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BÁLINT ISTVÁN 

TITO NÉLKÜLI ÉVEK 

Miloš Minié fej tegetéseinek a vajdasági Marxista Központ gondozásában 
most megjelent háromkötetes gy űjteményében a sok érdekes gondolat 
mellett ket jelentős mozzanatot találhatunk az elnemkötelezettség moz-
galmának történelméről. Az egyik azt a nyilvánvaló és közismert tényt 
dolgozza fel, hogy ez a mozgalom nem született magától, még csak nem 
is pattant ki zseniális ötletként valakinek az agyából, hanem a legmeg-
felelőbb koncepció kutatásának, a lejátszódott világméret ű  — a leggyak-
rabban gyarmatellenes — forradalom folytatása keresésének folyamatá-
ban, néhány zseniális, a sajátos hely11et miatt előtérbe kerülő  államférfi 
lassú, kitartó munkájának eredményeként jött létre. Ezek között játszott 
kiemelkedő  szerepet 'f ito. 

És Titónak ezzel a szerepével kapcsolatban nemcsak azt vázolja fel, 
hogyan nő  ki a jugoszláv belpolitikából az elnemkötelezettség politikája 
— a testvériségegység belpolitikájából a népek közötti egyenjogúság es 
egyenrangú együttműködés, a kevésbé fejlett vidékek felkarolásának bel-
politikájából a fejlődő  országok fejlődése meggyorsításának követelése 
stb. —, vagy hogyan lesz magától értetődő  világpolitikai folytatása a 
jugoszláv forradalomnak. Erről ugyanis már sokat és sok helyütt ol-
vashattunk. Még érdekesebb és több eredetiséget tartalmaz annak felvá-
zolása, hogy Tito Tassan kibontakozó nemzetközi tevékenysége során is 
fokozatosan, lépésről lépésre előrehaladva jutott el eddig a koncepcióig. 
Kezdetben csak annyi látszott, hogy a tömbök ellen — a felsorakoztatás 
kikényszerítésével szemben -- a maga harcát már megharcoló, az egy-
mással szemben felálló tömbökön már érvényt szerz ő  Jugoszláviának szo-
rosabb kapcsolatot kell teremtenie a gyarmaturalom lezárása után új 
úton elinduló országokkal. 

Csak később — az együttműködés fejlesztése és elmélyítése után, 
ezekben az országokban tett Látogatások és a helyzettel való közvetlen 
megismerkedés hatására alakul ki Titónál is annak tudata, hogy ez 
az együttműködés már önmagában is világtörténelmi újdonság egy meg-
változott világban, amelyben robbanásszer űen növekedett a felszabadult 
és függetlenné vált államok száma. -És következő  lépésként: ennek a 
világtörténelmi újdonságnak, új együttműködési formának sajátos kon-
cepciót, programot kell adni a nemzetközi kommunista ás munkásmoz 
galom több mint egy évszázados tapasztalata alapján: a gyakorlat k'öny-
nyen elsikkad, ha az elmélet világos programja, elképzelései neon adnak 
irányt, nem kanalizálják a különféle törekvéseket, nem tudatosítják a 
célokat és azok megvalósításának útját-módját. Ez a koncepció és prog, 
ram lett az elnemkötelezettség. Azzal, (hogy még maga a koncepció is 
menet közben fejlődött, alakult, vagyis nem volt mindjárt kezdetben kész 
és kerek egész. Az els ő  csúcsértekezleten még er őteljesebb tömbön kívüli- 
ségétől fejlődött alfielé, hogy az elnemkötelezettség nemcsak egyszer űen 
visszautasítása a tömbökhöz csatlakozásnak, hanem egyben elképzelés és 
program, egy demokratikusabb, igazságosabb, a népek érdekeinek jobban 
megfelelő  politikai és gazdasági világrend kialakítására, s őt az egész 
világ és az államok közötti viszony forradalmi átalakítására. 

