesztétikusabb:_ 1s.... Árulkodó  
például,. hogy anyagkonstrukcióinak címét közvetlenül Tatlintó -l.kölcsönözte;  
ez azonban távolról sem jelenti azt;. hogy _Če_ Enigoj sziimpla.imitátora lett val-
na raz orosz kísérleteknek. Ellenkezoleg L : arra -törekedett, hogy á: kollleiktív és  
monuím'entális konstruktivizmusnak egy olyán: váltózatá_t honosítsa meg  
dékünkön, mély egyaránt magán • viseli •az új : művégzet • egyetemességét;  
a „helyi színeket", valamint a. művész • személyes visz.oriyulását is.:. • .  

Első  kiállítása : nesncsák • esztétika.i ;  hanem politi,la botrány is .:lett;; 
mivel - á művész kommunista jelszavaikat  .-.is _ -belem-ontázsoli .: egyik-másik  
képébe. Még egy didaktikus kiállítást megrendezhetett ugyan Ljublja-
nában, melyen azt próbálta bizonyítani, hogy a m űvészet szükségszer űen  
torkollik a konstruktivista -  eszmerendszerbe, a következ ő  évben azonban  
politikai okokból menekülnie kellett. Triesztben telepedett le, ahol rész-  
ben á B:auhaus mintájára privát m űvészeti iskolát alapított. Maga köré  
gyűjtötte a kor legjelentősebb olasz és szlovén konstruktivistáit, akikkel  
rendszeresen szerepelt különféle csoportos kiállításokon. Közben együtt-
működött a ljubljanai TANK és a belgrádi Zenit. című  konstruktivista,  
illetve dadaista folyóiratokkal, 192$-ban pedig a berlini Der Stursn cím ű  
avantgardista lap is közölt tőle munkákat.  

Ebből az időszakból Ljubomir Micić  zenitizmusához fűződő  kap-
csolata a legfontosabb: korabeli leveleib ől és egyéb publikációiból ki-
derül, hogy maradéktalanul ' a „balkáni barbarögeniusz" eszméjének vé-
delmében állt  ki. A zenitistákkal együtt élesen elítélte azt a nézetet, mely  
szerint a Nyugat eleve egy magasabb rend ű  kultúrát képvisel, a Balkán  
pedig a primitivizmus tűzfészke, ahonnan legfeljebb kuriózumokat lehet  
várni. Egyfelől ő  maga is bekapcsolódott a húszas éveknek azokba a  
szellemi törekvéseibe, amelyek felismerték, hogy az uralkodó burzsoá  
kultúra kifáradt, és csak lázadás útján lehet megtisztítani, másfel ől fel-
kínálta a balkáni barbarogeniusz friss energiáit. Cernigoj egy fiatalos  
balkáni lendülettel és életer ővel kívánta megajándékozni az öreg Európát,  
a friss avantgardista és kompromisszummentes Európát pedig megkísérelte  
a Balkánra „importálni". Törekvése azonban, jellegzetes módon, nem a Bal-
kánon, hanem az öreg Európa nyugati féltekéjén talált megértésre: élete  
legnagyobb sikerét a Fiatal szlovén művészet című  1928-as berlini kiállítá-
son érte el, ahol a kritika els ősorban az ő  munkáira figyelt •fel, és úgy be-
szélt róla, mint Liszicikivel, Tatlimnal és •Eizénsteinnel egyenrangú művész-
ről. Az első  önálló monográfia Triesztben jelent meg róla, a hazai m űvészeti  
irodalom'.  pedig . csak a hetvenes ;évek. Végén,`  a  .nyolcvaina éve~k,elején  kezdte 
Méltatni  :munikás'šágát; .Élet uiíívének;  xé zletes fel-dolgozása :és .ira.űvészettQx:_  
téneti jeIéavtős•égének. pontos::.meghatározása; ;továbbra is várat magára. 
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ÉGTÁJ  

PATÓ IMRE 

RÉGI ÍRÁSOKAT OLVASUNK 

10. ECSETVONÁS GERGELY BORISKA PORTRÉJÁN 

A becskereki Ezrenjanini] Magyar Közm űvelődési Egylet (1936. novem-
ber 23-tól: Egyesület) a két háború között igen jelent ős művelődési misz-
sziót töltött be a bánáti magyarság körében, hasonlóképpen, mint a sza-
badkai Népkör Észak-Bácskában. Az egylet működését a Szerb, Horvát, 
Szlovén Királyság belügyminisztere 1921. március 29-én kelt .998. számú 
határozatával engedélyezte. A monarchodiktatúra bevezetése után, 1929. 
július 11-én Nagybecskerek Város Rend őrsége 8426/929 számú, 1929. július 
11-én kelt ügyiratával arról értesíti a Magyar Közm űvelődési Egylet veze-
tőségét, hogy _a belgrádi körlet főispánja 368/928 számú végzésével — „a 
január 6-i államvédelmi törvény • rendelkezéseivel összhangban" (!) — az 
egylet működését továbbra is engedélyezi. 

Az egylet alapszabályainak 9. §-ában rendelkezik a vidéki körökr ől: 
„Az egylet ott, hol egyletünk céljai iránt elegend ő  buzgóságot gondol, 

vidéki köröket szervez, melyek kötelessége, hogy körülményeikhez képest 
a legcélravezetőbb eszközöket vegyék az egylet céljai elérése végett. 

A vidéki körök tisztviselőiket maguk választják. Elnökük az egylet 
igazgatótanacsának- tagjai. 

Vidéki körök szervezésével az igazgató bízatik meg." 
Az egylet 1938-ban megjelent Évkönyvéb ől (igazgatói jelentéséb ő l) 

tudjuk, hogy az egylet alapszabályainak értelmében köröket, illetve önálló 
egyesületeket alakítottak az alábbi helységekben: Hetinben, .Beloblatón, 
Beodrán, Kisoroszin, Udvarnokon, Develyacsán, Magyaresernyén és Tö-
rökkanizsán. 

Ebbe a szervezőmunkába kapcsolódott be Gergely Boriska, az óbe-
csel születésű , de később Törökkanizsán megtelepedett írónő, aki a két 
háború közti időszakban a jugoszláviai magyar irodalomnak. széles spekt-
rumú alkotója volt.. 

- A húszas években már elismert elbeszél ő, állandó munkatársa a 
Bácsmegyei Naplónak, a Képes Vasárnapnak és irodalmi mellékletének, a 
Vajdasági Írásnak. Alapban való közrem űködésre maga Szenteleky kérte 
fel mint olyan valakit, aki — Borsodi Lajos, Csuka Zoltán, Farkas Geiza, 
Fekete Lajos, Mladen Leskovac és Somogyi Pál mellett — a Vajdasági 
Írásnak „feltétlen híve és munkatársa", és aki hozzájárul a „lap erejéhez 
és holnapjához". Ezért Szenteleky az „egyetlen irodalmi fórum" f őmun-
katársai közé sorolta. Kapcsolatot tartott a Nyugattal is, levelezett többek 
között Komlós Madárral, Karinthyval és Kodolányival. 

Elsősorban mint elbeszélőt tartjuk számon, bár egyéb műfajokban is 
— vers, dráma, publicisztika — otthonos volt. Irodalomszervez őként is 
ismert: Fontos- szerepet játszott a vajdasági magyar írók 1937-ben Török-
kanizsán megtartott tanácskozásának — a „Diófa-Helikonnak" — a meg-
szervezésében. 

Gergely -  Boriska 1938. június 19-ére „magyar Helikon-szer ű  összejöve-
telre hívta meg háza vendégeiül a jugoszláviai magyar íróknak ... egy 

.részét". 
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Az összejövetelen többek között megjelent: Börcsök Erzsébet, Bor-
sodi Lajos, Borsodi Ferenc, Kelemen János, Sziráki Dénes Sándor, Magis-
ter (Kiss Vilmos), Gál László, Szegedi Emil, Havas Károly, Muhi János, 
Markovich-Majtényi Mihály, Batta Péter és Ilbés Sándor. 

A maga korában igen kedvelt íróegyéniség munkatársa volt még A 
Mi Irodalmunknak, a Kalangyának és a Hétről-Hétre című  irodalmi he-
tilapnak is. A Hídban szociográfiával jelentkezik (1939). 

A bőven termő  elbeszélőnek csupán három kötete jelent meg: A té-
kozló leány (regény, Bp., 1929), Mesék (Kanizsa, é. n.) és Nagyokról kicsi-
nyeknek (mesék) a Jugoszláviai Magyar Könyvtár sorozatban.. Ez utóbbi 
figyelmet érdemel olyan vonatkozásban is, hogy a délszláv—magyar köze-
ledés termékenyítő  gondolatát sugalmazza: könyvében Liszt, Munkácsy, 
Jókai, Madách, Petőfi és Ady éberének egy-egy mozzanata mellett Branko 
Radičević , Javan Jovanović-Zmaj; Duna Jakšić, August Šenoa és Vuk Ka-
radžić  életéből vett epizódokat mond el. 

• Sajnálatos, hogy elhalálozásának körülményei még ma sem eléggé 
tisztázottak. Talán 1944-ben húnyt el egy budapesti tüd őszanatóriumban. 

Az ismertetett okmányok a karlócai Vajdasági levéltárban találhatók. 

Tekintetes 
Dunai Bánság Királyi Báni Hivatala 

Újvidék 

Alulírottak, mint a Magyar Közművelődési Egylet vezetői azzal a• tisz-
teletteljes kéréssel fordulunk a bán úrhoz, hogy a mi jogos panaszunkat 
meghallgatni és javunkra döntést hozni szíveskedjen. 

A Magyar Közművelődési Egylet, amely .már - 60 éve áll a m űvelődés 
szolgálatában, amint azt az egylet mellékelt alapszabályai is bizonyítják, 
azon elvek szerint és mindenkor a m űvelődés.. érdekében tevékenykedik, 
amelyeket a legfels őbb kormányzatunk jóváhagyott. Hogy ezt a - munkáját 
mindenkor a törvényes keretek között végzi, azt az • is bizonyítja, hogy eb-. 
ben a munkájában a hatóság sohasem akadályozta. 

Az–alapszabályok szerint egyletünk azokban a hegységekben, ahol je-
lentősebb érdeklődés nyilvánul meg tevékenysége iránt, joga van fiókegy. 
leteket . létesíteni, illetve engedélyezheti ezek m űködését, mint ahogyan 
engedélyezte is.. ilyen fiókegylet m űködését Törökkanizsán. Ezt azonban a 
járási főszolgabíró Úr nem hagyta jóvá; annak ellenére, hogy ezt az egylet 
a törvény rendelkezései szerint, jogosan kérte. 

Tisztelettel kérjük a .bán urat hogy .kegyeskedjen jogaink tisztelet-
ben tartását írásban elrendelni, hisz- az mégsem történhet meg, hogy a 
vidéki alárendelt hatóság akadályozza az olyan közm űvelődési szervezetek' 
Munkáját, amelyek működését "a legfelsőbb kormányzatunk jóváhagyta. 
Annál is inkább kérjük ezt, mivel az egyletünk mindenkor a konszolidáció 
és " az egység érdekében tevékenykedik, amit fényesen bizonyít az is, hogy 
az ,országban egyletünk els őként ünnepelte meg a Szerb Matica százéves 
évfordulóját.. Bárhol, ahol egyletünk kifejtheti tevékenységét, mindenütt 
a békés megegyezés és a kulturális értékek megóvása érdekében teszi, ez, 
viszont magának az államnak a megerősödését is elősegíti. 

Még egyszer az Ön jóindulatú és igazságos döntését kérve -- -
maradunk tisztelettel • 

(P. H.) 
Juhász Ferenc s. k. 	 Marton Andor s. 

titkár 	 igazgató 
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JUGOSZLÁV KIRÁLYSÁG  
A DUNAI BÁNSÁG KIRÁLYI  
BÁNI HIVATALA  
Érkezett: 1932. III. 10-én  
Munkaegység: II. Iktatószám: 19777  
Melléklet: 1  
Tárgy: A Magyar Művelődési Egylet  

Alapszabályai.  
A járási főszolgabírónak  

Törökkanizsa  

A fenti folyamodvány tárgyában jelentést kérek a tárgy visszajuttatásával  
ezen báni hivatalhoz.  

Amint a mellékelt alapszabályokból kit űnik, azok 1929. jan. 6-a után  
is jóváhagyattak, azonban nem világos, hogy mit jelent a „na strani" ki-
fejezés a szöveg 9. §-ában.  

Újvidék, 1932. március 12.  

A bán rendeletére,  
a Közigazgatási Osztály f őnöke helyett  

(olvashatatlan aláírás) s. k.  
ügyosztályvezető  

TÖRÖKKANIZSAI  
JARÁSI FŐSZOLGABfRÓI HIVATAL  

Szám: 2134/1932  
1932. március 23.  

Törökkanizsa  

Tárgy: A nagybecskereki Magyar  
Közművelődési Egylet előadása.  

Á DUNAI BÁNSÁG KIRÁLYI BÁNI HIVATALÁNAK  
KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY  

ÚJVIDÉK  
A. II/19777/1932 számú rendelet alapján tisztelettel fölterjesztem az  

alábbi jelentést: -  
Ez év február végén Gergely Boriska, zsidó nő, a Napló című  magyér  

lap -tudósítója, aki az irodalmi m űveit Budapesten jelenteti meg,. fölke-
reste a járási főszolgabírót és kérte, hogy engedélyezzék neki egy m űsoros-
est 'megrendezését.  

- A kérdésemre, hogy milyen nyelven kerülnek ezek a számok bemu-  
tatásra, azt felelte, hogy minden számot magyar nyelven mutat be vala-.  
milyen nagybecskereki - közművelődési egylet, amely itt Törökkanizsán  
fiókegyletet szándékozik alakítani.  

Azt• is hozzáadta, hogy mi itt, Törökkanizsán elhanyagoltak vagyunk  
és kívánjuk a tiszta, igazi művészetet. Ez utóbbit helyeseltem és .felaján-
lottam, hogy meghívjuk valamelyik neves belgrádi zenekart, valamint az  
újvidéki Nemzeti Színházat, amelyek' m űvészi színvonala kétségbe nem  
vonható, s hogy ily módon elégítsük ki 'a polgárok óhaját. Azonban ő  a  
javaslatomat elvetette és követelté a magyar m űsoros est engedélyezését,  
amit én neki nem engedélyezhettem.  

Szóbeli kérelmének a szóbeli elutasítását az alábbiakra alapoztam:  
1. egyetlen helybeli magyar sem folyamodott ilyen kérelemmel, csupán ő ;  
aki nem magyar, hanem zsidó, és én nem engedhetem meg, hogy az itteni  
zsidók «legyenek a magyar kultúra terjeszt ői, hanem arra kell törekedniök,  
hogy megszilárdítsák a kapcsolatot a jugoszláv' nemzettel és közrem űköd= 
jenek a jugoszláv kultúra terjesztésében.  

- 	 ~ 	 s 
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Ismeretlen elő ttem, hogy Nagybecskereken létezik valamilyen köz-
művelődési egylet jóváhagyott működési szabályzattal. 

Az itteni zsidóknak és magyaroknak látogatniuk kellene azokat 
az előadásokat, amelyeket a mi nemzeti és művelődési szervezeteink és 
intézményeink rendeznek és nem bezárkózniuk, mint ahogyan az utóbbi 
három évben történik. 

Én mindig engedélyezem, hogy a magyarok megrendezzék a mulat-
ságaikat, és eddig még senki sem tiltakozott elutasítás miatt. 

Azonban a szóbeli kérelem elutasításának a valódi oka az, hogy a 
mi .népünknek, amely Magyarországon maradt, azt sem engedélyezik, hogy 
vasárnapokon és ünnepeken a kolóban összejöjjenek, nemzeti jelleg ű  elő-
adásokról meg szó sem lehet. Itteni népünknek ez mind ismert, ezért 
magyar kulturális manifesztáció megrendezésére kiadott engedély igazolt 
révolte-ot váltana ki náluk. 

A zsidó Gergely Boriska heves pártfogó közbenjárása (aki a Gelb-
mann családi nevét Gergelyre magyarosította) magyar m űvelődési est és 
magyar egylet alakítása érdekében azt a gyanút kelti, hogy ő  ellensége 
a jelenlegi állapotnak és az a szándéka, hogy az ő  magyar — és nem zsi-
dó — nacionalizmusát nyilvánítsa ki m űvelődési téren. Ezt a tevékenysé-
get az ország belsejében még talán engedélyezni is lehetne, de itt, 12 kilo-
méterre a határtól nem lehet, annál kevésbé, mivel Törökkanizsán a la-
kosság többségét szerbek képezik, valamint maguk a magyarok sem ké-
rik a művelődési vagy más egyesület megalakítását. Ezt csak ketten-hár-
man szeretnék, de ezek nem magyarok, hanem zsidók, akiknek impo-
nál a magyar uraskodás és jobb magyaroknak szeretnének t űnni, mint az 
igazi magyarok. 

Kérem a Királyi Báni Hivatalt, hogy e jelentésemet kedvez ően vegye 
tudomásul, •azzal, hogy a kért engedélyt ne adja ki, mert áz súlyosan 
ártana presztizsünknek itt a határon. 

Az alapszabály 9. §-ában a „na strani" kifejezés jelentése el őttem is-
meretlen. 

(P. H.) 

(olv,a:shatátlan aláíirás) s. k. járási főszolgabíró 

Petkovics Zoltán, a társadalomtevékenység-ügyi bizottság elnöke megnyitja 
az ünnepséget 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 58. 

Picasso gyerekkori rajzainak és festményeinek tavalyel őtti svájci kiállí-
tása újabb  alkalom volt, hogy felidézzék a legendákat err ől az őrült 
spanyolról, illetve újakkal egészítsék ki őket. Egyben ismételten hangsú-
lyozva, hogy a zseninek külön törvényei vannak. Mindezt Picassóval kap-
csolatban rég tudjuk. Az újdonság csak annyi, hogy a gyerek Pablo Ruiz 
készen, teljes fegyverzetben állt a világ elé. A sehogy sem boldoguló, kis-
hitű  és talán nem is tehetséges José Ruiz barcelonai fest ő  fia, Pablo egész 
korán megmutatta oroszlánkörmeit. Tizennégy évesen „haladóként" vet-
ték fel a festőiskolába, s még nincs tizenöt éves, amikor a hagyományos 
madridi nemzeti kiállításon felfigyelnek rá. Egy évvel kés őbb — de ez 
már valószínűleg anekdota -- apja kezébe nyomta a maga ecseteit és 
palettáját, s azt mondta: „Csináld helyettem tovább!" Akkor vette fel anyja 
nevét, s lett Pablo Ruiz helyett Picasso. A kor a szimbolizmus kora volt, 
s így Picasso els ő  igazán jelentős sikerét az Utolsó szemmpillantás című  
nagy vásznával aratta, amelyen egy haldokló ágyán ül ő  pap volt látható. 
E meglehetősen komor témára a halállal Edward Muncknak a változatait 
már ismerte a világ, de — mint utólag a kritika megállapítja — a fiatal 
Picasso keményebb volt és kevésbé reménytelen. Ez a képe azonban nem-
sokára eltűnt, s csak az emléke maradt még. Kiderült, hogy Picasso kés őbb 
az ugyancsak szimbolikus Élet című  képét festette rá, úgyhogy a szorgalmas 
picassológusoknak röntgensugarak segítségével kellett a másik festmény 
alól elővarázsolniuk. És közben törhették a fejüket, -mit szégyellt rajta a 
festő . A téma ismétlését? De hiszen nincs új téma, csak új alkotók van-
nak. S erre emlékeztet a vászon második képe, amelyen egy fiatal pár 
aktja mellett már egy asszony is látható gyerekkel a karján, mintegy azt 
bizonyítva, hogy az élet megújulva megy tovább. Vagy ez is csak feles ,  
leges belemagyarázás lenne? Igen, mert ez a kép már korforduló Picasso 
művészetében. Nem a témájával, hanem a kék korszakának kezdetével, 
s ez már a század egész európai m űvészettörténetének lapjaira tartozik. 
Ettől az 1903-ban festett képt ől csak egy lépés a kubizmus. S mindez már 
Párizsban játszódik, a fest ő  erőszakos, megsemmisítő  fellépésének szín-
helyén, ahol legalább annyi ellensége volt, mint barátja. S azok is csak 
azért lettek a barátjai, mint Braque nem kevés malíciával mondta, mert 
féltek tőle. Szegény Braque mintha tényleg el őbb jutott volna el a kubiz-
mushoz. Csakhogy a még akkori barátja, Picasso nem tapogatódzott a .For-
ma szerkezetének felbontásán és ujraépítésén, hanem megcsinálta. Ez a 
kegyetlen erőszak mutatkozott meg egy másik, fiatalkori barátjához, bizo-
nyos Casagemashoz fűződő  viszonyában is. Közös műtermük volt, s a jó-
barát beleszeretett a modelljükbe, feleségül is vette, de Picasso állító-
lag elszerette t őle. „Mert erősebb volt", mint a nő  mondta, s erre szegény 
Casagemas öngyilkos lett. Picasso egy temetésr ő l festett hatalmas vászon-
nal akarta a halálában kiengesztelni, s ezen az Evokation című  képen vo-
nultatta fel tisztelete jeléül Cézanne mellett a gyásznépben El Grecót és 
Zurbaránt is. Mint aki nagylelkűségében sem ismer határokat. Mindig hó-
dításra kész természete, amely nemcsak a m űvészetben, de a szerelemben 
is állandó permanenciában volt, nála állítólag már gyerekkorában meg-
mutatkozott. Ezt bizonyítják a berni kiállítás aktvázlatai a szeretkezés 
gátlástalan obszcén jeleneteivel, amelyeken persze mégiscsak az ábrázolás 
határozottsága és a magabiztos kifejezési er ő  a döntő . Mindez most, any-
nyi évvel e korszakalkotó teremtő  egyéniség halála után ismételten bizo-
nyítani kívánja azt, amit Picasso életm űvével rég bebizonyított. Amiként 
egyik kritikusa annak idején már az 1903-as vászonról írta: „Olyan ez a ko-
rai mű, hogy a többitől függetlenül képes megteremteni egy nagy művész 
hírnevét." És ha arra gondolunk, hogy mindezt játszi könnyedséggel csi-
nálta Picasso, a műfajok váltakozó sokaságában a balett ől kezdve, ame- 
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lyet Cocteau írt Satie muzsikájára, s neki kellett a csodálatos díszleteket 
megfestenie hozzá, hogy Gyagilev társulata majd világraszóló sikert aras-
son, a kései kerámiákig, akkor ennek a gyerekkori impozáns retrospektí-
vának a zseni nagyságához már igazán nincsen semmi hozzátennivalója. 

Magánügy, most mégis el kell mondanom, hogy egy kis polc van a 
fekhelyem fölött, s azon néhány könyv, hogy mindig kéznél legyenek. Ba-
bits esszéi, Károli Gáspár Testámentoma, Krúdy krónikái az első  világ-
háborúból, Grünwald Béláé, aki nemzete sorsa fölött borongott hasztalan, 
majd elment Párizsba és agyonl őtte magát, meg Saint-Simon emlékiratai. 
Nem a szocialistáé, a nagy álmodóé, aki a termelőket szerette volna ha-
talmon látni, s most megelégedéssel dörzsölheti a kezét ott túl, az asz-
fodéloszi mezőkön, hogy ez a vágya legalább egy részén a világnak valóra 
vált. A herceg Saint-Simon történeteib ől szoktam néha pár oldalt olvas-
ni elalvás előtt. Be kell vallanom, nem azért, amiért dicsérik: nem a stí-
lusát, előadásának tömörségét élvezem. Sokkal inkább a kort és környe-
zetet megelevenít ő  tehetségét, aminek őmaga valósznűleg nem vólt a tu-
datában. Nem is az olvasóknak írt, hanem önmagának, mint az igazi elbe-
szélők, és az utókornak, nem minden síron túli káröröm nélkül. Sért ődött 
magányában lett éles a tekintete, így lehetett valóságh ű, amit leírt, lát-
szólag szenvtelenül  és tárgyilagosan, éppen csak annyi vitriolos bosszút 
engedve meg magának, hogy ne vádolhassa elfogultsággal önmagát. Ez-
zel kerülte el a megalkuvás csapdáját, ezzel a kaján leleplez ő  készségével, 
s így Szerzett elégtételt elhanyagoltságáért nem is a világtól, hanem a ki-
rálytól, aki a hatalomnak és dics őségnek csak a látszatával ajándékozta 
meg. Micsoda szabadsága az írásnak! Nagyító alá venni mindenkit, kilesni 
a titkát és aztán leleplezni. Csak a szerelem lehet ilyen önz ő  és öncélú, 
ennyire minden mást háttérbe szorító, mint az írásnak ez az intim mód-
ja, amikor senkire és semmire sem kell tekintettel lenni, csak a kielégü-
lés örömére várni, a gyönyörre, amely mindennek fölébe tudja emelni az 
embert. És milyen érzékelhet ővé válik eközben az írás anyaga, tér és id ő  
színes szövődése főurakkal, udvaroncokkal, kéj enc f őpapokkal és szépasz 
szonyok csábító vonulásával Versailles sétányain, amelyek már akkor is 
megvoltak, s a kései olvasó a maga személyes élményeit is hozzáadhatja 
ehhez a révülethez, amelyet az író maga észre se vett, mert oly természe-
tesen rajzolta a környezetet ebben az ő  egyoldalú leszámolásában. Pedig 
az egészb ől ez maradt meg ebb ől a dohogó háromszáz év el őtti sérelem-
ből, olyan indiszkréciókkal, hogy az egyik főúr veri a feleségét, a másik 
meg egy napon elkezdett ugatni, mert kutyának érezte magát. Olcsó vá-
sári marionettfigurák, de ahogy az udvar feszes szertartásai között mo-
zognak, hízelegnek és intrikálnak, azzal mégis emberekké válnak az írásnak 
ebben a transzpozíciójában, amelyhez a környezet, a háttér adja a meg-
felelő  keretet. Sőt, mintha éppen ez tenné él ővé őket anélkül, hogy a ma-
guk egyéni megjelenése ebben az elbeszél ői metamorfózisban fontos len-
ne. Mégis velük lesz mozgalmas szökőkútjaival a park és a tükörterem 
pompája, az egész groteszk udvari világa a Louis XIV-nek és a Louis XV-
nek, a patetikusan tobzódó barokkal, amely a végét  járta, ezért volt 
olyan hangos és hivalkodó, s a túldíszítés dekadenciájába süllyedt roko-
kóval. Kipling nem tudott olyan egzotikus tájat festeni, mint ez a mell őzött 
herceg, akinek aránytalanul rövid volt a lába és fejben hízott, mint a 
káposzta. Talán ezért nem élvezhette a király kegyét, s annak halála 
után is csak kis időre sütött rá a hatalom fénye, hogy aztán végleg meg-
feledkezzenek róla. Ezért lett író anélkül, hogy tudta volna. Mert ő  csak 
a sérelmeire keresett gyógyírt az írásban, de abban aztán 'igazán élvezhet-
te azt az írói fölényt, amelyben mindenkit olyarciak látott, amilyennek látni 
akart, és ezt az örömét nem vehette el t őle senki. Nem erőltette meg ma-
gát az írásban, nem .szakmányban, nem megrendelésre dolgozott. Ezért 
kerültek ki rövid, pár oldalas történetek a tolla alól, ahogy éppen szük-
ségét érezte az írásnak, amely így lehetett számára az alkotószabadság fel-
legvára, s az .élveboncolás öröme, amiben azóta sem igen részesült az 
irodalomban senki. 
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' Mostanában sokat írnak Egon Erwin Kis čhről, az irodalmi riport 
klasszikusáról abból az alkalomból, hogy az idén (1985-ben) lett volna száz-
éves. A harcos kommunista íróról az NDK-ban, s természetesen Csehszlo-
vákiában, ahol született, s amelynek utolsó állampolgára volt, a dicsér ő  és 
magasátaló jelzők tömegét sorolják fel. Ilyennek kell lennie egy igazi kom 
munistának! — olvasható e megemlékezésekben, mintha Egon Erwin Kisch 
példája még ma is mindenütt érvényes lehetne. Csak itt-ott merül fel egy-
egy mellékmondatban a kérdés, milyen lett volna a „száguldó riporter" 
ma, ebben a megváltozott világban, s főleg ott, azokban az országokban, 
ahol az író álmát megvalósultnak tekintik. Erre a kérdésre fiatalságában 
keresik a választ, nagy ívben megkerülve a mondatot, amelyet kétkedé-
seinek és önkritikájának egyik gyakori pillanatában írt: „Jaj nekünk, ha 
győztünk!" Mert'cinikus iš tudott lenni a vallomással, hogy a hív ő  néha töb-
bet várt benne, mint amennyit a realitás megengedett. És ironikus ter-
mészet volt, öngúnyra is hajlamos, amivel oly finoman árnyalta gyilkos 
szatíráját. Zsidó volt, Prágában" született, mint Werfel és Kafka, de bel ő le 
hiányzott a megadás készsége, ahogy az el őbbi kettő  az embertelenség iszo-
nyát és kísértetjárását szinte misztifikálta. đ t ettől legyőzhetetlen humora 
mentette meg, ugyanakkor azonban magánéletében nagyon is érzelmes 
tudott lenni. Imádta például anyját, s hozzá f űződő  szeretetét egy mosoly-
gós anekdotával örökítette meg. Az els ő  világháború végén mint az oszt-
rák vörösgárda tagja egy forradalmi csoporttal. megtámadta a bécsi 
Neue Frei Presse című  nagypolgári napilap épületét, ahol az egyik szerkesz-
tő  történetesen a bátyja volt, akit amúgy fegyveresen ugyancsak felszó-
lított, hogy adja meg magát, illetve vonuljon ki az épületb ől. „Jó, mondta 
amaz, engedek az erőszaknak. De tudd meg, hogy megmondom a mamá-
nak!" Riportjait legtöbbször egyes szám els ő  személyben írta Kisch, mint 
akiből hiányzott az impassibilité tárgyilagossága. Í•gy történhetett, hogy az 
elćsábított, bukott lányok otthonáról szóló riportjában a polgári társa-
dalmat tette éles szavakkal felel őssé,. de támadó pátoszának hevületét 
egyszer csák megszakította egy a szerencsétlen - lányok közül: „Szervusz, 
Egon!." köszöntése. Több volt, mint cinikus? Frivol is? Meglehet, de írásainak 
épp ezek a könnyed kis_ ellenpontok adták meg a közvetlenség és hihet őség 
hitelét. Németül -írt, de minden könyve világsiker volt. Senki soha úgy le 
nem leplezte Amerika népeket elnyomó, faji megkülönböztet ő  és kegyetle-
nül kizsákmányoló rendszerét, mint ő . Ezt a könyvét éppúgy lefordították 
Európa népeinek csaknem minden nyelvéré, mint a nagy orosz 
forradalmi átalakulásról szóló Cárok, pópák, bolsevikok című  hatalmas -
történelmi körképét. đ  volt a „száguldó riporter", aki bejárta a világot, 
ugyanakkor nagyon lassan és óvatosan írt. Barátja, Max Brod jegyezte 
fel róla, hogy nem egy írását többször átdolgozta,, frappánsabb fordula-
tokat, találóbb jelzőket keresve. Agresszív természet volt, támadó szellem, 
aki mindig en garde állt, s talán ez volt az oka, hogy a második világhá-
ború után semmit se tudott mondani a szocializmus útjára lépett hazájá-
ról. „Kisch elfelejtett nevetni" — állapították meg róla, de hát nem is 
volt min nevetnie. És a valóságot megszépít ő  igyekezet is hiányzott belő-
le. Csehszlovákia felszabadulása után még négy évig élt. Sietett megírni 
a Bata-gyár történetét,. mielőtt államosították volna s a prágai zsidóteme-
tő  keletkezésének és eltűnésének fájdalmas elégiáját. Megtanult mindent 
nagyon komolyan venni. Talán csak Marx karlsbadi kúráj áról szóló írásá-
nak soraiban bujkál a régi Kischből egy kis játékos kedv, ahogy az 1874. 
év szállodai vendégkönyvéb ől kiírta: „Charles Marx és leánya, Eleonora" 
ott-tartózkodásának történetét, a legapróbb részleteken is gyengéden elbab-
rálva, színesen és érzékenyen festegetve a beteg Marx alakját, akkori éle= 
tének korhű  díszletei között. És ez egyben mintha visszanézés is lett volna 
a maga fiatalságára, világnézetének, meggy őződésének megannyi fellángolá-
sára, amiből nem maradt semmi. 

Szégyenkezve kell bevallanom, hogy sosem olvastam végig a Kaleva-
lát. Csak néhány oldalon át bírtam, aztán abba kellett hagynom. Pedig 
fiatalosan, húszévesen, amikor az ember mindent szeretne tudni, mert jól 
tudja, hogy nem tud semmit, a Kalevalát is kiróttam magamra mintegy 
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penitenciaként kötelez ő  olvasmánynak, de a Fővárosi Könyvtárral szemben 
minduntalan kinézett valamilyen lány a Károlyi-palota valamelyik ablakán, 
s ez izgalmasabb élményt ígért, mint Ainó világgá indulása. Ám meglehet, 
hogy épp a róla festett kép világította át a reálisabb hátteret, ahogy meg-
állt a tengerparton a fürd őző  lányoknál s aztán: 

Fűzfára függeszti ingét, 
pendelyét egy parti nyárra, 
földön hagyja harisnyáját, 
kőre teszi le topánját. 

De azután, hogy halleány lett bel őle a tenger vizében, igéz ő  nimfa, 
az már igazán csak álom volt, ha mégoly szép álom, s szerte is foszlott, 
amint  Váinámöinen csónakjával arra járva kifogta a vízb ől. És így válta-
koztak tovább a csodálatos álmok, amíg csak el nem telt velük az ember. 
Nem is hiszem, hogy valaki is képes volt egy izromban végigolvasni a Ka-
levalát. Mert a legzseniálisabb emberi figyelemnek is van határa, amely 
előtt megtorpan az éber érdekl ődés. Filológusok hősi elszántsága kell ta 
lán ahhoz, hogy a Kalevalának ezt az álomvilágát minden ellenállás nélkül 
elejétől végig magukba tudják fogadni, s őt jószerével még elemezni is. 
Vagy olyan költői „pokolra menés" metamorfózisa, mint József Attiláé, 
aki mintha éppen a Kelavalából tanulta volna meg valóságossá tenni a 
csodát a verseiben. 

Mert mégis mintha a Kalevala lett volna az a megtartó er ő , amely egy 
századokon át elnyomott népet megóvott az elt űnéstől, a beolvadástól. Ez 
a számos népmeséből, mondából és regéb ől egybeolvasztott katedrálisa a 
lélek mélyén rejt őző  költői kifejezésnek. Az a sehol másutt ilyen általáno-
san meg nem nyilvánult népi optimizmus fejlesztette ki a finnek ellenállá-
sát a hatalommal, svédekkel és oroszokkal szemben — hogy csak az újabb 
kornál maradjunk —, amely a Kalevala eposzaiban úgy be tud ragyogni 
mindent. Mintha épp a népmesékben találták volna meg a finnek azt az 
ősforrást, amelyről minden bajra gyógyító írt és vigaszt tudtak meríteni, a 
rossz szellemek kísértetjárásából is okulva. Mert nem andalítóan könnyed 
mesék ezek, mint nálunk a világgá indult szegény legényé, aki végül még-
is meghódítja a királylányt és megszerzi vele a fél országot. A finneknek 
nagyobb erő  kellett a bajok elhárításához és a boldoguláshoz, s ezt az 
erőt a mindig kéznél levő  varázslatban találták meg. De hát költészet és 
varázslat egymástól elválaszthatatlan fenomén, amelyet táltosáival és va-
rázslóival a pogány korabeliség alakított ki náluk, a magukba zárt, ezer 
megpróbáltatásnak kitett árvaságuk védekez ő  fegyvereként. Minden el-
nyomott és jogfosztott elő tt példaként lebeghetne a finn eposzokból: 
hogyan maradhat meg égy nép. Persze, csak ott, ahova még nem jutott el 
a civilizáció, amelyben a varázslatnak és költészetnek cs ődöt kell monda-
nia! Mert mire a finnekhez is eljutott a nyugati kultúra lécfegyverz ő  ereje, 
már a szabadságukat is kivívták és nemzetként állhattak a világ elé. Lönn-
rot, aki ezeket a szétszórt h őskölteményeket összefűzte, nemcsak gy űjtő  
volt, de kicsit maga is költő , aki sorokat cserélt, törölt és szépített, ahol 
azt jónak látta. Mert amikor a Kalevalát Európának felmutatta, már nem 
csupán nép volt Suomi népe, hanem nemzet, amely úgy hozta magával az 
ősiség dalait, mint valami tanúságtételt ember és természet örök harcá-
ról és elválaszthatatlan testvériségér ől mégis. És a Kalevala költészetével 
egy nyelvében is magányos nép azonossági jegyét. De hogy egységesen és 
ilyen rendezetten mutatkozhatott meg a világ el őtt a finn néplélek, az 
kétségtelenül a falusi fiúnak, Lönnrotnak köszönhet ő . 

Olvasom, hogy a .francia akadémia nyelvi szakosztálya termékeny 
vitát folytatott az ige alakváltozásairól. Mert hiába tornyosulnak Európa 
ege fölött egy lehetséges új háború sötét felh ői, a lingvisztika szakembe-
rei kitartóan állnak most is a maguk őrhelyén. Mit sem törődve a tény-
nyel, hogy a francia többé nem világnyelv, a diplomácia is hűtlenül el-
hagyta, mintha gyarmataikkal együtt a hatalmat is elvesztették volna a 
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franciák. Pedig micsoda fénye volt valamikor a francia nyelvnek! Nem-
csak a világpolitika kommunikációjában, a magasabb körök társasági 
életében is. Az európai arisztokrácia egymás között is franciául beszél 
még a XIX. században, s II. Frigyes porosz király, Voltaire pártfogója 
maga is franciául írt, azt tekintve a németnél-jóval különb irodalom-
nak, pedig akkor már a Nibelung-ének fennen ragyogott a világirodalom 
egén, csak még kevesen látták. A felvilágosodás eszméi ugyancsak fran-
cia nyelven terjedtek el, úgyhogy nemcsak a magyar költ ő  ajánlhatta 
a XIX. század költőinek, hogy „vigyázó szemüket Párizsra vessék"! És 
mára, a második világháború utáni időkben a francia nyelv világha-
talmából nem maradt semmi. Mintha a nyelv a politikai hatalomnak 
járulékos eleme volna, s annak hanyatlásával maga is elvesztené fölé-
nyét. A francia nyelvészek azonban, mint akik ezt a végzetes hanyatlást 
észre se vették, nyugodtan pallérozzák és csiszolják tovább a maguk 
nyelvét, abban a meggyőződésükben, hogy legalább azt nem veheti el 
tőlük senki. Tudomásul vették nyelvi imperializmusuk megsz űnését, be-
zárkóznak hát féltékenyen a nyelv határai közé, mint akik megeléged-
tek vele, hogy legalább a hazájukban szűntek meg az olyan periferiális 
nyelvi szigetek, amilyen a breton volt. Mert akiké az ország, azoké a 
nyelv, s ahol ezt megértik, ott semmi sem állja útját az önkéntes beol-
vadásnak. Vagy talán azzal vigasztalódnak Párizsban, hogy a német 
nyelv, amely ugyan sosem élvezhette a francia jelent őségét, a politikai 
világhatalom elvesztésével egészen mélyre süllyedt a nyelvek ranglétrá-
jén, úgyhogy még a spanyol is megelőzi, míg az angol nyelv hegemó-
niáját nem zavarja semmi, mert az orosztól nemcsak földrajzi, de vi-
lágnézeti határok is elválasztják. És eközben a francia akadémia nyelv-
ápoló csoportja példát is mutat és bizonyságot tesz amellett, hogy a 
nyelv mindennél fontosabb eszköze a nemzeti fennmaradásnak, mert 
ahol már a nyelvet nem érti senki, ott többé ország sincs és a nép sem 
az 'araár, ami volt. Így aztán a vita az ige alakulásáról, így messzir ől 
nézve is szinte bibliai értelmet kap, elevenen ható, cselekv ő  tényezővé 
válik, valahogy úgy talán, ahogy a názáreti Ács Fia szegezte szembe a 
maga igéit az írástudókéival. És amíg ezt mondom, a nyelvápolás név-
telen katonáinak sokaságára gondolok, akik szerényebb formában s ki-
sebb igényekkel, de ugyanezt a szerepet vállalták, mint a francia aka-
démia nyelvészei, akik ebben a megbolydult világban magukba feledkez-
ve boldogan csinosítják azt a francia nyelvet, amely hosszú id őn át oly 
finom árnyalatok csengésével tudott muzsikálni, hogy mindenkit meg-
igézett. 

A leleplezés ünnepi pillanata 
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ALKOTÓM ŰHELY 

VÉGEL LÁSZLÓ 

MARX ÉS HÖLDERLIN 
KÉPZELETBELI TALÁLKOZÁSA 

1. 

1807-ben Hölderlin élete utolsó szakaszához érkezett, ám kálváriája hosszú-
ra nyúlt, még 36 évig tartott. Sokáig élt tehát egyféli különös révületben, 
éjbe boruló rajongással. Szkizofrénia? Öntudatlan, sötét szerepjátszás? 
Színjáték, amelynek belépti díja és tétje saját élete volt? Vagy mindhárom 
együtt, mert a depressziós id őkben e három együvé tartozik? A tények 
nem nyújthatnak kielégítő  magyarázatot, a filológia nagyra becsült igaz-
ságai csak egy láthatatlan épületre tesznek lakatot. A teljes hermeneuti• 
kai kalandra pedig vagy nagyon kedvez ő, vagy pedig hasonló idők kelle-
nek. Bele kell nyugodnunk, hogy mindig csak félig jutunk a titok megfej-
tésében. Így olvasom újra, ki tudja miért, Peter Weiss Hölderlin című  
drámáját is, amit ez az elkötelezett német író, ama csodálatos hatvanas 
évek után írt, 1972-ben, amikor még élénken élt az emlékezetben, hogy a 
fiatalok B1oah, Lukács, Reich, Marcuse mellett Marxot és Lenint is ol-
vasták. Akik ezt sokallták, ma megelégedetten térhetnek nyugovóra, a for 
radalrni textus lázas olvasása er ősen megcsappant. 

A Weiss-mű  egyik jelenetében Hölderlint látjuk, a tübingeni asztalos 
kertes házának toronyszobájában. A homályban a fiatal Marx lép be és 
hallgatagon helyet foglal. Az öreg költ ő  meghajol a fiatalember el őtt, ter-
mészetesen a meghajlás nem a forradalom filozófusának szólt; a sok 
monoton vita után jól jött egy ismeretlen fiatal arc és a tapasztalt költ ő  
bizonyára észrevette, hogy látogatója is költészettel foglalkozik, akár-
csak ő . De a szerény fiatalember tartózkodó tekintete mögött a szem 
okos magánya nyugodott. Figyelmesen elolvasta az életm űvet, melyet a 
kor nagyjai csak fanyalogva ismertek el. A fanyalgás oka természetesen 
az volt, hogy Hölderlin gondolatait teljesen életképtelennek tartották. Az 
egykori lázadó barátok a katedra mögött ültek, kialakították a valósággal 
való kompromisszum nagy gondolati architektúráját. Marx azonban, s 
ezt nem csak fiatalságának számlájára írhatjuk, egészen másképpen olva-
sott. „Két út járható az alapvet ő  változások előkészítéséhez" — mondja 
Hölderlinnek a dráma tanúsága . szerint. „Az egyik 'út a konkrét históriai 
szituáció analízise / Másik út a legmélyebb személyes tapasztalat víziós 
átalakítása." 

A valóságban persze erre a beszélgetésre nem került sor, a két fér-
fiú sohasem találkozott. Mindez Peter Weiss költői fantáziájának terméke 
csupán. Apokrif Marx-gondolat, a változásokkal teli évek summázása. De 
mégis valóságosabb találkozásról van szó sok megtörtént találkozásnál. 
Hölderlin, nemzedéktársaiból kiábrándulva, a toronyszoba félhomályában 
könnyen levonhatta a végs ő  következtetést: átadta a személyes tapaszta-
latok látomásos átalakításának stafétáját Marxnak. 

A kései romantika tragikus világérzésének alapja az a felismerés volt, 
hogy az emberi élet, az élet eszményének alakulása végzetes konfliktusban 
áll a természet változásaival. Ilyenkor jön létre a monumentális vereség 
mítosza. De Marx és Hölderlin képzeletbeli találkozásában nem ez a ro-
mantikus hang az uralkodó. Nézem, hogy váltogatják egymást az évszakok, 
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az egyhangú munkák és napok. Nincs végžetéš konfliktus, • csak - ködös 
párhuzamosság. A Nagy Várakozás lassan bens őséges élethelyzet lett. Az 
„alapvető  változás" a múlt márványkockájára írt szimbolikus rejtjel. 
Szépsége jobban érzékelhet ő , mint az „üzenete". S mégis segélykérő  karok 
nyúlnak a márványkocka felé: igaz, nem h ősies romantika izzik bennünk, 
de a reménység sem veszett ki még belőlünk. S a magam részéről csak 
azt tenném hozzá, hogy nem vagyok oly kicsiny, sem Oly nagy, hogy le-
becsüljem a kort, amelyben élek. Ha nincsenek is látványosabb tettei, 
legalább figyelmes és érzékenyen megsejt valamit saját múltjából. Egy 
képzeletbeli találkozásból is. 

• 
2. 

Hogy vándorol ma az a bizonyos staféta kézr ől kézre? Van-e Marx 
és Hölderlin beszélgetésének szavakban, tételekben nehezen kifejezhet ő  
zenei visszhangja? Kétféle út, mondja a drámabeli Marx, de számos szö-
vegét, levelezését ismerve állítjuk, hogy az a valóságos Marx is mond-
hatta volna. Az élő  Marx ugyanis sohasem becsülte le a tapasztalatok 
víziós átalakítását, a társadalmi képzeletet, a szív érzékenységét. Amikor 
egyik szép szövegében a szégyenérzet fontosságát hangsúlyozta, közvetle-
nül az érzelmekre, így is mondhatjuk: az erkölcsi érzelmekre apellált. 
Lemondhatunk-e a fent jelzett utak egyikér ől is? Meg tudjuk-e érinteni 
azt a stafétát, amelyet a Hölderinnel való fiktív beszélgetésben a forrada-
lom filozófusa Oly fontosnak tartott? Sok példát sorolhatunk fel a ne-
hézségek ábrázolására. Szofisztikánk kényes egyensúlyba hozott bennün-
ket, néha úgy járunk, mint- Peer Gynt a hagymával. Szinte spontánul 
jelentkezik a banális példa: az is gyakorlatiasság, vetjük fel némi kese-
rűséggel, ha szóban elutasítjuk a prakticizmust, de az elutasítás gesztu-
sát szemlélve hitetlenkedni kezdünk. Mert például ki ne találkozott vol-
na ezzel a szólammal: Igazad van, de az igazság kimondására nem alkal-
mas az időpont. A puszta elhatárolás buktatója: lehullik egy hagymahéj, 
aztán lehullik a másik és végül nem marad semmi. Vagy kivel nem tör-
tént meg, legalább egyszer életében, hogy taktikai megfontolás és el őké-
születek nélkül, az alapvet ő, mindannyiunk által .elfogadott társadalmi 
normák nevében, ezeknek mély, személyes átélése alapján kimondott egy 
igazságot, amelyről mindenki sejtelmesen beszélt, de nyilvánosan hallga-
tott? A személyes meggy őződéssel vallott igazság kimondása sokszor hoz-
za kínos és nehéz helyzetbe az embert, hisz megtörténhet az is, hogy az 
egyik vagy a másik téves döntés mögött olyan ember áll, aki a hatalommal 
ügyesebben, jobban bánik és személyes tévedését személytelen jelenséggé 
változtatja át. Ilyenkor a balga hirtelen az elmarasztaló min ősítések háló-
jába kerül, a személytelen intézményes fogaskerekek áldozata lesz, mert 
nem képes arra, hogy megszemélyesítse bírálatának tárgyát. S akkor nem 
hisz a fülének: oda sorolják, ahová sohasem tartozott — az erkölcsi fel-
háborodás végletes helyzetekbe kényszeríti. Az önmaga boldogulásán és 
sokoldalú fejlesztésén tevékenyked ő  ember így sokszor kerül ellentétbe 
azokkal a formákkal, amelyek nem hozzák meg egyébként sem számára 
boldogságát. Sokat beszélünk az ellenzékiekr ől, de sokkal kevesebbet azok-
ról a durva gesztusokról, amelyek az ártatlanokat, a törékeny személyes 
hitvallást keresőket is oda taszítják. A kultúra egyszerre fluid éš áthatol-
hatatlan, a végleges igazság nehezen mondható ki. Sebeket könny ű  ejteni. 
S ha ezek idővel külsőleg begyógyulnak is, bels ő  sebekké válnak. A 
félreértések elhalványulnak, de a sebesít ők továbbra is névtelenek marad-
nak. Mondják: a régi tatár harcosok nyílvesszejükre rajzolták nevüket, 
tudja meg az ellenség, kitől vérzett el. Ma sokszor éri névtelen nyilvessz ő  
a barátot, s az sohasem fogja megtudni, kit ől és miért vérzik. 

Miniatűr példák, egy hullám véletlen felcsapódása a partra. A ten-
geren továbbra is vitorlások, hajók ringanak. Mégis marad a fájdalom 
és a bántalom. Meg ,az „idealistáknak" kijáró titkos részvét, a sajnálkozó 
tisztelet. A dac cinkosai pedig terméketlen szektákba tömörülnek, sajnál-
ják elveszett hitüket, lehet, hogy életük végéig egy nagy eszme sérültjei 
lesznek. Mások könnyen gyógyulnak, hivalkodni kezdenek hitevesztettsé- 
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gükkel. S a névtelen bürokratikus mechanizmusnak minden lekonyúlt 
fej egy skalppal ér fel. 

Féllek: mindez abból is következik, s ez a töprengés alapja, hogy 
szofisztikus hajlamaink arra oktatnak bennünket: az igazságot úgy sze-
ressük csak, mint biztonságot, mint előnyt, s nem mint új horizontokat 
feltáró, kockázattal járó lehet őséget. Mindenki haladó lesz, ha ez a 
kényelem megőrzésével jár és biztosítja a nyugodt álmot meg az elisme-
rést. A közéleti értékrendszerben ma túl magas ára van a keresés nél-
küli rideg igazságnak, a kockázatok nélküli axiómáknak. Hová tűnt a 
személyes-  keresés szenvedélye, pátosza? Sokszor láttam már furcsa küz-
dőket: háttal állnak a jöv őnek, minél hangosabbak a múlt szellemének • 
elítélésében, annál tanácstalanabbak a legfontosabbal szemben: ami a 
hátuk mögött, az van előttünk. Ez nem más, mint ,a pesszimizmus bürok-
ratizált, sematizált változata, mert csak a lehatárolt ,értékeszmények ke-
reteiben mozog, új utakat nem tör magának. De erkölcsi ereje csak ak-
kor van a valami ellen intézett szónak, ha azt a még nem .létez őnek 
a sugara is érinti, vagyis ha nemcsak a jelen és a múlt tap:asztalatainak 
megállapításából következik, hanem van benne egy másfajta intellektu-
ális energia, a személyes képzelet ereje. Ez testesíti meg a még meg nem 
levőnek a sugarát. S így van ez rendjén: ami már velünk megtörtént, csak 
a jövő  szempontjából érdekes, ami volt, .arról már van egy közös 'mércé-
vel kialakított térképünk. Az igazi cél az ismeretlen, ez követeli• meg 
egy ember intellektuális és érzelmi rajongását. A személyes tapasztalatok 
víziós átalakítását. 

