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BURÁNY NÁNDOR 

GARÁZS 

Hallod? 
A darazsak? 
Borzasztó! Nem lehetne valamivel megpermetezni? 
De. Csak ... éppen itt a ház körül szórjuk tele méreggel a leveg ő t? 
Így meg ... 
Majd elmennek ... nem is darazsak ezek, hanem vadméhek. 
Nem mindegy? A szemünket kiverik már. 
Biztos, ilyenkor építik a fészküket, aztán majd elmennek. Emlék-

szel, tavaly is ... 
De hallod? Rágják a nádat! 
Rágják? A darazsak rágnak? 
Hallod, nem? 
Ez új tető, rághatnak hozzá! 
De csakugyan, egész nap mintha rágcsálnának. 

Igaza van a feleségemnek. Nekem se tetszik a töméntelen sok vad-
méh a ház körül, törtem is a fejem, mit tehetnék ellenük, de elfogad-
ható jó ötlet nem jutott az eszembe. Hagytam hát, zúgjanak, zöngicsél-
jenek kedvük szerint, csak meg ne csípjenek. Beletör ődtem a helyzet-
be, s mosolyogtam csak a feleségem idegeskedését látva. Még ugratom is: 

Lehet, hogy ide, a nádba rakják a fészket. 
Az nagyon jó lesz akkor, egész nyáron itt száguldoznak majd a 

fejünk körül. 
Mondhat, amit akar, a sodromból kihozni semmivel nem tudna. 
A Sok-sok idegeskedés, izgalom után, megszabadulva a kínos szo-

rongástól, annyira szokatlanul jó hangulatba kerültem, hogy már-már nem 
ismertem önmagamra. 

Semmi okom nem volt rá, hogy a ház körül tegyek-vegyek, benn, 
az ágyon heverészve élveztem a jól végzett munka gyümölcsét, s hogy 
kívül, a tető  körül, meg a nádszálakban zúgtak, percegtek a vadméhek, 
ezt (valóban a természet ölén érezve magam) még élvezettel is hallgattam. 

Egy fémlemezekb ől összerakható garázs megvásárlása és fölállítá-
sa nem sorolható éppen a világrenget ő  nagy események sorába, hogy 
nekem mégis, ezért is meg kellett járnom a kálváriát, ebb ől már vég-
érvényesen levonhatnám a következtetést, ez pedig nem lehet más, mint-
hogy hagyjam a fenébe az egészet, lássam be, hogy nem nekem való, 
adjak túl a kerten, még miel őtt teljesen belepusztulnék. 

Már-már azt kell hinnem, nem a világgal, nem a dolgokkal van a 
baj, hanem velem, én vagyok a kétbalkezes, akármibe fogok, menthe-
tetlenül beletörik a bicskám a legártatlanabbnak t űnő  vállalkozásba is. 

Számtalanszor gondoltam ezt az elmúlt hetek, hónapok során a ga-
rázsépítés közben, de aztán az öröm, az elégedettség, amelyet a fele-
ségem szemében egy-egy (nagy huzavona után) elvégzett munka befe-
jeztével látok, kárpótol minden kínlódásomért, amit az ígéretes öröm 
rövid pillanatai előtti hosszú napok közben el kell viselnem, szenved-
nem, így érzem legalábbis most (annyira hiányzanak az önfeledtségnek 
ezek a boldog pillanatai, hogy mindenféle meger őltetést vállalnunk kell 
értük), mikor úgy látszik, minden kész, s együtt d őlünk végig az ujon-
nan beállított rekamién (amit a városi lakásból selejteztünk ki) az alig-
hogy kitakarított helyiségben; de hogy ez-e az igazság, mégsem lehetek 
biztos benne, a pillanatnyi elégedettségnél is er ősebb talán bennem (ti-
tokban erre gondolok) egy másik boldogség ígérete. 
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Ahogy megvettük a gyümölcsöskertet, a házikó már akkor tele volt 
mindenféle szerszámmal, géppel, aztán mi is vásároltunk még újabbakat, 
alig tudtunk már megmozdulni benn, hogy egy asztalt, széket elhelyez-
zünk legalább, arról meg szó sem. lehetett, pedig ha már kijön ide az 
ember, akkor néha le is akar ülni, s (talán ez is természetes) néha 
feküdni is. Én ezzel akkoriban nem sokat törődtem, maga a kert, en-
nek a művelése kötötte le a figyelmemet, az er őmet, a feleségem azon-
ban (mi sem természetesebb) annál többet gondolt a házikó lakájosab-
bá tételére. Ennek első  feltétele volt; hogy építsünk egy raktárt vagy 
garázst, hozzunk tet ő  alá egy épületet, ahol aztán a szerszámokat, gé-
peket tarthatjuk. Érdekl ődött erre-arra s úgy találta, nekünk a bádog-
ból összeállítható (amolyan montázs) garázs felelne meg legjobban. Egy 
év sem múlt még el, hogy földtulajdonosok lettünk (rengeteg bajom 
akadt abban az időben a kultivátorral), mikor el őállt az ötlettel, hogy 
vegyük meg a garázst, talált is már a nagyáruházban, háromiilióba ke-
rül, egy vagy kettő  ha maradt még, irtó veszik, mert a következ ő  kül-
demény már drágább lesz. 

Ismertem már ezt a mesét, akinek tudják, a keresked ők beadják, 
az emberek meg vásárolnak, ha kell nekik, ha nem, egyszer űen kiala-
kult egy pszichózis, hogy amit ma megvehetsz, ne halaszd holnapra, 
mert meg fog drágulni (vagy elfogy), no engem nem ugratnak be ilyen 
ócska stószokkal, gondoltam magamban, türelmesen meghallgattam a fe-
leségem javaslatait (többször is), bólogattam rá, mondtam is, hogy jó, 
majd meglátjuk, de mindig el voltam foglalva, sosem tudtam id őt sza-
kítani arra, hogy elmenjek vele az áruházba a gárázsügyben. Ennek per-
sze az lett a vége, hogy egy napon azt újságolja szemrehányóan, hogy 
lám addig húztad-halasztottad, amíg eladták a garázst, két-három hét 
múlva kapnak újat, de az már kétmillióval drágább lesz. Nem tehettem 
mást, újra csak bólogatva be kellett ismernem, hogy nagy hülyeséget 
csináltam, a nehézkességem miatt kétmilliót kidobtunk az ablakon, pe-
dig lenne éppen jobb helye is. Törtem a fejem, mit lehetne csinálni, 
hogy lehetne megúszni olcsóbban a garázsvásárlást, de mindegyik hosz-
szú töprengésnek csak az lett a vége, hogy nincs jobb megoldás, a le-
mezgarázst kell megszerezni. 

Beadtam a derekam, együtt mentünk az áruházba, érdekl ődtünk, 
megjött-e már az új szállítmány, tudják-e már az árát. Február vége 
felé lehetett, arra számítottam, hogy ilyenkor úgysem veszi senki, a fa-
gyok megszűntéig nem lehet fölállítani. Egy fiatal elárusítón ő  tagadólag 
rázta a fejét, nem, még nem érkezett meg, amit várunk, nagyon nagy 
az érdeklődés, igazán érdemes megvenni, magyarázta jó keresked ői ér-
zékkel, közben elárulta, hogy az utolsó példányt az elmúlt héten ő  vet-
te meg magának (amikor megtudta, hogy mennyivel drágul), igaz, most 
nincs rá szüksége, ott állnak a lemezek az apja udvarában, ha éppen 
kiderül, hogy nem kell fölállítani, akkor legfeljebb eladja, rá nem fizet, 
állandóan megy föl az ára, inkább ebben álljon a pénze, inint a bank-
ban, mondta boldogan, mintha annak örült volna, hagy elmondhatja ne-
künk (s előttünk meg utánunk még hány érdekl ődőnek), hogy ő  milyen 
rátermett, okos asszonyka. Mellette nekem csak azt kellett éreznem, mi-
csoda bárgyú teremtés vagyok. Eztán már én is (mint megszállott) ér-
deklődtem, nem találnék-e egy '.másik áruházban amolyan kimaradt pél-
dányra, egy hónapi keresgélés .után egy benzinkúton rá is akadtam a 
keresett portékára. 

Megtaláltuk már a kőművest is, aki majd kiönti hozzá a betonalapot 
(ha elmúlik a fagyveszély), s vele föl is állítjuk a kijelölt helyre. Addig 
is meg kellett határoznunk a helyét, s mivel lejtős hegyoldalra kerül, 
az alapzat egy részét kiásni, a másikat feltölteni földdel, hozatni sódert, 
homokot, cementet, téglát, ha megérkezik a mester; ezzel ne veszteges-
sük az időt, folyhasson zavartalanul a munka. 

Ha futja az erejéb ől ;  ha nem pusztul bele, megedz ődik az ember a 
sok viszontagság és szorongattatás közepette. Én is rájöttem (szerencsé- 
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re, talán nem túl kés őn), hogy ha helyén marad a szívem, ha nem ve-
szítem el a lélekjelenlétem, akkor éppenséggel el őnyömre is fordítha-
tom a szorultság sokszor kilátástalannak látszó helyzetét. 

Nem is önmagamtól jöttem rá erre, feleségem, Kató segített hozzá 
a felismeréshez. 

Sokat dolgoztam abban az id őben, a tavaszi vitaminhiány is meg-
tette a magáét, fáradtnak, kimerültnek éreztem magam, s korábbról 
tudtam már, hogy egy négy-ötnapos párizsi vagy római út visszaadja 
fizikai, szellemi erőnlétemet is. Kató is megértette, hogy id őnként szük-
ségem van egy-egy ilyen kikapcsolódásra, nem gördített akadályt a szán-
dékom. elé. 

Mikor. most közöltem . vele, hogy találtam egy elég kedvezményes 
párizsi utat, április végén elmennék, mintha várta volna ezt már, készen 
állt a -válasszal: 

Előbb állítsuk fel a garázst, ha kész lesz, aztán mehetsz. 
Nem alkudoztunk, a feltételt elfogadtam, csak kés őbb gondoltam 

rá, hogy ez nem is rossz fogás, érdemes lesz máskor is alkalmazni. 
Egyedül mész? — kérdezte még kés őbb. 
Egyedül — bólintottam —, ez a legjobb kikapcsolódás. 

Azt, hogy Gizivel utazom, mégsem mondhattam meg, de neki az 
volt a fontos, hogy egyszerre nagy kedvvel fogtam a garázsépítés el őké-
születeihez. Amit Gizi, amit a párizsi éjszakák ígértek, azért nagyobb 
megpróbáltatásokat is elviseltem volna. 

Az ellentétek néha így is kiütköztek. 
Hogy hova kerüljön az új épület, ennek az eldöntése, az érdekek 

egyeztetése nem ment könnyen, sok vita, veszekedés után végül csak 
úgy lett, ahogy én akartam, megmakacsoltam magam (gondoltam, jól 
van, lesz garázs, de ott, ahol én kijelölöm a helyét), s nem engedtem 
az igazamból, hogy végül oda tegyük, ahova a feleségem mondja, ezt a 
keserűséget nem tudtam volna lenyelni. 

Április közepére megenyhült az idő , azt mondta a mester, jól van, 
fogjunk hozzá. Előző  napon eljött, megtekintette, jól ástuk-e ki az ala-
pot, kicsit :javított, igazított rajta, megkérdezte, mennyi a cement, a 
sóder,' lesz-e elegendő  víz, s meg volt beszélve: reggel kezdünk. Kijött 
a fiam, az egyik haverom is, egyikünk hordta a vizet, másikunk lapá-
tolta a sódert s kezelte a kever őt, a harmadik talicskázta a betont, az 
öreg mester meg egyengette, tömítete, simította bele az alapba. Ment 
is a munka fennakadás nélkül, játék volt ez inkább, fáradtságra egyikünk 
se panaszkodott, délre (feleségem is elkészült a rostélyossal) a kiásott 
alapot kiöntöttük betonnal, most került sor körül a betongy űrűre, aho-
va majd a garázslemezeket er ősítjük, leállítottuk a kever őt, megálltunk, 
felsorakoztunk a munkánk előtt, szemügyre vettük, mit műveltünk, ez 
volt a kínszenvedésem kezdete: 

Most majd sallungdeszka kell — nézett rám az öreg kémlelve, 
hogy fogadom a bejelentését. 

Sallungdeszka? 
Valamit hallottam már err ől, de hogy pontosan miről van szó, eb-

ben nem voltam biztos. 
Tudod, ami közé beönti a betont — magyarázta a haverom. 
Persze — emlékeztem már rá, kétoldalt cövekek közé er ősítik, 

olyan, mint a vályú. 
Van olyan magának? — kérdezte a mester cigarettára gyújtva. 
Van valami — néztem jobbra, balra, látok-e valami használható 

hulladékot a kert végébe dobált halomból. — Mennyi kellene? 
Hát ... — saccolta félrehúzva • a fejét —, kell ide elég sok. 
Sok? 
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• — Kell, kell — lépett a készülő  
nagy a lejtése, látja — mutatta, hogy 
betonfalat ki kell öntenünk, csak így 
bejárati részével. 

Mert az sokkal lejjebb áll — 
varomat. 

betonalap alsó végéhez. — Mert 
lenn majdnem egy méter magas 
lesz egy szinten a garázs fels ő , 

magyarázta barátom is látva za- 

Nézze, itt vannak valami deszkák — vezettem a mestert a hul-
ladékhalomhoz. Két-három darabot megfelelel őnek talált, de ennél sok-
kal több kellett. Amennyire szükség mutatkozott, annyit a szomszédban 
is hiába kerestünk volna. Nem maradt más, deszkát kellett venni. Még 
jó, hogy a faluban nyitva az üzlet, ebéd után megyek, ők befejezik itt 
ezt a keveset, estélig •az öreg elkészíti a sallu:ngot, s aztán reggel foly-
tatjuk a betonozást. Sejtettem, hogy a deszkavásárlás nem lesz olcsó 
mulatság, de ha kell, hát mit tehetünk, anélkül dolgozni nem tudunk. 
Fontos, hogy lehet kapni, itt nem messze a faluban. Ahogy indulni 
akarok, megérkezik a kamionos még egy fuvar sóderrel. Soha jobbkor, 
én beülök a kocsiba, megyek, Megveszem a deszkát, ő  itt kiborítja a 
sódert, megiszik egy sört, jön utánam, s elhozza az újabb szállítmányt. 
Véletlenül jöttek így össze a dolgok, de tervezni sem lehetett volna en-
nél tökéletesebben. Néha a szerencsére is kell számítani. S ha vélet-
lenül hozzápártol, azért már ne haragodjon az ember. 

Tudtam, hogy a deszka sokba kerül, amire most készülök, nem lesz 
olcsó mulatság, mégis hogy milyen keservek várnak rám az elkövetkez ő  
órákban, azt nem sejthettem. (Ha már el őre látom, bajosan indulok 
el.) De honnan tudhatná előre az ember ... Igaz, mikor ilyen munkába 
fogunk, akkor illik megérdekl ődnünk azt is, mennyibe kerül a deszka 
(köbmétere), én ezt nem tudakoltam meg (azóta sem tudom, s az igaz-
ság az, hogy amikor kifizettem, a  köbméter áráról fogalmam akkor sem 
volt), hát mikor a kilenc szál deszkát az üzlet udvarán kiválasztottuk, a 
kereskedő  di:gitronnal kiszámította, hirtelen olyan zavarba jöttem (va-
lami eszméletvesztés, pillanatnyi ájulás fogott el), hogy hiába néztem 
(mert nemcsak mondta, mutatta is) a papírlapra írt számokat, sehogy 
sem tudtam felfogni, mekkora összegr ől van szó. Mikor aztán megvi-
lágosodott, tudomásul kellett vennem, bele kellett nyugodnom: az lett, 
amitől rettegtem is, a pénz, ami a tárcámban lapult, nem a kilenc, az 
egy szál deszkára sem futotta. Tehát még kilencszer, tízszer ennyire lesz 
szükségem. Rettenetes, csak a sallungdeszkára ennyit kiadni! S erre az-
tán semmi szükségem (csak széthordják majd a környékbeliek, mint évek-
kel előbb az egyik szomszédomét), kidobott (roppant sok) pénz, s aztán 
még rakosgathatom, kerülgethetem a sok deszkát, mert hogy egyszer még 
hátha kell ... Álltam a kereskedő  előtt szégyenben maradva, hogy nincs 
elég pénzem, ezen ő  nem lepődött meg, nyilván nem én voltam az el-
ső , aki így járt, mondtam, megyek a pénzért, negyedóra múlva itt le-
szek, gondoltam, addigra megjön a kamionos is, bevágtam magam a 
kocsiba, .s irány haza, szerencse, hogy a lakáskulcsot reggel a kocsi-
ban hagytam, még abban nem voltam biztos (noha hazafelé hajtva több-
ször is átgondoltam, mire, mennyit is költöttünk el a fizetésb ől), ma-
radt-e a borítékban elegend ő  a borsos számla kiegyenlítésére, de haj-
tottam csak, mi mást tehettem, türelmetlenül tapostam a gázpedált, 
alig várva, hogy kinyithassam a szekrényt, s az ezreseket megszámoiva 
győződjem meg róla, futja-e vagy sem. 

Csoda ez?, magam sem értem, két napja történt (s még ami azután 
következett), s ez a (mindennél inkább áhított könnyed) jókedv ű  öröm 
mintha a nyomát is eltüntette volna az emlékezetemb ől a deszkavásár-
lással kapcsolatos mérhetetlen keserűségemnek, mintha nem is lett vol-
na igaz (lázas lidércálom?), valami titokzatos tudati mechanizmus auto-
matikusan törli eszméletünk képerny őjéről a fájdalmat, szégyent, szo-
morúságot okozó esetek jeladásait. 

Hát nem jobb így? — kérdi a feleségem, s alihogy Iled őlt, újra 
felkönyökölve gyönyörködik a szobájában. 	 j  

Dehogynem! 
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A t-ek'amié szélén ülök, nem a szobát, most az ő  ragyogó arcát 
nézem. 

Borzasztó volt már úgy, nem lehetett bejönni — magyarázza, 
jmintha nem hinné el, hogy vele együtt örülök a végre helyreállított. 
rendnek. — Egy asztal kell ide, ez a pár szék is, az ágy, meg a szek-
rény, ezt-azt berakni .. . 

Persze — hagyom jóvá bólogatva, lássa, mennyire egyetértek vele. 
Úgy örülök neki! — d ől hanyatt újra. — Te is? 
Én is! Csakugyan! — ereszkedek le mellé. 
Ha esik az es ő  vagy valami, be lehet ide jönni, ne legyen már 

az a cirkusz... 
Kellett a garázs, anélkül nem lehet, annyi mindent vettünk... 
Éppen, már az is tele lett, mi? 
Hát... 
Május elsejére majd fölszenteljük, hm? 
A házat? 
Hát. Kihívjuk a népet. 
Lehet, egy rostélyost, meg ... 
Lesz már zöldborsó is. Meglepjük őket, hm, úgysem ettek még 

zöldborsót május elsején. 
Még talán én sem. 
Milyen szép nagy csövek, láttad, mennyi van rajta? Bár még 

többet vetettünk volna... 
Nem mertünk, tudod, mindenki azt mondta, nem lehet novem-

berben, ,'kifagy a télen, meg mit tudom én, majd jöv őre, erról inast 
már tudjuk, hogy lehet... 

De amit tavasszal vetettünk, már az is virágzik, láttad. Meg a 
cseresznye, az a ropogós, mennyi lesz! — ujjong a hangja, (minden 
gondtól megszabadulva) könnyedén trillázik a magasba, mint a pacsirtáé. 

Meg milyen szép már a krumpli! A" kukorica, láttad, mekkora! 
Lesz főznivaló! 

A korai karaláb is, amit kipalántáltál, már látszik, vastagodik 
á feje. 

Mintha az örömbén, az ujjongásban akarnánk túllicitálni egymást. 
Párizsról itt mintha teljesen megfeledkeztem volna. 

Pár nap múlva most már palántálhatjuk a paprikát, a para-
dicsomot is — mondom arra gondolva, hogy talán már ma is kime-
hettem volna a piacra, a bódék mögötti ketrecekben szokták kirakni 
(legelőbb a šabaci) kertészek a palántáikat. 

De ez az idő  is! 
Álmodni se lehetne szebbet! 
Április közepe, és jólesik benn a hűvösben. 

— Jó kis házunk van, hm? 	ül fel újra, hogy körülnézve gyönyör- 
ködjön a munkájában. 

Nyáron is, emlékszel, a . legnagyobb forróságban is, itt milyen 
kellemes volt? 

Jó ez a nádtet ő , meg a falakban is a szigetel ő . 
Az ágy mellett egy kisšzék, rajta két pálinkáspohár, mellette az üveg. 

Önts még egy kortyot — mondom. 
No, tán jólesik? — kérdezi meglep ődve, én rendszerint csak ak-

kor iszok pálinkát, ha kínálják, hogy magam kérjek, azt szokatlannak 
találja. 

Mindkettőnknek önt. Fél-fél pohárral. Koccintunk szertartásosan. 
,Hogy végre sikerült. Ezt a házat is berendeztük. Aztán ki. Magasan 
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jár a nap. A jácintok, a tulipánok javában virítanak, a nagy ibolya-
ágyásban is látni még néhány elkésett kicsi virágszálat. Megindultak a 
rózsatövek is. 

Ja, csak ez még! — sóhaj tok a kúszórózsa er ős tövises ágait 
látva. Ezt megmetszeni, ez esik leginkább a nehezemre. 

Hozzam az ollót? — kérdezi a feleségem az ünnepi pillanathoz 
méltó előzékenységgel. 

Jó, hozzad. 
Meg, akarod a kesztyűt is? 
Azt ne. 

Régi rossz kesztyű, egyre arra akar rávenni (s igaza van), hogy 
húzzam a kezemre, s úgy metsszem a tövises ágakat, de nincs kedvem 
hozzá, vállalom inkább, pár helyen hogy megszúrjam a kezem. 

Amíg megy az ollóért, nézem a hagyma-, a saláta-, a reteksorokat. 
'Nedves a talaj, melegen süt a nap, szemmel látható, hogy n ő  a ve-
temény. 

Még ha kihúznánk itt egy fóliasátrat — folytatóm hangosan a 
magamban megkezdett gondolatot. 

Á — legyint —, azt itt elfújná a kossava. 
Hát ... lehet — tűnődök magam is. 

De a fóliasátor (legalább egy miniváltozata) csak motoszkál az 
agyamban, meg kellene próbálni, láttam már (vagy csak olvastam) vala-
hol, hogy hajlítható ágakat szúrnak le ívben a földbe, ezekre húzzák a 
fóliát, amit aztán körülraknak földdel, éppen hogy a szél el ne vigye; 
kísérletképpen el lehetne ezzel játszani, pár szál korai retket, karalá-
bot, salátát nevelni, ha tönkremenne, hát istenem, nem d őlne össze a 
világ, ha meg sikerülne, annál jobb, a jövő  télen, télvégen meglesz ez 
is, senkit sem kérdezve egy délután magam megcsinálom. Örülök már 
a gondolatnak, az elhatározásnak is, elképzelem, milyen korán teltetem 
majd jövő  tavaszra asztalunkra a saját termés ű  primőrárut; talán ép-
pen vezért kell ez a kert, ez a játék (a képzeletben és a valóságban) 
talán az egészségünk meg őrzéséhez nélkülözhetetlen tiszta leveg őnél és 
testmozgásnál is szükségesebb, minden fájdalomcsillapítónál er ősebb a 
hatása, általános érvényű, semmi mással sem helyettesíthet ő  gyógyszer. 
Csak pár nappal előbb, . a sallangdeszka vásárlása közben még átkoz-
tam azt a percet is, amikor a garázsépítésre adtam a fejem, a szekrény-
ből magamhoz vettem összes készpénzünket, s rohanj vissza a boltba, a 
pénztárnál leszámoltam az ezreseket, közben a kirakat üvegén át ide-
geskedve tekingettem az utcára, nehogy megérkezzen a kamionos s lát-
va, hogy nem várakozok rá, továbbhajtson, mert akkor aztán vakaródz-
hatok, törhetem a fejem, hogy miként szállítom fel a kilenc szál desz-
kát, igaz, végső  soron (ezzel vigasztaltam már el őre magam) csak ta-
lálok egy traktorost a faluban, aki jó pénzért segítségemre lesz. 

A pénztártól vissza a bolt udvarára, megnéztem, újra szemügyre 
vettem (magamban számolgartva az értük kiadott pénzt) a kiválasztott, 
külön egymásra rakott deszkalapokat, aztán végigtekintettem a cemen-
teszsákok halmazán, a betonvas huzalokon, az üres ládákon, a drótte-
kercseken, ;a pléh- és lezonitlemezeken, a különféle szerszámokon és épü-
letanyagrészeken, majd a nyitott kapun (kétszárnyú zöldre festett vas-
rács) át az utcára siettem, egy félteherkocsi farolt be rakodás végett, 
a bolt előtt állva tekintgettem, jön-e már a kamionosom, mindig nagy 
itt a központban a forgalom (három irányba ágazik el az út), kapkod-
tam a tekintetem, elnéztem a közeled ő  kocsik fölött, hogy amint fölér-
nek a lejtőn, mindjárt megismerjem, észrevegyem az értem jöv ő  ütött-
kopott kék teherkocsit, hiába türelmetlenkedtem azonban, akármennyi-
re siettem volna, csak nem akart megérkezni; nemegyszer azt hittem 
már, megjött, közelebb mentem az út széléhez, ha odaér, biztosan ész-
revegyen, nehogy elhúzzon mellettem, s csak mikor el őttem hajtott el, 
anélkül, hogy lefékezett volna, csak akkor láttam, hogy tévedtem, az-
tán annál jobban meresztettem, er őltettem a szemem, el is sétáltam 
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már a téren át a lejt ő  kezdetéig, ha jön, már el őbb meglássam (mint-
ha ezzel a fokozódó türelmetlenséggel bármennyire is siettethettem vol-
na az érkezését), nem sokáig maradtam itt, idegességemben visszamen-
tem ►a ,' bolt elé, hátha a kamion valamilyen más . irányból érkezik (pe-
dig ,tudtam, amelyiken várom, csak ez az egyetlen út vezet oda), be-
mentem a bolt udvarára, megkérdeztem a keresked őt, nem keresett-e 
engem esetleg egy fuvaros, de újra csak tagadólag rázta a fejét, nem, 
senki sem keresett; egy óra hosszat is eltöltöttem így kínos, ideges sem-
mittevésben, mikor (belátva, nem maradt számomra más) beültem a ko-
csiba, s lassan megindultam a sz őlőskertem felé, szemben azon az úton, 
amelyiken a kamionnak is jönnie kellett, ha szembetalálkozok vele, egy 
kitérőnél majd utánafordulok valahogy, gondoltam, s most még jobban 
figyeltem (belefájdult már a szemem), nehogy elrobogjon mellettem 
anélkül, hogy észrevenném. 

Nyugtalanul, idegesen markoltam, szorítottam a kormánykereket, 
nyugati irányban haladtam, még a nap is szemembe sütött (a szembe-
jövőket meg beárnyékolta ezzel is megnehezítve helyzetemet), s amíg a 
mellettem balról felfelé igyekv ő  sort figyeltem, vigyáznom kellett, az 
ereszkedőn egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég, s ha lefékez el őttem 
valaki, máris beleütközök, szigorúan be kell tartanom a követési távol-
ságot, a jobb lábam állandóan készenlétben tartom a fékpedálon, a leg-
kisebb gyanús figyelmeztet ő  jelre ösztönösen benyomom; kigördülök a 
faluból, pár száz méter maradt még (s kiérek a sínekhez, ahol a hegy 
felé kanyarodik fel az út), de a kék kamiont csak nem láttam, mi tör-
ténhetett vele, ki tudja, talán leereszkedett, amíg én a pénzért haza-
ugrottam, talán szétnézett a bolt el őtt (azt mondtam neki, itt várom), 
nem látott, várt is talán tíz-tizenöt percet, aztán továbbment, én meg 
ácsorogtam itt több mint egy órát, de ez se biztos, s őt valószínű , hogy 
nem 'ez 'történt, hanem más jött közbe, én már ilyen vagyok, amibe 
belefogok, nem lehet, hogy az baj, probléma, bonyodalom nélkül elinté-
ződjön, valami előre nem látott akadály mindig felbukban, így most 
is, mielőtt a sínek felé befordultam valna, ott állt el őttem az ütött-ko-
kott kék kamion, a motorház teteje felnyitva, a gazdája az árok fel ő li 
oldalról jön elő  könyékig olajosan, maszatosan, lefékezek, aztán megfor-
dulva mögéje állok: 

Én meg várom ott magát? 
Ah! — emeli fel háborgón a karját —, mióta kínlódok már vele 
Mi történt? 
A lamella vagy mi az isten... 
Ajaj, akkor ez magától el nem megy... 

Láttam már szomorú sorsom, nagy bajomban nemhogy segítséget 
remélhettem volna a kamionostól, hanem még ő  szorult rá az én se-
gítségemre. Annyit már én is értek az autó mechanizmusához, hogy 
tudom, ha a váltó döglött be, az alkatrészt m űhelyben kell kicserélni, 
s kérdés, lehet-e kapni egyáltalán. 

Öreg jószág ez már — mondtam. 
Öreg hát — káromkodik hozzá, s lecsapja a motorház födelét. 

De el voltam késve, azt kellett néznem, a deszkával minél el őbb 
fölérjek, várja a mester, s többiek is el nem tudják képzelni, mi lett 
velem, hol vagyok ennyi ideig. A kamiont egye fene, a baján törje a 
fejét a gazdája (gondolhatnám, van nekem elég tennivalóm), de hát ő  
is tett már nekem szívességet, akart is még, nem hagyhatom itt 
faképnél. 

Vigyem haza? 
Jó lenne. 
No, jöjjön. 
A szomszédommal aztán majd kijövünk és elvontatjuk. Csak a 

rendőrség addig ... már a múltkor is fölírtak .. . 
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sok végét jelenti, enélkül nincs is öröm, ez maga az (annál nagyobb) 
öröm, a (minél keservesebb, a fizikai létünket is minél inkább veszé-
lyeztető  s egész szervezetünket átható) görcs feloldódása. 

Már reggel kegyetlenül összevesztünk, kivittem a piacra (szombaton-
ként itt a temerini asszony, ()kit ől a túrót szokta venni), a parkolón a 
kocsiban maradva vártam, hogy a bevásárlásból visszajöjjön, hát ha kö-
télidegeim lennének, akkor sem bírtam volna ki, semmivel sem tud job-
ban felidegesíteni, mint ha fél órát kell várnom arra,- amit öt perc 
alatt elintézhet, mi az istent tudott most is csinálni, a fél piacot fel-
vásárolhatta volna annyi id ő  alatt (megfogadtam, soha az életben a piac-
ra többet ki nem jövök vele), talán még most, délután is lelkifurdalást 
érez, talán saját megnyugtatására kell újra kérdeznie: 

Ugye, stramm kis házunk van? 
Persze — bólintok gondolkodás nélkül, s szorosabban ölelem ma-

gamhoz. Ne sajnáljuk egymástól, maradéktalanul nyilvánítsuk ki az ér-
zést, ami a másikat boldoggá teszi. 

Nagyon kellett már ez a garázs. 
Nem tétovázok, nyomban rábólintok erre ís. Ha azt akarja látni — 

magyarázom magamnak utólag —, hogy elmúlt minden korábbi hara-
gom (hogy ami miatt pár nappal el őbb még dühöngtem, a garázsnak 
most magam is örülök belátva, hogy neki volt igaza, mikor magyarázta, 
erőltette az új vállalkozás szükségességét), az elégedettségem (látszatát 
legalább) mért tagadnám meg t őle. Ragyog az arca, a szeme, a b őre, a 
haja fénye töretlen, sima mosoly, csak néha akad meg a tekintet a (kö-
zösen okozott) fájdalom szántotta árkokon, a könnyek egyre mélyül ő  
vízmosásain. 

Mindjárt más így, nem? — kérdezi szorosabban simulva hoz-
zám. A boldogság nem talál megfelel ő  szavakat (csak a szó erre nem 
elegendő) önmaga kifejezésére. 

S a darazsak is! Csak egy-kett ő  zúg még itt. 
Csakugyan észre se vettük, hogy elmentek. 
Tudod, tavaly is így volt, két-három napig, egész invázió, aztán 

semmi. 
Ezt meg ki lehet bírni. 

— Ki persze — mondom szórakozottan, s gondolatban (titokban, 
mert — borzasztó! — ez a boldogság feltétele) én már a párizsi szállo-
daszobában szorítom magamhoz egy másik asszony áhított testét. 

Honnan jön mindig ilyenkor ez a rengeteg? — néz a nádtet ő  
körül szállongó néhány vadméh után. 

Ugyan, nem kell kétségbeesni! Akármilyen szörnyű  nagy is a 
kárhozat, ha tudja az ember, hogy nem tart örökké, hogy gyorsan el-
vonul, akkor nem nehéz kibírni. 