A másik érdekes mozzanat az elneanikötelezettség történelmével 
kapcsolatban Minié fejtegetései között annak nyilvánosságra hozása 
úgyszólván először 	hogy Tito habozott, pontosabban azzal a gondo- 
lattal foglalkozott, hogy az elneankötelezettség bels ő  nehézségei miatt nem-
utazik el a havann+a+i csúcsértekezletre, azzal a imegfontálássail, hogy ő  
mint a mozgalom egyik megalapítója nem akar azok között lenni, akik a 
mozgalmat eltemetik. A többi már közismert: Tito mégiscsak elment 
Havannába és a mozgalmat nem temették el. Azért emlékeztetünk most .  
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elsősorban erre a mozzanatra, de az elnemkötelezettségnek Titóhoz f ű-
ződő  ;kialakulási folyamatára is, mert az el nem kötelezett országok már a 
Tito második csúcsértekezletüket készítik el ő  ezekben a napokban, 
amikor Jugoszlávia és a világ Tito halálának hatodik évfordulójára em-
lékezik. És az elmúlt évek, meg a küszöbönálló zimbabwei csúcsértekezlet 
előkészületei meggyőzően mutatnak két dolgot. Egyrészt azt, hogy ma 
még fokozottabban látszanak a mozgalomnak azok a bels ő  nehézségei, 
amelyek miatt Tito azt latolgatta, hogy nem megy el Havannába, mási 
részt még világosabb, hogy olyan történelmi tévedés lett volna, amit 'Tito 
egész életútjának logikája folytán nem követhetett el, ha nem megy el 
Havannába, mert a mozgalom belső  nehézségei nem temetik e1 a moz-
galmat, mert Titónak úgy kellett snegmaraania a mozgalom életében, 
mint olyan embernek, aki a aszó szoros értelemben utolsó leheletéig kuz-
dőlt a kedvezőtlen irányzatok ellen, táplálva azt a reményt, hogy a 
mozgalom fénykora nem tűnt le, hanem még csak ezután következik. 

A havannai csúcsértekezlet napjaiban kett ős formában ütköztek ki a 
mozgalom nehézségei: egyrészt a nagyhatalmak fokozódó nyomása miatt, 
másrészt a belső  elleptetek formájában. Azzal, hogy ez a két folyamat 
összeolvad és egymást támogatja — a nagyhatalmaik nyomása és mers- 
terkedése Okvetlenül növeli abelső  nehézségeket, azok viszont visszahatva 
kedvezőbb teret teremtenek a nagyhatalmi nyomás érvényesülésére. Ezek 
a problémák már Havanna el őtt'úgy jelentkeztek, hogy a nagyhatalmak 
igyekeztek megnyerni, maguk mögé felsorakoztatni az e1 nem kötelezett 
országokat. Egyrészt azért, mert a mozgalom önmagában megbontja az 
eddig olyan töretlenül érvényesül ő  kétpólusú világot, másrészt azért, mert 
a nagyhatalmak nyilvánvaló érdeke, hogy növeljék ún. befolyási öveze-
tüket, minél több országot sorakoztassanak fel maguk mögött. Havanná-
ban e 'felsorakoztatási törekvések hatására er őteljesebb volt az úgyne-
vezett radikális szárny, amely azt szerette volna elérni, hogy az elnem-
kötelezettség mozgalma határozottabban kiálljon az egyik tömbbel szem-
ben, és csak az egyik ■tömbbel szemben, azzal a jelszóval, hogy er őtel-
jesebbé kell tenni a mozgalom „antiimperialista" jellegét. A bels ő  ne-
hézségeJk másik forrását az adta, hogy már a havannai értekezlet el őt-
ti napokban kiéleződtek az el nem kötelezett országok közötti ellen-
tétek, sőt azokban a napokban háború csak az el nem kötelezett 
országok között dúlt. Ezek a bels ő  ellentétek részben a gyarmatura-
lom :maradványaként jelentkeztek, hiszen a gyarmati korszakban mes-
terségesen, is törzsi, gazdasági stb. tényez őkkel nem törődve vonták 
meg a gyarmatok határait, részben pedig a nemzeti alakulás folya-
mata az újonnan felszabadult országokban is olyan kísér ő  jelenségekkel 
járt, amilyenek évszázadokig olyan dönt ően befolyásolták az európai 
országok közötti viszonyokat. 