A közéletben a személyes hangnem, a személyes elkötelezettség, a sze-
mélyes példa, ha nem is meggyanúsított, de mégis lebecsült érték. A tak-
tikai ész zűrzavart, anarchiát lát benne. Kiszámíthatatlanságot szimatol. 
S ezután,. ennek tompulása folytán, halkan és diszkréten lopakszik szí-
vünkbe a ,  szubsztancia nélküli egyéniség magatartásmintája. Az „ ők" és 
„mi", az „egyik közösség" és a „másik közösség", az „egyik nemzet" és 
a „másik nemzet" rejtetten antagonisztikus szemlélete nem más, mint 
a saját személyiségét ől menekül ő  ember álláspontja. Az üresség érzése 
mindig misztifikált hatalmakat követel magának. Az imént azt mondtuk, 
csak hullámcsapásról van szó, most már látjuk, többről: az individuum 
belső  megingásáról. A hullámok nem is fejezik ki, csak jelzik súlyát. 
Genézisének megfelelően legtöbbször még a sugalmazások is névtelenek 
maradnának, ám mégis szüntelenül gazdagszanak. Feltornyosulnak, erő-
sítik a közhiedelmet, tévhitet, hogy az ember saját nemzetéhez, nemzeti-
ségéhez, köztársaságához, tartományához, sz űkebb környezetéhez akkor 
hű , ha kritikátlan iránta és ha mindig készenlétben áll a „másik" közös 
ségformával szembeni távolságtartásra. Azt nem szabad nyilvánosan „el-
lenségnek" nevezni, mégis mindig ajánlatos egyfajta diszkrét el ővigyáza-
tosság. A veszély mindig „máshonnan" jön, „saját" környezetéb ől csak 
elvétve. A „másik" mindig egy kicsit „idegen", mert mások az érdekei, 
fejlődéstörvénye, szellemisége. Röviden: ilyesfajta „üzenetek" mindennap-
jaink szerves részévé váltak. Benne élünk anélkül, hogy tudnánk, milyen 
fokon. Tiltakozunk ellene egyik síkon, a másikon beszivárog. Nemcsak 
a gyanús politikai cselfogások idején, vagy pedig ideológiai formában 
mutatkozik, hanem a hétköznapi 'érintkezés és társalgás terén is, s őt be,  
vonult a szórakozás, a szabad id ő  világába is. Betört a magánéletbe az 
érzelmek rákos daganatait idézvén el ő . Itt még fájdalmasabban hat, meri 
míg a közéletben ellen őrizhető, a magánéletben szinte rejtélyesen műkö-
dik. A magánszférának ez a rombolása kifejezetten negatív tartalmú, 
mert nem felszabadítja, kiszabadítja az individualizmust, hanem gyengí-
ti azt, s a személytelen konvenciók, tévhitek további ürességet szülnek a 
személyiségben. 

Az individuum tehát mechanikusan elsajátítja a személytelent. S ez-
zel máris új helyzet állt elő. Mert akik az elszemélytelenedésben csak 
egyszerű, néha a jó cél érdekében történ ő  manipulálási lehetőséget láttak, 
most hirtelen iránytű  nélkül, meghökkenve, tanácstalanul tévelyegnek eb-
ben á világban. Mondjuk ki végre: ,  a jellegzetes jugoszláviai ketman vi-
lágában. Czeslaw Milosz A foglyul ejtett értelem című  könyvében — Go- 
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bineau nyomán — pompásan megrajzolta azt az embertípust, aki állan-
dóan rejtegeti, titkolja igazi meggyőződését oly módon, hogy hatásosan 
hirdeti azt a másik véleményt, mellyel nem ért egyet, s őt szellemi energi-
ájának jelentős részét éppen a tőle idegen teória ápolására fordítja. A 
szerepjátszásban.nemcsak értelmet, hanem örömet is talál. Ha lehet, ügye-
sen rést üt az idegen elméleten és ezen keresztül, vagy pedig ennek némi 
átszínezésével sugalmazza saját, meggy őződését. A körülményeink között 
kialakuló ketman például állandóan egységről beszél, de elsősorban a 
különbségekre gondol. Egy történelmileg és politikailag hitelesített kife-
jezéssel élve partikuláris érdekeket helyez el őnybe. Igy alakul ki a nemzeti, 
a nemzetiségi, a köztársasági, a tartományi, a területi ketman. Sohasem 
nyílt: alapvető  egységes jugoszláv forradalmi és ideológiai ethoszróll be-
szél, miközben szüntelenül szétbontja azt. Mindig titkos küldetése van, 
a nyilvánosság ellenőrzését átkos tehernek tartja. Alapvet ően demokrácia-
ellenes, a beavatottak zárt körében a ketmani nyelv jut érvényre, aprán-
ként, de bátrabban hódít meg magának új területeket. Az egység '!az el-
vontság olyan szintjén jelentkezik, amelyet csak a különbség telít tartalom-
mal. Az egységnek ezek szerint nincs konkrét formája, sem szociológiailag, 
sem gazdaságilag, sem kulturálisan. A részérdek mindig konkrét érdek, 
konkrét hatalmat, befolyást, szellemi és kulturális státust jelent, de a 
ketman mindezt olyan zsargonban kénytelen kifejezni, amely látszólag 
egyetemes értékekre utal. A nyelvi zsargon fokozatosan elválik az eleven 
lüktető  élettől, ám az az élet is formalizálódik, mert egy másik nyelvi 
zsargon rabjává lesz. Ezzel még inkább fokozódik a beszéd elszemélyte-
lenítése. Az újságokat olvasva gyakran felkapom a fejem. Valaki bejelenti, 
hogy személyes véleményét fejti ki, érdeklődve olvasom a sorokat, de 
kénytelen vagyok megbizonyosodni afel ől, hogy a személyes álláspontról 
egészen rejtett, ketmani nyelven beszélt, egyébként a gondolat teljes 
mértékben alkalmazkodott a konvencionális eszmei retorika szabályaihoz. 
Ez így történik akkor is, ha netalán valaki egészen apró személyes érde-
két próbálja érvényesíteni, ilyenkor is ebbe a retorikába rejti igyekezetét. 
Nem véletlen: a szavak lettek a nemzeti és a területi ketman legmegbíz-
hatóbb rejtőzködési módozatai. Közvetlenül kimond valamit, de mögötte 
valami mást sejtet. Ezt sokszor a tárgyilagossággal tetszelg ő  társadalma-
sítással kívánják igazolni, holott a társadalmasítás nem jelent elszemély-
telenedést. 

Talán mégis jól értette tehát Marx: ez az elszemélytelenedés mégis 
csak egyféle hölderlini rajongással múlható felül. Mágikus, látomásos in-
dividualizmussal, amely a jövő  felé fordítja a tapasztalatot. S ezért mond-
hatta Marx Hölderlint olvasván: a személyes tapasztalatok víziós átalakí-
tásáról vari szó. E képzeletbeli tisztelg ő  látogatás így nyerhet értelmet. 
A gyakorlatias taktikus funkciójukat féltve bizonyára mosolyogni fognak 
a képzeletnek e szerény kísérletén. Akiknek mindig a gyakorlati siker a 
mérce — a történelem sokszor bizonyította —, azok a sikerrel kikövezett 
úton tántorognak a közösségi kudarcba. Depresszióinkat természetesen 
nem gyógyíthatja meg nyughatatlan fantáziánk, csak ésszerr ű , nyilvános 
közösségi döntések sora, de az ész ma személyes, fantázia nélkül tanács-
talan. Sok eszményt kell újrafogalmazni, ám az ész magában képtelen 
erre. S talán éppen ezt becsültük le sokáig, a látszatok eltakarták el ő-
lünk a termékeny képzelet becsét. Az elszemélytelenített gépezet durván 
kompromittálná a személyes anticipációt, az egyes ember erkölcsi érzé-
kenységét, a tiszta, személyes beszédmódot. Az elszemélytelenített disz-
kurzus ma a status quo meg őrzésénekformája. Sok embert láttunk, aki 
a személytelenséggel, a tévedhetetlenség látszatával élt és visszaélt, mert 
gyorsan azonosult a fennállóval. Még szerencse, hogy vannak és lesznek 
nehezebben azonosuló, rajongó és tévedő  egyéniségek. 

3. 

Hölderlin-nyomokat keresek világunkban. Talán e nyomok segíte-
nek megtalálni a korszerű  ériés, élmény és világlátás egységét. Ez pedig 
azzal is far, hogy keressük korunk Diotimáját, azt az ábrándot, mely ál- 
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tal talánönmagunkra is előbb rálelünk. A régi görög parancs — ismerd 
meg önmagad — talán sohasem. volt aktuálisabb, mint ezekben a komoly 
években, amikor nemcsak magatartásunk van próbán, hanem erkölcsi 
érzékenységünk, emberi érzelemvilágunk is. Életünknek ma nincs olyan 
elemi sodrása, -amelynek köszönhetjük, hogy bels ő  traumáinkat a külvi-
lág ragyogó változásaival gyógyíthatjuk. A küls ő  fények mellett ma nagy 
szükség van a bels ő  mécsesre is. Sokféle irracionális eszme ereje növek-
szik, - a sekélyes érzelmek világában a különböz ő  társadalmi és nemzeti 
demagógia termékeny humuszra találhat akkor is, ha az intellektus tilta-
kozik ellenük. Az egyedben csendes dráma játszódik le: értelme tehetetle-
nül szemléli, hogy az egyik vagy a másik min őségi szenvedély miként foko-
zódik le terméketlen fanatizmussá. A kett ő  közötti különbséget egyébként 
is nehéz megnevezni, főleg a zavar, a krízis óráiban. S amikor az élmény 
gyorsan kap ideológiai el őjelet, érdemes Diotimával is foglalkozni és kér-
dezni: miért rajongunk? Mindezt azért kell az emlékezetbe idézni, mert 
sokak' szerint az érzés puszta el őjele vagy pedig kísérője a cselekvésnek 
és •a gondolkodásnak. Holott nem így van, hanem szerves része annak, 
néha pedig döntő  befolyásoló erő . 

Diotima keresése ösztökél arra is, hogy kutassuk a sajátos jugoszláv 
sensus communitas térképét. Hogyan tájékozóduk ezen a térképen? Meny-
nyire ismerjük közösségünk 'érzelmi világát? Vajon nincsenek-e ott mé-
lyebb árkok, mint a gazdaságban, kultúrában, nevelésben? Néha fellángol 
valami primitív és erőszakos szenvedély, Pandora szelencéjéb ől kitör egy 
konzervatív érzéshullám, csodálkozunk rajta, vagy megbotránkozunk és 
végül is csak politikai magyarázatot keresünk rá. Mindennapjaink érthe-
tő  módon átpolitizálódtak, érzelmi világunk azonban érezhet ően összezsu-
gorodott. Érzelmi értékrendünk konzervatívabb lett, mint társadalmi mo-
dellünk, rendszerünk. Ezt tetézi még az is, hogy a különböz ő  emberi meg-
nyilvánulásokat hajlandók vagyunk csak -az -tértelemmel vagy pedig — 
sajnos ez a gyakoribb — politikai indítékokkal magyarázni. Ilyenkor a 
diagnózis lehet helyes, a terápia végzetes. A teljes emberi - nyitottság, az 
érzelmi gazdagság, a világban való teljes jelenlét, melyet nem a célirá-
nyos gyakorlatiasság határoz meg, ma Már felesleges és fény űző  naivitáš-
nak tetszik, amely állítólag akadályozza a fegyelmezett cselekvést. Olyan 
társadalom ez, amely kissé könnyedén feledkezik meg • saját ifjúságáról, 
gyermekkoráról, nem tárolta azt kell ő  gonddal érzelmi emlékezetében. 
Mintha egész közelmúltunk a politikai posztulátumokba szorult volna. 
Ezért van az is, hogy eszményeink megszelídültek, elvesztették izgalmaš, 
lázadó jellegüket. Társadalomideálunkból ma hiányzik a -  vonzóan rejté-
lyes Erósz..,.  

- Lassan- belenyugodtunk. abba, • hogy két világot hordozunk magunk-
ban. Az egyiket magánemberként-éljük, a másikat a munka és-a a cselekvés 
embereiként. Nem állítom, hogy a kettő  között szükségszer ű  konfliktus 
jött létre, inkább a köztük lev ő  űrre panaszkodom. Jól ismerjük annak 
veszélyét, amikor a politika közvetlenül avatkozott be a magánszférába, 
érthető  tehát, hogy az egyén félt őn őrzi ennek függetlenségét. Csak az a 
kérdés, hogy sikerrel teszi-e. Az emberi életnek, igaz, mindig 'lesz öncélú 
aspektusa is, amelyet nem kell és nem szabad a valóságból fakadó éssze-
rű  törekvéseknek alárendelni. Jó, ha az' emberben van némi termékeny 
zűrzavar. Ennek jogosságát elismerve állítjuk mégis, hogy nem ismerjük 
eléggé azt a boldogságot, amely a magánszféra és a közéleti szféra közötti 
termékeny feszültségből születik. Az egyes emberben meglevő  ellentmon-
dás, amelyet a vásárló és a termel ő  konfliktusaként ismerünk, csak az 
egyik, nem is a legfontosabb része ennek a konfliktusnak. Nagyobb prob-
léma az, hogy érzéseinket orientáló erkölcséinkben még mindig túl er ős 
végletek dúlnak. Az egyik oldalon még a polgárihozkapcsolódó szocialista 
puritanizmus fedezhet ő  fel, annak is egyik csökkentett változata: a poli- ' 
tilcai ész puritanizmusát hirdeti.. Ez a legfőbb embéri mértéket az áldo-
zatban látja, az egyéni érzéseket, az ember érzelmi fantáziáját feltétel 
nélküli odaadásban, konformista azonosulásban, a feladatok szabályos és, 
mint ahogy _ ,a vezércikkírók mondják, „maradéktalan .megvalósításában".. 
látja. Ež azért veszti hitelét, mert hirdet ője csak egy szférában, a politi_ 
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kaiban igényli, s aki így tesz, annak az élet más területein eszébe sem 
jut hasonlóképpen gondolkodni. Ennek az álláspontnak a következménye 
a „mi emberünk", lásd az eleve megbízható ember mítoszát, amely nem-
csak politikai mérce lett, hanem az ember egészének a megméretési mód-
ja is. A másik oldalon, mint az el őbbinek a mechanikus tagadása, jelent-
kezik a neofrivol szocialista ember, aki látszólag féltékenyen őrzi függet-
lenségét, csakhogy ez až autonómia látszólagos, mert a durva politikai 
szabályok helyett a társadalmi közhelyek, banalitások, a sekélyes érzel-
mek, a konfekciós eszmények, a sztereotip magatartásformák, a tömeg-
cikk kultusza tölti ki. Ez a kultusz gyakran oly er ős, annyira ki van 
szolgáltatva az érzelmek piaci törvényszer űségeinek, hogy sokszor még a 
„különleges", „szokatlan" élmények hajszolását is szabványosítja. Ennek 
a véglete az iparosított extázis. De ez csak a gyermekek következetes 
válasza az apák neofrivol magatartására, a „szocialista sikerember" típu-
sára. Távol tartja magát a dönt ő  társadalmi konfliktusoktól, gyakorlatias 
és józan, semleges a szellemi kalandokkal és az igazsággal szemben, az 
apró, kis előnyökből kockázat nélkül, simán tud nagyokat teremteni. Az 
eszményekkel gazdaságosan bánik, sohasem tagadja meg őket nyilváno-
san, nem is teszi kérdésessé azokat, de ügyesen kivonja magát hatásuk 
alól, nehogy akadályozzák a társadalmi ranglétrán való sikeres haladás-
ban. A közélethez magánemberi iróniával viszonyul, a magánemberi szfé-
rát kispolgári pátosszal dicséri. S az a meglep ő, hogy sokszorlétrejön. 
egy újfajta „kentaurtípus", aki egyszerre sajátítja ki mindkét magatartás-
formát. Politikailag: puritán, az életben: neofrivol. 

Végletes formák, modellek ezek, de maga a tény, hogy találkoznak, 
jelzi, hogy a gyökerük azonos. A közelmúlt történelemélményéből táplál-
kozik, abból, hogy sokáig éltünk az eleve elrendelt szocialista harmónia 
jegyében, s a valóság megleckéztetett bennünket: könnyen vállalt törté-
nelmi optimizmusunk felszínesnek mutatkozott. Azzal a látszattal álltat-
tuk magunkat, hogy a haladás folyamatos, a vereség kockázata nélkül 
minden elérhető , a valóság pedig szinte önmagától bontja ki eszményein-
ket, amelyeknek megvalósítása automatizálódik. Azt hittük, korunk moz-
gásirányai szigorú értelemben véve teleologikusak és minden, ami el őbb-
re visz, a történelmi szükségszer űség önműködő  tevékenysége. • Kezdtük 
a társadalmi sorsot tárgyiasan szemlélni és nem adtuk hozzá 'saját sze-
mélyességünket. Egy társadalom a sokféle érdek perpatvarában, a napi 
politikai események vonulatában feledni kívánta az emberi fájdalmat, 
a sokoldalú érzelemvilág eme szükségszer ű  velejáróját. Érdek fűződött 
mindenhez: az elidegenüléshez és annak felülmúlásához is. Nem voltunk 
elég bátrak idejekorán vállalni a mélyebb emberi csalódásokat, mert 
csak részemberként, részérdekként vállaltúk eszményeinket. Azokat, me-
lyek egyébként teljes embert követeltek volna. A féltve őrzött magánem-
beri szférába ma olyasmik szivárogtak be, amik az üres, a küls őségek 
mesterséges fenntartásának, a biztonságérzet látszatának, - a szenvedélyte-
len emberi életnek a jegyeit viselik magukon. 

Mindez látszólag kielégíti az embert, a kis és részérdekek érvényesí-
tése átmeneti orvoslást is jelent, de a mélyben különböz ő  frusztrációhoz, 
elfojtásokhoz vezet. Romboló energiák szabadulnak fel és alkotó energiák 
porladnak el. A kor Diotimája az utóbbira van ítélve. Apró mozaikkoc-
kákból, ellesett beszélgetésekből, véletlen találkozásokból, írói fantáziával 
rajzolom meg Diotima .szomorú örökösének, Olivera N.-nek az arcvonása-
it. Azzal áltatom magam: csak novellát írok. Ez a könnyebbik megoldás, 
a fikció által plasztikusabban bontakozik ki lénye. Mediterráneumi arc, 
ám hiányzik mögüle a szikrázó fény, a hölderlini ég, a rajongó kíváncsi-
ság, a. közéleti jelentéseket leegyszer űsítettük. Mert mi mindent oly vilá-
gosan látunk és őt arra tanítottuk, hogy csak általunk lásson. Kérdése-
inkre pontos válaszokat ad, de saját létének titkát nem azokban keresi, 
a feketén csillogó tekintet elfordul racionalizmusunktól, miközben meg-
elégedettséget szinlel. Ha kompromisszumot köt is a fennállóval, ez a 
kompromisszum nem elégíti ki többé. Életében a mi valóságunk úgy 
működik, akárcsak a természeti erő , a társadalmi törvények átveszik a 
természeti törvények szerepét, ezért 'homályosan keres valami mást, a 
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társadalmi valóság melletti vagy mögötti misztikus • lehet őségeket. Nem 
tőlünk kérdi, hanem az ismeretlent ől: Mi lesz velem? Racionalizmusunkat 
nem utasítja el, de közömbösen szemléli. Diotima örököse nem ismeri 
a romantikus rajongást, csak a csendes elvágyódást. Szépsége és szelleme 
lassan elválik egymástól, vagy — idővel — ellentétbe is kerül egymással. 
Ironikus szellem, misztikus szépség ez. Ismeri titkainkat, mindenb ő l 
pedagógiát teremtettünk, és azt is tudja rólunk, hogy legnagyobb tév-
hitünkből, mely szerint nem élünk drámai id őket, titkon előnyt sze-
retnénk faragni. Filiszterek is lennénk és az új világ épít ői is. Saját bő-
rén érezte gyengeségcink ravasz erejét, felel őtlenségünkből fakadó unal-
mas atyáskodásunkat. Tudja már, hogy nagy szavaink mögött kis tet-
tek lapulnak, nemcsak cselekedeteinket, eszményeinket is elherdáltuk. 
Keresni kezdi saját tettét, saját hitét, amely sokkal .gyengédebb, mint 
a miénk volt a legfelemel őbb pillanatokban, kevésbé hangzatos, befelé 
forduló. Nélkülözi a határozott vagy ideológiai dimenziót, s ott születik 
meg, ahol mi kevésbé voltunk figyelmesek: az egzisztencia élményvilá-
gában. Az ő  hite a válság hite. 

Olivera N. emléke figyelmeztet egy dologra, amiről Peter Weiss is 
- okkal hallgatott: abban a képzeletbeli találkozásban Marx még csak nem 
is célzott, Hölderlin szenvedélyes, reménytelen, gyermekien naiv és koz-
mikus szerelmére Diotima iránt. S korunk Diotimája, Olivera N. tudja, 
hogy hol él: ebben a világban ez nem illő . Tudta ezt Weiss is. Hallga-
tásában tehát az 1968-hoz köt ődő  Weiss furcsa paradoxonára ismerek. 
A Hölderlin c. drámában ugyanis feltűnik a Diotimána emlékeztet ő  Wil-
helmine Kirms, de csak a női emancipáció korai, szép előhírnökeként, 
hogy fenyegetően, logikusan kimondja: „...az . asszonynak mindig két-
szer kell lázadnia." Aztán ironikusan Hölderlin felé fordul, a „bels ő  látást" 
gúnyolva kikapcsolja nyakán ruháját és azt szélesre tárva. megáll Hölder 
lin előtt. Hölderlin elfordul. Weiss önkritikája? A hatvanas évek bírálata?. 
A vizionárius szellemi élet és az Erósz találkozásának lehetetlensége? 
Mert mindebből az derül ki, hogy az a nevezetes „bels ő  látás" vak és te-. 
hetetlen a külső  világ szépsége előtt, zavarba jön, ha valami immár nem-
csak lehetőség, hanem szép és valóságos forma. Ennek összegezéseként 
a jelenet megérleli a gyanút, hogy a kett ő  között feloldhatatlan ellentmon-
dás van. Minden anticipáló értelem és minden forma erre a sorsra van 
ítélve. Már-már archétipikus ellentmondás ez. Weiss sem tudta megkerülni, 
mint ahogy nem tudta feloldani .a hatvanas évek heves, érzéki felbuzdu-
lása sem. Úgy tűnt, a sokat emlegetett és engesztelhetetlen szexuális forra-
dalom majd valami kiindulópontot kínál, nemcsak a test szabadul fel, a 
felszabadulás szellemivé lesz. Hamar kiderült , végcél lett belőle. Memen-
tóként tegyük hozzá: mert a •küls ő  szépség, az Erósz formája érzéketlen 
maradta belső  (szellemi) látás iránt. Az Erósz kívülálló lett. S amíg így 
van, addig mindennemű , a közvetlen társadalmi célokon túlmutató szelle-
mi, lelki, antropológiai emancipációs forradalom csak az emancipáció pa-
ródiájaként jelentkezik. Weiss tisztában volt ezzel. Hölderlin ezért marad 
ma Diotima nélkül. 

Nem csodálkoznék azonban, ha a toronyszoba csendjében Marx mégis 
Diotima keresésére indult volna. Figyelmesen lapozgatva Hölderlin kézira-
tai között, a Hüperionban a következő  mondaton biztosan megakadt a 
szeme: „A század gyógyíthatatlanságát látom sok mindenben, amit most 
elmondok vagy elhallgatok, és hajótörést szenvedett az a vigasz is, hogy 
világom megtalálhatom egy lélekben, átölelhetem egy barát képében ön-
nön fajtámat." Lehet; hogy e kiábrándulás erejét a fiatal. Marx túlzottnak 

- tartotta az öreg Hölderlin részér ől, de felismerte 'azt, hogy ez a radikaliz-
mus a dolgot a gyökerénél ragadta meg, és mint ahogy ő  rövid idővel 
ezután kifejti, az ember gyökere mégiscsak az ember. Más formában 
ugyanezt megerősíti egyik, feleségéhez -írt szerelmes levelében. A szeretett 
lényben átölelni az egész fajtát, illetve ennek a viszonynak a teljességét 
átérezni, ez rejlik a hölderlini mondat mögött. Hogy valaki- egyetlenegy 
lényben ismerje fel egész fajtáját, metaforikus gondolatnak t űnik, s a 
mai Diotima elérhetetlen vágya is lehet. Nem hangzik idegenül. Marxnak-
magával a gondolattal csak olyan .értelemben ;lehetett volna vitája, hogy 
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Hölderlin ebben csak hősi lehetetlenséget látott immár és semmi mást. 
S Marx, sok későbbi tanítványával szemben (akikr ől nem is lehetett jó vé-
leménye, mert kultúrájuk sekélyes, logikájuk sematikus) jól ismerte a 
görög kultúra sötét létszemléletét, de elemzései alapján arra következ-
tetett, hogy mégis van kiút, bár elérése hosszan tartó, egy egész törté-
nelmet igénylő  drámai folyamat. Konkrét vitát azonban nem kezdemé-
nyezett, ő  is csak metaforikusan vethette fel, mikor lesz vége ennek a tra-
gikus történelemnek. Tisztában volt azzal, hogy kifogásai inkább a ,mód-
szert- érintették volna. Mindketten jól ismerték Thaleszt, ugyanarra a kö-
vetkeztetésre gondoltak: „Olyan isten Erósz, akinek a m űködése a polisz 
javára van." De a fiatal Marx felfigyelhetett arra, hogy még a legvizionáriu-
sabb költőt is előbb vagy utóbb cserbenhagyja Erósz szelleme — a dé-
monok erősebbek. Marx tanácstalanul lehajtotta fejét. A társadalmi cso-
portok, osztályok történelmi prognózisát bonyolult elemzések 'alapján lehet 
körvonalazni, de ez majdnem lehetetlen az egyes ember testében, f őleg 
akkor, ha ily érzékeny kérdésekről van szó. Bastille ostromáról könnyebb 
lett volna beszélni. Hallgatása kísért, mint az árnyék. A korai kommunista 
mozgalmak sejtelmesen keresték annak lehet őségét, hogyan lehetne visz-
szahódítani a kívülálló Erószt, de ezt elméletileg sohasem sikerült meg-
alapozniuk. Némelyik gondolat egészen rendhagyónak és valóban erede-
tinek tűnt, de a kísérletek megfeneklettek: a társadalmi mechanizmus és 
az Erósz továbbra sem békült meg. Igazából nem lehetett beilleszteni 
semmiféle társadalmi utópiába. 

Beilleszthetetlen? Vagy csak arról van szó, hogy a társadalmi mecha-
nizmus még mindig túlságosan nagyfokú beilleszkedést követel? 

Olivera N. erre talán csak egy megszenvedett és apokrif Hölderlin-
idézettel válaszolhat csupán. „Mert kell / egy mitikus 'alaknak megjelen-
nie / most / amikor a Nagy Forradalom / tüze elhamvadt / és már csak 
az egyedekben parázslik tovább." S ez még a legönzetlenebb válasz. Mert 
nemcsak a fiatalságé, hanem a megfiatalodásé kell. Csak az ideálok újbóli 
személyes átélésébe, visszahódításába vetett reménnyel találhatjuk meg 
korunk Diotimáját. 

Tisztelgés az életm ű  elő tt 
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PÁLL SÁNDOR 

CRNJANSKI ÖRÖKÖS VÁNDORLÁSÁNAK MAGYAR 
(ÉS EGYÚTTAL ELSŐ ) FORDÍTÁSÁRÓL 

A jugoszláv és magyar szellemi érintkezés, a kulturális közeledés a 
két háború közötti időszakban, a világpolitikai és erőhatalmi viszonyok 
alakulásától függően, gyökeres változást ért meg, a húszas és harmincas 
évek nyílt éllens'égeskedését őll áz örök barátsági szerződés megkötéséig 
(1940. december 12.), hogy Magyarország hadüzenetét követ ően (1941. április 
11.) az együttműködés, a szellemi értékcsere korszaka végleg • holtpontra 
jusson. A kölcsönhatások ezen időszakának hullámzását (ívelését és zuha-
nását) Vuk Vinaver' történelmi munkái is híven tükrözik. 

A mindinkább kiéleződő  politikai viszonyok ellenére is., amelyek rá-
nyomták bélyegüket a két ország kulturális, els ősorban szerteágazó iro-
dalmi kapcsolataira, és amelyekr ől a már említett Vinaver-m űveken kívül 
a korabeli sajtó is átfogóan tájékoztatott, élt a népekben a kölcsönös meg-
ismerés és megértés, a békés együttm űködés igénye. . 

A fenti célokat szolgálta a Csuka Zoltán szerkesztette Láthatár (1933-
1944) is, amely harcos kiállást jelentett a mind tragikusabb méreteket ölt ő  
politikai ellenségeskedés id őszakában. A korabeli irodalmi kiadványoktól 
eltérően, a szomszédos népek helyzetével foglalkozott, szellemi értékeik 
tolmácsolására vállalkozott. Csuka élete nagy misszióját a századokon át 
hasonló történelmi erők forgatagában, a sorsközösségben él ő , két szomszé-
dos nép kulturális közeledése egyengetésében vélte felfedezni. E küldetést 
szolgálta folyóirat-szerkeszt ői és fordítói munkásságával egyaránt. A szerb 
és. horvát klasszikus irodalom legjelentősebb tolmácsolója, sokéves fordítói 
tevékenysége során egy könyvtárnyi művet ültetett át magyar nyelvre. 

Sokak, talán még a Crnjanski-szakért ők számára is meglepetésként 
hat a felfedezés, hogy művének első  fordítása könyvformában magyar 
nyelven látott napvilágot. Az Örökös vándorlást Csuka tolmácsolásában 
1941-ben jelent meg, néhány héttel el őzve meg csupán a tengelyhatalmak 
Jugoszlávia elleni áprilisi támadását, amelynek Magyarország is résztve-
vője vollt. 

Az Egyetemi Nyomda Délszláv írók kiadványsorozatában, a Crnjans-
ki-regényen kívül; Ivar Cankar 3  és Slavko Kolar4  műveinek fordításai is 
napvilágot láttak, amelyek 1940 -végén még a békés együttm űködés, a 
kölcsönös megismerés ügyét hivatottak szolgálni, a rákövetkez ő  'év már-
ciusában már, függetlenül a szerző  politikai beállítottságától, a korábbi 
művelődési politika célkitűzéseinek nemkívánatos bizonyítékaivá váltak. 

E tanulmány, a két ország politikai viszonyainakfejtegetése helyett, 
az Örökös ,vándorlás e kiadásához fűződő  irodalomtörténeti mozzanatok-

. ra helyezi a hangsúlyt. 
A fordítás értékes életrajzi adatokban b ővelkedő, négy és fél oldal-

nyi utószavát, az egyfajta bio- és bibliográfiai ismertetést maga a szerz ő  
írta Rómában, 1941. február 4-én. A szövegben a születési ;adatokat 
(Csongrád, 1893. október 26.), mintha ez a magyar közönségre nézve dönt ő  
fontosságú lenne, szülei származásának részletes leírása követi, nem mu-
lasztva el pap és tábornok el ődjeire is felhívni a figyelmet. Anyjára emlé-
kezve, valószínű  az olvasó kegyeinek elnyerése érdekében, így vall: „Édes-
anyám sokat beszélt nékem arról, hogy a csongrádi magyarok a világ 
legjobb és legbecsületesebb emberei, de azért mégis mindig szül őföldjére 
vágyott vissza." Valószínű, hogy a közönség megnyerését hivatott szolgálni 
az egész sor apró, kevésbé fontos életrajzi mozzanat is, amely azonban 
segítségünkre lehet ellentmondásos írói énjének feltárásában, a ínagya-
rokhoz fűződő, következetesnek éppen nem mondható viszonyának meg-
értésében. Erre vonatkozóan néhány adatot említenénk csupán. A Temes- 
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váron eltöltött éveire így emlékezik: „Temesvár kedves városom, mert 
odafűznek gyermekkorom emlékei. Legjobb barátaim magyarok voltak ..." 
Mint a magyar sportélet fellendítésének részese, el őszeretettel beszél „ér-
demeiről": „Én edzettem Uitz-Ujlaky Rezs őt, aki az 1912. évi stockholmi 
olimpiászon diszkoszvetésben és súlydobásban mint Magyarország bajnoka 
a negyedik helyre került." Ifjúkori, els ő  komolyabb írói szárnypróbál-
gatásai, a Bosanska vila folyóiratban megjelent néhány verse kapcsán 
leszögezi: „ ... de a költészetnél sokkal jobban érdekelt a futball." A 
magyar nemzethez fűződő  barátságának bizonyítékáull megnevez néhány 
jób.arátot is: Jurka János, Joó István stb. Miután egypár ecsetvonással 
felvázolja az I. világháború harcmez őin, a kórházakban átélt szenvedéseit, 
hányattatásait, irodalmi tevékenységére terelve a szót, a Horvát Írók Tár-
saságának folyóiratában közzétett „veszedelmes verseir ől" (pl. Óda az 
akasztófához) beszél, továbbá arról a visszhangról, amelyet a Csarnojevics 
naplója váltott ki a hazai közvéleményben. Az Olaszországból való haza-
térése utáni időszakról így ír utószavában: „Belgrádba visszatérve, újság-
író és tanár lettem. Ebben az id őben mi szerbek és magyarok mélyen 
egymás sebeibe vájkáltunk, azóta azonban sok víz folyt le a Dunán és 
ma meg vagyok győződve arról, hogy nekünk szerbeknek, magyaroknak 
és horvátoknak nemcsak szeretnünk kell egymást, de ki is kell mentenünk 
magunkat abból az özönvízb ől, amely a világon támadt." 

Crnjanski a fenti sorokat nem véletlenül írta, ugyanis 1923-ban 
még, a Politikában megjelentetett Horthy Magyarországán ,című  cikkso-. 
rozatában az elhangzottak ellenkez őjét vallotta.' 

Tizennyolc évvel később, összhangban hirtelen 'beállt nézetbeli vál-
tozásaival és megsejtve talán egy újabb konfrontáció lehet őségét, egészen 
más véleményen volt: „A magyarok a köröttük lev ő  szláv tengerb ől min-
dig úgy emelkedtek a magasba, mint valami sziklaszál és mindig jók 
voltak a lengyelek, horvátok és szerbek iránt mindama összeütközések 
mellett is, amelyek időnként velünk ellentétbe hozták őket. Bennünket a 
sors köt egybe és nálunk szerbeknél jobb barátot egész Európában nem 
találhatnak a magyarok." 

Ebben az önéletrajzi írásban utalt Adynak a háborút követ ő  idők 
belgrádi irodalmi mozgalmára gyakorolt hatására is: „1918 végén Belgrád-
ban néhány szerb és horvát költ őt találtam, akik a jugoszláv irodalomban 
egész új korszakot nyitottak. Közöttük voltam én is. A konzervatív iro-
dalmi körök vádat emeltek ellenem azért, mert irodalmunkba — Ady 
költészetét vittem." 

,Végezetüll,,_ abban a reményben, hogy regénye kedvez ő  visszhangra 
lel a -- magyar. közönség körében, leszögezte: „ ... -mert ha egy magyar 
író 'Mária Terézia koráról magyar regényt írna, mondanivalója hasonló 
lenne ahhoz, amit én mondottam ebben a regényben". Utalnak • ezek a 
sorok a századokon át csaknem azonos körülmények között, a közös el-
nyomó ellen egyként harcoló szomszédok sorsközösségére, nemkülönben a 
modern magyar írónemzedékkel való rokonságra is. 

A fordítás fogadtatásáról, a közönségre gyakorolt hatásáról vallanak 
azok a könyvismertetések, bírálatok, amelyek még hazánk megszállása 
után is megjelentek. A magyar sajtótermékekben közzétett (tudomásúnk 
szerint) négy ismertetés közül Keresztury Dezs ő  Három délszláv író' című  
tanulmánya a legjelentősebb. A kritikus, a „szomszédainkról túlságosan 
is keveset tudunk" számtalanszor elhangzott panasszal kezdi írását, hi-
vatkozva az , ;egyazon földrajzi övezetre", „hasonló történelmi er ők" for-
gatagára, a szellemi érintkezések megannyi pontjára, amelyek számbavé-
tele a politikai tájékozódás, az önnön megismerés és további fejl ődés 
ügyét szolgálja. Utal továbbá arra, hogy az Egyetemi Nyomdát e m űvek 
kiadására évszázados hagyományok ösztönözték, ugyanis a XVIII. század 
végén és a rákövetkez ő  elején itt „igen sok szerb nyelv ű  nyomtatvány" 
készült, azonban a rákövetkező  évtizedekben a gazdag kulturális kapcso-
latok csaknem holtpontra jutottak: nyugat felé fordulva, •a szomszédok 
szinte megfeledkeztek egymás létezésér ől. 
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Figyelme először is Kolar művészete felé fordul, aminek f ő  értékét 
valószerű  ábrázolásában látja. A vidéki élet több típusának portréját meg-
örökítő  novellái kapcsán leszögezi, hogy azok „nem többek kib ővített, 
kiszínezett anekdotáknál" és ebb ől a szempontból Mikszáthtal hozza kap-
csolatba. Az alkotások kissé érdesebb, keményebb kritikával megrajzolt 
világa viszont Móriczra emlékezteti. 

Cankar művészi világának valóságszer ű, reménytelenül sötét színek-
kel való ábrázolását méltatja a tanulmány következ ő  fejezetében és a 
Nyugat kiadásában magyarul már korábban megjelent Jernej szolgale-
gény című  elbeszélését „a világirodalom legkeser űbb, 'már-már nihilista 
művei" közé sorolja. 

Az örökös vándorlás magyar fordítása kapcsán megjegyzi, hogy „a 
modern. szerb regényírás egyik legjelentékenyebb képvisel ője" által meg-
rajzolt művészi világ sokoldalúbb, „tágasabb" a másik két délszláv iró-
énál. A félrevezetett és kisemmizett, az értelmetlen halálba kergetett ka-
tonák, közöttük a főhősnek harctéren való hányattatásai, szenvedései kap-
csán Keresztury felveti a kérdést: „Nem Ady s a magyar Ady-nemzedék 
történelmi látásának szerb változata ez?", majd hozzáf űza: „De nemcsak 
alapgondolatával áll közel az író a modern magyar kortársakhoz, ábrázo-
lásmódja, színei, stílusa is ezekével rokon. Regényéből hiányzik a roman-
tikus vagy akademikus történelmi szépirodalom minden közismert kellé-
ke. Vezérei különös, bels ő  válságoktól gyötört emberek, akik undorral 
vonulnak a háborúba, katonái nem h ősök, inkább csak virtuskodó, duhaj-
kodó s tolvajkodó, de alapjában véve bizonytalan, tétova, tömegbe ver ő-
dött parasztok. A hadvonulat változó képeinél szinte fontosabbnak látszik 
az elmosódó főalakoknak, a hordó-termet ű  főkatonáknak, szikár és nyug-
talanul kereskedő  testvérének s egzotikus szépség ű  feleségének lélekrajza 
s talán még inkább az a sajátos, ezernyi, villódzó, impresszionista mozaik-
darabkákból összetevődő  s folyton alakuló tájkép, melynek zsúfolt, lidér-
ces, párás atmoszférája olyan jellegzetesen árnyszer űvé oldja fel a regény 
alakjait." Végezetül leszögezi, hogy Crnjanski „figyelemre méltó stílm ű-
vész", színes, fordulatos mondatai gyakran elterelik a figyelmet regényé-
nek „tartalmi érdekességér ől", finom, árnyalt lélekrajzáról, azonban „el-
mossák kompozíciójának egy-egy nagyobb szakadását s haladását is". 

. 	A fordítást kísérő , következő  ismertetés szerzője Nagy Miklós,' aki 
szerencsésnek tartja a készül ő  sorozat első  három kötetének -kiválasztá-
sát, amely azt a szerb, horvát és szlovén írót öleli fel, aki méltón kép-
viseli nemzete irodalmát. Műveikben sikerült megörökíteniük népük iga-
zi portréját, „fajuk lelkét". Véleménye szerint az Örökös vándorlásban az 
al-dunai szerb határőrezred tisztjének; az egész Isakovi ć  családnak élet-
rajza a szerb nép „sorsszimbólumává" nő. Az alkotás művészi értékét 
nem fejtegeti, 'csupán a tartalom részletes ismertetésére vállalkozik. Nem 
mulasztja el azonban megjegyezni, hogy Kolar m űvészete áll legközelebb 
hozzá, akinél a sokszor „vaskos realizmus" m űvészien ötvöződik a „ro-
mantikummal". Szerinte a paraszti élet mélységeit feltáró egyéni sorsok 
az egész horvát nemzet sorsszimbólumává válnak, majd befejezésül hozzá-
fűzi: „Még ha egyéni sorsokat is vetítenek elénk, ezek kísértetiesen fel-
nyúlnak és árnyékuk. az  egész népükre rávet ődik. És ez a népi írók 
igazi hivatása." 

A Délvidékié álnév alatt megjelenő  rövid lélegzetű  írás csupán a mű-
vek tartalmát ismerteti nagy vonalakban. 

A Magyar Szemlében 1941 júliusában névtelenül közzétett ismertetés' 
szerzője az Örökös vándorlást „történeti regénynek" min ősíti, és a három 
délszláv író közül Crnjanskit tartja a „legigazibb epikusnak", majd hozzá-
fűzi: „...szokatlan és érdekes regényformában, úgyszólván minden párbe-
széd nélkül, külső  és belső  részletezéssel, gondos környezetrajzzal beszéli 
el a Duna menti szlavón regiment hányatott sorsát Mária Terézia háború-
iban." A következőkben utal arra,. hogy a m ű  cselekménye három alak 
_(Isaković  Vuk, Dafina és Aranđei) köré fonódik, és az egyéni sorsok tra-
gédiája, á végzet szorításában verg ődő, értelmetlen hányódásra ítélt regi-
ment életrajza egy „örökös" bolyongásra kárhoztatott nép eposzává nő . 
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Végezetül hozzáteszi: „Mind a három kötet az egyszer ű, szegény nép kö-
réből meríti tárgyát és így közel áll a magyar falu-regényekhez. " 

A fentiekből kitűnik, hogy az Örökös vándorlás magyar nyelvű  kiadá-
sának körülményei a két nemzet irodalmi kapcsolatainak értékes mozza-
nataira hívják fel a figyelmet. Crnjanski utószava dönt ő  fontosságú adato-
kat szolgáltat a magyar néphez f űződő  viszonyának értelmezéséhez, egész 
életművének, de elsősorban az I. világháború utáni időszak irodalmi ter-
mékeinek megközelítéséhez. 

A Csuka-fordítás ezenkívül még két kiadást ért meg: 1959-ben a 
Forum, 1968-ben viszont a Forum-Európa 'közös gondozásában látott nap-
világot. 

PÁLL Valéria fordítása 
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VAJDA GÁBOR 

ÁCS KÖLTÉSZETE ÉS AZ EGZISZTENCIALIZMUS 
ELEMZÉSPROBLÉMÁK 

Kritikánknak — még mindig — alig van türelme ahhoz, hogy — mara-
déktalan azonosulásra törekedve -- a maga teljességében tárjon fel egy-
egy alkotói világot Ács Károly költészetét mérlegelve újabban például 
megfeledkezik arról, hogy az, amint minden igazi költészet, nehezen és 
csupán feltételesen összemérhet ő . Ha tehát e költészetet kizárólag az 
egzisztencializmus élmény- és fogalomvilága fel ől közelítenénk meg, ak-
kor leértékelnénk azt, akit tulajdonképpen dicsérni akarunk. 

A művészeknek filozófiai általánosításoktól való . viszolygását jól 
példázza Camus, aki több ízben is tiltakozott m űveinek egzisztencialista 
besorolása ellen. Miként Camus-t, hasonlóképpen Ácsot is azért kólin-
tanánk főbe ostoba módon az egzisztencializmus kaptafájával, mert az 
esztétikai műalkotás jelentősége egyediségében, a benne tárgyiasuló 'al-
kotói individuumban rejlik. Ezt Ácsról írt 'kismonográfiám Mérleg c. 
utószavában a következ őképpen fogalmazom. meg. „ ... a nagy műgonddal 
»megvert« alkotó nyelvérzéke, valamint egymás után következ ő  szavainak 
immanens törvénye szerint átalakítja, megváltoztatja a kristályosodási 
magként szolgáló érzelemszikrát vagy tapasztalatmorzsát." (124-125.) Kü-
lönösen egy költő  esetében nem elsősorban a létélmény a fontos (egzisz-
tencialista ihletettségr ől századunkban inkább a prózával és a drámával 
összefüggésben szokás beszélni), hanem a létélmény megformálása, jelen 
esetben a szorongásnak a játékossággal való leküzdése. Más szóval —  
s ezt tanulmányomtöbb fejezetében is bizonyítom —: Ács Károly ver-
seiben a szorongás vagy könnyed, esetleg nosztalgikus hangulatban, a 
dal mámorában, az elégia beletörődésében oldódik fel, vagy pedig a drá-
mai tépelődés hangsúlyozott játékba groteszk kinagyításba fordul át. 
Az évek során a panasz, a keser űség, a meghasonlottság elemei .kerül-
nék túlsúlyba. (Csak túlsúlyba!) De vajon melyik mai, egykor hívő , vagy 
legalábbis a hitéért harcoló költő  esetében nincs ez így? Aki elmagányo 
sodik és aggályokkal van tele, az már „egzisztencialista ihletettség ű"? 
Akkor a legtöbb mai poéta egzisztencialista, következ őleg maga a mi-
nősítés semmitmondó általánosság. 

Legcélszerűbb tehát magukra a művekre és -- olvasgatásuk köz-
ben — önmagunkra figyelnünk. A körtársakkal, a formai hagyománnyal 
való párhuzamba állítással nem a „valósághoz kötni" akarjuk a m űvet. 
Ha ugyanis a valóságba kötés, az „eszmerendszerbe" állítás, az egyér-
telmű  és átfogó minősítés a versek többségénél sikerülne, akkor a költ ő  
epigon vagy dilettáns. A • párhuzamba állításnak azt kell: megmutatnia: 
miképpen győzi le az alkotó a valóságot, miképpen tér el más, az övéhez 
hasonló törekvésektől, mi a többlete, eredetisége. A korhangulat termé-
szetesen befolyásolja a költőt, ha másképpen nem, akkor úgy, hogy 
(rá is) visszahat. Az .ilyen értelemben vett valóságélményr ől több..helyen 
is beszélek könyvemben, melynek utolsó oldalairól idézek: „ ... a ronde-
lek többsége azt az emberiség lehet őségeivel kapcsolatos (legközelebb 
a ciklikus biologizmusihoz álló) pesszimista tapasztalatot közvetíti, mely 
a hatvanas években lett jellemz ővé társadalmunkban." 

Az esztétikai értékek épen hagyása és a hiteless:ég érdekében fel-
tétlenül óvatosan kell egy filozófiai irányzat fogalmait érintenünk a 
belső  ellentmondásokat költ őileg olyképpen kamatoztató, „játékká" ki-
nagyító-oldó törekvésnél, mint amilyen az Ács Károlyé. Valahogy úgy, 
ahogy én cselekedtem A közbüls ő  világban című  költeménnyel kapcso-
latban: „... maga a vers attól az egzisztencialista tételt ől sincs távol, 
mely szerint a szorongás, a szenvedés felsőbbséget jelent az élet durva 
spontaneitásával szemben." (89.) Az ezután. következ ő -  mondatból és vers- 
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idézetből kiderül, miért nem szabad Ads ihletettségét még az utóbbi 
években sem egyoldalúan egzisztencialistának min ősítenünk. „Másutt 
éppen. ellenkezőleg: feleslegesnek tartja azt, amire -- jobb híján — 
büszke, tudniillik: aki csak élt / kevesebbet félt (Kérdések, végül, 1980)." 
Ács ahelyett, hogy egzisztencialista módon vállalná szorongásait, leg-
több versének tanúsága szerint, szabadulni igyekszik t őlük. 

Míg a szocrealizmus az egy időben szabad (mert a megvalósulásra, 
emberi közösségbe csábító) és korlátolt (.mert a gondolatokat, értékeket 
erőszakosan korlátozó) életlehetőségeket jelentette a fiatal Acs számára, 
addig az egzisztencializmus csupán egyike volt azoknak a bátorító moz-
zanatoknak, melyek a hatvanas évekt ől kezdve a költőt mélyebb, rejtet-
tebb,ifjúságából megőrzött énjének vállalására ösztönözték. Mikor mun-
kámban az időtlennek és az id őhöz kötöttnek, az alkat homályából ered ő-
nek és társadalmilag meghatározottnak a metszéspontjait keresem, csu-
pán ezért említem alig néhányszor az egzisztencialistákat, mert Ács Ká-
roly költői élményvilága „líraibb" irányzatokkal is érintkezik (esztétizmus, 
impresszionizmus, szimbolizmus, szürrealizmus stb.). Ha .például a kö-
vetkező  strófa mondjuk az ember világba vetettségének egzisztencialista 
élményét szedi rímekbe: 

„Holt kő. Élő  bőr. A tér teste. 
Falon túl én, falon túl te. 
Döngetjük szemmel, ököllel, szóval. 
Ami átszáll: egy kiáltás, egy sóhaj." 

(Négy sor a falról, 1966) 

akkor a Kleofás bölcsköpéseiben (1962-1967) a szürrealizmus alaptéte-
lét versek meg: 

„A valóság 	 felbonthatom: 
furcsa jószág 	 hulla-atom 
bárhol fogom, 	 csak az álom- 
híg fogalom; 	 ban találom" 

Az ilyen összefüggéseket túlságosan nyilvánvalónak tartottam ahhoz, 
hogy külön hangsúlyozzam őket. Aki egy kicsit járatos századunk iro-
dalmában, saját maga is felismeri. Ezért az idézett versszakokat az 
alkotóegyéniség problematikája fel ől idéztem tanulmányomban. 

A költészettel az egzisztencializmusnak legfeljebb a heideggeri vál-
tozata hozható közelebbi összefüggésbe. Ám csupán olyan alkotók ese-
tében, akiknél a határhelyzet nem csupán ötlet vagy • hangulat kérdése, 
hanem elviselhetetlenül szorító küls ő  körülmények eredménye, tehát 
leküzdhetetlen túlérzékenységé is. Ilyen esetekben az élet vastörvénye 
kényszerítette- ki a lehet őségeikben kevésbé korlátozottak tudatán leg-
feljebb átsuhanó gondolatot. Arra a helyzetre gondolok, amelyek Németh 
G. Béla mutatott ki a világgal és önmagával meghasonlott József Attila 
és a rákhalál árnyékában vergődő  Kosztolányi Dezső  verseiben. A mai köl-
tők közül igen sokan kívülről, fölülről látják az életet, azonban nem 
csupán rajtuk múlik, hogy eljutnak-e a végs ő , az egzisztencializmus filo-
zófiájával értelmezhető  gondolati számvetéshez, a rájuk kényszerített 
választáshoz. Az egzisztencialista indítékok ugyanis legalább annyira je-
lentenek divatot, mint ihletet, a mai költészetben. Mindenesetre naivnak 
kell lennünk ahhoz, hogy Ács Károlyt egzisztencialistának tartsuk, mert 
a Matuzsálem példái (1967) című  versében a nagy költ ők haláláról úgy 
beszél, minta költőknek („tán") tudatosan megválasztott példájáról: 

„Vagy tán ők maguk akarták ezt? 
Elbuktak önként, hogy így járjanak túl 
a szórakozott inspektor eszén, 
s bebizonyítsák: él ő  múmiából 
lehet még mindig fájón friss halott! 
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És hogy ,sosincs befejezett életm ű, 
míg költ ő  él — a választás övé, 
s halála is csak jól választott példa: . 
az elért s túlnő tt nagyság zord példája. 