Amíg tud reménykedni az ember (talán amíg van ereje ehhez), nincs 
az a pokoli kín, átvészelni amit képes nem lenne. 
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BÖNDÖR PÁL 

GOMOLY 

Mivel ct látása nem túl fejlett 
a delfin a denevérhez hasonlóan 
a kibocsátott hangok visszaver ődése alapján tájékozódik. 
A napokban olvastam a delfinkutatók 
még nem bizonyított 
de igen valószín űnek t űnő  feltételezését 
hogy a delfinek hangképz ő  szerveik segítségével 
rekonstruálni képesek 
az így keletkezett képeket 
vagyis hangjuk segítségével 
le tudják rajzolni társuknak egy cápa 
polip vagy szardíniaraj képét. 
A rövid cikk teljesen felkavart. 
Képesek-e mondatfélébe f űzni a delfinek 
ezeket a szó érték ű  hang-képeket? 
És hogyan teszik azt 
folyamaltosan mint a film 
vagy inkább a képregény technikájához hasonlóan? 
Lehetséges hogy a képírás elvontságával társalognak? 
Képesek-e tehát olyan képeket létrehozni 
amelyeket el őzőleg hangjukkal tapogatva 
nem fényképeztek le? 
A rövid újságcikk teljesen felkavart. 
A megválaszolhatatlan kérdések után 
arról is elábrándozhatunk 
ha mi is lennénk képesek 
például a szemünkb ől kibocsátott fénynyalábbal 
holografikus képeket létrehozni. 
Már látom is 
ahogy gondolatainkat eltakarni 
mint a tintahalakból 
gomolyog el ő  
a f ogadatlaan prókátorokból 
a cenzori sötétség! 

OTTHON 

Szórakozott természet: 
kifelejtette a tavaszt a sorból. 
A környék díszletté stabilizálódott 
a korán jött nyárban. 
A kakas elfelejtett kukorékolni: 
a család kora hajnapban szétszéledt. 
Estére összejöttek végre 
a fazékban illatosan kukorékolt 
a tarajos. 
Fel lehetett ébredni. 
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A TÁJ ÖNÉRZETE 

Azt a helyet idézem ahol most állok: 
de óvakodom a környéket cifra mondatokban 
különleges ismertet őjelekkel felruházni. 
A helyszín azonban sohasem néma. 
Azt kérdezi hogy idevalósi vagyok-e 
s akkor bizonyára róla neveztek el 
vagy messzir ől származom és a nevem vándor. 
ónérzete aligha lebecsülendő . 
Tájleíró költészet minden cselekedet. 

MINDENT A HELYÉRE 

Mi okosat kezdhetnék 
a személy szerint engem ért sérelmekkel? 
Mit a kitüntetésekkel? 
Hóembereket csinálok az el őszobában. 
Ha kifogytam a helyb ől 
a nappaliban folytatom működésem. 
Ha a hó fogyott el 
más anyagból gyúrom őket. 
Az éléskamrában 
a fürdőszobában 
az erkélyen. 
Ha se hely se anyag nem maradt 
kockás füzetembe rci1zolom 
a kövér hóembereket. 

KIS HANGTAN, 

Ahogy én a dalnok 
közelítek felétek vagy pedig távolodom 
megfigyelhetitek a Doppler-effektust 
vagyis miként lesz a hangforrás 
egyre magasabb vagy egyre mélyebb. 
Ebből következik 
hogy nem szabad hirtelen közelitenem felétek 
vagy túl gyorsán távolodnom 
nehogy infra- vagy uZtr.4hangon 
szóljon néktek énekem 
vagyis olyan frekvencián 
amit fületek nem érzékel. 

125 



TARI ISTVÁN 

A FÜVEKET HALLGATOM 

meztelen mellemr ől 
elröpülnek 
a ráaggatott rendjelek 
az idő tlen fémes fény ű  
kőrisbogarak 
intenem kéne utánuk 
legyintésbe bukó kézfejjel 
vagy mondani valamit 
rágni egyet 
a csalán pörkölte levegőn 
a kiábrándulástól 
fölhólyagosodott leveg őn 

a kiábrándulást követő  
habzsolástól mócsingos leveg őn 
a füveket hallgatom 
csak a kiválasztottak 
szólíthatják őket a nevükön 
fejükben azzal a t űzvésszel 
mely mindent áthidal 

a füveket hallgatom 

szárukkal szólnak 
földben a szájuk 

JÓ KIMAGYARÁZKODÁS 

ormótlan bakancsommal 
a táj asszonytestét 
tapodom 

a kisebbségben élő  
göcsörtös csenevész 
fákat nézem 

hamispénzüket szórják 
a fölfuvalkodott 
tétlenségre 

egész télen át zúgó 
erdőről álmodnak 
majd kapkodva 

mászkálásunk koronatanúit 
	

jó kimagyarázkodás a tavasz 

7b+cart 9 3. 
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KÉZFOGÁSOK 

IVO POPIĆ  

ÚTON 

Kondor Béla emlékére 

A sikoly-arcok útján 
Vannak életek melyekre emlékezünk 

A szerelem útján 
Vannak életek melyek égnek és el nem égnek 

Az akarat útján 
Mélységekként állunk meg egymásra várva 

Az értelem útján 
Van élet melyben a dal járja útját 

A rettegés és a hódítás útján 
A látnokok b űnhődnek kerekded keresztjükön az igazságért 

A kimondatlan remények útján 
Vannak gerinces életek 

A fény útján 
Szótlanul hazugság nélkül adjuk át szívünk a tengernek 

A leghosszabb úton 
Vannak életek melyek menekülés melyek igazolás. 

BÁRMIKOR ÁLLTAM IS MEG 

Gyermek voltam és álmodtam, álmodoztam, 
Amikor anya útra készült. 

Homlokon csókolt, 
A tengerre nézett és az elválást szólította: 
Őrizd az udvart, fiam! 

Soká, soká nem jött még hang a számra... 

Amikor a reggel felviháncolt bennem, 
Anya gerleléptekkel egy ismeretlen városba indult. 

Szó zuhan szó után az id őbe: 
Én itt maradok, a kezdethez és a véghez tartozom. 

Bárhol és bármikor álltam is meg, 
Anya ölelése ébredt fel bennem, 
Akár egy borral átitatott virág. 
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TENGER 

A tenger 
Az egek leplezetlen arca. 
Beszélgetés a partok ajkain. 

A tenger 
Szerelem, mely ablakot nyit 
a remények kunyhóin. 

A tengert szelek öntik el, 
Kimondva a fájdalmat, 
S lemondva a fájdalomról. 

BAGLYOK 

A széllel és hóval 
röpültek a jegenye ágaira. 
Tolluk égi tükörként fehérlik. 

A magasban szétszórt 
Vágyak 
Csak nagy sokára fedik fel 
a felhők ordításával 
csendbe préselt nappalt. 

A tenger örökkévalóságot hordoz, 
Mi pedig emlékeket, 
Melyek cafatokra hullanak, 
Akár a hullámok. 

Tenger, 
Lágyságod mögé rejtem 
Minden képem a világról. 

Halljalak hát, 
Hogy szavam csitítsd. 
A mélyben csend. 

Baglyok! 
Huhogásukból ma semmi se lesz. 

A jegenyék, 
Elfeledve a naptól, 
Átengedik magukat 
A szél mókáinak, 
Megszakítva álmom 
a tér felismerésérő l. 

FÜLÖP Gábor fordításai 

VUJICA REŠIN T UCIĆ  

FELNYITOM A SZINTAXIST 

Csendes mesterség, 
precíz, 
mint a halál. 
Felnyitom a szintaxist, 
a szoba nyálkás emészt őrendszerét, 
a halk bútorokat. 
Nyers mondat b ővül 

a nappal csuszamlós szappanhabjárt., 
Az asztal sápadt arcába 
az értelem deszkáit szögezem. 
Kopogj, kopogj, 
maci, 
— próvokáció 
suttogja egy gyermekhang. 

BELEVESZÜNK A SZÖVEGEKBE 

Nem kell csüggedni! 
Mosolyogjatok. 
Naphosszat, 
míg évszázadok múlnak el. 
Nem vagyunk öntudatosabbak, 
mint az ókori görög—római világ. 
Mégis hisszük, hogy 

okosabbak és 
mélyenszántóbbak vagyunk. 
A régi trükk még mindig beválik. 
Beleveszünk a szövegekbe. 
S a magasban 
összeszorított ajkakkal 
a hold világol. 

FENYVESI Ottó fordításai 

128 



ÖRÖKSÉG  

HORVÁTH MÁTYÁS 

SÁROST KÁROLY (1927-1986) 

Február 4-én váratlanul elhunyt Sárosi Károly, a Tartományi Tankönyv-
kiadó Intézet szerkeszt ője. Korban egyike volt azoknak a magyar értel-
miségieknek, akik már Jugoszlávia népfelszabadító harcában is részt ve-
hettek, majd nem kisebb lelkesedéssel és elszántsággal munkálkodtak 
az új társadalmi rend megteremtéséért, megszilárdításáért. 

Az újvidéki tanárképző  főiskolán magyar szakos tanári képesítést 
szerzett. Haláláig lényegében megmaradt tanárnak, függetlenül a legkü-
lönbözőbb közoktatási beosztásaitól. Sok éven át a tartományi szakfelü-
gyeletnek, a Tartományi Oktatásfejleszt ő  Lntézetneik volt tanácsosa. 
Ebben a beosztásában is szinte f őtevékenységének tekintette a magyar 
nyelv és irodalomtanítás ügyét. Nem kis része volt az egyre tisztuló 
tantárgyp-edagógi•ai nézetek kialakításában. Évtizedek óta neve ott állt 
az általános iskolai magyar olvasókönyvek és nyelvtankönyvek címlapján. 
Nézeteit, haladó elgondolásait a tankönyvek kényszerít ő  erejével próbálta 
a gyakorlatban elterjeszteni. Ennek révén a mai. 30-40 éves jugoszlá-
viai magyar polgárok személyiségjegyeire hathatott, ha ihatni tudott az 
oktatási-nevelési rendszer. 

A testvériség-egység, a nyelvi egyenrangúság elvének gyakorlati va-
lóra váltásában tartós érdemeket szerzett. Amikor a hatvanas években 
társadalmi szükségletté vált a magyarnak mint a társadalmi környezet 
nyelvének tanítása tartományunk iskoláiban, úttör őiként jelentkezett tan-
könyveivel. Volt ugyan némi tapasztalatunk a szerbhorvátnak mint a 
környezet nyelvének tanításában, de a magyart mint idegen nyelvet 
akkor még sehol a világon rendszeres iskolai oktatás formájában nem 
tanították. Kezdeményezése ilyen szempontból valóban új volt, s ami 
máig ható, hogy első  tankönyveitől a legátgondoltabbnak, legkorszer űbb-
nek bizonyult. 

Amikor Szabadkán megalakult a Tanárképz ő  Főiskola magyar—
szerbhorvát tanszéke, a magyar környezeti nyelv módszertanát kezdte 
tanítani. Itat, ezen a helyen ő  tette az els ő  kísérletet, hogy elméletileg 
is megfogalmazza a tantárgy módszertani doktrináit. Hatalmas tapasz-
talati és pedagógiai szaktudás tette lehet ővé, hogy az eladdig teljesen 
ismeretlen területen megfogalmazza a tanítás elméletének alapvet ő  té-
ziseit. Munkája nyomán könnyebb volt a halmozódó gyakorlati tapaszta-
latok alapján finomítani, pontosítani vagy éppen helyesbíteni az els őd-
leges elképzeléseket. Tudatában volt annak is, hogy számos alalpkutatás, 
kiadvány szükséges ahhoz, hogy a többi élő  nyelv tanítása mellé lassan 
minőségben felzárkóztassuk a magyart, s hogy mind elméletében, mind 
gyakorlatában tudományosan megalapozott legyen a munkánk. Példa-
mutatóan maga kezdte az alapkutatásokat, melyek eredményeként 
összeállította a Magyar nyelv alapszótára című  munkáját. Célja ezzel 
az volt, hogy körvonalazza azt a szótári anyagot, amelyet a tanítás 
nyolc éve alatt a szerbhorvát anyanyelv ű  tanulóknak el kell és lehet 
sajátítani. 
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Tudományos munkássága mellett emberségben sem maradt e1. Szer-
kesztőként segítőkészségével, tapintatával, megértésével bátorította, ser-
kentette és irányította a tankönyvszerz őket a hatékonyabb, korszerűbb mód-
szerek alkalmazására. Innen származik rendkívüli népszer űsége a szak-
mában, a magyarul tanító pedagógusok körében. Ugyanakkor hajlítha-
talanul következetes volt munkakörében szocialista ideológiánk alkal-
rnazásában. 

Népszerűségét a temetésén összegyűjt tömeg bizonyította. Mert 
temetni már tudunk. El is tudjuk mondani a kiégett, munkától agyon-
hajszolt bajtársaink érdemeit. Semmit sem vennék el a méltatásokban 
elhangzottakból. Csak életében mondtam volna el legalább egytizedét 
mindannak, ami ott elhangzott. Hogy még életében örülhetett volna a 
társadalmi-szakmai megbecsülésnelk. 
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JURAJ TUŠIAK (1935-1986) 

Életének 51. évében, hosszú és súlyos betegség után január 1.8-án elhunyt 
Juraj Tušiak ismert szlovák író, költő ,. újságíró és műfordító. Éveken át 
küzdött a betegséggel, most mégis úgy érezzük, váratlanul, murnkavége-
zetlenül távozott közülünk. Juraj Tušiakot akkor szólította el a halál, 
amikor a Pionieri című  gyermekláp fő- és felelős szerkesztőjeként végre 
megteremtette a maga számára az alkotáshoz elengedhetetlenül szükséges 
nyugodt légkört. Ezt megel őzően hosszabb-rövidebb időt töltött újságíró-
ként a Hias 1'udu és a Vziet szerkeszt őségében is, igazi hivatásának azon-
ban mindenkor a pedagógusi munkát tekintette. 

Juraj Tušlaik 1935. január 26-án született Petr őcön. Az általános is-
kolát és a .gimnáziumot szülőfalujában végezte. 1956-ban az újvidéki ta-
nárképző  .főiskolán szerzett oklevelet. Teljes nevelői elszántsággal állt a 
pedagógia szolgálatába, olyannyira, hogy a pedagógusi magatartás és 
gondolkodásmód költői-írói tevékenységét is eredendően meghatározta. 

-Életében öt verseskötetet (közülük hármat a gyerekeknek szánt), 
hét gyermekpróza-kötetet és négy novelláskötetet jelentetett meg, s . ez 
utóbbiak közül a Kocsma címűt a jugoszláviai szlovák irodalom egyik 
legjobb könyvének tekinti a közvélemény és a kritika egyaránt. Jelent ős 
munkát végzett a fordítás terén is, magyar, szerb, horvát, szlovén és 
ruszin írók és költők műveit fordította szlovák nyelvre. Gy űjteményes 
kötéteket, antológiákat szerkesztett. 

írói-költői működését több alkalommal is jutalmaztáik. 1984-ben Zmaj-
díjat kapott, de kitüntették a Neven-díjjal és a N,ovy život irodalmi dí-
jával is. 

• 	Juraj Tušialk halála alkalmából Miroslav Demák a következ őiket 
írta róla a Dnevnik című  napilapban: 

„A jugoszláviai szlovák irodalomban a hatvanas évek végén Michal 
Bábinka gyermekkönyvének vidám csengőhangja -- melyet címében is 
őriz — valami újnak a kezdetét jelezte. A kötet gyermekversei és meséi 
ékesen bizonyították, hogy Babinka és fiatalabb barátja, Juraj Tušiak 
átlépték a nemzetiségi irodalom küszöbét, s ez alz irodalom a jugoszláv 
irodalmakkal immár egyenrangúan halad a fejl ődés útján. Fájdalom, 
Michal Babinka 1974-ben, negyvenhét éves korában meghalt. Már akkor, 
közvetlenül a halálát követ ően az őszinte barát elmondja, érzi, az ő  
élete sem tesz hosszabb. Életük hasonló volt: roppant elszántsággal, 
iszonyatos lendülettel éltek, s a felvállalt hatalmas munka közepette 
nem kímélték ,magukat. Babinkától Tušiak mindössze négy évvel élt to-
vább, bár a betegséggel való viaskodása, a könyörtelen vég elodázásá-
ra tett erőfeszítések miatt utolsó évei már nem nevezhet ők alkotói ér-
telemben vett igazi életnek. A költő  vigasztalt bennünket. Meggyőződése 
volt, hogy a gyerekeknek nem szabad az őszről, az elmúlásról , írni, -  to-
vábbá,. hogy ha eltemetik őt, ott, a régi temető  kerítése mellett, fiatal 
hársfalként újra, ki fog hajtani. Ha korábban nem is hittünk neki, most 
viszont mindez mély meggyőződésünkké vált. Elhisszük neki, a gyere-
kek legnagyobb barátjának, akivel valaha is találkoztunk. Elhisszük 
neki, hiszen utoljára is milyen tapintatos volt velük: megvárta, Míg 
elül a tájon az utolsó csengőszó, míg elmennek a gyerekeik megérdemelt 
pihenőjükre, utána szótlanul ő  is eltűnt. Még arra is ügyelt, hogy a gye-
rekek életét távozásával se zavarja meg. 

Elment az író, aki a jugoszláviai szlovák irodalomban a leggazda-
gabb áletamíívet hagyta maga után. S az életmű  végén (vajon vélétlen-e?) 
az Obzor kiadói tervében ott szerepel egy vékony könyvecske, melynek 
a szerző  a Cinci-linci címet adta." 

Honnan e pajkos derű  a távozás előtt? A bölcs megbékélés derű-
je ez. 
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ÉGTÁJ  

JELENKORI GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÖRTÉNÉSEK 
A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN 

DR. SZÁM ATTILA BESZÉLGETÉSE DR. HUSZÁR ISTVÁNNAL, AZ 
MSZMP KđZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK TAGJÁVAL ÉS PÁRTTÖRTÉNETI 
INTÉZETÉNEK IGAZGATóJÁVAL 

A világ tudományos munkásai igen gyakran utalnak rá megnyilat-
kozásaikban: a társadalmi valóság minden válfajában észlelhetők a válság 
tünetei. A tudósok többé-kevésbé egyetértenek abban is, hogy a válság-
tendenciák kiindulópontjában a tőke krízise áll; tudatában vannak ugyan-
akkor a ténynek: a válság nemcsak a kapitalista, hanem (talán még 
jobban) a fejletlen országokat is érinti, valamint a szocialista társa-
dalmakat. Hogyan értékeli Ón a jelenlegi gazdasági-társadalmi világhely-
zetet a Magyar Népköztársaság perspektívájából? 

Néhány napja Magyarországon tanácskozik az Európai Kulturális 
Fórum. Megrendezésére a helsinki záróokmányt aláíró országok részvé-
telével került sor a madridi tanácskozás döntése alapján. Bevallom, hogy 
amikor kereken tíz éve aláírták a helsinki záróokmányt, egyikünk sem 
hitte: megtorpan majd az enyhülési folyamat, s ő t kiéleződik a nemzetkö-
zi helyzet. Hogy a nemzetközi politikában egykori helyzetünk meg ő rzé-
séért fogunk küzdeni, célunk a megőrzés, megtartás, állandósítás lesz, 
nem pedig a javítás, az előrelépés. Kiéleződtek hát bizonyos nemzetközi 
kapcsolatok és viszonyok. Ez nagyon súlyosan érintheti a nyitott gazdasá-
gú országokat. Különösképpen, ha társul a sokféleképpen is bonyolulttá 
váló nemzetközi gazdasági helyzettel. Helyesebben nem is bonyolultság-
ról, hanem inkább arról kell itt beszélnünk, hogy bizonyos értelemben 
egy ,összeomlási folyamat vette kezdetét. Magyarország nemzetközi viszo-
nyainak alakulására is természetszer űen kihatnak a nemzetközi monetáris 
rendszer súlyosbodó gondjai. Közismert tény, hogy Magyarország export-
ja rendkívül magas bruttó nemzeti termeléséhez képest: annak mintegy 
30-34 százaléka. Másképpen szólva: az ország nemzeti jövedelme úgy 
realizálódik, hogy a kivitel értéke kiteszi bruttó nemzeti termelésének a 
telét. 1972 óta két olajár-robbanás is volt, és bekövetkezett a nemzetközi 
monetáris rendszer megbomlása. Na most, ha tudjuk, hogy Magyarország 
gazdasága igen érzékenyen rezonál a nemzetközi gazdasági viszonyok vál-
tozásaira, akkor megértjük, mennyire összetett ez a probléma. Függ ő -
ségi helyzetét indokolja magas exportja és az, hogy f őként alapanyagokat 
és energiahordozókat importál, míg mez őgazdasági és késztermékekkel 
fizet. Kivitelének kereken a fele a t őkés piacra irányul, és behozatalának 
ugyancsak a fele onnan származik. Tehát a t őkés világpiac ingadozása 
is kihat a magyar gazdaság helyzetére. Id őközben (az utóbbi évtizedben)) 
jócskán (22-24%-kal) megromlottak a cserearányok — egynegyedével vagy 
egyötödével leértékelődött a magyar munka a világpiacon. Ez igen nagy 
probléma. Súlyosbította, hogy közben megemelkedtek a kamatlábak. A 
világpiacon elszenvedett veszteségeket nem tudtuk exporttöblettel ellen-
súlyozni és nem változtattunk korábbi terveinken, hanem importtöbblettel 
fedeztük a hiányt. Így aztán eléggé magas adósságállomány gy űlt rössze. 
Pontosan nem tudnám megmondani, mekkora, de 1978 végére megközelí-
tette a nyolcmilliárd dollárt. Most ennek a kamatterhei nyomnak ben-
nünket. Annál inkább, mert akkor még Magyarország nem volt tagja a 
Világbanknak és a Nemzetközi Valutaalapnak, tehát zömében csak rövid 
lejáratú kölcsönöket kapott. 
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Sajnos, ezek a problémák a mi társadalmunkat is érintik, ahogyan 
mindazokat, amelyek er őfeszítéseket tesznek a gyors újjáalakulásért és 
további fejl ődésért. Az Ön példája, a Magyar Népköztársaság sok tapasz-
talata a tartozások kérdéseinek megoldásában, mindenképpen hozzájárul 
a problematikával kapcsolatos tudásunk bővítéséhez. Hogyan fogott hoz-
zá tartozásainak törlesztéséhez a Magyar Népköztársaság? 

Szerettük volna végig megtartani az ország fizet őképességét, te-
hát nem szándékoztuk adóslságállamány:unk átütemezését kérni. Ezért 
lényegesen csökkentenünk kellett a bels ő  felhasználást, és a termelés 
növekményét — amiről később még szólok majd — teljes egészében adós-
ságszolgálati kötelezettségünk teljesítésére fordítottuk, s őt arra sem lett 
elég. Ez bizony azzal járt, hogy adminisztratív úton drasztikusan csök-
kentenünk kellett az importot és a felhalmozási rátát; ez utóbbi 1984-85-re 
14, illetve 12-14 százalékra zuhant le — ennyire alacsony nagyon-nagyon 
régen volt Magyarországon. De még ez sem volt elegend ő  arra, hogy áz 
adott növekedési ütem mellett adósságszolgálati kötelezettségeinknek ele-
get tudjunk tenni. A fogyasztást is mérsékelnünk kellett, tehettük pedig 
olyan áron, hogy a munkások és alkalmazottak reálbérét csökkentettük 
az elmúlt ötéves tervid őszak (amelynek utolsó esztendejét írjuk) alatt 
összesen majdnem hat százalékkal. Meg kellett ezt tennünk, hogy fenntart-
hassuk az ország fizet őképességét, amit sikerült is elérnünk. Fontos gaz- 
dasági eredménynek tartom, hogy nem kértünk átütemezést, s őt még az 
adósságállományt is csökkentettük ebben a sorrenden hatodik ötéves 
tervünkben. Alacsonyabb beruházási szinttel és importtal éltünk, ezért 
a gazdasági növekedés üteme is lecsökkent 1-2 százalékra az elmúlt esz-
tendőben. 

Hogyan értékeli a további társadalmi-gazdasági fejlődés lehetősé-
geit a Magyar Népköztársaságban? 

Az elmúlt hetekben tartotta meg els ő  munka jellegű  ülését a júni-
usban újraválasztott parlament, és megvitatta a kormány ötéves munkaprog-
ramját. A kormány elnökének expozéjában természetszer űen szerepelt 
fő  témaiként a ,  gazdaságpolitika alakulása az elkövetkez ő  ötéves tervidő-
szakban. Programját a XIII. pártkongresszus határozatai alapján készí-
tették el. Úgy értékelték, hogy a gazdasági növekedés 1-2 százalékos 
üteme nem elegendő , hanem fokozni kell. Tehát adni kell a gazdaságnak 
egy nagyobb lendületet, dinamizmust, ám ha hazai és nemzetközi lehet ő -
ségeinket reálisan szemléljük, akkor mindjárt látjuk, hogy ez sem oldja 
meg azért minden gondunkat. Azt hisszük, hogy az elkövetkez ő  ötéves 
tervidőszakban mintegy három százalékkal növekedhet évente az ország 
nemzeti jövedelme, s ez már mai adósságállománya mellett nemcsak azt 
teszi lehetővé, hogy változatlanul eleget tegyen fizetési kötelezettségeinek, 
hanem azt i's, hogy a következ ő  öt évben tovább emelkedjen a felhalmozá-
si ráta, több jusson beruházási célokra, illetve megállítsuk a reálbérek 
csökkenésének a folyamatát, hogy minden társadalmi réteg életszínvonala 
észrevehetően emelkedjék, az életkörülmények javuljanak. E tervet nem 
jellemzi hát valami szárnyaló dinamika, de egy stabilizálódó gazdaság 
képét rajzolja elénk. 

A világméretű  gazdasági válság odahatott, hogy magasabbra emel-
kedjenek az egyes gazdasági folyamatokba való bekapcsolódásnak a kri-
tériumai. Hogyan értékeli Ön. a Magyar Népköztársaság lehetőségeit az 
említett feltételek között? 

A fentiekből is kitűnik, hogy az országnak igen komoly gondjai 
vannak. Nem lehetséges hát minden gazdasági ágazatot együtt fejleszte-
nünk, hanem ki kell választanunk közülük azokat, amelyek a legperspek-
tivikusabbak. Az iparban igyekszünk a mikroelektronikára, számítástech-
nikára és bizonyos gépipari szférákra koncentrálni, az élelmiszer-terme- 
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lésben a biotechnikára és biotechnológiára ... Na persze vannak hagyo-
mányosan magyar ágazatok, mint például az autóbuszgyártás: Megkér-
dezhetnénk, hogy az ilyen és hasonló ágazatok mennyiben lehetnek teher-
hordozók anélkül, hogy azt megsínylenék. Vagy hogy még tovább menjek: 
ha egyes. ágazatokat kiemelünk, vajon nem szükségszer űen jár-e ez azzal, 
hogy mások lemaradnak a fejl ődésben, vagy a mai szinten stagnálnak?: 
El tudom képzelni, hogy valamiképpen megvalósíthatunk egy strukturális 
átrendezést a magyar gazdaság versenyképességének meg őrzése. érdeké-
ben. Mert az a bizonyos 22-25 százalékos cserearányromlás azt mutatja, 
hogy a magyar gazdaság versenyképessége nemhogy javult volna, hanem 
rosszabbodott. Meg kell hát állítani a munka leértékel ődésének a folyama-
tát! Ezt pedig csak a gazdaság modernizálása révén érthetjük el. Persze, 
ne higgyük, hogy ez pusztán a gazdaság szerkezeti átrendezésének a kér-
dése; tény az is, hogy a magyar gazdaság igen drágán termel. Nemzetközi 
mércékkel mérve Magyarországon az egy termelési egység létrehozására 
elhasznált energia és anyag mennyisége igen nagy. Ezért kénytelenek va-
gyunk arra törekedni, hogy ahol csak lehetséges, csökkentsük a nemzeti 
jövedelem megtermelésére felhasznált energia és anyag mennyiségét. Vé-
gül is a gazdasági irányítás reformjának a továbbfejlesztése azt a célt 
szolgálja, hogy a gazdasági folyamatok modernizációja végbemenjen. Sok 
időt felemésztene, ha err ől részletesen beszélnék, annyit azonban itt is 
leszögezhetünk, hogy alapjában a gazdaság m űködési feltételein kell ja-
vítanunk, hogy ezáltal a gazdasági er őforrásokat jobban kiaknázhassuk, 
gyarapításuk révén pedig új er őforrások birtokába kerüljünk. 

— A gazdaság szférájában létrejöv ő  ilyen vállalkozások hasonlókat 
feltételeznek a társadalmi viszonyokban, azután a társadalmi-politikai élet 
területén is. Mi a teendő  ezen a téren önöknél? Milyen megoldásokat szor-
galmaz majd ebben a tekintetben fejl ődésének elkövetkez ő  szakaszában 
a Magyar Népköztársaság? 

Azt gondolom, hogy racionálisabban • kell gazdálkodnunk, vagyis 
a-  kompetencia elvét kell jobban érvényesítenünk a gazdaságban. Minden-
ki, aki.:a termelő  szférában dolgozik vagy akár másutt, érezze, - hogy az 
ország sorsa az ő  tevékenységén is múlik. Ha javítani szeretne a. saját 
helyzetén, hát az eddiginél sokkal aktívabban, értelmesebben és ésszer űb-
ben kell dolgoznia. A gazdasági irányítás reformjának a • központjában 
az áll, hogy növeljük a vállalati autonómiát, fokozzuk az öntevékenységet 
és önállóságot. Ahogyan 1968-ban azt mondtuk, hogy a gazdasági reform 
lényege abban áll, hogy megszüntettük a kötelez ő  tervutasítást, most en-
nek a bázisán azt mondjuk: a vállalatok. autonóm döntésekkel teremtsék 
meg önálló gazdálkodásuk feltételeit. Tehát az a célunk, hogy lehet ővé 
tegyük: szuverénebbül tudjanak dönteni a világgazdaság és bels őgazdaság 
változó viszonyai közepette. Teljesen világos, hogy ez nem egyszer ű  gaz-
dasági, hanem egyben társadalmi és politikai kérdés is. Hiszen a gazda-
ság nem öncélú valami, hanem a társadalmi célok szolgálatában álló te-
vékenységi szféra. Hozzáteszem: ma azért gyakran a gazdaságban d ől el, 
hogy a politikai célokat hogyan tudjuk megvalósítani. Ezért a gazdasági 
életnek prioritást kell biztosítani az irányítási rendszerben. A gazdasági 
reform másfél évtizede azt bizonyította, hogy pezsg őbbé és rugalmasabbá 
vált nálunk az élet, mobilabb lett egész társadalmunk. Ez egyébként le-
mérhető  a társadalmi szervezeteken is. Az ipari munka relatívan mérsék-
lődik a termelő  tevékenységben, csökken az iparban dolgozók hányada, 
stabilizálódott a mezőgazdaságban dolgozók aránya, és hát elég magasaz 
értelmiségi alkalmazottak száma. A hagyományosnak nevezett asztályolk 
közötti különbségek lényegében leépül őben vannak. Ma a parasztsághoz 
tartozó népesség egy f őre eső  jövedelme alig alacsonyabb, mint' a munkás-
osztályhoz tartozóé. Persze, a mez őgazdasági tevékenység és a parasztság 
munkája nem teljesen esik egybe, mert az el őbbiben benne foglaltatik a 
mezőgazdasági termelőszövetkezetekben végzett ipari tevékenység is. Az 
történt hát Magyarországon, hogy föllazultak az osztályintegrációk.. -  A 
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népességi szerkezet így nem határozható meg az egykori osztályszerkezet 
alapján. 'Új típusú különbségek jöttek létre, amelyek függnek a kereseti 
viszonyoktól, a család demográfiai helyzetét ől, de attól is, hogy az egyes 
ember milyen kulturális miliőben és lakáskörülmények között é1. Tehát 
ilyen nyitottá vált társadalmunk. Azokban a családokban, ahol két keres ő  
van, már a megoszlás jelent ős (40%) a munkások, parasztok és értelmiségi 
dolgozók között; ahol három keres ő  van, ott még teljesebb (60%) a 
rétegek szerinti tagozódás. A politikának most ebben a korábbinál másféle 
módon rétegeződött társadalomban kell konszenzusra jutnia a lényeges 
kérdések megoldása terén. 

Milyen változásokra került sor a Magyar Népköztársaság társa-
dalmi-politikai életében ennek az átalakulásnak a hatására? 