Mindezek a kedvezőtlen irányzatok Havanna után még fokozottab-
ban éreztették hatásukat. Kezdjük a nagyhatalmi beavatkozással. Legel ő-
ször is ez a beavatkozás drámai formát öltött, mint amilyen volt a Szov-
jetunió afganisztáni vagy Vietnam kambodzsai beavatkozása. De meg lé-
nyegesebb változás az utóbbi években, hogy a Reagan elnök által diktált 
amerikai politika legfontosabb követelménye la. szövetségesek felsorakoz-
tatása. Ennek alapján az amerikai politika az elnemkötelezettség moz-
galmának tagjait is három csoportra osztja. Az egyik csoportba sorolja, 
akiket ,szövetségeseknek tekint, akiktől felsorakozást vár, a másik cso-
portba a másik tömbhöz tartozókat, akikt ől elvárja, hogy elfogadják a 
kétpólusú világ szabályait és végül, a harmadik csoportba az ellensé-
geket, akik ellen minden eszközt megengedhet ően kérlelhetetlen harcot 
folytat, amilyen Líbia, Nicaragua stb. Ugyanakkor súlyosabb formát öl-
töttek az el nem kötelezett országok közötti ellentétek is. Két el nem 
kötelezett ország, Iraak és Irán, már évek óta kimerít ő  ás végeláthatatlan 
háborút folytat egymás ellen, de Afrikában is egymást érik az el nem 
kötelezett országok közötti hol lecsituló, hol kiélezettebb formát ölt ő  
összetűzések. Ehhez járul a bels ő  bizonytalanság. Ennek kialakulásával 
kapcsolatban röviden emlékeztetnünk kell arra, hogy nem is olyan rég 
még az el nem kötelezett ónszágók a külfölddel szembeni eladósodás 
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révén képzelték el fejlődésük maggyorsítását, de ugyanakkor ebbe az 
eladósodásba a 'maguk érdekét látták a fejlett országok is, hiszen el 
kellett helyezniük az úgynevezett petrodollárokat, vagyis a k őolaj árá-
nak .felszökkenésével megvalósított dollármilliárdokat. Azóta azonban az 
adósságok növekedésében mindkét részről kedvező  irányzatot látó poli-
tika gyökeresen megváltozott. Egyrészt közvetlenül a kamatok és az adás!  
ágak visszafizetése formájában, közvetve pedig pusztán azzal, hogy a 

dollár, tehát egy ország valutája ilyen szerephez jutott a nemzetközi pénz-
rendszerben, ;megindult a fejlődő  országokban megteremtett értékek el-
áramlása a fejlett országok felé, azt eredményezve, hogy nem a fejlett 
országok segítik a fejlődő  országok fejlődésének meggyorsulását, hanem 
ellenkezőleg: a fejlődő  országok !saját elszegényedésük árán tartják fönn 
a fejlettek szintjét. 

Ebben a helyzetben a fejlett országok ellene vannak minden ősz-
szefogásnak, külön-külön kívánnak tárgyalni a fejl ődő  országokkal és 
számukra a megoldásnak egyetlen receptjét kínálják Föl: a megszorítá-
sok, a bérek és a behozatal lefaragásának politikáját, amib ől feszültsé-
gek és megrázikódtatások 'származnak valamennyi fejl ődő  országban. A 
nagyhatalmi nyomással fokozódott bels ő  bizonytalanság meg akarja kér-
dőjelezni az elnemkötelezettség helyét és szerepét is. Ennek következmé-
nye, hogy a zimbabwei csúcsértekezlet el őkészületeinek napjaiban az el 
nem kötelezetteknek még fokozottabban !szembe kell nézniük a mozga-
lom'ra leselkedő  valamennyi veszéllyel, mint Havanna előtt. Ugyanakkor 
azonban az ríj csúcsértekezlet el őkészületeit befolyásolja néhány új moz-
zanat is, amely azt ígéri, hogy a mozgalom átvészeli ezeket ;a megpróbál-
tatásokat. Azt már tudjuk, hogy Havannában — sokban Tito jóvoltából 
— megőrizték a !mozgalmat, újból a neigerősítették az eredeti elvekhez való 
ragaszkodást. Azóta (a mozgalom a delhi csúcsértekezleten már Tito nél-
kül megmutatta, hogy hű  Marad ezekhez az elvekhez és ennek révén si-
került elérnie, hagy minden belső  és külső  nehézség ellenére továbbra is 
befolyásolhatja a világpolitikát. Most a zimbabwei csúcsértekezlet el őké-
szítése olyan körülmények között folyik, 'amelyek arra utalnak, hogy a 
nehézségekfokozottabb összefogást kényszerítenek ki, amir ől tanúskodik 
az adások álláspontjának és a gazdasági világrend megváltoztatása kö-
vetelésének mind erélyesebb megfogalmazása. mint ahogy történt a latin-
amerikai országok néhány értekezletén, vagy Buenos Airesben a 24 fejl ődő  
ország értekezletén. 