Az egzisztencialista ,(camus-ii) beállítottságú költőnél a megváltozhatat-
lan létélmény szorításában nincs „tán", hanem csak fájdalmasan, rezig-
nációval belátott tapasztalat. „Változtatnod nem lehet" — mondja egész 
életművére érvényes hangsúllyal Füst Milán, akit a megfelel ő  helyen és 
kellő  óvatossággal kétszer is említek tanulmányomban. Vagy ha több. 
Ács-vers rövid dilemma utáni , ;választását" <lényegében: választással való 
játékát) sartre-i pérspektívából nézzük, akkor a döntés a költ ő  (lényegé-
ben etikus) életvitelén nem változtat. Nem sorsdönt ő  tettet tükröz a 
választás, hanem rendszerint. elvi állásfoglalást (vagy annak mímelését) 
az élet többé-kevésbé fontos jelenségeivel kapcsolatban, olyképpen, _hogy 
a hangsúly a(z ál)probléana esztétikai megformálására esik. 

így aztán Sartre agyak a század tipikus költ őjéről alkotott véleménye 
részben költőnk attitűdjére is vonatkoztatható: „A nyelv válsága, mely 
századunk kezdetén tört ki, tulajdonképpen költ ői válság. Bármelyek 
voltak is ,társadalmi és történeti összetev ői, e válság abban nyilvánult 
meg, hogy az író ,mind nagyobb mértékben személytelenné vált a sza-
vakkal szemben. Többé nem volt képes élni velük, és Bergson híres mon-
dása szerint csak félig ismerte el őket; az idegenség nagyon .is hasznos 
és 'gyümölcsöző  érzésével közeledett hozzájuk; a szavak nem voltak többé 
hatalmában, nem voltak többé azonosak vele; ám ezen idegen tükrökben 
visszaverődött az ég, a föld és a saját élete; s végül magukká a dolgokká, 
vagy inkább a dolgok fekete szívévé váltak." Azért nem egyeztethet ő  
Ács poétikája e szemlélettel, mert nála az utóbbi egy-két évtizedben is 
találhatunk a szavakban (értékekben) bízó spontán, illetve a spontanei-
tás benyomását keltő  költői megnyilatkozásokat (pl. vö. Találkozások, 
1973). Sartre-t különben azért idéztem, hogy bizonyítsam: ő  nem az eg-
zisztericialista törekvésről, hanem századunk általános költ ői helyzetéről 
beszél, amikor a szavaktól való idegenkedést hangsúlyozza. Az ő  szá-
mára a versalkotás irracionális folyamat, ezért a költ őikre nem tartja 
érvényesnek a prózával kapcsolatban kifejtett egzisztencialista koncep-
cióját. 

Amit az előbbiekben Ácsról mondtam, az korántsem az emberköz-
pontúság hiányát jelenti, hanem éppen ellenkez őleg. Visszatérve az eg-
zisztencializmus heideggeri változatához (de akár a meunsault-i helyzet-
hez viszonyítva iás), Ács költészetében a humanizmusnak különféle meg-
nyilatkozásformáját ismerhetjük fel. Ács szorongásaitól befolyásolt (az 
izmusok többsége születésének szorongás a lélektani alapja!), de tudata 
által irányított gondolatai nem az id őtlen létben kóborolnak (eltekintve 
egy-két fiatalkori versétől), hanem a költő  szerepét mérlegelik a társa-
dalomban, esetleg a vers, többnyire a szavak mibenlétére irányulnak. 
Ács nyelvkultusza természetesen alapjában tér el Heidegger koncepció-
jától. Míg ugyanis a német gondolkodó számára magával az igazsággal, 
az istennek a megnevezésével azonos a szó, addig a jugoszláviai magyar 
költőnél a kételyt, az iróniát, esetleg a könnyedséget fejezi ki — az etikai 
és esztétikai elv egybesimulásának pillanataként. Heidegger szerint a 
költő  a lényeges szavakat mondja, Ács viszont legfeljebb keresi őket,. 
és gyakran bevallja, hogy nem találja. A magyarázat egyszer ű : aki a -mi 
társadalmunkban nevelkedett és komolyan igyekezett venni ennek nor-
máit, azt (gyermekkorbál örökölt vagy kés őbb kifejlődött) szorongása az 
immanens értékek válsága láttán legfeljebb. drámaian vívódóvá, cinikussá. 
teszi, de nem löki transzcendens értékek felé. Kivételek természetesen 
előfordulnak (azok között, akik könnyebben szabadítják fel a tudatalatti 
energiáját). Ács azonban semmi esetre se tartozik közéjük; az intellek-
tusa nem engedi. Ő  akkor áhítatos, ha klasszicista egyszerűséggel vagy 
a mindennapokkal egy percre kibékülő  dalnak a nyelvén szól. 

Ezzel van összefüggésben a szóban forgó filozófiának és peéti,kánalc 
másik fontos eltérése. Ács költői gyakorlatában a Heideggerével ellentét- 
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ben, az alkalmi naturalista beütés ellenére is jelent ős szerepe van a 
szépségélménynek. íme, egy példa a sok közül: 

„Sžépség kísért: 	magamnak magamban 
hogy rendezzem el 	önnön halálom dolgát" 

(Emlék, télben, 1971) 

Noha Ács i,s kételkedik a ,,metafizikai gondolkodásban" (ahogyan 
Heidegger nevezi a létt ől elidegenedett értelemközpontú gondolkodást), 
nem utasítja el . mindig és feltétlenül. A Menetrend dicsérete például 
„csupán" ironikus riportszerűségében múlja fölül azt az elszörnyedést, 
amelyet a tragikus kimenetel ű  baleset az átlagpolgárban • vált ki. .Miben 
összegeződik a magatartás? Kesernyés rezignációban. E megállapítás a 
szöveg esetleges allegorikus értelmezésére is vonatkozik. Egzisztencialista 
élményről itt szó sem lehet: a megsemmisülés láttán támadó szorongás 
bárkin úrrá lehet ideig-áráig. A költ ő  itt is a más halálával nézett 
szembe, nem a sajátjával. (Az már a pszichológia kérdése, hogy mások 
veszélyeztetettségében önmagunkat féltjük-e öntudatlanul.) 

Az elmondottakból következik, hogy az Ács-versek nagy többségének 
(különösen az ötvenes években, majd azokat követően) a ,mítoszhoz és a 
misztikához, tehát a költészet heideggeri értelemben vett közegéhez sincs 
köze. Ha valahol teret kap is az ember megisteniesiilése, mint például 
a Négyszemközt az éjszakával első  változatában (1945), az önironikus-já-
tékos cáfolat is megszületik (1975). 'Nem véletlenül, hiszen a játékban való 
feloldódás szembetűnő  tulajdonsága e költői magatartásnak. Nem így 
Heideggernél, kinek számára a költészet csupán látszólag játék, csupán 
látszólag önmagunkról való megfeledkezés Ács afelé halad (haladna), 
amitől a heideggeri ihletés ű  költő  távolodik (távolodna). Ezért Ács nem 
csupán, a saját kedvtelése szerint, hanem a közösségteremtés szándéká-
val is alakítja játékait. -  Ezért becsüli olyan - nagy mértékben aköltészet 
klassžikusoktól örökölt formakincsét. Ezért játszik nála a• játékosság 
mellett a tudatosság is jelentős szerepet. Ezért azonos egymással e két 
princípium'számos versében. 

Az Ács-versek nagy többsége tehát az egzisztencialista és az. izmu-
sokra jellemz ő  életérzés ellenében ihlet ődik, válasz a szorongásokra, a 
primér indulatokra. Ha ezzel kapcsolatban .az egzisztencialista m űkul-

. tuszra hivatkozna ai ellenvetés, akkor a kései Lukács koncepcióját emlí-
teném meg. Szerintem ugyanis Ács mívességér ől legalább olyan sokat 
mond az a lukácsi m űeszmény, mely a partikularitásból a. nembeliségbe 
emeli az embert, mint a fenyeget ő  káoszból önmagát m űvekkel körül 
bástyázó egzisztencialistáé. -  Amennyiben az abszolútum kihívása lenne, 
akkor ezt az a körülmény érvénytelenítené, mely szerint századunk többi 
izmusát is (els ősorban az expresszionizmust, futurizmust, a dadaizmust 
és . a szürrealizmust) a mindenséggel szembeni nyitottság, a látszatok 
rombolásának vágyó, a manipulált életformával szemben a teljesség iránti 
nosztalgia jellemzi. A kísérletezők „ricsaja alig fedheti el a lényeget. 

. Amit tehát Ács létélményével kapcsolatban hosszasan fejtegettem 
tanulmányomban, és amire meggondolatlanul az egzisztencializmus „esz-
merendszeré"-nek címkéjét ragasztanánk, az csupán egyik vonatkozása 
(anyaga, előhívója) Ács Károly költői manierizmusának, a különféle nyelvi 
és szellemi anutatványak sorozatának. Persze, tudom, hogy maga a ma-
nierizmus is általánosság, csakhogy a m űvészethez közelebb álló- kate-
gória az egzisztencializmusnál. -  Ezért a manierizmus elemei fontuiává vált 
.téma példáiként szemléltethetők és így a komszellembe oldás, az „eszme-
rendszerbe" iktatás veszélye kisebb. Nehogy azonban a segédeszköz vé-
letlenül skatulyává változzon, a Mérlegben már a manierizmus kategó-
riájanak szem adtam helyet, hiszen a klasszicista nyugalom számára is 
engedélyez pillanatokat a költői magatartás. 
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KÁICH KATALIN 

A SZÍNÉSZRŐL MINT ALKOTÓM ŰVÉSZRŐ L, 
ÖNMAGUNKRÓL ÉS MINDARRÓL, AMI A TOVÁBBI 
LÉTEZÉSNEK ESETLEG ÉRTELMET ADHAT 

(„»Szeresd felebarátodat mint önmagadat.« A szeretet nem jótékonysági 
misszió: a szeretet az a mód, amely lehet ővé teszi a harmónia király-
ságának létrehozását, tat tvam asi. Felebarátodat szeretve mint önmaga-
dat felismered, hogy te vagy az a felebarát: közötted és közötte nincs 
határ: és akkor te már elkezded nem észrevenni azt a félrevezet ő , meg-
tévesztő  elválasztó vonalat, amely megakadályoz abban, hogy az légy, ami 
vagy: a minden." (Vesna Krmpoti ć : Cas je, Ozirise. Nolit, Beograd, 1976. 
ag.) 

A néző  szeretne szólni a színházról, mert végérvényesen elkötelezte ma-
gát a színháznak.. A néz ő  szeretne szólni, akinek megadatott, hogy a 
színházat belülről ismerje meg, akinek a színház még ma is a templo-
mot jelenti, akinek életét ezer és ezer eltéphetetlen acélszál köti össze 
a varázslat otthonával, ahol még ma is, most is történhetnek csodáik. 
A néző  szeretne szólni, aki a csodavárók kicsi táborába tartozik és 
tudja, hogy csak akkor élheti meg a csodát, ha. önzetlenül, gátlások nél-
kül megnyitja érzékenységének minden pórusát, mert tudja, hogy csak 
így válhat fogékonnyá az igézet befogadására: adnia kell, hogy kap-
hasson. 

A néző  szeretne szólni, aki mindent elveszített, s éppen ezért a 
minden birtokosa lett, mert az elidegenedett világban uralkodó könyör-
telen emberi törvények már nem sérthetik meg a megélt halál által 
szerzett integritását, és aki éppen ezért magáénak vallja Garlos Casta-
n,eda hősének, Don Huannak életfilozófiáját: a teljes élet igénye sze-
rint csak úgy lehet élni, ha tetteinket a minden percben bekövetkezhet ő  
halál gondolatának tudata írányítjfa. 

A néző  szeretne szólni a színházról és önmagáról. A kett ő  elvá-
laszthatatlan lett. 

A néző  szeretne szólni a színházról és annak gyakran félreértett, 
.meg nem értett, félremagyarázott, tévesen értelmezett szolgálóiról, hogy . 
szubjektív, a megélt szépség érzelmeket nem tagadó, meleg szavaival 
mondjon köszönetet azokért a katarzist kiváltó pillanatokért, melyek 
egyre ritkábbá válnak mindennapi életünk érzelmekt ől kiherélt, sivár, 
'megnyomorított, kétségbeesett önmagunkb,azártságunk vaspáncéljainak 
feloldóivá, amikor szégyen bevallani, hogy az ember több mint elgépie-. 
serlett, presztizst, pénzt hajhászó automata, aki csak a formáiban jelent-
kező  újításoknak mer tapsolni, mert až nem követeli önmaga lényegé-
nek felmutatását, s nem árulja el, hogy az elidegenedett felszín alatt még 
mindig megtalálható valami a régi romantikusok lobogásából, melyet 
mélyen el kell rejteni, mert nem divat többé, s mert félünk a .  megszó-
lástól, elítéltetéstől, attól, hogy lekicsinylő  megvetést Olvashatunk ki 
annak szeméb ől, -aki rájön könnyen sebezhetőségünkre. Sírni, nevetni, 
tetszést kinyilvánítani, elismeréssel adózni mások munkája iránt egya-
ránt a divatjamúlt érzelg ősségek katagóriájába tartozik, nemcsak akkor, 
ha a nézőtéren ülünk, de kulturális tevékenységünk más szférájában is. 
Ritka, intim pillanatainkban ugyan felsír bennünk a vágy a szépség, a 
csak titkos álmainkban bevallott teljes élet igénylése iránt, de rögtön 
gyáván megfutamodunk, nehogy epés megjegyzések, megvet ő, gúnyos 
megmosolygások tárgya legyünk ismerőseink körében: S miközben kör-
nyezetünk minden tagja egyéniségének meg nem értését sérelmezi, a 
polifonikus panaszok közepette már nem tudunk egymásra odafigyelni, 
pedig mindannyian egyről beszélünk: az egymás megértése hiányáról, s 
arról, hogy jobbik énünk feltárása egyre lehetetlenebbé válik agresz-
szív, minden érzelmet megtépázó mai világunkban. 
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Nagy adósságot szeretnék törleszteni azok felé, akiket már nem 
nyomorítanak meg az evilági értelmetlen, egymást fel őrlő  küzdelmek, 
s azok felé is, akik még közöttünk , vergődve megértésre, szeretetre 
.éhesen igyekeznek elvégezni azt, amit hivatásuk feladatként rájuk ró. 
Azokról •a színészekről szeretnék szólni, akik az elmúlt évek alatt fel-
mutatták nekem a varázslatot, ami színpadi alkotásukat megkülönböz-
tette a gyakran reproduktív m űvészetnek nevezett produkcióktól, bizo-
nyítva azt, hogy a színházi el őadás lehet önálló m űalkotás attól függ ően, 
hagy létrehozói alkotó művészek-e, vagy pedig csak tolmácsok. Azt hi-
szem, minden színházi előadással kapcsolatban először ezt a kérdést 
kellene tisztázni. 

Azokról szeretnék szólni, akik p őrén állva a rivaldafényben, nem 
kímélve önmagukat, szemünk láttára járták meg a poklok poklát. A 
privát életben gondosan elrejtett énüket bátran lemezteleníttették, s hi-
vatásuk belső  kényszerének engedelmeskedve, minden idegszáluk rezdü-
lésével a varázslatot szolgálták, öntudatlan tudatossággal útjára bocsá-
•tották a féken tartott, mélyen elbarikádozott, könnyen sebezhet ő  em-
beri lényeget. Krisztusi alázattal nyújtották oda a néz ő téren ülőknek 
mindazt, amitől az ember úgy érzi, maga is az isteni teremtés folya-
matának a részese. A p őrére vetkezett teremt ő  géniusz megmagyaráz-
hatatlan csodájának rejtélyeiben megmártózott emberekké váltunk, • s 
egy pillanatra nekünk is, akik önerőnkből képtelenek vagyunk a mű-
vészi transzformációra, megadatott, hogy megéljük az egyszerre szen-
vedő  .és boldogító, felemel ő  éssárba taposó, szenvedélyes és megnyug-
vást árasztó, önmagával és másokkal kíméletlenül birokra kel ő - alkotó 
erőfeszítés mindent magával ragadó sugárzó ragyogását. • 

Visszajeleztünk és visszajeleztek. Nem a múltból és nem a jöv őből, 
hanem a jelenben, mely egyre kevesebb visszajelzésre képes. S Miközben 
a magunkra maradás gránitsziklái az emberek közötti kommunikáció 
egyre lehetetlenebbé válását teszik lehet őve, az egyén látszólagos védett-
ségének megikövesedett, csalóka érzetét váltva ki bel őlünk, egy-egy szín-
házi előadás a műalkotás erejével ráébreszt bennünket arra, hogy az 
őszinte, kendőzetlen közlésvágy nem veszett még ki teljesen az ember-
ből, a néző  és színész találkozhat még egy bizonyos helyen, egy bizo-
nyos időpontban, s van még egymás számára :mondanivalónk. Egy fest-
ménnyel, szoborral, zeneszámmal való találkozás a ,magára maradt em-
ber elszigeteltségében is lehetséges, a színházi el őadás viszont megkö-
vetek mind a színészt ől„ mind pedig a nézőtől, hogy 'ott, akkor és abban 
a pillanatban nyissa meg gondosan elzárt magányának zsilipjeit, hogy- a 
néző  Ott, akkor és abban a pillanatban, a szeme el őtt lejátszódó alko-
tói erőfeszítés és megvalósulás pillanatában tudjon reagálni, önzetlenül, 
feltétel nélkül -engedje működésbe lépni a ,tudatalattijában féken tar-
tott tindtzlatokat, hogy a megértés, a befogadás éteri kisugárzásával je-
lezzen vissza, s így kapcsolódjék be, váljék részesévé az el őtte leját- 
szódé :alkotói folyamatnak. Csak ily módon kerülhetünk a színházi el ő-
adás bűvikörébe, csak ily -módon férkőzhetünk közel a varázslathoz, mely-
neák lehetőségét minden olyan színházi el őadás magában hordja, amely 
a mesterségbeli tudás minden jellemz őjének birtokában van. 

Személyes vallomás ez az írás is szubjektív meglátás minden buk-
tatójával, de dokumentum is arról, hogy egy ember a jelen idej ű  mű-
vészi megnyilatkozást miképpen látta, s f őleg, hogyan élte meg. A va-
rázslatot, . a csodát megmagyarázni nem szándékunk, mert lehetetlen. 
Magát a pillanatot szeretnénk rögzíteni, azokat a pillanatokat, amelyek 
visszaadták a hitet a létezés indókolbságában, er őt adtak a továbblépés-
hez, értelmet az életben avaradáshoz. • 

Színészekről, a művészet tragikus gyermekeir ől szerenték szólni, 
akiknek nem adatik meg a minden más m űvészeti ,ágban. lehetséges 
visszaperelés, újraértelmezés és újrafelfedezés, akiknek ellenségévé, nem 
pedig szövetségesévé válik az egyre távolodó id ő , mert a végtelen helyett 
a megállíthatatlan, vissza nem .idézhet ő, gyorsan illanó pillanat ítél-
lcezik tiszavirág-életű  műalkotásuk felett. Csak nekünk jelentenek, ha 
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egyáltalán jelentenek, valamit, csak a mi megélt valóságtank bizonyít-
hat mellettük, tehát nekünk kell,' a mi kötelességünk az elismerés ba-
bérkoszorúját most és itt átnyújtani azaknák, akik á varázslatot ér-
zékelhetővé tették számunkra. 

S végül B,ambach Rób.etért készült ez az írás, akinek a megértés, 
az elismerés alig észlelhet ő  porszemei jutottak osztályrészül, pedig többet 
érdemelt volna állandóan lázban ég ő , nyughatatlan, kísérletező  önma-
ga keresése, saját idegrendszerét nem kímél ő, kitartó célratörése szín-
házi előadásainak megalkotásában, amelyeknek mindegyike egy • követ-
kezetesen végiggondolt, lényegre tör ő  koncepció eredménye volt, ötlet-
gazdag egyéniségének sohasem statikus, önmagát ismétl ő , ,dé változatos, 
elevenen lüktető, mogzalmas megnyilvánulása. Korszakot jelentett a 
szabadkai gyermekszínházi hétesztendős jelenléte, melynek kiteljesedé-
sét a Rászedett csalók, a Karnyóné, valamint a Szabadkai Népszínház 
Ludas Matyij:a és az Újvidéki Színház Színész és halála jelentette. 

Hittétel ez az írás a mellett, hogy kitörölhetetlenül és végérvénye-
sen bennem él a színházról való gondolkodásom minden megnyilv.ánu-
lásáb.an, és elsősorban a szeretetben, melyet ezentúl egyedül kell átnyúj-
tanom mindazoknak, akiknek színészi alakítása az ő  emlékét idézi fel 
bennem. \- 

„Örök lesz nem-találkozásunk, 
Mert késtétek nyomom örökkön 
S mert jajaimnak és magamnak 
Halállal is más lesz a másunk. 

Jó szívek, ti cammogó nullák, 
Kikkel be vágytam találkozni, 
Óh, jaj, miként lettünk egymásnak 
Örökké elvált csillag-hullák." 

(Ady Endre: Az örökké elváltak) 

A legkomplettebb művészi 'élményt nyújtó színészek közül Latino-
vits Zoltánt és Rade Šerbedžiját kell említeni els ő  helyen. Mindketten 
karizmatikus egyéniségek, rendkívüli tehetség ű, öntörvényű  művészek, 
akiknek jelenlétér ől egyetlenegy pillanatra sem • lehet tudomást nem 
venni, függetlenül attól, hogy hajlandók vagyunk-e elfogadni vagy esem 
a belső  lényegükből 'sugárzó impulzusokat, át tudjuk-e engedni magun-
kat minden feltétel, belső  ellenállás, előítéletek nélkül az egyéniségük-
ből szüntelenül magas hőfokón áradó, mindent elsöprő, feledtető  és fel-' 
perzslő  emanációnak, -amely ,a teljes élet. egyszerre gyötrelmet, fájdal-
mat okozó, örvénylő  •mélységeit és nyugalmat, boldogságot árasztó lel-
magasztosulásait hozza emberközelbe számunkra a megtisztulás érzését 
váltva ki belőlünk, feledtetve a gyarlóságot, mely mindennapi életün-
ket béklyóba tartva gúzsba köt bennünket, vagy pedig görcsös félelem-
mel, oktalanul és értelmetlenül ragaszkodunk-e megszokott bilincseinkhez 
és elzárkózunk-e az általuk fehnutatott, kinyilatkoztatott, az általuk 
százszorosan megélt esszenciális emberi lényeg mindent megkérd őjelező  
s • ugyanakkor mindenre megfelel ő  valósága elől. A Latinovits/Šerbedžija 
véget nem érő  vita ezen áll vagy bukik. Az önmagukat vállalni nem 
merő, nem tudó gyávák és az önmagukat vállaló bátrak vitája ez, a 
külső , formális, tartalom nélküli, meddő  mellébeszélések vitája ez azok-
kal, akik e két felülmúlhatatlan, öntörvényű  művész segítségével a meg-
sejtés útján haladva eljutottak a teljes alázatig. A felismerésig, hogy m ű-
vészetük lényegének megítélése, megértése nem azon múlik, hogy ki-
fejező, színészi ászközeik beleillenek-e azokba a formális -sablonokba, 
melyeket törvényerej űekké emeltünk, hanem azon, hogy teljesség ígény ű  
művészetük magával ragadó, egyszerre minden dogmatikus kánont rom-
boló és az emberi lényeget újraépít ő, újrafogalmazó kinyilatkoztatása 
gazdagabbá tudja-e tenni képzelt és valós korlátok, megkötöttségek 
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között raboskodó egyéniségünket, fel tudja-e oldani megkövesedett bels ő  
ellenállásunkból eredő  gátlásainkat, amelyek lehetetlenné teszik szá-
munkra az őszinte szembenézést a minket körülvevő  valósággal. 

Mind Latinovits Zoltán, mind pedig Rade Šerbedžija napjaink szín-
művészetének Muszáj-Herkulesei. Színészi eszközeik mérhetetlen gazdag-
ságának s ugyanakkor egyszer űségének segítségével próbálnak kontak-
tust teremteni nézőikkel, hallgatóikkal egy olyan világban, amikor a 
kontaktusteremtés egyre körülményesebbé, nehezebbé vált. S nem kell 
rossz néven -venni tőlük azt sem, ha a művészetük mibenlétének magya-
rázásába, éstéakeiik állandó bizonygatásába idővel belefáradtak, úgy ítél-
ték meg, hogy az teljesen hiábavaló, hiszen mondanivalójukat, tehet-
ségüket, rendkívüli művészi egyéniségük kinyilatkoztatását nyilvánvalóvá  
tette minden egyes fellépésük, s ha ezt a -kitárulkozást  a befogadó kép-
telen felismerni:, megérteni és elfogadni, akkor minden további magya-
rázkodás fölöslegessé válik. Akkor saját igazuk védelmében a mester-
ségesen fellállított, hamis és formális értékrendszereket kialakítók és  

igenlők ellen kénytelenek fordulni, s többé nem tudnak sorsközösséget  

vállalni már azokkal a pályatársakkal sem, akik föladták a küzdelmet,  

a könnyen elérhető, formális eszközökkel biztosítható, látványos Siker  

útjára léptek. E szembenállás egyik legtragikusabb és legfájdalmasabb  

következménye az is, hogy emberi kapcsolataik felilazulta;k. Az önkife-
jezés egyedüli lehetősége a színpad maradt számukra, s mert vérbeli  

művészek, nem tudnak megmenekülni a belső  kényszer szorításából,  
tehát vállalniuk kell a különállást, a magányt, a társtalanságot, miköz-
ben művészetük kiteljesedésének er őt adó forrása éppen a valakihez/va-
lakikhez tartozás érzése kellene hogy legyen. E helyett, Ady szavaival  

élve, ,gaz örökké elváltak" sorsa jutott nekik osztályrészül, ami Latino-
vits Zóltán esetében a tragikusan • derékba tört emberi és m űvészi  
pályát jelentette, Šerbedžija esetében pedig a meglév ő  értékrendszereik  
jogos megkérdőjelezését, a megkeseredett rezignációt.  

E két öntörvényű  művészről nem azért szólattam, hogy művésze-
tük mibenlétét elemezzem. Mindössze azt próbáltam megfogalmazni, hogy  
művészetük révén hogyan vált bennem valósággá az az örök m űvész-
sors, mely csak a kiválasztottak pályájánaik jellemz ője. Megerősítettek  
abban a hitemben, hogy az életünkben ránk rótt feladat elvégzése mara-
déktalanul csak akkor lehetséges, ha emberi lényegünk bels ő  törvényei  
szerint cselekszünk, és nem tagadjuk meg önmagunkat • még akkor sem, 
ha a társtalanság lenne emiatt osztályrészünk. 

~ 

„S akkor értettem csak meg, hogy az író m űve csak anyaga a tragiká-
nak, egyszerűen csak közömbös anyag ahhoz. hogy remekművé emelje 
alakítását." (Marcell Proust: Az eltűnt idő  nyomában. III Guermantes-ek. 
Európa. Budapest, 1983. 59.) 
(„Az alkotás nem fáradozás és görcs, az alkotás a teljes nyitottság, a 
teljes nem-megerőltetés., Erőfeszítés addig, amíg ki nem tárulkozol, amíg 
meg nem szabadulsz attól, ami nem vagy. Utána kinyitod szemed és 
látsz. Kinyitod füled és hallasz. Teljesen kitárulkozol és egészében az 
üzenet részévé, a tudás részévé, a szépség részévé változol, amely átjár 
és valósággá válik. Az alkotás az a mód, ahogyan az ember eléri az 
oszthatatlanságot: akár a szerelem". (Vesna Krmpoti ć : i. m. 48.) 
„Az ember egyik legrégibb és legmélyebb sejtelme épp az a megsejtés, 
hogy a jó és a rossz a harmonikus, összefügg ő  valoság két azonos alko-
tóeleme. Vagyis az indiai filozófia szerint az, hogy az egységes teremt-
mény egyszerre magasabb és alacsonyabb rend ű , és ez a kettősség, e 
kettő  összeütközése teszi lehet ővé a világ körforgását." (Uo. 115.) 

A jugoszláviai magyar nyelvű  színjátszás nagyasszonya (engedtes-
sék meg nekem, hogy ezt a kissé 19. századi kifejezést használjam,  

mellyel csak a Jászai Mari-formátumú színészn ő-egyéniségeket illették)  
minden kétséget kizáróan Romhányi Ibi. Azok közé a m űvészek közé  
tartozik, akik a színészetet alkotói folyamatnak tekintik, melynek esz-
köze az adott szöveg és a színész mesterségbeli rátermettsége, tudása_ A  

rendezői koncepión belül, tehetségének egyéni, csak rá jellemz ő  módján  
formálja meg szerepeit, melyeket mindenkor a színészi mesterségbeli  
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tudás magas fokon történ ő  rnegnyilvánülása jellemez, ezért is van az, 
hogy minden egyes feladatának megoldása egy meg•átározott, ingado-
zásmentes nívót jelent, és a néz ő  azzal a megnyugtató érzéssel hagy-
hatja el a nezőteret, hogy Romhányi Ib.i .  játékában nem kellett csalód-
nia. Az a többlet, ami már a színpadi művészet kategóriájába Martozik, 
magától értetődően következik színészi habitusából, sajátos, egyéni te-
hetségének sokszínűségéből, amikor szerepmegformálása már túl van a 
szakmai .buktatókon, szuverén módon sajátja, s felszabadultan bontako-
zik ki a szemünk láttára a próbák folyamán bels ő  lényegévé minősült 
színpadi alak, melynek valós tartalmi értéke van, s ezért a néz őnek 
soha sincs az az érzése, hogy formális színészi gesztusokkal realizált, 
mímelt figurát lát a színpadon. A Play Strindberg-beli Romhányi—Fejes 
György (Alice—Edgar) és az Édes Anna-beli Romhányi—Rövid Eleo-
nána (Vizyné Édes Anna) kettős a jugoszláviai magyar színművészet 
csúcsteljesítményei közé tartozik csakúgy, mint a Cseresznyéskert har-
madik felvonásában a Ranyevszkaja-monológ. Mindhárom szerep meg-
formálásának alapvető  -sajátossága Romhányi Ibi kivételes, egyedi m űvé-
szetében gyökeredzik, mely a jugoszláviai magyar színészek közül egye-
dül az ő  játékát ijellernzi. Szerepeit nem egysíkúan, hanem sokrét űsé-
gükben jeleníti meg, Alice-ja, Vizynéje, .Ranyevszkája nem .illúziót kelt ő  
színpadi figura, hanem az ábrázolt valóság bels ő  fegyelmezettséggel tör-
ténő, művészi szintű  interpretálásra, mely sohasem siklik ki a látványos-
ság első  pillanatra lehet hogy tetszet ősebb, de végeredményében felszí-
nes érzéked••etésén. Vizynéje - pl. nem érzéketlen, cselédnyúzó, embertelen, 
alattvalóinak kínzásában, szenvedésében élvezetet találó monstrum, ha-
nem egy szerencsétlen sorsú, gyermekét elvesztett anya, akit a sivár, 
lélektelen, örömtelen, tartalmatlan nagypolgári élet idegbeteggé, rögesz-
méssé tett. Ettől az életformától képtelen önerejéb ől megszabadulni, s-
a környezetében uralkodó viszonyok csak még er őteljesebben fokozzák 
cselédhisztériáját. A cselédség felé kialakított nagypolgári társadalmi 
konvenciók, és a minden újonnan. szerz ődtetett fiatal cselédlányban 
gyermekét látó anya ellentmondásos érzelemvilága bontakozik ki el őt-
tünk Romhányi I.bi Vizynéjének tolmácsolásában. Egyik pillanatban sze-
retetet, gyöngédséget adni vágyó, sebzett lelk ű , bol•ogtalan és sajnálatra 
méltó anya, s a következ őben már. szemünk láttára változik át Édes 
Annál terrorizáló, hisztérikus zsarnokká. E sjellembeli éles ellentét követ-
kezetes ábrázolása teszi Romhányi Ibi Vizynéjét komplex alakítássá, 
amelyben a drámai feszültség magában a szerep felépítésében rejlik, és 
az előadás ritmusát is a kifejezett ellentétes jellembeli tulajdonságok 
váltakozása határozza meg: 

Romhányi Ibi ° Vizynéjének művészi megfogalmazása a színpadon, 
gazdag, színészi eszköztárának és hangja hajlékony árnyaltságának segít-
ségével a színészi váltások mesteri • egymásutánjából következik, a dia-
lektikus egységet alkotó jó és rossz kifejezésének, megjelenítésének 
következtében. Vizyné percenként változó alakja az ellentétes tulajdom-
s.ágok változatos érzékeltetésének eredményeiként bontakozik ki el őttünk. 
.Gyengédség és könyörtelenség, szeretetert adni vágyás és gy űlölet, em-
bertelenség, szánalomra méltó, kétségbeesett elesettség és agresszív bir-
toklásvágy, szeretetet igényl ő  megalázkodás és fölényes, érzelmeket tipró, 
erőszakos magatartás, féltékenység és visszautasító sért ődöttség,- felfo-
kozott érzékenység és érzéketlen k11gyetlenség: e felsorolt tulajdonsá-' 
gok színészi eszközökkel történő  kifejezése teszi Romhányi alakítását 
olyan kivételes művészi teljesítménnyé, amely nemcsak a jugoszláviai 
magyar színjátszásban, de •szélesebb értelemben is párját ritkító m űvészi 
egyéniségre vall. 

• - A pikáns szépségű, lazább erkölcsöket sugalló, szertelen, felszínes 
könnyedséget sejtet ő  Valéria (1VíeséZ a bécsi erd ő) ugyanúgy sajátja, mint 
az egyszerre hűvös, szenvtelen és szenvedélyes Alice; vagy a királyn ői 
megjelenésű -  Ranyevszkája, aki egyik percben Párizsban hagyott szerel-
. méért, majd az elvesztend ő  -cseresznyéskentért aggódik, hogy -a'követ= 
kezőben már á magas feszültségű , perzselő  . nőiesség kisugárzásával kény-
szerítse térdre; babonázza meg a' kissé esetlen, : bátortalan Trofimovot. 
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A színészi átlényegülés páratlan megvalósítója Romhányi Ibi, aki-
nek puszta jelenléte a színpadon minden figyelmet, érdekl ődést mág- 
nesként vonz magához, aki mindig a varazslartot hozza emberközelbe 
olyképpen, hogy fenntartás nélkül tárja fel önmagát. 

~ 

Budapesten folytatott tanulmányaim- idéjen az els ő  legnagyobb szín-
házi élményem, mely mind a mai napig el nem halványuló intenzitással 
él bennem, Darvas Iván Popri:scsinje volt a Pesti Színházban. Az őrült  
naplóját legalább hússzor láttam az erkély harmadik lépcs őjén ülve, 
most mégis az első  találkozásról szeretnék írni, mert az után úgy gon-
doltam, soha többé nem ülök be a néz őtérre: idegileg nem tudom elvi-
selni az előadást. A megélt színpadi csoda azonban olyian er őteljes volt, 
hogy vonzásától nem tudtam megszabadulni, s elálltam el őbbi elhatáro-
zásomtól. 

A legélesebben fizikai reakciókra emlékszem. Els ő  alkalommal a 
második sor 10. székén ültem. A második rész utolsó el őtti jelenete ha-
tott rám a legrettenetesebben. Úgy éreztem, nem tudom tovább követni 
az előadást, Popriscsin kálváriáját. A hideg rázott, szerettem volna ki-
rohanni a nézőtérről, mert olyan súlyos valósággal érzékeltette Darvas 
Iván az embertelenséget, a botütéseket enyhíteni akaró, szerencsétlen, 
meghibbant, vizeshordóbian verg ődő  kis csinovnyikot. Ha a sor szélén 
ülök, azt hiszem, gondolkodás nélkül elhagyom az el őadást, így azonban, 
emberektől körülzártan, a menekülés lehetetlenségének érzését ől tehetet-
lenül és kiszolgáltatottan, remegve ültem végig a jelenetet, mely után 
továbbra is hevesen dobogott a szívem, a feszültség csak fokozatosan 
engedett fel. A fizikai és lelki gyötrelem reális ábrázolásának ezzel a 
fokával színpadon sem ez el őtt, sem ez után nem találkoztam többé. A  

Dosztojevszkij-olvasmányaimra ;gondoltam. Regényeinek olvasásakor érez-
tem hasonló fizikai félelmet, azok atmoszférájának elviselhetetlensége  

váltott ki belőlem hasonló reakciót. Csakhogy akkor, könyvekr ől lévén  
szó, a borzalom élményét megszakíthattam: eldobtam a könyvet. A néz ő-
térről viszont nem szökhettem meg. Arra emlékszem, hogy a fejemet  

kapkodtaán ide-oda, magamban ismételve állandóan: „Hagyja már abba!  

Nem bírom tovább! Fejezze már be!"  

Az .utolsó jelenet teljes megnyugvást jelentett számomra, legalábbis  

ami a megélt borzalmat illeti. Popriscsin fizikai fájdalmai enyhültek. Ta-
lán egy pillanatra elméje is megvilágosodott, lehet, hogy csak annyira,  

hogy józanul felmérhette az elszenvedett sanyargatás embertelenül ke-
gyetlen voltát, és a menekülés útja is felsejlett el őtte: csak a haláltól  
remélhet szabadulást. Ott feküdt összekuporodottan a kényelmetlen vas-
,agyon,. s részben talán a felhangzó zene hatására is, Popriscsin arcvoná-
sai kisimultak, tekintetében felcsillant az értelem, melybe fokozatosan  

bélapódzatt a megértett, a tudatig eljutott lelki gyötrelem és az attól  

való megmenekülés egyetlen lehet ősége: eltűnni ebből a világból, vissza-
térni a végtelen, hóval fedett orosz síkság határtalan egyszer űségébe,  
melyen a trojkák csilingelése meghozza végre a pihenést, a feloldódást.  

Éreztem, hogyan száguldott egyre sebesebben az emberi lélek végtelen  

szabadságvágytól hajtottan, menedéket keresve a sok igazságtalan meg-
próbáltatás elől. Újra összeszorult a torkom.Egyre gyakrabban igyekez-
tem lenyelni a feltörő  könnyeket. „Nem szabad sírni! -- ismételtem  

szüntelen. — Ezek itt körülöttem még kinevetnek. Hiszen ez nem a  

Valóság, ez csak játék ott a színpadon, ez nem az élet." A szemüvegetn  

leple alatt feLtartózhatatlanul kibuggyantak mégiscsak a könnyek. Hagy-
tam és nem szégyenkeztem. miattuk, hiszen Darvas Iván sem. védekezett,  

nem kímélte, nem féltette önmagát. Már régen nem ő  volt a színpadon.  
A hangja igen, mintha ő  -mondta.Volna: „csilingeljetek, csengetty űk, pa-
ripák, fel a felhők fölé! Messzebb! Még messzebb! Vigyetek el engem  

egy másik világba, ahol végre nem látok már semmit ... Jé, egy csillag  

hunyorog, odalent, a mélyben egy erd ő  bólogat a sötét fáival, a hold  
fénye kíséri, szürke köd gomolyog a lábam alatt. Mi ez? Kiss orosz kuny- 
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hók közelednek. Az én hazám! Mama, mama, mama! Az én mamám ül 
ott az ablaknál. Mama, mama, nézd mit csinálnak a fiacskáddal? Kínoz-
nak. Ejts egy könnycseppet a fiacskád fájó fejére. Mama, nézd, nincs 
helye a fiadnak ezen a földön. Mindenütt kergetik. Szorítsd magadhoz 
szegény, beteg fiadat." De én már csak az embert láttam; nem azt, aki 
egy szerepet formált meg, hanem azt, aki valóban igazságtalanul átélte 
a kegyetlenséget. A megélt szenvedések a _tényleges hitelesség erejével 
bontakoztak ki előttünk ott és pakkor. Darvas szuggesztív játékának ha-
tása alá kerülve számomra is megélt valósággá vált a kis orosz hivatal-
nok sorsa, amelyet, .időnk'ént úgy éreztem, már nem is aszínpad desz-
káiról sugalmaztak. Hála a színész-m űvész Darvas Ivánnak, mindennap-
jaim egyikének megdöbbent ő  fájdalmas élményéve minősült a látott szín-
padi előadás. 

A La Mancha lovagját nézve az Operettszínházban eszembe ötlött: 
milyen lelki igényekkel rendelkeznek ezek az emberek itt körülöttem 
a nézőtéren, hogy nem jut el hozzájuk e musical fájdalmasan hív ő  üze-
nete, is előbb tudnak közösséget vállalni az operettek felszínes érzelg ős-
ségével, mint az igazi, lényegb ől fakadó szenvedéssel? Milyen lelki sze-
génységben, renyheségben élnek ezek az emberek, ha nem tudja őket 
kizökkenteni közönyükből La Mancha szenvedélyes ragaszkodása, hogy 
olyannak lássa a világot, amilyennek lennie kellene, és tagadja a nyers, 
költészet nélküli valóságot? Lehetséges, hogy már nincsenek korunkban 
olyan emberek, akik arra a hitre teszik fel az életüket, hogy akár csak 
egyetlenegy embertársukban is sikerül majd felébreszteni a reményt: a. 
szenny, a salak ellenére is vannak még álmok, melyeknek nyomába- sze-
gődve értelmesebbé teheti az ember az életét, .s feleletet kaphat «arra az 
örökké visszatérő, megfeleletlen -kérdésre: „Miért élni?" Nem feltétlen 
bűn a valóságba belopni egy kis illúziót, csalóka ábrándot .ákko:r, ami- 
kor • úgy érezzük, hogy körülöttünk túl súlyossá, elviselhetetlenné, két-
ségbeejtővé sűrűsödik a világ. Nevezhetjük .egyfajta erőgyűjtésnek .is ezt 
az alapjában véve önámítást. Megmaradásunk feltétele lehet abban -  a 
világban, melyből kiveszőben van az értelmes élet lehetősége. Megne-
ines.ül tőle a lélek, érzékenysége felvértezettebbé válik a megsemmisí-
tésére törő  mocskos, ingoványos világ érzéketlenségével szemben. Az Ope-
rettszínházi előadást látva önkéntelenül is ebbe az irányba terel ődtek 
gondolataim, s azóta egyre többször sejlik fel tudatomban a szélmalom 
harcot vívó Búsképű  lovag szikár alakja. Azt hiszem, szívbe markolóan 
groteszk figurájára keresve sem találhattak volna megfelel őbb színészt 
Darvas Ivánnál. Magas, sovány alakja szinte súlytalanul lebegett át a 
színpadon. A látomás tökéletes volt. A sisak alatt mélyen ül ő ;  parazsló•
szemek lázas .nyugtalanságában ott lobogott minden - kudarc után az 
újrakezdés szívós, hajthatatlan akarata. Akkor tanultam meg, hogy a 
sorozatos vereségek elszenvedése után az életben • maradás egyik alap-
feltétele az, hogy az ember újra talpra áll, és az igazságba vetett ren-
díthetetlen hittel ismét igyekszik megtalálni vagy kitalálni azt a célt, 
amely erőt ad a létezéshez. Akkor még nem tudhattam, hogy egyszer 
majd milyen nagy szükségem' lesz a Búskép ű  lovag ködalakjának kímé-
Ietlen valóságot megnemesít ő  életfilozófiájára. 

A színészi transzformáció egyik mesteri megnyilvánúlása Somogy-
vári Rudolfhoz kötődik emlékezetemben. A Vígszínházban, O'Neil Eljő  
a jeges című  művében Cecil Lewist, a brit gyalogság egykori kapitányát 
alakította. Mint budapesti tartózkodásom alatt általában, ezt az el őadást 
is többször megnéztem. Somogyvárihoz kapcsolódó színházi élményem 
egyszer sem veszített intenzitásából. A kapitány a:lalkjáriak .megformálá-
sát a színvonalbeli - állandóság jellemezte. Cecil Lewis szerves, . eldnarad-

. hatatlan tartozéka volt azoknak a jeleneteknek .  is, melyekben -csak a 
puszta .jelenlétével emlékeztette á néz őt arra, hogy sorsa változatlan rna 
radt, megpecsétel ődött abban. a pillai .atbian; amikor rriegijedvé:. á -ki-
szám,íthatatlan,. ezerarcú. -  élettől :a Nincstovább kocsmában talált:latszó,, 
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lagos menedéket. Somogyvári ,kapitányának minden • alkalommal elhittem, 
hogy az egykori gentlemanség még mindig egyéniségének tartozéka. Test-
tartásában végigkísérhet ő  volt ez a talpig becsületes katonaember lát-
szatát megőrizni akaró igyekvés. Ebbéli magatartása az elfogyasztott 
alkohol mennyiségétől függően vált biztonságosabbá. A józanság álla-
pota emberi gyengeségét, gyarlóságát hozta felszínre, és ezzel p:árhuza 
mos.an egykori rangjára való méltatlanság tudatosította benne, amir ől 
pedig nem ak:art tudomást venni, mert képtelen volt ennek az igazságnak 
terhét elviselni. A józan's.ág állapotában járása bizonytalanná, botladozóvá 
vált. Arcjátéka valóságos tárháza volt azoknák a bels ő  lelki eltorzulá-
soknak, melyek paradox módon a küls ő  testtartást megcáfolták: ez az. 
ember megfeledkezett a társadalom kialakította játékszabályokról, enge-
dett bűnös'szenvedélyeinek, de a következményeket már nem tudta el 
viselni. Az ital láttán mohón pislogó - szemek, az élhetetlenséget kifejez ő  
szájmozgás groteszk módon párosult a merevnek, katonásnak látszani 
akaró testtartással. A színészi átlényegülés, a szereppel való feltétlen 
azonosulás iskolapéldája volt Somogyvári • Cecil -kapitánya. Nem beta-
nult póz, melyről időnként megfeledkezhet a színész, hanem egy alapos 
pszichológiai elő tanulmány eredménye, amely kiforrott m űvészi egyéni-
ségében, magas fokú átlényegülési képességében csúcsosodott lei. Emiatt 
biztosítani tudta aktív jelenlétét a színpadon akkor is, amikor a háttér-
ben zavaros tekintettel meredt a semmibe, s a képzeletében kialakított 
világban élve tudomást sem vett a körülötte nyüzsgő , zsibongó, ordibáló 
Ni,ncstovább kocsma lakóiról. 

Hasonló_'. mesteri kettősség, más előjellel, jellemezte. Jelka A-siónak; 
a Sz.abadlkai • Népszínház _m űvészének Glembayné, -Gastell, 'báróné alaikí- 
Mását A Glembay Ltd. című  drámában. A harmadik' felvonás . utolsó je- 
lenete kitörölhetetlen élményként . él majd' hívsz év után is emlékezetemben:  
Az azóta -látott Castelli bárónők egyike sem :tudta elhomályosítani Jelka 
Asić__ imipozáns alakját, amint :szuverén módon uraikodatt-•.:a ..színpadon: 
Partnereire sem emlékszem, csak. a színpad közepén • felállátott .ravatálra 
és az előkelő, szálfaegyenes, higgadt tartású, tet őtől talpig úrinő  meg-
jelenésű  Jelka Asićra, akinek arisztokratikus testtartása ellentmondott a 
vadul dühöngő  őrületnek, amely hatalmába kerítette, miután megtudta, 
hogy a .ravatalon fekvő  férj kkifosztotta. Fergeteges lávaiként okádta. ki 
Magából az addig féken tartott, eszel ősen gyalázkodó szitkokat. A tehetet-. 
lenségtől, kiszolgáltatottságtól, tajtékzó düht ől eltorzult lelkű  Castelli bá-
rónő  igazi arcát jelenítette meg Jelka Asi ć  a refle+ktoroik fényében, a 
külsőleg érzékelt elit magatartás pedig hatványozottan . kidomborította 
egy velejéig romlott világ minden fonakságát, hazug kétszín űségét._ 

lVLaróti Lajos Az utolsó . utáni éjszaka című  kétrészes, abszolút .tör-
ténelmietlen játékának nemzeti színházi bemutatójáról részletesen írtani. 
az  Üzenet 1973. évi 6-7. számában. Maradandó színházi élményeim kör 
zött tallózva, nem hagyhatom említés nélkül K•aUmán György Bellarmini 
bíborosát sem. Tizenhárom év távlatából is kristálytisztán bukkan fel 
emlékeimben ez az alakítás, különösen az el őadás utolsó jelenetében, 
amikor egyetlenegy színészi gesztus, a közönségnek háttal álló Kalmán 
György reményvesztettem lehanyatló karja a rácsos börtönablakról, a. 
dogma embere végérvényesem felismert, teljes vereségének m űvészi gesz-
tusává teljesedett ki. Ez a kézmozdulat dramaturgiailag tovább mélyí- 
tette Bellarmini bíboros egész addigi tevékenységének hiábavalóságát. 
Ez a - kézmozdulat volt az, amely bevezetett a varázslat világába, tudato 
sította bennem azt, hogy hol kezdődik a színészet mint önálló alkotóm ű-
vészet, makor lehet és kell a szímnészről úgy beszélni 'és írni, mint alkotó- 
művészről. Ettől az időponttól kezdve nyert megfogalmazást bennem an-
nak a vonzalomnak. mibenléte, mely ellenállhatatlanul sodort a színpadi 
kulisszák világa felé, hogy el őkészítse életem legcsodálatosabb szellemi 
és magatartásbeli _találkozását ažzal, akivel hét esztend őn át a • teljes 
élet igénye megélt valósággá lett. 

S Végül szólnom kell arról a pillanatról, amelyben az éveken át 
felgyülemlett színházzal kapcsolatos gondolatok számára szűk lett a 
an•agárnbán -hordott rriegismetés. - A_- šzóláši kéíiyšzer a •rajtam élurálkodott 
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totális kilátástalanság, érdektelenség mélypontján tört rám, amikor tel- 
jesen véletlenül egy hétf ői estén a tévéhíradó után nem oltottam el a 
készüléket. Krleža Galícia című  műve tévéváltozatának második részét 
közvetítették, és az els ő  jelenetek arra kényszerítettek, hogy végignéz-
zem a zágrábi stúdió által sugárzott m űsort. Ma már tudom, törvény-
szerűíség volt abban, hogy a másfél éve darabokra hullott életem romjain 
kicsírázhatott egy új hit egyetlenegy színészi alakítás jóvoltából. A szí-
nészetnek köszönhettem életem legszebb perceit, és a színészet tette 
lehetővé az újraeszmélést, az új értékekre való ismételt odafigyelést, a 
szétesett egész felett érzett tragikus _rnagamramaradottság elviselhetet-
len hiábavalóságának feloldódását. Krunoslav šari ćnaak, a Horvát Nem-
zeti Színház művészének Walter f őhadnagy alakítása érlelte meg bennem 
azt a cselekvésre irányuló hirtelen elhatározást, mely a továbbá életben 
maradásnak ezentúl értelmet adhat: A varázslatot hozta be vegetáló szint-
re süllyedt hétköznapjaimba, amikor egy színtelen, gyenge, partnernek 
alig nevezhető  színésznek földrajzi fogalmakról beszélve tulajdonképpen 
aszerelemről szólt, és• a. •szerelem atmoszféráját teremtette meg eszköz-
telen arcjátékával, melyben a kissé kidülledt, tengerszín ű  szernek do-
mináltak. Belülről, valahonnan a •lélek mélyéből, perzselt, tűzött át a 
tévéképernyőn a valóság . erejével ható, arnberközelberl elérhet ő , emberi 
lényeg egyik legcsodálatosabb adománya, az egyszerre éteri és érzéki 
szerelem, mint a színészi alkotómunka felejthetetlen, művészi megnyi-
latkozas:a, eredménye. Ennek az élménynek nyomán törtek felszínre ho-
mályba borult emlékeim útvesztőjéből -azok a színészi alakítások, melyek 
a színházról való gondolkodásom, elvárásaim kialakítói, formálói voltak, 
és amelyeik egész eddigi életvitelemet meghatározták. Adósságot törlesz-
tő  szándékom megérlelődött. Megpróbáltam megfogalmazni azt, ami meg-, 
fogalmazhatatlan: a gyorsan és visszavonhatatlanul tovaillanó m űvészi 
pillanatot, melynek lényege csak megsejtésre és felismerésre korlátozó-
dik, s csak mint emlék válhat a továbbiakban bels ő  igényeink ösztön-
zőjévé, megtermékenyítőjévé, gazdagítójává. 