Ha most hivatkozhatunk korábbi megállapításunkra, hogy a gaz-
daság nem lehet öncélú, önz ő, akkor ebből indulhatunk ki e kérdés meg-
válaszolásában. A gazdasági folyamatok irányításának reformja szükségsze-
rűen kihat a nem gazdasági szférákra is, így érinti a kultúrát, ideológiát, 
sőt a politikai intézményrendszer m űködési mechanizmusát is. Erre töre-
kedtünk is az esztendők során, így például a három ipari minisztérium-

. bál egyet hagytunk meg teljesen világos céllal: a vállalatok ne legyenek 
olyan függőségi helyzetben, mint addig, s tekintélyes részükben a tulaj-
donosi és munkáltató funkciókat ne a minisztérium vagy a kormány más 
apparátusa töltse be, hanem a vállalatoknál létrejöv ő  igazgatási szervek, 
tanácsok, esetleg a kicsiny üzemeknél a választott vezet őségek. Tehát a 
vállalati autonómiát er ősítettük meg, aminek révén teljesen megváltozik 
a politikai intézményrendszer m űködési mechanizmusa. Természetesen az 
eddiginél jóval nagyobb felel ősség hárul a vállalatokra, mint a korábbi 
utasításos függőségi viszony idején. Persze, azért nemcsak ett ől lesz ivás 
a politikai intezmenyrendszer m űködési mechanizmusa, hiszen a kompe-
tencia elvét nemcsak a gazdaságban, hanem szélesebb körben is érvénye-
síteni kell. Vagyis hát ki kell bontakoztatni a demokratizmust politikai 
életünkben. A lakosságnak éreznie kell, hogy nemcsak egyszer űen végre-
hajtója egy politikai állásfoglalásnak, hanem kisalakítója is. Ilyen értelem-
ben beavatottá vált. Az öntevékenyen szervez ődő  érdekcsoportoknak biz-
tosítanunk kell az érdek megjelenését, képviseletét és érvényesítését. A 
politikai intézményrendszerben pedig létre kell hozni az érdekintegrációt, 
vagyis 'konszenzusra kll jutni úgy, hogy a politikai ,kérdésekben meg 
tudjuk- teremteni a nemzeti egységet. Ennek feltétele, hogy a döntések 
előtt tanácskozzunk a dolgozó néppel, és a társadalmilag szervezett fel-
nőtt népesség részt vegyen a politikai életben, a döntéshozatalban. 

— Elvégeztek-e már valamit ebb ől a munkából? 

— Jelentős lépésnek tartom, hogy a választási rendszert lényesen 
módosítottuk. Most júniusban zajlottak el őször úgy a választások, hogy 
minden körzetben kötelez ően legalább két jelöltet állítottak. A lakosság 
tehát nem egyszerűen csak szavazott, hanem a szó szoros értelmében 
választott — a választási és jelöl ő  gyűléseken intenzív vitát folytatott. 
Jól tudom, hogy ezekben a vitákban most még domináltak a helyi érdek ű  
kérdések, és csak másodrendűek voltak az országos jelent őségű  problé-
mák, de mégis lényeges a hozadékuk: a politikai iskolázottság fokozásá-
nak nagy lehetőségét teremtették meg mindenki számára. Egészen más a 
tanácstagok és képviselők politikai felelőssége, ha tudják, hogy két vagy -
három jelölt közül személy szerint őket választották meg. Ennek egyéb-
ként a parlament első  munka jellegű  ülésén volt is némi jele: kritiku-
sabban léptek fel a képvisel ők. Nagy vállalataink vállalkozó kedvét is 
növelték e változások, ugyanis most ők hozzák meg a stratégiai döntése-
ket, rendelkeznek az er őforrások felhasználás-át illet ően, ők osztják el a 
megteremtett javakat. Említettem, hogy a mez őgazdasági termelőszövet-
kezetek tekintélyes része nem mez őgazdasági jellegű  ipari tevékenységet 
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is folytat. Nohát • most ők döntik el, hogy létesítsenek-e egy kisüzemet, 
vagy valahol vállalnak-e bormunkát stb. Mivel a nagyüzemek egyike-má-
sika nem eléggé rugalmas — behemót nagyüzemek jöttek létre —, ne-
hezen irányítható és nem versenyképes, bel őlük leányvállallatok szakadnak 
le. De a vállatok úgy is megszervezhetik a munkájukat, hogy a dolgozóik-
bál gazdasági közösségeket hoznak létre, amelyek szabad idejükben a 
vállalat részére és annak eszközeivel olyan termékeket állítanak el ő , ame-
lyek nélkülözhetetlenek a vállalat számára, m űködéséhez pótlólagos erő -
forrásokat biztosítanak. Elvégzik a nagy javításokat vagy tegyük fel szer-
számokat készítenek. Vagy például az exportra termel ő  vállalatban, ha ott 
nincs elég munkaerő , szabad idejük felhasználásával bevezetnek második, 
sőt harmadik műszakot mondjuk heti harminc órával az ilyen közössé-
gek. Hozzáteszem: lehet ővé tettük azt is, hogy ne csak vállalati gazdasági 
közösségek, hanem kisebb magántársaságok-szövetkezetek is létrejöjjenek. 
Azután több vállalat is •összefoghat, és együttesen létrehozhat közös kis 
vállalatot. Ezáltal az er őforrások átcsoportosulnak egyik gazdasági szin-
térről a másikra, megvalósulhat a tőke áramlása. Sokan mondják, hogy 
Magyarországon rekapitalizációs folyamat megy végbe, mert bizonyos 
helyeken térhez jutotitiak a magánkezdeményezé'sek: Budapesten sok lett 
a magántaxis, de az egész országban számos család vesz bérbe kisüzle-
teket, kisvendéglőket. Ezeket rugalmasabban és kisebb adminisztratív 
erőkkel működtetik, mint a nagyobbakat. 

Mit jelent valójában e „rekapitalizációs" folyamat a Magyar Nép-
köztársaság számára? 

— Hogy mit jelent? 1984-ben — ha az emlékezetem nem csal — az 
ország nemzeti jövedelmének három százaléka származott a magánszek-
torból. No most engedjük szabadjára a fantáziánkat, és tegyük föl, hogy 
ez a százalék az elkövetkez ő  öt esztendő  alatt megkétszerez ődik, majd 
megháromszorozódik, és hat, majd kilenc százalék lesz bel őle. Csakhogy 
Magyarországon a szocialista gazdaság sorsát nem a hat és nem a kilenc, 
hanem a kilencvennégy vagy kilencvenegy százalék dönti el. A gazdasági 
reform tulajdonképpen nem egyszerűen a magánvállalkozásoknak ked-
vez, hanem az ország teljes gazdasági tevékenységének, s ezen belül ter-
mészetesen a magánszektornak is. Ez utóbbinak annyiban, amennyiben 
népgazdaságilag célszerű  munkát folytat és ezáltal nemzeti problémákat 
old meg. 

Ön szerint hol jelentkezhetnek az ilyen irányú társadalmi fejl ődés 
problémái? 

Egyes problémák jelentkezhetnek a személyi jövedelmek diffe-
renciálódása körül. ht mérsékl ődésük és növekedésük tendenciáira szeret-
nék utalni. Megoldásukhoz amegfelelő  szociális politikától várhatunk se-
gítséget. Ez a legutóbbi pártkongresszus legfontosabb feladatainak egyike. 
Az ilyen szociális politika — úgy látom — a többgyermekes családok és a 
nyugállományba régebben vonult nyugdíjasok számára jelent sokat. Al-
kalmas lesz arra, hogy javítson helyzetükön, hogy azok még érdekeltebbek 
legyenek kitűzött társadalmi feladataink megvalósításában. 

A beszélgetést dr. Szám Attila 1985. október 24-én folytatta dr. Huszár Istvánnal 
Cavtatban, a Szocializmus a világban elnevezés ű  tanácskozás tizedik kerekasztal-értekezletén. 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 59. 

Esztendők óta vetődik fel a kérdés hol párizsi, hol londoni színházi ,kö-
rökben, hogy mi a varázsa Gorkij Éjjeli menedékhelyének, amely több 
mint 80 éven át köti le a közönség érdekl ődését. Annak ellenére, hogy 
cselekménye, amely nélkül színjáték eddig elképzelhetetlen volt, egyál-
talán nincsen. Voltak, akik megkérd őjelezték a dramaturgiai törvények 
hétjogosultságát ebben a vitában, s voltak, akik ezt az évtizedek óta 
tartó sikert nem is annyira Gorkijnak, sokkal inkább annak az érdek-
lődésnek tulajdonították, amelyet maguk az oroszok váltanak ki egyre 
fokozottabban a nagyvilágban. Maga a dráma, amelyben tulajdonképpen 
nem történik semmi, egy darab orosz élet. „Cári orosz", siet disztingvál-
ni a francia baloldalról Francis Cohen, s ezzel máris felidézve a 80 
év óta makacswl vissza-visszatér ő  dilemmát, amely annak idején Luna-
csarszkijt, sőt magát Gorkijt is élénken foglalkoztatta, mert a nagy. 
orosz visszhang hatalmas önéletrajzi regényében, a Klim Szarngin éle-
tében is visszaverődik. „Nekem nem tetszett a darab — mondja a re-
gény egyik alakja, s mintha ezt az író is elfogadná —, humanista törté-
net és hihetetlenül időszerűtlen ez az anarchizmus határát súroló fel-
melegí!tett humanizmus!" Hasonlóan vélekedik Krupszkaja asszony is, de 
Lenin, aki később Majakovszkij költészetétől sincs elragadtatva, leinti. 
Az, hogy „egy darab orosz élet", a századel ő  éveiben azonban csakugyan 
nem tűnt elegendőnek. Az írott szónak tettre kellett késztetnie, s a 
társadalomnak ezek az elesettjei, a lumpenproletárok, a mezitl'ábasok, a 
züllésnek és reménytelenségnek ez az alja népe képtelen volt a cselekvés-
re, s főként nem holmi forradalmi tettre. Ez a magyarázata, hogy az 
Éjjeli menedékhely ma a Szovjetunióban ritkábban kerül színpadra, mint 
Nyugat-Európában. Lunacsarszkij, a proletkult pápája ugyan egy id ő  
múlva, 1923-ban, amikor a forradalom konszolidálódását vélte látni. már 
nem oly 'szigorúan követelte meg a tendenciát, nézetei azonban túlélték 
őt magát, a szocialista realizmusban gyökereznek kiirthatatlanul. Hiába 
írta: „Nem látom többé szükségét a proletkultnak, amely nem hozott 
semmi újat. A proletkult költ ői vagy Majakovszkij-epigonok, vagy egészen 
jelentéktelenek. De hát vannak nézeteik, . amelyek makacsul és vissza-
vonhatatlanul Ott maradnak a köztudatban. És mintha csak ezzel 
arányban nőne a(z Éjjeli menedékhely sikere ellenpontként tovább a 
nyugati világban. Vannak, akik már Szophoklész Oidipuszával hasonlít-
ják össze arra hivatkozva, hogy abból is hiányoznak a dramaturgia tör-
vényei, s csupán a rengeteg borzalom köti el a. közönség figyelmét. A 
távolság Oidinusz király és egy Pepel között mégiscsak áthidalhatatlan-
nak tűnik. Mert Sophoklész beérte a költői igazsággal, míg Gorkij az 
életből vett alakokat vonultatott fel a m űvében az örök emberi jóság-
gal téve igazságot közöttük. Ugyanakkor különböz ő  jellemeket formált 
élethű  színekkel, akiknek csak asorsa egyforma a társadalomnak ebben 
a feneketlen mélységében. A sorszer űségnek ez a már-már misztikumba 
hajló orosz értelme persze nem kaphat igazolást materialista felülnézet-
ből, viszont költői igazsága — minden bonyodalom- és cselekménynél-
küliség ellenére —megrendítően. hiteles és meggyőző  tudott lenni. Más kör-
nyezetben Csehov Három nővére is nélkülözi a színpadi törvényeket, s 
hogy a dráma ma is változatlanul hat, kicsit talán valóban a sajátságos 
orosz életnek tulajdonítható, amelyben az ellentmondások mindenkor 
jelen vannak. Mint Klim Szamgin életében, akit a befejezetlen regény 
vázlatában nagyon is jelképesen a forradalom gy őzelmét ünneplő  tömeg 
tanos halálra. Azé a forradalomé, amelynek eljövetelét oly várva várta 
jómaga is. 

137 



A belgrádi színikritikus megütközött a tényen, hogy Moliere-.t paróka 
nélkül, pulóverben látta játszani. S hogy ezt nem találta természetesnek, 
azon maga is elcsodálkozott. Mert vannak visszatér ő  jelenségek, a meg-
szokásról nem könnyű  lemondani. A Mizantrópról van szó, Molié:re-nek 
talán legragyogóbb, ,sokat vitatott vígjátékáról, a szerelmes Alceste-r ől; 
aki inkább lemond az imádott nőről, aki egy kicsit könnyűvérű , vidám 
társasági lény, ha az nem lesz kizárólag mellette. Otthagyja Párizst, 
visszavonul vidéki magányába, s ezért mindenki embergy űlölőnek tartja, 
maga a szerző  is. 

Ma, az elidegenedés korában ebben nem talál senki semmi külö-
nöset. De XIV. Lajos a látványos pompa és a társasági élet b űve volt, 
s ebben követte a francia, s őt nemcsak a francia úri társadalom. Moliere 
meg, az udvari kárpitos fia, aki közelr ől látta ezt a gondtalan, felel őtlen 
életet, a Mizantrópban azt merte mondani, hogy ebb ől elég volt. S 
mondta ezt azzal a kedves és szellemes bonhómiával, mintha maga se 
helyeselné, s ő  is elítélné embergyűlölőnek tartaná színpadi hősét. Ellen-
tétben annak léha barátjával, aki úgy veszi az életet, amilyen és ezt az 
akkori közízlés természetesnek tartja. 

Azóta rég tudjuk, hogy az irodalmi igazság nem mindig egyértelm ű . 
Vannak benne ellentmondásos árnyalatok, mintha abszolút igazság nem 
is 'létezne s a középút nem lenne messze a kényszer ű  megaí.kuvástól. S -
a Mizantróp igazságát száz éven át vitatta a változó 's ugyancsak ellent-
mondásos francia szellemi élet. Hogy kinek van igaza a Mizantrópban, 
Alteste-nek, aki szembe mer helyezkedni a korszellemmel, vagy léha és 
könnyelmű  barátjának, aki vidáman úszik az árral, s leliki,furdalás nél-
kül elszereti a nőt, akit pedig a másik kizárólag a magáénak szeretne 
tudni. 

Mert Moliere nem foglal határozott állást, kicsit még mintha el is 
ítélné 'különös felfogásával tisztességes h ősét, is 'a másiknak adna igazat, 
amiért aztán Rousseau meg is rója száz évvel kés őbb, nemcsak egy tisz-
tességesebbnek hitt morál nevében, de azért is, hiszen jómaga pontosan 
úgy vonult vissza a világtól vadházastársával, ahogy a vígjáték tragikus 
hőse szeretett volna. 

Csak hát élet és irodalom sajnos nem lehet mindig összhangban. 
Szegény Moliere, akit a világ szeme láttára. szarvazott föl a felesége, 
magát írta meg a Mizantrópban, saját elvágyódását a magányba, ahol az 
asszony csak az övé. Vallomása'azonban rejtett maradt, már csak azért 
is, mert a kor vígjátékot várt t őle, mulattatást. Ebből élt. E:z hozta meg 
számára a sikert, az adósok börtöne után az anyagi gondtalanságot, ami 
együtt járta király kegyével. Szóval nem írhatta azt, amit szeretett volnia.. 
Vidéki ripacs korában is megszokta, hogy kielégítse a közönség igényét, 
Nyilván ez a bohém magatartása vitte ra, hogy a maga fájdalmát is . a 
humor keserű  maszkja mögé s az alexandrinus ünnepélyes ritmusába 
reitse. Minden más, pompás díszlet, rizspor és paróka kötelez ő  külsőség 
volt. De annyira a korhoz kötve, hogy a sok sallang sokáig 'eltakarta a 
vallomás őszinteségét, s azzal együtt megváltoztatta az író mondandóját. 

Pedig anégiscsiaík a mondanivaló igazságának kell tovább élnie. És 
remél'ehtőleg ez a pulóveres, rokokó kosztümöt és parókát nélkülöz ő  
Mizantróp hagyja meg zavartalanul Moliere őszinteségét és zsenialitását 
egy olyan korban, amely szeretne kilépni az öncsalás b űvköréből, hogy 
tisztábban lássa a színpadon az emberi igazságokat. Hiszen a mai szín-
házi törekvések épp az egyszerűséggel akarnak hatni, úgyhogy a frakkos 
Hamlet sem újság már régen s Fauszt is el őbbre hozta a költő i ex,hibició 
őszintébb, tisztább és emberibb lehetőségeit. Egyre bátrabb utalásokkal 
a jelenre, mind több áttététellel a mai viszonyok igazságát illet őleg. 

Bulgakovot, a Mester és Margarita szerzőjét a jelek szerint végleg 
rehabilitálták. Terjedelmes könyv jelent meg róla ugyanis bizonyos Ligyi-
ja Janovszkaja tollából, amely valamennyire a zsdanovi korszak Iroda-
lomtörténete is. Az elégtétel elég kés őn érkezett, negyvenöt évvel Mihail 
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Bulgakov halála után, de így is valószín űleg' nagy megkönnyebbülést 
hozott a mai szovjet irodalomba, amely messzir ől nézve mintha még nem 
tudta volna tisztázni a szocialista realizmus és Sztálin magatartásának 
ellentmondásait. Amíg ugyanis a diktátor hatalmon volt s tömegesen 
küldte .gyűjtőtáborba, illetve a hallábba azokat az írókat, akik a legcse-
kélyebb mértékben elhajlóknak voltak tekinthet ők, akadtak olyanok, aki-
ket egészen érthetetlen türelemmel megvédett •a kritikai túlkapásokkal 
szemben. Ezek közé tartozott az egy id őben eretnekséggel vádolt So-
lohov, a nyárspolgárnak ;aposztrofált Paszaternak, aki a. Pravda kritikusa 
szerint a Doktor Zsivagóban szabadjára engedte minden rendszerellenes 
gyűlöletét, s Mihail Bulgakov, aki szüntelen támadások célpontja volt. 
Solohov esetében Sztálint 'kibékítette az írónak az a köverbkezátes állí-
tása, hogy a déli frontnak volt dönt ő  szerepe a polgárháború gy őzelmié- 
ben, amelyet Sztálin vezetett, míg másutt a kés őbbi pártvezér esküdt 
ellensége, Trockij mindenütt vereséget szenvedett. Paszternaknak elég 
volt a georgiai költ ők verseiből fordítani, s Sztálin máris kegyeibe fo-
gadta. Hogy Bulgakovost miért tartotta érdemesnek megvédeni, jóllehet 
mindenkinél üldözöttebb vadja volt a korabeli orosz irodalomnak, máig 
is rejtély. Elég volt a tény, hogy emigráns folyóiratban jelentkezett, •s 
máris megállapították róla, hogy még útitárs se hajlandó lenni. Talán 
csakugyan egyik közepes színdarabja, a Turbinék napjai vette le Sztá 
liint a lábáról, amelyet Janovszkaja szerint tizenötször megnézett; annyira 
tetszett neki. Különben a húszas évek szovjet viszonyaira fölöttébb jel 
lemző, hogy ennek. az  emigráns folyóiratnak az az Alekszej Tolsztoj volt 
a ,szerkesztője, aki nem sókkal azután hazajött éš megírta ,'a Golgotát,: 
a forradalmárok hősiesességéről szóló epopeiát, s nem sokkal kés őbb a• 
személyi kultusz dicséretét. Különben az útitársak, amilyem Alekszej 
Tolsztoj is lett, minden forradalomban kett ős szerepre alkalmasak. I đön 
ként ,elverik rajtuk a port, máskor őket •állítják kezükben fehér zászló-
val a világ elé a békés együttműködés bizonyítására. Bulgakov valóban 
nem • tartozott ezek közé. Tökéletesen apolitikus lény volt, . id őnként niisz= 
tikius jelképektől se riadt vissza, s kell ő  öniróniával mulatott magán és a 
világon. A rengeteg +támadásért is játékos kedvével` véve 'elégtételt magá 
nak. Ez tetszett volna Joszip Visszarianovicsnalk? Ez az • irnp!ašsibilité, 
amely ezt a gyermeteg lelkületű  írót nem engedte beleártani a nagyok 
dolgába? De hagyjuk a találgatást. So:se fog kiderülni, hogyan lehetséges, 
hogy Bulgakov átélte a csisztkaákat, az ugyancsak szelíd és jó szándékú 
Babel, a forradalomnak egyébként lelkes híve. viszönt áldázatául esett.-
ISMerni kellene a diktátorok alighanem közös lélektanát, hlogy nieg-
fe_jsthátő  legyen Sztálini fenntartás nélküli :rokonszenve Bulgakov iránt._ 
Hogy azonban mindez ma mégis megírható volt, talán éppen .azzal az 
ellentmondással magyarázható, amely a sírjából kiakolbólított 'Sztáliai.t •  
még mindig kísértetjárásra bírja. De hát a diktátorok halálával koránt-
sem halt meg a tanításuk, a maguk után hagyott szellemiség a dognna, 
sőt a gyakonlatwk sem. A szocialista realizmus is túlélte -önmagát, pedig 
egyik legkitartóbb hirdet ője, A'lekszandr Fagyejev, Az ifjú gárda szer-
zője egy őszinteségi rohamában azt mondta bizalmasan Solohovnak: 
„Szocialista realizmus? Az ördög tudja, mi az!" A XX. .kongresszus azon-
ban mégse hiába és nem látszatra számolt le mindazzal, ami a személyi 
kultuszt jelentette. Még akkor se, ha Sztálint egy-egy ilyen szeszélye 
próbálja rokonszenvesebbé tenni, mint amilyen Bulgakov iránt nyilvá-
nult meg. 

Egy tekintélyes párizsi hetilap körkérdéssel ,  fordult az írókhoz, hogy 
megkérdezze, miért írnak. A megkérdezettek száma Graham Greent ől 
Alberto Moravián át a német Kurt Wonegatig olyan nagy volt, hogy a 
válaszokat jónak látták külön kötetben is kiadni. Valaki 'nagyon szelle-
mesen azt mondta: az ostoba kérdésekre a válasz is csak ostoba lehet. 
Graham Green azt felelte, nem kevésbé eredetien, hogy nála az írásdüh 
olyan, mint a kelés. Meg kell várnia, •amíg megérik, s aztán - kinyomja. Az 
efféle válaszok persze nem elégíthetik ki a kérdez őt, - . így hát .sa kérdés. 
nyitva maradt, hogy talán magunknak is feltegyük, - ,mert eddig, legalább- 
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is 'ilyen formában, fel sem igen merült bennünk. Csakugyan, miért írunk? 
A szocialista realizmus korában azt felelték volna: hogy a proletariátus 
ügyét szolgáljuk. Ez a szolgálat különcben a világirodalomban el őbb is, 
azóta is különféle formában vissza-visszatért. S a válaszok térnek és 
időnek megfelelően alkalmazták ezt a szolgálatot. Oly sokféleképpen, 
hogy már ezért sem lehettek megnyugtatók. Ibsen úgy vélte, írni annyi, 
mint ítélőszéket tartani magunk fölött. Szóval erkölcsi követelményeknek 
eleget tenni. S ő  a Nórában, a Rosrnershol.mban mintha csakugyan íté-
letet mondott volna. De miért írta a Peer Gyntöt, a népi mítosznak és 
költészetnek ezt a remekművét? Aligha csak azér, mert — mint :mon-
dotta — Istentől a fájdalmat kapta ajándékba. Ez a fájdalom nála 
az írás kényszerének éppoly járulékos eleme volt, mint korábbi id ősza-
kában, amiikor drámáival a dán kulturális fölénnyel szállt szembe. Az 
indítóok mégsem ez volt, hanem önkifejezés és közlési vágy olyan er ős 
impulzusa, amely az írásban talált formát magának. A szép és bátor 
küzdelem a nemzeti fennmaradásért már inkább akkor kapott célt és 
értelmet, amikor az író a furor scribendi kényszerének és —  •ahogy 
Baudelaire mondta — mennyei gyönyörének engedett. Annak az eszté-
tikai honvágynak, amely Michelangelónál meg sem elég:edhetett festmé-
nyek és szobrdk remekműveivel, kénytelen volt a szavak költészetéhez 
folyamodni, szonetteket írni, mert másképpen nem mondhatta el azt, 
amit el kellett mondania. Boldog kor, amikor az írónak nem voltak tár-
sadalmi 'kötelezettségei, s lelkiismeretének sem kellett az igazságért meg-
szólalnia, egyenlőségért, jogokért a zsarnoksággal szemben, vagy a de-
mokrácia eljövetelét ünnepelni, mint Walt Whiim.an. De ő  sem azzal 
kezdte. És Makszim Gorkij is később írta az Anyát, az eljövendő  forra-
dalom prelúdiumát, szocialista öntudatának ilyen formában adva agita-
tív és 'harcos kifejezést. Talán nincs is író, akinél el őbb volt az elköte-
lezettség, s az keresett magának formát a költészetben. Alikor, amikor 
a barikád sokkal célravezet őbb szokott lenni az irodalomnál. Pet őfi is 
a barna kislány igézetében kezdett verseket írni, s a forradalmi költ ő  
már a kész, kialakult egyéniségben, költészetének csúcspontján jelent 
meg. Akkor tudatosodott benne küldetésének értelme. Veljko Petrov.i ć  
ugyancsak akkor lett elkötelezett kisebbségi író, amikor már megtalálta 
a közlés irodalmi formáját. Mert akkor kaphat a kérdés, hogy miért 
írun-k, morális jelentőséget. Épp ezért pontosabban kellett volna fogal-
mazni s feladni a. kérdést, hogy miért írunk. Olyképpen, hogy ha már 
írunk, ha már itt vagyunk, mi célból írunk. A kérdés ilyen értelmére sen-
kinek sem jutott volna eszébe nyegle választ adni. Mert felel ősségérzet 
és magatartás kritériuma csengett volna ki a kérdésb ől, talán azzal -a 
babitsi ars poeticával, amely a „vétkesek közt cinkos, aki néma" felms-
merésével határozza meg az írói szolgálat erkölcsi kötelességét. Mert 
hogy ki miért ír, csak ilyen elvárások után kaphat komoly értelmet. 
Meglehet azonban, hogy a párizsi hetilap éppen ilyen komolytalan vála-
szokkal akarta kiszolgálni a maga szórakozásra váró olvasóit. 

Ma, amikor átvitt értelemben, s költ ői szóhasználatban persze mind-
annyiunknak megvan a magunk elképzelt szigete, a magány, irigykedve 
gondolhatunk arra a valóságos szigetre, amelyet a múlt század második 
felében a társadalmi szabadság utáni vágy vize folyt körül. És nem a 
magányé volt az a sziget, Jersey a La Manche-csatornában Nagy-Britannia 
és Franciaország között, ellenkez őleg. Északtól délig, Amerikától Kelet-
Európáig minden zsarnokságot, minden elnyomott népet számon tartot-
tak itt. Fegyvertelen volt ennek a szigetnek a népe, csak a forradalmi 
szó gyújtó ereje tudott reményt (kelteni itt, az írott szóé, amely néha 
minden más fegyvernél erősebb. 

De hagyjuk a pátoszt, amely csaknem másfél évszázad messzeségé-
ből visszhangzik felénk, mint minden romantikus, forradalmi kor kísé-
rőzenéje, s nézzük tárgyilagosan ennek a kis szigetnek világraszóló moz-
galmát, akkor is a romantika szent tüzének fénye kápráztat el. bennün-
ket. Még akkor is, ha tudjuk, hogy Európa és a nagyvilág sorsának ,ala- 
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kulását gazdasági és politikai hatóerők formálták, s nem a szavakon 
múlott, ,amelyeiket Victor Hugo, a sziget szám űzöttjeinek vezére kiáltott 
el. Mégis mintha inkább ezeknek a szavaiknak kellene hinni, amelyek a 
népek testvériségéit hirdették, mindenekelőtt a kis nemzetek felé fordulva. 
A hatalmasok által fenyegetett vagy elnyomott kelet-európaj országok 
védelmére és pártfggá.sára kelve. Lengyelek, szerbek, magyarok ügyét is 
szívén viselte a jerseyi emi'gránsakn'ák ez a csoportja:, s lehetetlen meg-
hatódás nélkül visszagondolni, milyen izgalmasan szép, pezsgő  tevékeny-
séggel teli életet tudtak szervezni maguk körül ezek az ottani emigrán-
sak. S hogy milyen szíves barátság alakult ki például Hugo és a ma-
gyar emigránsok főnöke, Teleky Sándor között, .ajki ugyan Lajos nev ű  
legényét is magával vitte a szigetre, miután őt Haynau távollétében ha-
lálra ítélte és felakasztotta, de ezen nem akadt fenn senki. Az Európai 
Egyesült Államok álma attól még nem vesztett semmit a szépségéb ől, 
hogy Victor Hugónak szolgálója volt, Telekynek meg inasa, akivel kü-
lönben együtt dolgozott nyomorúságos napszámért egy gyertyagyárban. 
Hugo ugyanaktkor zavartalanul írta a regényét s mérges nyilakkal teli 
újságcikkeit, úgyhogy még kölcsönt is adhatott magyar barátjának. Csak 
ámuldozhat az ember a tényen, hogy fulmináns cikkeinek és egyéb írá-
sainaik megjelenését III. Napóleon nem akadályozta meg, elégnek tartot-
ta a száműzetést. Mintha abban az id őben az államfők csalk az embert 
tartották volna veszélyesnek, az írást nem. Mintha a börtönök és akasztó-
fák ellenére be kellett volna tartani a lovagiasság bizonyos szabályait. 
Maguk az angolok se tettek ellene semmit, amikor Telekyvel együtt me-
morandumban ítélte el Nagy-Britannia kormányát, mert 'szövetséget kö-
tött a , ;kis Napóleom:nal", ahogy Hugo nevezte a korzikai utódját. Megelé-
gedtek azzal, hogy a szomszédos szigetre, Guernesey-re utasították ki 
őket. Ahol persze tovább írták az izgató és lázító cikkeket. 

Különben a magyar emigrációnak volt egy láthatatlan h őse, az ele-
sett Petőfi, akit Hugo nem egy versében megénekelt, csak Sándornak 
nevezve a költőt, ha nem is bizalmaskodásból, csupán a vezeték- és 
keresztnév szokatlan magyar változata miatt. De hát Pet őfi szelleme ra-
gyogott fennen az egész kontinens elnyomott népeinek egén. „Hogy 
ráunt a magyar az osztrák szájkosárra, Golyót okádnak ők a komáromi 
várra" .— dörögte a császár svájci gárdája ellen Hugo ugyanolyan hévvel, 
mint a magyar költő, mert a, krónikák szerint éjszakába nyúló esti be-
szélgetésük tárgya Telekyvel Kelet-Európát is felölelte. A francia emigrá-
ció nagy bizalma Teleky iránt annak hétpróbás nemzetközi forradalmi 
múltján alapult. Mert Teleky Sándor húszévesen, még miel őtt meghívta 
volna koltói birtokára Pet őfit, hogy Szendirey Júliával ott töltsék a mé-
zesheteiket, már a spanyol karlisták soraiban harcolt. Nem is csodálko-
zott senki, hogy a magyar szabadságharc leverése után, 1859-ben Gari-
baldi Magyar Légiójában küzdött az olasz egységért. Így lett azon a szi-
geten Hugo után az emigráció második embere. Egyforma politikai vi-
lágnézetükön túl azonban emberileg is közel kerültek egymáshoz. Ami-
kor Teleky ia. kiegyezés után, 1867-ben hazamehetett, tulipánnal kivarrott 
cifraszűrtajándékozott a francia költ őnek. Mert az még ott maradt, 
megvárta a „kis Napóleon" bukását, hogy aztán a köztars.alságban még 
nagyobb hévvel támadjon minden zsarnokságot a világ különböz ő  részein, 
s így írja majd meg többek között 1876-ban a törökök ellen küzd ő  
Szerbiáról szóló harcos, görögtüzes cikkét. 
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A ~ LI<O T O1VI UHEL  Y  

KLEMM JÓZSEF  

EGY FESZTIVÁL, AMELY MÁR NEM AZ  
JEGYZET A 16. FEST-RŐL 

Kisebbfajta meglepetés várta az idén a belgrádi nemzetközi filmfesztiválra 
érkező  újságírót: a fesztiváli központban puccshangulat uralkodott. Az 
ok hamar kiderült: a Filmograf cím ű  folyóirat szerkeszt ősége a filmked-
velők névében nyílt levelet küldött a FEST vezet őségéhez és a főváros 
illetékeseihez, s ebben a szemle arculatának sürg ős megváltozását, 
a FEST tekintélyének visszaállítását, a fesztivál megmentését sürgette, 
kérte, követelte. A beavatottak számára nyilvánvaló volt, hogy tulajdon-
képpen az évek óta hangoztatott követelések kissé élesebb formában való 
megismétléséről van csupán szó, mégis nagy érdeklődéssel vártuk, hogy 
akezdeményezésnek lesz-e visszhangja , esetleg foganatja . Izgatott derű-
látásunkhoz, amelyet a „végre történik valami" reménye táplált, az is 
hózzájárult, hogy az idén a kezdet elég sokat ígért. A szokatlan késéssel 
beterjesztett fesztiváli program nagy m űvészi élményt sejtetett. Ahogy 
azonban közeledett a rendezvény megkezdésének napja, egyre inkább 
meggyőződhettünk arról, hogy beigazolódtak korábbi félelmeink: a kül-
földi forgalmazók teljesen elvesztették érdekeltségüket a FEST iránt, ezért  

egyre nehezebb beszerezni :a valóban jó, új filmek bemutatási jogát. Így  
az idén — különböző  okokra hivatkozva — nem küldték el a belgrádi  
fesztiválra a tavalyi velencei szemle két díjazott alkotását, John Huston  

Prizziék becsülete és Agnes Varda Hajlék és törvény nélkül című  művét,  
sem Federico Feal,lini Ginger és Fred című  alkotását. Le kel1ett mondanunk:  
Nanni Morelli A szentmise véget ért, Ettore Scola Makaróni és Jeán-Luc  
Godard Üdvözlény, Mária! című  filmjének a bemutatásáról is, hogy csak  
a,legjobbakat említsük.  