Egészében, az elnemkötelezettségnek, éppúgy,.mint Jugoszláviának, 
Tito nélkül, meg a többi nagy történelmi személyiség nélkül kell meg-
birkóznila ezekkel a problémákkal. A nehézségek azonban semmit sem 
változtathatnak azon a tényen. hogy az elnemkötelezettség a világ fej-
lődésének történelmi útra, távlatban nézve a kétpólusú vvlág biztosan 
megdől, az államok közötti viszonyokat hosszabb távon nem lehet más-
ként rendezni. A zimbabwei értekezlet ilyen körülmények között nemcsak 
azt fogja megmutatni, hogy az elnemkötelezettség minden nehézség el-
lenére tovább él. hanem azt is, hogy az összefogás szükségessége ezt a 
mozgálmat táplálja. még álkkor is, ha a fejlett országok mindenáron ne-
hézségetakarnak gördíteni ennek az összefogásnak az útjába. 
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DR. SZÁM ATTILA 

A POLITOLÓGIAI GONDOLKODÁS FEJLŐDÉSÉNEK 
IDŐSZER Ű  KÉRDÉSEI VAJDASÁGBAN 

A politikai jellegű  társadalomtudományok között minden kétséget ki-
záróan a politológia a legfiatalabb. Hazánkban intézményesített formá-
ban csak a hatvanas évek közepén jelentkezett. Ez volt az az id őszak, 
amikor a köztársaságokban egymás után alakultak meg a politikai tu-
dományok fakultásai. 

S ez nem volt véletlenszer ű  jelenség. Létrehozásuk abból a konkrét 
társadalmi igényből eredt, mely egyre határozottabban megkövetelte, hogy 
a szocialista öngazgatás fejlődésének lehetőségeit tudományosan is ele-
mezzék. A szocialista önigazgatás fejl ődésének abba a szakaszába ér-
kezett, amikor már fel kellett adnia rutinjellegét, illetve amikor már 
egyre kevésbé volt elfogadható az intézményesített továbbfejlesztési kon-
cepció. Az a bonyolult és igen összetett helyzet, mely egyrészt a még 
meg nem haladott tőkeközpontú gazdálkodás, másrészt pedig a már 
jelentkező  szocialista önigazgatási viszonyok együttes jelenlétéb ől eredt, 
megkövetelte a társadalom tagjainak minél teljesebb érvény ű , módszer-
tanilag megalapozott jelenlétét a gazdasági-társadalmi folyamatokban. 
Egyre világosabbá vált, hogy a szocialista er ők szervezettségének szín-
vonala szorosan összefügg akcióik elméleti megalapozottságával. 

Természetesen a politológiai tudományok .m űvelésének intézménye-
sített formái előtt is léteztek már olyan intézmények, melyek politoló-
giai kutatással foglalkoznak, mi több, egyes fels őoktatási intézmények 
feladatuknak tekintették a politikai szakemberek nevelését. Mégis, iga-
zi lendületet e tudomány a politikatudományi egyetemek létrejöttével 
vett, melyeknek feladata volt egyebek között a politikai gondolkodás. 
fejlődéséhez szükséges feltételeknek a megteremtése is. 

• A. politikatudományokkal foglalkozó intézményeik megjelenésében 
óriási szerepet játszott az igény, mely egyébként össztársadalmi szük-
ségletként jelentkezett, miszerint szükségessé vált a politikai folyamatok 
elméleti szintű  áttekintése is. A társadalmi gyakorlat olyan kérdéseket 
vetett felszínre, melyek a szocialista önigazgatás fejl ődésének szempont-
jából óriási jelentőségűek voltak: hogyan lehet elérni, hogy az embe-
rek a lehető  leggyorsabban szervezett önigazgatói szocialista er őkké vál-
janak? A tőkeviszonyok jelentőségének fokozott megnövekedése a hat-
vanas évek közepén rendkívül rombolóan hatott társadalmunk tag-
jaira. A technokrácia, a liberalizmus és más szocializmus- és öniga.z-
gatásellenes elképzelések és tendenciák komolyan veszélyeztették a szo-
cialista önigazgatási viszonyok fejl ődésének lehetőségét. Ezért bátran 
mondhatjuk, hogy a technokrácia és az etatista viszonyok er ősödésével, 
az általuk jelentett veszély felismerésével egyidej űleg jelentkezett a tár-
sadalmunk egyedei politikai tudatának szervezett tanulmányozására vo-
natkozó igény. A politikai tudományok intézményeinek gyors fejl ődése 
azt bizonyítja, hogy az irántuk támasztott igény ma is roppant id őszerű . 
Munkájukat a közvélemény ma is megkülönböztetett figyelemmel kíséri. 