Az ünnepség résztvev őinek egy része (el őtérben a Kosztolányi család tagjai) 
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CSORDÁS MIHÁLY 

MEGÚJULÓ SZÍNHÁZAINK, 
LÁZBAN ÉGŐ  TÁRSULATAINK 
HÁROM BEMUTATÓRÓL 

Az ókortól máig evidens a színjátszás rajongóinak-kedvel őinek számára: 
Thalia igen nagy igényű , vele csak impozáns, melegre f űtött palotában le- 
het találkozásunk. Mert míg más művészeti ágak'képvisel ői talán nem 
kívánkoznak állandó otthonba, a gyakori vándorutaikról megtér ő  színé-
szek úgy sóvárognak a szép, tágas, jól felszerelt színházépület után, mint 
férfi a nőért, mint mágnes egyik pólusa a másik-ért ... 

Az- elmúlt őszön a további eredményes színművészeti munka lehe-
tőségét teremtette meg magyar nemzetiségi színháza számára is Újvidék, 
míg Szabadkán hozzáláttak az ódon színház-palota renoválásához. Ez utób-
bi helyen a vitathatatlanul jelentős történésekhez — a nagyépület tehermen-
tesítésére -és els ősorban a színművészetnek a zajló mindennapi élethez 
való közelítése céljából — Ljubiša Ristić  (rendező , majd megválasztott 
színházigazgató) • színhelyül felfedezte a zsinagógát, annak öltöz őjét, aa vá-
ros főterét, a régi városháza szécessziós épületét és a téglagyár csarno-
kát ... Ezekben sikeres el őadásokat tartottak októberben és decemberben, 
számos külföldi és hazái eminens társulat vendégjátékát szervezték meg 
novemberben. 

Újvidéken ünnepélyesen. felavatták az egykori Ben Akiba Vígszínház 
felújított és átalakított palotáját, amelyben 1985. október 23-ától az Újvi= 
déki -`Színház kapott otthont. Az együttes két -kiváló produkcióval jelöl-te 
meg a nevezetes eseményt: a közönség este Peter Shafer Equusát; ejsžaka 
pedig Varga Zoltán -Búcsúját tekinthette meg. 

. Szabadkán tulajdonképpen már a Madách-kommentárok címet viselő  
monumentális színházi manifesztáció ötödik (befejez ő) részének. bemuta-
tásával Thalia templomává „szentelték fel" tavaly október 12-én a nyolc-
vannégy éves szecessziós csodaépítményt, a zsinagógát, ám benne az els ő  
önálló ,és teljes előadás az egy héttel kés őbb bemutatott Sütő-darab, az 
Egy lócsiszár virágvasárnapja volt. 

Megújuló színházaink ünnepnapjait hozta hát az ősz — emlékezetes 
esernények,sorát. Társulataink' lázban égtek és ,égnek azóta.. Nem is Csoda 
ez. Hiszen blyari alkalom ez a mostani a megnyilatkozásra,. amelyet -végze 
tes vétség lenne kihagyni. - - 

Mű  ÉS SZÍNHELY 

Nemcsak a szükség irányította Sütő  András sokfelé és sokat játszott 
nevezetes történelmi drámájával a zsinagóga felé a hosszadalmasan készü-, 
lő  végül mégis a kiválasztott új színhely követelményeihez az utolsó 
pillanatban igazított — darab gárdáját, hanem a szándék i's: közkinccsé ten-
ni Szabadkának ezt a kivételes értékű  ódon, mű-építészeti remekét; a világ 
elé tárni szerényen, de öntudatosan azt, amivel ez a város rendelkezik;. 
jelezni, hogy az utóbbi egy-két évben lendületet vett városrendezési mozga-
lom — lám! =– a művelődés és művészet céljait is szolgálja, nem azoktól 
független jelenség. _ - - 

- A darab és a színhely megválasztása hát a Szabadkai Népszínház - 
-stílszerű  játékát ígérte a kortárs irodalommal és a majd egy évszázados 
:korú épí•ésžeti remekm űvel. Mert valóban frappáns az ötlet: a még így félig 
renováltan is az ünnep- és hétköznapjaink részévé tett szecessziós palotá-
ban előadni Sütő  Andrásnak ezt a még „öregebb" időket (a XVI. század 
első  felét) .  idéző  -színművét, amely Heinrich von Kleist krónikája -[nyomán 

.59 



íródott, de mégis a jelenhez és a jelenért szól, miként maga a szerz ő  je-
gyezte a dráma első , 1975. évá kiadásának borítójára: „Az én munkám (...) 
nem Kleist művének dramatizálása. Magam csupán a korabeli német kró-
nika drámai alaphelyzetét választottam építkezési helyül — saját mondan-
dóm számára. Ugyanis Kolhaas Mihály szomorú történetének olvastán egy , 
másik ablak nyílt meg el őttem. Azon át nézve: nem a kleisti szemlélet 
égtája gomolyodott föl az idő  távolából, hanem egy vérbe. fojtott paraszt-
forradalom kormos-pernyés-akasztófás újra moccanó világa; nagy szenve-
délyek kényszerű  fellobbanása a látszólagos társadalmi és egyéni-lelki nyu-
galom kínzókamráiban." 

Jól párosult hát a megjelenítésre szánt kit űnő  mű  és az ideális színhely 
a szabadkai bemutatón, s kiváló színészek tettek kísérletet Süt ő  András 
üzenetének tolmácsolására — Árok Ferenc, Jónás Gabriella, Korica Mikllós, 
Karna Margit ... Ötletes megoldásként a dráma els ő  felét a zsinagóga bejá-
rata felé fordított széksorok el őtt adták elő, a másodikat viszont éppen az 
ellenkező  irányba, az oltár felé nézve, amelynek mez őjében hangsúlyosab-
ban hatottak a történet szerencsétlen h ősét, Kolhaas Mihályt, tönkretev ő  
züllött nemesek orgiái. Ez utóbbiakba egy apáca brutális meger őszakolása 
is beletartozott, hogy a meggyalázott n ő  *a szemük láttára döfjön tőrt a 
saját testébe. Az ellentétek hangsúlyozására nyújtott így alkalmat a hatal-
mas templomcsarnok fókuszában elhelyezked ő  térrész. 

Eljutottunk hát annak konstatálásához: zseniális koncepciót el őlege-
zett a színház Sándor János szegedi vendégrendez őnek a rendhagyó elő-
adás megalkotásához, ám — ez is igaz! — hozzá igen kevés id őt. Keveset 
egy ilyen összetett vállalkozáshoz. 

Sándor János —ez a produkcióból egyértelműen. kiderül — más relá-
ciókban gondolkozott a Sütődrámáról, és bemutatását is másképp képzel-
hette el, mint a számára feltételeket szabó Ljubiša Risti ćék. Nem mintha 
ez. zavarta volna munkájában, s őt éppen ellenkezőleg: örömmel haingolta a 
magáéit a szabadkaiak elképzeléseihez. Ám így nem ,érvényesíthette teljes-
ségükben az. Egy lócsiszár virágvasárnapja ébresztette gondolatait. Az még-
is észrevehető  félsikert hozó próbálkozás.ából, hogy • mögötte hosszú :töp-
rengések. során kialakított rendezői elgondolás áll. Erre vall a dráma maga-
biztos és következetes értelmezése,. mondandója lényegének kisz űrése. 
Hogy mégsem lehetünk egy mindvégig élvezetes, kiváló el őadásnak a tanúi, 
az máson múlott: a játék apró részleteinek az adott körülmények között 
valló hiányos kimunkálásán. A színészek a kissé elnagyolt jelenetekben-ké-
pekben kénytelenek megelégedni vagy meg is elégszenek a puszta jelzések-
kel, ahelyett, hogy a helyzeteket maximálisan kihasználnák és a jellemeket 
sok-sok -  színnel feštenék meg.. Ismételjük: talán az id ő  sürgetésének ha-
tására. 

Kicsit úgy, mintha szabadtéri el őadást készítene belőle, Sándor János 
lényegére és látványosságaira bontotta Süt ő  András alkotását. Történel-
misegét aláhúzva helyezte rendezése középpontjába a derék lócsiszár nagy 
igazságát: „Árvák és özvegyek tízezrei siratják az • elesett hiszékenyeket. 
Jegyezd meg, Nagellschmidt: áki felkelést szít és nem viszi azt gy őzelemre: 
tömeggyilkos." 

A Münzer Tamás levert parasztfelkelésének tanulságait ekként levonó, • 
a lázadókkal szimpatizáló, magával a lázadó NagelschmidtteQ barátkozó 
Kolhaas Mihály ilyen taktikai. felismerései a kés őbbi nagy forradamároké-
ival azonosak. A rendez ő  építhette hát erre a kulcsmondatra előadását, fele- 
seltetve ezt a már becsapott, lóvá tett Kolháasnak az akasztófa alatt kimon-
dott, Negelschmidthez intézett szavaival: 

„Melyik úton mégy e1? 

NAGELSCHMIDT: Amelyik Münzer Tamáshoz vezet! 
KOLHAAS: Az a jó. Az a legrövidebb. A hazavezet ő." . 
Zsinagóga-beli nyitott színpadán Sándor János rendez ő  majd húsz 

színészt felsorakoztat, s talán ez a körülmény, aztán a bemutatóra rákö-
szöntő , hideg ősz is gátolta abban, hogy továbbvigye el őadását a zsinagóga 
akkor még dermesztő  csarnokából a mikrovilágok érzésekt ől fűtött te- 
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reire, a modern lélekelemzés eszközeivel. Mert megkezdi ezt a munkát, 
egy-egy forró jelenetben végzi is eredményesen, a végén azonban mégis 
lemond róla, a puszta látványra törekedve. A zínészek viszont szemmel 
láthatóan nem ehhez a fajta feladathoz készültek fel lelkileg: ők többet és 
mást akarnak. Széthangolt törekvéseikb ől így aztán felemás megoldások 
sorozata születik meg. 

A darab szereplői azonnal észreveszik, hogy valami végett nehezen 
gördülnek a • produkció szekerének kerekei. Mi is halljuk a néz őtéren a 
csikorgást, és zavarunkban sajnáljuk a színen verejtékez őket, pláne ha 
arra gondolunk, hogy melegük sem lehet kosztümeikben. 

A kiválónak ígérkező  előadásból így egy közepes színvonalú m űsor 
lesz, amely magában hordozza egy sokkal teljesebb, jobb megjelenítés 
csíráit, különösen ha Árok Ferenc, Karna Margit„ - Jónás Gabriella és Ko- . 
rica Miklós színészi • teljesítményére gondolunk. Gyakori tanácstalansá-
guknak, bizonytalanságuknak mindenképpen valami oka van. 

Ezek a bénító körülmények között jött létre a szabadkai Lócsiszár-
bemutató, amely az 1975. évi budapesti premier óta sorjázó, egymásra na-
gyon hasonlító kőszínházi. produkciók után mégis valami mást, valami kü-
lönlegeset jelent, s ha nem is minden részletében eredeti, az újnak az ele-
meit magában hordozza. Tendenciájában egy nálunk ez idáig nem honos 
színházmodell felé mutat. 

Sándor János legjobb tudása szerint tett eleget rendkívül rövid id ő  
alatt a 'vele szemben támasztott elvárásoknak, s ha a kiterjedt, tömeges 
játék megkomponálásában lemaradt is a gyorsan pörg ő  napok mögött 
(a zsinagóga-beli. próbákra sem jutott elég ideje), egy vonatkozásban fi-
gyelemre méltó eredményt ért el: filozófiai elmélyültséggel elemezte és 
értelmezte Sütő  András csöppet sem egysíkú és könnyű  szövegét. Ennek 
következtében didergésbe hűlt előadása mégis* érdekessé vált: benne a 
rendező  bizonyos fokig deheroizálta (miniden eddiginél ,differeriiciá'ltabban 
mutatta meg) Kolhaas Mihály alakját, rávilágítva a személyiségében mun-
káló ellentétekre. Kolhaas, a családját szeret ő  „imádságos" ember, egy 
vakon hitt igazságba részegülten a feleségét dobja oda annak a hatalom-
nak, amely ellen fellázadt, harcol, amelyt ől semmiféle logika szerint sincs 
mit remélnie. Ám ő  könnyűszerrel 'lefegyverezhet ő  a neki tett és csak a 
számára kedvező  ígéretekkel. Abban bízik, hogy a fejedelem és a csá-
szár majd igazságot szolgáltat a számára, ha kérvényben hozzájuk for-
dul. A maga bátorságát azonban semmivel sem helyettesítheti be, hogy 
ideálnak maradhasson meg: sem filozáfálás,sal, sem vallásossággal, sem 
alattvalói alázatossággal. Így aztán feleségét az igazságot kikönyörögni 
hivatott kérvénnyel maga küldi a halálba. 

Sütő  drámája új vetületében elevenedik meg hát a szabadkai zsina-
gógában. Kolhaas magatartásának előbb vázolt kettősségét jelképezi a 
templomcsarnokban egymásnak háttal álló két színpad. Az el őadás nézői 
furcsa „meghasonlásra" kényszerülnek: háttal önmaguknak szemlélik a 
groteszk történet végét: Kolhaas fegyvert ragad, lázadást szít, amikor el-
vesztette feleségét; majd elárulja fegyvertársát és seregét, amikor naivan 
és bután azt hiszi, hogy az állami igazságszolgáltatástól elégtételt nyerhet 
sok-sok bajára. A feudális hatalom ugyan méltó módon megbünteti a 
Kolhaals ellen vétkezőket, ám „igazságának" van egy függeléke is: h ő-
sünket magát halálra ítéli lázadása miatt. 

A darabban Jónás Gabriella és Karna Margit nyújt legjobb alakí-
tást — szerepformálásuk kiegyensúlyozottabb, mint a szintén emlékezete-

- sen játszó Árok Ferencé és Korica Miklósé. A feladatuk is könnyebb 
volt — ez a mű  lényegében a két barát végett az akasztófa alatt ér ő  vitá-
jának a drámája. 

A zsinagógát frappáns ötletekkel alakította egyszer ű, funkcionális 
színpaddá, a játék elfogadható terévé Hupkó István, díszletei azonban 
itt-ott kívánnivalót hagynak maguk után. Molnár Zsuzsa jelmezei a XVI. 
századi világot idézik hitelesen, minden egyéb - többlet nélkül. 
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LÁTÁS, NÉZÉS, BÁMULÁS 

Tipikusan az Újvidéki Színház profiljához „szabott" feladat: meg-
vitatni már tartományiszékvárosunkban is az Equus-kérdést,, megjeleníte-
ni ezt az izgalmas, büntetlenül el sohasem bagatellizálható Shaffer-da-
rabot. 

A nagy vállalkozások nemesítő  reményeivel tekintett a kis. gárda hát 
az ismert világirodalmi műnek a bemutatója elé, különös tekintettel az 
ünnepi alkalomra is: ezzel a' produkcióval avatta fel els ő  saját épületét 
a sok' hányattatáson átesett társulat. Jól tudta a szellemi kalandot és 
a nem mindennapi művészi feladatokat egyaránt kedvelő  fiatal rendező , 
Vajda Tibor, és a shafferi víziót leny űgöző  eredetiséggel elénk varázsoló 
díszlet- és jelmeztervező, Annamária 1Vlihajlovi ć , hogy ennél a jellegzetes 
drámánál a látvány lényeges mozzanata a tartalomnak, s őt szinte alfája 
és omegája is: szerepl ője a darabnak a látás, a nézés, a bámulás ... Az 
már mindegy, hogy ki kivel teremt kapcsolatot a beszédes szemek ré-
vén — vajon ember az emberrel, vagy állat az emberrel. Hiszen egy idég-
gyógyászati eset a dráma témája: fiatalemberünk körömvágó késsel meg- 
vakítja egy reá bízott istálló pedigrés lovait .. . 

A közelmúltban lezajlott pesti bemutató és sok más Shaffer-el őadás 
után Vajda Tibor számára egyetlen út maradt: a továbbgondolásé és re-
vidiálásé. Ezen haladva alkotta meg a maga Equusát, amely egyáltalán • 
nem rosszabb a pestinél vagy sok másiknál, de sokkal líraibb azoknál. 
Mintha Vajdát nem érdekelné sem a freudi pszichológia, sem maga az 
igen bonyolult történet, haném csakis a mesében rejl ő  kábító líraiság: 
egy éretlen kamasz keresi az életben a ritka szép perceket, s eköz-
ben téves irányba téved. 

Vajda Tibor elvonatkoztatásában ekként lesz a Zátás, a nézés, a bá-
mulás fogalma a hőse ennek a különös darabnak: egy a szép lovak iránt 
természetellenes és megmagyarázhatatlan vonzalmat érz ő, vasfegyelem-
mel nevelt fiú nem tud szabadulni kedvelt állata tekintetét ől. Ez kíséri 
el mindenhova. Emiatt nem képes lányhoz közeledni, nyúlni... 

A személyiségzavarokkal küzdő  hős életébe, sorsába mélyen pillant 
be Peter Shaffer nyomán Vajda Tibor, s a feneketlen kúthoz képes el-
vezetni az előadás szereplőit is: Árok. Ferencet, Bakota Árpádot, Fejes 
Györgyöt, Romhányi Ibit, Ladik Katalint, Rövid Eleonórát, Pásthy Má-
tyást, N. Kiss Júliát és Banka Jánost. Elvezeti őket, és hagyja is szaba-
don szemlélődni, hadd érezzék meg levegőjének hűvösét, hadd vegyen 
észre valamit szemük. Ezért aztán olyannyira magukévá teszik titkait, 
hogy felkészülten állhatnak közönség elé. . 

A színészek játékában megmutatkozó nagy biztonság az, ami az 
első  pillanatoktól lenyűgözi a közönséget. Ügy hömpölyög célja felé az 
élvezetes játék, hogy medréb ől pillanattikra sem csap ki, s őt vizének fe-
lületén mindaddig hullámokat sem látunk, amíg az els ő  felvonás vége felé 
ki nem derül, hogy nem kész még teljesen a produkció, hogy az ünnepre 
•való befejezése erőltetett menetben történt. Hiányzanak még további 
próbák az új színpadon, amelyre először csupán két, nappal a, bemutató 
előtt léphetett a társulat. A játék színvonala a hosszabb dialógusoknál 
zuhan le, jeleként annak, hogy a látványosságok megrendezése mellett 
már nem érkezett mikroszkóppal megvizsgálni Vajda Tibor a dráma 
szövegét, a szereplőgárda pedig kellőképpen kidolgozni a párbeszédes ré-
szeket 

Ám félkész állapotukban is ugyanazokat a tendenciákat mutatják 
a kérdéses jelenetek, mint a nagy egész. Hihetjük bátran: csupán id ő  kér-
dése a produkció befejezése az együttes számára. 

Eredménye így sem kicsiny: a lírai játék magas fokát éri el: Ez a 
játék az elmekórtan tudásanyagából élteti mélyre nyúltó gyökereit. Peter 
Shaffer ugyanis sokat tud a feln őtt emberről, a kamaszról, a gyermekről, 
s ezt a tudását képes alkotóként kamatoztatni. Drámája izgalmas olvas-
mány,. a belőle készülő  előadás maradandó élményt nyújt a pszichológia 
kutatója és az átlagember számára egyaránt. Úgy jelenít meg, úgy ábrá- 
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zol, hogy közben diagnózist ad egy korántsem ritka betegségr ől, a szexu-
ális elferdülésről, amelynek nyilvánvalóan mindig megvannak a maga kü-
lön okai. 

Ezeknek az okoknak a kutatásában. Vajda Tibor méltó partnere 
lesz Peter Shaffernek, és mindkett őjüknek méltó társa a színészék 
közül Árok Ferenc, Fejes György és a kidolgozott jelenetekben Bakota 
Árpád is, hogy csak azokat a szerepeket említsük meg, amelyek nagy 
és teljes alakításra nyújtottak alkalmat. 

Költészetté ítransponálrt el őadásában mélységes humanizmusát fejezi 
ki Vajda Tibor: nem ad igazat ugyan Shaffer lelkibeteg h ősének, ám 
hangšúlyozza, hogy ilyen kivetett, szerencsétlen lényként is ember, aki-
vel a többi embernek számolnia kell. 

A rendező  filozófusként és pszichológusként játszik el a drámában 
frappánsan megfogalmazott gondolatokkal, ábrázolt érzelmekkel. A 
könyvben és a színpadon. is Martin Dysart, az egyszer ű  kórházi pszichiá-
ter ugyan kigyógyítja ifjú páciensét lelki betegségéb ől, kioltja benne a 
bűnös szenvedélyt, ám — mint bevallja Hesther Salamon bíirón őneak — 
olyan hatással lesz rá a fiatalember, hogy benne is személyiségzavaro-
kat vált ki a társasága. E zavarok gyökerei mélyen nyúlnák vissza meg-
oldatlan, rossz •házasságába. .S még valamit bevall: Alan Strangtól csak 
elvenni tud valamit (itt történetesen beteges szenvedélyét), de más (egiész-
- séges) szenvedélyt a helyébe adni neki nem képes. 

Bűnre csábító „társ" és egyben mindent látó földöntúli hatalmasság 
is ebben az előadásban Equus, a ló. A csodálatos szépségű  paripáknak 
nem volt szabad látniok a fiúnak a lánnyal az istállóban folytatott sze-
retkezését. • Az egykori Krisztus-kép helyér ől a •szobájában Alan Strangra 
letekintő  tószemek. (bennünk őt mindenért megrovó anyja szeme) vég-
képp megbénítják érzékeit. Örök menekülés lehet így csak az élete. . 

E jelképekből megkomponált dráma és előadás azonban sohasem 
fecseg feleslegesen. Annyit mond a jelen embere számára targyáról, 
-amennyi éppen szükséges egy gondolkodási folyamat elindításához. 

AZ EROTIKA ÉS A VITA GYÖNYÖREI 

Varga Zoltán Búcsú című  filozofikus drámája éppen erre az éj-
szakai ünnepi bemutatóra íródott talán akaratlanul is valamikor: az 
erotiikától fűtött pörgő  párbeszéd fölvillanyozza és leköti az esti elő-
adásról érkező  ,asztaltársaságokat". Hernyák György rendez ő  tudta hát, 
mit akar, amiikor sok más lehetőséget elszalasztva a m ű  kabaréjellegét 
domborította ki érdekes produkciójában. 

Valamit valamiért -- tartja a népi bölcsesség. Ha le is mondott 
egyéb lehetőségeiről Hernyók, amikor a Búcsút éjszakai kabaréként ren-
dezte meg az Újvidéki Színház kistermében, . a darab kávéházi változa-
taval kiváló előadást alkotott meg, olyant, amilyennel nálunk korábban 
sohasem találkoztunk még, s amilyenre éppen a társulat új épülete ünne- 
pélyes felavatásaként volt szükség. Mert így asztalhoz lehetett ültetni az 
összesereglő  vendégeket (nézőket), meg lehetett pezsg őztetni őket, s mint 
a kávéházi kabaré közvetlen szemlélőit; be lehetett vonni a furcsa já-
tékba, amelyben a két tényleges hős nem direkt módon, hanem áttéte-
lesen alakítja szerepét -- a , színpadon a saját figuráját formálja meg, 
mint egy anadjan megírandó dráma hőséét. 

Igazi kabaréműsort láthattunk hát. A dráma azonban ilyen .szín- 
padi változatában is megmarad tragédiának. Még akkor ás, ha a humor 
színei átfestik egyes jeleneteit, képeit. Mert a bel őle megismert fiatal 
és csinos emancipált lány élete — nehéz helyzeteivel — szinte tálcán 
kínálja fel a legegyértelműbb tragédiát — Edit (Banka Gabriella) egy 

• könnyű  nő  stílusában kíséreli meg „felfüggeszteni" egy édes éjszakára 
jegyességét, hogy egykori szerelmével szerezzen egy életre szóló élményt 
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magának Bacchanáliája azonban belul üt ki — sem különösen jól nem 
szórakozik, lekü,smeretének nyugalmát is elveszíti,• s ráadásnak' adja az 
egészhez az önbecsülését. 

• 
Varga Zoltán remek drámája a n ő i lélek mélységeibe' enged bepillan-

tást, az ottani zajlásokba. Nyilvánvaló hát; hogy :Banka Gabriella csak 
belülről formálhatta meg a darab h ősnőjének figuráját, s ekként igen 
nehéz feládat volt a számára ugyanakkor egy kabaré izgalmas-érdekes 
szereplőjének lenni. Ám éppen ez sikerült teljes mértékben neki, alakí-
tása révén pedig a rendez őnek is ábrázolni Varga Zoltán sok réteg ű , 
színes világát. 

Mert ebben az esetben sok legyet kellett egyetlen csapással „agyon-
ütnie" Hernyák Györgynek: az ünnepséghez :igazítani stílusban az el ő-
adást, szórakoztató kabarét összeállítani a dráma elemeib ől, a műsoron 
belül sajátos mádon aktivizálni - a közönséget, élni a megteremtett hely-
zettel a darab légkörének, hangulatának kialakítása érdekében, és nem 
utolsósorban a pszichológiai realizmus eszközeivel megjeleníteni két egy-
más • iránt vonzódó értelmiségi, s őt alkotó ember görbe éjszakájának 
.eseményeit. Egyszóval: megfelelni !a követelményeknek. 

Az Újvidéki Színház ;kellemesen lepte meg közönségét e színvona 
lasan szórakoztató műsorral. Varga Zoltán és Hernyák György is jól sej- 
tette,. hogy ezt a történetet nem lehet egy az egyben el őadni — valami 
áttételesség feltétlenül, kell hozzá, hogy ki ne lúgozódjék bel őle a lényeg,• 
ami izgalmassá teszi: a nő  lelki vívódása, a • saját - Telke és teste felőli 
döntés pikáns aktusa, saját gondolatainak harca érzékeivel, nagy-nagy 
szellemi és testi kielégületlenségének itobzódása.. Mindaz hát, ami to-
vábbi . isbrsát jelentős mértékben befolyásolja, ami őt a hím,. a férfi kar-
jaiba sodorja. 

Eddig hát á dráma, és itt kezdődik a kabaré, a szórakoztató show, 
amely része a lélekelemző  előadásnak, de önmagában is megállja a he-
lyét. sztriptízbetétjeivel, ágyjeleneteivel, táncszámaival. Ugyanis Edit vi-
dáinan lepördül színpadáról a kávéházi asztalok közzé, hogy eggyé ol-
vasszon színházat és mindennapi. életet. Tehetséges táncosn őként forró-
sítja maga körül a levegőt: eltáncolja csókra, szerelemre, férfira, szel-
lemi csemegékre vágyó lényének üzenetét a világhoz ... 

A rendező meglelte ehhez a különös előadáshoz a kulcsmegoldást. 
Anélkül a Varga-drámát a [közönség el őtt , ;megnyitni" aligha lehetett 
volna. A szerepjátszás nagy lehet őségére figyelt fel Hernyák a szöveget 
olvasva, és ezt maximálisan ki is használta. -A Búcsú két hőse, Edit -  és 
Sándor, ugyanis. nem . a kett őjük valóságos, hanem képzelt, kigondolt 
találkozását játssza el. Ezen a ponton mozdul ki tengelyéb ől ez a . frap-
páns kis műsor. 

A két hős tehát szerepet-játszik a saját szerepén belül, alakítja azt 
ra figurát, amelyet különben is megszemélyesít. Ez a. Varga Zoltánra 
annyira jellemző  megoldás . varázspálca módjára mozgatja meg a dráma 
Minden szegmentumát •a világot jelentő  deszkákon. 

Varga Zoltán hősei alkotó emberek, -  akik ott improvizálnak a sze-
münk • előtt, kitalálják egy róluk majdan megírandó drámához a mesét. 
Szálait úgy . banyalitják, ahogyan nekik jólesik. Játszanak önfeledten, 
tobzódva •elmerülve az erotika és a vita gyönyöreiben. - 

Kimondhatjuk hát: mesteri munka. Dragošlav Jankovi ć  Maks re-
mek koreográfiái jeleneteit erős feszültséggel, dinamikával töltötték fel, 
Balla -Ildikó díszletei és jelmezei pedig tovább er ősítették erotikus fel-
hangjait, kiélezték pikantériáját. 

. A Vargadarabban igazán felejthetetlen alakítást a két színész közül 
Bianka Gabriella nyújtott; Soltis Lajos szerepformálása csupán egy árnya - 
lattal volt halványabb az övénél. Mindketten életük egyik legjobb telje-
sítményét nyújtották. 
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Sütő  András: EGY LóCSISZÁR VIRÁGVASÁRNAPJA. Dráma. Rendezte Sándor János 
m. v. Szereplők: Korica Miklós (Kolhaas Mihály), Jónás Gabriella (Lisbeth), Árok Ferenc 
m. v. (Nagelschmidt), Döbrei Dénes (Herse), Karna Margit (Mária), Medve Sándor (Trinkai 
Vencel báró), Albert János (Günther báró), Barácius Zoltán (Müller Ferenc), Sebestyén Tibor 
(Hinz), Takács Imre (Kunz), Szél Péter (Zauer), Szabó Ferenc (Eibenmeyer), Vajda Tibor (vá-
mos), László Sándor (várnagy), Gyenes Zita (Antónia n ővér), Földi László m. v. (Luther Már-
ton), Árok Zolika m. v. (Henrik), Godányi Zoltán m. v. (Mann). Díszlettervez ő : Hupkó István. 
Jelmeztervez ő : Molnár Zsuzsa m. v. Bemutató 1985. október 19-én, szombaton, a szabadkai 
zsinagógában. 

Peter Shaffer: EQUUS. Dráma. Fordította: Göncz Árpád. Rendezte: Vajda Tibor. Sze-
replők: Árok Ferenc (Martin Dysart), Bakota Árpád (Alan Strang), Fejes György (Frank 
Strang), Romhányi Ibi (Dora Srang), Ladik Katalin (Hesther Salomon), Rövid Eleonóra 
(Jill Mason), Pásthy Mátyás (Harry Dalton), N. Kiss Júlia (ápolón ő), Banka János (fiatal lo-
vas). Díszlet- és jelmeztervez ő : Annamária Mihajlović . Zeneszerző : Mitar Suboti ć . Bemutató 
1985. október 23-án, szerdán, az Újvidéki Színház nagytermében. 

Varga Zoltán: BÚCSÚ. Dráma. Rendezte: Hernyák György. Szerepl ők: Soltis Lajos 
(Sándor),-Banka Gabriella (Edit). A zongoránál Törköly Levente. Díszlet- és jelmeztervez ő : 
Balla Ildikó. Mozgáskompozíció: Dragoslav Jankovi ć  Maks. CSsbemutató 1985. október 23-án, 
szerdán éjszaka, az Újvidéki Színház kistermében. 

A szegény kisgyermek panaszainak 	Almási Gábor alkotása a Petőfi 
költője 	 utcai parkban 
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Ifjúsági irodalmi pályázatunk 
díjazott írásai 

BENCE ERIKA 

ÁLOM ÉS ÉLET 
KOSZTOLÁNYI DEZS Ő : A HEGEDŰ  

A költő  Kosztolányi „rímtűzjátékával" kápráztat el bennünket. „A tehe-
tetlen, pompás zengés a szédületig fokozott ámulatnak új és új impulzust 
ad, s az égi látomás mesés varázslatához a káprázatos rímsorozat könnyíti 
meg a fellendülést ..." (Kiss Ferenc) 

A novellista . Kosztolányit már nem ünnepli ilyen lelkesedéssel a 
kortárs és a későbbi kritika sem, s őt, sokan még ma is csak a költő  zseni-
alitását ismerik el, prózáját verseihez viszonyítva gyengébbnek tartják. 

Kosztolányi azonban — még ha van néhány esztétikai szempontból 
kevésbé jó novellája is — a korszak legjelentősebb novellaíróinak egyike, 
s művei ma is múlhatatlan időszerűséggel hatnak ránk. 

Huszonegy éves, amikor A hegedű  című  novelláját írja, melyben- el ő-
ször olvasva is rendkívülit érzékelünk, kés őbb megállapíthatjuk, hogy köl-
teményeivel „veteked ő" remekmű . 

A novellában az „élet teljességének" látványa másképp valósul meg, 
mint a regényben, ahol a társadalmi-történelmi viszonyok mélyreható 
elemzése, a hősök életének, gondolatvilágának, küzdelmeinek részletekbe 
hatoló bemutatása juttat el bennünket odáig. 

A „kisepikai" forma, a novella, az életnek egy olyan mozzanatát tár-
ja elénk, melynek súlya és jelent ősége olyan nagy, hogy „széles horizon-
tokat képes bevillantani", ezért fordulatos, kiélezett tartalmával a drá-
mához közelít, feszültséget, válságot hordoz magában. 

A hegedűben elénk állított sorsfordulat nemcsak drámai, nemcsak. 
feszült, hanem döbbenetes is egyben, hiszen a választásra kényszerült em-
ber tragédiája játszódik le el őttünk, és Kosztolányi hősének nem más, 
mint az élet és a halál között kell döntenie. 

A novellából úgyszólván hiányzik az epikára jellemző  tartózkodás, 
tárgyilagos elbeszélés (ami ilyen tartalom esetén megszokottabb lenne), 
uralkodó vonása a líraság. 

A történet mögött tagadhatatlanul ott érezzük az írót, érzésvilágát, 
látásmódját, életfelfogását, a ,magány költ ője" szólal meg ebben a novel-
lában is, zeneiség, képzeletiség, elmosódottság jellemz ő  rá, szinte versei-
nek hangulatát véljük felismerni benne. 

Az író itt nemcsak „feltérképezi" a történteket, hanem saját lelki-
világa is megszólal. 

Ahogy költeményeiben, ebben a novellában is a „szóhabzsoló", a „ki-
fejezés kéjence", a „bravúros nyelvész" vetette papírra a sorokat szebbnél 
szebb költői képeket vonultatva fel előttünk. Rendkívül szokatlan, ám úgy 
érezzük, zeng-bong, dallamra kel benne a szomorúság. Metaforák, :szünesz-
téziák és egyéb stiláris eszközök tömege között dúskálhatunk. 

A hold ebben a novellában sem egyszer űen süt csupán, hanem a 
„kékes holdfény remegve siklik el a nagy tölgyfa ajtó aranyozott min-
táin", a hegedű  nem hallgat, hanem „a faváz ölében halkan szunnyadnak 
Beethoven lelkének vészes viharai, a Kreutzer-szonáta gyönyörsikolyai", 
és a hős ,;szomjas füle gyönyörködve issza az égi csengést, a húrok fájó 
sóhaját". 

Érdemes egy rövidke pillantást vetni a mondatszerkesztésre is, mely 
hozzájárul, színt ad a novella hangulatának. Az író (egyes szám harmadik 
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személyében) többnyire rövid, színezetlen mondatokban (Nem volt sen-
kije; Nem volt egy fillére sem; Az éhenhaláshoz állt közel.) adja tud-
tunkra az alapszituációt, valaki (a novella elején még nem tudjuk, kir ől 
van szó) a lét • perémére sodródott, és számot vet életével.. Amikor azonban 
az álom kezdődik, a mondatok „megnyúlnak", „hömpölyögni" kezdenek, 
mintegy az álom sejtelmességét érzékeltetve. 

Hangullatadó szerepe van a helyszínnek és az odatartozó tárgyaknak 
is, melyek közül néhány kiemelkedő  jelentőséget kap. 

A nagyvárosi bérház emeleti szobájában a zöld erny ő s ,asz t a-
1 i lámpa  szégyenkezve vet fényt a kopott bútorokra, az els ő  komolyabb 
hangulati benyomást sugallva számunkra. Ugyanez a lámpa világítja meg 
a forgópisztolyt, a „sunyi kis jószágot" a legválságosabb pillanatokban 
is, a végsőkig élezve a helyzet feszültségét. 

A tér leszűküléséről beszélhetünk, hiszen a „cselekmény" egy szobá-
ra összpontosul, ahova csak a nyitott ablakon keresztül sz űrődnek be 
a külvilág zajai, s míg a novellah ős „borzong az élet durvaságától" s a 
„torkát az undor és a zokogás fojtogatja", addig a langyos szél ibolya-
illattal árasztja el a szobát, mintegy megfellebezve az ott lejátszódó pil-
lanatok drámaiságát. 

A novellának nincs hagyományos csellekménye, hiszen a „cselek-
mény" a hős tudatában játszódik le. Hősünk, miután lázasan nyúl el az 
ágyon, többé már nem cselekszik, csak gondolkodik, és ha tesz is vala-
mit, az az ösztönök, a tudat alatti réteg m űve. 

„Arcán látszott, nem tudta, hogy ő  játszik ..." 
A novella minden része, sőt mondata új imformációt rejteget szá-

munkra, ezért érdemes aprólékosan foglalkozni vele. 
Mint ahogy már volt szó róla, a novellah ős biztos egzisztencia nélküli., 

társtalan ember (Keresett valakit. Nem volt senkije. A nagyvárosban egye-
dül élt.), aki miután már nem képes sem mások, sem maga l előtt titkolni 
élete reménytelenségét, -  úgy érzi, egy ólomgolyó árán megmenekülhet a 
„badar zűrzavárból". 

„Amint azonban fagyos hidegvérrel nézel ődött maga körül, a forgó-
pisztoly mellett {észrevette a heged űt is." 

A hegedű  itt többet jelent egy egyszer ű  hangszernél, a forgópisztoly-
lyal szemben az élet szimbóluma. 

„Úgy érezte, életének egész tartalma benne van. Gyerekkarától kezd-
ve dédelgette. Dallamos fájába ő  tapogatott életet, síró lelket." 

Hősünk tehát akkor került konfliktusba, amikor választania. kell a 
forgópisztoly (halál és nyugalom) vagy a heged ű  (élet és nyomor) között. 
A feszültség, a válság ezekben a percekben kulminál, majd váratlan fordu-
latot vesz a történet. 

Kosztolányi szemében az álom a valósághoz vezet ő  út szerepét kapja 
s elveszíti ugyanakkor az álommal kapcsolatos örökölt jelleget, a valóság-
pótló művészi jelenlétet. „De vajon csakugyan olyan bizonyos-e — olvas-
suk az egyik Kosztolányi-novellában —, hogy az életért álmodunk és nem 
megfordítva-e, hogy álomért élünk?" (Bori Imre) 

A hegedű  hősét is „babonás vágyszállotta meg, hógy az alvó hangor-
kánt felriassza és forgószeleinek szárnyán visszaszálljon a múltba, az ál-
mok aranyos egébe". 

Attól a perctő l kezdve, hogy a hegedű  szólni kezd, minden lehetséges. 
Az álom feloldja a magányt, az emberek megszépülnek, beszédük felszáll 
az ablakig, csodálatos illúzió szabadít fel a k őrengeteg nyomasztó jelenlé-
tétől. A hegedűs távozik a szenvedés világából „ajkán a távozók édes és 
szomorú búcsúmosolyával". 

Az életet nem érzi többé, csak mélységes boldog álmokat álmodik 
gyermekkoráról, elhalt szüleiről, a felnőtté válás küzdelmeiről, szenvedés-
ről, szerelemről, s mindezt megnyugtatóan szépen mondja el :a .hegedű . 

Az álom végén különös erotikus • jelenet tárul elénk, gyönyör ű  nők, 
habfehérek, vakító testűek, meztelenek, kiket azonban sáfránysárga hajuk 
takar el, vagy kék, bíbor, sárga és lila tapadó selyemszoknyákat viselnek. 
(Kosztolányitól távol áll minden obszcenitás.) 
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Mindezek a színek, mint a novella elején a lámpa, különös (életigenl ő) 
benyomást tesznek ránk. 

„A levegőben körülötte-csodálatos vékony hártyaszárnyakon tánctól 
kipirult női fejek röpködtek, s fülébe csókra éhes, vérvörös ajkak liheg-
tek mézes, parázna szavakat." 

Az álom megszünteti bennünk az id ő  múlásának képzetét.. Minderre 
csak bizonyos kívülről jövő  mozzanatok figyelmeztetnek, amelyek fölött 
azonban büntetlenül át lehet siklani. 

(Künn a fekete égen gyúlni kezdtek a csillagok lámpái; Az aranycsil-
lagok eltűntek a fekete égr ől, s mégsem fáradt el.) 

Az álom tulájdonképpen emlékképek, hangulatok, gondolatfoszlányok, 
fantáziaképek és víziók sorozatos egymás után való következése, és mind-
ezek ugyan az élet legfontosabb problémáit tükrözik, mégis csodálatosan 
könnyű  megoldást kapnak, feloldódnak, humanizálódnak. 

Az álomhegedűs ugyan képtelen érzékelni a körülötte lüktet ő  életet, 
igaz, hallja az óra ütését, az utca zaját, a saját szíve verését, érzi a he-
gedűt, de mindez az állom szerves része lesz, vagy kívül marad az álmot 
az élettől elhatároló üvegfalon, ám bennünk nem sz űnik meg a feszültség, 
annak tudata, hogy a hegedű  egyszer elhallgat, s az álom véget ér. 

Ez idáig csak hősről, valakiről, álom-hegedűsről beszéltünk, akinek 
azonban neve, életkora, küls ő  jellemzői ismeretlenek maradtak számunk-
ra, és maradnak is, esetleg csak következtetni tudunk. Az is rejtély, hogy 
mikor, milyen társadalmi-gazdasági viszonyok közepette élt, mi tette sze-
rencsétlenné. Mindez csak homályosan és megfellebbezhet ően dereng előt-
tünk. Lelke azonban maradéktalanul tárult fel el őttünk, benső  énjének 
legmélyebb zugaiba nyertünk betekintést, s nem hiszem, hogy távol va-
gyunk az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy h ősünk az életet mélyebben át-
élő, meg nem értett művész, s ha ez így van, akkor még. inkább érthet ővé 
válnak előttünk a novella bizonyos részletei. 

„Feje •fölött a végtelen, zöld bolltozat zivataros remegéssel rázkódott 
meg. Hegyekre akart futni, s nem bírt. Lábát k ő  hasította meg ... Ingó 
bokával s véres sarokkal törtetett fel, s visszaesett. Felkelt. Hajrá, hajrá 
tovább! Halhatatlan tusákba kezdett s már-már elérte célját, amikor 
újra visszaroskadt. Félelmetes sejtelmek borították el lelkét. Azt hitte, 
oroszlánketrecbe dobták őt, s félt, hogy a kiéhezett fenevadak felfalják. 
Már érezte is a hatalmas bestia selymes talpát és- forró lihegését, már 
látta is fogának . félelmes villámlását. -  Majd megkívánta a halált. Remegett 
attól a gondolattól, hogy élve marad. S a vadálat farkát behúzta, elsompoly-
gott és.nem bántotta ..." 

S amitől rettegünk, végül bekövetkezik. Az álomnak, melyet „egy 
öblös faváz, égy csomó lósz őr, néhány réz .- és acélfonal meg négy ökörbél 
idézett elő", vége. szakad. 

Nincs kegyelem, mint a Kosztolányi-h ősök számára általában. A he-
gedű  koppan a földön, és az álomheged űs nyomorultabb, mint valaha. 

Éljünk vagy áilmodjunk? 

(Második díj) 

VARGA ERIKA 

A FÜRDÉS 
KOSZTOLANYI DEZSŐ  NOVELLAJA 

,Ez a halál, mely hirtelenül jött, látszólag szeszélyesen, már valóság volt, 
oly örökkévaló, oly szilárdul megformált és meredt,. mint a földgolyó 
legnagyobb hegyláncolatai." (Kosztolányi Dezs ő ) 

Suhajda Jancsi, akit a félelem űzött a tó mélyére, a. rettegés, hogy apja 
• haragját látszólagos bátorságával féken tartsa, vízbe fúlt. 
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Suhajda, az. apa, gyűlölte gyermekét, a törékeny, butácska fiút, aki 
megcsúfolta őt férfiúi mivoltában, mert a gyermek sem fizikailag, sem 
lelkileg nem hasonlított rá. 

Jancsi rettegve leste apját, mégis szinte nem is látta, csak érezte. 
Mindenütt, mindenkor és gyűlöletesen. Megbénította apja zord méltósága, 
a kesernyés gúny, ahogyan beszélt hozzá, de Jancsi mégsem tudott más 
lenni, csak az a félszeg, őszinte gyermek, akinek igazi jellemét bebörtö-
nözte a félelem. 

Halála véletlen volt, vagy csupán egy elfojtott' gyilkos vágy meg-
valósulása a véletlen formájában? Kosztolányi nem beszél szándéskosságról, 
mégis a tárgyilagosan és szűkszavúan elénk varázsolt jellemrajzok lélek-
elemzővé és vádlóvá teszik az olvasót. Vádoljuk az apát, aki ugyan nem 
ölte meg gyermekét, de tudat alatt kívánhatta ennek halálát. Suhajda 
a vízben, ahová a fiú már majdnem egy hete vágyott, kiélte gyilkos ösz-
töneit. 

Kosztolányi nem vádol. Kívüelállóként meséli el Suhajda Jancsi ha-
lálát. Nem hatol a lélek mélyére és nem elemez minden részletre kiterje-
dő  alapossággal. A cselekmény szövése mégis szikrázó, bármely pillanat-
ban lángra kaphat és pusztíthat a t űz. 

A színek arzenáljában márérezni a tragédia jelenlétét. A Nap fehér-
sége, az akácfák fehérsége vakító. A béke színe a fehér, de a gy űlöleté 
is. Hideg és mégis békés, ijesztő  és mégis megnyugtató. A meggyszínű  
fürdőnadrág, a piros tornaing a fehér mellett riasztóan élénk, mint a 
vér. Az almazöld tó színében ott kísért az elmúlás szimbóluma. 

A család viselkedése békétlen. Az anya oldani próbálja az apa és a 
fiú közötti feszültséget. A gyermeke mellé áll, hogy óvja. Két gyenge lény 
szövetsége ez, amely nem elég az erő  .és a kegyetlenség ellen. 

Suhajda ingerkedő  és ellenséges Jancsival szemben. Kínozni szeret-
né, megalázni és eltiporni. A fiú nem mer önmaga lenni, nem is érti, mi-
ért van mindez, .csak retteg, menekülne, de nincs kiút. A félelem vak 
engedelmességre kényszeríti. 

A megsebezhetetlennek tűnő  apa lelkileg összeroppan, amikor fiát 
holtan látja a parton. Önvád gyötri, talán a felel ősség tudata. Bűnösnek 
érzi magát. S a víz felett elviselhetetlen a közöny. Csak a víz van, a víz 
ijesztő  egyformasága, és senki sem áll mellé. Szívében a gyász elpusztí-
totta a vad haramiát, és csak most döbben rá, hogy ami eddig elfojtva élt 
benne, megvalósult. 

• Jancsi halálában a véletlen a gyilkos indulat és a gyilkosság között 
áll, mintegy levetítve a tudat alatti rémiszt ő  kegyetenségét. Negatívuma 
egy ragadozó ösztönvilágának, amely olykor a józan észt legy őzve raga-
dozóvá teszi magát az embert is, hogy bármely pillanatban kész legyen 
kisebb-nagyobb gyilkosságokra. S ami eddig indulatokban, szorongásokban 
elfojtva élt és növekedett, most megvalósult a véletlen véd őburkában, az 
ember bűnösségét palástolva. 

Milyen halál ragadta el Jancsit a félelem világából? A játék, az ár 
tatlannak látszó heccel ődés a vízben, vagy egy erős vágy és a szigor 
bénító egyvelege? Véletlen és szándékosság között kell választanunk, ami 
nagyon nehéz, hiszen még az író sem vall színt. A moralista a szándékot mi-
nősíti, a jog, a tettet. 

Kosztolányi az olvasó jellemére hagyatkozik, amikor nem mond vé-
leményt. Szereplőit a: távolból figyeli, cselekvés és beszéd közben, a gon-
dolataikról sem ír, a lelkéből szakadnak ki, mégis idegenek. Nem hatol 
pszichikumuk mélyére, hogy elemezze őket, a tudatalattit sem dúlja szét, 
mégis hozzásegít, hogy az én világa elénk táruljon. 

Ez a lélektani novella is úgy hat ránk, ahogyan átéljük, áhogyan azo-
nosulni tudunk Jancsival, Suhajdával és az anyával, ahogyan jellemezni 
tudjuk őket és önmagunkat, ahogyan felismerjük sorsuk tragédiáját, s ak-
kor már nem nehéz megérteni Suhajda Jancsi halálában a szándékosság 
és a véletlen kapcsolatát. 

(Harmadik díj) 
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MEJSZKNER MÁRIA 

HÉTKÖZNAPI KÜSZKÖDÉSEK 
IVO ANDRIĆ  ZLOSTAVLJANJE CÍMŰ  NOVELLÁJÁRÓL 

Andrić  művei közt nem csillog ez a novella valami különös fényben, nem 
kiemelkedő , fordulópontot jelentő  alkotás; de Nobel-díjasunk ismer ős, 
jellegzetes hangneme lakozik benne: népiesen nyugodt mesemondó. Az 
ilyen hangnem fontos feltétele és összetevője a hallgató, az olvasó, akiben 
a fabula megérlelődik és teljesül célja: értelmet ad annak, amit az ember 
érez és lát. . . 

• A témát Andrić  a hétköznapok szürkeségéből halássza ki. Ott a fő -
hős, Anica, az immár kiközösített asszony — és b űne, mely nem is meg-
lepő, nem is gondolkodásra késztető  — elhagyta férjét. Apja nem haj , . 
landó visszafogadni a szülői házba, mert úgymond a lánya nem tudja 
eléggé megbecsülni jó sorát, nem fér a b őrébe. A nő  azután mégis talál 
magának egy nyomorúságos talpalatnyi helyet e világon, tisztességes két-
kezi munkát, begubózott magányt. Ez egy olyan mendemonda tartalma, 
amilyet szomszédasszonyok sutyorognak egymás fülébe. Andri ć  továbbra 
is rejtegeti, mi körül is forog a dolog, hol rejlik a lényeg. A pletykák tár-
gya egyre élesebben rajzolódik ki — Anica életkörülménye és dolgos ter-
mésete, komoly odaadása és gyermeki szemérme, a sznite már vénlány-
sorba jutó derék testvérgondozó és családellátó. Aztán ott a beteljesült 
leányálmok klasszikus mintája: tágas ház, értékes bútorral; jómódú, si-
mulékony férj — egyre áporodottabb légkört fest köré Andri ć . A mese 
fonala már megbomlik itt kissé — mert most húzza félre a függönyt 
írónk, és az eddig felsorolt száraz tényeket annyi újabbnál újabb vonás-
sal, részlettel, észrevétellel halmozza el, hogy a valóságból észrevétlenül 
átlendülünk a. képzelet kacskafingós útjain, ahol már pusztán az ember 
megbukott tartása, rövid pipaszár lába, zömök törzse és romlott alsó 
fogsora _is emberi jellemet fest, ahol már nem a pletyka túlzottan józan 
általánosításai a döntőek; hanem az olvasó emberismerete, gazdag élet-
tapasztalata. Itt már Andri ć  megragadja értelmünk felcsillant érdekl ődé-
sét, kíváncsiságunkat és tovább mezteleníti mohó szemünk el őtt a házas-. 
társak titkait. Jelentéktelen beszélgetést a vásárlásról, háztartásról ... és 
végre megtleljük az els ő  valódi és kifejezetten lehangoló. titkot: a hallgatag 
Andrija Zerekwić  elfojtott vágyai jutnak napvilágra; felesége.' el őtt. Meg-
reped a finoxri porcelánmáz. Lávaszer űen tör elő  a nyerš:'indulat, sem sze-
mérem, sem lelkiismeret nem állja útját. Egy szorgalmas ember, aki éve-
ken át tűrt és nyelt, most megszólalhatott. Fájdalmas, rejtegetni ill ő  do-
log ez, mert leleplezi Andrija eddigi hallgatásánakszégyenletes okát: a 
bölcsek magatartása mögött ravaszul meghúzódó pipogyaságot. A férj 
kísérteties átvedlése mindig vacsora után kezd ődik: a hétköznapi becsü-
letes, barátságos, jámbor kefegyáron egyszerre a világ dolgait intézni tu-
dó zsarnokká puffad, akár egy rossz álombahi, ahol a dolgok a végletekig 
torzulnak: a férfi megszállottsága, morbid monológjai egyre gyakoribbak. 
A jelenetek elalvás el őtt tetőznek, a hitvesi ágy szélén; majd amikor már 
eleget szónokolt és hadonászott az iszonyattól k ővé dermedt Anica orra 
előtt, ásít, nyújtózkodik, felteszi hálósapkáját és nyugodtan horkol reg-
gelig. Ez nem a hím tetszelgése nősténye előtt, ez már a kielégületlen in-
dulatok és ösztönök heves komédiája. 