A szervezők ennek ellenére azt bizonygatták, hogy még így is ma-
radt éppen elég film egy tartalmas műsor kitöltésére. Töretlen der űlátás  
jellemezte tehát a FEST megnyitóját. Erre utalt Bogdan Bogdanovi ć  vá-
roselnök köszöntője is: „ ... a FEST szertartás, el űzi a szellemi tespedés-
től -való félelmet, s kezdete mindig ünnep . Belgrád számára.. A FEST  
a tavasz jövetelét is jelzi ..." mondta, s a közönség mintha elhitte volna  
mindezt, szinte tódult az els ő  előiadásokra.  

A megnyitón látott film után azonban némileg lelohadt a lelkesedés.  

Jurij Ozerov Moszkvai csata- című , hatórás filmjének ugyanis semmilyen  

megfontolásból sem volt itt a helye a fesztiválon, s valóban érthetetlen  

melléfogásnak minősíthető , hogy ezzel az alkotással nyitották meg a  

szemlét.  
Ozerov műve a második világháború kitörésének és els ő  hónapjainak  

éleggé szubjektív kronológiája, dokumentumfilmekkel díszített történelmi  

tabló, tele páncélkocsikkal, repül őkkel, mindazzal, amit hadigépezetnek  
neveznek, az ember azonban hiányzik bel őle, pontosabban csak a gépezet  
eléggé mellékes csavarjának szerepében van jelen. A film szerint a háború  

kulcsfontosságú eseményei a szovjet vezérkar irodájában játszódtak, a  

főszereplők tehát — igencsak vitatható megvilágításban — Zsulkov tábor-
nok és Sztálin. A jugoszláv néz ő  szemét az is szúrhatta, hogy — noha  
előzőleg szinte napról napra, id őnként óráról órára végigkíséri a film  
a háború és a Szovjetunió elleni támadás részleteit — sem a Jugoszlávia  

elleni áprilisi támadásról, sem a népfelszabadító háború kezdetér ől egy  
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szót .sem ejt, noha ezek az események közvetlenül is befolyásolták a fasisz-
ták Szovjetunió elleni hadműveleteinek késését. A tartalomra vonatkozó 
észrevételek mellett azonban legalább ugyanennyi szakmai hibát is fel-
sorolhatnánk, amelyek miatt a Moszkvai csata aligha nevezhet ő  jó film-
nek, a szervez ő  választása pedig enyhén szólva ballépésnek min ősíthető . 

Nem kevésbé volt sikertelten a másnap délel őtt látott egyetlen hazai 
— illetve jugoszláv—szovjet koprodukcióban készült — film, Aleksandar 
Pctković  Vad szél című , ugyancsak háborús témára készült m űve sem. 
Egy ilyen kezdést esetleg azzal magyarázhattunk, hogy a szervez ők sze-
rint a FEST a filmvilágban lejátszódó eseményekr ől hivatott hű  képet 
nyújtani. Nos, meggyőződhettünk arról, hogy a világban rossz filmek is 
készülnek. Reméltük, hogy a fesztivál az ellenkez őjéről is tájékoztat ben-
nünket. 

A FEST második napján azután végre megkezd ődött a valódi fesz-
tivál. A délután és kora este látott két film, igaz, nem sorolható a feled-
hetetlen alkotások közé, a sikertelen kezdés után mégis valódi felfrissülést 
jelentett. 

Robert Benton, aki évekkel ezel őtt a Kramer Kramer ellen című  
filmjével aratta le világszerte a fesztiváli babérokat, tavaly Berlinben mu-
tatta be először a Helyek a szívben című  újabb alkotását, s nem is kis 
sikerrel: a rendezésért Ezüst Medvével jutalmazták. M űvéről elmondhat-
juk, hogy az európai néző  számára kissé túlfűszerezett, pontosabban érzel-
mileg túlfűtött, de a hollywoodi édeskés mesékhez viszonyítva mégis 
egészen „kellemesen fogyasztható" alkotásról van szó. A film cselekménye 
a harmincas évek elején, a nagy gazdasági válság idején játszódik. Három 
hőse, akit a túlélni akarás összefogásra kényszerít, fellázad mindaz ellen, 
amit környezete vak sorsnak nevez, le is gy őzi az elemi erőket, a szoká-
sokkal azonban már sokkal nehezebb harcot kell folytatnia. Nem kétsé-
ges, hogy a film sikeréhez a főszereplő , Sally Field is jócskán hozzájárult, 
akit ezért az alakításáért Oscar-díjra is jelöltek. 

Ugyancsak a női főszereplő  által vált ismertté az aznap látott másik 
alkotás, Peter Bogdanovich Maszk című  filmje is. Cannes-ban tavaly az 
anyát játszó színésznőt, Chert jutalmazták a legjobb alakításért. Az ame-
rikai filmkritikusok egyébként a négy éve nem forgató Bogdanovich 
diadalmas visszatérésének nevezték a Maszkot. A film meséje a néhány 
évvel ezelőtt látott Elefántemberre .  emlékeztet. Főhőse egy torzszülött ti 
zenéves, akinelk a koponyája a t«ílzott kalciumlerakódás miatt ijeszt ően 
eltorzult. A környezet szörnyülködését kiváltó külalak azonban érzékeny, 
kifinomult lelket takar. Ezt inkább hajlandók és képesek elfogadni. fel-
üsmerni lazák, akiket a társadaSom — más okokból — kivetett, mint Például 
a Pokol Angyalai motoroscsoport, vagy a vak lány, mint a tökéletesek, 
hibátlanok, akik undorral fordulnak el a szeretetre vágyó fiútól, vagy 
esetleg csak szánakozni tudnak rajta. S ha már az el őbb az Elefántembert 
említettem, hadd mondjam el azt is, miben (különbözik a két film egy-
mástól. Az elefántember elszigetelt, magányos, Rocki Denis, a Maszk fő -
hőse, és kivetett társai viszont nekünk, öntelt „hibátlanoknak" akarnak 
példát mutatni az őszinte emberi kapcsolatok építésére. A rendez ői mun-
káról mondjuk még el azt, hogy Bogdanovich is behódol néha a melo-
dráma vonzásának, az érzelgősség csapdáját azonban sikeresen elkerüli. 

Dokumentum' vagy illúzió?... 

... tehette volna fel önmagának a film lényegér ől elmélkedő  néző  a 
kérdést a FEST harmadik és negyedik napja után. S mivel kielégít ő  
választ sehogy sem tudott adni, előbb-utóbb rá kellett jönnie, hogy hibás 
kérdést tett fel, s hogy a hetedik m űvészet esetében a vagy-vagy helyett 
az is-is az egyetlen lehetséges válasz az el őbbi kérdésre. 
. 	Hogy ezúttal mégis az egyik nézőpontot részesítem előnyben, azaz 
a film és a fikció viszonyáról írok, annak oka nem csupán •a személyes 
vonzódás, hanem inkább az, hogy az illúzió — mondhatjuk — divata 
egyre inkább megfigyelhet ő  a világ filmgyártásában. 
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A FEST kezdetén három olyan filmet láttunk, amelyik ebbe a 
csoportba sorolható. Az egyiknek, Juraj Jakubisko Holle anyó című  alko-
tásának a bemutatása egyébként eltér ő  reagálásokat váltott ki. A cseh-
szlovák—nyugatnémet mű  ugyanis 'mes.efim: a Grimm testvérek azonos 
című  meséjének a feldolgozása. Egyes vélemények szerint Jakubisko alko-
tásának inkább a FEST kísér őműsorán, a Filmrevű  ellnevezésű  ifjúsági 
szemlén lett volna a helye. Ha azonban az el őbb feltett kérdés szemszö-
géből vizsgáljuk a műsorösszeállítást, akkor a Holle anyó ittléte nem 
csak indokolható, hanem helyeselhető  is. 

A mese ugyanis — mint ismeretes — valamikor nem csak, s őt nem 
elsősorban a gyermekekhez szólt, hanem az ismeretlen és ezért félelmetes 
erők megszemélyesítésének, megismerésének s egyúttal legy őzésének esz-
köze volt. A mesének stresszoldó és katarktikus er ő t tulajdonítottak. A 
mesében a jó legy őzte a rosszat, a szeretet a gy űlöletet, az élet a halált. 

Jakubisko klasszikus mesefilmet készített. A Holle anyóban minden 
mesehangulatú: a világ végét ő l három macskaugrásnyira levő  falu, .a dísz-
let, a jelmez, a kamera, a zene. A szerelmesek foldogságáért közbenjáró, 
bár néha-néha morgolódó Holle anyó: a hócsináló, a vasfogú kaszás 
banya: a halál és a repülni tudó garabonciás azonban legalább annyira 
reális, mint a falusi nép, amelyik a csodás elemek jelenlétét is realitásnak 
fogadja el. A meséhez a rerndez ő  egy értékes adalékot is fűz: az utolsó 
jelenetben a fiatal szerelmesek egymásra találását ünnepl ő  lakodalmas 
sereg váratlanul kezd táncolni. A mese a mi id őnkbe vándorol át. El kell 
gondolkodnunk: szükségünk van-e még rá? Tudunk-e még együtt élni az 
irreálissal, vagy korunk már annyira racionálissá tett bennünket, hogy 
az irracionálisat már nem vagyunk képesek (hajlandók?) realitásunk ré-
szének elismerni. 

A mesefilm után bemutatott két fanti azonban gyorsan meggy őzhette 
a kételkedőket arról, hogy a mese ideje még nem múlt el. A huszonegye-
dik század küszöbén számos kérdést megválaszoltunk ugyan, de egyre 
több az új talány, s egyre több a stresszállapotot szül ő  új félelem is. Ez 
a kor azonban nem Holle anyóról és a vasfogúról mesél már önmagának, 
hanem az űrutazásról és az időgépről. 

Stanley Kubrick 16 évvel ezel őtt forgatott filmje, az rÍrodüsszea 
2001 -ben antologikus értékű  alkotás. Az idei szemlére a m ű  folytatása, 
Peter Hyams ÍÍrodüsszea 2010-ben című  filmje érkezett meg. Hyams ugyan-
csak Arthur C. Clarke regénye alapján forgatta m űvét, a két rész között 
eltelt idő , a jóval tökéletesebb technikával elkészített fantik, mindenek-
elő tt Spielberg űrháborúi azonban némileg idejétmúltnak t űntetik fel ezt 
a folytatást. A film mondanivalója mégis egyértelm ű : a nagyhatalmi ver-
sengéstől rettegő  emberiség békés jövőjét csak egy természetfeletti er ő  
beavatkozása, egy új Holle anyó közbenjárása szavatolhatja. 

Mesét mesélt Robert Zemeckis is, aki a Visszatérés a jöv őbe című  
alkotásában h ősét időgéppel a múltba küldi, hogy a fels őbb hatalmak 
helyett önmaga váljék saját jöv őjének alakítójává. Marti Mac Fly vándor-
lása az időben mi más, mint a legkisebb fiú szerencsepróbája, amelyet 
siker koronáz. Az eredmény: stresszoldódás, sikerélmény, s talán nem túl-
zok, ha azt állítom: katarzis is. S hogy mindez csak fikció, illúzió, ki 
bánja? A lényeg, hogy a mese jóvoltából a képzeletet és a valóságot újra • 
egységben tudjuk érzékelni. 

A jövőbe tett kirándulás mellett az említett napokon még két „múlt-
idéző" alkotás volt figyelemre méltó. 

Bevallom, a Moszkvai csata után kissé kedvetlenül vártam a szintén 
háborús témájú másik szovjet filmet, Elem Klimov Jöjj és lásd című  alko-
tását. Annálkellemesebb volt azonban a meglepetés, mert Klimov m űve 
az idei FEST legjobb filmjei közé sorolható. Ozerovtól eltér ően ugyanis 
Klimov nem dokumentumszerű  történelmi tablót festett, hanem egy tizen-
éves fiú, FU.jora hányódásain keresztül a jó és rossz örökös harcának a 
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metaforáját készítette el. A háborút eleinte játéknak felfogó, majd az átélt 
borzalmaktól megőszülő , ráncos, koravén gyermek az érzelmi összerop-
panás után sem tud a rosszal azonosulni, s noha immár kész arra, hogy 
öljön, gyilkossá nem válik. 

Nem kevésbé sikeres a belgrádi fesztiválon látott els ő  magyar film, 
Lugossy László Szirmok, virágok, koszorúk cimű  alkotása sem. Cselekmé-
nye 1849-ben, a szabadságharc bukása után játszódik, mondanivalója azon-
ban időálló: a szerzők a forradalmár és a forradalmi eszme kölcsönhatá-
sát boncolgatják — vajon az eszme élteti-e a forradalmat, vagy a forradal-
már az eszmét. A kitűnő  rendezés ellenére — úgy érzem — a film nehezen 
érthető  azok számára, akik nem ismerik eléggé az 1948-49-es magyar-
országi eseményeket. 

Hazai filmmel nemigen találkozhattunk az idei szemlén, ezért már 
annak is örültünk, ha hazai Szerz őket köszönthettünk a fesztiválon. Ez-
úttal két olyan filmet is láttunk, amelyet jugoszláv rendez ő  készített 
külföldön. 

A nagyabb érdeklődést Dušan Makavejev Coca-Cola Kid című  alkotá-
sa keltette. Makavejev, aki • 1965 óta van jelen a jugoszláv filmgyártásban, 
legutóbbi három filmjét külföldön forgatta: Ezúttal például alkotása Auszt-
ráliát képviselte a FEST-en. Két utolsó m űve azonban nem csak abban 
különbözik az előzőktől, hogy környezetet váltott, hanem kifejezésformája 
is gyökeresen módosult. M,aakavejevet ugyanis a filmtörténet Bunuel mellett 
a szürrealista irányzat legjelent ősebb képviselőjeként tartotta számon. 
Az 1981-ben készített Mister Montenegro és a tavaly forgatott Coca-Cola 
Kid azonban a közönségfilmhez való fokozatos közeledését példázza. A 
szerző  sajtóértekezletén maga is beismerte, hogy tudatosan választotta 
ezt az utat, mert úgy érzi, hogy jelenleg a hetedik m űvészet csak így élheti 
túl a művészetekben szinte általánosnak tekinthet ő  válságot. Amiben 
azonban alkotása mégis lényegesen különbözik a hagyományos kommersz 
múvéktőd, az a valóban makavej'evinek nevezhet ő  irónia, amellyel témáit 
megközelíti. A Coca-Cola Kid néhány részlete hibátlanul elkészített rek-
lámfilmre hasonlít, a közbeékelt ironikus ellenpontokazonban rögtön 
le is rombolják ezt a reklámépítményt. A Coca-Cola népszer űsítésével 
megbízott fiatalember és a század eleji gyártási meg eladási módszerekhez 
ragaszkodó öreg gyáros totális háborúja a múlt és a jelen összet űzését is 
példázza. A Coca-Cola ugyanis a modern kor jelképe, azé a koré, amely 
nem csak erőteljesen, hanem erőszakosan törtet el őre, s eközben számos 
értéket is eltipor. A Coca-Cola megnyeri a harcot, félő  viszont, hogy a 
vesztesek között önmagunkra ismerünk — sugallja a film. 

S hogy nem Makavejev az egyetlen, aki az alkotói filmt ől a kom-
merciálisabb felé fordult, azt bizonyítja Peter Weir ausztráliai rendez ő  
műve is. Wéir a legutóbbi két FEST-en. művészfilmjeivel mutatkozott be, 
ezúttal viszont egy, a krimi és a melodráma között ingadozó, egyébként 
Amerikában forgatott alkotásával érkezett a szemlére. A Szemtanú című  
műve izgalmas történet egy kisfiúról, aki az er őszakot teljesen elvet ő  
szektában ziő  fel, s a véletlen folytán egy gyilkosság szemtanújává válik. 
Itt is két világ szembesül tehát: a szinte már megszokottá váló brutalitás, 
és a valószerűtlennek tűnő ,' az önvédelemre is képtelen béket űrés. S noha 
a szerzők rokonszenve ez utóbbi felé hajlik, a tanulság szerint az er őszakot 
csak erőszakkal lehet legy őzni. 

Makavejev és Weir filmje — talán mondanom sem kell — kiváló fo-
gadtatásra talált a néz ők körében. S mivel mindkettőn jól megfigyelhető  
a valódi művész kézjegye, meg is érthetjük módszerüket, amelynek lénye-
ge: szórakoztatás közben nevelni a közönség ízlését. 

A hősszerelmes Jellép :a vászonról, a néz ők ,közé vegyül, s az érte 
rajongó asszonnyal együtt megpróbálja eltörölni a valóság és a képzelet 
közötti határt. A filmről vagy általánosabb értelemben a művészet és a 
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valóság viszonyáról, az élet és az álom elválaszthatatlanságáról, egy újabb 
B:ovarynéről és egy moklernebb gólyakalifáról szólt az idei FEST egyik 
legjobb alkotása, Woody Allen Kairó bíbor rózsája című  filmje. Woody 
Allen, a kiváló komikus, aki az 1970-es évek végén alkotta legjobb film-
jeit, az utóbbi időben érezhető  válságban volt, mind gyakrabban ismét-
lődött. Két évvel ezel őtti művét, a Broadway Danni Rose című  filmet pél-
dáuil az erőltetett humor, a túlmeséltség, a képszegénység jellemezte. Ez-
úttal hosszabb idő  után először döntött úgy, hogy saját filmjében nem 
játssza a főszerepet. A kamera mögé vonulás nyilván hozzájárult ahhoz, 
hogy Allen a rendezésre összpontosítson, és megteremtse a kép meg a 
szöveg közötti ideális egyensúlyt. Az alkotás másik nagy erénye, hogy 
jóval kommunikatívabb, mint (legutóbbi két-három műve. Nem csoda te-
hát, hogy tavaly Cannes-ban Kusturica Papa hivatalos úton van című  
filmjével együtt megkapta a külföldi kritikusok különdíját. 

A kevésbé ismert filmgyártó országokból érkez ő  alkotások közül ez-
úttal egy brazíliai mű, Héctor Eduardo Babenco A pókasszony csókja 
című  filmje érdemelte meg, hogy külön szóljak róla. A meg nem nevezett 
latin-amerikai ország börtönében egy homoszexuális férfi és egy forra-
dalmár osztja meg a cellát. A világnézetében és életvitelében homlokegye-
nest ellentétes két egyéniség összet űzéséből furcsa barátság születik, amely 
mindkettőjüket, a javíthatatlan álmodozót és a gyakorlatias forradalmárt 
egyaránt megváltoztatja, gazdagítja. A múltjával elégedetlen homoszexuális 
fiú életével fizet a meg nem értett forradalmi eszméhez való közelledéséért, 
a szintén halála küszöbén álló forradalmár viszont a kínzások közepette 
tovább álmodja új barátjának erőszakkal félbeszakított álmait. A filmet 
egyébkánt a legjobb férfi f őszereplőnek, William Hurtnalk odaítélt cannes-i 
elismerés miatt hívták meg a belgrádi filmfesztiválra. 

A FEST egyik (legnagyobb tanulsága .az volt, hogy a Vadnyugat vissza-
tér. A szemle 'második felében látott alkotások valószín űleg meglepték 
azokat, akik a westernt letűnt műfajnalk vélték. Lawrence Kasdan Silve-
rado és Clint Eastwood A sápadt arcú című  filmje ugyanis a klasz-
szikus műfaj vitalitását vagy újraéledését példázza. A kett ő  közül kétség-
kívül az előbbi, Kasdan műve a sikeresebb. Spielberg és Lucas munkatár-
sa, tanítványa, akinek ez mindössze a harmadik 'önálló filmje, nem csupán 
megőrizni akarja a western hagyományát, hanem újra álmodja a vad-
nyugati témát. A Silverado felé tartó négy h ős, aki egyúttal a bosszú 
angyala is, nem csak egy letűnt kor fantomja, hanem a szebbet álmodni 
tudó és merő  ember jelképe, egy meghatározott korba és id őbe helyezett 
mesehős, talán a Fehérlófia, a Fany űvő  vagy társai. Ez a film szinte 
hiánytalanul beilleszkedik azoknak az alkotásoknak a sorába, amelyek a 
film és a mese mind gyakrabbi és szorosabb összekapcsolódását példáz-
zák. Nagy erénye, hogy egyúttal a m űfajhoz 'képest szokatlan szakmai 
tökéllyel készítették el. 

Ez utóbbi megállapítás kevésbé vonatkozik Clint Eastwood Sápadt 
arcú lovasára. Eastwood inkább az amerikai álom híve. Magányos lovasa, 
aki egy kislány imája után a semmiből érkezik az aranyásók védelme-
zésére, s dolga végeztével ismét nyomtalanul ellt űnik, sokkfal sablonosabb, 
mint Kasdan hősei. Ebbe a sablonba azonban nem csak az egykori revol-
verhősök alakja épült bele, hanem az új nemzedék kedvencének, Rambó-
nak, a legyőzhetetlennek a hatása is nyilvánvaló. Eastwood egyébként 
egyre jobban rendez, különösen az akciójelenetek beállításában jeleskedik, 
az összekötő  részekben azonban még nemigen találja fel magát, így film-
je néhány helyen „leül", átmenetek helyett üresjáratok vannak, s ez jócs-
kán rontja az összképet. 

A FEST tanácsának útjai egyébként kiismerhetetlenek voltak. A szem-
le első  napjaiban ugyanis a tudósító nagy kétségek között vívódva tudta 
csak eldönteni, melyik filmek azok, amelyek valóban megérdemlik, hogy 
megemlítse őket, a rendezvény utolsó néhány napjára pedig annyi jó fil-
met sűrítettek össze, hogy a mellőzendő  iallkotások kiválasztása okozott 
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gondot. A szemle nyolcadik napján például két idei és egytavalyi Oscar-
díjra jelöltet láthattunk a délutáni m űsorban. 

Agnieszka Holland fiatal lengyel rendez őnő, a prágai iskola növen-
déke, aki korábban a legismertebb varsói mesterek, Zanussi és Wajda 
asszisztenseként tanulta ki a mesterséget, negyedik önálló filmjét a Né-
met Szövetségi Köztársaságban forgatta. A Keserű  aratás története a Len-
gyelország fasiszta megszállása utáni napokban játszódik. A cselédsorból 
feltörő  nagygazda házába fogad és elrejt egy szökött zsidó n őt. Az aggle-
gény és a családját elveszt ő  lány között szerelem születik, amely azonban 
a férfi puritán nevelése és önzése miatt tragédiába torkollik. A körülmé-
nyek miatt elltitJkolható bűn a gazda lelkiismeretében tovább él, és meg-
keseríti a vezeklés szándékából végrehajtott jó cselekményekkel kiérde-
melt boldogságot. A kiváló emberismeret és a negyvenes évek német 
középosztályának objektív bemutatásán kívül Armin Müller-Stahll alakí-
tása járult hozzá ahhoz, hogy ezt a filmet az idei FEST csúcsteljesítmé-
nyei között emlegethessük. 

Noha ez nem mondható el Francis Coppola Cotton Club című  alkotá-
sáról, nem kell sajnálnunk, hogy egyéves késéssel mégis a szemle m űso-
rára tűzték ezt a művet. Coppola, a Keresztapa és az Apokalipszis .ina 
című  nagy sikerű  film alkotója ugyanis ismét bebizonyította, hogy a 
részletek kidolgozásának a mestere. Ezúttal újra a gengszterek világának 
megelevenítésére vállalkozott, a Keresztapától eltérően azonban ezúttal 
broadwayi istílwsban nyúlt a témához. Az amerikai alvilág bérencének, Dixi 
Dwyer dzsesszzenésznek a történetével ugyanis a régi téma új xnegkö.zelítéé 
set példázza, s egyúttal azt bizonyítja, hogy a filmet els ősorban spektá-
kulumnak, látványnak hajlandó elfogadni. Kár, hogy a nagy jelenetekhez 
váló vonzódása miatt háttérbe szorul a kompozíció, s így nem egyszer 
olyan érzésünk van, mintha a kiválóan megrendezett részek véletlenszer ű-
en kapcsolódnának egymáshoz. 

A gazdag est valódi fénypontja mégis Szabó István Redl ezredese 
volt. Szabó szinte ugyanazzal a m űvészcsoporttal készítette el ezt a film-
jét, mint az Oscar-díjas Mephistót. A téma is hasonló: az egyén és a 
hatalom viszonya. Ha azonban a Mephistóban a hatalom társadalomraj-
zát egy szűkebb réteg, a művészek szemszögéb ől adta meg, a Redl ezredes-
ben ugyanezt átfogóbban tárgyalja. A hatalomért lelkesed ő , militarizált 
társadalomban élő , s ezért saját származását, környezetét szégyenl ő , le-. 
becsülő  ember tragédiája ez, azé az egyéné, aki minden erejével harcol 
valódi énjének elfojtásáért, a beilleszkedésért, s akit végül azért áldoz- 
nak mégis fel, mert más, mint a többiek. Hála Szabó István rendez ő , 
Koltai Lajos operatőr és Klaus Maria Brandauer f őszereplő  szinte hibát-
lan, élményszámba menő  művészi ,teljesítanénwének, a Redl ezredest he; 
lyezhetem a belgrádi nemzetközi filmfesztiválon látott filmek ranglistájá-
nak első  helyére.  

Látnivaló szempontjából a FEST utolsó két napja sem maradt le 
az előző  mögött. Néhány szóban meg kell eanIíteanünik Joe Dante Gremlin-
jeit, az ET-re emlékeztet ő  és hasonló közönségsikerre számítható fan-
tit, amely a furcsa kis állatkáról szóló meséjével és kissé didaktizáló 
lezárásával arra figyelmeztet, hogy az emberiség felel őtlenül viszonyul a 
természethez, elherdálja annak ajándékait, és önmaga ellen fordítja a 
természeti erőket. 

Szólhatunk David Lean Utazás 'Indiába című, kétszeres Oscar-díjas 
filmjéről, amely sajnos az idei fesztivál kiábrándulásai közé tartozott, hisz 
egy évtizedekkel ezelőtt túlhaladott művészi eszményt képviselt. 

Semmiképpen sem hagyhatjuk szó nélkül az idei Aranyglóbusz nyer-
tes művet, állítólag az Oscar-díj legnagyobb várományosát, Luis Puenso 
Hivatalos változat című  filmjét, amely egy család viszontagságai által 
mutatja be az argentinai állapotokat, illetve mond bírálatot az egykori 
katonai junta bűntettei felett. 
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És amennyire sikertelen volt la 'kezdés, annyira örülhettünk a feszti-
vál végén, hogy a szemle zárófilmje egy valódi értékes m űalkotás volt. 
Akira Kurosawa Ran, azaz Káosz című  műve ugyanis nem csak azért 
volt érdekes az európai néz ő  számára, mert a Lear király feldolgozásával, 

. a japán mondavilág és az ókontinensi irodalmi szöveg átfonódásával a 
kultúrák kölcsönhatásának gyönyörű  példájára csodálkozhatott rá, hanem 
azért is, mert ismét gyönyörködhetett a fest ő  szemével látó-láttató 
Kurosawa képalkotó tehetségében. 

Mondhatjuk, volt abban valami jelképes is, hogy a 16. FEST a Káosz. 
című  filmmel zárult. A szemlére ugyanis az át nem gondolltság, a szerve-
zetlenség, a zűrzavar volt a jellemz ő . És ezt nem csak az újságírók érez-
ték meg. Évek óta először történt meg, hogy csökkent a közönség érdek-
lődése a fesztivál iránt. A néz ők ugyanis rájöttek, hogy a FEST forgal-
mazói fesztivállá alakult át, azaz hogy szinte kizárólag már megvásárolt 
filmeket tűznek műsorra, amelyeket jóval olcsóbban, és nem is nagy ké-
séssel a mozikban is megnézhetnek. 

Apropó: forgalmazók! A korábbi években is volt közöttük néhány 
elégedetlenkedő, ezúttal azonban szokatlan sért ődékenységgel reagáltak 
a FEST műsorária. Ki a meghívott filmekkel, ki a bemutatási id őponttal 
volt elégedetlen, néhányan viszont már azzal is fenyeget őztek, hogy a 
jövőben meggondolják, átengedik-e filmjeiket a fesztiválnak. 

Végül a kritikusokról, újságírókról. A Filmograf szerkeszt őinek „pa-
lotaforradalmi" kezdeményezése utáni meglepetésünk gyorsan elmúlt, s 
amiikor kiderült, hogy a tíz-egynéhány megnézhet ő  és két-három jó film 
mellett semmi másra nem számíthatunk, illetve ,  hogy a FEST fő  jellem-
zője ezúttal az unalom, vagy ami még rosszabb: a iletargia, a közönség, 
a forgalmazók és a szakmabeliek érdektelensége, fokozatos elfordulása, 
egyöntetűen támogattuk az elképzelést. S noha nem nyílt levélben, de a 
FEST-ről írt tudósításainkban kénytelenek voltunk nyíltan kimondani, 
figyelmeztetni, ismételgetni: a FEST érdekében a FEST-en sürg ő sen vál-
toztatni kell. 
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MILOVAN MIKOVIC 

A RÉGI ÉS AZ ÚJ SZÍNHÁZ KÖZÖTT 
Ú3 TÖREKVÉSEK SZABADKÁN 

Az Üzenet szerkeszt őségének felhívására vállaltam, hogy összefoglalom 
azokat az előadásokat, amelyeket 1985 novemberében láthattak a sza-
badkaiak. Ebben a hónapban hét jugoszláv, magyar és német színház 
vendégszerepelt az észak-bácsikai városban. Mintegy 200 színész, több 
mint húsz előadás, egy este néha három is; nem csoda hát, hogy — 
a bőség zavarával állva szemben — egyre inkább két'közbe kerültem: 
azt tegyem-e, amire felkértek, vagy pedig engedjek az események által 
megfogalmazott kihívásnak, próbáljak inkább a szabadkai színházban 
folyamatban levő  változásokról írni, amelyek jelent ősége semmivel sem 
kisebb. Valójában arra az alapvet ő  kérdésre kellene választ adni, hogy 
tulajdonlképpen mi is történt. Mi foglalkoztatja a Szabadkai Népszínház 
körül figyelő  embereket, azokat is, akik csak a bemutatókról írtak, de 
néha fölmerült bennünk a színház további sorsa körüli néhány dilem-
ma is, amilyen például a félig üres néz ő tér, vagy pedig a színházban 
dolgozó emberek közötti viszonyok. Valójában leginkább egy, minden-
féle logikát nélkülöz ő  helyzet hozott zavarba. Tudjuk, hogy kezdetben 
kellemetlenül, később pedig haraggal fogadták egyesek Ljubiša Risti ćet 
és • társait, illetve a teátrum lehetséges fejl ődésével kapcsolatos nézetei-
ket. A sajátos, „európai népszínházról" alkotott elképzeléseik egy sereg 
aggódót ejtettek kétségbe a Madách-kommentárok bemutatója után. Mi 
lehet az oka ennek a hangsúlyozott és túlzott, mondhatnánk ideges 
érzékenységnek? És hogy lehet az, hogy ez a fokozott érzékenység nem 
Mutatkozott abban az időszakban, amikor a színház évadról évadra süllyedt, 
mindenki szeme láttára, a sekélyben? Amikor a jellegtelen és fáradt 
előadásokat csak a kulisszák mögötti események „frissítették fel" oly-
kor-olykor, és ezek néha izgalmaasabbak voltak azoknál is, amelyeket a 
színpadon mutattak be ... 