A KÖRÜLMÉNYEKRŐL, MELYEK KÖZEPETTE A POLITOLÓGIA 
TUDOMÁNYA VAJDASÁGBAN FEJLŐDÉSNEK INDULT 

Első  dolog, ami Vajdaságban a politológia kapcsán szembeötlik, 
az a puszta tény, miszerint nálunk nem létezik olyan intézmény, mely 
elsőrendű  feladatának tekintené a politológiai gondolkodás fejlesztését. 
Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy Vajdaságban általában szeré-
nyebb formákat öltött a társadalomtudományok intézményesített m űve-
lése, s ez mindenekelő tt a szakemberhiányban mutatkozik meg — más 
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köztársaságokhoz képest — a legadekvátabb formában. A szakember-
hiány — ahogyan azt már -  számos összejövetelen és tanácskozáson is 
hangsúlyoták — a legéget őbb a politológia, a szociológia és a filozófia 
terén. Az 1984-ben Újvidéken megtartott „A Vajdasági Szocialista Auto-
nom Tartomány fejlődése érdekében végzett tudományos kutatások jel-
lege" elnevezésű  tanácskozás alkalmával készült kimutatás szerint a kü-
lönböző  jogtudományi, politológiai és szociológiai intézményekben va-
lamivel több mint száz tudós dolgozik, melyek közül csak felének van 
doktorátusa, ezek között pedig úgyszólván elenyész ő  a politológiai dok-
torátussal rendelkezők száma. 

Mindezek után önkéntelenül felvet ődik a kérdés: mi okozta azt, hogy 
tartományunkban ilyen kevés figyelmet szenteljenek a társadalomtudo-
mányok intézményes fejlesztésének, s ezen belül is mi okozta azt, hogy 
a politikai tudományok ily nagy mértékben háttérbe szorultak? Vajon 
megmagyarázza-e a helyzetet a tény, miszerint karnyújtásnyira t őlünk, 
Belgrádban intézmények tekintetében igen gazdag hálózatát hozták lét-
re a társadalomtudományok -oktatásának, olyannyira gazdag hálózatát, 
hogy az a tartomány igényeit is bármikor képes kielégíteni? 

A kérdés olyan jellegű  megválaszolása, mely egy csapásra megol-
daná ezt a problémát, módfelett nehéz. Mégis, ha abból indulunk ki, 
hogy a többi tudományág — annak ellenére, hogy Belgrádban tudomá-
nyos szempontból kiválóan megalapozott intézmények keretében m űve-
lik — a tartományban is igen komoly eredményeket vallhat a magáénak, 
világossá válik a számunkra, hogy a problémák gyökerét nem csak itt 
kell keresnünk. 

• Véleményünk szerint a választ máshol kell keresnünk. Vajdaság 
Szocialista Autonóm Tartomány társadalmi-gazdasági viszonyai sajátosan 
alakultak, s 'ez nagyban kihatott a társadalomtudományok, adott eset-
ben a politikai tudományok fejlődésére is. Jugoszlávia más vidékeihez 
viszonyítva, melyek a háború utáni id őszakban erőteljes iparosodáson 
mentek át, ami meggyorsította a gazdasági fejl ődés ütemét is, Vajdaság-
nak meg kellett elégednie a fejl ődés lassúbb ütemével. 

Ez a helyzet az össztársadalmi törekvések eredménye nyomán állt 
elő . Akkoriban ugyanis az elmaradott területek iparosítására fektették 
a fő  hangsúlyt, minek következtében elhanyagolták a gazdaságilag fej-
lettebb vidékek továbbfejlesztését. Ez a helyzet állt el ő  Vajdasággal kap-
csolatosan is. A helyzetet csak súlyosbította az elképzelés, melynek ér-
telmében a jugoszláv munkamegosztáson belül tartományunkban a me-
zőgazdaság fejlesztésére esett a f ő  hangsúly. 