Anica már nem a házastársa — éjszakára sem bújik oda hozzá —, 
de még a beszélgetőtársa sem; nem képezi Andrija szerelmi objektumát, 
még csak „háztartási gépet" sem lát benne. a férj. Anica egyfajta háziál-
lattá torzult, hallószervvé, bólogatógéppé degradálódott. Anica szófogadó 
és 'nyugodt terínészet ű, nem tud védekezni Andrija „támadásaitól", me 
lyek borzasztóan Éjjeleken át virraszt és gyötr ődik, aztán nap-
pal látszólag ismét nyugodt. De már délután rettegve várja az estét Ilyen- 
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kor szörnyetegként döngeti mellét a kis kefegyáros. A n őt pedig férje ka-
kaskodása és saját birkatürelme falhoz szorítja, belefojtja a szót. And-
rić  fantáziája a férfi indulataival összhangban dagad: göcsörtös ráncos 
karját fenyeget ően rázva miniszternek rikkantja ki magát az emberke, 
aki még magának a királynak is megszívlelendő  tanácsokat osztogat; fe-
lesége pedig kimeresztett szemmel lesi azt a liheg ő  szőrös öregembert, 
amint jobb tenyere élével — a baltával — szaporán és erélyesen csap-
kodja bal öklét — a csavargók és csalók fejét nyiszálva. Andri ć  elsődleges 
száraz „pletykaanyaga" végül már annyi mély, egyedi jelleggel felruhá-
zott, és olyan sokoldalúan bemutatott, hogy olvasója a szürke keretben 
dagadozó mozaikot látván könnyen ráismer az emberi lélek sajátos logi-
kájára; ezért ezt a novellát nem annyira megérteni, hanem inkább át-
érezni kell. 

Nem a lázadó nő  életútját láthatjuk hát, amikor végül is az lánykori 
ruháit összekapkodva kis kofferral kereket old. Az örök emberi meg nem 
alkuvás készteti erre, mert nem tudja vágyait, szükségleteit elnyomni, 
meghazudtolni, becsapni. Anica menekülése a „szabadba" nem szüntetheti 
meg teljesen mindennapos küszködéseit, csupán az élet más terére teszi 
át őket. Hogy milyen küszködés lesz az, amelyet magányos élete hárít 
ezután rá, Andrić  már csak az elején megadott életadatokkal sejteti. Ez 
pedig ismét csak a szürke váz: harc a puszta létfenntartásért, a' megérté-
sért, szeretetért. Mert a vázat - kitölt ő  mozaik milliónyi apró lapocskáit, 
melyek a világ felé fordított álarc mögött rejlenek, teljes egészében úgyis 
mindig csupán egyetlen ember ismerheti: ö n m a g u n k. 

(Harmadik díj)  
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C~L VA  S . ~NA PL O  

FELKÉSZÜLÉS A SORSDÖNTŐ  ESEMÉNYEKRE 

' Forradalmi munkásmozgalom a topolyai járásban. Harmadik kötet, má-
sodik rész, 1937-1941. . 
A kötetet összeállította és magyarázattal ellátta: Brindza Károly. 
Topolya Község Képviselő-testülete, Topolya, 1985. 

Ismét egy értékes forrásmunka került az olvasók kezébe. Általa tör-
ténetírásurak újabb művel gyarapodott, s a volt topolyai járás farra-
dalmi munkásmozgalmának feldolgozása lassan befedez ődik.. A három 
kötetből és kötetenként két részb ől álló sorozat ismerteti a volt járás 
munkásrnazgalmát a Múlt század kilencvenes éveit ől egészen a királyi 
Jugoszlávia összeomlásáig. 

Brindza Károly csaknem két évtizedes megfeszített munkájának. és 
Topolya község megértésének és áldozatkészségének köszönhet ő , hogy 
ez a vajdasági viszonylatban is úgyszólván egyedülálló vállalakozás si-
kerre/ zárult Ezáltal teljes képet kaphatunk egy kisebb földrajzi tér-
ség forradalmi munkásmozgalmának ératizedekig tartó folyamatáról, -a 
fellendülések és időszaki visszaesések szakaszáról, amelyekre természe-
tesen döntően hatottak az országos munkásmozgalom fellendülésének és 
visszaesésének időszakai. 

A publikálást átfogó, •elrkiiisrneretes és tudományos . kutatómunka 
előzte meg. A szerző  a legalaposabban áttanulmányozta a hazai, főleg 
a vajdasági levéltárakat, a korabeli munkássajtót, de figyelmét nem 
kerülték el a háború el őtti és a háború utáni történetírás eredményei 
sem. Külön tanulmányozta a forradalmi munkásmozgalom egyeš kima-
gasló résztvevőinek a háború előtt megjelentetett munkáit az akkori 
társadalmi-po•tikai viszonyokról. Figyelembe vette a munkásmozgalom 
még élő  résztvevőinek visszaemlékezéseit is, természetesen kell ő  kri-
tikai hozzáállássál. Ezáltal jobban, sokoldalúbban meg tudott világítani 
egyes eseményeket. 

Második jellemzője a kötetrésznek — az. el őbbiekhez hasonlóan — 
a teljességre való törekvés. A szerző  ugyanis a levéltári anyagokon kí-
vül nemcsak a munkássajtó adatait, - hanem a korabeli polgári lapok 
közléseit is felhasználja, kell őképpen értékeli és _ összehasonlítja, és en-
nek alapján vonja. le következtetéseit. Felmerül  a kérdéš, hogy mennyire  
indokolt ez a hozzáállása, vagyis úgyszólván minden fórrásanyag fel-
használása egy kisebb földrajzi térség esetében: Nyugodt lelkiismerettel  

megáil•lapi.thatjuk, hogy indokolt, mert az egykori topolyai járás a forra-
dalmi munkásmozgalom egyik fellegvára volt Vajdaságban kezdett ől,  
vagyis a Magyarországi Szociáldemokrata Párt megalakulásától (1890)  

fogva egészen is királyi Jugoszlávia bukásáig: Átmeneti id őszakos gyen-
gülését az országos mozgalom visszaesései okozták, de sohasem sz űnt  
meg teljesen, és a tárgyalt időszakban, vagyis az 1937 és 1941 között 
az előbbi évtizedek forradalmi hagyományára is támaszkodott. • 

Külön megemlíthetjük, .hagy a' 242. _és á 426. számok közötti forrás-
anyagokat részletes magyarázó kísér ő  szövegek kísérik, ezek úgyszöl-. 
vén teljes képet adnak az országos, de f őleg a vajdasági forradalmi. 
munkásmozgalom folyamatáról, és ebben a megvilágftásban alakul ki a 
járás nmozgalmánaik teljes képe, jelent ősége: egy, . szélesebb regió. kere-
tében. Ezért nem tartjuk feleslegese ek,.:: a• .tartományi pártbizottság és 
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az Ifjúkommunista Szövetség értekezletei, tanácskozásai jegyz őkönyvei-
nek 'szerbhorvátés magyar nyelv ű  megjelentetését sem. 

A szerző  alapos ismerője a forradalmi munkásmozgalom országos 
és tartományi eseményeinek is. A magyarázó szövegek helyenként részi 
letes életrajzi adatokat is szolgáltatnak, f őleg a volt topolyai járás for-
radalmi munkásmozgalmának résztvev őiről, de másokról is, akiknek 
forradalmi szervez ő  munkája szoros kapcsolatban álalt a járás mun-
kásmozgalmával. 

Külön figyelemmel tanulmányoztuk át ezt a kötetrészt, mert a 
háború előtti forradalmi munkásmozgalom legfontosabb id őszakát tár-
gyalja, hiszen ekkor választották meg a J.KP új Központi Bizottságát 
és új főtitkárát Josip Broz személyében. Ez az id őszak a forradalmi 
munkásmozgalom fellendülésének az időszaka, felkészülés a várható sors-
döntő  eseményekre. Ugyanakkor külpolitikai tényez ők .hatására erősö-
dik a szélsőjobboldal, amely Jugoszlávia széthullására alapozza politi-
kai .elképzeléseit. Térmészetesen ezek az események nagymértékben ki-
hatnak a munkásmozgalomra iás. A fasiszta ideológiák térhódítása a 
vajdasági német lakosság körében azzal a következménnyel járt, hogy 
a németek részvétele a munkásmozgalomban a minimálisra csökkent. 
Érdemes megvizsgálnunk, hogy a magyarságnál, f őleg a polgári osztály-
nál jelentkező  és egyre jobban tért hódító irredentizmus hogyan hatott 
a magyar munkások részvételére a további forradalmi munkában. 
Ezeknek a mozgalmaknak felmérése, értékelése rendkívül nehéz volt és 
még összetettebb a topolyai járásra vonatkozólag, ahol a magyar lakos-
ság volt többségben, de szép számban éltek itt telepesek is a háború 
utáni agrárreform eredményeként. 

Brindza Károly értékeléseivel. teljes mértékben egyetertünk. Ennek 
vezérgondolata, hogy az akkori belgrádi uralkodó körök nemzetelnyomó 
politikája szinte az irredentizmus felé sodorta az embereket. Ez a folya-
mat a volt topolyai járásban is megindult. Ebb ől az értékelésből azt is 
láthatjuk, • hogy a Magyar Párt vezet őit a tényállásnak megfelelően nem 
méri _egy mértékkel, különbséget tesz a párt liberális szárnya között, 
amely . már kevésbé volt fogékony az irredentizmus iránt, és a széls ő-
jobboldaliak között, akiknek Nagy Iván volt a vezet ője. Ezek egyelőre 
a vajdasági mozgalomhoz tartoztak, de úgyszólván nyíltan hirdették a 
fasiszta ideológiát, a revizionizmust. 

A topolyai járásban 	az 1936. évi szabadkai és topolyai lebuká- 
sok után 	a JKP és az ifjúkommunista illegális szervezetek csak köz- 
vetlenül a háború előtt, pontosabban 1940 végén alakulnak újra: Ebben 
az időszakban a forradalmi munkásmozgalom résztvev ői az Egyesült 
Szakszervezetek és ezekhez tartozó Földmunkások Szövetsége keretében 
folytatják osztályharcukat, politikai és gazdasági küzdelmüket. A gaz-
dasági és .politikai harcok számos eredménye is kézzelfogható, bár si-
kertelenül végződő  sztrájk- és bérmozgalmakat. is feljegyezhetünk. En-
nek a harcnak egyik legszebb megnyilvánulása a haladó szláv telepes 
ifjúsággal való közös küzdelem. Együttes harcot folytatnak a szomszé-
dos, nem a topolyai járáshoz tartozó Nagyfény ili Bális párt- és ifjúkom-
munista szervezeteivel. Ennek a közös harcnak egyik f ő  jellemzője a 
szerb és a magyar nacionalizmus határozott elvetése. Ebben a közös 
küzdelemben magyar részr ől nagy eszmei segítséget nyújtott a Híd című  
folyóirat, amely ebben az időben az illegális JKP magyar nyelvű  szó-
csövévé vált. Ugyanakkor osztályharci vonalon sikeres küzdelmet foly-
tattak a rezsim által szorgalmazott, fasiszta színezet ű  Jugoras ellen. 
Ennek köszönhető, hogy ezek a sárga szakszervezetek nem értek el 
jelentősebb eredményeket. Ilyenformán a magyarok részvétele a forra-
dalmi munkásmozgalomban a volt topolyai járás területén ezekben az 
években is csak jelentéktelen mértékben csökkent, a túlnyomó többség 
megmaradt forradalmi elkötelezettsége mellett. 

Külön elismerést érdemelnek a pontos, helyes mutatók, amelyek 
Ugyancsak hozzájárultaik ahhoz, hogy vajdasági történetírásunk még 
egy értékes munkával gazdagodott. 

MÉSZÁROS SÁNDOR 
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ÓVATOSKODÓ NYELVM ŰVELÉS 

Nyelvm űvelő  kézikönyv. Második kötet: L-ZS. 
Főszerkesztő  Grétsy László és Kovalovszky Miklós. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985. 

Öt év telt el az els ő  kötet megjelenése óta, s öt, mióta azt ismertettem e 
hasábokon (Üzenet, 1981. 122-127). Kovalovszky Miklós 1981. május 5-i 
levelében akkori bírálatomat így nyugtázta: „Mindketten hálásan köszön-
jük, hogy ilyen alaposan foglalkoztál a kézikönyvvel, de tudjuk, te így 
szoktad. Első  olvasáskor azt mondtam, 40-50%-ban igazad van; Grétsy 
szerint 30-40-ben. Így hát majdnem egyezünk." 

Mit írhatok most a második kötetr ől, amely az előzővel szerkezet-
ben, szemléletben azonos, -így legföljebb ugyanazokat a kérdésköröket kí-
nálja megtárgyalásra, csak más példákon. Kovalovszky idézett levelének 
további részében a fő  kérdésben velem való egyetértését fejezi ki, ez pe-
dig a kézikönyv határozottabb, egyértelm űbb — ha tetszik: szigorúbb — 
javaslatait, tanácsait kívánta volna meg. A sok „így is jó, úgy is jó"; „ma 
már nem kifogásoljuk"; „mi már nem kifogásolhatjuk"; „más stílusréteg-
be nemigen illenek bele" és hasonló, bizonytalanságot szül ő , határozatlan-
ságot tükröző, engedékeny megfogalmazás nemcsak nem szolgálja a 
nyelv művelését, hanem ellenkez őleg: bátorít a lazaságra, lomposságra. 
Mindaz azzal a fölkiáltással, hogy ez már „nyelvtény", a nyelv ilyen vagy 
olyan fejlődését nem lehet úgysem megállítani, laissez faire, laissez passer.. -
Mindig a sportnyelv megmagyarításának sikerével szoktuk bizonygatni, 
hogy igenis lehet befolyásolni a nyelvfejlődést; meg lehet állítani a rossz 
irányba indult változást, csak határozottság és egységes föllépés kell hoz-
zá (vö. 675). Ez nem azonos azzal, amit L őrincze Lajos — e nyelvművelő  
irányzat fő  képviselője, a mostani kézikönyv szellemi atyja — is hirdet: 
nem kell ahhoz átkot szórni senkire, nem kell megalázni senkit, hogy a 
nyelvhelyesség álláspontját szilárdabb megfogalmazásban képviseljük. Va-
lahogy úgy kellett. volna a Nyelvm űvelő  kézikönyv-nek minősítenie a tár-
gyalt szavakat, kifejezéseket, ahogy a magyarországi m űvelődéspolitika 
híres-hírhedt három t-éje: a támogatás, tűrés, tiltás hármasságával. 

Két példát annak érzékeltetésére, mi a különbség a magam — Bárczi 
Gézát mögöttem tudó — álláspontja és a kézikönyv szerz őinek gyakorlata 
között. A páros testrészek nevének használatáról a kézikönyv is úgy be-
szél: egyes számú és többes számú használatuk egyaránt jó. L őrincze koráb-
ban külön dolgozatot szentelt annak  a költ ők, írók nyelvében és a nép-
nyelvben is gyakori jelenségnek, hogy többes számban használják a pá-
ros testrészneveket; bizonyítva ezzel, hogy a nyelvszokás megengedi a töb-
bes számú alakokat (szemei, karjai, lábai stb.) is. Semmi kétség, hogy 
Arany, Petőfi, Mikszáth, Móricz, Ady, Móra, Juhász Gyula műveiben is ta-
lálni ilyen alakokat. Kis erőfeszítéssel minden nyelvhelyességi hibára ta-
lálhatunk példákat klasszikusaink nyelvében is. Hiszen jó részük nem volt 
nyelvtörténetben járatos, nyelvileg tudatosan képzett; nem volt mentes 
korának nyelvi járványaitól sem; olykor a verstani kényszer (a szótagszám, 
rím, ritmus követelménye) is a többes számú alakra késztethette a köl-
tőt; sok oka lehetett, hogy ezt az újabb nyelvi alakot használták. Ámde 
ha tudjuk, hogy a páros testrésznevek egyes számú használata nyelvünk-
nek a finnugor korig visszanyúló sajátsága, s ha minden nyelvi jelenséget, 
amely jellegzetes, más nyelvekét ől elüt, értéknek tartunk, akkor a Nyelv-
művelő  kézikönyv-nek egyértelműen azt kell tanácsolnia, hogy — bár a 
nyelvfejlődés teremtett többes számú alakokat is — az igényes stiliszta 
megőrzi a magyar nyelv ősi vonását, és egyes számot használ. 

Bizonytalan a mai nyelvhasználat a vegyes hangrend ű  — főként ide-
gen eredetű  = szavak toldalékolásában. „Ha a mély hangú szótag után 
csak egy e hangú szótag következik, elvben egyformán jó a magas és a 
mély hangú toldalékolás: fotelbe v. fotelba" (81). De a „kialakult szokás" 
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nyomán mégis azt állapítja meg, hogy a vulgáris szavakat többnyire mély 
hangú, a tudományos, művészeti élet műszavait, „a csak műveltebb kö-
rökben használatos szavakat" „majdnem mindig magas hangú toldalékok-
kal látjuk el". Ebbe sem nyugodnék bele, s azt javasolnám, hogy nyel-
vünk e hangjának túlzott gyakorisága (funkcionális terheltsége) miatt ál-
talában helyesebb a mély hangú változat: balettot, szonettok, mágnesnak, 
parlamenttal, komputerok s így tovább. 

Nem értek egyet a főszerkeszt, szakdolgozik, szakért, szak f elügyel 
típusú újdonsült kifejezések iránti engedékenységgel sem. Ez nem ugyan-
az, mint a végrendelkezik, képvisel, vegyelemez; igényesebb stílusban tűr-
hetetlennek minősíteném. Ezek a szakzsargon szavai; legföljebb él őbeszéd-
ben tűrhetők meg. 

Most is a kézikönyv jellegével ellentétesnek tartom azokat a terjedel-
mes fejtegetéseket, amelyek önmagukban ugyan kit űnők, de nem idevalók, 
itt fölöslegesek (pl. sajtó és nyelvm űvelés; társadalom és nyelv s hasonlók). 

Noha a kézikönyv második kötete éppen az új helyesírási szabályzat-
tal egyidőben jelent meg, nem vette ezt figyelembe, ezért néhány ponton 
rögtön el is avult. Tekintve, hogy a legtöbb szerz ő  jórészt a helyesírási 
szabályzat kidolgozásában is részt vett, nem lett volna túlságosan nehéz 
a kézikönyvet az új szabályzathoz igazítani. A kézikönyv a szerbhorvátot 
kötőjellel javasolja, az új helyesírás szerint egybeírjuk; a szerkeszt őbizott-
ságot (s a hasonló típusú kifejezéseket) különírja, holott most már ezt 
is egybeírjuk. Az előző  helyesírási szabályzattal is ellentétes a Thackeray-
nek, Thackerayvel írásmódja: helyesen (szerepel a Helyesírási tanácsadó 
szótár-ban is) Thackeray-nek, Thackeray-vel. 

Ismét szóvá tehetném a rengeteg ismétlést: nem elégszik meg a kézi-
könyv a kölcsönös (és jól bevált) ide-oda utalásokkal, hanem gyakran új-
ból elmondja ugyanazokat a tudnivalókat; megadja ugyanazokat (néha 
nemcsak ugyanazokat, hanem másokat is) a példákat. Pl. az elvonásról 
szólva fölsorolja a vád, kadar, kapa szavakat (591);  másutt a vád és a kapa 
mellett még ezeket is: blama, zaba, rom, séta, gyár, dac, dölyf stb. (833). 
A terpeszkedő  kifejezésekről szintén kétszer szól (682, 1007); kétszer a nép-
etimológiáról (279, 591); kétszer a röp- előtagú összetett szavakról (581, 
608) s így tovább. Szerkeszt ői föladat lett volna ezeket egy helyen tárgyal-
ni, a másik helyen csak utalni a részletes kifejtést adó címszóra. Külö-
nösen bosszantó, ha néhány lapnyi különbséggel olvassuk ugyanazt, mint 
a spondeus (673, 681) vagy kivált a standard (680, 681) esetében. 

Végiglapozva a kötetet, számos kisebb, részletez őbb észrevételem 
akad most is. Örülök a lábjegyzet helytelenítésének, a lapalji jegyzet aján-
lásának. De az esetek többségében elég a jegyzet is. Helyesebbnek tartot-
tam volna, ha a kézikönyv a nyelvújítási, német mintára csinált nővér he-
lyett a magyar nyelvsajátságot őrző , egyszersmind a korviszonyt is kifeje-
ző  néném-et határozottan ajánlaná, és nem min ősítette volna vissza régi-
essé, népivé. Helyes a legföljebb forma ajánlása. (Meglep ődve, de öröm-
mel olvastam a Híd novemberi számában Ágoston Mihály javaslatát, hogy 
a fel-föl analógiájára a helyesírás törvényesítse a kell mellett a köll ala-
kot is. Merész ötlet, de van alapja a nyelvfejl ődésben is: egyre többször 
lehet a szónoki beszédben nem ö-ző  előadók ajkán is hallani.) 

Már az LY című  fejezet elején, a ly betűkapcsolatról szóló címszó 1. 
pontjában szólni kellett volna a tulajdonnevekben szerepl ő  y írás- és ejtés-
módjáról. A hagyomány szabja meg, kinek a nevében olvassuk az ly-t /i-
nek, kiében j-ének. A kés őbb (1270) fölsorolt példák közül nagyon hiányzik 
Moholy Nagy László neve, holott gyakori, hogy mohoj-nak ejtik, nem tud-
ván, hogy írói, művészi neveként azért vette föl, mert gyermekkorát Mo-
holon töltötte. (Vö. Kalapis Zoltán: Moholy-Nagy László adai és moholi 
évei. Magyar Szó, 1982. szeptember 4., 11.) 

Hiányzik a maffia írása, ejtése, pedig épp a közelmúltban elég hír-
lapi vita zajlott körüle. A rafia nalógiája is a rövid ejtést, írást tenné meg-
okolttá, ahogy sokan — az olasz eredeti alapján — követelték is. 

A kézikönyv szerint egyetlen e hangot tartalmazó f őnevünk van, amely 
mély hangú toldalékot kap, a dérék: dereka, derekú. A címszó szerzője, 
Elekfi. László szegedi: csodálom, hogy nem jutott eszébe a Dugonics alkot- 
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ta női nevünk: Étélka. Gúnyolták is érte az -t nem ismer ők: az Etelka — 
úgymond — igen szép kis könyvecska. 

A mozaikszavak írásmódjában is változást hozott az új szabályzat: 
az Ofotért, Vasért többé nem csupa nagy betűvel írandó (82). Vitatom, 
hogy a Sík vezetéknév toldalékai magas hangrendűek, a példamondat sze-
rint: beszéltem Síkkel (uo.) Nekem tanárom volt Sík Sándor, így elég 
sokszor került a neve szóba, de- soha nem emlékszem, hogy valaki is így 
beszélt volna róla; mindig csak mély hangú toldalékkal: Síknál kollokvál-
tunk, Síkhoz mentünk órára, Síknak adtuk be a szemináriumi dolgozatot, 
Síkkal beszéltük meg a szakvizsgadolgozatot stb. 

A magas-magos kettős alak közül, úgymond a kézikönyv, a magos 
népnyelvi, bár József Attila Mama című  verséből is hoz rá példát. Nekem 
személyes emlékém, hogy Ortutay Gyula a Tömörkény Emlékkönyv-höz 
(1966) kért előszavában magos-t írt („kiskarcolatokból magosodott íróvá"), 
s gondja volt rá, hogy megkérdezzen, nem változtattam-e mint szerkeszt ő  
a szövegén, nem „banalizáltam-e" magasodott-ra. Megnyugtattam, hogy 
tisztában vagyok a szó stílusértékével, s eleve úgy is hagytam. Szemel 
láthatóan örült, hogy volt szemem hozzá. 

A maszek címszavában megérdemelte volna, hogy szóvá tegyük: a 
kabaréból, Kellér Dezs ő  ötletéből született, és vált minden nyelvi rétegben 
használatossá. A nyelvújítás óta kevés olyan szót tudunk, amelynek szü-
lőjét név szerint ismerjük. 

Szintén megváltozott a helyesírása a címekben szerepl ő  megye, me-
gyei szavaknak: újabban ezeket is nagy kezd őbetűvel írjuk (Csongrád Me-
gye Tanácsa; Csongrád Megyei Hírlap). A mennyiségjelző  idegen mintára 
történt hátravetése (postafiók 400, Vosztok-III. stb.) ellen is fölvenném a 
harcot, és határozottabban leszögezném, hogy magyarul helyesen így kell 
írni és mondani: 400. postafiók, III. Vosztok. A mini- előtagú összetételeket 
a kézikönyv szerint „nem tekintjük okvetlenül szükséges fejleménynek". 
Erősebben fogalmaznék: szükségtelen, divatjelenségnek min ősítem, és unos-
untalan használatát helytelenítem. 

A 830. lapon a kézikönyv szociálpszichológia helyett — helyesen — 
társas lélektan-t, társadalmi lélektan-t javasol. Nem tudja a jobb kéz, 
mit csinál a bal: a 182. lapon a címszó irója is szociálpszichológiát emle-
get. 

Fölvettem volna Montaigne rendhagyó ejtését (montany). Különbséget 
tennék betűszók és mozaikszók közt (Az új helyesírási szabályzat 283. pont-
ja is összekeveri őket.) A betűszók csak a kezdőbetűkből állanak, s csupa 
nagy betűvel írjuk őket: MÁV, MTA, UNESCO. A mozaikszó a kezdőbetű-
kön kívül más betűket is magába olvaszt: Kermi (Kereskedelmi Min őség-
ellenőrző  Intézet); Démász (Dél-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat), 
Délép (Dél-magyarországi Épít őipari Vállalat) stb. Ennek és az új helyes-
írási szabályzatnak megfelel ően a kézikönyvnek a mozaikszókra vonatko-
zó fejtegetése is jórészt elavult. A 202. lapon emlegetett mozgószabályt is 
módosította az új szabályzat 139. pontja. A muszáj nemcsak Adynak, ha-
nem Móricznak is kedvelt, gyakori szava. (Olykor muszály alakban írta.) 

A mutató névmás használatával kapcsolatban a kézikönyv is helyte-
len, egyoldalú használatot sugall példamondataival. „A laoszi miniszter nyi-
latkozatban ítélte el az Egyesült Államokat, amiért az továbbra is fegyver-
rel látja el ügynökeit." A kézikönyv szerint: „Ha elhagynók az az névmást, 
a második tagmondatot (mellékmondatot) a felületes olvasó esetleg a lao-
szi miniszterre is vonatkoztathatná” (214). Csakhogy a példamondat szerint 
valóban így is értend ő , hiszen a távolra mutató az csak így érthet ő . Helyes 
akkor volna, ha a közelre mutató ez állana a mondatban: „az Egyesült Ál-
lamokat, amiért ez továbbra is ..." Szintén azt helyett ezt kellett volna aján-
lani a következő  lapon szereplő  példákban is: „Sok gyárvezet ő  húzódozik 
egy most népszerűtlennek látszó, de igazában hasznos intézkedést ől. Azt 
várják, hogy a minisztérium rendelje el azt." „A kártérítést pénzbüntetés 
helyett alkalmazzák annak ellenére, hogy azt egy kormányzati rendelkezés 
eltörölte." A következ ő  példában sem az annak,, hanem az ennek a helyén-
való: „Megtanultuk az összetett mondatot és annak fajait" (216). 
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Ezt a hibát kés őbb az őket — azokat. — ezeket címszóban megismétli 
a kézikönyv. „Itt vannak a könyvek, olvasd el azokat!" (Helyesen: ezeket!) 
„A közlekedési szabályok akkor hatékonyak, ha azokat mindenki megtart-
ja." (Helyesen: ezeket!) „A vendégek kialakítottak úgyan három gólhelyze-
tet, de ki is hagyták azokat." (Helyesen: ezeket; mégpedig jobb ilyen szó-
renddel: de ezeket ki is hagyták.) „Ahelyett, hogy tárgyalni kezdtek volna a 
törzs vezetőivel, letartóztatták azokat." (Jól mondja a kézikönyv, hogy jó 
az őket is; sőt szerintem, jobb is; de "ha a dologra utaló névmásnál tar-
tunk ki, akkor a közelre mutatót kell egyedül helyesnek tartanunk.) 

A -nál, -nél rag túlságos elszaporodása, más ragokat kiszorító egyhan-
gúsága ellen is keményebben lépnék föl, s ebben Horváth János (Tanul-
mányok. 1956.) is megerősít. (A hivatkozott irodalomból hiányzik ez a fon-
tos cikke.) A nem csak egybe- és különírása túl van bonyolítva. Érdemes 
lenne minden esetben a különírást szabályba iktatni. Nem tudom, mi 
szükség volt a népi mellett a népies jelző  fölvételére bizonyos címszavak-
ban (280). „A név szépsége — mondja Ladó János — arányos a kiejthet ő-
séggel. Ezért szebb a Seregi név, mint a Streng vagy a Springmann, nem 
pedig az eredet miatt!" (284.) Ezért is — mondamám én. 

Kihagynám a „lehet őleg" szót a kétféle nével ő  használatának kerülé-
sére adott tanácsban: ne használjuk — se vessz ő  közbeiktatásával, se anél-
kül — ezt a bonyolult formát (egy, a ...), mert szükségtelen. Vagy a határo-
zott, vagy a határozatlan nével ő  minden esetben elegendő  mondanivalónk 
tüzetes kifejezésére. Jobban kiemelném mint magyar nyelvsajátosságot a 
jelző  és a jelzett szó közé iktatott határozatlan nével őt: derék egy ember. 
Annál inkább, mert már az irodalmi nyelvben is elszaporodott a határo-
zatlan névelőnek fölösleges, pesties kitétele: én nem vagyok egy jó férj (he-
lyesen: nem vagyok jó férj). 

A nincstelen helyett az eredeti nincsetlen alakot ajánlom. (Erre még 
csak nem is utal a kézikönyv.) Nemcsak Tömörkény kulcsszava (Magyar 
Nyelvőr, 1971. 367), nemcsak Móra használta így következetesen (hacsak a 
nyomdai szedő  el nem rontotta), hanem Ady is (pl. levelezésének 3. köte-
tében a 76. lapon, de meg mernék rá esküdni, hogy így írta a 168. és a 
169. lapon is, de a szedő  — aki ugyanezeken a lapokon Miksa helyett Miskát 
szedett — ezeket önkényesen banalizálta). 

Miért a föltételes mód ebben a mondatban: „Az utcanevek állomá-
nyának »megtervezése« egy-egy településen ugyancsak fontos feladat volna, 
mind a hagyomány ápolása, a történelmi múlt emlékeit őrző  nevek meg-
tartása miatt, mind az új nevek tervszer ű  és célszerű  elosztása szempont-
jából" (345). Nem kell a volna! De a miatt és a szempontjából helyett szíve-
sebben láttam volna a végett névutót! (Vö. a 160. lap utolsó bekezdésével 
és a 793. lapon a szempont címszóval!) 

Odessza írásmódját a Helyesírási tanácsadó szótár hibásan, mert orosz 
ejtés szerint, Ogyessza alakban adja meg. Odessza azonban ukrán város, 
és ukránul Odessza az ejtése és írása egyaránt. Az ódzkodik divatszó em-
lékezetem szerint ugyanúgy Bóka Lászlótól ered, mint az okán névutó. 
Mind a kettőt modorosnak, fölöslegesnek vélem. 

A magyarban a könyv lapja a levél egyik oldalát jelenti. A német Seite 
mintájára, főként történészek gyakorlatából terjed őben az oldal (csúf rö-
vidítéssel o. vagy old.). Sajnos, az új helyesírási szabályzat az o. rövidítést 
már törvényesítette, bár az 1. (=lap) is megmaradt. A kézikönyv megint a 
maga bátortalan fogalmazásában azt mondja, hogy „nem siettethetjük az 
oldal terjedését a lap rovására" (424). Még szép! Ne tegyük le a fegyvert, és 
tartsunk ki nyelvünk jellegzetes szemlélet ű  hagyománya mellett, és ragasz-
kodjunk továbbra iš a lap és a levél fogalmaihoz. 

Elekfi László téved, amikor a szegedi Osztróvszky utca névadóját a 
lipcsei csatában részt vev ő  lengyel politikusban véli (442). Osztróvszky Jó-
zsef (1819-1899) Szeged szülötte volt; 48-ban követe az els ő  népképviseleti 
országgyűlésben, a szabadságharc h őse (vö. Péter László: Szeged utcanevei. 
1974. 282). 

Az össz- előtagú összetételeket fölöslegesnek tartom. Az össz- elhagyá-
sa a legtöbb esetben mit sem változtat a mondanivalón; ha nagyon hang-
súlyozni akarjuk az összességet, az összes, minden, egész megteszi. 
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Fölvettem volná az összetev ő  címszót, mert manapság többnyire rosz-
szul használják az eredő-t (vö. Magyar Nemzet, 1980. okt. 5.), s ez a címszó 
is hiányzott az 1. kötetb ől. Az eredő  nem eredet, hanem ellenkez őleg: az 
összetevőkből keletkezett okozat. (Vö. 848.) 

A tanyai jelző  tanyasi változata nem „sajátos . népies stílusárnyalata" 
(489), hanem a Tiszántúlon, Debrecen környékén azonos jelentés ű  válto-
zata, az Alföld déli részén azonban pejoratív, becsmérl ő , vállveregető  je-
lentéstartalma van. Veres Péter és Mocsár Gábor írásában tehát elfogad-
ható, de Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyében sért ő  a használata. (Vö. 
még 649, 949.) 

Szívesen láttam volna a publicisztikát címszóként. Újabban ui. el-
terjedt ennek a műfajt jelölő  műszónak olyan használata, hogy egy-egy 
publicisztikai írást, vezércikket értenek rajta. Ahogyan a költ ő  verset és 
nem belletrisztikát ír, a hírlapíró is publicisztikai írást ad ki a kezéből, 
nem egy publicisztikát. 

A ragadványnévnek az a fajta szórendje, amely szerint a vezetéknév 
(családnév) és a keresztnév (utónév) közé kerül, jellegzetesen magyar (Ti-
nódi Lantos Sebestyén, Bíró Szép Anna stb.). Ezt érdemes lett volna kie-
melni (555). 

Itt csak utalás van a 1. kötetre, amely a Báthori nevet tárgyalja (558), 
de ez kínálkozik arra, hogy fölhívjam a figyelmet: a helyesírási szabályzat 
11. kiadása ebben is változtat, és a Báthory írásmódot követeli meg. A 
pásztoróra nem egyszerűen jelentésárnyalata a légyott -nak vagy a randevú-
nak; jóval több: „szextett"! 

A semlyék tájszó, de meghonosodott az irodalomban; a sömlyék vele 
egyenrangú változat (Juhász Gyula tette költ ői szóvá); ezt is föl kellett 
volna tüntetni, akár a per-pör, veder-vödör páros alakokat. 

Erősebben tiltakoznék a sorszámnév helyett az -s képzős tőszámnév 
terjedése ellen, s ebben is Horváth János már idézett tanulmánya áll mel-
lettem. Nem 1848-as hanem 1848-i szabadságharc; nem 1919-es forradalom, 
hanem 1919. évi vagy 1919-i (665). A kézikönyv „elfogadhatónak" tartja őket; 
én nem fogadnám el igényes írásm űben, legföljebb beszédben. örülök vi-
szont a határozott álláspontnak: „A státusz forma azonban se nem ma-
gyar, se nem latin, hanem felemás, inkább németes hangzású, ezért nem 
ajánljuk" (685). A latin s a magyarországi latinságban s-ként (és nem sz-
ként) hangzott, ezért a latin jövevényszavakban ma is így ejtend ő . Ső t az 
x-ben rejlő  s is s, ezért lett a taxa taksa, a vox. voks. 

Nem szerepel a szabad szombat és a szabad vers, pedig mindkettő  
írásában van törekvés az egybeírásukra. A helyesírás kitart különírásuk 
mellett. 

Milyen különös is a nyelvfejl ődés! Az olasz spaletta változatlanul lett 
irodalmi nyelvünk szava (a spaléta régies, népi változata); a szintén olasz 
szalvéta viszont éppen ellentétesen fejl ődött: a szalvetta a népi, régies. 

„A személyes névmások a maga visszaható névmással nyomósító ér-
telmezőszerű  viszonyba is lépnek" (779). Többnyire így: én magam. Füst 
Milán és Szabó Pál írásaiban találtam erre a furcsa (Szabó Pál esetében 
talán tájnyelvi eredetű) szórendjükre: magam én. 

Hiányzik a szlovén címszó. Többes számát szlovénok alakban javaso- 
lom. 

Kodály emelte föl szavát a latin szavak német mintájára megkurtí-
tott használata ellen: a kultúr- összetételűek (1. az 1. kötet 1283. lapját) 
azóta vagy kultúra-, kulturális elő tagúakká váltak, vagy magyarul művelő-
dés- előtagúakká. (Kultúrpolitika: művelődéspolitika; kultúrtörténet: m ű-
velődéstörténet; kultúrélet: kulturális élet stb.) „A termálfürdő  szó is kezd 
köznyelvivé válni, bár [!?] mondhatjuk [?!] így is: hévízfürd ő, melegvíz-
fürdő. A termálforrás és a termálvíz magyarul hőforrás és hévíz" (831). Nem 
bár, és nem mondhatjuk, hanem mondjuk! 

A kiváló alkotást remeklés -nek nevezzük {865). Hadd jegyezzem meg: 
Illés Endre nyomán. Ez az ő  kedvelt szava, mondhatnám: kulcsszava. 
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A szőleje (valakinek a birtokában levő  szőlőföld) nem népies-régies 
(911), hanem irodalmi nyelvi forma. Szintén nyelvünk jellegzetessége, nyelv-
történeti emlék, érték, nyelvkincs, amelyet meg kell őriznünk. Ne minősít-
sük tehát le, ne rekesszük ki nyelvünk jövend ő  életébő l! 

Hiányzik a szú címszó. Toldalékai 'okozhatnak gondot (pl. többes-
száma szúk vagy szuvak?) A szuper címszóban a szuperlát helyesen super-
lát. Ismét fölöslegesen engedékeny a fogalmazás a terén, téren névutóként 
való használata dolgában. Nincs rá szükség, ragos alakokkal egyértelm űb-
ben kifejezhető. Divatszó lett a térségében: decemberben a g őz nem Fábi-
ánsebestyén mellett, környékén, vidékén, határában, hanem — térségéven 
tört ki. Mintha a hadijelentések szókincse konzerválódott volna máig. 

A tribunus plebis a 18-19. században a várostörténetben él ő  tiszt-
ség volt (1098). Magyar megfelelője szószóló. 

Híve vagyok a népnyelvi elnevezések meg őrzésének, s őt általánossá 
tételének is, ha sikerülteik, alkalmatosak. Bármilyen szellemes és szemlé-
letes is azonban a tükörtojás (német tükörszó: Spiegelei) népnyelvi ökör-
szem megnevezése, alig hiszem, hogy így étlapra kerülhet. Elvenné a ven-
dég étvágyát. 

A ty címszó a /y-hoz hasonló írnivalókat vet föl. Az y tulajdonnevekben 
címszó sem tisztázza, hogy bizonyos nevekben a ty tyé, másokban -ti. Csak 
a -ti ejtésűeket sorolja föl (a Vörösmarty-típusúakat, de innen is hiányzik 
p1. Nemeskürty), de nem mondja, hogy — éppen a délszláv eredet ű  nevek-
ben — tyé hangértékű. Gyakran hallom pl. Szekulity Pétert szekuliti-nek. 

Nem hiszem, hogy megfelel a földrajzi nevek helyesírásának az a 
tanács, hogy az utcanévként használatos rövid utótagok, „amelyek nem 
választhatók el [?] elő tagjuktól", egybeírandók. Pl. a szegedi Tarján széle 
is szerepel itt Elekfi László fölsorolásában. Szerintem az utcanevek ele-
meit a köznevek módjára írjuk, tehát ezt is külön. (Vö. Helyesírási és tipo-
gráfiai tanácsadó. 1972. 156.) 

Fontosnak tartom fölhívni a figyelmet, hogy az ünnepek, rendezvé-
nyek, „napok" és „hetek" neveit kis kezd őbetűvel kell írni. Nem az adja 
meg ezeknek a rangját, ha csupa nagy kezd őbetűvel írjuk őket: anyák 
napja, a magyar könyv (nyelv) hete, nemzetközi n őnap, pedagógusnap stb. 

A vállal kápcsán szót érdemelt volna mint új divatszó a fölvállal. 
Nem önmagában rossz (Tömörkény is használja), hanem mert kiszorítja 
a magára vállal, elvállal s hasonlókat. 

Gyakori hiba még írók tollán is a befejezett melléknévi igenév pontos-
kodó használata. Ezt ugyan részletesen az els ő  kötet tárgyalta (290), de 
itt is előjön. Helytelen ez a mondat: az el őadásról folyt vita érdekes volt. 
Helyesen: az el őadásról folyó vita — akkor is, ha már mint lezajlott ese-
ményről számolunk be róla. „A gyárat megtekintett szakemberek elismeré-
süket fejezték ki." Helyesen: megtekint ő . „A megyénkben alkotott híres 
emberekről ad ki albumot a Képzőművészeti Alap." Helyesen: alkotó. Ha 
a múltidejűséget mindenáron ki akarjuk fejezni, határozószóval tehetjük: 
egykor alkotó, valaha alkotó stb. „Küzdjünk a történő  és a történet divatja 
ellen!" — kiált föl joggal Kovalovszky Miklós (1182). Ezt egyszer űbb fo-
galmazás, végső  esetben a teljesen helyes és magyar való használata fö-
löslegessé teszi. 

A vissza van (értsd: hátravan még) nem pongyolaság, hanem tájnyelvi 
kifejezés (1234). 

Nem értek egyet Kovalovszky Miklóssal a volna és a lenne különvá-
lasztásának megítélésében. Szerinte ezt „nem kell mereven értelmeznünk" 
(1244). Nem merevség, ha a grammatika törvényeihez ragaszkodunk: a vol-
na jelen idejű, a lenne jövő  idejű. Minthogy a magyarban a jöv őt jelen 
idővel is kifejezhetjük, a lenne helyett állhat volna, de volna helyett helyte-
len a lenne, márpedig ez a leggyakoribb vétség ebben a kérdésben, s ez 
ellen igenis küzdeni kell. 

Nem mutat jó példát a nyelvhelyességben a kézikönyv, amikor a 
vonatkozó névmással kapcsolatos különféle címszavak el ől elhagyja a né-
velőt (a vonatkozó névmás hangsúlya, helye, jelz ői használata stb.). A 
betűrenden mit sem változtat, ha a nével őt kitesszük. 

79 



A wolfram írásmód elavult: az új helyesírási szabályzat szerint volf-
rám a helyes. A zsűri is ezentúl hosszú ű-vel írandó. 

Tallózásom végén — fönntartva az els ő  kötet kapcsán kifejtett ellen-
véleményemet — mégis azt kell mondanom, hogy a kézikönyv nélkülözhe-
tetlen segédeszköz a magyar nyelvvel bármely fokon foglalkozók kezében. 
Tanárnak, írónak, újságírónak, szerkeszt őnek, aki magyarul ír, keze ügyé-
ben 

 
 kell lennie. S ha kifogásaimnak csak harmadát fogadják is el a szel-

kesztők egy következő  kiadás vagy egy új kézikönyv megszerkesztéséhez, 
írásom nem lesz haszontalan. 

PÉTER LÁSZLÓ 

ODAFIGYELÉS MÁSOK MUNKÁJÁRA 

BORBÉLY JÁNOS: Aranyhegyek birodalma. 
Forum, Újvidék, 1985. 

A sorrendben immár harmadik könyv után megállapíthatjuk, hogy egy- 
féle divatja van a szubjektív költ ői, illetőleg prózai antológiáknak könyv-
kiadásunkban, vagy éppen eljött az ideje a legkiemelked őbb és legtermé-
kenyebb műfordítók számvetésének, számadásának több évtizedes mun-
kásságukról. A sort Fehér Ferenc nyitotta meg A madár árnyéka költői 
antológiával, majd Ács Károly követte a Kiásott kard cíművel, s most 
felsorakozott melléjük Borbély János az Aranyhegyek birodalma című  
prózafordítás-antológiájával. Kétségkívül új jelenségr ől vall szó, hisz a 
korábbi antológiák fordítói teamek vállalkozásának gyümölcsei voltak, 
s a szerkesztő-válogató — még ha maga is műfordító volt, mint az esetek 
többségében — vélt vagy tényleges affinitás szerint kérte fel a m űfordító 
társakat egy-egy darab lefordítására. Különben a jugoszláv m űfordítások-
ban rendkívül gazdag hazai magyar könyvkiadásban aránylag elég kevés 
az antológia. Csáki Sörös Piroska A jugoszláviai magyar könyv 1945-1970 
című  munkájában A jugoszláv népek irodalma fejezetben a tárgyalt két 
és fél évtized során 205 bibliográfiai egység között 4 antológia található. 

De vajon antológiáknak tekinthetjük-e a legújabb m űfordítás-válo-
gatásokat? 

Fehér Ferenc így jellemzi A madár árnyéka című  kötetét: „ ... nem 
irodalomtörténeti rangsorolás, még csak nem is egyéni ízlés teljes tük-
re ..."; Ács Károly szerint a Kiásott kard válogatás „bizonyos megszorí-
tásokkal" abból az anyagból, amit egyes-egyedül produkálhatott, ha sok 
éven át is, s „Így született meg a jugoszláv költészet egy szubjektív képe". 
Borbély János viszont mintha éppen a fenti meghatározásoktól igyekezne 
elhatárolni magát, ezt írja az Aranyhegyek birodalmáról: „amiösszeállt, 
a világért sem antológia, még csak sajátos sem ..:" csupán „válogatás 
egy sokévi prózafordítói munkásság terméséb ől". 

Nem lehet vitás természetesen, hogy mindhárom könyv irodalmunk 
és könyvkiadásúnk jelent ős eredménye, nagy nyeresége, de azért fel kell 
vetni a kérdést: miért nem antológia egyik sem, a második sem és a 
harmadik sem, miért csupán válogatás az évtizedek alatt összegy űlt anyag- 
ból? Kétségtelen, hogy mind Fehér Ferenc, mind Ács Károly ismeri 
annyira a jugoszláv népek költészetét, Borbély János pedig a próza-, 
főleg az elbeszélésirodalmát, hogy irodalmi rangsorolásra — szubjektívre 
természetesen —, súlypontozásra is vállalkozhasson. Ehhez talán nem lett 
volna elég az íróasztal tartalma — bár nem biztos! —, ám egy könyv 
összeállítása van olyan fontos egy műfordító munkásságában, hogy meg-
ér némi kiegészítést. S megérdemli ezt az olvasó is, aki ily módon esztéti- 
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kailag még értékesebb válogatást vehetne kézhez, s némi eligazítást is 
kapna a szóban forgó irodalmak értékviszonyairól. 

Könyvének s egész műfordítói opusának létrejöttét Borbély János 
azzal a magától ért ődő  ténnyel magyarázza, hogy ,ebben a soknemzeti-
ségű , többnyelvű  közegben, amelyben élünk, általában odafigyelünk egy-
más munkájára, eredményeire". Ács Károly is hasonlóképpen vélekedik: 
„Számomra magától értet ődik, hogy többnemzetű-nemzetiségű  közegben, 
mint amilyen a mienk, az ember ilyennel és így foglalkozik., ahogy azt 
én teszem. A nyelvek keveredése, az átsugárzások, az oda-vissza jelzések 
nem hagyhatnak egy írót közömbösen, az alkotó nem .zárkózhat be sz űk, 
kizárólagos .nyelvi közegébe." Fehér Ferenc így vall m űfordítói tevékeny-
sége indítékairól: „Barátság, égalji közösség, történelmi együttélésb ől fa-
kadó megismerési és megismertetési szándék, továbbá ezeknek az irodal-
maknak belső  ismerete biztatott és vezérelt fordítói . munkálkodásom 
során." Ez, jól tudjuk, így igaz, s maradéktalanul érvényes még számos 
költőnk, írónk felfogására és gyakorlatára, ám ha nagyobb általánosság-
ban fogalmazunk, jobban megfelel a feltételes mód: magától értet ődő  
kellene hogy legyen, nem volna szabad bezárkózni stb. De ne áltassuk 
magunkat, még nincs így — számos igen figyelemre méltó és biztató jel 
ellenére sem. Ha viszont abból indulunk ki, hogy minden költészet nem-
csak arra törekszik lényegénél fogva, hogy megismerjék, hanem arra is, 
hogy megismerjen, s „minden nemzeti költészet azok által a fordítások 
által (is) jön létre, amelyeket létrehoz" (Somlyó György), s arra is szá-
mos példa van, hogy „a fordító, ha egyúttal poéta is, saját költészetébe 
töltögeti az idegen szellemet", nemcsak idegen szellembe a saját vérét 
(Ács Károly), akkor nem látszik nagyon fontosnak a mi irodalmunk 
szempontjából, hogy az „átsugárzások" és az „oda-vissza jelzések" annyira 
kétirányúak-e, amint az természetes, magától értet ődő  volna. 

Nem az újatmondás szándékával, de szükségesnek tartom leszögezni, 
hogy a jugoszláviai magyar műfordítás illyen nagyszerű  kibontakozása, 
amiről a fenti önálló kötetek tanúskodnak, aligha volna elképzelhet ő  az 
itteni magyar irodalmi alkotómunka s az annak teret adó könyvkiadás 
mennyiségi és értékbeli gyarapodása nélkül. A madár árnyéka mögött és 
előtt ugyanis ott sorjáznak Fehér Ferenc verseskötetei a Jobbágyok uno-
káitól a Madarak folyójáig, köztük a Felhőjáték is, a -gyermekeknek és 
fiataloknak szánt műfordításkötet a jugoszláv népek költészetéb ől; ha-
sonlóképp Ács Károly opusában ott találjuk a Kéz a kilincsen kötettől a 
Közbüls ő  világig az eredeti verseket, de a nagyszabású Napjaink énekét 
és az Ének füstje, füst éneke kötetet is, amelyben eredeti verseket és 
átköltéseket egymás mellett jelentetett meg. S még nem is említettem a 
prózafordításokat, mint például Boško Petrovi ć  Mire elszáll a nyár (Fehér 
Ferenc fordítása) és Miloš Crnjanski London regénye (Ács Károly fordí-
tása). Mindezeknek a nagy vállalkozásoknak a megvalósulásához egyként 
szükség volt e költő-műfordítók ,állhatatosságára és kongenialitására, va-
lamint a kiadói „megrendelésre", a megjelenési lehet őségre. 