Vajon emlékeztetnünk -  kell-e aura, hogy az utóbbi tíz évben ugyan-
ennyi igazgató és •megbízott vezet ő  vonult végig az intézményen, és hogy 
1973 óta egyetlen rendes úton megválasztott igazgatónak sem sikerült 
á • négyéves mandátuma végéig a színházban maradnia? Hárman lemond-
tak, egy pedig felmondást kapott! Ha valamilyen véletlen folytán ugyan-
ilyen ütemben változnak a ,színészek ia két társulatban, a közönség min-
den bizonnyal többet kapott volna. hiszen sor kerül a jó és képzett al-
kotóik szelekciójára, nem fojtották volna el a kutatás és változások 
termékeny légkörét. ami nélkül a színház (még 'aszabadkai is!) lassan, 
de biztosan elveszíti alkotói töltetét és esztétikai. mércéit, elértéktelenít-
ve ezáltal .műsarpolitikáiát. Ugyanígy emlékszünk arra is, hogyan ala-
kult a sorsa a fiatal és képzett ,színm űvészeik egy egész nemzedékének, 
akik az akadémia után felkínálkoztaik ennek a színháznak. Vajon emlé-
keztetni kell-e arra, hogy mit tettek, mit követtek el a ,színhámban azért, 
Hogy ezek a fiatalok ne jussanak szóhoz? Az elmondott, és több más 
körülmény miatt is — amelyek felsorolása sok id őt és helyet igényelne 
— zavarba hozott ez a minden logikát nélkülöz ő  veszekedés és lárma. 
Hiszem ugyanis, hogy a színház minden odaadó híve számára (Szabad-
kám, és nemcsak ott) fontos a pozitív változás, a helyzet javulása, a fej-
lődés útjára lénés a Népszínházban, még akkor i.s, ha ..európai népszínház-
ról" van •szó. 2  Egyébként, ha figyelmesen elolvassuk mindazt, amit az utób-
bi fél évben írtak a szabadkai szính•zról, azonnal szembet űnik, hogy a 
legtöbb szerző  nyíltan kizárólagos, ilyen „alfapállásból" ítélkezik a vál-
tozások kaocs,án, és a szerz őiknek csak egy kis hányada őrizte meg ide-
geit és méltóságát, hogy tárgyilagosan és mértékkel, az érvek fel ől kö-
zelítve értékelhesse a felvázolt célokat és azt, ami ezekb ől megvalósult. 
A többi — és ebből volta legtöbb — kellemetlenül édeskés, mértéktelen 
dicshimnusz — az egyikben például Ristić  Madách-kommentárjait és a régi 
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városháza előtti tér , ;meghódítását" kiegyenlítik a novemberi, a Téli 
palota elfoglalásának jelent őségével (sic!) --, de visszaemlékezhetünk 
az ugyanennyiire mértéktelen zárót űzre is, amelyet ugyanebből az alka-
lomból irányítottaik Ristićre, mégpedig minden rendelkezésre álló fegy-
verből, hogy így derítsék ki róla, miszerint tudatlan és járatlan a 
színházi ügyekben, netán gyengeelméj ű ' Ezek a szövegeik megmosolyog-
tató és ugyanakkor szomorú kardokumentumokként maradnak meg, és 
egyszer talán felhasználja majd őket valaki irracionális jelenségeink 
magyarázatainak b ővírtményeként, Elletve adalékaiként. Egyáltalán fog-
lalkoznunk kell-e az indítékokkal, amelyek egyazon el őadás kapcsán 
egymásnak ennyire ellentmondó írások megszületéséhez járultak 
hozzá? Talán. Bár erősen kétlem, hogy ezáltal új felismerések birtoká-
ba jutnánk. Ha ugyanis lett volna az említett szerz őknek új érvük a 

. nyilvánvalóan elfáradt színházi modell és esztétikája védelmére, amely-
lyel Ristić  munkatársai szembeszálltak, illetve szembeállították a teát-
rummal kapcsolatos egyéni elképzeléseiket, ezek ra, szerz ők nyilván köz-
zétették volna írásaikat, illetve érveiket. Vagy megkísérelték volna leg-
alább, hogy kétségbe vonják Ri•sti ćék igazát. Így azonban annyi kritikusi 
tinta és harag ömlött ki, hogy akár bele is fulladhattunk volna; így 
azonban csupán annyit sikerült megtudnunk, amennyi elegend ő  a régi 
igazságra való emlékeztet őre. Eszerint pedig a véleményre való jog nem 
jelenti egyértelműen azt is, hogy a véleményt kimondó személynek 
igaza van. 

Lehet azonban, hogy nem kellene ilyen könnyen elállnunk ra mo-
tívumok, a mozgatórugók kutatásától, hiszen ennyit nem írtak err ől a 
színházról az utóbbi hat esztend ő  folyamán sem. Aztán meg van vala-
mi közös nevező  is ezekben az írásokban: a változásoktól való félelem 
és idegenkedés. A Ristićék által kinyilatkoztatott újításokkal való szem-
benállás. Mert ezeket az újításokat nemcsak proldamálták Rivsti ćék, ha-
nem (oh, egek!) megkíséreltük a megvalósításukat is, megkérd őjelezve 
ezáltal minden szabadkai (és úgy látszik, nemcsak szabadkai) mércét és 
mértéket, esztétikát és azok hordozóit is, akiket — tegyük kezünket 
a szívünkre — mindannyian jól ismerünk, és akik a jobbárra elévült 
színházi modellel elűzték Thaii;a szentélyéből a közönséget, ahelyett, hogy 
oda csalogatták, vonzották volna. Risti ćék a Madách-kommentárokkal 
ezreket mozgattak meg öt helyszínen, négy órán át „sétáltatva őket" a 
Színházteremtől a színház udvarán, a főtéren és a régi városházán át a 
zsinagógáig. A novemberi vendégszereplések során még több embert 
sikerült mozgósítani, egyértelműen bizonyítva ezzel, hogy a színház 
nincs válságban, hogy az emberek nem fordultak el a teátrumtól (mond-
juk az új médiumok előretörése ellenére sem), hanem azért fordítottak 
hátat Thalia otthonának, mert belefáradtaik a múlt századi színház kellé-
kelnek romantikájába. Nincs helye tehát semmiféle aggodalomnak: nem 
a színház haldoklik, hanem a színház múltja! Igen ám, de ett ől 
a felismeréstől még nem lett könnyebb a . helyzete azoknak, akik 
eddig ,,.isteniként és bíróként" irányították a színház életét és politikáját, 
és akiket Riistiéék szinte pillanatok alatt megfosztottak addigi hatal-
muktól, színház feletti teljhatalmuk kísérteties ködét egyszerre szétoszlat-
ták. Pedig tegnap még ők voltak itt a megmondhatók (oh, idillikus, 
boldog idők)! ezen :a grundon, ebben a m űvelődési rezervátumban .. . 

El kell ismerni, hogy Ri•stićék máról holnapra sok mindent meg-
változtattak, és ami a legérdekesebb, továbbra is változásokra, újítások-
ra törekszenek, sehogyan sem alkarnak belefáradni, nem akarnak meg-
nyugodni, nem lázítanak, mint más, becsületes halandók, akiket eltölt 
a tudat, a felismerés, hogy „minden halrc reménytelen és kilátástalan".` 
Mi több, munkatársaiktól is több és jobb, odaadóbb munkát követelnek 
(ezzel pedig arányosan kevesebb alkoholt), még a kötelez ő  testedzést á+s 
bevezették (?!), hogy csökkentsék egyes m űvészek kellemetlen súlyfeles-
legét, megmozdultok a munka szerinti javadalmazás elsorvadt és be-
rozsdásodott fogaskerekei iás. Persze, az alkotói hozzáállás és hozzájárulás 
értékelése körül_ sok a vita és a hűhó ... És nem is könnyű  ezt elvisel-
ni, meg aztán módfelett kellemetlen. Egyébként ez a Risti ć  & CO nem- 
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csak fáradhatatlan, hanem furcsa is, talán „fordított alapállású", isten 
bocsá' mindenesetre kiszámíthatatlan, egyszóval: 'alkotó társaság. Sza-
badka pedig, a szenderg ő  szépség, avagy a kábult matróna, nem ;tud 
mit ;tenni: ,szembenéz ezzel a kihívással, ezekkel az őt valamivel állan-
dóan nyugtalanító egyénekkel. Ez valóban szörny űséges! 

Ne sirassuk azonban el Szabadkát. Ne tegyük ezt id ő  előtt. Nem 
Ismeretlenek szármára a Ristiáek, Kakotovi ćok, Végetek, Klaićak és hoz-
zájuk hasonlók. És nekik sem lesz könnyű  dolguk. Tapasztalják majd, 
amint tud számukra rendezni ez a város. Mert Szabadka megtalálja az 
Achilles-saiikukat. Hiszen Szabadka még senkinek sem maradt adósa, 
és nem is bocsátott meg egykönnyen azoknak, akik nem úgy viselked-
tek, mint a többi normális (szabadkai?) ember. Különösen az alkotónak 
bocsátott meg nehezen, akkor is, ha azt például Kosztolányi Dezs őnek 
hívták. Neki is korán kellett menekülnie a 'szigorú szabadkai esküdtszék 
elől. Fel sem nőtt még a száműzetésre, jelképesen azonban édesapja 
utasította ki. Vagy Csáth Géza, aki a város szoros, józan „szül ői" öle-
léséből hiába próbált menekülni, hiába rejt őzött el öngyilkos alkohol- és 
ópiumködökben. De Sinkó Ervin is, aki mindössze öt esztend őn át volt 
Szabadka lakója, naplójában írta a következ őket: „Istentőd büntettek 
ketrece ez", „kísértetiesen üres, sz űk és magános város". Nem maradt 
adósa ez a város egy Gál Lászlónak sem (igaz, a költő  sem Szabadká-
nak), aki haragosan-patetikusan felkiáltott: „Ebben a városban a dán 
királyfi is azt mondaná: nem lenni." Felsoroljuk-e mindazoknak az al-. 
kotóknak a nevét, akik ebben a városban indultak, vagy akiket „tárt 
karokkal" várt Szabadka, és akik utána különböz őképpen éltek: alkoho-
listaként, kábírtószer-élvez őként, szerencsejátékosként vagy orosz rulettet 
játszva, ereiket felvágva, vagy csak egyszer űen túl korán haltak meg a 
kibírhatatlan szürkeségben, az unalomtól, a fojtogató szabadkai családi 
ünneplés klausztrofóbiájától, amely már évszázadok óta a polgári tár-
sadalom vak törvényei szerint zajlik, maga körül forogva, önmagáért és 
önmagában, önmaga miatt élve? Az ő  síremlékeik szegélyezik a várasat 
a Bajai temetőtől a zsidó és pravoszláv temet őn át egészen a Zentai és 
Rókusi temetőig. Itt-ott a városban is látni egy-egy eanlékm űvet, de 
ezeket is leginkább kedvetlenül, különböz ő  perpatvarok és huzavonáik 
után emelték. Azokról az alkotókról, akikre okkal vagy ok nélkül ag-. 
gatták a jelzőt a politikai alkalmatlanságról, természetesen nem beszélünk. 
Nem azért, mert félünk az estleges lehetséges következményekt ől, in-
kább Krležára gondolva, aki anr 1933-ban leírta: „Igaz, hogy az életünk-
re vonatkozó egyik szintetikus 'kép a mi szubjektumunk, de igaz az is, 
hogy az élet olyan történés, amely előttünk is számtalanszor lezajlott 
már, és amely bennünk és rajtunk keresztül tairt, és amelyet átüt ő  ere-
je visz tovább, amely sokkal valósabb és sokkal hatalmasabb, mint egy 
apró kör, amelyet személyes, egyedi, platóni, ;schoppealhaueri tapasztalat 
szegélyez. "5  

Nincs értelme természetesen annak sem, hogy felsoroljuk mind-
azokat az alkotókat, akik csak Szabadkáról távozva tudtak kibontakozni. 
Már csak azért sem, mert a mindennapok egészséges gondolkodásának 
eszköztárával kivihetetlen az ellenkez ő  bizonyítása: az tehát, hogy ha 
Szabadkán maradtak volna, alkotóként semmire sem jutnak. Különben 
e .szöveg írója sem akarja vitatni az ókori bölcsesség igazát, amely 
szerint senki sem próféta a saját hazájában. Igaz ugyan, hogy máshol 
érvényesült alkotók egy része bizonyos jóindulatra talált Szabadka ré-
széről (természetesen utólag): valamilyen „élégtételt kínált" nekik, meg-
hívta őket időnként a városba (különösen, ha az illert ő  alkotóval sokat 
foglalkozott a sajtó, vagy valamilyen díjat adtak neki máshol), de ekkor 
is tartva azt a bizonyos távolságot, amely láthatatlansága ellenére áthág-
hatatlan (bizalmatlanság-e, avagy gyanú?), amely aztán elegend ő  moz-
gásteret is biztosít az örökké bölcseknek és igazhit űeknek, akik talán 
éppen ezért ismerik a kíméletlenség és tapintatlanság titkait, akik arra 
is képesek, hogy élő  emberek fölött mondják ki a gyilkos anondatorkat: 
„Mondtam én nekterk....", vagy: „... már annak idején is nyilvánvaló 
volt..." stb. stb. Ezeknek az alkotóknak egy része visszatért Szabadkára, 
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majd újra elment; a többség nem is próbálkozott a visszatéréssel, egye-
sek pedig kijelentették,. hogy soha nem lépnek a város területére (!), 
így maradva tartós  kóteléikben ezzel a várossal, fájdalmasan. Lehet, 
hogy ez is :a szabadkai „bölcsesség" egy része, hiszen a város kimondot-
tan soha nem űzte el az alkotókat (kivételt talán csak a túlságosan 
„élénk" Kosztolányi jelent), de nem is igényelte őket túlságosan, egy-
kedvű  és érzelmileg hideg maradt, a pannon térségekben gyögyönködve, 
vagy csupán zavartan, az állandóan figyelmeztető  kék tér észbontó szép-
sége és a születés—halál piszkos és nyugtalanító, de egzisztenciálisan 
elkerülhetetlen igazsága között. Ezen a termékeny (és kedves?) talajon, 
amelyről az embernek el kell mennie, ez annyira szembeötl ő ... És ezen 
a talajon , gaz emberen kívül minden teremtmény halhatatlan, mert nem 
ismeri a halált" .6  

Alkotás! Vajon ez a fogalom nem hordozza-e magában a termé-
szetellenes, de elkerülhetetlen ösvényre való kilépést, ami talán a sors 
rendelése? És hogy lehet az, hogy ez, az ember legértékesebb „töltete", 
amely magában hordozza a bele nem nyugvásra és a lázadásra való 
felhívást, amely megkívánja az egyetlen és akármilyen, de , ;a minden 
világok közötti legjobb világ" változtatását, nem vált ki ugyanakkor 
félelmet, ellenáldást, 'haragot és természetesen ,,igazságos" büntetést? 
Vajon az alkotók, ezek a csodálatosan bátor emberek nem sajnálatra 
méltó, esztelen kalandorok csupán, hiszen a meglev ő  világ biztonságát 
(ugyanakkor azonban ürességét ás nyomorát) cserélik fel egy állítólag 
lehetséges másik világ bizonytalanságával, az utópiával? Vajon ősk való 
ban őszintén reménykednek valami jobb világban, valóban nem félnek 
attól, hogy különböző  csapdák és veszélyek leselkednek az emberre, ha 
valami új, még feltáratlan felé indul? Végezetül, kifeszítettek-e ezek az 
emberek az őrültség és a bátomság között, a létez ő  és lehetséges között, 
vagy mindezek között is? Ezekre a kérdésekre, úgy látszik, a maga 
módján bátorító választ adott dr. Bodrogvári Ferenc, a csodálatra mél-
tóan okos ember, amikor többek között az alábbiakat jegyezte le: 
„Gomdóllkodni csak akkor lehet, ha másképp ;gondolkodtunk",' és a gon-
dolat még mindig megelőzi a tettet -- a színházban is akkor is; 
ha arra törekszik, hogy „európai népszínház legyen", itt és most. Talán 
ugyanebből a meggondolásból indul ki Dietrich •,teinbec'k is, amikor 
azt állítja, hogy „az irodalomtól, zenét ől és képzőművészettőd eltérőem 
a színház a ma, az interszubjektív és konkrét kor m űvészete, és általá-
nosságban nem' teremthető  az örökkévalóság számára. Magától értet ő-
dik, hogy ez a tulajdonsága esztétikai állapotát iás jelzi. A színház m ű-
vészeti jelenségének konkrét »nekünk lenni«-je a közönség számára min-
dig a meghatározott időre vonatkozó »igent« jelenti" . 8  

Ezért a: vádak is, hogy Ristić  és társai elárulták Madáchot a Kom-
mentárokban, gyerekesek és nevetségesek. Természetes, hogy „h űtlenek 
lettek" Madáchhoz. Egyáltalán, vajon csakugyan szó szerint és vakon 
kellett • volna színpadra állítani „védelmez őn tartva kezeinket a roman-
tika kék virágfán", ahogy azt Manfred Wekwerth 9  megfogalmazza, amikor 
nyilvánvaló, hogy a közönség már régen halálra ítélte az ilyen színházi i'zi 
gondolkodást. Emlékeztetni kell-e vajon Bertolt Brechtre, aki ugyan a 
színházzal kapcsolatos elveit csupán egyetlen alkalommal fogalmazta 
meg. Ekkor a következőket írta: „A színházat elvben csak a valóság 
és annak változásai kötelezik, tehát saját változásai is." Végezetül, ha 
már ennyit említjük a színház múltját, és ha ennek következtében elá-
raszt bennünket •a nosztalgia dagálya (nehogy belefulladiunk), emlékeztet-
nünk kell arra is. hogy Risti ć  és társai valójában nem is csalták meg 
annyira azt az időszámításunk előtt 600 évvel korábban látezett színhá-
zat, amikor Epidau.ruszban a szörnyülködő  tömegnek bemutatták a 
rabló perzsa hordák pusztulását, akkor is, ha öt helyszínre

' 
 ‚osztották 

be" őket, visszaadva nekik a tánc, a játék és a dalolás .jogát. Itt hozzá-
adták a film, a video, de az opera és a balett taipaszta?latahit, ugyanakkor 
azonban a cirkusz és a vásár tapasztalatait is, — de miért ne? És minek 
a nevében — ne? Végeredményben pedig, amikor a színház múltjáról 
beszélünk, nyilvánvalóan átadjuk magunkat egy még és visszavonhatat- 
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fanul letűnt világ sikeres vagy kevésbé sikeres újraálmodásának, vagy 
ahogy azt • Levi-Strauss megfogalmazta: „A reneszánsz utáni európaiak 
kitalálták saját ókorukat, elképzelték saját görögjeiket és rómaijaikat." 
Mindez tehát csupán az egyik lehetséges változata azoknak a válogatá-
soknak, amelyeiket az id őben végzünk! Ristić  és társai kigondolták a 
maguk lehetséges Madáchát, akit egyébként élésen vitattak és mérték-
telenül dicsértek, és csak nagyon kevés, bíráló alfapállású szövegíró nézte 
végig folyamatában az előadást, és próbált meg az érzései helyett va-
lami megfoghatóbbra támaszkodni. Vajon emlékeztetnünk 'kell-e a dol-
gokban járatos színházi embereket arra, hogy már az Annales nev ű  
francia iskola leszámolt azzal a hittel, amely szerint a múlt század 
személyiségeit saját nyelvünkön magyarázhatjuk, ahogy err ől Lucien 
Febre nyilatkozik, ha saját mentalitásunkra vetítjük ki őket. Valami 
azonban mégis összeköt bennünket a múlt embereivel: az ember nyug-
talanságának azonossága, az egyén és a társadalom örökös ellentétei, 
a „társadalom és a libidó, a kultúra szabályai és a természet követel-
ményeinek szembeállítása, a tiltások átlépése, a kötelez ő  előírások meg-
sértése; ez az, ami vitathatatlanul hat tudatunkra, legalább nosztalgikus 
formában" - ahogy ezt Jean Duvignaund állítja. Számos ősrégi szituá-
ció tehát, ami közös a tegnap, a ma és feltehet ően a jövő  embere szá-
mára is. Az pedig, hogy szembenézünk az ember súlyos lelki megrázkód-
tatásaival és álmaival, talán nem is b űn, különösen akkor, ha arra 
késztet bennünket, hogy elgondolkozzunk a világról, amelyben élünk, 
és amelyben annyi kérdés vár még megválaszolásra. 

És végezetül, befejezésül, ha egy pillantást vetünk arra a kis 
rakás hamura (mindig olyan kevés hulladék marad az élet látszatát 
keltő  mesterek gyorsan égő , szenvedéllyel teleírt újságpapírja nyomán), 
az utolsó, kékes füst- és lángnyelvek mögött el őtűnik a mezőváros szel-
leme, és „a csalfás, amelyet az életnek szánt, bumerángként üt vissza: 
a megcs.al.t élet az ő  élete, az élet maga, a csalás pedig a kiraboltság 
és a veszélyeztetettség érzésének garanciája, ami a mez őváros szellemé-
nekalapérzése. Ezzel az áldozat motívumának köre ,bezárul. Olyan mo-
tívum ez, amelynek els ő  alkotója a történelem, amely saját fejl ődése 
érdekében feláldozta a mez őváros világát". 10  Vagy, ahogy azt Madách 
mondta volna: „Mást, mást mutass, ezt is mind ismerem." (Az ember 
tragédiája, tizenkettedik szín) 

NÉMETH János fordítása 
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CSORDÁS MIHÁLY 

EGYVELEG-ELŐADÁS 
GOBBY FEHÉR GYULA DUNA MENTI HOLLYWOOD CÍMŰ  
ZENÉS JÁTÉKÁNAK ŐSBEMUTATÓJÁRÓL 

Hagyománya alakult ki vállunk A zöld hajú lány-típusú produkcióknak; 
azoknak a szórakoztató szándékú daraboknak, amelyek jelenünk aktuális 
kérdéseivel foglalkoznak, s egyesítik magukban a torsm űvészetek (zene, 
film) legújabb eredményeit. Miért fordul vajon a vajdasági magyar szín-
művészet a rockoperás témák felé, miért igyekszik „megénekellni" a 
kábítószer-élvezés, a könny ű  ésszínészélet nagy témáit? Talán mert ezek 
feldolgozására a dráma csak elvétve vállalkozik, talánmert e m űfajok a 
világban oly divatossá lettek, talán mert mi sem szeretnénk önmagunk-
ba komolyodni-savanyodni. 

Fiatalosság és frissesség jellemzi ezeket az immár sajátosan újvidéki 
és szabadkai egyveleg-el őadásokat, amelyek az ifjú színésznemzedékek 
sok-sok tagjának adnak munkát, alkalmat a bemutatkozásra, „berobba-
násra". Ezekben kamatoztathatják az akadémiákon megszerzett tánc- és 
énektudásukat, bennük tehetnek szert népszer űségre a közönség köré-
ben, bennük válhatnak sztárrá ... Miként Boros Tápai Kornélia a mos-
tani Gobby-ehőad.ásban, a Duna menti Hollywoodban, amely a „legjobb 
szándékú" megítélés szerint sem több félsikernél, néhány színész számá-
ra mégis a nagy alakítás lehet őségét jelentette. 

Várható volt, hogy a közönségnek tetszik is az újvidékiek próbálko-
zása — ez a látványossággal teli egyveleg-el őadás. Vicsek Károly rendez ő i 
elképzelésén belül még m űfajonként is rétegez ődik a játék — van egy 
színpadi és van egy tzlmszínházi vonulata. Mellette pedig Vicsek igen 
sokat parodizál, karikíroz, úgyhogy nehéz megállapítanunk, mikor szól 
hozzánk komolyan és mikor ugrat bennünket. 

A könnyed kis musical szerz ője, A zöld hajú lány szövegének meg-
alkotója, Gobby Fehér Gyula is erőteljesen hozzájárult ahhoz, hogy darab-
jának képei-jelenetei minél sokarcúbbak legyenek, megteljenek bels ő  tar-
talommal, elárulóivá a nagy titoknak ne váljanak ... Hiszen — miként 
Herceg János bohóca — Gobby Fehér Gyula filmesei-m űvészei hányatta-
tásaikkal és harcukkall a művészsors sanyarú voltáról sorakoztatják elénk 
az olykor könnyen megfejthet ő , de máskor igen elvont szimbólumokat. 
Gondolkozunk hát rajta: mennyiben beszél mai életünkről ez a viszony-
lag kevés szövegben, ám igen sok zenében ésmozgásban él ő  előadás, amely 
részheteinek színvonalában is éppen úgy hullámzik, mint m űfajainak for-
gandóságában. Sok hangszer szólal hát meg benne, de mintha mindegyik 
„a saját fiktív karmesteréhez" igazodna, annak a pálcájára figyelne tu-
lajdonosa. 

Kerek apró filmeket tekinthetünk meg ,a darab földre teleped ő  sze-
replőivel együtt a produkció mozaikjaiban, körüljárva és — mint csillogó 
tárgyakat az ősember — megcsodálva a filmet úgy is, mint kész alkotást, 
úgy is, mint életformát kialakító extrém világot. Sajnos, a sok-sok mo-
zaikkocka nem állt össze egésszé; ezek semmiféle apropóból nem kapcso-
lódnak :a színházi mutatványhoz, amely ugyancsak nem képes kilépni a 
puszta látványosság keneteib ől. Gobby Fehér Gyula szövege -- igaz — 
sok-sok utalást tartalmaz filmművészetünk jelenlegi helyzetére és problé-
máira, ám ezek részben elvesztik élüket, szúrósságukat, mire a szín-
padra kerülnek. Tompítják őket a jelenetekbe ékelődő  közhelyek, amelyek 
még pergő  ritmusban vidáman énekelve sem hatnak és hathatnak erede-
tiségként. 

Filmek, kicsiny színpadi epizódok és zene - meg támeszármok követik 
egymást Vicsek Károly színpadán — anélkül, hogy teljes mértékben egy-
másba szövődnének. Mondjuk hát magunkban: legalább a látvány lenne 
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igazán szemet gyönyörködtet ő, szórakoztató, miként a darab második 
felvonásában igen sok helyütt, hogy a közönség jól érezze magát a néz ő -
téren, legyen ' mit egymással megbeszélnie, megvitatnia ... Csakhogy az 
első  felvonásban a színészek és más résztvev ők megfáradt, kétségbeesett 
küzdelmének vagyunk a tanúi, korántsem pedig a játék tobzódásának, 
lebilincselő  orgiájának, ahogyan várnánk. Merthogy Gobby Fehér Gyula 
hasonló műfajjal tett itt is kísérletet, mint amilyen — meghatározatlan-
ságában is — A zöld hajú lány volt, sőt ebben a darabban érvényre jut-
hatott volna a paródia, a szatíra is. A világ film- és színm űvészetében 
láthattunk is az elmúlt évtizedekben rá számos remek példát, miként 
ábrázolhatók .a művészeti folyamatok, ténykedések a m űvészet eszközeivel. 

Summa summárum: ilyen ambíciókkal készült az újvidékiek mosta-
ni előadása. Vele és általa készít ői sokat szerettek vollna markolni, de 
kevés maradt a kezükben. Az egyhetes halasztással megtartott ősbemutató 
lényegében fáradságos küzdelem volt a harmóniáért, amit maga a téma 
és a produkció létrehozásába befektetett sok-sok munka ígért a számunkra. 
A :harmóniáiért, amely rózsaszín felh őként lebegett a tisztességgel s becsü-
lettel dolgozó színészek szeme el őtt: érte áldozták a nyugalmukat. Az-
után feszült idegállapotban, mintha nem tudnának hinni önmagukban, 
kapkodva és ki-kizökkenve alakították szerepüket. Ám nemcsak azért, 
hanem mert feladataik sem eléggé körvonalazottak, nem vállalkozhattak 
és vállalkoztak játékukban az egyenes vonalvezetésre, a küls ő  és belső  
építkezésre. Leginkább az utóbbinak a hiánya a szembeötl ő : tulajdonkép-
pen egyetlen hiteles, megismerhető  figurát sem fedezünk fel a sok között. 

Mégis igen sok mindent elmond filmművészetünk múltjáról és jele-
néről ez a darab. És ezt vitathatatlanul el kell mondania! Értesülünk 
belőle a filmhez való viszonyulásunkról. Ha még jobban odafigyelünk, 
megértjük egész művészi életünkről kimondott véleményét. Csakhogy 
ítélete annyira globális, hogy nehéz eldöntenünk, mi a. nagyobb baj: az, 
hogy ez a világ olyan, amilyen, vagy az, hogy úgy viszonyulunk hozzá, 
ahogyan viszonyulunk? Az elsőt inkább bemutatja az író, de nem kom-
mentálja. A másodikat inkább kommentálja, de nem mutatja meg a maga 
összetettségében. 

Magukra maradtak hát a színészek, akik közül még a nyilvánvalóan 
legkiforrottabb és legtehetségesebb, Árok Ferenc sem találta fel igazán 
magát szerepében. S noha Branka Petrovi ć  jelmezei jó alapul szolgáltak 
a színészsorsok karikírozásához, magának a karikírozásnak minden lehet ő -
ségét nem használta ki a lelkes gárda.. Slavko Pervan koreográfiái szét-
hullottak a bemutatón. 

Kerekes László díszletei csupán az érzékeltetés, a jelzés igényével 
készültek, és ezt a szerepüket teljességgel betöltik. 

Végezetül azt kell mondanunk: ezt az el őadást hibái ellenére is 
látnia kell a nagyközönségnek! Benne leginkább Árok Ferenc, Boros Tápai 
Kornélia, Pásthy Mátyás, Ábrahám Irén, Fejes György és Ferenci Jen ő  
állta meg a helyét. 

Gobby Fehér Gyula: DUNA MENTI HOLLYWOOD (zenés játék). Rendez ő : Vicsek 
Károly. Szereplők: Pásthy Mátyás (Ernő), Boros Tápai Kornélia (Irén), Bakota Árpád 
(Mihály), Árok Ferenc (Billy), Ádám Olga (Vojnits), Fejes György (Mattyasovszky), Ferenci 
Jenő  (Petrás), Banka János (Fifi báró), Ábrahám Irén (bárón ő), Ladik Katalin (Jucika), 
László Sándor (kőműves), Szilágyi Nándor (kovács), Törköly Levente (színész), Boros László 
(Kharón), Douglas Zinyoro (Billy asszisztense). A balettkar tagjai: Gordana Dean, Nada Babi ć , 
Tatjana Grujić , Jasmina Tekić ,. Vesna Šećerov, Larisa Porobi ć , Mirjana Nikolić . Fellépnek 
még: Faragó Edit, Banka Gabriella, Törtei László, Búbos András, Dušan Polovina. Díszlet-
tervező : Kerekes László. Jelmeztervez ő : Branka Petrovi ć . Korrcpetítor: Saša Kova čevi ć . 
Koreográfus: Slavko Pervan. Rendez ő-asszisztens: Szilágyi Nándor. Bemutató 1985. december 
27-én, pénteken az újvidéki Színház nagytermében. 
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OL VASÓNAPLÓ  

A SZOCIALISTA FORRADALOM A TETTEK MEZEJÉN 

A Jugoszláv Kommunista Szövetség története (magyar nyelvű  kiadás). 
Forum, Újvidék, 1985. 

Az újvidéki Forum gondozásában megjelent A Jugoszláv Kommunista. 
Szövetség története című, terjedelmet illetően vaskos (csaknem 500 ol-
dallas), a tartalom tekintetében azonban még mindig nem teljes m ű . Sor-
rendben ez a második ilyen jellegű  tudományos munka. Az első  több 
mint húsz évvel ezelő tt (1963-ban) ugyancsak a Forum gondozásában 
hagyta el a sajtót és a párttörténet az id őbeli legfontosabb eseményével, 
a VII. kongresszussal zárult, amely nemcsLak összegezte a párt addigi 
sokoldalú tevékenységének gazdag tapasztalatait, hanem, mint ismere-
tes, elfogadta és meghozta az azóta 1s érvényes pártprogramot. A most 
megjelent újabb kiadvány els ősorban jelzi, hogy a Jugoszláv Kommunis-
ta Szövetség rövid története című  kötet megjelenése óta sok minden 
történt, és hogy a történetírás területén is nagyot léptünk el őre. 

A párt rövid történetének szerz ői húsz-huszonöt évvel ezelőtt azzal 
a tudattal fogtak munkához, hogy a szintézis helyett mindössze általá-
nos 'áttekintést adhatnak a kötettel az olvasók kezébe. Akkor még nem 
volt egybegyűjtve, nem volt eléggé rendszerezett és hozzáférhet ő  az or-
szág munkásmozgalmára vonatkozó anyag. Akkor még elég sok esetben 
a :munkásmozgalom keletkezésére, fejl ődésére és akcióira ható fontosabb 
és lényegesebb tényezők egyikét-másikát sem vizsgálták és dolgozták fel 
elég alapossággal s tudományos módon. Hiányoztak a tudományos mód-
szerekkel dolgozó szakemberek, azok, akiknek érdekl ődése a munkás-
osztály történetére irányult. És végezetül az els ő  • párttörténeti kötet 
megjelenésekor a jugoszláv népek történetének legújabb id őszakát még 
nem dolgozták fel tudományosan. 

Az elmúlt két évtized alatt sok minden megváltozott, s ez vonatko-
zik a tudományos munkára, keretében pedig a történetírásra is. Egye-
temi tanszékeink a történészek tudós nemzedékeit képezték ki. Olyan 
tudományos intézetek fejlődtek, amelyek csaknem kizárólag a legújabb 
kori történelmet. tanulmányozzák. A monográfiák, tanulmányok és a 
történelmi áttekintések egész sora látott nyomdafestéket. Kiegészültek, 
rendeződtek a levéltárak: fontos forrásanyagokat tettek közzé. Lgy hát 
valójában társadalmi szükségszerűség, mondhatnók követelmény lett a 
szerteágazó, tudatosan irányított vagy egymástól független párttörténetti 
kutatások újabb összefoglalása. Természetesen továbbra is akadnak ke-
vesebb alapossággal vizsgált témakörök. 

A Jugoszláv Kommunista Szövetség rövid története című  kötet elő-
szava arra utal, hogy csupán néhány évvel el őbb kezdődött meg a) ju-
goszláv népek jelenkori történetének tudományos feldolgozása. A belg-
rádi Társadalomtudományi Intézet több tudományos munkást kért 
fel ennek a komoly feladatnak az elvégzésére. •A munkásmozgalom tör-
ténetét tartalmazó anyag gy űjtése, rendszerezése és feldolgozása, a rend-
szeres és tervszer ű  tanulmányozás megkezd ődött a köztársaságok szint-
jén i's. Az elmondottak alapján az említett el őszó végül is így fogalmaz: 
„Legújabb kori történelmünk tanulmányozásával foglalkozó összes tu-
dományos intézeteink hosszan tartó és egybehángzó er őfeszítéseivel lét-
rejönnek tehát a feltételek egy terjedelmes m űnek, a jugoszláv népek 
munkásmozgalma történetének megírására." A most megjelent párttörté- 
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n.eti kötet szerkesztőbizottság hangsúlyozottan fontosnak tartja megálla-
pítani, hogy a több mint húsz évvel ezelőtt beharangozott történelmi 
fontosságú alkotás, nevezetesen a jugoszláviai nemzetek és nemzetisé-
gek több kötetesre tervezetttörténete még mindig nem készült el. 