Az önigazgatási szocialista viszonyok társadalmon belüli affirmálá-
sa, valamint az etatista elképzelések háttérbe szorítása azt eredményez-
te, hogy a termelési potenciál növelésekor egyenl ő  kritériumok érvénye-
sülték. Ezt követ ően a fejlett területek problémái újra a figyelem közép-
pontjába kerültek, és sor került a mulasztások pótolására vonatkozó ter-
vek kidolgozašára is. 

Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány számára az új társadal-
mi-politikai körülmények nagyon sokat jelentettek: a felszabadult ener-
giát a társadalmi erők révén a gazdasági élet fellendítésére fordítottuk. 
Ily módon lehetővé vált mindazoknak a tudományágaknak az er őteljes 
fejlesztése is, melyek közvetlenül befolyásolták a gazdasági fejl ődés 
technológiai eredőit. 

Ez a hatalmas lendület, mellyel egyszerre akarták behozni a lema-
radást, negatív jelenségeket is eredményezett. A társadalom figyelmét 
elterelték azokról a tudományos diszciplínákról, melyeknek a gazdálko-
dással való összefüggéseik nem 'mutathatók ki egykönnyen. Valószín ű-
leg ezzel magyarázható, hogy az Újvidéki Egyetemen el őbb alakultak 
meg a mezőgazdasági és egyéb gazdasági tanszékek, míg a társadalom-
tudományok közül csak a közgazdaságot és a jogtudományt részesítet-
ték megkülönböztetett figyelemben, s talán a nemzeteink és nemzetisé- 
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geink nyelvének a vizsgálatát helyezték el őtérbe. A társadalomtudo-
mány egyéb ágazatai iránt közömbösek maradtunk. Az újvidéki Bölcsé-
szettudományi Karon megkülönböztetett figyelemben csak a humán tu-
dományok részesültek, míg a filozófia, a szociológia és a politológia hát-
térbe szorult. Komolyabb váztozásokra az ezután következ ő  években 
sem került sor, amit az alábbi kimutatás is ékesen bizonyít. 

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK ANYAGI 
TÁMOGATÁSÁNAK RÉSZARÁNYA A VAJDASÁGI 

TUDOMÁNYOS ÖÉK KÖLTSÉGVETÉSÉN BELÜL* 

1981 1982 1983 1984 

Közgazdasági tudományok 4,3% 5,7% 4,8% 4,9% 

Humán tudományok 7,3% 7,5% 7,7% 7,7% 

Jogtudomány, politológia 
és szociológia 2,3% 2,6% 2,7% 2,7% 

13,9% 15,8% 15,2% 15,3% 

A kimutatásból kiderül, hogy a társadalomtudományi kutatások pén-
zelésének szempontjából messze elmaradtunk a fejlett nyugat-európai or-
szágoktól, ahol a tudományok fejlesztésére szánt összeg csaknem 50%-át 
költik a társadalomtudományok finanszírozására. Láthatjuk, ilyen ér-
telemben a társadalom nem törekedett különösebb er ősfeszítésekre ;  s 
valószínűleg a jövőben sem várhatunk jelentősebb változásokat ezen a 
téren. Ez az esetleges viszonyulás a társadalomtudományok egyes ága-
zátaihoz eredményezte azt, hogy a filozófia, a szociológiai és politológia 
terén a szakemberek mennyisége és képzettsége tekintetében olyan nagy-
mértékű  a tartomány lemaradása. 

A hetvenes évek vége felé nálunk is egyre egyértelm űbbé vált a 
felismerés, hogy a társadalmi-gazdasági fejl ődés fokozásához • nem elég 
csupán a műszaki-technológiai és a gazdasági-jogi tudományok fejlesz-
tése, ezzel párhuzamosan nagyobb figyelmet kell szentelni a filozófiá-
nak, a szociológiának és a politikai tudományoknak • is. Ennek értelmé-
ben hozzák létre a Vajdasági Politikai Tudományok Egyesületét Újvidé-
ken, és az ehhez hasonló intézményeket a tartomány különböz ő  városai-
ban. Mindez azonban korántsem elegend ő , aminek következtében a poli-
tológiai kutatások jószerével még mindig más tudományágak kutatásai-
val együttesen, elválaszthatatlan egységben folynak. 