Borbély János fordítói opusa mögött nem állnak eredeti m űvek kö-
tetei — bár mintegy három és fél évtizeddel ezel őtt költő- és novellista-
ként indult —, de .  olyan fontos elbeszélés-gyűjtemények jelzik e pálya 
szakaszait, mint a Kezek (Ranko Marinković), a Páfrány és tűz (Antonije 
Isaković), a Harag napjai (Ivan Goran Kovačić), a Boris Davidovics sír-
emléke (Danilo Kiš) és Az ezerkettedik éjszaka (Aleksandar Tišmma). Em-
líthetnénk még természetesen a regényeket is, például a Kurlanokat (Mirko 
Božić), a Fövenyórát (Danilo Kiš) és a Pókhálóban-t (Ivo Ćipi,ko), de ez 
sem változtat lényegesen azon az összképen, amely Borbély fordítói mun-
kásságát jellemzi: az ő  legfontosabb műfaja a kispróza. Ha szem előtt 
tartjuk is, hogy műfordító esetében szokatlan az ilyen meghatározás, ha 
tudjuk is, hogy a műfordító egyéni ízlése és affinitása csak egyik szem-
pont lehet a válogatásban, hisz figyelembe kell vennie a felkérést, meg-
bízást, „megrendelést" is, Borbély fordítói bibliográfiája — kivált ha az 
újságokban és folyóiratokban közölt munkáit is számba vesszük — egy-
értelműen a kispróza túlsúlyát mutatja. 
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Mielőtt az Aranyhegyek birodalma kötet darabjait közelebbr ől szem-
ügyre vennénk, szögezzünk le még egy fontos tényt: a jugoszláv népek 
irodalmának — sőt mind jogosabban beszélhetünk már jugoszláviai népek 
irodalmáról, minthogy a szerb, horvát, szlovén, macedón m űvek mellett 
mind gyakrabban fordulnak elő  gyűjteményekben és külön kötetekben 
is albán, olasz, szlovák, román és ruszin művek fordításai is — magyar 
fordítói bibliográfiája oly igazán gazdag, hogy fehér foltok szinte nin-
csenek is benne. Jó példa e gazdagság szemléltetésére az Ács Károly 
szerkesztette Tin Ujevi ć-kötet, amelynek tanúsága szerint e- költ őt már 
a húszas évek óta fordítják magyarra, a Svakidašnja jadikovka című  
versének négy magyar változatát olvashatjuk itt (Csuka Zoltán, Szenteleky 
Kornél, Dudás Kálmán, Ács Károly), a Zvijezde u visini címűnek' meg 
három változatát (Csuka, Debreczeni, Túri), s őt a szerkeszt ő-válogató azt 
a luxust. is megengedhette magának, hogy „eltekintett" a nyersfordításból 
készült átköltésektől, s csak közvetlen fordításokat közölt. Nem véletlen 
ezért, hogy már az első  nagyszabású háború utáni m űfordítói vállalkozás, 
a Napjaink éneke I—II. -(1965/67) ezzel az alcímmel jelent meg: A modern 
jugoszláv költészet antológiája. 

A mondottak után már szinte magától értetődő , hogy Borbély János 
is elsősorban a modern, tehát a háború utáni évtizedek írói, m űvei felé 
vonzódik, e körön belül is az új csapásakon járó .kortárs alkotók felé: 
Hogy ezt nevekkel is szemléltessük: itt találjuk A. Šoljant, M. Pavi ćot, 
D. Albaharit, D. Kišt, de legalább ilyen fontos a már klasszikusnak szá-
mító többi kortárs. és újító jelenléte is: Antonije Isakovi ćé, Meša Selirno-
vićé és Aleksandar Tišmáé. Ki is fejti Borbély Az utolsó szó jogán című  
utószavában, hogy immár három évtizedes törekvése: „amikor valamely 
másik (pontosítsunk: valamely jugoszláv — J. G.) nyelven megjelent egy 
igazán jó, igazán értékes irodalmi m ű, jelen esetben prózai alkotás ...", 
azt sietett azon frissiben átültetni anyanyelvünkre, „hogy a magyar olvasó 
is részesüljön ebből — az illyési szóhasználattal élve — »ingyen lakomá-
ból«, és a mű  közkincs legyen magyarul is". 

Végigpásztázva á szerz ők hosszú névsorán, akikkel a magány óráin 
szellemi barátságot kötött, úgy döntött a fordító, hogy ebb ől az értékekben 
oly gazdag irodalomból huszonegy szerz ő  egy-egy „rövidebb lélegzet ű" 
írását teszi közzé' a saját fordításában, olyanokat, amelyek különös figyel-
met keltettek. Természetesen nem szólhatunk itt mind a huszonegy alko-
tóról, illetőleg valamennyi itt olvasható elbeszélésr ől, de ha már a fordí-
tó úgy kínálta fel könyvét, mint ingyen lakomát, éljünk vele, lakmároz-
zunk belőle. 

Emeljük ki elsőnek Antonije Isakovi ćot. Igaz, újabban más tárgyú, 
vitákat is kavaró prózát ír, de az itt közölt Ketten (Páfrány és tűz kötet, 
1962)•című  elbeszélése azt az írót állítja elénk, aki a népfelszabadító 
háború sematikus ábrázolásával szemben azokban a körülményekben is 
az emberi magatartásformákat kutatta, s ezek részletes, bels ő, lélektani 
rajzát nyújtotta. Kétségkívül antollogikus értékű  és jelentőségű  írás. 

Meša Selimović  viszont, akit nagy lét- és sorskérdéseket feszeget ő  
regényeiből ismerhetünk meg, itt egy „könnyed", sziporkázó szatírával 
szerepel, valójában azonban a személyi kultusz nálunk - is fenyeget ő  veszé- 
lyére figyelmeztet, az értelmiség, a tudomány meghátrálására a politikai 
hatalom előtt. Az írásművészet és az írói rang csúcsára érkezett alkotót 
revelálja ez az írás (amely egy évvel a halála el őtt jelent meg), azt a 
Selimovićot, aki egy ilyen röpke írásban is hatalmas erővel fejezi ki aggo-
dalmát némely nem kívánatos társadalmi jelenségek miatt. 

Aleksandar Tišma: nagyon jellegzetes, mondhatnánk, minden tekin-
tetben reprezentatív elbeszéléssel van jelen. 1942 januárjára, a hírhedt 
újvidéki razziára emlékezik ugyanott, ahol a legszörny űbb események, a 
razzia zárójelenetei, a tömeggyilkosságok lezajlottak. A strandon gondta-
lanul (?) fürdőzve, tíz évvel kés őbb, küszködik magában a még mindig 
riasztó emlékkel, miközben a temetőben hivatalos kegyeletadás történik. 
Mire azonban végigolvassuk az írást, kiderül, hogy nem is annyira — 
vagy nem csupán — a most békésen hullámzó és kéjesen h űsítő , tíz év- 
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vet ezelő tt višzont hullákat tovasodró Duna közötti párhuzam itt a lényeg, 
ami az írót és az olvasót nyugtalanítja, hanem a hivatalos megemlékezés 
üres retorikája, hamis pompája — szemben az egyén csendes, magányos, 
de annál őszintébb és bens őségesebb emlékezésével. 

Külön vonulatként emelhet ő  ki e novellafüzérből Antun Šoljan, Da-
nilo Kiš , Miodrag Budatović  írása, minthogy mind a három er őteljes 
groteszk elemeket hordoz. 

Antun Šoljan csillagjósa (Hogyan lett belőlem csillagjós, 1979), aki 
véletlenül, „önhibáján kívül" találta magát e nem mindennapi szerepben, 
jókora fricskákat ad a szakmai szervezeteknek, amelyek nem is annyira a 
szakma tisztaságát, színvonalát védelmezik, mint inkább anyagi érdekeit. 
A novella hőse is azért kerül a vizsgálóbíró elé — ahol fura történetét 

• előadja .—, mert nem volt hajlandó belépni a szervezetbe, s nem volt 
hajlandó osztozkodni a m űködési területen. A HAODE (A Horvát Asztro-
lógus és Okkultista Dolgozók Egyesülete) elnöke ugyanis közli vele: -„a 
mi belső  megállapodásunk szerint az .új autóúttól délre, Jakuševac és az 
úti-közé es ő  terület énhozzám tartozik, az én körzetem. Te teljesen 
jogtalanul bitorlod.” S végezetül a „vádlott" ilyen sommázással zárja 
vallomását: „Sokat tudunk, de még többet nem, így van ez minden más-
ban is. Az asztrológia, igaz, bizonytalan, de nézze meg az orvostudorhányt, 
nézze Meg az asztronómiát!" Valóban, csak az alaphelyzet, a történet 
mondható groteszknek, maga a mondanivaló igencsak elgondolkodtató. 

Groteszk Danilo Kiš Végtisztesség (1984) című  novellájának alaphely-
zete is, de ez is csak a felszín; illet őleg csak a közlés módja a groteszk 
történet. Az írásból az elhunyt prostituált, ra lezüllött ukrán matróz és a 
társadalmi szint alatt él ő  társaik mélységes együttérzése, humanizmusa 
bontakozik ki. Hasonlóképpen több értelm ű, több rétegű  Miodrag 
Bulatović  Mese a boldogságról és a boldogtalanságról (1953) című  elbe-
szélése is, melynek felszínén egy hibbant ifjú ragaszkodásáról .olvasha-
tunk a kivételesen szép nyakkend őhöz. De vajon hibbant-e? És a kör-
nyezete? 

Egészen különös és különösen érdekes David Albahari novellája 
Ruben Rubenovics volt posztókeresked ő  haláláról (1983). Egyfelől vagy 
egy síkon történetet mond el a volt posztókeresked ő  haláláról, különböző  
idősíkokat vetítve egymásra. [„E sorok írója lehajol, felnyalábol egy kis-
fiút (vagyis gyermekkori önmagát), s néhány lépéssel az alagút kijáratá-
hoz ér ... anyám pedig (mint mondani szokás) a saját jöv őjébe révedt 
tekintettel a székre roskad."] A másik síkon viszont az elbeszélés volta-
képpen az elbeszélésírásról szól, az alkotás m űhelytitkairól, problémáiról, 
valóság és ábrázolt valóság összefüggéseiről stb. Valami hasonlót koráb-
ban Alfred Anderschnél láthattunk, aki egyszerre írt regényt Efraim 
nevű  hőséről és a regényírásról. David Albahari a novella eredeti (teljes) 
címében utal is erre: Kísérlet Ruben Rubenovics volt posztókeresked ő  
halálának leírására (Pokušaj opisa smrti ...). 

Természetesen egyetért őleg kell tudomásul vennünk Borbély János 
maga mentségét, amellyel elhárítja magáról az antológiaszerkesztés és 
-fordítás feladatát, kifejtve, hogy „a szerbhorvát nyelvterület utóbbi har-
minc-negyven évének prózairodalma olyan gazdag értékekben, hogy azt 
megragadni és elfogadhatóan megmutatni, akár egy, akár több kötetben, 
meghaladja egy ember erejét. Ez csak kollektív munka lehet ..." [Csak-
ugyan: miért nincs 1950 (!) óta akár egy-, akár többkötetes. jugoszláv 
prózai antológiánk; mondjuk, kollektív munka eredményeként?] Mégis, 
lehetetlen meg nem fogalmazni a kételyt: a kevesebb (név) talán több 
volna? A legjobb elbeszélőktől alighanem minden olvasó szívesen olvasna 
több írást is, közelebb hatolva írásművészetükhöz és írói világukhoz, s 
cserében inkább lemondana mások kötelező  megismeréséről. Mert ha 
mégoly gazdag is a jugoszláv elbeszél ő  irodalom, talán még sincs benne 
huszonegy legjobb, akit okvetlenül más nyelven is meg kell szólaltatni. 

JUHÁSZ GÉZA 
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ÉVSZÁZADOK HAGYATÉKA 

KISS LAJOS—BODOR ANIKÓ: Az aldunai székelyek népdalai. 
A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 
1984. 

A Jugoszláviai Magyar Népzene Tára második köteteként kaptuk kézhez 
a dél-bánáti • székelyek népzenéi hagyatékának eddig legteljesebb gy űjte-
ményét, egy olyan sorozat részeként, amelynek indulásakor megfogalma-
zott célkitűzése: feltárni és hozzáférhet ővé tenni a jugoszláviai magyarság 
népi dallamkincsét,. amivel egyszerre szolgálhatja tartományunk- közm ű  
veQődését, hiszen hozzáférhet ővé teszi a népi melódiát azok .számára is, 
akik most akarnak ismerkedni vele, s akik eddig is őrizték emlékezetük 
rejtett zugaiban, és értékes anyagot szolgáltat mind az egyetemes magyar 
népzenekutatás, mind pedig •az összehasonlító népdal- és dallamkutatás 
számára. 

A gyűjtés-lejegyzés id őpontja = 1940-1941, 1966-1969 — talán meg-
hökkenti a kívülálló laikust: mi újat lehet találni népzenei téren a 20. 
század közepén, második felében, amikor az európai népek élete — mint 
azt Kodály megállapítja — már századok óta megállás .nélküli átmenet 
az írástalan, őstermelő  népkultúrából a városi, könyv- és gyárkultúra felé? 
A válaszért is • Kodályhoz fordulunk: népművészete nagyjából - megmutatja, 
az átmenet mely pontjára ért el valamely nép. De eltolódások is lehetnek: 
a kultúrának -nem minden ága alakul át egyforma gyorsasággal. A . ma-
gyarság (legalábbis egy része) már évszázadok óta ír és olvas. De zenei-
leg namcsak a- magyar nép, hanem vele a középosztály is még a század-
-fordulón is az írástudatlanság szintjén állt, áll jószerével még ma is. 
Zeneélete — kiváltképp a zárt jelleg ű  közösségeké — •a szájhagyomány 
kultúra jellegzetességeit viselte: az egyszólamú ének (a magyar népdal 
jellemző  formája) hallás útjen terjedt és maradt fenn. És abban, ami 
fennmaradt,- a dailanikincs újabb rétege mögött gyakorta felcsillan az ere-
deti ősalak. Meg aztán a gyűjtés is későn vette kezdetét, roppant nehe-
zen indult meg a művelt osztály közeledése a nép felé. Jellemz ő  esetként 
idézi Kodály Virág Benedek és Kazinczy levélváltását 1803-ból: „A' minapá-
ban — írja Kazinczynak elalkonyodott vala már a' Nap, ablakomnál do 
hányozgatván, egy tiszta torokból hallám énekelni: »Mi haszna Galambom! 
ha előtted járok.« A hirtelen támadt kiabálás, "'s zaj miatt többet nem 
érthettem. Nem tudná-e ezt valaki nálatok? Ha úgy: írd meg, édes Ka-
zinczym! és más akármiféle tréfás . éneket, .'s nevetséges dalokat!" azt, 
amit kapuján kilépve megtalálhatott volna, a hétnapi járóföldnyire lakó 
Kazinczytól kéri. 

Jóllehet Csokonai, majd pedig Kölcsey .hívja fel a figyelmet .  „a da-
noló falusi leány és a jámbor puttonos", a „köznépi dalok" értékére, Liszt 
Ferenc csak megvalósulatlan szándékként ír népdalgy űjtő  terveiről, az igé-
nyes gyűjtés csak a múlt század végén, századunk elején indul meg, a mi 
vidékünkön pedig — Bartók 1906. évi horgosi (alkalmi) lejegyzéseit ől el-
tekintve -- még később: a harmincas években, Kiss Lajos révén. 

A bánáti magyarlakta községek néprajzi szempontból az Alfölddel al-
kotnak zárt egységet, de 1880 körül több Bukovinából idetelepült la-
kosságú székely település létesült, amelyek néprajzi szempontból nagy 
értéket képviselnek — állapítja meg e táj els ő  népdalgyűjtője, Kiss Lajos, 
1940-1941-ben végzett gyűjtése alapján, rámutatva, hogy lakóik „mind 
a mai napig megőrizték ősi néphagyományaikat, főleg népzenéjüket". 
(108 magyar népdal. Budapest, 1943. 105.) A székelység dallamvilága — a 
dél-bánátié is — a Bartók által megkülönböztetett IV. magyar dialek-
tusterületek közé tartozik, és mint ilyenre, jellemz ő  rá, hogy dallamanyag 
és előadásmód tekintetében sok archaikus vonást tartalmaz. A bánsági 
székelység nagy hagyományszeretetét bizonyítja, hogy immár a harmadik 
nemzedék is tudja, énekli az ősi, cifrázatos előadású dallamokat, az új 
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stílus dallamai mellett — állapítja meg a továbbiakban Kiss Lajos. Ha-
sonló megállapításhoz jut el Bodor Anikó is a most megjelent gy űjtemény  
bevezető  tanulmányában: „Nem mindennapi módon alakult történetükön  

kívül tudatos hagyományápolásukról is nevezetesek. Sajátos összetarto-
zási tudatuk a történelmi* és gazdasági tényez ők mellett a néphagyomá-
nyon nyugszik." (11.)  

Ennek a magatartásnak nagyon érdekes példájára bukkanhatunk,  

ha a jelen gyűjtemény. egyik dalát — amelyet rendkívüli változatgazdag-
sága és előfordulási száma alapján Bodor Anikó székelytelepeink egyik  

fődallamának minősít — összehasonlítjuk Bukovinában (Istensegítsben),  
Domokos Pál Péter által 1932-ben lejegyzett megfelel őjével:  

„Bukovina, édes hazám, / Bárcsak határod láthatnám, / Látom +füst•  

jét, de csak alig, / Hogy az égen feketéllik" stb. — énekelték 1969-ben  

Hertelenden. Domokos Pál Péter lejegyzése éppen ellentétes el őjelű :  
„Bukovina, Bukovina, / Verjen meg az Isten útja, / Hogy ne ismertelek  

volna, / Mért vagy hozzám oly mostoha? / Istensegíccs mit vétettem, /  

Hogy én benned nem élhettem? / Elátkozott apám, anyám, / Az Isten es  

haragszik rám. / Sebessen foj a Szucsáva. / iyilök-e még a martyára? /  

Sebessen faj a Szucsáva, / Nem ülök én a martyária. / Magosan áll a  

Kopac hegy, / Ha sírok es most mán mindegy; / Elvándorlok messze  
földre, / Ott maradok tán örökre. — Én. Istenem teremtettél / S egy víg  
napot nem rendeltél. / Én Istenem be megvertét, / Ingem legjobban  

mindennél. / Nincs szerencsém semmi jóba, / A szerencse forgásába, /  

Attól min meg vagyok fosztva, / A jó mind másnak van adva."  

A párhuzamok több dal esetében is követhet ők, ez azonban a dél-bá  
náti gyű jteménynek nem lehet célja. Az elmondottak e nélkül is megfe-  

lelő  módon 'támasztják alá, hogy az, amit Kodály 1914-ben Bukovinában  
felfedezett (de aminek jelent őségét a „hivatalos" zenei közvélemény csak  

jóval később ismerte fel), itt, a vajdasági ég alatt tovább élte a maga  

életét, még ha — és ez az utóbbi 3-4 évtized romlásának következménye — 
meg is indult a népzenei hagyomány elszegényedése. Az egyszer űsítő  ízlés  
ellene fordult a bonyolultabb régies, „cifrázó" énekmódnak, megfosztva  

a népdalt jellemző  díszítésétől, amire — Újváry Zoltánt idézve Bodor  

Anikó is utal: „Kovács Júlia 80 éves parasztasszony ... repertoárjának  

teljes anyagát, elmondása szerint apjától, Kovács Pétert ől 'sajátította el ...  
Kovács Péter írástudatlan volt, Kovács Júlia is csupán hat osztályt vég-
zett. Kitűnő  előadó, nagyszerű  improvizáló képességű . asszony ... leánya,  
Erőss Teréz, 53 éves asszony édesanyja énekeit lényegében kivétel nélkül  

ismeri, tudja ... ő  már sokkal szívesebben énekli az újabb stílusú dalo-
kat, műdalokat. Ez vonatkozik Kovács Júlia unokáira .... Ezek a régi stí-
lusú dalokat és balladákat már többnyire csak passzíve ismerik, reper-
toárjukat lényegében a műdalok töltik ki. Az ő  generációjukkal egyid ő-
ben számolni lehet az egykori bukovinai hagyomány elt űnésével." (12.)  

Egy dalt azonban nem elég csak (jól) rögzíteni; minden dalnak  

megvan a maga életháttere — hangszín és hangsúly, szöveg és dallam  

viszonya, az illető  dal szerepe a közösség életében, a d.allárnok elterjedt-
sége, változatai és a változatképz ődés körülménye, okai, törvényszer űsé-
gei ... Kiss Lajos hatalmas és pedáns gy űjtőmunkájának ilyen szem-
pontú feldolgozása nem történhetett meg maradéktalanul: az „életszagú  

tájékoztatásokat" hiányolta Bodor - Anikó már - a gombosiJdoroszlói gyűj-
t  temény apropóján, de még nyilvánvalóbb ezek hiánya a jelen kötetben.  

A rendezés-rendszerezés tekintétében a kötetet sajtó alá rendez ő  Bo-
dor Anikó járt utat követhetett. A Jugoszláviai Magyar Népzene Tárna a  

területi körülhatárolás szempontjából indul ki, ami lehet ővé teszi egy-egy  
tájegység vagy (mint jelen esetben) etnikai közösség dalkincsének a maga  

viszonylagos teljességében való számbavételét, még azon az áron is, hogy  

így nehezebben lehet képet alkotni egy ~egy dallam elterjedtségér ől, nehezeb-
ben lehet összefüggéseket kimutatni; a m űfaji elv érvényesítéséhez a  
jugoszláviai magyar népdalanyag ismeretének viszonylagos teljességére  

volna szükség. A területi körülhatároláson belül az elrendezés-rendszere-
zés zenei=műfaji szempontok szerint történt, a Járdányi- és Bartók-féle fel-
osztás kombinációjával, következetes (zenei)logikával.  
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A jól áttekinthető  rendezés lehet ővé tesz némi (akár csak felületes) 
summázást. A közölt dalokból 19 ütempáros gyermekdal, a többi strofikus 
szerkezetű , óriási többségük a magyar népdalra jellemz ő  négysoros stró-
faszerkezettel. 

Az ún. régi stílust 108 dal — 70 típus, 250 változat — képviseli a 
gyűjteményben. Hogy mennyire jelentős. mozzanat, arra nézve elég arra 
emlékeztetnem, hogy Kodály szerint az eddig ismert ősréteg törzsanyaga 
mintegy 200 dalból (és természetesen számtalan változatból) áll. Itt kell 
megjegyezni, hogy jelen gyűjteményben ebben az osztályban kaptak helyet 
a heterometrikus és a négysoros szerkezett ől eltérő  alakulatok is; az ide 
sorolt dalok döntő  ismérve az ereszkedő  dallamvonal, ami kizárja az ún. 
kupolás dallamívet. Az új stílus a legszámosabb, 124 dallal, ezek zöme a 
törzsréteghez tartozó vagy átmeneti és mindössze 40 a feltehet ően idegen 
eredetű . A vegyes osztályba tartozó dalokból 114-et, a legidegenebb, emel-
kedő  dallamvonalúakból 29-et tartalmaz a gy űjtemény. A jegyzetekben to 
vábbi 69 — töredékes, nem teljes, romlott, a típustól eltér ő , hangszeres 
stb. — dalt találunk. 

Jóval nagyobb problémát jelentett a tekintélyes méret ű  anyag válo-
gatása. Kiss Lajos dél-bánáti gyűjtése 657 dalt tartalmaz, a gyűjtemény 
ennek több mint kétharmadát közli, némelyiket nagyszámú szöveg- vagy/és 
dallamváltozattal, eltérésekkel, szétválasztásokkal, összevonásokkal... Az 
eredmény (vagy inkább következmény), hogy az egész áttekinthetetlenné, 
helyenként zavarossá válik. Ebben az esetben feltétlenül áll az, hogy ke-
vesebbel többet kaptunk volna. A használhatóságot zavarja a helyenként 
túl zsíros kottakép; a gyűjtemény nyomdatechnikai szempontból elmarad 
a•gombosi—doroszlói mögött. 

Az eligazodáshoz — szerencsére — a különböző  zenei mutatók — 

zárlat-, szótagszám- és dallammutatók —, valamint Kiss Lajosnak az egyes 
dalokhoz fűzött - megjegyzései (a jegyzetékben) nyújtanak támpontot, ami 
nek elsősorban gyakorlati. jelent ősége van. Ugyanis Bodor Anikó bevezet ő -. 
jében azt olvashatjuk, hogy a gyűjtemény a tudományos igények kielégí-
tésén túl nyilván népszerűsítési célokat is fog szolgálni. Fél ő, hogy a 
kötet ennek a népszerűsítési funkciónak nem lesz képes maradéktalanul 
eleget tenni, mert közlési színvonala magasan meghaladja zenepedagógu-
saink és (főleg) amatőr népi együtteseink vezet őinek interpretációs jártas-
ságát. Ez azonban a gyűjtemény értékéb ől aligha von Ile valamit; benne 
egy helyen, rendszerezve találja meg egy 'sajátos etnikai közösség viszony-
lag teljes dallam- és szövegkincsét az, akinek akár tudományos, - .akár 
gyakorlati céllal erre szüksége van, és élni is tud . vele. Reméljük, hogy 
mind többen lesznek ilyenek is! 

SZÖLLÖSY VÁ GÓ LÁSZLÓ 

HÁROM KÖNYV KOSZTOLÁNYIRÓL 

RóNAY LÁSZLÓ: „Ki volt ez a varázsló?" 
Kozmosz Könyvek, Budapest, 1985. 

LEVENDEL JÚLIA: Igy élt Kosztolányi Dezs ő . 
Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1985. 

KOSZTOLÁNYI DEZS ő : Napló 1933-1934. 
Múzsák Közművelődési Kiadó—Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 1985. 

Kosztolányi Dezs ő  születésének szá- dése kiváló költőnk élete és mun- 
zadik évfordulóján megélénkült az kássága iránt. Gazdag életm űve,_ 
olvasók és az irodalmárok érdekl ő- mondhatnám, nyájas párbeszédre 
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hívja az irodalmi életet, minthogy 
mindig lehet valami újat, meglep őt, 
személyhez szólót találni m űveinek 
olvasásakor. Emlékező  írások és 
elemző  tanulmányok idézik fel alak-
ját, keresik népszerűségének a ma-
gyarázatát. Az ünnepi megemléke-
zések sorában külön is meg kell 
említenünk a Szabadkán és Újvi-
déken rendezett ünnepségeket, a 
Magyar Tudományos Akadémia és 
a Magyar Irodalomtörténeti Tár-
saság tudományos emléküléseit, il-
letve azt a közös tudományos ta-
nácskozást, amelyet legutóbb a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Iroda-
lomtudományi 

 
 Intézete és az újvi-

déki A Magyar Nyelv, Irodalom és 
Hungarológiai Kutatások Intézete 
Budapesten rendezett, és amely 
nagy írónk elbeszél ő  munkásságá-
nak poétikai elemzésével foglalko-
zott. Ugyancsak a centenáriumi 
megemlékezések sorába tartoznak 
az Üzenet, a Híd és a budapesti Új 
Írás című  folyóiratok különszá-
mai, amelyek számos . új filológiai 
adalékkal, illetve irodalomtörténeti 
felismeréssel egészítették ki a Kosz-
tolányi-kutatások eddigi eredmé-
nyeit. 

Az ünnepi év alkalmából eddig 
három könyv is elhagyta a nyom-
dát (és Király István munkájának 
megjelenése is hamarosan várható). 
Az egyik Rónay László „Ki volt ez 
a varázsló" című  munkája, amely 
a kitűnő  irodalomtörténésznek már 
második önálló ti  műve Kosztolányi-
ról. Néhány éve a Nagy Magyar 
írók című  sorozatban adta közre 
monográfikus feldolgozását, most 
sajátos irodalomtörténeti „mozai-
kot" készített, amely életrajzi és 
irodalomtörténeti dokumentumok 
tükrében mutatja be nagy költ őnk 
egyéniségét, élettörténetét és alko-
tásait. Elsősorban magának Koszto-
lányinak a műveit: verseit, önéleG-
rajži írásait, műhelyvallomásait szó-
laltatja meg, gyakran idéz Kosztó-
lányi Dezsőné forrásértékű  életraj-
zi munkájából (amelynek új kiadá-
sa most, a százesztendős évfordulón 
lett volna időszerű!), és természe-
tesen felidézi a hajdani pályatár-
sak és költőbarátok — Ady Endre, 
Babits Mihály, Tóth Árpád, Füst Mi-
lán, Márai Sándor —, illetve a ké-
sőbbi irodalomtörténet- és esszé-

' írók — Halász Gábor, Rónay György, 
Bóka László, Sőtér István, Devecse-
ri Gábor, Király István, Réz Pál, 

Dér Zoltán — tanúvallomásait. Ezek-
ből a vallomásokból, emlékezések-
ből igen életszerű  portré rajzolódik 
ki Kosztolányiról; portré, amelynek 
egyszerre van személyes és iroda-
lomtörténeti hitele. 

Rónay László könyve minden ér-
velésnél biztosabban igazolja azt, 
hogy kortársai és utókora milyen 
megbecsüléssel tekintett Kosztolá-
nyira. Az emlékezések és tanulmá-
nyok meglepő  bőségét kellett átte-
kintenie, s elmondhatjuk, hogy biz-
tos kézzel válogatott. Könyvének 
ugyanis határozott mondanivalója 
van, és ennek a mondanivalónak a 
kifejtése során a korábbi Kosztolá-
nyi-értelmezésekkel, bírálatokkal is 
igen gyakran vitába száll. Rónay 
László annak az írónak a feledhetet-
len alakját akarja megrajzolni, aki-
nek „egyik legjellemz őbb sajátossá-
ga a szépségre való nyitottság és az 
élet harmóniában ifelolvadó rétegei 
meghódításának vágya". Ennek a 
képnek a rögzítése során nem egy-
szer jelenti ki azt, hagy a „homo 
moralis"-t és a ,homo aestheticus"-t 
nem lehet szembeállítani úgy, aho-
gyan ezt többször is megtette a ko-
rábbi irodalomkritika. Kosztolányi 
életfilozófiájának ugyanis határozott 
erkölcsi üzenete és tanítása is van: 
a „lélekben birtokolni a világot" 
többször is megfogalmazott elve a 
nagy emberi és erkölcsi értékek vé-
delmét, kibontakoztatását szolgál-
ja, és Kosztolányi minden művében, 
minden személyes fájdalma, halál-
félelme ellenére is, következetes hit-
tel vállalta ezt a nehéz szolgálatot. 

A másik könyv Levendel Júlia 
Így élt Kosztolányi Dezs ő  című  
életrajza, amely a Móra kiadó nép-
szerű  sorozatában került a fiatalabb 
olvasók elé. Nemcsak a fiatalok ta-
nulmányozhatják haszonnal, minden-
kinek érdemes elolvasni, aki érdek-
lődik Kosztolányi egyénisége iránt, a 
pályakép ugyanis els ősorban ennek 
a rendkívül rokonszenves, gazdag 
és mozgalmas emberi egyéniségnek 
a rajzát adja. Levendel Júlia egysze-
rű  eszközökkel, mégis érzékletesen, 
szemléletesen mutatja be nagy köl-
tőnk életútját, érezni lehet, hogy 
nemcsak ismeri, szereti is azt, aki-
ről beszél. E két könyv az „igazi 
Kosztolányit" állítja elénk, tapinta-
tosan hárítja el a korábban megfo-
galmazott türelmetlen vádakat, arra 
a kérdésre keresi a választ, hogy va- 
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jon „ki volt ez a varázsló?", aki most 
is megigézi, magával ragadja olva-
sóit. Az arckép, amely munkájuk 
nyomán megelevenedik, a magyar 
irodalom egyik legrokonszenvesebb 
egyéniségét mutatja be nekünk, 
olyan egyéniséget, aki mindennapi 
társunk lehet. 

Végül a harmadik kiadvány, 
Kosztolányi Dezső  1933-1934-es Nap-
lójának kötete inkább a kutatást se-
gíti, az író életériek és gondolkodá-
sának hitelesebb megismerését szol-
gálja, persze ennyiben számot tart-
hat a Kosztolányi iránt érdekl ődő  ol-
vasók szélesebb körének érdekl ődé-
sére is. A naplók eredetileg gyorsírá-
sos jegyzetek formájában maradtak 
fenn, szinte véletlenül, hiszen isme-
retes, hogy a Kosztolányi-hagyaték 
Budapest 1944-es bombázása követ-
keztében szinte teljesen megsemmi-
šült. A régies gyorsítás megfejtése 
Schelken Pálma, a szöveggondozás 
Kelevéz Ágnes és Kovács Ida szor- 

gos munkáját dicséri, s maga a kis 
kötet az ;,Irodalmi Múzeum" cím ű  
sorozatban látott napvilágot.. 

Kétségkívül érdekes jegyzetek so-
rozatával találkozik az olvasó: Kosz-
tolányi hétköznapi érdeklődéséről és 
tapasztalatairól, olvasmányairól és 
műveinek születéséről kap képet a 
nem egyszer kusza feljegyzések ré-
vén;  amelyek azt is bizonyítják, hogy 
a halállal mind többet találkozó, az 
elmúlásra mind többet gondoló író 
milyen elemi érdeklődéssel figyel-
te, vizsgálta az egyszer ű  emberi élet 
köznapi megnyilvánulásait. „Engem 
igazán mindig csak egy dolog érde-
kelt: a halál" — olvassuk az egyik 
jegyzetet. E vallomás ellenére a nap-
ló arról győz meg bennünket, hogy 
Kosztolányit még ennél is jobban 
érdekelte az élet: élte, ismerte és 
szerette az életet, s gazdag munkás-
ságának els ődleges ihlető  forrását 
mindig a körötte zajló életben ta-
lálta meg. 

POMOGÁTS B ÉLA 

KOSZTOLÁNYI „NAPLÓJA" 

KOSZTOLANYI DEZSő : Napló. Igen becses kéziratok (1933-1934). 
Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Kelevéz Ágnes és Kovács Ida. 
Múzsák Közművelődési Kiadó—Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 1985. 

A Múzsák Közművelődési Kiadó és 
a Petőfi Irodalmi Múzeum közös 
kiadványaként érdekes Kosztolányi-
könyv jelent meg Budapesten. Címe: 
Napló. Igen becses kéziratok (1933 
—1934). Létrejöttét is valószínűleg 
a jubileumnak köszönheti, de még 
inkább Schelken Pálmának, aki szí-
vós és érzékeny munkával megfejtet-
te azt a régi gyorsírással írt füzetet, 
melybe a költő  szépírói ötleteit föl-
jegyezte. Kelevéz Ágnes, aki — Ko-
vács Idával együtt — a könyvet saj-
tó alá rendezte és ellátta jegyzetek-
kel, Előszavában s a borítón már 
jelzi, hogy naplónak ez a füzet a 
megszokott értelemben nem nevez-
hető, mert nem napi eseményekről 
szól: „Sokkal inkább munkanapló, 
jegyzőfüzet ez, amelyben Kosztolá-
nyi verskezdeményeket, novellaváz-
latokat, idegen nyelvű  idézeteket, 
emlékeket rögzített le." 

A vele való megismerkedés után 
'még a cím jogosságát is kétségbe 
kell vonnunk, mert valójában nem 
is munkanaplóval állunk itt szem-
ben, hanem olyan jegyzetekkel, ame-
lyek megírandó művekhez ötleteket, 
gondolatokra, élményekre és emlé-
kekre emlékeztet ő  följegyzéseket 
tartalmaznak. Ennélfogva nehéz is 
elképzelnünk, kiknek készült ez a 
könyv: Kosztolányi olvasóinak ál-
talában vagy csak a céhbelieknek. 

Az utóbbiak minden soráért hálá-
sak lehetnek, az olvasókat azonban 
aligha fogják érdekelni az odavetett 
ötletek, gondolat- és emléktöredé-
kek. Pedig jegyzeteikben a szerkesz-
tők sok mindent megmagyaráznak, 
amit .a szakmabeli tud, tehát a szak-
mán túli olvasókra is számítanak. 
A filológusi ambíció áltatja magát 
azzal, hogy munkája közérdek ű ? 
Vagy a kiadó közművelődési jellege 
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miatt álcázta tudósi becsvágyát a 
közérdekűség látszataival? 

• Ismerős kérdések ezek, akik új-
ságban tudományos igénnyel írnak, 
naponta szembetalálkoznak velük, s 
fölemlegetésükt ől óvakodnék is, ha 
nem érezném irritálónak a költ ő  
trágár szövegeit, az utcan őket idé-
ző  részleteket. Téved, aki prüdériát 
gyanít ebben az aggályban. Csak ar-
ról van szó, hogy az író sok ezer ol-
dalas életművében sohasem érezte 
fontosnak, hogy az alvilági zsargont 
pőrén beszéltesse, az utcan őkről a 
részvét és a szánalom jegyében be-
szélt, ordináré szavakat csak az 
Édes Annát megejtő  Jancsi úrfi kép-
zeletének rajzához használt. Nem ha-
zudta le az emberi közönségesség té-
nyeit, de földolgozta azokat, tehát 
minősítette is a tényeket. 

Ez a napló a földolgozás el ő tti 
anyagot rögzít ő  jegyzeteket tartal-
mazza, s ebben a minőségében nem 
azonos Kosztolányival, az íróval. 
Azért kell ezt hangsúlyozni, mert az 
utóbbi években egyre gyakrabban 
tapasztalom, hogy a lángelmék irán-
ti figyelem a hálószoba, a bordély 
szenzációi iránt élénkebb, mint a 
művek iránt. Az alkotó mű  előtti 
vagy alatti magánemberi esend ő - 
ségeire kíváncsibb, mint az alkotás-
ra. Olyan tendencia ez, mellyel szá-
molnia kellene annak, aki „közm ű-
velődési" igénnyel dolgozik. Azt hi 
szem, hogy a kötet fogadtatásában 
észlelhető  rosszkedv ebből a szerep-
tévesztésb ől ered. Az olyan kérdés 
például, hogy muszáj volt ezt az 
anyagot publikálni. 

Erről azt gondolom, hogy a meg-
fejtés munkáját gáncs nem érhe-
ti, szakmánkat értékes forráshoz jut-
tatta. Ebb ől következik, hogy a föl 
dolgozás értelmét sem lehet kétség-
be vonni, megjelentetését azonban 
szerencsésebb lett volna tudomá-
nyos kiadvány jegyzeteiben kivite-
lezni. Ami benne igazán értékes és 
kiadatlan — ismert versek változa-
tai, novellák alapötletei —, úgyis 
csak ilyen összefüggésekben nyerik 
el értelmüket. 

Ezek a szakmabeli számára olyan 
eseményt jelentenek, hogy a sze-
reptévesztés (miatti rosszkedvét 
nyomban el is felejti. Mindenekel őtt  

a 91. lapon közölt Negyedik szatírá-
ért lehetünk hálásak, mellyel el őször 
itt találkozunk. Ez a vers a Három 
szatíra címen ismert remekműcso-
port folytatásának tekinthet ő , bár 
a szatirikus jelleg alig észlelhet ő  ben-
ne, inkább az a Kosztolányinál más-
hol is felötlő  gondolat keres formát, 
hogy a sok emberi esendőség, a 
költőké is, az a nyersanyag, a „trá-
gya", melyből a virág nő . A kidol-
gozása is . hevenyészett, így valóban 
nem sejthető, mivé is lehetett vol-
na. A szorosan utána következ ő  föl-
jegyzésből kiderül, hogy a Három 
szatírához hasonló szatírákat még 
a sportemberr ől, a betegről és az 
idegenmajmolóról is írni akart Kosz-
tolányi. 

A költő  köteteiben megjelent ver-
seinek előzményeként vagy • csírái-
ként tekinthet ő  szövegek tanulsá-
ga szinte annyi, ahány változat itt 
található. A Magyar vagyok, mint-
hogy magyarul írok • című  vers öt-
lete például éppen azt tanúsítja, 
hogy, az ötlet és a megvalósult mű  
között oly nagy lehet a távolság, 
hogy az előbbi az utóbbit akár 
kompromittálhatja is. Az ötlet eny-
nyi; „Verssor. Én -  jó magyar vagyok. 
Magyarul mondom ezt: fáj, hogy -
meghalok. Egy magyar keresked ő  
közelebb.van hozzám, mint egy fran-
cia lángész." (33.) Az ismer ős költe-
ményben szó sincs a magyar keres 
kedőhöz és a francia lángészhez va-
ló viszony különbségéről. Bizonyá-
ra azért, mert a költ ő  érezte: ez fél-
revezeti az olvasót, hiszen ő  arról 
a rejtelmes kapcsolatról akar be-
szélni, amelyet az anyanyelv jelent. 
A naplóbeli jegyzet ő t erre emlékez-
teti, ha a vers írásához kezd, és a 
megvalósításban arra törekszik, 
hogy az olvasónak is ugyanazt je-
lentse a vers, amit neki. Érdemes 
megnézni, ez mennyire sikerül, s 
túl ezen: az anyanyelv élménye a 
léttel összeforrt jelrendszerré is mé-
lyül a költeményben. 

Az Osvát Ernőt idéző  nevezetes 
vers előzménye sokkal közelebb áll 
a végső  formához, de ezáltal még 
beszédesebben szemlélteti a tökéle 
tességért váló küzdelem mozdula-
tait, a versösztön hihetetlenül finom 
munkáját a remekműért. 
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OSVÁT 

A kávé, a kávé, a kávé illata 
nyilal a kávéházon, a lúgos 
keserű  gőz 
s a délelő tt józan világán 
pislog a villany. 

Itten zabáltunk 
éhomra dohányt, feketét. 

Lásd, most jöhetnél, 
a színpadi fény 
alkalmas e furcsa látogatáshoz. 
Fényes kísértet... 
vezéri szemüveggel. 

Arcomba csap az ifjúságom 
szívszorongató és lüktet ő  
éterszaga. 

És szavaimmal lengek a májusban, 
reád gondolok 
nagy ívben röpülve és leesve, 
mint a sas ... (47-48.) 

SZELEMIDÉZÉS 
A NEW YORK-KÁVÉHÁZBAN 

A kávé g őze illan át forogva 
a téli reggel füstjén szerteszét 
s ott, hol zabáltunk hajdan éhgyomorra 
dicsőséget, dohányt és feketét, 

nők, villanyok között, tombolva nyersen, 
a lehetetlent érzem én magát, 
szeszélyt, kalandot, sok-sok régi versem 
és ifjúságom vad aether-szagát. 

Lásd, most jöhetnél, Osvát. A halál tán 
el is bocsát, jelenj meg e találkán, 
ragyogj föl a barok oszlop-megett, 

hadd lássam egyszer még, örökre sértett 
gyászomba, rég eltűnt fényes kísértet, 
vezérked ő, roppant szemüveged. (119.) 

Az összehasonlítás során azon-
nal szembeötlik, hogy a végleges 
vers szonett, az előzmény nem. Ez 
a külsőségesnek tetsző  különbség 
azonban a lényegre is figyelmeztet. 
Arra, hogy az előzmény könnyedebb, 
esetlegesebb. Az els ő  sorban a kávé 
szó háromszoros ismétlődése s utá-
nuk az „illata" könnyedsége és ru-
galmassága nagyon is zeneivé, na-
gyon is könnyeddé, táncossá avat-
ja a ritmust. Az első  szakasz záró-
sorának adoniszi lüktetése ezt csak 
fölerősíti. A Szellemidézés ...-ben 
puritánabb a közegrajz, a dísztelen 
beszéd súlyosabb, mégis aránya 
sabb, mert a bontatlan mondat át-
hajlásait szabályos jambikusság és  

rímek tagolják. Az előzmény máso-
dik szakaszában önállósuló közlés 
itt határozóként tagozódik a cél fe-
lé haladó folyamatba. A továbbiak-
ban a szerkezet még plasztikusab-
ban érvényesíti a súlyosodás érde-
két. Az előzményben a hőskor sze-
sze, lángja, szertelensége határozza 
meg a vers végét. Ebben erőtlenül 
épp csak fölötlik az Osvátra emlé-
kező  közlés („reád gondolok"). A 
Szellemidézés ...-ben a hívás, a nagy 
szerkesztő  hiánya dominál, s azzal, 
hogy a halál áll ennek útjában, az 
ábrándhoz a lehetetlenség komorsá-
ga társul, s a szemüveg, mely az 
előzményben csak rekvizitum, itt a 
„roppant" jelzővel együtt a megidé- 
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zett és elveszett Géniusz erejét tud-
ja érzékelhet ővé tenni, .s a kizengés 
domináns szólamává avatni. 

A szerkesztésnek ez a iényegki-
fejező  rendszere egyszersmind a 
szonett ősi követelményeinek is 
megfelel: a két négysoros  szakasz-
hoz képest a két háromsoros tar-
talmi fordulatot is hoz. Az el őbbiek-
ben a vad ifjúságot idézte, az utób-
biakban Osvátot, aki már nincs je-
len, s így az egész vers a veszteség-
tudat fájdalmától áthatott h űség je-
gyében alakulhat. 

Ha a Szellemidézés ... és előz 
menye viszonyában a kész elemek 
magasrendű  átképzését csodálhat-
tuk, a Szerelmesek csírájának mi-
nősített egyetlen mondat és a meg-
valósult vers különbsége a költő i 
jelleg sajátosságának érvényesülésé. 
vel szemléltetheti a képzelet m űkö-
désének törvényeit. A csíra (s nem 
vázlat!) Ady Őrizem a szemed című  
versének reszketegségét juttatja 
eszünkbe: „Reszket ő  szájjal, resz 
kető  fejjel, reszkető  kézzel fogják 
meg a szerelmesek a reszket ő  fe-
jüket a tenyerükbe, és nézik (becé-
zőn) imádatosan." (57-59.) A meg-
valósult vers, a Szerelmesek — bár-
mely Kosztolányi-gyűjteményben el-
olvasható — éppen azt adja hozzá, 
azt oltja bele a vázlatba, amit ől iga-
zi Kosztolányi-vers lesz a csíra: a 
reszketés okát: a veszend őséget. 

Az összehasonlításra kínálkozó 
példák közül még egyet szeretnénk 
idézni. Ezt azért, hogy kitessék: a 
költő  teljesebb embersége még ak-
kor is nagymérvű  átalakítást kí-
ván, ha a csíra látszólag alig kü-
lönbözik a végső  formától. 

Ha meghalok, jó mélyre ássatok, 
de szebbnek, jobbnak lássatok, 
és nékem megbocsássatok. 

(64.) 

KÖNYÖRGÉS 
AZ ITTMARADÓKHOZ 

Ha meghalok majd, mélyre ássatok, 
gyarló valómban meg ne lássatok, 
ködként inogjon elt űnt társatok 
s nekem, szegénynek, 

[megbocsássatok. 

(127.) 

Az előzmény szinte azt kéri, amit 
a végső  vers, de — irigyen. A Kö-
nyörgés ... imaszerű, bevallja a 
gyarlóságot, tehát bűnbánata miatt 
kér megbocsátást. Ám így sem val-
lásos alázattal, az imádkozóval csak 
az őszinteségben azonos, különben 
olyan, mint a többi ember: „tár-
satok". A harmadik sor beiktatá-
sával a parancsolómód ragrímei kö-
zé iktat egy névszós rímet,, s ezzel 
nemcsak üdébbé teszi a négyszeres 
összezengést, hanem — ahogyan a 
Halotti beszédben — meséssé is 
finomítja a búcsúzó halál utáni 
alakját. 

A novellaötletek sokasága — saj-
nos — nem kínál hasonló tanulsá-
gokat. Mert ha a napló ennyit rög-
zít: „Csunya-lány. Egyszer a vona-
ton éjjel megcsókolja Estit" (21.), 
ez azt, aki ismeri az Esti-novellák 
harmadik fejezetét, erre emlékezte-
ti. De ha ezt olvašsuk szintén novel-
laötletként: „Cseléd nem szeret egy 
grófot" (22.), akkor képzelhetünk 
akármit. 

Novella- és regényötletei, ha rész-
letesebbek; meg-meglendítik az em-
ber képzeletét. Egy játékos termé-
szetű  író kísérletet is tehetne kidol-
gozásukra. Értelmük azonban ma 
már — sajnos — nem a bennük rej-
lő  művészi lehetőség, hanem az, 
hogy az írót milyen témák foglal-
koztatták, milyen műfajok vonzot-
ták. 

A sok-sok ötlet, terv és csíra a 
műfajviszonyok szempontjából arra 
vall, hogy a harmincas évek meg-
valósult terveitől a csírában marad 
tak csak abban különböznek, hogy 
a regény tervét nagyon szívósan 
őrizte és a hozzá szükséges anyagot 
folyamatosan gyűjtötte. Ennek so-
rán életrajza és családja történeté 
nek fontos eseményeit ismét szám-
ba vette. Novellisztikájában új súly-
pont képződését sejtetik az utcalá-
nyokról szóló följegyzések. Sorsuk 
s beszédjük egyaránt érdekelte. 
Elődjük, Kismariska is folyton eszé-
be jut. Érdekes, hogy a cselédek 
élete iránt az Édes Anna után is 
állandó érdeklődést tanúsított. Fi-
gyelte a nemzetiségi sorba került 
magyarság helyzetét. Ludasi vendé-
geskedése során több följegyzést ké-
szített errő l. 

Műfajai között még a tervekben 
is olyan az arány, mint a valóság-
ban. Drámákat. is tervez, mint ko- 
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rábban. Egyet például a szül ők és 
gyermekek konfliktusáról, melyben 
az előbbiek komédiás stílusa idege-
nítené el az utóbbiakat. Játékot ter-
vez Háry Jánosról, s tudjuk, ez sem 
volt futó ötlet, szüleihez írt levelei-
ben is beszél róla. 

Túl a tervek és ötletek poétikai 
tanulságain, az is igaz, amit Kele-
véz Ágnes ír róluk: egy ereje teljé-
ben levő  alkotószellem állandó ké 
szenlétének, nyitottságának doku-
mentuma ez a könyv. Még a kórház-
ban, halálos betegségének tudatá-
ban is olyan éberen figyelte a kör-
nyezetét, minden ápolónő t külön-
külön, mint akinek ez a figyelem az 
életénél is fontosabb. Bizonyára 
érezte: fontosabb is abban az érte-
lemben, hogy addig él igazán, amíg 
ámulni tud a világon. 

Az a termékenység, melyet pályá-
ja során tanúsított, a harmincas 
évek elején csak fokozódott, s egy-
re több remekművet termett. Ez a 
termékenység, a beérett nagy tehet-
ség alkotóizgalma, mint egy hatal-
mas üzem, pontosabban szólva, mint 
egy táplálékra szorult nagy étvágyú 
szervezet, egyre több nyersanyagot  

kívánt. Ezek begyűjtését és fölhal-
mozását már nem bízhatta az emlé-
kezetre. Ezért, els ősorban ezért kel-
lett ez a napló. Ez magyarázza, hogy 
az ötlet, a gondolat, a terv összeha-
sonlíthatatlanul több benne, mint az 
intimitás. Amit Karinthynér ől vagy 
más ismerőseiről följegyez, barátai-
nak körében nem is lehetett titok. 
Nem is a titok érdekli, hanem a 
különös az, ami egy műben helyze-
tet, gondolkodást, mentalitást tehet 
érzékelhetővé. Ezt a föltevést tá-
masztja alá az a tény is, hogy az 
irodalompolitikai eseményekre is 
csak elvétve reflektál, pedig ekko-
riban nagyon is jelen van az iro-
dalmi életben. Ezért sem számíthat 
ez a napló a céhen kívüliek érdek-
lődésére, s lehet izgalmas olvasmá-
nya a szakembernek. 