A Jugoszláv Kommunista Szövetség története jellegét és rendelteté-
sét tekintve nem azzal a szándékkal készült, hogy a párt és a Kom-
munista Szövetség életének és tevékenységének minden mozzanatát tör-
ténedrái hűséggel adja vissza, hanem az események sorozatából igyek-
szik kiszűrni a párttörténet alakulására ható és bel őle következő  lénye-
ges vonatkozásokat és folyamatokat. A szerz ők népes táborának igyeke-
zete főleg arra irányult, hogy „bemutassák a jugoszláviai kommunista 
mozgalom fejlődésére döntő  jelentőségű  történelmi folyamatokat, irány-
zatokat és összefüggéseket, valamint azokat a lényeges történelmi esemé-
nyeket, amelyekben az említett folyamatok nyilvánultak meg vagy tük-
röződtek, egyidejűleg megkísérelve rámutatni lényegükre és kiváltó oka-
ikra". 

Még egy fontos tényez ő: a párttörténet írásakor különféle nehéz-
ségekkel találták szemben magukat azok a történészek és tudományos 
munkatársak, akik a háború utáni években történtekre fordították fi-
gyelmüket. A nehézségek egyrészt abból származnak, hogy a történetírás 
ezt az időszakot alig kutatta, másrészt e kor történelmi folyamatainak 
többsége csupán megkezdődött, a végkifejlés, a lezárulás majd csak va-
lamikor a közel- vagy távoli jöv őben következik be. Elsősorban az utóbbi 
két évtizedben kezdődött eseményekre vonatkozik ez a megállapítás. A 
szerzők tudatosan elkerülték ezeknek az eseményeknek elmélyült fel-
dolgozását. Mindössze arra törekednek, hogy korrektül tárgyalják a Ju-
goszláv Kommunista Szövetség eszmei-politikai tevékenységének közép-
pontjában álló alapvető  társadalmi-politikai ,történéseket. Ez a korrekt-
ségre valótörekvés végül is azt eredményezte, hogy a párttörténet leg-
újabb korszakáról írott szöveg olvasása közben összképet kapunk arról 
az összetett tevékenységről, amelyet a Jugoszláv Kommunista Szövetség 
a korszerű  világ szocializmusának fejlődésében betölt. Összképet kapunk 
továbbá a pártmunka hatásfokáról, annak dilemmáiról és ellentmondá-
sairól is. 

A párttörténet egyes szakaszait a tudományos dolgozók és a köré-
jük toborzott tudóscsoportok készítették el. Az így összeállt tudományos 
prőjektumokat a tudományos kutatók még nagyobb köre vitatta meg. A 
tudományos tanácskozások egész sora követte egymást. Nagyszámú mun-
katárs vállalta a történelmi adalékok feldolgozását, amelyek szintén ala-
pul szolgáltak az egyes fejezetek nyers szövegének a megírásához. A 
szöveg végleges megformálásában, a tartalom teljesebb és hitelesebb fel-
dolgozásában részt vettek a tudományos csoportok és a szerkeszt őbizott-
ság tagjai. A kézirat végleges formába öntésében sókat segítettek a 
szerzőknek és a szerkesztőbizottságnak a közéleti dolgozók, kiemelked ő  
forradalmáraink, a köztársasági és tartományi párttörténeti bizottságok, 
valamint a Jugoszláv Néphadsereg pártszervezetének hasonló bizottságai. 
Több száz közéleti dolgozóról, forradalmárról, tudományos munkatársról, 
tudásról van szó. 

Az alapvető  törekvés az volt, hogy a Jugoszláv Kommunista Szö-
vetség története tudományos m ű  legyen. 

A tudományos munka négy részre tagolódik. 
Az első  rész témaköre az egységes forradalmi párt megalakulása 

előtti munkásmozgalom alakulása és fejlődése jugoszláv földön. A má- 
sodik rész a jugoszláv kommunista mozgalom tevékenységét taglalja a 
forradalom előkészítésében (1919-1941). A harmadik rész tartalma a 
népfelszabadító háború és a forradalmi hatalomváltás (1941-1945). A 
negyedik rész címe: A szocialista forradalom a tettek mezején (1945-1980). 

Természetesen részletesen lehetne tárgyalni mindegyik részt, vagy 
azok egyes fejezeteit. A sok közül egyetlenegyre összpontosítom a fi- 
gyelmet, mégpedig azért, mert ennek az évfordulójára emlékeztünk a 
múlt évben és ezt tesszük több esetben ebben az évben is. A népfelsza- 
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b:adító háború győzelmes befejezéséről van szó, majd az ezt követ ő , 
szintén összetett és küzdelmes eseményekr ől: a néphatalom megszilár-
dításáról és a szocialistaellenes er ők ellenállásának a leküzdéséről — 
arról, ami a párt történetében negyven évvel ezel őtt lejátszódott. 

Jelenlegi munkánk egyik kulcskérdése a szocialista önigazgatás 
politikai rendszerének a módosítása azzal az alapvet ő  szándékkal, hogy 
a szocializmus építésében, a társadalomépítéssel együtt járó fontos dön-
téshozatalban valóban a munkásosztály gyakorolja a hatalmat. Negy- 
ven évvel ezelőtt 	a népfelszabadító háború gy őzedelmes befejezését 
követően 	a forradalmi demokrácia politikai rendszerének formái és 
jellege bontakozott ki és alapozódott meg. A párt és az ifjúkommunisták 
szövetsége erős, eszmei-politikai szempontból egységes szervezetként ke-
rültek ki a háborúból. A politikai rendszer keretében folytatták tevékeny-
ségüket a háború idején létrejött antmfásiszta tömegszervezetek, mint 
a Népfelszabadító Egységfront (1945 augusztusától Népfront), továbbá 
a Munkások és Alkalmazottak Egységes Szakszervezete, az Egyesült 
Antifasiszta Ifjúsági Szövetség és a Nők Antifasiszta Frontja. A párt 
védte a forradalmi vívmányokat. Harcolt a kisszánijú, fejletlen, „zsenge" 
munkásosztály forradalmi programjának végrehajtásáért. Új mederbe 
terelte a társadalmi-gazdasági folyamatokat. A munkásosztály élcsapa-
taként döntően befolyásolta a társadalmi-politikai szervezetek és az ál-
lami szerveik munkáját. Az újjáépítésben és a hátbórút kkövet ő  forradalmi 
intézkedések végrehajtásában a néptömegek a politikai rendszer hajtó-
erejeként fogadták e1 a pártot. Igaz az is, hogy a pártagság mindenben 
osztozott a nép sorsában. 

A párttörténet megállapítja, hogy abban az időben a Jugoszláv Kom-
munista Párt igen nagy társadalmi hatalom birtokosa volt. Az állam-
rendszerben például a párttagok töltöttek be minden kulcspozíciót, s 
emellett ,,rendszerint ugyanazaknaik a személyeknek jutott vezet ő  szerep 
a pártban, a Népfrontban és a hatósági szervekben is..." íme egy példa 
a helyzet illusztrálására: a Szövetségi Népszkupstina 524 képvisel ője 
közül 404 párttag volt, a köztársasági szkupstinák 1062 képvisel őjéből 
csak 170 nem volt .tagja a pártnak, Mindez bizonyítja, hogy a párttagok 
a néptömegek nagyfokú bizalmát élvezték. 

„Az ifjú nemzedékre és a fiatal vezet ő  káderre támaszkodó Kom-
munista Párt kiindulópontja és meggy őződése volt, hogy minden aka-
dály áthidalható, és hogy Jugoszlávia forradalmi fejlődését, ezt a szük-
ségszerű  történelmi folyamatot senki sem állíthatja meg. A tagságban 
még nem tudatosodott az ország szocialista átalakulásának összetett 
és ellentmondásos volta. A hatalom megszerzésével és a burzsoá vagyon 
kisajátításával széles távlat nyílt a szocializmus el őtt, csakhogy, ha egyes 
pártvezetők rámutattak is a; társadalmi fejl ődés nehézségeire, olybá t űnt, 
a socializmust könnyen, egyszerűen és gyorsan felépíthetjük. Az általá-
nos nincsetelenségben és ínségben kifejlődött a szolidaritás és az egyen-
lősdi szelleme. Pénzeszközök és technológia hiányában az újjáépítés' és 
a szocialista építés kezdeti szakaszában a fizikai munka volt minden, és 
az anyagi ösztönzőket erkölcsi elismerésekkel igyekeztek pótolni. A 
jugoszláv kommunisták társadalmi gyakorlatára hatott az állam-, a párt-, 
a gazdasági és művelődési élet szervezésének szovjet elmélete és gya-
korlata, ezt tekintettük a szocialista fejl ődés mintaképének, habár lé-
nyegileg eltért a jugoszláv forradalom tapasztalataitól, melyben ered-
ményesen párosult a párt vezet ő  szerepe és a tömegek kezdeményezése" 
— olvassuk a párttörténet 329. oldalán. 

Látszólag egyszerűek voltak akkor a feladatok és érthet ően is fogal-
mazódtak meg, de valójában nagyon is összetett körülmények között 
valósultak meg. Közvetlenül a háború befejezése után az egyik leg-
sürgetőbb feladat lett a párt sorainak :tömegesítése, ami abból a felis-
merésből fakadt, hogy „egy kis létszámú sz űk párt nem tölthet be ve-
zető  szerepet a felszabadult ország politikai rendszerében, hogyha átvette 
az államhata'l,omnaik és közigazgatásnak, az alakuló állami gazdasági 
szektornak, a tömegszervezeteknek, a hadseregnek és az egész ország 
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újjáépítésének az irányítását". A legöntudatosabb, a politikailag legte-
vékenyebb munkások, parasztok és értelmiségiek sorából gyarapodott 
leginkább a párttagság. Érdemes megemlíteni, hogy a negyvenes évek 
második felében a földművesek soraiból került ki a legtöbb párttag, de 
az is igaz, hogy számos tagnak felvételekor a korábbi foglalkozását tün-
tették fel, márpedig sok paraszt és munkásszármazású dolgozott az 
államigazgatásban, a gazdasági életben és a hadseregben is. 

A negyven évvel ezelőtti fő  feladatok a következ ők voltak: a négy-
éves háborús pusztítás után normnalizálni az életet; megszilárdítani a 
néphatalmat, ami egyben azt is jelentette, hogy véghez kellett vinni a 
tervezett, forradalmi jelentőségű  társadalmi változások egész sorát, még-
pedig egyéni, eredeti módon. Hamarosan arra is rájöttünk, hogy ebben 
a társadalmat alakító munkában még mások tapasztalataival szerzett 
sablonokra sem számíthatunk. 

Az új társadalom építésében az előrehaladást akadályozó tényez ők 
között találjuk a szocialistaellenes er őket. A párt igyekezett felmérni a 
vesztes ellenforradalom maradványainak erejét. Ezek ugyan nem ve-
szélyeztették az új rendszer kialakulását, de nem lehetett őket lebe-
csülni. A szocialistaellenes. erők soraiban találjuk elsősorban a meg-
szállók külföldre menekült támogatóit és az országban maradt bandákat 
(mintegy 21 000 fővel), a politikai ellenzék különféle csoportjait, a legtö-
megesebb egyházak vezetőinek és papságának egy részét, valamint azo-
kat, akiket a megszállókkal való együttműködés miatt töröltek a vá-
lasztói névjegyzékekb ől (mintegy 200 000-en). A szocialistaellenes erők 
igyekezete annak az elhitetésére irányult, hogy az új rendszer csupán 
ideiglenes. Azt emlegették, hogy a tőkés országok intervenciója el őbb-
utóbb bekövetkezik és ez visszahozza a régit. A párttörténeti könyvben 
fogalmazottak szerint: „A kiilföldi konzervatív er ők minden győzelme 
feltüzelte, minden veresége elkeserítette a s. zocialistaellenes er őket, mert 
szárnyát szegte a régi rendszer felújításába vetett reményüknek. A ve-
gyes nemzetiségű  vidékeken a sovinizmus szítása volt a legveszedelme-
sebb harci módszer, arra irányult, hogy megingassa a néphatalom és 
a jugoszláv közösség alapjaim: a testvérisségét és egységet. Lgyeikezetitik-
ben, hogy aláássák Jugoszlávia védelmi készségét és háborús .pszichó-
zist 'szítsanak, kishitűséget terjesztve próbálták elverni az emberek 
kedvét az északnyugati határokért folyó küzdelemt ői. Erre szolgált a 
Kelet és Nyugat összetűzésének eltúlzásáról, az atombomba jelent ősé-
géről a vezető  tőkés országok sajtójában és rádióállomásaiban folytatott 
propaganda is." 

A tárgyalt eseményektől negyven év múlott e1. Ezalatt a különféle 
akadályok ellenére is töretlen volt a Jugoszláv Kommunista Párt, majd 
a Jugoszláv Kommunista Szövetség fejl ődése. Ugyanez mondható el a 
szocialista önigazgatású társadalom építésér ől, a politikai rendszer mű-
ködéséről, amelyet „menet közben" állandóan ,korszerűsítettünk, az újabb 
célok és feladatok megvalósítása érdekében módosítottunk. Éppen 
ezen munkálkodunk most is, amikor a Kommunista Szövetség és s többi 
haladó szocialista erő  érdeklődésének a középpontjában a politikai rend-
szer, annak hatékonyabb munkálkodási lehet őségeinek a feltárása áll. 
Elmondhatjuk azt is végezetül, hogy negyven év után más formában 
ugyan, de továbbra is hatnak a szocialistaellenes er ők. Nem véletlenül 
szoktunk hivatkozni arra, hogy a szocialistaellenes er ők nyílt vagy bur-
kolt akcióinak rugói és mozgatói összefüggésben állnak valamilyen for-
mában a régmúlt eseményeivel. 

A háború befejeztével a szocialista forradalom lépett a tettek me-
zejére. A forradalmi erők hozzáláttak az ú.j.jáápítéshea, ahhoz, hogy az ál-
tajánosl háborús pusztítás és rombolás után, a nincstelenség közepette 
felszámolják a háború okozta pusztítások következményeit. A háború 
megtizedelte az ország lakosságát. Az anyagi javak csak a Szovjetunió-
ban és Lengyelországban pusztultak e1 a miénknél nagyobb mértékben. 
A Szövetséges Jóvátételi Bizottság elé terjesztett hivatalos adatok arról 
tanúskodnak, hogy Jugoszlávia a háborúban 1 706 000 embert vesztett, 
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köztük 90 000 ipari szakmunkást és 40 000 értelmiségit. A felégetett, le-
rombolt vagy súlyosan megrongált épületek száma meghaladta a 800 
ezret. Tönkretett vagy megrongált vasútvonalak, romokban hever ő  hi-
dak, beomlott alagutak, feldúlt, felégetett, gazdaságilag kifosztott vidé-
kek jelezték, hogy ezen a földön háború dúlt. Csaknem ezer iparvállalat 
szenvedett kárt vagy pusztult el teljesen. A gyárak egy részét és a jár-
műveket leszerelték és elhurcolták a megszállók, s az általános rom-
bolás nem kímélte az emlékm űveket, tudományos intézményeket, a  

könyv.tárakát és az iskolákat sem. 
Az idősebbek ismerik a helyzetet, s a háborús pusztításokról mást 

is tudnak: azt történetesen, hogy az emberi tragédiák egész sora maradt 
a háoború nyomában. Gyász, szenvedés lépten-nyomon. Rombolás a szívek-
ben és a fejekben. Az idősebbek bizonyára azt sem felejtették még el, 
hogy közvetlenül a háború után ai Jugoszláv Kommunista Párt milyen 
nagy jelentőséget tulajdonított az újjáépítésnek. Ajkkor az volt az állás-
pont, hogy az ország gyors gazdasági megújulásától függ a politikai  

körülmények rendezése is. A párttörténetben megfogalmazottak szerint  

sürgösem meg kellett szervezni a megszállás alatt sokat szenvedett la-
kosság ellátását. Támogatást kellett biztosítani azoknak a vidékeknek,  

amelyek a népfelszabadító háború gócai voltak. ,,Újjáépítésen a párt  

nemcsak a háború következményeinek a felszámolását és a gazdasági  

élet rendezését értette, hanem a legszükségesebb anyagi feltételek meg-
teremtését ahhoz, hogy hozzálássunk az ország állami tulajdonon alapuló  

iparosításához és a szocialista társadalmi viszonyok fejlesztéséhez. Az  

újjáépítést a néphatalmi szervek szervezték a háborús szabad terüle-
teken szerzett tapasztalatokra és a munkások meg a fiatalok munkalen-
dületére támaszkodva."  

~ 

A Jugoszláv Kommunista Szövetség története című  kötet mindössze 
egyetlen fejezetéb ől ragadtam ki néhány adatot, gondolatot — néhány 
megállapítást. Azért emelem ki ezt a hozzáállást, mert á negyven évvel  

ezelőtti eseményekhez tartozik — és ezekkel is részletesen foglalkozik  

a párttörténet — sok más érdekes kérdés feldolgozása is, mint például 
az alkotmányozó nemzetgy űlési választásokról szóló és más fontos tör-
vény meghozatala, amelyekkel az új állam a sürgös szociális-gazdasági 
kérdeseket oldotta meg és szilárdította az új rendszert. Törvény született 
a földreformról és a telepítésről, az idegen bányakoncessziók felszámo-
lásáról, az állampolgárságról, a bíróságokról, valamint a nép- és állam-
ellenes bűncselekményekről. Ebben az időszakban ítélkeztek a háborús 
bűnösökről. (1946 nyarán nemzetárulás miatt halálra ítélték Dragoljub 
Draža Mihaiiovićot, a csetnikvezért, majd ugyanez év őszén elítélték 
Alojzije Stepinac zágrábi érseket, azért, mert a háború idején usztasa-
barát magatartást tanúsított, a háború után pedig kapcsolatot tartott 
fenn az usztasa banditákkal.) 

A negyven évvel ezelőtti események között 'természetesen el őkelő  
helyet foglal el a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság els ő  alkotmányá-
nak a meghozása, amelyet az alkotmanyozó nemzetgy űlés 1946. január 
31-én hirdetett ki. Az alkotmány jogilag erősítette meg a népfelszaba-
dító háború szociális és nemzeti vívmányait, de magában foglalta a  

'szocialista társadalom fejlődésének távlatot nyitó megoldásait is. Az első  
alkotmányos megfogalmazások azóta többször b ővülitek és módosultak,  
maradt azonban az alapkoncepció s a párt, a Kommunista Szövetség,  

azaz a munkásosztály élcsapatának vezet ő  szerepe mellett -- jóllehet  
összetett és bonyolult körülmények között -- épül tovább a szocialista  

önigazgatású, egységen és testvériségen alapuló önálló, független, el nem  

kötelezett társadalmi rendszer.  

MÉSZÁROS ZAKARIÁS  

160  



M ŰVELŐDÉSTÖRTÉNETÜNK KERESZTMETSZETE 

Jugoszláviai magyar művelődéstörténet. 
Váloggatta, az utószót írta és a névmutatót összeállította ,Hornyik Miklós. 
A Magyar. Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 
1984. 

Az Értekezések, monográfiák sorozat 9. köteteként látott napvilágot Új-
vidéken a Jugoszláviai magyar művelődéstörténet c. kiadvány, mely Hor-
nyik Miklós válogatásában összeállítást közöl m űvelődéstörténetünk kü-
lönböző  szakterületeiről. A kötet lapjain helyet kaptak az építészet és 
képzőművészet, a nyomda- és könyvtártörténet, a közm űvelődés, a sajtó-, 
a tudomány-, a zene- és színháztörténet tárgykörébe tartozó írások, va-
lamint nyelvművelésünk múltjának áttekintése. E tematikai gazdagság 
lehetővé teszi, hogy bepillantást nyerjünk az egyes m űvelődéstörténeti 
ágazatok feltárásárnak, feltérképezésének folyamatába, tájékozódjunk az 
elért eredményekről és felfigyeljünk a továbbiakban elvégzend ő  felada-
tokra. Ennél többre nem is vállalkozhat a kiadvány, mely feladatának 
a jugoszláviai magyar művelődéstörténet „előmunkálatainak" bemutatá-
sát tekinti. 

A kötet tehát nem a teljesség igényével készült. írásainak jó része 
legalább másfél évtizedes — bár vannak régebbiek, de újabb kelet űek 
is — és a Hungarológiai Közleményekben (illetve a Hungarológiai In-
tézet Tudományos Közleményeiben), valamint a Magyar Tanszék Tanul-
mányok c. évkönyvében jelentek meg el őször. Az egyes tanulmányok vé-
gén az eredeti megjelenés helyér ől és idejéről tájékoztatást kap az ol-
vasó, mindazonáltal az áttekinthet őség kedvéért nem lett volna talán 
felesleges a kötet végén (a névmutató és a jugoszláviai magyar m űvelő -
déstörténeti kutatások válogatott irodalmánaik jegyzéke mellett) össze-
sített mutató formájában is feltüntetni a tanulmányok eredeti lel őhelyét 
és első  megjelenési időpontját. Elsősorban abból a szempontból, hogy 
az olvasó azonnal képet alkothasson arról, mennyire tekinthet ők a kötet-
ben közölt tanulmányok a művelődéstörténeti kutatások szempontjából 
aktuális érvényűnek, illetve mennyire, milyen mértékben dokumentum-
értéküknél fogva érdemelnek figyelmet. 

A jugoszláviai magyar művelődéstörténeti kutatások — szervezett 
keretekben — a hetvenes évek elején indultak. „Szorosan vett m űve-
lődéstörténeti kutatásaink ... megközelít őleg másfél évtizedes múltra 
tekintenek vissza. Intézetünik 1971. évi m űvelődéstörténeti időszaka az az 
időpont, amely a szervezett munka kezdetét, az els ő  számottevő  ered-
mények közzétételét jelzi" — írjal Hornyik Miklós a kötet utószavában 
A meginduló szervezett kutatásnak el őször is tisztáznia kellett a jugo-
szláviai magyar művelődéstörténet feladatát, céhkit űzéseit, módszertani 
sajátosságait. S ez annál is nehezebb feladat, mert a m űvelődéstörténet 
mint diszciplína eléggé tág értelemben kezelt fogalom: a lexikonok sze-
rint az emberiség története során létrehozott anyagi és szellemi javak 
története. A jugoszláviai magyar művelődéstörténet kutatása során szá-
mos sajátos vonást kellett figyelembe venni. Többek között két kultúra 
közé ékeltségét, a magyar m űvelődéstörténethez való viszonyát, a „ju-
goszláviai magyar kultúra viszonylagosan önálló, bels ő  fejlődéséből lét-
rejött" voltát — melyre Szeli István mutat rá ai Bevezetésben — és ál-
talában mindazokat a vonásokat, amelyek — Bori Imre szavaival — 
„lehetővé teszik, hogy a magyar művelődéstörténet keretében ugyan, de 
külön idiszciplínaként értelmezhessük, külön tudományos feladatok összes-
ségének fogjuk fel, amelynek megvan a maga sajátos területe, speci-
fikus problémaköre..." A kötet Bevezetése utal arra is, hogy módszer-
tani szempontból a jugoszláviai magyar művelődéstörténeti kutatások 
számára egy olyan komplexe  eljárás látszik legmegfelelőbbnek, mely le- 
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hetővé teszi, hogy „a vizsgált jelenséget ne csak a vonatkozó szaktu-
domány eszközeivel, hanem széles fronton, egyidej űleg több oldalról 
közelítsük meg". Mindezeket a sajátosságokat figyelembe véve Bori 
Imre Művelődéstörténeti kutatásaink lehetőségeiről és feladatairól c. írá-
sában megállapítja, hogy „a jugoszláviai magyar m űvelődéstörténeti ku-
tatások felölelik a jugoszláviai magyarság 1918 utáni anyagi és szellemi 
történetének teljes körét, s mindazt, amit természetes módon szellemi és 
anyagi műveltsége hagyományainak tekint e területeken való megjele-
nésétől 1918-ig". 

A másfél évtizede meginduló szervezett kutatásoknak számos ne-
hézséggel kellett szembenézniük: a megfelel ő  szakképzett kutatók cse-
kély száma, mellett sok esetben a forrásanyag is csak nagyon hiányos. 
Az évszázadok során könyvtárak, levéltárak szóródtak szét, értékes do-
kumentumok kallódtak el, vagy — szerencsés esetben — feltáratlanul 
lappanganak,rejtőznek valahol. Pedig a jugoszláviai magyar művelődés 
múltjának feltárása azért is fontos feladat, mert — mint ahogy a Beve-
zetésben olvashatjuk — néha még ma is kísért „a »kulturális Szahara« 
Kosztolányi—Szenteleky által kialakított képe". Noha az irodalom terén 
talán már véglegesen a. múlté ez a hiedelem, a m űvelődési élet egyéb 
területein még tartja magát ez a felfogás. Különösen ami a társada-
lomtudományokat illeti: szinte mit sem tudunk arról, létezett-e valami-
lyen formában ezeken a tájakon pl. filozófia és jogtudomány,. szocioló-
gia és közgazdaság. Lőrinc Péter több munkájában is foglalkozott a 
múlt századi bánáti társadalomtudománnyal, de más területeken — 
így pl. Bácskában — már nem bukkant számba vehet ő  hagyományra. 
Voltak-e egyáltalán ilyen irányú törekvések, próbálkozások? A jugoszlá-
viai magyar művelődéstörténet c. kiadvány sem tud eligazítani bennün- 
ket e kérdésben. Egyik legrövidebb fejezete a Tudomány- és filozófia-
történet  címszó alatti VI. rész, melynek három írása id őben a XIX. 
századra, illetve a századforduló éveire nyúlik vissza, bár nem azzal az 
igénnyel, hogy .a  'századvég filozófiai hagyományáról valamiféle összege-
zést adjon, hanem csak egy-egy adalékkal segíti a kés őbbi kutatómun-
kát. A kutatásokat nagymértékben hátráltatja az a körülmény, hogy noha 
a művelődés története során a sajtóra hárult jószerivel minden feladat 
(a hiányzó intézmények helyét is szinte az újságok, folyóiratok pótol-. 
táik), a jugoszláviai magyar nyelv ű  sajtó történetének teljes feltárása 
még nem történt meg. Igaz ugyan, hogy aJz Utóbbi években a sajtótör-
téneti kutatások kissé :fellendültek, több repertórium, könyv- és sajtó-
bibliagráfia, válogatás látott napvilágot, amelyek támpontot adhatnak a 
további kutatómunkákhoz. 

A jugoszláviai magyar művelődéstörténet c. kötet egyes fejezetei 
általában nem arra vállalkoznak, hogy az egyes szakterületekr ől többé-
kevésbé átfogó képet adjanak, hanem csak a m űvelődéstörténeti „el ő-
munkálatokkal", részeredményekkel ismertetnek meg. Kivételt képez a 
Nyelvm űvelés c. fejezet, melyben Szeli István Nyelvm űvelésünk múltjá-
ból c. tanulmányában átfogó igénnyel áttekinti 1840-t ől, a Szabadkán 
megalakult Nemzeti Nyelven 'Munkálkodó Társulattól kezdődően egészen 
napjainkig, a hatvanas évek végéig, a Nyelvművelő  Napokig a nyelvmű-
velés ügyében történt legjelesebb próbálkozásokat. A. kötet témáinak. 
túlnyomó többsége időben a két világháború közötti időkre vagy még 
korábbra nyúlik vissza. A történelmi közelmúlt művelődéstörténeti vo-
natkozásai jószerivel nem szerepelnek a könyv lapjain. Vajon a jugoszlá-
viai magyar művelődéstörténeti kutatások els ősorban a régmúlt időkre 
vonatkoznának, vagy csak az összeállítás jellegéb ől adódott ez a sajá-
tosság? A kötet végén a válogatott irodalom jegyzéke (Pastyik László 
munkája) is arról tanúskodik, hogy a közelmúlt kutatásánál sokkal 
többet foglalkoznak a régmúlt m űvelődéstörténeti vonatkozásainak.. fel-
tárásával. 

A kiadványt forgatva úgy tetszik, hogy a jugoszláviai magyar m ű -
velődéstörténet feltárása során egyes ágazatokban még csak igen sze -
rény _eredményeik születtek. Különösen a Zenetörténet, az Építészet és 
képz őművészet, a Tudomány- és filozófiatörténet c. fejezetek kapcsán 
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érzékelhetjük ezt, melyek inkábbcsak azt dokumentálják, hogy volt, 
létezett =— illetve van — kultúránknak ilyen vonatk Đzása is, de számos 
sajátossága ma még további kutatásokra vár. Bár azt a körülményt is 
figyelembe kell venni, hogy a jugoszláviai magyar m űvelődéstörténet 
jelenlegi helyzetéről akkor kapunk pontosabb képet, ha a kötetben kö-
zölt írások mellett az Utószóban említett újabb kiadványokat is megje-
gyezzük. A7, utóbbi években számos m űvelődéstörténeti területen — így 
pl. a sajtó és ikönyvkiad.ás története, az iskoláztatás és közm űvelődés, 
a színházi kritika területén •— fontos eredmények születtek (Káich 
Katarin, Pató Imre, Csáky S. Piroska, Gerold László, Utasi Csaba, és 
mások munkái), amelyek bizonyos fokig módosítják azt a képet, melyet 
a művelődéstörténet jelenlegi helyzetér ől kizárólag a kötet alapján al-
kothatunk.. Mindazonáltal A jugoszláviai magyar m űvelődéstörténet . c. 
kiadvány azzal, hogy válogatást közöl a jugoszláviai magyar kultúra fel-
tárására irányuló munkákból, igen sokban járul hozzá részben a m űve-
lődéstörténeti kutatásaik, fontosságának tudatosításához, részben pedig 
az egyes ágazatok lassan körvonalazódó szintézisének kialakításához. 

HÓDI ÉVA 

EGY KÖNYV KETTŐS TÜKÖRBEN 

JUHÁSZ ERZSÉBET: Műkedvel ők. 
Forum, Újvidék, 1985. 

REGÉNY AZ IRODALOMRÓL 

Talán tévedés lenne azt hinni, hogy a Hungarológiai Intézet törékeny, 
szemüveges munkatársn őjének szíve egyszerre nagyot dobbant, miközben 
a Szenteleky Kornéllal kapcsolatos dokumentumokat tanulmányozta, hogy 
íme, végre, itt egy íróalak, akir ől regényt lehet írni! Mert nemcsak Szent-
eleky iKornélt fedezte fel Juhász Erzsébet lassanként azókban az órák-
ban, hanem önmagát is. Magában hordozott élményanyaga, életérzése ta-
lált olyan tragikus hősre, alkinek életútja alkalmasnak mutatkozott ar-
ra,' hogy rajta keresztül fejezze ki, ahogyan ő  maga mondja: „jóval át-
tételesebben", viszonyulá:sát ahhoz a ködös ősanyaghoz, amelyet múl-
tunknak, eredetünknek vagy szellemi hovatartozásunknak nevezünk. Egyet-
len írónk sem hordozza génjeiben olyan intenzíven a múltat, mint ő . A 
tájékoztatási eszközök képvisel ői előtt, akik java része számára eddig 
szinte ismeretlen volt a hangját keres ő  írónő , zavartan igyekszik meg-
magyarázni, s ebben szerepet játszik a váratlan „népszer űség", hogy ő  
végeredményben ezen a témán munkállkodilk vagy tíz éve, és hogy ő  csak 
most kezdi magát igazán írónak érezni, amikor a Műkedvel ők egy-egy 
szakaszát véglegesen megformálva felsóhajtott: ez sikerült, ezt hiteleseb- 
ben nem lehet megfogalmazni, most már valójában író vagyok. 

„Mély iélményeiatiket előbb elfelejtjük, aztán véletlenül bukkannak 
elő , mint merőben újak, ezzel a isugallatos paranccsal: ezt meg kell írni", 
mondja Szabadka legnagyobb költője. Vonatkoztatható-e ez Júhász Er-
zsébetre? Minden valószínűség szerint igen. A benne betokosodott él-
ményanyag talán még a gyermekkorból származik, hogy aztán lassan 
kinyíljék: bátortalanul (érdekli-e a mai világot ez a dolog, kérdezi ma-
gábian), a megszálalás és közlés hangját keresve. A Fényben fénybe, sö-
tétben sötétbe elbeszéléskötet tanúskodik. err ől az időszakról, amelyet 
mindössze tíz év távlatából már ujjgyakorlatnak vélhetünk, amelyen ke-
résztül az írónő  a múlt zongoráján próbálja meg eljátszani bels ő  vi-
lágának dallamtöredélkeit. A Homorítás félig-meddig fiktiv családregény, 
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amelynek keretein belül az említett dall,amtöredérkek némileg szöglete-
sen Igyekeznek folyamatos és tartalmas dallamáramlatokba összeállni. A 
Gyöngyhalászok már sejteti, hogy a múltkutatás és boncolgatás a leg-
izgalmasabb számára a művészet vilagában: ,talán legsikeruLtebb h őse 
festő, akinek megjelenése számomra mintegy sejtette a mi Tonio Krö-
gerünk magjelenesét. Azzal, hogy a Müxedvet ők hősét sokkal egy-
szerubb, ue ugyanakkor sulyosdw, lényegbe vago ,goiiuux gyotrilx, mint 
a művészet ingoványos terepére tévedt északnémet keresked őivadékot. 