Az ilyen jellegű  gyakorlat kialakulását egyebek között az is el őse-
gítette, hogy a politológiával foglalkozó szakemberek eredetileg többnyi-
re közgazdasági vagy jogi végzettséggel rendelkeznek, s csak elenyé-
sző  hányaduk rendelkezik politológiai képzettséggel. Természetesen mindez 
nem jelent feltétlenül hátrányt, hiszen a politológiai kutatások inter-
diszciplináris jellegéből eredően a szakemberek többrét ű  képzettsége mi-
nőségileg járulhat hozzá a kutatások színvonalához, ugyanakkor az ered-
mények több tudományágban való alkalmazását is lehet ővé teszik. 

A politológiai kutatásokra szakosított intézmények hiánya nem je-
lenti egyben a politológiai kutatások hiányát is. Hiszen az e téren jelent-
kező  társadalmi igény egyre nélkülözhetetlenebbé teszi a politológiai 
kutatásokat, aminek els őrendű  hasznát az eszmei ,politikai nevelés elmé-
lyítésének terén látjuk. Az igények sokaságát lehetetlen lenne kielégíte-
ni a csekély számú intézmény révén, s ennek következtében fennáll a 
veszély, hogy ezek elbürokratizálódnak s ezáltal monopolhelyzetet te-
remtenek. Az igények megnövekedését követ ően, valamint a politikai tá-
jékozódás igényének erőteljes jelentkezése nyomán a hetvenes évek kö- 
zepén a községekben hozzáláttak amarxista központok kialakításához. 
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Követendő  példaként el őttük áll a már korábban létrehozott és a VKSZ 
KB keretében működő  politikai és marxista oktatási központ, mely ki-
magasló eredményeket ért el az eszmei-politikai oktatás terén, valamint 
a tartományban végzett politológiai kutatások serkentésében. 

A VAJDASÁGI POLITOLÓGIAI TUDOMÁNYOK 
HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

A politológiai tudományok jelenlegi állapotára rányomta bélyegét 
valamennyi körülmény, mely kialakulásukban kisebb-nagyobb szerepet ját-
szott. A fejl ődési folyamatokba történt megkésett bekapcsolódása bizo-
nyos fokú lemaradást eredményezett az ilyen szempontból fejlettebb 
területekhez képest. A lemaradás a szakemberképzés és a kutatások mi-
nősége és mennyisége terén érezhet ő  a legkifejezettebben. 

A szocialista önigazgatás fejlettségi szintje ma már megköveteli, 
hogy a felmerült kérdéseket és dilemmákat a legalaposabb tudományos 
elemzésnek vessük alá. Hiszen társadalmunkban az önigazgatás jelenti. 
a szocialista forradalom lényegét. E forradalmi folyamat egyfel ől a ka-
pitalista gazdálkodás intézményesített formáinak a lerombolását jelenti, 
másfelől ugyanakkor megköveteli a munkásosztály történelmi érdekei-
nek :megfelelő  intézményrendszer kiépítését. Az eddigi tapasztalatok azt 
bizonyítják, hogy igencsak könnyű  a kapitalista gazdasági rendszert fel-
számolni, ezzel szemben módfelett nehéz megszervezni az új intézmény-
rendszer kiépítésének átgondolt folyamatait, módfelett nehéz úgy meg-
szervezni, hogy ezek az intézmények egyfel ől összhangban legyenek a 
társadalmi valóságunk konkrét követelményeivel és szükségleteivel, más-
felől, hogy ne tévesszük szem el ől a munkásosztály történelmi érdekeit 
sem. Egyik vagy másik szempont figyelmen kívül hagyása könnyen a 
forradalmi lendület megtöréséhez, mi több: anarchiához vezetne, mely 
azután egyértelműen a reakció malmára hajtaná a vizet. 

Mindezek átgondolása oda vezetett, hogy immár evidenssé vált az 
időszerű-politikai problémák globális áttekintésének, felmérésének, érté-
kelésének, mi több: megoldásának az igénye is. Tartományunkban a szo-
cialista önizgatás fejlettségi szintje többé már nem teszi lehet ővé a bü-
rokratikus tekintélytiszteletet és a direktívák gyakorlatát. Az adott kö-
rülmények között a helyzet diagnózisának végs őkig kidolgozott megfo-
galmazása, az eszmeileg jól képzett emberek alkotóereje s a jól irányí-
tott akciók jelentik a szócialista önigazgatási viszonyok továbbfejl ődésé-
hez szükséges alapvet ő  feltételeket. 