S nem is zárhatom le ezt a bí-
rálatot másképpen, mint annak is-
mételt hangsúlyozásával, hogy a 
Schelken Pálma és a Pet őfi Irodal-
mi Múzeum által végzett munka 
olyan érték, mely bizonyára beépül 
a Kosztolányi-irodalomba, s ott min-
den fontos eleme elnyerheti értel-
mét. 

DÉR Zoltán 

A NAGY ÉLETM Ű  KÉRDÉSEI 

Fülep Lajos emlékkönyv. Cikkek, tanulmányok Fülep Lajos életér ől és 
munkásságáról. 
Magvető, Budapest, 1985. 

Fülep Lajos születésének századik 
évfordulójára jelent meg ez a for-
májában nemesen egyszerű , de tar-
talmában gazdag és a kérdések se-
regét felvető  könyv. 

A nagy alkotók esetében a cen-
tenárium lehetőséget nyújt arra, 
hogy viszonylag teljes képet adjon 
egy megtett út . jellegéről és ered-
ményeiről. Ilyenkar tisztán látjuk 
már nemcsak a megtett utat, ha-
nem ennek eredményeit, az ered-
mények hatását és felmérhet ő  je-
lentőségét is. 

Fülep Lajos esetében a száza-
dik év sem hozta meg a viszonyla-
gos felmérések lehet őségét. Életmű- 

ve még mindig csak részben isme-
retes. A legfontosabb monográfiák, 
tanulmányok és műhely jellegű  mű-
vek még mindig kiadatlanok. Ezek-
nek a terjedelme jó néhány vaskos 
kötetet tesz ki. 

Fülep életművének a megértése 
és felmérése még mindig sok nyi-
tott• kérdést és. egyértelm űen meg 
nem válaszolható problémát jelent. 
Ennek a hatalmas életműnek szám-
talan rendhagyó jellegű  különössé-
ge és fájdalmas paradoxina van. 

Próbáljuk e kérdést megközelí-
teni néhány életrajzi ténnyel.. 	• 

• Fülep már nagyon fiatalon be-
bizonyítja kiváló tehetségét, hatal- 
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mastudását, kritikai és m űvészi 
érzékenységét. Az egyetem tanárai 
a legnagyobb elismeréssel beszél-
nek róla. Alexander Bernát, a kor 
vezető  filozófusa, a budapesti egye-
tem tanszékvezető  tanára és az Aka-
démia gondozásában megjelen ő  Fi-
lozófiai írók tárának szerkesztője 
őt bízta meg, hogy állítson össze 
egy Nietzsche-kötetet és írjon hozzá 
bevezető  tanulmányt. A 25 éves Fülep 
Lajos lefordítja Nietzsche A tragédia 
születése című  művét és egy 150 ol-
dalas tanulmányt ír Nietzsche mun-
kásságáról. 

Első  könyvét egyöntetű  elisme-
réssel fogadja a kritika. A méltatók 
közt van tanára és atyai jóbarátja, 
Alexander Bernát, továbbá Lukács 
György, Fogarasi Béla, Nagy József, 
Kósa Miklós. 
' A következő  évben, 1911-ben meg-

indítja a Szellem című  folyóiratot, 
amelyet Firenzéből szerkeszt. A kri-
tika azóta is úgy tartja számon, 
mint e kor legkiválóbb filozófiai fo-
lyóiratát. Ma már nem tudjuk elég-
gé sajnáilni azt a szomorú tényt, 
hogy anyagi okokból megsz űnt a 
második szám után. 

Fülep következő  könyve az olasz 
reneszánsz nagy íróiról szóló ta-
nulmánykötet lett volna. A kézira-
tot nyomdába is küldte az Athenae-
um kiadó 1916 nyarán, de • a kisze-
dett szöveg végül is nem jelent 
meg. Az első- világháború éveiben 
készült el Fülep nagy jelent őségű  
munkája, a Magyar művészet, amely 
a Nyugat című  folyóiratban jelent 
meg 1918-bar és .1922-ben, könyv 
alakban pedig 1923-ban. 

Ezekben az években írja meg 
két másik kéziratban levő  monográ-
fiáját a misztikusakról és Assisi 
Szent Ferencről. 

Fűlép Lajos 1919 őszén — a 
többi kortárstól eltérően —vidék-
re vonul és református papként él 
több kisebb helyen; legtovább. Pécs 
közelében, a zengővárkonyi kis plé-
bánián. 

Amikor ifjúkori barátja, Nagy 
József, a pécsi egyetem filozófia-
tanára rehabilitálja, Fülep előadá-
sokat tant a művészetelmélet és mű-
vészettörténet tárgyköréb ől. Fülep 
1930-tól kezdve hozzálát, hogy ki-
dolgozza művészetelméletét, amely 
egyetemi előadásainak az alapja 
lesz majd. 

könyv jegyzeteiben F. Csapák 
Dóra azt írja, hogy e művészetel-
mélet háború előtt elkészült első  
változata 340 oldalas mű  lett. De 
Fülep a háború utáni években át 
akarja dolgozni és mintegy 6000 ol-
dalnyi jegyzetet, vázlatot, idézetet 
és emlékeztető  feljegyzést készít a 
megírandó műhöz. Néháaiy héttel a 
halála előtt még azt mondja F. 
Csanák Dórának, évekre lesz szük-
sége ahhoz, hogy e jegyzet- és váz-
latanyagot végső  formába öntse. 

Amikor 1970 őszén Fiülep várat-
lanul meghal, a nagy mű  befejezé-
sének és végső  elrendezésének a fá-
zisában távozik. A folyóiratokban 
és lapokban megjelent műveit, a 
fiatalkorában kiadott két könyvét 
csak a beavatott szakembérelc kö-
re ismeri. 

Mögötte egy több mint hat év-
tizedes termékeny életút van, de 
ennek az éle-látnak az eredményei 
ismeretlenek. A kisebb rész a fo-
lyóiratok és lapok hasábjain lap-
pang, a nagyobbik pedig a még 
bizonytalanabb sorsát várja: De a 
tanítványok unszolására Fülep még-
is engedélyt ad a Magyar művészet 
című  könyvének és • a hozzá kap-
csolódó tanulmányoknak a kiadásá-
ra. A készülő  könyvhöz 1970 ja• 
nuárjában megírja az előszót is. 

Ez volt ' tehát a helyzet Fülep 
Lajos halálának -évében. Az azóta 
eltelt másfél évtizedben végre meg-
jelenhettek először a még általa 
sajtó alá rendezett tanulmányok a 
magyar művészetről és később az 
életmű  folyóiratokban és újságok-
ban közölt részének csaknem tel-
jes anyaga. Az 1919-ig írott művek 
két kötete 1974-ben, a befejez ő , har-
madik kötet pedig 1976-ban vált 
hozzáférhetővé. 

három kötet megjelenése után 
és a készülő  további új kötetek 
publikálása előtt jelenik meg te-
hát ez •az emlékkönyv, hogy újra 
felidézze ennek a fordulatokban, ne-
hézségekben és ellentmondásokban 
gazdag életnek az eredményeit, ál-
lomásait és egyben feltárja a még 
válaszra ,váró kérdéseket is. 

Az utóbbi években megjelent Fü-
lep-szakirodalom már jelezte és rész-
ben kornkretizáitá is, hogy milyen 
méretű  a hagyaték és mit várha-
tunk a következ ő  években. 

De az adatoknál és a jelzett mű-
veknél is fontosabb számunkra az 
a néhány nyugtalanító és véglege- 
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sen egyelőre meg nem válaszolha-
tó kérdés, hogy ez a hatalmas élet-
mű  és különös életút miért lett épp 
ilyen és mivel magyarázhatjuk azt, 
hogy a külső  akadályokat és ne-
hézségeket Fülep Lajos miért tol-
dotta meg a maga tragikus elzár-
kózásával, önkínzó makacsságával 
és magára kényszerített hallgatás-
korszakaival is. A Fülepikötetek vé-
gén közölt bibliográfia pontosan és 
részletesen feltünteti a megjelent 
írások helyét és pontos adatait. Eb-
ből kiderül az is, hogy a 'háború 
előtt is és után is. voltak hosszú 
időszakok, amikor semmilyen írást 
nem adott közre. Ilyen időszakok 
voltak 1935 és 1943, 1957 és 1961, 
továbbá 1964 és 1968 közt. 
• Az életrajz egyik legfájóbb kér-

dése Fülep Lajos tudatosan válasz-
tott belső  emigrációja. 

Szigora és önkínzó elégedetlen-
sége arra utal, hogy némi örömet 
talált, mélyebb értelmet látott eb-
ben az önsanyargatásban.. Bár mé-
lyen megszenvedte ezt a száműze-
tést és belső  emigrációt, makacsul 
és dacosan mindvégig kitartott mel-
lette. Tette ezt akkor is, amikor 
egykori barátai és tanítványai az 
emigráció éveiben világhír ű  tudósok 
és elismert teoretikusok lettek a 
maguk területén. 

Hiszen ma már tudjuk, . hogy 
azok a magyar tudósok, akik az 
emigráció útját választották, a két 
világháború közötti időszakban és 
később megérdemelt nemzetközi 
hírnevet vívtak ki maguknak és épp 
ezzel méltónak bizonyultak meste-
rlik, ,Fülep Lajos példájához. Ez te-
hát ina ismert tény. Mégis mind-
uiatalan feltesszük a kérdést, hogy 
miért választotta Fülep Lajos a bel-
ső  emigrációt és hallgatást, amikor 
az európai tudományos élet az ő  
számára is mindent megadhatott 
volna éppen úgy, ahogyan egykori 
barátai és tanítványai 'számára. 
Mert Polányi Károly, Maainheim Ká-
roly, Hauser Arnold, Tolnai Károly, 
Antal Frigyes, Wilde János, Szilasi 
Vilmos, és Révész Géza Nyugat-Eu-
rópában csinált magának nagy kar-
riert. Akik a Szovjetunióba távoz-
tak, azok is komoly tudományos 
eredményeket értek el. Lukács 
György, Fogarasi Béla, Varga Jenő , 
M:ácza János, Balázs Béla szintén 
katedrát kapott, műveket írt és 
adott ki akkor, mikor Fülep Lajos 
kispap volt a dunántúli .falvakban.. 

Az emlékkönyv bő  válogatást ad 
a Fülep,  Lajos tevékenységét és éle-
tét bemutató írásokból. Ezek nyo-
mán kibontakozik előttünk Fülep 
alakja. Látjuk pedagógiai tevékeny-
ségét, tudományalkotó és szervező  
munkásságát és mindenékel őtt azt 
a tudóst, aki prófétai küldetésélcen 
a legmagasabb mércével méri a ma-
ga korát és a kortársak • feladatát. 
De ugyanakkor önmagához is kímé-
letlenül szigorú, is ebben az igényes-
ségben nem ismer megalkuvást vasry 
félmegoldást. Épp ez az önmagával 
szemben is szigorú és kíméletlen 
következetessége adja meg a legen-
dás dicsfényt alakja körül. Egyben 
ez hangolja ellene a kevésbé igé-
nyes mércével mérő  és dolgozó kor-
társak seregét. 

A háború utáni korszakban csak 
Lukács György tekintélye és mosz-
,szire kisugárzó hatása volt hozzá 
hasonló. De amíg Lukács György 
termékeny alkotó volt és sorra ki 
is adta régi és újabb műveit, ad-
dig Fülep Lajos csak a kisebb-na-
gyobb tanulmányok időnkénti köz-
readója maradt. 

Nemcsak a megírt és egyre gyé-
rebben megjelenő  műveivel hatott, 
hanem a kimondott szó szuggesztív 
erejével és feltétlen, erkölcsi példá-
jával Fis. Aki megismerte és hallotta. 
beszélni az hihetett neaki. Minden 
egyes szava és kijelentése mögött 
ott állt egész életével. 

Ez a példa olyan legendává lett, 
amelynek szilárd életrajzi tények 
adták meg a szerkezetét és alapját. 
Hogy ez így van, azt a halála ..után 
megjelent három vaskos kötet er-
kölcsi és eszmei súlya bizonyítja. 
Nem kétséges, hogy a maga korá-
nak egyik legkiválóbb gondolkodó 
művésze, pedagógusa, tudományala-
kító és szervez ő  egyénisége volt. 

De a megjelent és a kiadásra 
előkészített művekkel együtt tovább 
növekedett a Fülep-kérdések, a vá-
laszra váró problémák száma is. 
Ezúttal is bebizonyosodott, hogy a 
nagy alkotók élete épp azért nagy, 
mert a nagy teljesítmények bels ő  
lényegét és rendszerét mélyen át-
hatja •a fájdalmas ellentmondások, 
a megoldhatatlan ikérdések és para-
doxonok sora. 

A művészi alkotás lényegéig ha-
tolt kutatásai során, miközben a 
legművészietlenebb sors jutott neki 
osztályrészül. A legnagyobb képessé- 
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gek és távlatok mellett is az aka-
dályok és nehézségek seregével kel-
lett megküzdenie. 

Próbáljuk vázlatosan felvázolni 
ennek az életútnak és életm űnek a 
jellegét és kialakulását. 

Fülep életművét a legnagyobb in-
tenzitású és sokoldalú tudás és te-
hetség jellemzi. A kritikai szemlé-
let célratörő  logikája, a világos és 
gyémántkemény logikai elemzés. A 
képzelet ragyogó művészi fénye. A 
nyelv pontos és funkcionális kibon-
takozása. A kritika és önkritika egy-
mást feltételező  és szervesen mű-
ködő  összhangja. 

De ennek a ragyogó eszmei és 
erkölcsi képességnek negatív olda-
la is van. Ez a kritikai pátosz né-
ha befele fordul és gátolja, akadá-
lyozza a végső  kialakulást. 

Az elkészült művek nehezen je-
lennek meg. A készülő  művek mind-
untalan megtorpannak, mindig 
újabb és újabb kritikai kifogások, 
új ötletek és új szempontok me-
rülnek fel. A tökéletességre  törek-
vő  igény így lesz a végső  kialaku-
lás gátlója. 

Fülep csak a kialakuló, a szület ő  
műveihez viszonyul úgy, mint sa-
ját belső  tulajdonához, belső  éle-
téhez. Az, ami megjelent és így el-
távolodott tőle, érdektelenné vált 
számára. Ezért Fis halogatja és csak 
élete végén engedélyezi régi m űvei-
nek újrakiadását. Amikor pedig az 
új műveken dolgozik, azért halo-
gatja a végső  megformálást, mert  

talán öntudatlanul is azt érzi, hogy 
a végső  forma és a megjelenés el-
távolítja tőle azokat. Mert ami 
megvalósul, az egyúttal elveszett ér-
ték i's számunkra. (Minden fest ő  
ismeri azt a fájó érzést, amikor 
• a képei mások tulajdonába men-
nek át.) 

A Fülep4kérdés, a Fülep-jelenség 
még sokáig lesz izgalmas és kér-
déseket provokáló témája a magyar 
kultúrának. Hogyan lehet az, hogy 
a magyar kultúra e legcsodálato-
sabb képességű  művész-filozófusá-
nak ilyen sorsa volt? 

. Milyen belső  válságokat ébresz-
tő  és fenntartó értelme volt az 
Đrökös halogatásoknak, önfékezések-
nek; önkritikai gátlásoknak az élet és 
az alkotás folyamatában? Mert mi-
közben Fülep értünk élt és nekünk 
alkotott, . egyben önmaga ellen iás 
cselekedett. 

Fülep Lajos életműve olyan sok 
nyugtalanító kérdést és fájdalmas 
paradoxont tartalmaz, hogy bizo-
nyára hosszú évtizedekig nem ka-
punk rájuk megnyugtató 'válasDt.• 
Épp ezáltal válik a magyar kultú-
ra kínzó és önkínzó tudatává. 

A születés fájdalma és öröme 
egyazon forrásból táplálkozik. Ami 
van, így lesz számunkra a felki-
áltás öröme és a kérdés keser ű  ki-
csennése is. Sokáig kell vívódni és 
birkózni a nagy életművekkel. A 
nagy élményekért hegyeket kell 
mászni. De így kell, mert csak így 
érdemes. 

DÉSI ÁBEL 

A SZERETET LEHETŐSÉGEI 

ILLÉS ENDRE: Méhrajzás. 
Magvető, Budapest, 1985. 

Pontosabb, kifejezőbb lett volna 
Illés Endre elbeszéléseiről szólva 
címként az általa összeállított kö-
tet utolsó írásának címét választa-
ni: ,{Az idő  csapdái". Ezek a .sajá-
tos szempont szerint egybegy űjtött 
írások ugyanis szinte kivétel nélkül 
„csapda-helyzet"-ről szólnak. A no-
vellák férfi és nő  kapcsolatát elem- 

zik, ábrázolják. ,Ezek azonban 
megint csak suta, pontatlan sza-
vak, hiszen Illés 'Endre ábrázolás-
módjáról és stiláris megjelenít ő  
erejéről szólni igen nehéz, mert szö-
vegeiben nemcsak egy eseménysor 
ás reflexív elem rejlik, hanem egy 
már-már szinte verssorokban meg-
szólaló, a világot magához lényogí- 
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tő  költőiség is, mely annyira jel-
lemzi e kitűnő  író egész életművét, 
esszéit éppen úgy, mint elbeszélé-
seit. 

Életének, íróvá levésének bizo-
nyára döntő  pillanata volt, amikor 
hirtelen mozdulattal tűzbe vetette 
addigi novelláit, s merőben új utat 
kezdett, csatlakozva a Nyugathoz 
és Babitshoz, rátalálva olyan téma-
körre, a magyar irodalomban addig 
alig-alig hangot kapott világra, 
melyről híradások is alig születtek. 
Még nem történt kísérlet arra, hogy 
felmérjük Illés Endre világának 
szociológiai összetevőit, annál iz-
galm:asahbb hát azt nyomoznunk, 
mivel gazdagította e kitűnő  író a 
városi irodalomnak azt a vonula-
tát, melyet például Koszttalányi De-
zső  és Márai Sándor nevével jelöl-
hetünk. 

Bár a Méhrajzás elbeszélései a 
válogatás szempontjának engedve a 
férfi és női princípium összeütkö-
zését, egymást kiegészít ő, gazdagító 
Voltát mutatják be, e körben is fel-
figyelhetünk arra, hogy Illés Endre 
hősei rendszerint entellektüelek, s 
mint ilyenek, ugyancsak majdnem 
mindig gyökértelenek és tragikus 
hangoltságúak. Ez utóbbi rnagyará 
zata alighanem a magyar társada-
lom életében, fejlődésének furcsa 
paradoxonában rejlik. A két világ-
háború között volt, s mint a fertő-
zés az egészséges testben, egyre ter-
jedt a középosztály, melynek mes-
terséges „mítoszát" teremtette a 
kor művelődési politikája, abban 
a naiv hiedelemben, hogy a konzer-
vativizmust eszményül állító ural-
kodó osztály benne lelheti táma-
szát, államvezetési módszereinek 
igazolását. Az a szűk entellektüel 
réteg, mely valóban polgári szem-
léletet hordozott, valóban európai 
műveltséggel rendelkezett, ugyan-
úgy, mint a század kezdetén, ismét 
ellenzékbe kényszerült. önmaga 
identitását kellett keresnie, s ebb ől 
adódott világszemléletének .és az 
értékekkel kapcsolatban kialakított 
tudatának tragikus motívuma. Ihlés 
Endre hősei pontosan tudják, ho-
gyan szól egy Ravel-futam, mit jel-
képez a Varázsfuvola egy dallama, 
de e tudásuk mégsem menteseti 
őket a drámai hangoltságtól, . mert 
önmagukkal, helyükkel és szerepük-
kel még sincsenek tisztában. Lázas, 
fogékony hősöket ábrázol, akikből  

többnyire hiányzik az egységes, har-
monikus életvitel képessége, izgé-
konyan, túlfeszített energiákkal ke-
resik életük igazi, megőrző  és gyö-
kereket adó értékeit, de azokat a 
legritkább esetben sikerül meglel-
niük. A hősök megteremtője, az író, 
pontosan ismeri alakjainak termé-
szetét és tragédiáját, s tudatosan 
kerül minden nosztalgiát, amikor 
vergődésüket ábrázolja. Józan hely-
zetértékelés ez, melyet mégis sike-
rül átlényegítenie, amikor újra meg 
újra azt bizonyítja, hogy az esett 
életekben és sorsokban is ott rejlik 
a „csoda" eshetősége, mindenki ki-
léphetne az idő  „csapdái"-bóil, ha a 
féltékeny• és ellenséges történelem 
megengedné. A nagyobb erő  azon-
ban elbuktatja az egyéni akarato-
kat, melyeknek széthullása annál 
tragikusabb, mennél tisztábban lát-
ják és érzik át az igazi életértékek 
példaadó, átlény:egítő  voltát. 

A kötet két kulcsfontosságú el-
beszéléssora az 1942-ben befejezett 
Zsuzsa és az 1947-ben bevégzett 
Viola.. Látszólag azonos mindkettő  
alapsémája: elrontott, nagy emberi 
lehetőségeket sej tető  kapcsolat kiü-
resedéséről, elhamvadásáról szól-
nak. Az ábrázolásmód, a bennük 
rejlő  költőiség természete azonban 
alapvető  különbéget jelez. A Zsu-
zsa-novellákban érezhető  a megér-
tés, a Szeretet, a Viola inkább az 
ítélkezés gesztusával idézi a múl-
tat, „a visszatekintő  örvény".t. Az 
első  az egyidejűség természetes és 
tudatosan vállalt azonosulásának 
elemeit hordozza, a másik visszate-
kintő  pozícióból formái egyértelmű , 
kemény ítéletet. Zsuzsa elbukása 
törvényszerű, nemcsak a saját jel-
lemében hordja a romboló mérget, 
hanem a kor is azt kínálja neki 
gyógyszerül. Viola azonban minde-
nestől a maga bűnének áldozata, az 
ő  kora már nyitott, különböző  ma-
gatartáslehetőségeket kínál, melye-
ket azonban ő  makacsul elutasít. 
Nem érdemel, nem is kap bűnbo-
csánatot. 

A „feloldozás" is központi eleme 
Illés Endre elbeszéléseinek. Ezt 
nem lehet kiérdemelni az „elégté-
tel" elvégzésével, ki-ki sorsában és 
tetteiben hordozza a bocsánat lehe-
tőségét, esélyét. Ezek a h ősök azon-
ban többnyire elbuknak á megmére-
tésnél. Nem azért, mert  bűnre te-
remtettek!. Nem, mert gondolkodá-
sukat és a világgal kialakított kap- 

96 



csolataikat átjárja a romboló mé-
reg! Vétkük természete egyszer űen 
kiismerhető : kevesebbet akarnak, 
mint emberi lehetőségeik természe-
te megengedné. Közhelyekbe kövül-
nek, „langyosak lesznek. Ez jelle-
niiiknek az a hajszálvékony, szabad 
szeanrnel alig kivehető  hibája, mely 
aztán a repedést egyre növeli, míg-
nem bekövetkezik a leleplezés kese-
rű, torkot szorító pillanata. Ala-
csonyabbra helyezik a. lécet, mint 
a lehetőségük, kiismerhetően köny-
nyen áthatolhatáari alakítják ki a 
léttel való kapcsolatukat, rábízzák 
magukat az eseményekre, s abban 
a pillanatban kicsúszik kezükb ől az 
irányítás, a korrekció lehetősége, 
esélye. Lelepleződnek, sorsuk azon-
ban sosem katartikus. 

Sokunknak beletört a bicskája 
Illés Endre stílusának elemzésébe. 
Könnyű  arra a világirodalomból is 
analógiákat kínáló tényre hivatkoz-
ni, hogy a huszadik században meg-
figyelhető  a próza és a líra egy-
máshoz közeledése. Ezekben az el-
beszélésekben azonban ennél lénye-
gesen többről van szó, aminek meg-
fejtése alighanem külön stíluselem-
zést igényelne. Megfigyelhet ő, s a 
költői alkotásmód természetével 
azonos, ahogy Illés Endre képeit 
teremti. Ezek a képek rendszerint 
már :a kezdet. kezdetén szimbólum-
értékűek: bennük nemcsak a pil-
lanat, az egyidej űség érhető  tetten, 
hanem a létnek, embernek ember-
hez való kapcsolatának minősége is. 

S ugyanilyen fontosak, jellemzőek 
Illés Endre jelzői. Annak idején a 
magyar leíró nyelvtan ismerte és 
használta ezt a kategóriát is: „köl-
tői" jelző , mára mindenestől a po-
étika tartományába húzódott vissza. 
Pedig ezekben a novellákban való-
ban költői jelzők sorakoznak, ame- 
lyek nemcsak új dimenzióba állít-
ják a valóságról való ismereteinket, 
hanem, arra is nevelnek, hogy a va-
lóságról való képünket Újra meg 
újra korrigálhassuk, felismerve az 
annak természetében rejlő  kiismer-
hetetlen gazdagságot, szépséget és 
nagyszerűséget. 

Kosztolányi elkötelezett nevel ő  
volt, aki feladatának és hivatásá-
naktudta és élte meg a magyar 
nyelv ügyének ápolását és védelmét. 
Illés Endre azzal védi, óvja és gaz-
dagítja a nyelvet, ahogy ír. Stí-
lusában kétségtelenül annak a nagy 
esszéíró nemzedéknek egyik egyen-
jogú magja; mely a harmincas évek 
fordulóján án teremtette meg a stí-
lusnak egy képlékeny, az addigi-
nál érzékenyebb formáját. Szemlé-
letében azonban nem mondható ro-
konuknak_ hiszen tájékozódásából 
hiányzik minden bizonytalanság. 
Egész életműve nagyon. tudatos 
szándék szülötte, amelyben egybe-
játszik a művészi alkotó fantázia 
és a világképteremtés igénye. Ezek-
nek magas rendű  megvalósulását 
üdvözölhetjük a Méhrajzás régebbi 
és újabb elbeszéléseiben is. 

RÓNAY LÁSZLÓ 

MEGKÉSETT VALLOMÁS 

SAFFER PÁL: Politúros fedelű  könyv. 
Forum, Újvidék 1984. 

Az írók többsége erősen kötődik 
életének egy meghatározott korsza-
kából eredő  élményanyagához és 
alkotói tevékenysége folyamán min-
dig ebből az éltető  élményanyag-
ból táplálkozik. Az értékbeli kü-
lönbség egyes írók között többek 
között abból a képességb ől szár-
mazik, hogy milyen művészi szin- 

ten, milyen eszközökkel tudnak be-
számolni arról, ami írásra készteti 
őket. E sorok írója nem ismeri Saf-
fer Pál korábbi munkáit (ezért bo-
csásson meg neki a szerző), de a 
Politúros fedelű  könyv című  elbe-
széléskötet alapján úgy Véli, hogy 
Saffernek is megvan a maga ere-
dendő  élményanyaga: a háború alat- 
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ti ellenállás és a háborút követ ő  
átmeneti időszak a maga ellentmon-
dásaival, spontán lelkesedésével és 
túlzásaival. Mintha megállt volna az 
idő  számára, ott rekedt abban a 
korban. 

A nyitóírás kulcsként szolgálhat 
írói habitusának megértéséhez. Egy, 
úgy rémlik, magára maradt ember 
fordul vergődve az olvasóhoz. 'Va-
lamikor ujjal mutattak rá és egye-
sek ki is mondták: bűnös. Még őt 
is, és még ma is, kétségek gyötrik: 
vajon elítélése jogos volt-e? Közben 
az idő  tovább haladt, csak ő  kép-
telen szabadulni kétségeitől, meg-
maradtak' emlékei, amelyeket im-
már nincs kinek elmondania. Az-
tán megtudja: egyik vádlójának fia 
meghalt. Ez a körülmény bírja rá 
talán arra, hogy lejegyezze kímé-
letlenül mardosó emlékeit és ezzel 
mintegy kitörjön magányából, igaz-
ságot szolgáltasson önmagának, ko-
rának. Ez az írás rövid és feszes, 
mély és kiolthatatlan érzelmekről 
tanúskodik, a kétség és a legbelül 
érzett sértettség szülte. Vehetjük 
úgy, hogy önéletrajzi vallomás ez? 
Több annál: kísérlet az individuális 
általánossá való áttranszformálásá-
ra, valamilyenfajta írásterápia, te-
hertől valő  szabadulás. Ugyanaltkor 
bátortalan és elkésett lépés a jelen 
irányába. 

Mert már az első  elbeszélés, a 
Menekülés, jelenünkben játszódik le, 
hőse egy átlagos munkásasszony, 
az ő  napja és azon túl életének 
alakulása bontakozik ki előttünk. 
Az asszony életének központjában 
a munka áll. Törődne kell család-
jával, férjével, aki szintén sokat 
dolgozik, anyjával, munkahelyén 
még társadalmi tevékenységet is el-
várnak tőle, mert dolgos és ész-
revételei javarészt helytállóak. Ott-
hon gyakran „szórakoztatja" a 
szomszédos álmodozó vénlány, aki 
gondolatban menekül a számára él-
ménytelen valóság elől. De valójá-
ban menekülés a főhős élete is. 
Hiszen a mindennapi robot számára 
talán nem más, mint elmerülés a 
pillanatnyi kisebb gondok tengeré-
be, hogy ne kelljen gondolnia a 
lényeges kérdésekre, életének értel-
mére. A realista és szomorkás hang-
vételű  Írás alig több egy ügyesen 
megírt tárcánál, nyelvezete arány-
lag szegényes, sőt: egyhangú, de 
tagadhatatlan, hogy a főhősben so-
kan magukra ismerhetnek. 

De már a következő  novellában 
a szerző  visszakanyarodik abba az 
időbe, amelyb ől éltető  és egyben őt 
éltető  élményanyaga származik. A 
Politúros fedelű  könyv egyrészt egy 
derűlátó ifjúkommunista alakjának 
felidézése, másrészt nosztalgikus 
visszaemlékezés a szerző  talán el-
ső  írásainak keletkezési körülmé-
nyeire. Saffer nem esik abba a hi-
bába, hogy eszményítsen, bár hősei 
némileg konstruáltak, • gyakran jel-
szavakban és aranyigazságokban be- 
szélnek és gondolkodnak. Újra 
meggyőződhetünk, hogy önéletrajzi 
írásról van szó, hiszen a szerz ő  
megjegyzi: „Így történt. De az is 
lehet, hogy nem egészen így volt. 
Negyven év távlatából össze is za-
varodhat a dolgok sorrendje és el-
mosódhatnak a részletek.. A poli-
túros fedelű  kis könyvet azonban 
még mindig őrzöm." 

A Hazafelé című  elbeszélés a kö-
tet legterjedelmesebb írása és a 
háború befejezésekor játszódik le. 
Az előbbi novella hőse(újra ma-
ga a szerző?) társaival igyekszik 
haza. Az író tárgyilagosan számol 
be élményeikről, a cselekmény las-
san hömpölyög, de alapjában véve 
dinamikus. Valahogy itt is sok a 
jelszó, a füzetekb ől szár-
mazó frázis, de spontán az a hit, 
amely a hősökből árad: a hit ab-
ban, hogy helyük otthon van a 
világháború után, olyan világ fog 
kibontakozni, amely őket igazolja. 

A kimondottan önéletrajzi ele-
meket tartalmazó írások mellett 
találhatunk olyanokat is, amelyek 
nincsenek közvetlen kapcsolatban a 
szerző  életével. Ezek közül kett ő  
érdemel figyelmet. A két említett 
elbeszélés (Meghívás, H űtlen föld) 
között . van némi hasonlatosság. 
Nemcsak azért, mert ugyanazon 
időben játszódnak le (közvetlenül 
a háború befejezése után), hanem 
témájuk közössége miatt is. A Meg-
hívás alap j ában véve kidolgozatlan 
lélekrajz, amely még igy is magá-
val képes ragadni az olvasót. A h ős 
egy faluról felkerült, tehetségesnek 
minősített káder, aki igen korán 
eljegyezte magát a haladó eszmék-
kel. Új munkaköre kimondottan hi-
vatalnoki jellegű, a begyűjtés fo-
lyamatáról kell nyilvántartást vezet-
nie és kimutatást végeznie. Meg 
van győződve munkája fontosságá-
ról, és mivel magányosan él, való-
sággal azonosul hivatalbeli tevé- 
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kenységével. Egy alkalommal egy 
beosztottjának házába kerül, termé-
szetesen hivatalos ügyben, és ott 
megcsapja az otthonosság látszóla-
gos vagy valós. melegsége. Rövid 
időn belül szigorú világképe (a for-
radalmi aszketizmus), amelynek 
központjában az Új társadalmi 
rendszer feltétlen támogatása áll, 
meginog, rájön: a terveken és tel-. 
jesítendő  feladatokon túl létezik 
még egy világ, a számok és gra-
fikonok mögött emberek állnak a 
maguk érzéseikkel. Elhatározza: 
felveszi a kapcsolatot az őt körül-
vevő  . világgal, teljesebb életet • fog 
élni. Míg a Meghívó a hatalom gya-
korlóját állítja központjába, addig 
a Hű tlen föld című  balladai hang-
vételű  elbeszélésben (talán a kötet 
legjobb írása ez) ugyanazt a kort 
más ember szemszögéb ő l igyekszik 
láttatni a szerző. A mű  hőse, Sajti 
Péter, egyszerű  földműves, aki a 
történelmi forgatagban keresi igaz-
ságát. Részt vett az októberi for-
radalomban, úgyhogy amikor ha-
zatért, gyanús egyénként tartották 
nyilván. Falujában magatartását és 
állásfoglalását a hatalommal szem-
ben mindig példamutatónak tamtot-
ták. A begyűjtés idején Sajti be-
csületesen bead mindent, hiszen ez-
zel azokat támogatja, akikkel egyet-
ért. De amikor a már nem létez őt 
is kérik tőle és egy jelentéktelen 
városi hivatalnok (lehetne — mond-
juk — a Meghívás hőse?) arcul üti, 
Sajti szakít ezzel a számára érthe-
tetlen világgál. A faluban azt m.e-
séltélt: „ ... másodszor is elment az 
igazságot keresni. Ebben benne volt 
az is, hogy aligha jön egyhamar 
vissza" — zárja le az elbeszélést 
Saffer. 

Még két mai történet található 
a kötetben. A Jegenyék alkonya egy 
öreg magányos házaspár életét 
mondja el röviden,. hol a férj, hol  

a feleség szemszögéb ől nézve szer: 
zünk tudomást a történtekr ől. A 
férj egyszerű  dolgozó, már rágóiba 
haladó nézeteket vallott, de for-
radalmi elkötelezettségéb ől nem 
igyekezett valamilyenfajta t őkét ko-
vácsolni pályafutásához. Félig-med-
dig csalódva visszavonult a közé-
letből és az évek sebesen elszálltak 
felette. A történet halálával zárul. 
A drámai mozzanatoktól mentes 
egyszerű  mesemondás kis emlékmű , 
amelyet a szerző  a közöttünk élő  
becsületes és hétköznapi emberek 
egyikének emelt. A Látogatás című  
elbeszélésben a láttatást egy kis-
lány tudatán keresztül igyekszik 
megvalósítani, de kevés sikerrel. A 
családi történet az idős emberek 
sorsával foglalkozik és szomorkás 
hangulatát az említett kislány de-
rűje sem tudja igazán feloldani. 

Saffer élményanyaga, mint már 
jeleztem, nem gazdag, bár mintha 
érdeklődési köre némileg tágulna, 
hiszen néhány írása a mában ját-
szódik le. Ezen a tematikai zárt-
ságon kívül a szerzőnek nehézségei 
vannak élményanyagának m űvészi 
megfogalmazásakor is. Valahogy túl-
ságosan is leegyszerűsítve láttatja 
a valóságot, egy-egy hőse valósággal 
papírfigura, bár moralizáló hajla- 
ma néha aránylag sikeres jellem-
rajzot - eredményez (például az em-
lített Meghívásban). Hősei gyakran 
csalódott emberek, akiket emberi 
méltóságukban sért meg az őket 
körülvevő  világ. Csalódott igazság-
keresők ők. Végeredményben a Po-
litúros fedelű  könyv nem jelent 
„irodalmi eseményt", de utal arra, 
hogy szerzője munkáival igyekszik 
még jobban megvilágítani egy im-
már lassanként feledésbe merül ő  
kor egyes jellemzőit és felfedeztet-
ni velünk azokat, valamint megis-
mertetni az utánunk jövőkkel ko-
runk ellentmondásait. 

VARGA ISTVÁN 
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KOCKÁZATMENTES VERSBESZÉD 

PAP JÓZSEF: Véraláfutás. 
Forum, Újvidék, 1984. 

A modern kornak egyre kevesebb 
érzéke, ideje, ereje marad a terme-
lőre összpontosítani, a modern kort 
— melyet leginkább a fogyasztói 
mentalitás fémjelez — mindenek-
előtt a termék foglalkoztatja, izgat-
ja, érdekli. Ezzel a termékközpontú 
általános fogyasztói mentalitással 
összhangban a műközpontú esztéti-
kai gondolkodás sem az alkotóra, 
hanem a műre figyel. Némelykor pe-
dig ezt olyannyira túlzásba viszi, 
hogy az embernek az az érzése, a 
termék, vagyis hát a műalkotás és 
a fogyasztó (a befogadó) szempont-
jából az alkotó az a kiküszöbölhe-
tetlen fölösleg, a valamiféle esztéti-
kán kívüli kötődésekkel és nyűgök-
kel megterhelt kényszerb ől elvise-
lendő  járulék, ami (és véletlenül 
sem aki) nélkül ez idáig sajnos még 
nem sikerült létrehozni az esztétiku-
mot. (De eljön majd az idő , ami-
kor komputerek írják a vegytiszta 
esztétikai értékekb ől, és csakis azok-
ból összeállított verseket, és akkor 
végleg befellegzik a költ őknek — 
dörzsölik máris talán nem épp in-
dokolatlanul markukat a kiköpött 
esztéták.) 

Mindezt pedig cs!aik azért mond-
tam el itt és most elöljáróban, hogy 
a kedves, de a beavatottak szerint 
sohasem eléggé tájékozott olvasó-
nak ismételten felhívjam figyelmét, 
esztétikai szempontból mennyire lé-
nyegtelen a költői szándék, célkitű-
zés, hitvallás, miegyéb. Követke-
zésképp az is, amit a költő  mond, 
esetleg csak mondani akar, akár 
verseiben, akár nyilatkozataiban. 
Mert ilyen, kérem szépen, talán 
nincs is, hogy majd épp ő, a költő  

eldadogja, elnyafogja nekünk, mit, 
hogyan és miért ... Egyáltalán, hogy 
is juthat eszébe egy költőnek, hogy 
akarjon valamit? Ennek kihámozá-
sa, mérlegelése, eldöntése az erre a 
feladatra különleges intézmények-
ben különlegesen képzett szakembe-
rek dolga (akik többsége vagy azt 
hitte, vagy ma is azt hiszi magáról, 
hogy ő  sokkal jobban tudna írni, 
mint az a szerencsétlen, nyomorult 
író, csak hát — felkészítettségénél 
és előkészítettségénél fogva — saj-
na, az ő  dolga a sokkal kellemetle-
nebb és felelősségteljesebb ítélke-
zés). 

Nos, ezek után már a legtájéko-
zatlanabbak számára is napnál vilá-
gosabbnak kell lennie, tisztán eszté-
tikai szempontból Mennyire perife-
rikus, lényegtelen, érdektelen, hogy 
1975-ben Pap József egy alkalmi in-
terjúban (akkor kapta meg második 
kötetéért másodszor a Híd-díjat) 
így nyilatkozott Hornyik Miklósnak: 
„Költészeteimnek talán éppen az a 
buktatója, hogy nem építettem fel 
egy különálló, szilárd tartományt, 
nem építettem fel egy szuverén, 
»költői« világot. Énnekem mindig 
meg kell mártóznom a mindenna-
pokban, ha el akarok jutni az egye-
temes érvényűhöz. Ami másoknak 
oly könnyen megy, šzámomra meg-
valósíthatatlan: nem tudok transz-
cendensen gondolkozni; nem tudok 
eleve »költőien« gondolkozni. Ver-
seim talán ezért heterogének, mert 
az egymástól elütő  mindennapokból 
röppenek fel." 

De természetesen a prózában el-
mondott vallomáshoz hasonlóan a 
versbe szedett gyónást se kellene 
túl komolyan venni: 

Az a gyanúm, hogy a távollal, a magassal, a méllyel, 
a tér méreteivel és érzékelhet ő  tárgyaival, 
megtapintható teremtményeivel 
szerettem volna felmérni 
az önmagába forduló látás lehetőségeit, 
nem pedig a minden pillanatban 
megszakadható idő  (az én időm) esetlegességével! 
Itt akadtam el. Ebben botlott el a mondatom. 

(Kórházi ágyban, kertben, csillagközökön) 
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Nos, meglehet, hogy a Pap-ver-
sek tisztán esztétikai értékelése
szempontjából valóban csöppet sem 
fontos, hogyan és mennyit kínlö-, 
dik a költő  a szavakkal, ha tetszik, 
a versbeszéddel, mire sikerül végre 
átlépnie azon a bizonyos költészeti 
standardot jelölő  küszöbön. Meg-
győződésem azonban, hogy a- legke-
vesebbet író és a leggyakrabban dí-
jazott költőnk versvilágának lénye-
géhez csak azon az úton juthatunk 
közelebb, amelyiknek egyik végén 
az esetében szinte sorsszer ű  alkal-
miság, mindennapiság, másik végén 
pedig az eleve kötelez ő, minden 
kényszernél er ősebb „költőien" gon-
dolkodás imperativusa helyezkedik 
el. E két pólus . között vívódik, mi 
több, vergődik gyakran Pap József 
költészete, melynek alapvető  hajtó-
ereje, hogy mindenáron költészetet 
kell csinálni a köznapi szürkeségb ől, 
a semmiből. 

Pap Józsefnek nincsenek nagy té-
mái, de még csak költői témái sin-
csenek valójában, hacsak magát a 
költészetet, a versírás kínjait, dil-
lemmáit nem tartjuk ilyennek. 
Egyébként ő  az egyik a köznapi-
sághoz leginkább tapadó, ragadó 
vajdasági magyar versel ő , aki szin-
te csak akkor ír, ha a hétköznapok 
valamely mozzanatát sikerül úgy-
mond a líra régióiba emelnie. A szé-
les sodrású belső  indulatokat és az 
elsöpró szenvedélyességet sem isme-
ri ez a versbeszéd; nem azért, mert 
az úgynevezett objektív lírához tar-
tozik, hanem egyszerűen azért, mert 
az ilyen indulatok és szenvedélyek 
hiányzanak belőle, véletlenül sem 
ezek jellemzik a világhoz való viszo-
nyát. Pap József racionális gondol-
kodású és érzésvilágú ember, azt 
is mondhatnánk, hogy már-már pol-
gárian megfontolt, mindent a másik 
oldaláról is alaposan megrágó. Ezért 
számára a költészet nem létközeg, 
még csak nem is kaland, hanem a 
szó szoros értelmében vett munka, 
végrehajtandó feladat: a köznapiság 
költői szintű  megfogalmazásának 
kissé szokatlan, de épp ezért vonzó 
feladata. 

Egyúttal ez a feladat számára a 
legkomolyabb költői, költészeti kér-
dés is, ezért foglalkoztatja állandó-
an maga az írás, a megfogalmazás, 
a verselés, s ezért jelenik meg költé-
szetében még a szerelem is els ősor-
ban megfogalmazási gondként. Ezért  

jelölik költészete csúcsait épp azok 
a versek, illetve versrészletek, me-
lyekben sikerül megoldania a meg-
fogalmazás problémáját. 

Most kiverjük fejünkb ől 
a csúcs szót, azt, hogy túl 
és még egynémely fény űző  fogalmat. 
Itt nincs: „A csúcson túl...", 
és az se: „A szirt napos oldalán", 
ahogyan odafönt mondogattuk, 
a sziklás Trenta-völgyben. 
A síknak, bizony, nincs oldala, 
s itt a síkon túl is csak sík van. 

(Itt) 

Mert a megfogalmazás Pap Jó-
zsefnél azt jelenti, hogy valamilyen 
módon ki kell ürítenie a szavakat, 
olyannyira megfosztani őket nem-
csak eredeti jelentésükt ől, hanem 
mindenféle konkrétan értelmezhet ő  
jelentéstől is, hogy már nyomokban 
se emlékeztessenek arra a végtele-
nül érdektelen hétköznapi alkalom-
ra, amelyet eredetileg meg akartak 
ragadni és persze „örökíteni", vagyis 
hogy ellégiesítettségükben bármit 
jelenthessenek. Erre a legjobb pél-
da nem a Véraláfutásból való, de 
bizonyára az egyik legtöbbet idézett, 
szavalt, közölt Pap-vers, .a El nem 
taposható csillagok: 

Ez a tér a ránk bízott jelen 

Megférés talapzatán 
A meg nem nyugvás 
Égtájak zajos nyüzsgése 
Lefogott gyökérzet 
Szárnycsapkodás 

Ne is menekülj szemhéjad sövénye 
[mögé 

Itt forgunk lengünk 
Kiszögezve is 
Önkényesen 

El nem taposható csillagok. 

Ha sikerül  Pap Józsefnek vég-
rehajtania azt a man ővert, hogy 
szavai a mindentjelentésig kiürülje• 
nek, akkor megszületik a jellegze-
tes papi versbeszéd, melynek kevés 
hivatásos bíráló tudott eddig el-
lenállni. Ha viszont nem sikerül a 
manőver, akkor a versben maradt 
legcsekélyebb konkrétum is agyon-
üti a költőiséget, mert rendszerint 
túlzottan alkalmi, túlzottan hétköz 
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napi, túlzottan közhelyszer ű . És ez 
még akkor is így van, ha nem konk-
rét világmaradványok, hanem felis 
merhető  gondolatmaradványok szo-
rulnak a versbe. 

A Pap-költészet lényegi ellent-
mondása: alapvető  köznapisága és 
e köznapiságtól való menekülése, e 
köznapiság tulajdonképpeni megve-
tése. Amennyiben sikerül eltakarnia 
saját igazi arcát, akkor esztétikai- 

lag értékelhető  versekkel szaporít- 
• ja az egyébként is mindinkább a 
tiszta esztétikumra tör ő  versállo-
mányunkat. És hogy ez meglehet ő -
sen sokszor és elég jól sikerül Pap 
József számára, arról a sorjázó dí-
jak tanúskodnak, melyek jószerével 
meghaladják kötetei számát. 

Ezek az elismerések nyilván a 
kockázatmentes versbeszéd társadal-
mi szükségességét hangsúlyozzák. 

PODOLSZKI JÓZSEF 

ÉLETÉRTÉKELÉS 

FÜLÖP GÁBOR: Csoportterápia. 
Forum, Újvidék, 1985. 

A mi művelődési és társadalmi kö-
rülményeink a hermetikus költői ki-
fej ezésnek kedveznek. Irodalmunk-
ban általában nagy. az eltérés a köl-
tő  világképe és tapasztalható való- 
sága között, vagy ha a két tarto-
mány valamiképpen Megfelel is egy-
másnak, csupán távolabbi összefüg-
gés mutatható ki. Fülöp Gábor azon-
ban nem tartozik azok közé, akik 
a bizarr szókapcsolatok mákonyá-
ba menekülnek, s a nyárspolgári 
beállítottság rosszállásától sem fél-
ve az avantgárd kifejezés-, illetve 
viszonyulásmód hagyományait igyek-
szik folytatni, újjáteremteni. Ő  ra-
cionális költő , s e tény legalább két 
dolgot jelent. Először is azt, hogy 
a szavak nála jelentésükben fonto-
sak, közlő  szerepükben lényegesek; 
tehát a Fülöp-verset, ha nem is 
lehet mindig első  olvasásra megérte-
ni, de némi elmélyedéssel meg lehet 
fejteni. Másrészt pedig, ha a mai 
költők többsége váratlanul szókap-
csolatokkal hökkenti meg az olvasót, 
akkor Fülöpnek egy-egy gondolat 
szolgálatába rendez ődő  szintagmái, 
nem elsősorban formájukban, ha-
nem mindenekelőtt tartalmukban 
szegülnek szembe a hagyományos, 
az elmeszesedett értékrendszerrel. A 
Fülöp-vers ,tehát az elvitatásnak, a 
kétségbevonásnak, a kételyeknek sa-
játos módozata. Azért tekinthet ő  in-
kább költészetnek, mint versbe sze-
dett bölcseletnek, mert a kifejezés 

tömörségének és a helyzetteremtés-
nek alapvető  szerepe van bennük. 
A szójátékok, a paradoxonok szel-
lemessé, humorossá, bűvészmutat-
ványszerűvé teszik őket. Azonban 
nem léha szélhámoskodásról van itt 
szó, hanem a költővel közös tapasz-
talatunk alapján nem várt össze-
függések megteremtéséről. 

Vegyük például a Csoportterápia 
című  kötetnyitó verset: 

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

E néhány sorban semmi rendkí-
vülit nem találnánk, ha nem hökken-
tene meg bennünket, hogy e vers 
logikája a poént kínosnak, terhes-
nek minősíti. Hogyan lehetséges ez, 
hiszen a nevetés, különösen pedig 
annak gátlástalanabb faunája, a rö-
högés felszabadít? Mi az tehát, ami 
úgy szabadít fel, hogy közben fáj-
dalmat is okoz? Ha erre a kérdésre 
válaszolunk, akkor a magot találtuk 
meg, amelyből a Fülöp-versek ki-
hajtanak. E kulcsjellegű  verset azon-
ban csupán a költő  többi versének 
ismeretében érthetjük meg. Ismer-
nünk keQl a költőnek az abszurdhoz 
való vonzódását, humoros életszem-
léletét. Tisztában kell tehát lennünk 
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azzal, hogy a viccnek egy sajátos 
fajtáját saját maga is m űveli. Eb-
ből következően a hallott viccet a 
saját ízlésének megfelel ően értékeli. 
Az általa jelentősnek tartott vicc 
a látszatokat villámcsapásszerűen 
cáfolva valami olyasmit mond az 
emberről, ami ellentétben van an-
nak önmagáról kialakított, retusált 
képével. A vicc — Fülöp Gábor 
tételszerűen kifejtetlen poétikája ér-
telmében — nem csupán felderít, 
hanem — paradox módon — el is 
szomorít. Elszomorít, mivel az 
egyént, illetve a viccet hallgató cso-
port tagjait csupán néhány pillanat-
ra szabadítja fel. Az eredmény végs ő  
soron azért lesújtó, mert a látsza-
toknak ily módon való leleplezése 
a társadalmi lét feloldhatatlan ket-
tősségét tudatosítja az emberben. A 
jó viccek a valósággal valló szembe-
nézésre tanítanak, s ha gyakran csu-
pán a fele igaz annak, amit monda-
nak, akkor is csak felemás módon 
könnyítenek a cinizmust elutasító 
hallgatóság kedélyállapotán. 

Fülöp Gábor kötetnyitó verse te-
hát figyelmezteti olvasóját: a köny-
vében található, olykor felszínesen 
mulatságosnak tetsző  sorok, sem 
függetlenek emberi létünk tragikus 
vonatkozásaitól. 

Hogy valóban a ráeszmélés, a 
ráeszméltetés szerepét vállalja e ver-
sek nagy többsége, arról más szöve-
gek az előbbinél még közvetlenebbül 
vallanak. A Hamlet című  vers pél-
dául a költői szerepjátszás parabo-
lája. A rádöbbenésnek arról a pilla-
natáról szól, mely lesújtó igazságot 
tár a művész elé: valójában nem ő,  

az objektív lírikus játszik szerepet, 
hanem elsősorban azok, akik vala-
miképpen lehetővé teszik produkci• 
ójának megvalósulását. Az emberi 
lét legsúlyosabb kérdését mégis ne-
ki, a lámpalázzal küszködő  amatő r-
nek kell kimondania. 