Juhász Erzsébet azt vallja, helyesen, hogy a kapcsolatkeresés a 
múlttal lényegbe vágó kérdés. Igaza van: csak a tudat, hogy honnan 
jovunx, orizneci meg ideiiutasunkac. S vonatxozik ez narkire, közosseg-
re vagy népre. Míg a •benne lappangó korai élmények ködösek, egyértel-
mű  és világos azon törekvése, hogy m űveszi formába öntse őket. A Hun-
garológiai intézetben megismert idevágó dokumentumanyag szilárd váz-
nak bizonyult, amelyre nyugodtan lehetett építenie, mert a cselekmény 
,)kitalálása" nem erős oldala írónőnknek, akárcsak jó -néhány mai ál-
kotón!kn:ak. Ugyanaktkor szilárd az elllatározas.a Is, miszerint nem akar 
téves képet nyújtani, hanem a lényeget igyekszik megragadni, .meglelni 
a dolgok magvát, hogy telmutassa a kapott képet: minden oldalról szem-
lélve, az .igazság egy-egy darabját szemléltesse. A sokarcú valóságét. 

Juhász Erzsébet és Sztantits Aurél között mély lelki rokonság lé-
tezik. Mindkett ő  azon a; véleményen van, hogy vidékünknek nincs múlt-
ja, mindkettő  gyökértelen a maga módján. A regényh ős, aki távolabbról 
jött őseink közé, valós vagy gondolatban megtett utazásokon keresztül 
keres kapcsolatokat a t őle távol eső  világgal, az írónő  pedig megkísérli 
a nehezebbet: rákmozgást végezni az id ő  folyamszerű , hömpölygő  ára-
datában, vissza, a láthatatlan forrás felé, ha nem más, hát akkor vagy 
hatvan évet, Sztantits Aurél világába. Abba a világba gyökeret ereszteni, 
onnan nekilendülve, a jelent átszelve, a jövőbe mutatni. És vajon sike-
rül-e ez a merész és nehéz vállalkozás ennek a szigorú arcú, a nyilvá-
nosság előtt ritkán mosolygó asszonynak? Erre a Műkedvel ők adja meg 
a választ. Korunk olvasója igyekezzék megtalálni a maga értelmezését. 

Juhász Erzsébetnek már nekiszegezték a kérdést minden körtönfa-
lazás nélkül: sorsregény a Műkedvel ők? Engedtessék meg, hogy ezen a 
helyen válaszoljak helyette. A Műkedvel ők, minden egyéb mozzanatát el-
hagyva, elsősorban regény az irodalomról, más szóval: a m űben az iro-
dalom szerepel mint regénytéma. Más dolog az, hogy az irodalmon ke-
resztül óhatatlanul érint egyéb témákat is, mint például a nemzeti kisebb-
ségek sorsát. Ügyeljünk arra a körülményre is, hogy a szerz őnő  szán-
dékosan nem Szenteleky néven szerepelteti h ősét, ami arra utal, hogy 
kilépni akar annak konkrét testiségéb ől és helyette szellemiségét tágítva 
és mintegy általánosítva művének maradandó tanulságot kölcsönözzön, 
üzenjen nekünk és utódjainknak. 

De nézzünk szét azon az irodalmi terepen, ahová Sztantits Aurél 
falusi orvos jutott az els ő  világháború után! Mély nyomot hagyott ben-
ne az elszakadás a nyelvi és kulturális epicentrumtól, ahonnan az im-
pulzusok szabálytalan id őközökben érkeztek, bármilyen er ősek voltak is, 
szinte mindig lecsillapodtak és elhaltak a homokban és a sárban. A tel-
jes tanácstalanság és távlatnélküliség érzése uralkodott el talán azon a 
néhány egyénen .is, akiben még pislákolt az alkotás vágya. S vajon els ő  
kísérleteik, javarészt a régi újrafeltámasztása, valóban nem utaltak m ű-
kedvelő  vállalkozásokra? Hiszen .Sztantits orvos nemcsak jelképesen m ű-
kedvelő: jómaga is fellép amatőr iszínészként, s őt előadásokat szervez. 
Ugyanakkor önmagába forduló személy, aki tudatosan választja szét a kül-
ső  és belső  életet. A kulturális pangás, meghasonlottsága, egy-egy külföldi 
Út kábítószert pótló hatása, magányossága, a kimerít ő  hétköznapi munka 
egyhangúsága mellett azonban, s milyen belső  szellemi tartalékokra utal 
e tény„ programot" programit" agyal ki, amelynek az lenne a rendeltetése, hogy 
irodalmat teremtsen az Akácok alatt. „ ..lesz még nekünk önmagunkról 
szóló színünk, szőlőnk, lágy kenyerünk", vallja a regény elején az írón ő  
Sztantits Aurél gondolatain keresztül és ez a magva tulajdonképpen a 
megszállott orvos programjának. Talán a körülmény, hogy aránylag ha- 
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mar tudomást szerez betegségér ől és mintegy megsejti viszonylag korai 
halálát, óriási er ő t kölcsönöz neki abbéli szándékában, hogy program-
ját megvalósítsa. A halál gondolata egy egyiptomi utazása alkalmával 
tisztítótűzként járja át, de testi megsemmisülését, úgy tetszik, •a hazai 
fojtogató környezet is sietteti. Az a (környezet, amelyr ől álmot lát Sza-
badikáról jövet, ahol kéziratot adott le és ahol felvet ődött egy irodalmi 
lap esetleges kiadása: az irodalmár-zenekar muzsikáját a bácskai hall-
gatók zavartan fogadják, az ő  fülük számára hamis zenét produkál. Sztan-
tits előtt világos:: az Akácok alatt ninasennek olvasók, vagy az íróik olyan 
műveket alkotnak, amelyeket nem fogadnak be. 

Sztantits Aurél, talán programja miatt, vezéralakjává válik az iro-
dalmi mozgolódásnak. Egy alkalommal nála verődnek össze a „műked-
velő" alkotók. Itt fejti ki Sztantits, igaz, csak körvonalaiban és koránt-
sem konkrétan, sajátos elképzeléseit: gyökereit kell ereszteni itt és innen 
indulni Európa felé. a saját hangunkat kell meglelnünk. Már itt csapást 
mér a talajtalan kísérletez őikre, hogy aztán egy becskereki fellépés al-
kalmával a szerzőnő  az irónia nálunk ritkán tapasztalható fels ő  fokán 
arról szóljon, hogyan számol le h őse a népiesked őkkel. a modernet 
mímelőikkel, a hatalomhoz dörgölődzőkkel és a már elmúlt követ őinek 
képviselőivel, akiknek java része' valójában dilettáns. Sztantits úgy érzi, 
hídnak kell lennie, amely múltat köt össze jöv ővel, mindennek alapja 
valamilyen misztikus szeretet, mert jómaga „nem tudná vállalni a szer-
vezett harcot a szegényekért". Egy alkalommal Telecskárál hazatér őben, 
az egyenetlen úton a fogaton rázkódva, felfedezi a táj szépségét, der ű  
önti el egész lényét, úgy érzi, az új folyóirat segítségével ,.kimozdul 
mégis e vidék hosszas kulturális rtetszhalotti mozdulatlanságából". Jómaga 
szüntelenül lobog, a tüd őbaj :lappangó láza „puszta elragadtatásban" tart-
ja irodalmi ténykedésében. Máskor keser űen bevaLlia egy barátjának: 
„Nincs és nem is volt soha kinek számot adni mindarról, ami olyan 
szenvedélyesen foglalkoztat." Ahogyan elhatalmasodik rajta a kór. úgy 
lesz mind borúlátóbb. Ú•gy, érzi, programja (mottója: az itteni irodalom 
legyen az itteni élet kifejez ő je) mindinkább eltűnik a megjelent írásokból. 
,.S mindennél világosabban érzi és tudja e pillanatban. hogy mindaz, amiit 
ő  tett az irodalmi élet fellendítéséért. az írói öntudat, az írástudói fe-
lelősség megteremtéséért, nem lett több és nem lett más. mint futóho-
mokba ásott futóárok." Amikor Sztantits a végs ő  látszatrkezelésről ha-
zatér az Akácok alá meghalni, levonja a végs ő  következtetést: nro.gra.mja 
nem valósult meg, a vajdasági magyar írók nem kapcsolódtak be a fe-
len időbe, csak múltukban éltek otthonosan, szellemi emigránsokként 
vergődtek. Élete ezzel a megállapítással zárul. 

A regény „belső  beszédek" gyűjteménye. Kevés benne a cselekmény, 
a beszélgetések vagy párbeszédék legtöbbször monológokká alakulnak át. 
amikor :mindenki ,mondja a .magáét", a többieket nem is hallva. Igazi 
drámai feszültség sem bontakozik ki, valahogy minden magától és lo-
gikusan alakul, a hősök, így Sztantits Aurél is, elfogadják sorsukat, bár 
Sztantitsban a bels ő  feszülés, a tenni akarás gőze rendkívüli erőket 
seitet. A Műkedvel ők magas szintű . intellektuális. elmélkedő  próza. Bár-
milyen hihetetlen, szerz őnk a belső  forma alapkoncepcióját illetően egé-
szen Balzachoz kanyarodott vissza. Jelenetek sorát vonultatja fel, ame-
lyek lazán, belső  logikára támaszkodva fűződnek egymáshoz. Szinte min-
den fejezet képpel 'kezdődik, 'amelyben a tárgyi valóság csak részleteiben 
van jelen. Juhász 'Erzsébet néhány jellegzetes tárgyat, színt, hangot vagy 
ízt vonultait fel, de ez legtöbbször olyan sikeres, hogy megfelel ő  tápta-
lajt képez a kiburjánzó szellemi kalandozáshoz. Fogyatékosság a sze-
replők külseje részletesebb leírásának hiánya. ennek eredményeképpen 
néhány peremfigura inkább nézethordozó jelképpé alakul át, nem él ő  
ember. Van azonban néhány rendkívül sikeresen megrajzolt alak is, 
mondjuk a becskereki szinészn őké. Egyáltalában a becskereki rendez-
vény leírása a m ű  fényvontjai közé tartozik. Nos, a helyzetkép rövid 
ábrázolása után következik a hangos vagy néma elmefuttatás. Ezek a 
gondolatsorok a regény erősségei. 
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Amikor egy rendezvényen Juhász Erzsébetet megkérdezték, kik világ-• 
irodalmi mintaképei, kik hatottak rá valamilyen módon, akkor • Virgi-
nia Woolf, Sartre és Camus nevét emnlítette. Szerintem azonban, és ezt 
már említettem egy korábbi, róla szóló írásomban, m űveinek megszüle-
tésekor ott báboskodik William Faulkner is. Igaz, a Műkedvel ők eseté- 
ben „visszahúzódóban" van, viszont az általa említettek hatása is -xgen
csak gyengült. A Műkedvel ők ebből a szempontból valójában önálló al- 
kotás, amelyben Juhász Erzsébet megtalálta a maga hangját, a maga.. 
„technikáját". Ez pedig ritka teljesítmény, tudatos törekvés eredménye. 

A feldolgozott téma és a feldolgozás módja, bár történt ez a 'ko-
molyság és művészi hozzáállás rendkívül magas szintjén, mégis magában 
hordozza a játékosság magvát ;is. Nyilvánvaló a kérdés: van-e köze a' 
Műkedvel ők világának ,jelenünkhöz? Fellelhet ők-e -benne olyan jelenségek, 
amelyek a mai jugoszláviai magyar írókat is foglalkoztatják? -Vagy te-' 
gyünk egy még merészebb lépést, kockáztatva a visszatetszés visszhangját, 
miszerint a Műkedvel ők kulcsregényként is interpretálható? Hiszen az 
előbbiekben említett, a regényben fellelhet ő  alkotótípusok nagyjából ma 
is léteznek. Véleményem szerint a Műkedvel ők, hála éppen sajátosságá-
nak, hídverés múltunk irányába és alkalom a különbségek kimutatására 
és a megfelelő  tanulságok bátor levonására. Merész leszámolás két né-
zettel: az egyik a kisebbségek irodalmát kézlegyintéssel lebecsüli, a má-
sik pedig érthetetlenül, vagy nagyon is tudatosan, de egészen más, nem 
irodalmi okokból, túlértékeli. A Műkedvel ők hitelesen számol be a ki-
sebbségi irodalom gondjairól egy 'meghatározott korban éstársadalmi 
környezetben, de ennél több is, mert szituációk és típusok némi válto= 
zással megismétlődhetnek. Maga a regény pedig olyan vitathatatlan ér 
tékeket tartalmaz, amelyek igazolni hivatottak f őhősének 'akkor dugába 
dőlt programját: lehet írni önmagunkról, poros tájunkról; „kultúraelle-
nes" vagy dilettans embereinkről is művészileg magas szinten. Szent-
eleky nézete mintegy beigazolódott, paradox, módon épp egy róla ké- 
szült alkotásban. 

Külön kell szólnunk arról az eszközről, amelynek a szerzőnő  bir-
tokában van (jobba'n anondva, szert tett rá - írói fejlődése folyamán), 
és amely lehetővé tette számára az általa . elfogadott és kimunkált belső  
forma csiszolását és csillogtatását: a ,magyar nyelv .  ismeretéről. Itt nem 
elsősorban :a ,szókincsre gondolok, hanem a szavakkal való bánásra. Kez- 
detben szövevényes, szinte barokkos mondatokat olvas az ember, - -de az= 
tán feltárul előtte Juhász Erzsébet különösen lüktet ő  prózájának szép 
sége. Csodálatos könnyedséggel történik az átáramlás az egyik mondatból 
a másikba, a közbeiktatott mondatok egy-egy gondolat sokarcúságát, 
többértelműségét hivatottak világossá tenni, a mondanivaló kígyózóan 
tekereg mondatról mondatra, a zökkenéses átmenetek ritkák. Szinte ze-
néje van a szövegnek. Szerz őnk zeneiskolába járt Szabadkán és még 
most is gyakran hallgat muzsikát. Talán kissé „fennkölt" a Műkedvel ők 
nyelvezete, itt-ott túl tömör, de mindig mélyen intellektuális. Ez utóbbit 
biztosítja az a körülmény is, hogy — mindig a jelenetnek megfelel ően — 
az író világirodalmi nagyságok idézeteit ágyazza be alkotásába, s teszi 
ezt jogosan, mert h őse irodalmár, irodalmárnak érzi magát, érzései, gon-
dolatai bízvást találhatnak a leghitelesebb kilfejezésre épp az általa cso-
dált szellemi óriások lejegyzett vagy kimondott soraiban. Hogy Juhász 
Erzsébet mennyire otthonosan mozog a különböz ő  nyelvrétegekben, ar-
ra utal a már többször idézett becskereki jelenet, amelyben még a na-
turalista nyelv is megcsap bennünket. Hála a szerz őnő  nyelvi adottsá-
gainak és kénességeinek, a Műkedvel ők olvasása nem merül ki a tar- .  
talmi üzenet izgalmas kibogozásában, hanem élvezetes kirándulás is 
nyelvünk kies tájaira. 

A fulladásig, az utolsó leheletig dolgozni. — ez volt .Sztantits Aurél ;  
a környezete által - joggal különcnek min ősített ember életelve. Á.11án-
dóan „teljes gőzzel" ,ténykedett és nem tudni, hogy túlhajszobtsága a 
szervezetében működő  kórokozók ösztönzésének eredménye, vagy .az ál-
landó 'feszültségi állapot volt az,. ami mintegy el őkészítette a terepet • a 
mikroorganizmusok hadának. Hogy mifelénk erre több példa is akad, 
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talmi üzenet izgalmaš kibogozásában, hanem élvezetes kirándulás is 
bizonyítja a birtokomban levő  amatőr fénykép. A szabadkai sta-
dion nyárfái alatt az őszi avaron fiatal, középiskolás futók cso-
portja. Középen egy mokány,. energikus mozgású fiatal, rövid haja 
és bő  alsónadrágja 'bizonyos komikumot kölcsönöz neki. Jobbra t őle a 
feketicsi református püspök sz őke üstökű  fia, balra a wimbledoni dön-
tőst verő  szabadkai teniszbajnok. Az el őbbi ina 'Graningenben gyógyítja 
a frízeket, a másik műtárgyat árul. A közöttük futó fiú minden mezei 
futóversenyen a táv feléig fölényesen vezetett, majd ott kimerülten kiállt: 
egy lépést sem. tudott tovább tenni, kétségbeesetten és nyitott szájjal 
vergődött, mint hal a parton. És ez futamról futamra megismétl ődött. 
Újra és újra mintha próbára akarta volna tenni magát, megkísérelte 
véghezvinni azt, amit szíve kívánt: gy őzni. Méghozzá a maga módján. 
Talán már akkor tüdejének szövetében ott munkálkodtak volna a tü-
dővész kiváltói? Nem tudom. A parasztfiú nem sokáig élt. Utolsó futa-
mát, immár életéért, a venaci tüd őszanatóriumban izzadsággal átitatott 
párnáján vesztette el. De állítólag szinte az utolsó napig verseket írt. 
Mert költő  volt. 

VARGA ISTVÁN 

FUTÓHOMOKBA FUTÓÁROK 

Senki sem szenvedte annyira a vidékiség átkát, mint a tekintetét böl-
csebb tájak horizontjára -függeszt ő  Szenteleiky Kornél, aki a nagy bácskai- 
Ság közepette s élete végéig európai mércékkel mérte a valót. Elkép-
zelhető  a belső  meghasonlottság mérete! Ennek következtében lesz élet-
műve törvényszerűen felemás, de felemás voltában is törvényszer űen 
következetes. Felemás, mert irodalom- és kultúrateremt ő  munkája so-
rán a törvényszerűségek rendszerét ismagának kellett megalkotnia, és 
következetes, inert tántoríthatatlan volt benne a szándék. Birodalom-
alapító királyok magatartására jellemz ő  kettősség ez. Szentéleky „egy 
szebb jövő  eljövetelének igézetében éltmindeddig, gyáván és sunyin meg-
hamisítva az idők rendjét: jövővé képezte át az elviselhetetlennek érzett 
jelent, s csak most eszmélt rá, 'hogy immáron végképp hoppón maradt. 
Kizárva életéb ől a jelent . ingázott csak múlt és valamely képzelt jöv ő  
közt ;  éš a valóságos életre felkészületlen m űkedvelő  maradt egy életen 
át. Az összekuszált, csatakos id ő  pedig, őt mindenből kifelejtve, elvihar-
zott felette" :  (107.) .Juhász.  Erzsébet sorainál nehéz lenne találóbban jel-
lemezni ezt az életet s ezt az életm űvet. S hogy ez ilyen letisztult jelen-
ségé, ilyen egyértelművé váljon, ahhoz legalább annyira kell ismernie 
Juhász Erzsébetnek is a bácskaiság feltételezte sorshelyzetet, mint 
amennyire ismerte és szenvedte azt. választott regényh őse, Szenteleky- . 
Sztantits Aurél, a „m űkedvelésre termett" el őd. A regényírónak látnia, 
éreznie és tudnia kell — egyszóval: meg kell élnie —, hogy e tájon 
„minden megvan, csak a föltétel nincs megadva, hogy lehessen". _ Mi is 
lenne ez? Tautológia, vagy csak egyszer ű  paradoxon? Netalán politika? 

Mindenesetre a kérdes szociológiai színezet ű . Vonatkozik ez esetünk-
ben a regénypoétikára is. Mert Juhász Erzsébet a látszat ellenére nem 
történelmi regényt írt, nem is írhatott volna azt — az adott tények 
jellegéből eredően —, sem a műfaj klasszikus-realista. sem Modern fel-
fogása szerint. A választott élethelyzet nem volt alkalmas erre, hiszen 
sem a hős belső  világában, sem az „időben", Szenteleky korában nincse-
nek filozófiai értelemben vett történelmi tényük: De annál egyértelm űbb 
a szociálisan, társadalmilag feltételezett sorshelyzet, ami lélektani meg-
közelítést igényel. Ily módon Juhász Erzsébet írói magatartását eleve 
meghatározta a választott téma. S hogy a szerző  ilyen világosan felis-
merte, és ilyen következetesen végigjárta az egyetlen járható utat, az 
valóságlátásának mélységér ől és alkotói problémaérzékenységéről egy-
aránt tanúskodik. 
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Közismert tény, hogy irodalmunk „keletkezésének pillanatában" 
sokkal nagyobb szerepük volt a társadalmi-történelmi feltételek közül a 
társadalmiaknak, mint a történelmieknek. Mert a történelmi helyzet kö-
vetelte meg, hogy legyen vajdasági magyar irodalom, de a társadalmi 
feltételek határozták meg, hogy milyen legyen. Ez utóbbiak nyomták 
rá bélyegüket a vajúdásra és a kés őbbi fejlődésre egyaránt. Nagy bá-
torság kell — a komplexitáson túl — ahhoz, hogy e témához regény-
írói szándékkal közelítsen az ember. 

Juhász Erzsébet számára világos volt, hogy Szenteleky-Sztantits 
Aurél alakját csak a lelki diszpozíciók megragadásával hozhatja ember-
közelbe. Ezen belül is meg kellett találnia azt a pontot, ahonnan az 'em-
beri vágyak és lehet őségek egyaránt beláthatók. A regény ennek a nyug-
vópontnak a szüntelen keresése, s hogy a végén mégsem nyugtázhatjuk 
a boldog rátalálást, az adja a mű  tragikumát. Kiderült: lehetetlen rendet 
teremteni a vágyak és a lehet őségek kusza összevisszaságában, s egye-
dül a káosz a kézzelfogható, a látható, s csak sejteni lehet mögötte a 
nihilbe fulladó lélek szenvedését. Mert a nihil mindent átjár, mindent 
átlényegít. Szenteleky-Sztantits Aurél magára találásának pillanatában 
érezte, mint „süllyed egyre mélyebbre" (21.), „érezte, mint járja át egész 
valóját fokról fokra jobban, mint múlhatatlan gyönyöröket ígér ő  mé-
reg: a makacs vágy, hogy hagyja el magát, s hogy összpontosítson végre 
konok, rögeszmés, sőt ihletettnek mondható megszállottsággal mind-
arra, amire gondolnia sem szabadna, mindarra, ami reménytelenül vég-
érvényes hiány". (22.) A hiány n6 nagyra ezen az életpályán, s érthet ő , 
hogy a művészi szándék, a művészet igénylése csak M űkedvelői szinten 
realizálódhat. Mert bárhová fordul az alkotó ember, mindenhol „farkas-
szemet" néz a sötéttel, a „partravetettség mélypontján" érzi magát, s 
elrettenti „a honi táj csempesége". A regény lélektani mélypontján hang-
zik el az irodalomteremt ő  vallomása, melyben kimondja: az itteni iro-
dalomnak nemcsak az európai irodalomhoz, • de az irodalomhoz általában 
is vajmi kevés köze van, s hogy az, „ami itt irodalomnak neveztetik, 
az a vicinális kávédarálók közül is csak a legvicinálisabbakhoz hason-
lítható". (101.) Ő  — és társai közül a legjobbak — mégis tudják, hogy 
csakis erre lehet „fölkapaszkodni", mert „aki gyorsabb közlekedési al-
kalmatosságra vár, az végül is mindenr ől lemarad". (101.) A legsilányabb 
valamire feltenni az életet iszonyatos kényszerhelyzetben lehet csak, s 
ez roppant lelki megpróbáltatásokkal jár. S hogy ezen akarásból mégis 
lett valami, az a szándék mélységér ől és a lélek szívásságáról tanúsko-
dik. A megfeszítettségben pedig sajátos közép-kelet-európai sorshelyzetre 
ismerünk. Otthoni „hontalan didergés" ez. 

Miért vállalkozott Juhász Erzsébet egy eleddig járatlan csapás végig-
cserkészésére, miért vállalkozott arra, hogy — megküzdve atárgy adta 
számtalan kötöttséggel -- m űalkotássá formálja azt, aminek már a 
puszta megnevezése is módfelett körülményes? Megkockáztatom a vá-
laszt: azért, ment irodalmunk intézményesített feltételei ellenére is az 
'alkotás lélektani feltételei és körülményei a régiek maradtak. Azért, mert 
a rmegszálalást és a vallomást még mindig patriarchális viszonyok befo-
Iyásolják, Juhász Erzsébet a regény tanulságát a következ őképpen 
összegezi: „a mi 'küls ő  és belső  életünk már szültetésünkkor szétvált. 
Ezért tanultunk járni. Ezért bizonytalankodunk, bukdácsolunk. Ezért 
dőlünk hanyatt a falnak, ezért esünk végig a földön. Mi vérbeli m ű-
kedvelők vagyunk műkedvelők voltak már eleink is, ahogy mi fülelünk 
(a műre), nem fülel úgy senki." (7.) 

Üdvözölnünk kell hát ezt a m űvet, hiszen sorstudatunk legmélyére 
ásott, s onnan hozta fel azt, ami létünket determinálja, amir ől sokan 
nem is tudtak, de jelenlétét sejtjeikben érezték. Azzal, hogy m űalkotás 
formájában vallott e mélységről, az alámerítkezés tényével .hi'telesítte 
azt. S ha semmi egyéb nem is, önmagában már ez az öntudat is biztató, 
s a tisztánlátás igénye elismerést érdeml ő . 

MÁK FERENC 
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VIGASZTALÓ SZOMORÚSÁG 

GION NÁNDOR: Az angyali vigasság. 
Forum, Újvidék, 1985. 

Gion Nándor új elbeszéléskötete 
műfajilag könnyen .  meghatározha-
tó: szabályosan keretes novellafü-
zér. Akkor is, ha ez a me ;gliatáro-
zás szükségképpen egy bizonytalan-
sági tényezőt is magában hordoz 
-- lévén a novellafüzér holmi át-
menet a novelláskötet és a regény 
között, szinte „magától" több a no-
velláskötetnél és !kevesebb a regény-
nél, akkor is, ha nem kívánunk 
semmiféle rangsort felállítani a 
műfajok között. S őt függetlenül 
attól, hogy felfedezzük-e benne a 
regény lehetőségeit, s így elvetélt 
regénynek érezhetiüik-e, olyan anyag 
kvkényszer űtette formának, amely-
hez az író nem találta meg az 
igazi egységet biztosító megoldást, 
vagy pedig ellenkezőleg, pusztán 
az írói gyakorlatiasság eredmé-
nyének: ugyan miért adjon a szer-
ző  minden egyes írásában más 
neveket figuráinak, ha a ben-
nük történők ugyanazokkal a szerep-
lőkkel is megtörténhetnek. Ámbár, 
hogy csakugyan „megtörténhetnek"- 
e, merül itt fel szinte magától a 
kérdés, azaz a „más kérdés" in-
kább — de erről talán egy kicsit 
később, annak említése után, hogy 
Az angyali vigasság esetében nem 
csupán a szereplők azonossága utal 
a szerző  egy régebbi kötetének, az 
Ezen cáz oldalon.nak regénylehető -
ségeire, hanem a keretes szerkesz-
tés összefogó szerepe is egyúttal. 

„Nem sikerült meggyőznöm, 
uram? Kár. Pedig higgye el, iga-
zam van. Nem érdemes. Meg az-
tán, ezzel az életlen késsel amúgy 
se tudná felvágni az ereit. Manap-
ság a vendéglőben nem adnak éles 
kést až ember kezébe. Ha valaki 
fel akarja vágni az ereit, csinálja 
azt otthon, egy zsilettel és a für-
dőkádban, vagy mit tudom én. Szó-
val tegye le azt a vacak kést, a 
pincér is néz már bennünket. Hogy 
már gyermekkorában is? Gyermek-
korában! A gyermekkoromról én is 
mesélhetnék sok mindent. Ha úgy
akarom, csupa szomorú dolgokat" 
— szólal meg ugyanis indításkép-
pen Gion elbeszélője. Aki, mivel  

nem mutatkozik be, lehetne akár a 
„latroknak is játszó" Rojtos Gal-
lai, vagy S. Tamás a Testvérem, 
Joábból, mintegy az elbeszélő  Gi-
on-figurák azonossági képletének 
megfelelően. Hogy az utolsó írás 
befejezéséhez közeledve, végül is az 
alábbiakat mondja szándékáról fel-
tehetőleg már letett asztaltársának: 
„Előbb azonban hadd kérdezzem 
m:e.g: uram, ön sohasem énekelt az 
ablak  Ok alatt szép téli estéken? Saj-
nálhatja. Ha csak egyszer énekelt 
volna, most nem próbálná ezzel a 
vacak vendéglői késsel felvágni az 
ereit. Úgysem fog sikerülni. Meg 
már idegesítjük is itt az embere-
ket. Két lehervadt pasas egy ven-
déglőben, az egyik azzal fenyege-
tődzik, hogy felvágja az' ereit, a 
másak meg csak beszél beszél..." 

Tegyük hozzá mindjárt, jó, hogy 
beszél. Nemcsak mert végig nagyon 
szépen és lebilincsel ően teszi ezt, 
vagy mert az így létrejöv ő  keret 
segít összetartani az anyagot. ha-
nem mert egyben a Gion külön vi-
lágába való belépést is megkönnyí-
ti számunkra. Puszta létezésével is. 
azzal. • hogy a külső , művön kívüli 
valóság és az írások „bels ő  valósá-
ga" közé ékelődik, de külön a ke-
ret kissé valószínűtlen voltával 
semmivel sem kevésbé. Elvégre • 
rideg tények" világában kissé ne-

hezen képzelhet ő  el, hogy valaki 
egy öngyilkossági jelenetet rögtön-
ző  és nyilván nem is józan kocs-
mai vendéget saját ,gyermekkarárul 
szóló mesékkel igveikezzen szándé-
kától eltéríteni. Ám, mivel „csak 
'beszél, beszél", éppen azzal teszi 
hitelessé a szavai nyomán feltáru-
ló világot. hogy nem kell minden 
szavát elhinnünk. Emlékeket átala-
kító, kiszínező  és lekerekítő  el' 
rásá.t, vagyis megszépítő  hazugsá-
gait egyszerűen tudomásul vehetjük. 
Akárcsak ismételten azt i's, hog"" 
Gion Nándor nem csupán „egyvi-
lágú" író, hogy műveiben mindig 
ugyanazt a világot kapjuk, azt, 
amelyben otthon van, .gyermekka-
rának Szenttamását, annak is kül-
teleki szegénysorát, hanem „külön. 
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világú" is egyúttal. Akár gyerm.e-
ke(khez, akár felnő ttekhez forduljon 
is, amit főleg azért kell itt emlí-
teni, mivel könyvének fülszövegén 
utal is rá, hogy, bár benne Burai 
J.-vel és társaival, tehát korábbi 
ifjúsági regényeinek gyerekhőseivel 
találkozhatunk, könyve „els ősorban 
felnőtteknek és felnőttekről szól". 
Ez ugyanis semmiképpen se jelenti 
azt, hogy az „ifjúsági" és a „fel-
nő tt" Gion közt éles határ húzódik. 
Álhalában sem; s Itt még külön sem, 
ámde nem azért, mert Gion feln őtt-
jei gyermekszemmel látottak, ha-
nem mert akkor lehetnek csak fel-
nőtteik számára látottak is, ha mi 
felnőttek a kedvükért készek va-
gyunk gyerekké válni. Más szavak-
kal: Gion tudatos és műgonddal ki-
alakított infantilizmusának játék-
szabályai szerint olvasva lépni be 
e:gy.külön világba. 

Amelyet leegyszerűsítettnek is 
mondhatnánk talán. Csak úgy egy-
szérűen. megszépítettnek nevezni 
azonban már aligha lenne más, 
mint félreértő  és félremagyarázó le-
egyszerűsítés. 

Mert amint a leegyszerűsítésnek 
ezt a „gioni" módját közelebbr ől is 
szemügyre vesszük, nyomban kide-
rül, hogy az meglehetősen bonyo-
lult képlet szerint jön létre, s őt a 
megszépítettség sem magyarázható 
simán .á megszépítő  emlékezettel. 
Elsősorban azért nem, ,menta 'sze-
münk előtt kibontakozó kép nem 
egyszerűen az emlékezés rn11gszépi-
tő  szelekciójának eredménye, nem 
a csak a szépre emlékezem" je-
gyében születik, hiszen az eredeti-
leg szépnek aligha mondható, há-
borúval, nyomorral és halállal kap-
csolatos élmények utólag, mint tud-
juk, elveszíthetik riasztó vagy nyo-
masztó jellegüket, egyszóval meg-
szépülhetnek, hanem azért nem, 
mert ez a megszépít ő  folyamat itt 
meglehetősen sajátosan, nem a 
mindennapos tapasztalatoknak. de 
nem is a pszichológia által többé-
kevésbé feltárt törvényszerűségek-
nek megfelelően megy végbe. Gion 
ugyanis sajátosan „naivizáló" mó-
dosítással hoz létre egy olyan vi-
lágot, amelynek önkényességig me-
nő  leeavszerűsítettsé.gét -  sem a visz-
szaemlékező  figura „egyszerűsége" 
nem magyarázza, sem pedig azoké. 
akikre emlékezik. Lévén a jobb szó 
híján egyszerúneik mondott embe-
rek világa nem egyszerűbb, hanem  

inkább csak más, mint azoké, aki-
ket képzettebbnek, műveltebbnek is-
merünk, s nyilván ugyanez mond-
ható el emlékezetükről is, illetve 
emlékeikről. Vagyis ebből a szem-
pontból nézve -  nem látszik éppen 
indokoltnak az a fajta egyszerűség, 
amely leginkább talán valami le-
csiszoltsághoz volna hasonlítható — 
anélkül emlékeztetve a víz koptat-
ta kavicsok formáira, hogy bennük 
az „emlékezet vizének" valóságos 
munkája lenne felismerhet ő . Mert 
az emlékezet átminősít és „elraj-
zol" ugyan, ámde nem olyabnféle 
alakváltozásokat eredményez, ami-
lyenekkel itt találkozunk. Péntek 
Verát illetőleg ugyanis nemcsak az 
hihető  nehezen, hogy öccse rava-
talánál minduntalan a halott fiú 
körmeinek ápolatlansága miatt saj-
nálkozik, hanem az is, • hogy va-
lóban erre emlékszik vissza az az 
emlékező , akinek gyerekkorában a 
lány valóban miért is ne tisztít-
hatta volna ki és vághatta volna 
le a körmeit — kivéve persze azt 
az esetet, .amikor többéves távollét 
után, már féries asszonyként visz- 
szatérve, nyomban ahogy megérke-
zik, csaroot-papot, csomagot és fér-
jet otthagyva, merő  nosztalgiából 
ott az utcán régi helyére telepszik 
és az időközben kamasszá serdült 
fiúk körmeit kezdi el tisztogatni. 
Pedig hát Péntek Vérárak vissza- 
tértekor, ha alakját -reális térbe he-
lyezzük, az ismerős fiúk láttán 
csakugyan eszébe juthatnak.. egyko-
ri körömtisztítós emlékei, - ,mint 
ahogy nyilván eszébe jutnak az em-
lékezőnek is, aki kés őbb. erre •a 
viszontlátásra akár úgy is emlékez-
hot. mintha az újbóli körömvágás 
valóban megtörtént volna — felté-
ve. hogy megőrizte emlékezetének 
(képzeletet és valóságot egybemosó 
gyermeki naivitását. Ha ez az em-
lékezetében él ő  kép nem tűnik utó-
lag annyira valószínűtlennek számá-
ra. hogy maga is kételkedien em-
lékezetének pontosságában. Mindezt 
különben nem öncélú kinagyítás-
képpen említem itt, hanem mert 
úgy tetszik, jellegzetes példájá Gion 
egyszerűsítő  eljárásának, annak, 
hogy a szerző  figuráját teljesen 
megfosztja attól az utólag elemz ő  
„emlékezetkritikától", amely aligha-
nem mindenkiben ott munkál. bár-
milyen „egyszerű" emberről is le-
gyen szó végeredményben. ügy, hogy 
aztán az ilyen emlékezet fénykörébe 
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lépő  figurák cselekedetei jobbára 
motiválatlanok maradnak vagy fe-
lette valószínűtlenül motiváltak 
csak. Nem mintha részletesen elem-
ző-magyarázatokat kérnének számon, 
inkább az a; baj csak, hogy ezeket 
mi magunk se tudjuk képzeletünk-
ben „hozzáírni" az olvasottakhoz. 
Ha •ugyan ez is „baj" egyáltalán — 
ha egyszer éppen ez jelenti Gion 
világának autonóm voltát, sajáto-
san ártatlan varázsát is egyúttal. 
Hogy ami a valóságban az • ember-
ben bennmarad és más számára leg-
feljebb sejthető  csak, nála nyom-
ban kívül. kerül, szóvá vagy tetté 
alakul. Ezért szólhat Palkovics, a 
rendőrtiszt így a • vallatóra fogott 
gyerékhez: , ;Miért kínoztok engem, 
gyerekeik? (...) Nézzetek rám! Fá-
radt, beteg öregember vagyok, 
ágyéksérvem van. Már pofozkodni 
sincs kedvem." Naivan groteszk ön-
magát kiszolgáltatásával is az in-
fantilitásnak ahhoz a1 képletéhez 
idomulva, amelyben akár még Bur- 
csápék rablásának is helye. lehet. 
Annak a bűnesetnek, amely, ha „va-
lóšágpróbának" • vetjük • • alá, • még 
akár mint ifjúsági történet 'is ne-
hezen fogadhaitó el. Pedig máskü-
lönbezi a novellafüzér azon egybe-
fogó elemei közé tartozik, amely, 
folytatódva és mindig újabb mož-
zanatokkal • gazdagodva, egymás 
után több írášba• is felbiukkan. Ha-
sonlatosan az „angyalí vigasság", 
a karácsony el őtti kántálás motíívu-
m.áthoz, amely valahogy a tisztán 
Csengő  gyernieikhangöik * zenei '•alá-
festését kölcsönzi mindannak, .árai, 
ha hasonlítani kívánjuk valamíhež, 
legfőképpen a naiv festők képeire 
emlékeztet. Vagy inkábba szándé-
költ naivitásra törekvő , „rafináltan 
primitív" művészek képeire, egy ki-
csit akár Chagall világát is idézve. 

Bár ez :a párhuzam azt is eszeink-
be .juttatja mindjárt, hogy képein 
Chagall a maga gyermekkorának 
faluját álomszerűen, egykori élmé-
nyeit mintegy újraálmodva jeleníti 
meg, tehát az álom határtalansá-
gának megfelelően rúgva föl a fi-
zikai lehetőségek korlátait is, ele- 

ve értelmetlenné téve az ébrenlét 
valóságának minden számonkérését, 
míg írásaiban Gion az ártatlanul 
leegyszerűsítő  és gyermekien átfor-
máló emlékezés révén teszi ugyan- 
ezt - éppen ,,mérsékelt valószer űt-
lenségével" kényszerítve bennünket, 
hogy valósággal kapcsolatos. „el ő - 
ítéleteinket" némi vizsgálódás után 
tegyük zárójelbe csak. Hogy ez-
után már elismerjük külön vilá-
gánaik művészi értelemben vett -  
telességét: ažt, hogy ebben a vi= 
lágban nemcsak Péntek Vera .vagy 
Fálkovias, a rendőrtiszt- lehet olyan, 
amilyen, hanem hélye lehet benne -
olyan más elesetten tébláboló, .nem= 
egyszer groteszk figuráknak is, ami-
lyen a gyerek alkoholista barátja; 
a cowboyregényeket faló Sheriff, a 
kútba ugrásait szabályos id őközök= 
ben megismétlő , de boszorkányként 
is működő  Velezné, - a háborúban 
lefagyott lábú és családját vesztet 
Mozdonyvezető , aki mindennek el= 
lenére mégis • talpon :marad, de Meg-
bolondulhat benne egyszerre • akár 
a - falu valamennyi háziállatá • is, 
mintegy az elmaradott ' környezet-
ben .még elevenezi élő  babonás hi-
edelmeket iás igazolva. Vagy •épPeti 
a rabolt pénzt eltulajdonító haran-
gozó is ineggazdagodhat, ami öri-
mai,gában 'véve:nem: .  is olyan hihe- 
tetlen, viszont arra enged 'iköwet-
keztetn.i, hogy • a forrásul .•zólgáló 
gyermekkori élmények és • `a ' néphit 
bizonyos elemei •mellett, az akko-
ri • ,környezet` ellenőrizhetetlenül' kó= 
sza híresztelései is • 'hozzájárultak 
Gion' nyersanyagához, hogy végül is 
szintén - „valóságiként" jelenjenek 
meg alkotásában. Amely Mindenek-
előtt tökélétes bels ő  összhangjával 
képes megszépíteni azt is, ami el' 
sődlegesen nemcsak ,szomorú; ha-
nem sokszor nyers, durva éš ke-
gyetlen is. Sőt ez az összhang, ép-
pen mert a figurák és mindaz, ami 
velük történik, kissé a valóság fö-
lött lebegve, de a maga stilizáltságá-
ban, jól egybehangoltan - jelenik 
még, Gion írásművészetének vitat-
hatatlan elmélyülésér ől tanúskodik. 
Ezért lesz szomorúan ;  borús hang-
vétele . ellenére. is vigasztalóvá. 

VARGA ZOLTÁN 
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BÁNÁT KÖNYVE I  

KALAPIS ZOLTÁN: Vándorok és letelepül ők. 
Forum, Újvidék, 1985. 

Kalapis Zoltán írásaiban, könyvei-
ben eltökélten vallatja a „szelíd és 
békés" bánáti földet, az ebbe a ho-
mokos vagy szikes talajba ezer gyö-
kérrel kapaszkodó vagy éppen gyö-
kerestül kiszakadó bánáti embere-
ket. Némi túlzással azt is mcindhat-
nánk: már-már megszállott követke-
zetességgel. 

Első  kötetében, az 1.979-ben nap-
világot látott Bánát könyvében, aho-
va a Magyar Szóban megjelent ri-
portjait gyű jtötte egybe, a téglagyá-
ri munkások, az olajbányászok. az 
ingázók, az „igéset földjér ő l" haza-
térők sorsát járja körül, az elenyé-
szőfélben levő  tanyavilág idős pa-
rasztjainak és juhászainak sorsát; 
a Balladaénekesek, mesemondók. vá-
sárosok című , 1980-ban megjelent 
kötet népismereti riportjaiban szin-
tén bánáti balladahősök és ballada-
énekesek nyomába ered, „afféle kró-
nikát" ír Borbély Mihálynak, nem-
csak a Vajdaság, de az egész ma-
gyar nyelvterület egyik legnagyobb 
mesemondójának élettörténetér ől, s 
a leghíresebb torontáli vásár, a de-
bellácsi aranykoráról; az 1981-es kel-
tezésű  vaskos munkásmozgalmi do-
kumentumriport-gyűjteaénye, a Zen-
düléstől forradalomig 'című  a vö-
rös Bánátért folytatott küzdelmet 
tükrözi, legutóbbi alkotásának pe-
dig, amely tavaly hagyta el a nyom-
dát, a Vándorok és letelepül őknek 
több mint a fele bánáti foganta-
tású. De még egy kevésbé ismert 
helyi jellegű  műve is, amelyet társ-
szerzőként irt,. A testvériség-egység 
találkozói, Tóbáról szól, nyomdában 
levő  legújabb kötete pedig régi bács-
kai és bánáti utazókról. 

Nem esünk túlzásba tehát, ami-
kor Kalapis Zoltán alkotásait Bá-
nát könyveinek nevezzük. 

Honnan ez a konok köt ődés Bá-
nát szikes talajához, elenyészett ma-
jorjaihoz és isten háta mögötti ta-
nyavilágához? — tehetjük • fel jog-
gal a kérdést, hiszen a szerz ő  egy-
néhány riportalanyához hasonlóan 
a „nagyvízen" túlra, az „igéret föld-
jére" kivándorolt szülők gyermeke- 

ként a távoli Argentínában látta 
meg a napvilágot, élete java részét 
pedig nagyvárosban, Újvidéken töl-
tötte. Kötelék, fogódzó Bánát irá-
nyába azért még így is van éppen 
elegendő : édesanyja kisoroszi, édes-
apja módosi, s még élettársat is 
Tóbán talált magának. Gyermekko-
rában pedig — tudjuk jól, a gyer-
mekkornak milyen meghatározó jel-
lege van egy íróember életében --
gyakorta megfordult a bánáti nagy-
szülőknél. Napokat, heteket töltött 
ottani pajtásaival, akik ;,epren pen-
dültek valamennyien a falu szélén, 
babáztak az árok parti bodzabok-
rok alatt, elemista korukban pedig 
együtt jártak vasárnap délután a 
kisbálba, jóllehet ezt a tanító is, a 
pap is tiltotta". 

És mégsem a bánáti gyökérzet, 
az eperillatú, bodzaszín ű  gyermek-
kor igazította útba els ősorban Ka-
lapis Zoltánt, vonzotta a „szelíd és 
békés" bánáti táj felé, hanem egy 
jóval későbbi, jóval prózaibb fel-
nőttkori momentum: a betegsége. 
Egykori napi szerkeszt őjét, főszer-
kesztő-helyettesét, majd főszerkesz-
tőjét a Magyar Szó felszabadította 
az idegőrlő  napi munka alól, kivon-
ta az úgynevezett taposómalomból 
és nyugodtabb munkakörbe helyez-
te. Némi túlzással így is mondhat-
nánk: visszaadta alkotói szabadsá-
gát. „Ez lehetővé tette a szerzőnek", 
olvashatjuk egyik könyvének fülszö-
vegében. „hogy az »emberélet útjá-
nak felén« túl... igényesebb, vagy 
ha úgy tetszik időállóbb újságírói 
feladatokra vállalkozzék: a szociog- 
ráfiai riport, a néprajzi, tájtörténe-
ti, 'munkásmozgalmi dokumentumok 
feltárása köti le újabban figyel• 
.mét." 

Kalapis Zoltán, ha nem is hazát, 
de tájegységet, terepet, témát vá-
lasztott magának. A nagy tapasz-
talatú szerkeszt ő, újságíró és író 
úgy ítélte meg, hogy a legtöbb fel-
töretlen, szűz terület, feltáratlan 
téma — a legtöbb fehér folt — 
éppen Bánátban van. Belevetette 
hát magát a munkába. „Tág tere 
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van most a társadalomrajznak, a 
valóságkutatásnak, a jelenségek fel-
tárásának és értelmezésének", írta 
Vándorok és letelepül ők című  köny-
ve elé. „De a helyzet ma is a teg-
napihoz hasonlít: több a munka, 
mint a munkás. Ezen kellene vala-
hogy segíteni." Ezen igyekszik ő  se-
gíteni a maga következetességével, 
tehetségével, tapasztalatával és mun-
kabírásával: két-három újságíróra-
íróra eső  valóságfeltáró terhet is 
felvállalva. 

Legutóbbi könyve, a Vándorok 
és letelepülők, amely négy nagy lé-
legzetű  szociográfiai riportot tartal-
maz, e šorok írójának megítélése 
szerint eddig legjobb és legelmé-
lyültebb műve is egyben. Itt simul 
egymáshoz legszorosabban a szocio-
gráfia, a publicisztika és a szépiro-
dalom, egyik á másikat kisegítve, 
pontosítva és megnemesítve egysé-
ges, értékes alkotást eredményeznek. 

„Az ötvenes, hatvanas években 
a faluközösségek testéb ől tömegesen 
szakadt ki a parasztság és alig két 
évtized leforgása alatt százezrek, 
milliók változtattak foglalkozást és 
lakhelyet", üti meg a bevezet őben 
könyvének alaphangját a szerz ő . „Az 
itt összegyűjtött írások ennek a 
nagy mozgásnak apró részleteit tár-
ják fel a változó valóság felkuta-
tott és megismert szegmentumait, a 
félmúlt bennünk, körülöttünk még 
ma is élő  és ható jelenségeit." 

A kötet első  írásában Kalapis 
Zoltán a bánáti majorok: Kerektó, 
Aladár, Vörösistálló, Öreghodáj, Új-
tanya, Újszálláspuszta, Pakó egykor 
volt keserves világát, ennek a világ-
nak a semmibe foszlását vagy átala-
kulását tárja érzékletesen az olvasó 
elé, a majorokból, tanyákról a fa-
luba kerülő  nincstelenek küzdelmes 
megkapaszkodását. Tárgyilagos, szi-
kár hangon, amely csaik nagy ritkán 
forrósodik át. 

Bánáti fogantatású a második 
szociográfiai riport is , amelyben a 
tóbaiak Szabadkára vándorlását, a  

„tutajosok" itteni megkapaszkodá-
sát, a város kültelekén kialakult Kis-
tóba mindennapjait és kötődéseit 
követi nyomon a szerző . Akárcsak 
az első  írásban, itt is körültekint ő  
alapossággal, mégis színesen és ér-
zékletesen. Ezek az oldalak neni sz ű -
kölködnek irodalmi eszközökkel 
építkező  részletekben, ami egyértel-
műen javára van a könvynek. Nem-
csak szépek, hanem találók és pon-
tosak is az ilyen és ehhez hasonló 
megállapítások: „A honalapító, fog-
lalkozást váltó ember sok helyen se-
bezhető , mint ahogy a növény is ke-
vésbé ellenálló gyökerező  állapotá-
ban, olykor el is fonnyad, ha átülte-
tik." 

A Vándorok és letelepülök máso-
dik felében a szerző  a híres temeri-
ni kubikusokról és utódjaikról, a 
napi ingázókról és egyéb utazókról, 
valamint az örökös vándorlók kese-
rű  kenyerét evő  észak-bácskai épí-
tőmunkásokról rajzol átfogó és hi-
teles képet. 

Kalapis Zoltán könyvei önisme-
retünk, egykori és mostani valósá-
gunk fontos darabjai, megbecsülni 
legjobban úgy tudjuk, ha forgatjuk, 
olvasgatjuk őket. Van belőlük mit 
a magunk okulására kihámoznunk. 

Átalakuló, változó-formálódó vi-
lágunkról egyik írásában igy vall 
a szerző : 

„Hogy az uradalmi cselédek, a 
mezőgazdasági munkások és a ta-
nyalakók unokái, a Borbély Mihá-
lyok, Bögre Pirosok, Vajas Pajor 
Andrások utódai az emberi tevékeny-
ségnek melyik átalakult területét ve-
szik birtokukba, falun vagy .városon 
érvényesülnek-e majd jobban, azt 
nem tudom. Alighanem majd itt is 
meg ott is. 

Akárhogy is legyen, a változó vi-
lághoz úgy kellene alkalmazkodni-
uk, hogy valahogy megmaradjanak, 
gyarapodjanak, ,felemelkedjenek." 

Bánát hű  krónikásával együtt mi 
bánátiak és nem bánátiak őszinte 
szívvel, féltő  bizakodással csak ezt 
kívánhatjuk: úgy legyen! 

DUDÁS KÁROLY 
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SZÍNHÁZI KRITIKÁNK FELNŐTTÉ VÁLÁSA 

GEROLD LÁSZLÓ: Szinházesszék. 
Fórum, Újvidék. 1985. - 

A júgoszláviai magyar nyelvű  szín-
házi kritika legjelesebb művelőjé-
nek' színházi eszzéit jelentette meg 
az .'újvidéki Forum Könyvkiadó. A 
Színházesszék egyben az els ő  ilyen 
jellegű . .. kiadványa a jugoszláviai 
magyar színházi szakirodalomnak. 
Gerold László nemcsak a jugoszlá-
viai:. magyar színházi élet esexné-
nyei,nak csaknem huszonöt éven át 
követője és rögzitője, de a jelentő-
sebb jugoszláv színházi események 
magyar nyelvű  tolmácsolója is, 
amit a'most'megjelent esszékötet is 
bizonyít. Ugyanis a négy részben 
.megszerkesztett kiadvány második 
fejezetében a Belgrádi Nemzetközi 
Színházi Fesztivál — BITEF ötven 
előadásáról olvashatunk értékes írá-
sokat. Az • 1967-ben indult, eddig 19 
fesztiváli évad mintegy 300 előadá-
sából Gerold körülbelül 250-et látott. 
Ezekről frissiben a Magyar Szóban, 
az. Új Symposionban és a Hídban 
jelentette meg kritikáit 1967 és 
1985.Vközött. Ezek között , tallózva vá-
logatta ki a kötet anyagában sze-
replőket, azzal a céllal, „hogy né-
hány < sajátos jelenség, mozzanat, 
részlet mimografikus-esszéisztikus 
felvillantásával a színház sokarćú-
ságára" útajljon. 

Néhány jelentős produkció, mely-
ről annak idején készült ugyan is-
mertető , nem került be a kötetbe, 
mert „az egykori írások nem tar-
talmaznak •olyan elemeket, amelyek-
nek segítségével az ,élményidézés si-
keres lehetne". Ezek közé tartoz-
nak B, rock• (Szentivánéji álom), 
Bergman. {Damaszkusz felé, Álom-
játék)., S.moćek . (Mandragora), Ra-
dojević  (Szentistvánnapi búcsú), 
Lietzau (Lear), Swinarski (Felsza-
badulás), Šérban (Trójai nők —
Élektra — Médelá), S,tein (Osztály-
ellenség) és Ristić  • (A-moll mise) 
rendezései, melyekkel „.a színházi 
kép árnyfaltabb lenne." 

Ettől az észrevételt ől függetle-
nül, úgy véljük, Geroldn.ak sikerült 
a bevezető  esszében felvázolt kötet-
koncepció alapján az ismertetett 
előadásoknak egy olyan egységes 
szempontú kritikai láttatását adni,  

amely „A hagyományos irodalmi-
tartailmi kritika helyett a mimogra-
fikus elemekből építkező  leíró kri-
tika" megteremtéséré irányuló , tö-
rekvéseket juttatja 'kifejezésre.. 

A többéves tapasztalat megérlel-
te a szerz őben azt . a felismerést, 
hogy ma „a színházról ... másként 
kell [írni], mint azelőtt". Ugyanis 
raz elmúlt időszakban „al színház 
önerejéből, saját hagyományára tá-
maszkodva próbált, kényszerült 
megújulni" a drámairodalom „gyen-
gélkedése folytán". Az új színházi 
törekvésekben domináns szerephez 
jutó rendézők felismerték azt, hogy 
a • választott irodalmi alapanyaggal 
teljesen szabadon kell rendelkezni 
annak érdekében, hogy a hagyomá-
nyos, de idejétmúlt, a jelennel kóm-
mwnikálni nem tudó, interpretáló 
,játékstílus helyett kialakulhašson 
az a :korszerű  igényeket kielégít ő , 
újszerű  színjátszás, amely légyegé-
ben változtatja meg a színházi el ő-
.adásckhoz való viszonyulást .mind 
az • előadást létrehozók, mind pedig 
az előadást befogadók részéről. 

A drámairodalom avantgárd jel-
legének háttérbe szorulásával • a 
színházi avantgárd került előtérbe, 
nmi lehetővé tette, hogy az írott 
szöveg, melynek alapján egy-egy 
színházi előadás megszületik, má-
sodlagossá vált, az írói mondaniva-
ló helyett az önmagát kifejezni kí-
vánó rendező  került elő térbe, a szín-
házi előadás pedig önálló alkotássá 
minősült. A rendez ői koncepciónak 
.megfelelően átértelmezett, módosí-
tott alapszöveg eszközzé' vált. Az 
előadást alkotó számára lényegessé 
vált, hogy „a beállítás, a látvány, a 
színjátszás, a játék jeleivel", tehát 
„a «színház nyelvén", a színjátszás 
évšzázadoko:n át kialakult eszközéi- 
vel közölje mondanivalóját, hogy 
megtalálja azt a kefejezési formát, 
mellyel lehetőve teszi az örök tar-
talom kommunikációját a minden-
kori befogadóval, azaz a. néz ővel. 

Gerold szerint azért „kell a da-
rab tartalmát ismertet ő , a rendező  
és színészeinek munkáját értékel ő  
kritikát az egy-egy jellemz ő  megol- 
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dást kiragadó, ezt középpontba állí-
tó, ' majd pedig esszészer űen körül-
járó leíró kritikával felváltani — 
mert az el őadások is esszészer űvé 
váltak". Véleményünk szerint még 
egy nagyon fontos szempontból 
szükséges' „a mimografikus elemek-
ből. építkező  leíró kritika". Ugyanis 
ezzel a módszerrel az egy adott pil-
lanatban lejátszódó és akkor látott, 
megismételhetetlen színpadi pro-
dukció olyan fajta rögzítése válik 
lehetségessé, amely ha, nem .is tel-
jességében, de az el őadás jellege 
meghatározásának viszonylatában a 
kiválasztott részletek leírása és ér-
telmezése révén, nemcsak megőrzi, 
de felidézhetővé teszi az utókor szá-
mára is a visszahozhatatlan színpa-
di élményt. 

Mindezért rendkívül értékes 
könyvnek tartjuk Gerold László 
színházesszéit, megjelentetését öröm-
mel fogadtuk (s itt különösen a 
kiadónak adózunk elsimeréssel), 
nemcsak azért, •mert els ő  ilyen jel-
legű  kiadványról van szó, hanem 
azért is, mert a felnőtté vált szín-
házkritikát, közkinccsé tette. Leg-
eminensebb. színházkritikusunk rá-
talált a sAnházi el őadásokról való 
gondolkodásnak, írásnak arra a 
formájára, amely a legközelebb áll 
a ma színházához, s amelynek se-
gítségével a legjobban kifejezhet ők 
a; ma színházának törekvései. A 
színházi produkció és a színházi 
kritika egymásra talált. S mint 
ahogy az írott szöveg csak eszköze 
lett a születend ő  színházi előadás-
nak abban az esetben, ha létreho-
zói nem reproduktív, hanem alko-
tó módon viszonyultak hozzá, úgy 
jelentenek minőségi változást Ge- 

rold e kötetben megjelent esszéi 
is, melyeknek kiindulópontja maga 
a látott előadás lett, és nem az a 
.szempont: mit akart mondani az 
író, vajon az el őadás kifejezi-e min-
den tekintetben az írói mondani-
valót. 

Fenti megállapításunkból logiku-
san következik az is, hogy e kötet 
a jugoszláviai magyar színhárzkriti-
ka életrevalósága mellett tesz ta-
núbizonyságot. Bizonyítja azt, hogy 
képes a megújhodásra, képes lé-
pést tartani a végbemen ő  változá-
sokkal, csakúgy, mint napjaink 
színháza, mely

' 
 .a korban mindig 

hangsúlyos jelenléte érdekében", 
ha kell, önerejéből is tud regenerá-
lódni. 

Az ötven BITEF-előadásról ké-
szült esszék mellett a kötet tartal-
mazza az 1976 és 1980 között . a 
Színházban (Budapest) és a Hídban 
megjelent írásokat is, melyek ha-
zai és néhány magyarországi szín-
házi produkcióra vonatkoznak, va-
lamint a Híd 1981. novemberi és 
decemberi számában közölt Harag 
György-féle Csehov-trilógiával (Ha-
rom nővér, Cseresznyéskert, Ványa 
bácsi) kapcsolatos esszét ,,némi 
módosítással". 

A kötetet Gerold László a nem-
rég elhunyt, kiváló romániai ren-. 
dező, Harag György emlékének 
ajánlotta. Úgy véljük, a könyv 
mérföldkő  mind Gerold László kri-
tikusi pályafutása, mind pedig a 
jugoszláviai magyar nyelvű  színhá-
zi kritika viszonylatában, s mint 
ilyen, méltó tiszteletadás annak a 
rendkívüli rendezői egyéniségnek; 
akinek a jugoszláviai magyar szín 
játszás a legtöbbet köszönheti. 

KÁICH KATALIN 

A KOMIKUM ÉS A NEVETÉS ANAT ŐMIÁJA 

VLADIMIR PROP: Problemi komike i smeha. 
Književna zajednica, Novi Sad, 1984. 

A komikumról könyvtárnyi iroda-
lom áll a rendelkezésünkre. Arisz-
totelészt ől kezdve Cicerón, Kanton, 
Lessingen, Schopenhaueren és pél-
dául Hegelen keresztül egészen 

Bergsonig és Freudig — hogy csak 
a legjelentősebbeket említsük 
sokan megpróbálták elméleti keret-
be foglalni a komikum, illetve a 
nevetés lényegét. Századunkban 
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azonban minthamegcsappant volna 
a nevetés iránti elméleti érdeklődés. 
Ebben, azt hiszem, az egyik leg-
nagyobb szerepe Benedetto Crocé-
nak volt, aki egyébként is szigorú 
esztétikatörténeteoen a legnagyobb 
csapást mérte e különben sem 
hálás műfajra: „Mindazok, akik 
megpróbálták meghatározni a ko-
mikumot — írja a századfordulón 
—, csak annyit értek el, hogy ők 
maguk nevetségessé váltak". 

Ezek után már eleve bizalmatla-
nul vettem kézbe Vlagyimir Propp 
1976-ban írt könyvét, mely A komi-
kum és a nevetés problémái cím-
mel az újvidéki Íróközösség gon-
dozásában most szerbhorvátul is 
megjelent. Pedig a szerz ő  neve vi-
lágszerte tiszteletet kell hogy kelt-
sen, hiszen könyvei egész sorával 
járult hozzá a szovjet folklór meg-
értéséhez, A mese morfológiája cí-
mű  1928-as művével pedig az ötve-
nes-hatvanas években kialakuló 
strukturalista módszer korai el ő-
futárának számít. Mégsem • a szer-
ző  neve miatt olvastam el a köny-
vet, hanem azért, mert az el őszó-
ban nagyon kecsegtet ő  dolgokat 
ígért: -  magyarázatot arra, hogy mi-
ért volt eddig tehetetlen a filozó-
fia a komikummal szemben, •új, 
méghozzá empirikus nevetéselmé-
letet, mi több, a módszertani kiin-
dulópontból következően sok jó 
viccet. 

Kezdjük talán az els ő  ígérettel. 
A filozófusok azért nem tudták 
megfogalmazni a komikum mindent 
átfogó lényegét, írja szerz őnk, 
mert egyrészt vakon ragaszkodtak 
saját bölcseleti rendszerük módszer-
szertanához, másrészt pedig, amit 
a komikumról állítottak, azt saját 
maguk számára sem ellenőrizték 
le konkrét példák segítségével. 
Arisztotelésztől kezdve 'többen is 
vakon állítják például, hogy az em-
beri hiányosságok 'komikusak, ám 
szerzőnk kétségtelenül helyes ellen-
vetése szerint nem minden emberi 
hiányosságon nevetünk. Schopen-
hauer, Kant, Lessing és például 

Hegel a kontraszt komikus hatását 
emelte ki, s noha Propp furcsa mó-
don ebben a kérdésben csak 
Schopenhauerral vitatkozik, megint 
csak igazat kell neki adnunk: va-
lóban nem minden kontraszt nevet-
séges. Mindebből Propp levonta a 
megfelelő  módszertani tanulságot: 
nem egy •adott filozófiai rendszer-
ben kell utólag helyet találni a ko-
mikum számára — tehát nem a de-
duktív imődszert 'kell választani —, 
hanem sorra kell venni a komikum 
különféle megjelenési formáit, s 
ami közös lesz, azt csak meg kell 
fogalmazni, és máris megkapjuk 
a komikum mindeddig hiányzó, 
megtámadhatatlan meghatározását. 
Szerzőnk módszere tehát nyilván-
valóan empirikus, illetve induktív. 
Igyekszik minél több komikus pél-
dát felsorolni az irodalom a szín-
ház, a festészet, a mindennapi élet, 
a zsurnalizmus, a cirkusz és a folk-
lór világából, ezeket nagyon pedán-
san klasszifikálja, de az előszóban 
ígért mindent átfogó meghatározást 
hiába várjuk. 

A könyv végéhez érve kínos 
helyzetbe kerülünk. Figyeltem ma-
gamat: miközben Proppnalk a ko-
mikumra felhozott példáit olvastam, 
nemhogy nem nevettem fel, de 
még csak el sem mosolyodtam. Eb-
ből azonban nem csináltam prob-
lémát. Gondoltam, nem egyforma 
az ízlésünk, de ettől függetlenül 
egyre jobban kezdett érdekelni, mi 
lesz ennek az egésznek a vége. A 
bevezetőben ígért végső  komikum-
definícióra várva végigszenvedtem 
a könyvet, s. miután meggyőződ-
tem róla, hogy Propp nem tartatta 
be az ígéretét — hiszen csak mások 
elméleteit csinosítgatta —, rájöttem, 
hogy ez az egész dolgozat legjobb 
vicce. Propp így tért ki Crocénak 
az összes komikumelméletet sújtó 
kijelentése elől: saját maga helyett 
olvasóit tette nevetségessé: Illetve 
valószínűleg mi tesszük magunkat 
nevetségessé, ha bárkinek is elhisz-
szük, hogy a komikumot és a ne-
vetést elméletileg meg tudja hatá-
rozni. 

SEB ŐK ZOLTÁN 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL MINIATrt1RÖK 40. KÖTETE 

MAGYAR LASZLÓ 

Három kincsestár  
(Adalékok a szabadkai levéltár,, `. 

könyvtár és múzeum történetéhez) 

Kötetek foglalkozhatnának °•á 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 
á föltáró munka i — úgy tetszik "egyre fokozódik: mind 
nagyobb érdeklődés. nyilvánul meg a ha.gyományápólás 
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 három szellemi kincsestár segítsége nél-
kül ' És, sorolhatnánk, meggyőző  bizonyítékokkal támaszt- 
hatnánk alá 'művelődési intézményeink különös. társadal-
mi jelentőségét, ám e kis könyv írója ezúttal más 'fel- 
adatra vállalkozott. ' ~ f• 

Magyar László, a . szábadkai 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 intézrr}ény történe-
tével kapcsolatos levéltári dokumentumokat -gyűjtötte 
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 megvehető  a Forum. 
újvidéki 'és szabadkai, valamint a szabadkai Napreda.l 
könyesboltjában. 



MEGJELENT AZ ÉLETJEL MINIAT1ORÖK 41. KÖTETE 

VOJNITS OSZKÁR 

Dfrika ł  üt 
1884 

(Úti j egyzetek) 

Hogyan lesz valakiből világutazó, felfedező? 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. Főleg 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 ezelőtt készített jegyzetekb ől 
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 
szerzője. 

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 megvehető  a 
Forum újvidéki és szabadkai, valamint a szabadkai Nap -

redak könyvesboltjában. 