_Ekkor — a nagy monológ el ő tt —  
a közönségre nézek 
és rádöbbenek, 
hogy ott is 
színészek ülnek. 
Ebben a sorsdöntő  pillanatban tehát, 
miel ő tt kimondanám 
a nagy dilemmát, 
koponyát tartva kezemben, 
kiderül, 
hogy én vagyok itt 
az egyetlen amat őr. 

Az érintett versben az effektus 
kedvéért a költő  alakoskodik és a 
színész helyzetén keresztül beszél 
önmagáról. Ám a közvetlen vallo-
másra is találunk legalább ennyi 
példát a Csoportterápiában. Nem a 
szívét tárja fel Fülöp e versekben, 
és nem is privatizál: társadalmi lét-; 
tapasztalatából beszél paradoxonok 
formájában, a közhelyek világát lep-
lezi le a közhelyességet cáfoló stí-
lusban. Igaz, az avantgárd törekvé-
sek meghonosodása óta általában 
már ismert és elfogadott a valóság-
ra való visszahatásnak hangsúlyozot-
tan költőietlen formája. Fülöp ver-
seinek többsége ennek ellenére azért 
nem hatástalan, mert az élmény és 
az ötlet rendszerint szinte felbontat-
lanul szoros egységet alkot bennük. 

VAJDA GÁBOR 

A KLASSZICIZÁLÓDÁS ÚTJÁN 

• BALÁZS ATTILA: Szerelem, szerelem 
Forum, Újvidék, 1985. 

Balázs Attila új kisregénye — szi-
gorúan kötődve korábbi regényéhez 
és elbeszéléskötetéhez, illetve a ben-
nük megfogalmazott világlátáshoz és 
emberi életértelmezéshez — tovább-
gondolását jelenti annak a nagyon 

is aktuális, sokunkat érint ő  sors-
helyzetnek, melynek legerőteljesebb 
meghatározója a nihilizmus. Az, ami 
a Cuniculusban még csak ködös — 
de elmosódó kontúrjaiban is szo-
rongást és félelmet ébreszt ő  -- sej- 
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tésként . rajzolódott ki: az értékde-
valváció, a lelki-szellemi kifosztott-
ság, az érzelmi kizsákmányoltság, s 
ami a Világ, én ma felébredtem! cí-
mű  elbeszéléskötetének „ovális tör-
téneteiben" — az intellektus rend-
teremtő  szándékának megfelel ően --
a nihilizmus köznapi, eleve adott 
megformálatlanságából elindult a tu-
datos számbavétel régiói felé (vagy, 
is a műalkotás igényesebb formai 
követelményei szerinti rendszerezé-
sig), az a Szerelem, szerelem című  
kisregényében eljutott a konkrét 
meghatározottság szintjére. Itt már 
nem a „minden egyre megy" érzése 
a hangadó, következésképpen ki-
szolgáltatottságunkat és kifosztott-
ságunkat sem a nyulak táplálkozási 
rendjének  a részletezésével, még 
csak nem is a „fatökű  Dulits" kö-
pőcsészéjének a figyelem középpont-
jába állításával érzékelteti az író, 
hanem egy sajátos élethelyzet meg-
és kiragadásával igyekszik már-már 
a realizmus eszközeivel formába ön-
teni. Eltűnt hát a korábbi művek 
többszólamúsága, az új kisregény 
látószöge immár nem szélességében, 
hanem mélységeiben mutat táguló 
tendenciát. A korábbi m űvekben 
felmért valóság most nyert igazán 
emberi méreteket, következéskép-
pen a kozmikus-ezoterikus nihil itt 
válik igazán sorskérdéssé, egyéni 
élethelyzetek alfájává és omegájává. 
Ám hogy ezt teljes konkrétságában 
ragadhassa meg a szerz ő , egy sajá-
tos élethelyzetet — ezen belül pedig 
sajátos érzelmi szituációt — kellett 
találnia, s ezt a cím is elárulja) a 
szerelemben és annak tragikus kö-
vetkezményeiben lelte meg. 

Maga a történet szinte szokvá-
nyos, . már-már mindennapi. Buzo-
gány Andor még gimnazista korá-
ban beleszeret fiatal tanárn őjébe, 
Pendereczky Évába, hogy azután ez 
a plátói szerelem végigkísérje életé-
nek jelentős részében. Minden bi-
zonnyal a frusztráltság következté-
ben választja a főhős a ginekológu-
si hivatást is, amiben, ha úgy tetszik, 
tudatalatti, ha úgy tetszik, sorsszer ű  
erők munkálkodását fedezhetjük fel, 
az ösztönök ősi kielégülési vágyát. 
S minden rendben is van egészen ad-
dig, míg az ösztönök felhajtóer ő -
ként működnek. Buzogány Andor pá-
lyája csúcsán elmondhatja magáról, 
hogy sikeres ember, két gyerek ap-
jaként jól berendezett családi éle-
tet él, jól keres, s látsžólag gondta- 

lan életet él. De csak látszólag, mert 
ha a saját bens őjébe néz, kétségbe-
esve teszi fel a kérdést: „Mir ől van 
szó? Melyik borzasztóan sötét erő  
miatt kell úgy éreznem, életem még-
sem teljes, sőt, bizonyos értelemben 
egyetlen célt tévesztett képmutató 
várakozás, leírhatatlanul hosszúra 
nyúló üres tészta a már-már remény-
telennek tűnő  beteljesülés elő tt, pe-
dig látszólag mindenem megvan... 
S mégis: mely sötét er ő  vezérel va-
sárnap délel őtti lazító zongorázga-
tásaim közben a megnyugvást neni 
hozó disszonanciába ... Mely anar-
chikus, harmóniára rontó, házasság-
törő , szédelgő  terrorista erő  lök fes-
lett nők karjaiba, mely pillanatok 
után minduntalan kifosztva, lelki-
furdalásokkal térek haza ..." (40-
41.) Hogy mi okozza ezt az egzaltált-
ságot, az azon a nyáron délutánon 
derül ki, amikor Éva újra belép a 
regényhős életébe. Megjelenésekor 
újra tudatosodik az időközben talán 
elfojtott, talán kényszerűen el is fe-
lejtett vágy: annak a n őnek a bir-
toklása, aki démonivá növesztett 
szépségével és testi tökéletességével 
méltóképpen lesz a legteljesebb em-
beri (férfiúi) vágyak célpontja. Pen-
dereczky Éva Andor számára újra 
értékhordozó személyiséggé válik, s 
mint a tökéletes szépség és harmó-
nia megtestesítője, újra kihívást je-
lent az időközben kiürült életformát 
magára öltő  férfi számára. 

S ezúttal a férfi megkapja azt, 
amire vágyott, alámerítkezhet a n ő  
adta gyönyörök áradatába. Ám a 
kielégülés pillanatában a mítosz 
szertefoszlik, s az egykor magasztos 
vágyból nem marad egyéb, csak 
por és hamu. Buzogány Andor két-
ségbeesve kiált fel: „ ... Éva cigány, 
s nem fogja viszonzásul megenged-

.ni az ÉN legrejtettebb vágyaimnak 
szabad kiélését — a mélypontról 
menesztve engem, miel őtt tehetsé-
gem teljes gazdagságában kibonta-
kozhatott volna. Ne légy ilyen, Éva! 
Ha ennyiben maradunk, becsaptál. 
EL INNEN!" (69.) Több ez, mint egy-
szerű  illúzióvesztés, ez egy értek- . 
rendszer összeomlását jelenti. És 
ezzel eljutunk újra a balázsi világ-
és emberlátás lényegéhez, a kiürült 
és elértéktelenedett életformához. 
Hátravan még, hogy a hős kimond-
ja: „Nem, már régen nem hiszek 
emberi igazságszolgáltatásban, de is-
teniben sem." (87.) S a kétségbeesés 
mélyéről kiált: „ ... áruld el nekem, 
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mit ér a szenvedélyek nélküli élet, 
ha az ember nem véd foggal, köröm-
mel minden birtokában Lévőt ..." 
(85.) Ezzel újra rázuhan a nihil,min-
dent elemészt ő , érzelmeket és vá-
gyakat semmivé oldó, célokat és 
szándékokat felszámoló, minden 
akarást értelmét ől megfosztó lavi-
nája. Buzogány Andor eljut élete 
mélypontjára. S innen már az ese-
mények törvényszerűen követik egy-
mást, mígnem a morális züllés ket-
tős gyilkosságba torkollik. S ezzel 
minden elvégeztetett. Ez az a la-
pály, melyre a huszadik századi eg-
zisztenciák előbb vagy utóbb, de ter-
mészetszerűen kifutnak. 

A látszólag mindennapi szerelmi 
történeten belül miért érezzük oly 
hitelesnek s hitelessége folytán meg-
rendítőnek Buzogány Andor sorsát? 
Mert a regényírónak sikerül teljes 
mélységében ábrázolnia azt a mér-
hetetlen vágyódást, mely végs ő  so-
ron bukásának is okozója lesz. A vá-
gyódás mélységét pedig a n ő , Éva 
által megtestesített eszményi szép-
ség már-már költői eszközökkel tör-
ténő  megragadása adja. Ennek ér-
zékeltetésére allegóriák és metafo-
rák, a görög mítoszokból vett ha-
sonlatok garmadát vonultatja fel a 
szerző . Éva úgy áll előttünk, mint  

aki mellett az ókori istenek is afféle 
eklektikus szépségek csupán. Fontos 
lesz a továbbiakban ez a már-már 
objektivizálódó s önállóan egzisztá-
ló szépség, mert ez egyben Andor 
életének is értelmet ad, ez lesz em-
beri tartásának s — a beteljesülés 
pillanatában — bukásának is tragi-
kus dimenziója. Amilyen magasra 
ragadta ez az isteni szépség, olyan 
mélyre kell zuhannia megcsalatásá-
nak és kiábrándulásának pillanatá-
ban. 

Balázs Attila írói pályáján el őször 
találkozunk a forma fegyelmével, 
ami egyszersmind a klasszicizálódá-
si folyamat kezdetét is jelzi. A ko-
rábbi művek epikus áradását felvált-
ja a feszes megformáltság, mely 
kétségtelenül a rendteremtés igényé-
ből ered. A prózaíró immár nem 
elégszik meg a valós állapotokat tük-
röző  káosz regisztrálásával, oknyo-
mozó kalandokba bocsátkozik, me-
lyek az után az ok-okozati összefüg-
gések felismeréséhez vezetnek, s 
egyértelművé teszik az élet- és sors-
helyzetek világi feltételezettségét. E 
klasszicizálódási folyamat végered-
ménye — szeretnénk hinni — az eg-
zisztenciális mélységek feltárása 
lesz. 

MÁK FERENC 

LiRAI HAGYOMÁNYAINK NYOMDOKAIN 

SZŰCS IMRE: Fecskebölcső . 
Forum, Újvidék, 1984. 

P. Ricoeur, a francia nyelvfilozófus 
a kimondott és leírt 'szó viszonyla-
táról értekezve kifejti, hogy az írott 
szöveg, azáltal, hogy elvben min-
denkihez szól, megalkotójától elsza-
kadva s függetlenülve személytelen-
né válik. Annyira személytelenné, 
hogy eljuthat mindenkihez: műér-
tőkhöz éppúgy, mint azokhoz, akik-
nek semmi közük hozzá. Az idé-
zett gondolatokkal nincs szándé-
komban más tekintélye mögé te- 
metkezni. Inkább csak. azért :. idéz-
tem e néhány tézist, hogy elhatá-
roljam  magam mások nézetét ől. S 

ha Szűcs Imre Fecskebölcső  című  
kötetéről sorakozhatom fel észrevé-
teleimet, hangsúlyozzam, hogy tisz-
tán a kötet szövegei azok, amelyek-
re szorítkozom. A költő  személye 
csupán annyiban érdekel, hogy lét-
rehozta azokat, mikor, hol, niit 
akart általuk kifejezni, milyen ha-
tást kívánt velük elérni. 

A költő, bármennyire óhajtja is, 
képtelen függetlenítenie magát bi-
zonyos dolgoktól a tudatos művé-
szi _szöveg, a poiészisz megalkotá-
sakor. Elsősorban korlátozza őt a 
természetes nyelvi jelrendszer •sza- 
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had használ;atáb:an saját nyelvi 
kompetenciája: csakis azt a jelrend-
szert 'alkalmazhatja, amellyel ren-
delkezik, azaz szókészlete határo-
kat ,szab képzeletének éppúgy, mint 
egyéb törekvésének. Másrészt kor 
látozza őst a mindenkori nyelvi kon-
vendió, melytől elszakadva Iszándéé 
kelt üzenete nem juthat el a cím-
zetthez, az olvasóhoz. 

Az alkotónak számolnia kell tó-
vábbá a korábban használatos meg-
szövegezési formákkal, pontosabban 
azokkal a poétikai eszközökkel, 
'amelyeket maga is ismer. Ha pedig 
újítani akar, növelni a poétikai esz-
köztárát, ,új formákat kell létrehoz-
nia. Mivel szövegei mindenkihez el-
juthatnak, nem biztos, hogy az újí-
tás befogadására is talál: az új, 
összetett vagy áttételes forrna el-
fedheti az üzenetet a címzett el ől, 
sőt tudatosan el is zárkózhat az 
új 'formától, mert az elüt a poéti-
kai konvencióktól. 

Szerzőnknek nem az újítás, a 
poétikai innováció volt a célja. A 
kötet alcímében pontosan megjelö-
li azt az olvasóréteget, amelynek 
verseit 'szánta. A szövegek alapos 
tanulmányozása után kissé szerény-
nek tűnik, hogy gyermekversekként 
küldi útjára poétikai üzeneteit. Nem 
ritkán ez az eleve elrendeltetés le-
értékelést, értékvesztést eredmé-
nyez az igényesebb olvasóban. Nem 
véletlenül! Nem kevés az olyan köl-
tők száma, akik abban a ,tévhitben 

• élnek, hogy az irodalmi műveltség-
gel önég nem rendelkező  ifjabb ol-
vasórétegek nem igénylik az eszté-
tikai élvezetet, az igazi irodalmi él-
ményt. Kattogó iklapanciáka:t zúdí-
tanak a gyermekre igazi költészet 
helyett. 

Éppen a kisiskolás kori irodalmi 
nevelés tanított meg arra, hogy en-
nek az ellenkezője igaz: legna-
gyobb lírikusaink költeményei is 
megközelíthetők már abban a kor-
ban, amikor a gyermek megismer-
kedik a betűkkel. S ha nem tár-
nánk fel már ebben a korban leg-
jobb költészeti értékeinket el őttük, 
az igénytelenség válnék eszmé-
nyükké. 

Szűcs Imre kötete alcímével 
nem kívánta lebecsülni azt az olva-
sói réteget, amelynek költemények 
szánta. A magyar és az európai 
líra legjobb hagyományait - ismerve 
születtek alkotásai,. Nem -nehéz fel- 

ismerni, honnan merített. E versek 
ihletője elsősorban a magyar népi 
gyermekköltészet, majd a művészi 
lírának olyan művelői, mint Weö-
res Sándor, Nemes Nagy Ágnes, 
Devecseri Gábor. A skandináv írók 
közül Hallqui,st, Sjösbrand, Wider-
berg szabad verseinek hatását le-
het kimutatni egy-egy szövegén. 
Összességében tehát megállapíthat-
juk, hogy az az igényes lírai hagyo-
mány hatotta -  át alkotásaim, amely 
klasszikusa a magyar irodalomnak, 
ugyanakkor megkerülhetetlenné vált 
az irodalmi nevelésben. 

Pár hónapja jelent meg Ákom, 
bákom, berkenye címen egy gyűjte-
mény, émely a magyar népi gyer-
mekköltészetet reprezentálja. Élve-
zet volt összevetnem Szűcs Imre 
kötetét ezzel az anyaggal. Szerz őnk-
ben annyira él a népi költészet ze- 
nei és formaanyaga, hogy szinte 
tökéletesen képes átvenni ezeket 
az elemeket. Tegyünk próbát! Meg 
tudjuk-e különböztetni, melyik a 
népköltészeti eredet ű , és. melyik a 
tudatos művészi alkotás? 

Di-dáb, daruláb, 
tarka disznó mezítláb, 
én elmentem az erd őbe, 
tölgyfakarót szedni, 
utánam jött Boka bácsi, 
hátba veregetni. 
Dib-dáb daruláb, 
tarka disznó mezítláb, 
szállj ki hát! 

Kóc, kender, szakajtó, 
Kövön koppan a patkó. 
Csengetését hallod-e? 
És a csikót látod-e? 
Ott jön, szinte száll, 
Sörénye napsugár, 
Homloka csillag, 
Pattanj!, mert itt hagy! 

Első  hallásra nem sok különb-
séget fedezhetünk föl a két szöveg 
között. Ám ha alaposabban elmé-
lyedünk bennük, fel kell fedeznünk 
a tudatos építkezést, a választéko-
sabb képszerkesztést a szerző  szö-
vegében. 

Nem titkolt örömem, hogy 
Szűcs Imre tudatosan nyúlt a nép-
költészetnek ehhez a rétegéhez. A 
népköltészet és a népzene kutatói 
szerint ezek az elemek talán még 
a honfoglalás előtti időkre nyúlnak 
vissza, tehát a népi melosz legré- 
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gibb nyomait őrzik. Maga Kodály 
is ezen a véleményen volt. S iga-
za lehet. A falusi gyermekközössé-
gek érintetlenebbek voltak, mint a 
felnőttek világa. Kevesebb külső  ha-
tás érte őket az általános beiskolá-
zás előtt. E szociális csoportok sa-
játos belső  hierarchiája biztosította 
az elsajátítás, a továbbadás folyto-
nosságát évszázadokon át. Amennyi-
ben ma vállalkozik költ ő, aki eze-
ket a hagyományokat a m űkölté-
szet eszközeivel tolmácsolja gyer-
mekeinknek, a legjobb szolgálatot 
teszi anyanyelvi kultúráinknak. E 
versikék akusztikai rétege: ritrrius-
és rí,mképtele válik az anyanyelv- 
használat szerves részévé akkor, 
amikor itt-ott már találkozunk a 
legszilárdabb anyanyelvi konvenciók 
megingásával is. Sajnálom azon-
ban, hogy a szerz ő  a .versanyag 
ciklusokra osztásakor nem ügyelt 
jobban. Kevesebb a tiszta, egynem ű  
besorolás. Helyesebben járt volna• 
el, ha nem témák, hanem eredet 
vagy műnem szerinti tiszta fejeze-
teket hoz létre. Igaz, akad egy-egy 
szöveg, amelyet nem lehetett volna 
egyetlen egynemű  fejezetbe sem be 

. sorolni. Ilyen pl. a Ring a bölcső  
című, amely a virágénekek dalba- 
mát, báját árasztja. 

Nem ilyem egyöntetű  az elragad-
tatásom a magyar lírai hagyomá-
nyok hatását illet ően. Nyilvánvaló, 
hogy Weöres Sándorra is - hatott a 
magyar népköltészet. Co maga pe-
dig hatással van korunk lírájára, 
évtizedek óta kisiskolásaink egész-
séges anyanyelvi fejlődésére. Hatás 
és hatás között azonban min őségi 
különbség lehet. ötlet, motívum, 
poétikai formák hathatnak és hat-
nak a kortárs irodalomra. Zavarja 
azonban az olvasót, ha szinte azo-
nos verssorok csengenek össze kü-
lönböző  szerzőknél. Pl. a következő  
sorok már szinte minden magyar. 
gyermek közkincsévé váltak: 

Kop-kop-kop — nyolc patkó: 
Nyolc patkó — kop-kop-kop —
Csönd zsákból hangot lop. 

Ha rá ilyen visszhang felel: 

rézpatkó=dobogás, 
kipi-kop rézpatkó. 
röpít a szárnyas ló. 

nem a felismerés öröme feszít, ha- 
nem _hiányérzet. Az egybevetés elé- 
gedetlenséggel tölt el, • mert olyan 

sorok kerülnek elénk, amelyekkel 
már találkoztunk — jobban megfor-
máltan. Hasonló érzés fog el a Vá-
sáron című  vers olvasása közben 
is, amikor Weöres Vásár című  ver-
sének sorai, képei bukkannak fel 
tudatomban. 

Mondhatnám, hogy ez lehet pusz-
ta véletlen is. Előfordul, hiszen 
olyan gazdag a költészet tárháza. 
De az már nem véletlen, ha a 
Haragszik az anakonda című  vers 
olvasása után Devecseri Állatkerti 
útmutató című  kötetéhez kapunk, 
vagy Az a fecske, az az ének után 
fellapozzuk Nemes Nagy Ágnes kö-
tetét, hogy összevessük a szövege-
ket. Félreértés ne essék: eszemben 
sincs utánzással vádolni a szerzőt. 
Csak zavar, hogy nem tudott hatá-
suktól szabadulni. Ezek variációk 
egy témára. Áthangszerelt versek 
annál a szerz őnél, aki bizonyította, 
hogy költészete olvasztótégelyében 
képes a költői hagyomány alapján 
teljesen eredeti formákat, üzenete-
ket • létrehozni az általa választott 
olvasótábornak. 

Azaz dehogy csak annak. E gy űj-
temény egyik fő  erényének tartom, 
hogy éppen fordítottja lehetséges a 
költészet útjának: a felnőtteknek 
írt költemények gyakran leszürem-
lenek a legkisebbekhez; i.tit pedig a 
gyermekeknek írt költemények kö-
zött találunk jó néhányat, amelyek 
képviselhetik a szerz őt költői anto-
lógiáinkban. Ilyérnek például a Ta-
nyai iskola, Lovak, Tavaszindulás-
kor, Otthon és haza. Ha az olvasó 
kibővíti ezt a szart, csak tézisemet 
erősíti. 

A hagyományos költői formák 
mellett Szűcs Imre biztosan él a 
szabad vers adta lehetőségekkel is. 
A visszafogottsága, biztonsága a 
megkapó, ahogyan ezt a „szabad", 
ugyanajkikor nagy tudatosságot kí-
vánó formát kezeli. A mértéktartása 
teszi ezeket a verseket olvasói köz-
kincsévé: nem a formai bravúrt ke-
resi bennük, nem öncélú játék az 
'a!lkalmazásuk. 

A Lovak című  verse példázza 
legékesebben a költői tudatosságot, 
amikor még a grafikai képe a szö-
vegnek is tartalomhordozó. Belső  
ritmusa nyomán jól követhető  az 
építkezése a kiváltó élménytől az 
elvont, nosztalgikus üzenetig. Ha-
gyományos jelrendszere információ-
gazdagságát azzal fokozza, hogy 
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szokatlan, eredetid kapcsolatba hoz-
za az egyébként gyakori nyelvi je-
leket. A porzó tejút, a sörényes 
csend eredeti szintagmái sejtelmes-
sé, ugyanakkor aisszociatvvvá teszik 
a redundanciáktól mentes, kissé szi-
kár szöveget. Az „eldübörg ő  idő" el-
vitte a meséikkel átszőtt gyermek- 
korhoz szorosan hozzátartozó, a pat- 

riarchális paraszti társadalomban 
hű  társként kezelt jószágokat. 

Szűcs Imre új kötete nem a 
szenzáció, hanem a gyarapodás 
örömével tölti el az olvasót. Tehet-
sége tiszta szándékkal párosul: leg-
jobbat nyújtani azoknak, akik most 
keresik az utat az anyanyelv művé-
szi szövegeihez. 

HORVÁTH MÁTYÁS 

M ŰVÉSZETLÉLEKTANI KÍSÉRLETEK 

MEZEI ÁRPÁD: Elméletek és m űvészek. 
Gondolat, Budapest, 1984. 

Mezei Árpád neve felénk kevés em-
bernek mond valamit, de még Ma -

gyarországon is. Írásainak túlnyo-
mó része angolul és franciául jelent 
meg, .magyar nyelvű  tanulmányait 
pedig nehezen hozzáférhet ő  szak• 
mai lapok publikálták: A híres Eu-
rópai Iskola egyik alapítója és teo-
retikusa volt, de nem sokáig, mert 
tevékenysége csakhamar Nyugat-Eu-
rópába és az Egyesült Államokba 
helyeződött át. Leghelyesebb talán 
művészeti írónak nevezni, pontosab-
ban olyan művészetkutatónak, aki 
korunkra jellemző  módon több tu-
dományterület — lélektan, etnoló-
gia, filozófia, szociológia stb. — 
szintéziséből meríti vizsgálódási 
szempontjait. A Gondolat kiadónál 
megjelent tanulmánykötete és egyéb 
publikációi alapján azt kell monda-
nunk, hogy érdeklődésének homlok-
terében els ősorban a szürrealizmus 
áll, módszere pedig alapjában lélek-
tani módszer. 

A Picassóról szóló tanulmányá-
ban a testvázlat, a személyiség és 
a személy „dologfogalma" közötti 
összefüggéseket vizsgálja. A szürrea-
lizmus-tanulmányban kiegészíti az 
antropológiai elméletet és megadja 
az ember két egymást kiegészít ő  
meghatározását, amelyek a történe-
lemben néha együtt, néha váltakoz-
va jelennek meg. A Degas-ról és a 
Kleeről szóló esszé tartalmazza a 
pszichoszomatikus szemlélet egyik 
tételének igazolását, mely szerint 
az egyes betegségformák az ember  

alapszemélyiségének sajátos szerke 
zeti átalakulásával járnak, és ezek 
a művész műveiben igen határozot-
tan kifejezésre is jutnak. Degas hi-
pochondriája például Mezei szerint 
abban jelenik meg, hogy a képek 
rendszerint igen labilis testtartás-
ban ábrázolják az alakokat, Klee 
sclerodermája pedig abban mutat-
kozik meg, hogy szín- és íz-szinesz-
téziák uralják a képeket. Az építé-
szet kialakulásáról is sajátos elmé-
lete van szerzőnknek. Tanulmányá-
ból - az építészet és egyáltalán a m ű-
vészetek - keletkezésének új antropo-
lógiai meghatározottságú elmélete 
bontakozik ki, mely szerint a művé-
szetek a barlanglaskás monotóniájá-
nak hatásaként, annak ellensúlyozá-
sára jelentek meg. A Csontváry-értel-
mezés kulcsa Mezeinél az apakomp-
lexustól való megszabadulás, Vajda 
Lajos főműveinek interpretálása, 
közben pedig egy ugyancsak pszi-
choanalitikai fogalom, a nárcizmus 
dominál. 

Azt hiszem, nem szükséges to-
vább sorolni az egyes tanulmányok 
mondanivalóját, mert a legfontosab-
bak vázlatos ismertetéséb ől is kivi 
láglik szerzőnk módszerének alap-
vető  jellegzetessége: a reduktiviz-
mus. Mezei nem tartozik azok közé, 
akik egy-egy problémát minden le-
hetséges oldalról körül akarnak jár-
ni és egy átfogó képet kívánnak 
nyújtani a vizsgált jelenségről. Az 
ő  alkata inkább „mélyfúrásokra" 
van beállítva, ami azzal jár, hogy 
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időnként rendkívül összetett kérdé-
sekre is egyetlen szempontból ke-
res mindent átfogó választ. Könyvé-
nek olvasása közben a legtöbb kéte-
lyünk épp ebből fakad, miközben 
őszintén csodáljuk egy-egy szem-
pontjának újdonságát és azt, hogy 
vállalkozásának lehetetlenségét i-
dőnként zseniális részelemzésekkel 
tudja elfeledtetni velünk. A könyv 
elolvasása után azonban legalább 
egy klasszikus  ellenérv tovább él 

bennünk. Minden művészetlélektani 
kísérletet beárnyékol az a tény, hogy 
például a világban több millió hi 
pochondriás ember él, de csak egyet-
lenegyből, Degas-ból lett zseniális 
festő . Ezért érezzük kétesnek az o-
lyan redukciókat, melyek egy élet 
mű  „titkát" a művész betegségéve] 
magyarázzák, és egyenesen hamis-
nak, ha csak ezzel magyarázzák — 
ahogy azt Mezei Árpád teszi tanul-
mányainak többségében. 

SEB ŐK ZOLTÁN 

ÉLŐ  NÉPI NÖVÉNYISMERET 

VESELIN ČAJKANOVIČ : Rečnik srpskih narodnih verovanja o biljkama. 
Srpska književna zadruga, Beograd, 1985. 

Vesedin Čajikanović  kézirata alapján 
készült ez a növényszótár. Čajka-
nović  kéziratát nem kis munkával 
készítette és rendezte sajtó. alá Vo-
jislav Đurić . A kézirat rendezésébe, 
nyomdakész állapotba hozatalába 
fektetett gondos, minden részletre 
kiterjedő, nagy körültekintéssel 
végzett munka, a pótkutatás, a kéz-
irat anyagának kiegészítése nem 
volt hiábavaló, egy valóban hiányt 
pótló mű  Született. 

A népi növényismeret, az etno-
botanika aránylag eléggé elhanya-
-godt része a néprajztudománynak, 
jóllehet ha kicsit jobban utánakér-
dezünk az adatszolgáltatóknál, kide- 
rül, hogy a népi növényismeret még 
ma is meglepően gazdag, Az egyes 
növényekhez, az egyes növények 
felhasználásához, alkalmazásához 
fűződő  tudás, hiedelem, szokás, ba-
bona, egyszerű  és mitikus tilalom 
még mindig sok érdekes, hasznos, 
kutatásra, gyűjtésre méltó adatot 
jelent a tudomány számára, s nem-
csak a néprajz számára, hanem a 
növénytan, a növénytermesztés, az 
orvoslás, sőt még a nyelvészet szá-
mára iás, hisz sok nyelvi tényt és 
az elnevező  ember viszonyát a nö-
vényhez őrzik a nevek, a népi elne-
vezéseik. 

Mivel _napjainkban a hagyómá-
nyos népi növényismeret a fiatalabb 
generációban, a természetb ől kisza- 

kadt, városivá vedlett rétegben egy-
re jobban elhalványodik, okvetlen 
meg kell menteni a még megment-
hető  hagyományt. Erre vállalkozik 
ez a növényszótár, mely nem kö-
zönséges szótár, növénynevek - egy-
másutánja, hanem az egyes népi 
neveikhez fűződő  népi hiedelmek 
megmentésével fényt derít sok ed-
dig meg nem magyarázhatónak 
vélt dologra. 

Péntek János Ezerjófű  c. Buka-
restben 1976-ban megjelenít kis 
könyvében igen találóan állapítja 
meg, hogy afalusi ember házipati-
kája az erdő  és a mező  volt, ember, 
állat gyógyítására szolgált, de afia-
lusi lányok, asszonyok számára szép-
ségápoló szerekről is a természet 
gondoskodott. A modern gyógysze-
részet ma már nem is kezeli leki-
csinylően a népi növényismeretet, 
a népi felhasználási módokat, ha-
nem kutatja, gyűjti a hasznosítható 
népi tudást és fel is használja, 
hisz a sok szintetikus orvosság, 
gyógyszer sokszor nem remélt, elő-
re nem látott káros méllékhatáss:al 
rombolja az emberi szervezetet. Or-
vos- és gyógyszerész-expedíciók men- 
nek Afrika, Ázsia, Dél-Amerika 
dzsungeljeibe, sivatagjaiba, a világ 
rejtett zugaiba, hogy az Ott meghú-
zódó primitív emberi közösségek 
sáinánjainak, gyógyító embereinek 
tudását kifürkésszék, elsajátítsák, s 
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otthón megkíséreljék felhasználni 
az ellesett tapasztalatokat. 

Veselin Čajkanović  1946-ban be-
következett haláláig nem adhatta 
ki művét, most a Szerb Akadémia 
kézirattárában meghúzódó kézirat 
végre kiadásra került. Čajkanović  
egyébként nem egy munkájában 
foglalkozott a növényekkel, a hoz-
zájuk fűződő  régi hiedelmekkel, 
szokásokkal. A most megjelent 
mű  ábécérendbe szedve szótárként 
közli az évtizedek alatt összegy űlt 
anyagot. Eredetileg valószínűleg 
német nyelven szándékozott meg-
jelentetni művét a szerző, mert 
a nevek felsorolásában a német 
név szerepelt címszóként, a meg-
szövegezés is . sok helyen német 
nyelven készült. A redaktornak 
volt a dolga lefordíttatni a német 
szöveget, elrendezni az anyagot 
ábécérendbe. A megfogalmazásban. 
a szócikkben a szerbhorvát név ke-
rült előre, a szerbhorvát nyelv ű  
címszó növényneve után viszont a 
német maradt az első  helyen, ezt 
követi a latin, majd a szerbhorvát 
hivatalos és népi név következik. A 
vallásos fogalmak megmaradtak né-
met nyelven Liebesoraikel), de 
szerbhorvát fordításban is megta-
láljuk őkét. 

Čajkanović  írott forrásokat iás 
felhasznált, nemcsak terepi gy űjté-
seket. Akkor gyűjtött, amikor még 
mind a falun, mind a városban élt 
a hagyomány és a növényeket a ter-
mészetben meg lehetett találni, a-
mikor a növények még fontos sze-
repet játszottak az ember életének 
minden pillanatában a születéstől 
a halállig, sőt még azon túl ás. 

Mit tartalmaz a növényszótár? 
Milyen növények szerepelnek ben-
ne? 

A szótárban gazdag anyagot fe-
dezhetünk fel araár az első  olvasás-
kor. Szerepelnek benne vadnövé-
nyak, gyógynövényeik, gyomnnövé-
nyak, ártatlan és mérgez ő  növé-
nyek, jelen vannak az erdőmező  
virágai, bokrai, cserjéi, a kerti dísz-
növények, a termesztett virágok, 
növények, mégpedig a szántóföl-
diek, a konyhakertiek, a virágosker-
tiek, gyümölcsük stb. Körülbelül 
270 növény! 

Egyik-másik igen terjedelmes 
szócikket kapott, mint pl, a fok-
hagyma, az alma, a galagonya, a 
bazsalikom, a kender, a csalán, a  

búza a hozzájuk f űződő  szokások-
kal, babonákkal. 

A fokhagyma szócinkéből pl. 
megtudjuk legelőször a neveit: 
Knoblauch, allium sativum, beli 
luk, češanj, česno, češnjak, saram-
sak. Az utóbbi kett ő  szakirodalmi 
adat, idézve a szerző  nevét és a 
művet, illetve oldalszámát. Ezután 
következik a tapasztalat és szakiro-
dalom, Vuk Karadžić  és mások 
dolgozatai alapján • a fokhagyma 
felhasználásának leírása az ember-
és állatgyógyászatban, valamint a 
varázscselekményekben, hisz ezek-
ben a növényvilág legfontosabb, 
legjelentősebb növénye. A varázslás-
ban igen erős a hatása, félnek tőle 
a gonoszak, a boszorkányok. Ha va-
laki nem fogyaszt fokhagymát, az 
minden bizonnyal boszorkány —
tartjáik sok helyen. •Nyakban, öv-
ben hordva vád a gonosz lelkek el-
len. Sokan fokhagyma ás bazsali-
kom nélkül el nem hagynák a há-
zukat Különösen fontos véd őszerep 
jutott a fokhagymának a gyermek-
ágyas asszonynál és az újszülöttnél. 
Az újszülött feje alá helyezett és 
negyven napig ott tartott fokhagy-
ma védi a betegségektől, a gonosz, 
ártó szellemektől. • Máshol fokhagy-
mával kenik hét napig vagy megrá-
gott, fokhagymával köpdösik az új-
szülöttet,' esetleg a nyakába kötik 
a • foikhagymát vagy a guzsalyra 
akasztják, vagy elássák ott, ahol az 
újszülött Van. Az anya mellbimbóját 
is bekenik, hogy ne szellemeket 
szoptasson. A kígyófejen keresztül 
nőtt fokhagyma különösen hasznos: 
A tehenek tőgyét is bekenik vele, 
hogy el ne vigyék a tejét a boszor-
kányok. A gyermeket akaró házas-
társaknak is segítője a fokhagyma, 
a férfi kenje be vele magát a kö-
zösülés előtt, elűzi a fokhagyma az 
ártó, a gonosz démonokat, és meg-
valósul a kívánságuk. 

A rituális étkezések során, nagy 
ünnepeken (karácsony este, far-
sangkor) nem maradhat el a fok-
hagyma, de kolera, pestis és más 
járvány idején is elmaradhatatlan 
étek. 

Különös ereje van a tavasszal 
először látott kígyó fejéből kinőtt 
fokhagymának. Az ilyet magánál 
hordó személy meglátja az ördögöt 
egy fekete bottal, meg kell ra-
gadni az ördög botját s meg kell 
ölni vele, de legalábbis össze kell 
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szaggatni a ruháját, mert az elsza-
kadt ruhát többé nem lehet megfol-
tozni s az ördög kénytelen szolgálni 
menni. Az ilyen fokhagymát a sap-
kája mellett vagy a nyelve alatt 
tartó személy húsvétbor felismeri 
a templomban a boszorkányokat, 
de azok nem árthatnak neki. 

A fokhagymát Gjevgjelija kör-
nyékén jóslásra is használják. A 
sokgyerekes anya, ha meg akarja 
tudni, melyik gyereke a legszeren-
csésebb, Szent György-nap előtt 
minden gyereknek egy fokhagyma-
tövet kiválaszt a kertben, ollóval 
lemetszi a szárát, amelyik reggelre 
.a leghosszabb szárat hajtja, annak 
tulajdonosa desz a legszerencsésebb. 
A férjhez menendő  lányok pedig 
Szent György-nap előtt a fokhagyma 
szárának két levelét egyforma 
hosszúságúra letörik, s ha reggel a 
jobbra levő  levél Iešz hosszabb, 
akkor férjhez megy, ha a balra 
eső, akkor nem megy férjhez. 

A népi gyógyíitášban általános 
hasznú növény a fokhagyma, ott is 
hatásos, ahol más nem használ. 
Legtöbbször varázslással, ráolvasás-
sal, bájolással kapcsolatos a vele 
való gyógyítás. Különösen értékes 
gyógyírt tartalmaz az Ivar dan — 
János-napi koszorúba font fokhagy-
ma vagy a kígyófejen keresztül 
nőtt vagy a karácsony esti asztal-
ról származó. Gyógyítja a szamár-
köhögést, a fog-, gyomor-, szem-, 
fülfájást, tüdőbajt, tífuszt, lázat. 
sárgaságot, daganatot, mandulagyul-
&adás.t. Giliszták ellen a nyakban 
hordják. A szemhéjon nitt árpát is 
elmulasztja, májfoltot, rühöt, or-
báncot, sebeket, reumát, veszett ku-
tya harapását, menstruációs zavaro-
kat stb. gyógyít még ez a fontos 
növény, tehát szinte minden beteg-
séget gyógyít. Az állati betegségek 
közül is majd mindenre jó. Akkor 
igazán hatásos, ha valamilyen má- 

gikus cselekmény kíséretében tör-
ténik a gyógyítás. 

Boszniában és Hercegovinában 
az a hiedelem járja, hogy a fok-
hagyma magja halhatatlanná tehet-
né az embert, de nem lehet ilyet 
találni, mert a „ ilá"-k összeszedik. 
Azért élnek ők addig, míg meg 
nem unják, s akkor fájdalom nél-
kül múlnak ki e világból. 

A szőlőmetszőknek nem ajánla-
tos fokhagymát adni, mert elveri 
a jég a szőlőt. A fokhagyma szagá-
tól menekülnek a kígyók. Jó ezt 
tudni olyan helyeken,. ahol sok a 
kígyó. Ha olyan szegény ember hal 
meg, hogy semmit sem vághatnak 
a torra, akkor a fekhelye fels ő  vé-
gébe egy fej fokhagymát t űznek. 

Ilyen szempontok szerint dol-
gozza fel szerz őnk a többi növényt 
is. 

Maga a könyv Vojislav Đurić  
Bevezet őjén kívül két nagy fejezet-
ből áll. Az I. fejezetben találjuk a 
Čajkianović-féle kézirat szövegét. A 
II. fejezet Vojislav Đurić  kiegészí-
tése, a ISI. világháború utáni hiedel-
meket tartalmazza, valamint a szó-
tárból hiányzó növényeket feldolgo-
zó szócikkeiket, majd néhány, a (kéz-
iratban előforduló, esetleg hiányzó 
fogalom feldolgozása következik 
<(kalács, mitikus növény, vetés, ,ta-
bunövények stb.). Mindezt a Függe-
lék követi. A Függelékben megta-
láljuk a növények és fogalmak 
szerbhorvát, majd latin nyelv ű  re-
giszterét. 

Miután végiglapoztuk a kötetet, 
majd elmélyedtünk benne, valóban 
meggyőződtünk róla, hogy az élő  
népi növényismeret meglepően gaz-
dag, s a növények ahkalmazás:óhoz 
fűződő  szokások, hiedelmek évszá-
zados „tudást"' rögzítenek, s ezek 
még napjainkban is érdeklődésre 
tarthatnak számot gyakorlati hasz-
nuk, felhasználhatóságuk miatt. 

PENAVIN OLGA 

PÉTER LÁSZLÓ HATVANÉVES 
Saját írásának közlésével tisztelettel és megbecsülessel köszöntjük 
hatvanadik születésnapján Péter Lászlót, aki lapunknak els ő  szá-
mától kezdve hűséges munkatársa, és sokat tett a két testvérvá-
ros, Szabadka és Szeged irodalmi értékeinek kölcsönös megismer-
tetéséért. 
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LEGFONTOSABB ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEINK EGYIKÉR Ő L  

NAGY SÁNDOR: Dombo.  
Vojvođansiki rnuzej—Forum, Novi Sad, 1985. 

Vajdaság építészetének középkori  

hagyatékából vajmi kevés maradt  
ránk a török hódoltság és az azt  
követő  .háborús pusztítások miatt, 
pedig egykor pompás objektumok  
díszítették a mi tájainkat is. Urbá-
nus és vallási együttesek egyaránt,  

amelyek közül említsük meg a mo-
nostorszegi, a titeli, az aracsi, a  
kői, az oroszlámosi, bácsi és a fenti  
című  mű  vizsgálódásainak tárgyát  
képező  dombói kolostorokat. A fel-
soroltak közül ma csak kett ő  van  
olyan állapotban, hogy álló falai  
vannak, és csupán egy szolgál ere-
deti rendeltetésének: a bácsi Fe-
renc-rendi kolostor temploma. A  
többit vagy a Duna vize vitte el,  
vagy az épületanyagot bányászó  
emberek csákányai alatt t űntek el,  
miután a török hódoltság ideje  
alatt elhagyatottajkká, romosakká 
váltak, vagy (furcsa mód) az oszt-
rák Haditanács rendeletére robban-
tották fel, mint a XV. században 
erőddé változtatott dombói bazili-
kát. 

Építészettörténetileg, az ma már 
kétségtelenül látszik, a dombói épí-
tészeti együttes foglalja el a leg-
kiemelkedőbb helyet. A romok he-
lyén a régészeti kutatások 1963-ban 
kezdődtek el, amelyek kisebb-na-
gyobb megszakításokkal azóta is 
folynak, sajnos, olyan csekély anya-
gi eszközökkel, hogy a munka be-
fejezése 'a mostani tempó mellett 
még csak meg sem jósolható.  

Az. eddig előkerült leletek azon-
ban már most is olyan jelentősek, 
hogy a szakmai körökben jelentke-
ző, már-már türelmetlenséggel pá-
rosuló érdeklődés indololtnak lát-
szik. Ezen segítendő  a Farum gon-
dozásában 1974-ben, szintén Nagy 
Sándor tollából már megjelent egy,  
az első  .tíz év .kutatásait bemutatni 
kívánó, különösen sikeresnek nem 
mondható beszámoló. Most a Vaj-
dasági Múzeum és ismét a Farum 
jóvoltából elhagyta :a nyomdát az 
újabb, immár két évtized eredmé-
nyeit dióhéjban összefoglaló munka. 

A tetszetős kivitelű, számos 
illusztrációval és megfelelő  tudo- 

mányos apparátussal ellátott mű , 
a készülő  magyar nyelvű  változatot 
megelőzve, szerbhorvát és német 
nyelven látott napvilágot, egy (még)  
meg nem valósított kiállítás kata-
lógusaként. A mellékletektől és a 
tudományos apparátust képez ő  ré-
szektől eltekintve a mű  három rész-
re oszlik. A bevezetőben az általá-
nos adatokon kívül a történelmi és 
kutatástörténeti adatok találhatók, 
az építészeti maradványokal foglal-
kozó rész nagy vonalakban (és. he-
lyenként kissé homályosan) az épí-
tészettörténeti adatokat tartalmazza, 
a harm ~dik, a kőfaragványokikal 
foglalkozó rész viszont tartalmazza 
a legfontosabb művészettörténeti 
összefüggéseket és megállapításo-
kat. 

A faragott kövek tanúsága sze-
rint a dombói els ő  jelentős szak-
rális épületekét a IX. században ki-
váló bizánci és észak-itáliai meste-
rek emelték. A magyar honfoglalást 
és a kal:an.dozások korát követ ő  ko-
ra feudális, már keresztény korbian 
Dombó ismét fontos, sőt építészet-
történeti szempontból a Kárpat-me-
.dence egyik legfontosabb, erősen 
kisugárzó központjává vált. Ezen 
túl, a motívumokat és a rusztikussá  
váló kőfaragó technikát vizsgálva,, 
megállapítható, hogy ezen a helyen 
ötvöződött csodálatos összhanggá 
a magyarság által keletr ől hozott 
motívumanyag (palmetták, mongo-
loid típusú emberarcok, állatorna-
mentika) a Bizáncból gyakran szláv 
közvetítéssel észak felé kisugárzó 
keresztény világszemlélet motívum-
anyagával. 

A főleg szakmai körökben nagy  
érdeklődésre számot tartó - szép 
munkának -- néhány elhanyagolha-
tó ellentmondásos megállapításán 
túl — van egypár olyan szépséghi-
bája, amely zömmel figyelmetlen-
ségből ered, és amelyet el lehetett 
volna kerülni. Azokra az írás- és 
sajtóhibákra gondolok, amelyek el-
sősorban az idegen nyelvű  idézetek 
között fordulnak elő . 

SZEKERES LÁSZLÓ  
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL MINIATŰRÖK 40. KÖTETE 

MAGYAR LÁSZLÓ 

Három kincsestár 
(Adalékok a szabadkai levéltár, 

könyvtár és múzeum történetéhez) 

Kötetek foglalkozhatnának •a három :szabadkai m ű-
velődési intézmény — :a levéltár, a könyvtár és a múze-
um — jelentőségével, gazdag állományával, eddigi ered-
ményeivel, a tömegnevelés és a tudományos kutatómun-
ka érdekében kifejtett er őfeszítéseivel. Hagyományaink 
lelkes tanulmányozói évtizedeken át olyan b őséges ada-
tokat meríthettek e kulturális intézmények kincseib ől, 
hogy múltunk számos fehér foltjára fény derülhetett. S 
a föltáró munka — úgy tetszik — egyre fokozódik: mind 
nagyobb érdeklődés nyilvánul meg 'a hagyományápolás 
iránt oly céllal, hogy valóságunkat teljesebben megis-
merjük. Gondoljunk csak a városközpont fölújítására, 
amely alapos levéltári 'kutatómunkát is igényelt; vagy a 
város leendő  monográfiájára, amelynek megszületése el-
képzelhetetlen e háromszellemi kincsestár segítsége nél-
kül. És sorolhatnánk, meggy őző  bizonyítékokkal támaszt-
hatnánk alá művelődési intézményeink különös társadal-
mi jelentőségét, ám e kis könyv írója ezúttal más fel-
adatra vállalkozott: 

Magyar László, a szabadkai Történelmi Levéltár 
levéltárosa immár csaknem egy évtizede hangyaszorga-
lommal tárja föl, hozza nyilvánosságra szűkebb pátriánk 
múltjának egy-egy kevésbé ismert, vagy nem eléggé ki- 
kutatott forrásanyagát. Hézagpótló munkájában most az 
említett három szabadkai művelődési intézmény történe-
tével kapcsolatos levéltári dokumentumokat gy űjtötte 
össze 1918-cal bezárólag, azzal a szándékkal, hogy ezek-
kel a művelődéstörténeti adalékokkal fölkeltse az érdek-
lődést olyan levéltári búvárkodás iránt, amely esetleg 
eredménnyel járna hasonló vagy más intézmény, intézet, 
gyár, munkaszervezet küzdelmes múltjának megírásában. 

Három összefoglalója, mivel számtalan új adattal 
gyarapítja eddigi ismereteinket és teljesebbé teszi a há-
rom intézményről kialakult képünket, sokban hozzájárul 
ahhoz, hogy idővel sor kerüljön e művelődési intézmé-
nyek átfogó történetének feldolgozására. 

A 140 oldalas könyv gazdag anyagát tizenkét, zöm-
mel múlt századi dokumentum egészíti ki. Megrendel-
hető  a Veljko Vlahović  Munkásegyetem (24000 Subotica, 
Trg cara Jovana Nenada 15), vagy megvehet ő  a Forum 
újvidéki és szabadkai, valamint a szabadkai Napredak 
könyvesboltjában. 



MEGJELENT AZ ÉLETJEL MINIATÚRÖK 41. KÖTETE 

VOJNITS OSZKÁR 

afrikai út 
1884 

(Úti j egyzetek) 

Hogyan lesz valakib ől világutazó, felfedez ő ? Milyen 
belső  indítékok és külső  feltételek alakítják ki azokat 
a tényezőket, amelyek ilyen irányban hatnak egy em-
ber életcéljainak kialakításában? A feltett kérdésekre 
nem lehet pontos feleletet adni, mert a régi vágású vi-
lágutazó, földrajzi, néprajzi felfedez ő  és publicista — 
amivé Vojnits Oszkár érett korára vált — a századfor-
duló társadalmának különleges, s őt egzotikus figurái kö-
zé tartozott. F őleg akkor, ha az a figura egy olyan, fan-
táziában nem bővelkedő  társadalmi közegb ől szakadt 
ki, mint amilyen a szabadkai volt. 

Egy ilyen .szabványosnak nem mondható életútnak 
a legfontosabb meghatározói közé 'mindenképpen az el-
ső  nagyobb utazások tartoznak. És Vojnits Oszkár ese-
tében éppen a legels ő  afrikai út, naplónak még nem 
nevezhető , de ahhoz már közel álló útijegyzeteit tartjuk 
kezünkben. Azoknak a feljegyzéseknek a szövegét, ame-
lyeket a fiatal. Vojnits egyiptomi és palesztinai útja során 
készített, és amelyek véletlenül kerültek a közl ő , Sze-
keres László kezébe, elkerülve a megsemmisülés fenye-
gető  veszélyét. 

Ezekből a száz évvel ezel ő tt készített jegyzetekb ő l 
megismerkedhetünk .a Közel-Kelet mindennapjaival, az 
egyiptomi műemlékekkel, piramisokkal, szfinxekkel, a 
nép hétköznapi életével. Színes képet kapunk a városok-
ról és az egyszerű  emberek viseletéről. Éppen ezek a le-
írások képezik a kötet legértékesebb részét. 

Szekeres László, aki az utószót írta, régész létére 
is utazónak tekinthet ő . Csak ő  nem vonaton, hajón és 
repülőn közlekedik, hanem a régészet módszerével az ős-
történet és korai történet szövevényes és homályos zu-
gait járja és végez néha meglep ő  és érdekes felfedezése-
ket. Több mint negyedszázada a szabadkai Városi Mú-
zeum munkatársa és mint ilyen nagyon sok népszer űsí-
tő  cikk, szakmai beszámoló, tanulmány és hat könyv 
szerző je. 

A félszáz oldalas könyv, amelyben megtalálható a 
szerzőnek és útitársának a portréja is, megrendelhet ő  
a Veljko Vlahović  Munkásegyetemen (24000 Subotica, 
Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig megvehet ő  a 
Forum újvidéki és szabadkai, valamint a szabadkai Nap-
redak könyvesboltjában. 