E feltételeknek a felismeréséhez els őként azok az intézmények j u-
tottak el, melyekben marxista képzés folyt. Ezt bizonyítják a politoló-
giai kutatások is, melyek Vaj daság területén els őként a munkásegyete-
meken, majd az önigazgatók klubjaiban, az utóbbi id őben pedig a 
marxista központokban folytak. Itt azonban meg kell jegyezni: egészen 
a közelmúltig e talán kell ő  tudományossággal nem megalapozott vállal-
kozásoknak nem szenteltünk elegend ő  figyelmet, ebből eredően azután 
az eredmények sem voltak összhangban a befektetett er őfeszítésekkel. 
Nagy előrelépést jelent majd ezen a téren az az antológia, melyben az 
elért eredményeket fogják összegy űjteni, s amelyet a VKSZ KB készít 
elő  az újvidéki Stevan Doronjski Mara,isrba és Politikatudományi Ok-
tatási Központ számára, s amelyet els őként a VKSZ XVIII. választási 
értekezletének küldöttei vehetnek a kezükbe. 

Ha a Vaj daság Szocialista Autonóm Tartomány területén folyó po-
litológiai kutatások eddig elért eredményeit szeretnénk értékelni, azt 
kell mondanunk, hogy a vidékünkön folyó tudományos kutatómunkát 
még mindig az amat őrizmus jellemzi, azon kevés kivételt ől eltekintve, 
ahol a kiválóan képzett szakemberek lehet ővé tették amódszertanilag a 
legmesszebbmenőkig kidolgozott politológiai kutatások lebonyolítását. 
Ugyanakkor azt is meg kell látnunk, hogy még mindig nem létesült ter-
mékeny kapcsolat a kutatások eredményeként létrejött értékek éš a 
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konkrét politikai akciók között, vagy ha mégis, akkor az csak kivétel-
ként kezelhet ő . 

E fogyatékosságok számbavételekor önkéntelenül felvet ődik a kérdés: 
minek tudhatók be ezek a negatívumok? Mit kell !annak érdekében tenni, 
hogy a lehető  legrövidebb időn belül felszámoljuk őket? 

Az okokat egyfelől a tudományos kutatók felkészületlenségével is 
magyarázhatjuk, sokkal jelent ősebbek azonban azok a fogyatékosságok, 
'melyek a szervezett önigazgatói szocialista er ők felkészületlenségéb ől ered-
nek. Ezek az erők ugyanis a legtöbb esetben képtelenek mindennapi te-
vékenységükbe bekapcsolni és hasznosítani a politológiai kutatások ered-
ményeit. Ma még az egyes felmerült problémák megoldása legtöbbször 
bürokratikus úton történik, a tudományos megoldások rendszerint a hát-
térbe szorulnak. Ezzel magyarázható, hogy egyes politikai struktúrák sok 
esetben képtelenek magukat megvédeni a bürokratikus beavatkozásoktól, 
a bürokratikus erők hatásától. Az erő  fogalmát ez esetben nem empi-
rikusértelemben kell felfogni. Ugyanis minden politika, mely a felülr ől 
jött utasításokra építi akcióit (a bürokratikus rendszerekben ez logikus 
folyamat), ebb ől kapja értelmét, s háttérbe szorítja a tömegek kezdemé-
nyező  szándékát. Társadalmunkban — ezt be kell vallani — nem sike-
rült maradéktalanul kiirtani az etatista gyakorlatot, következésképpen neni 
sikerült kiküszöbölni e negatív folyamatokat sem. Csak a szocialista öni-
gazgatási viszonyok fejlesztése vezethet bennünket oda, hogy a polito-
lógiai kutatások eredményeinek segítségével egyszer leküzdjük ezeket a 
nehézségeket is. 

A felsorolt nehézségek és fogyatékosságok a tartományban folyó po-
litológiai kutatások alkalomszer űségével magyarázhatók, valamint azzal, 
hogy e kutatások a társadalmi-politikai életben mégmindig parciális 
helyet foglalnak el. A kutatások a legtöbb esetben sz űk területről, egy-
egy társadalmi-politikai közösség gyakorlatából veszik az adatokat. Eb-
ből következik, hogy a kutatások eredményei is csupán sz űk körben lesz-
nek alkalmazhatók, ennek következtében a politikai akciókra gyakorolt 
hatásuk is a legtöbb esetben elenyész ő  lesz. 

Mindezek után két kérdésre kell választ kapnunk: 1. Hogyan lehet 
a Vajdasági Szocialista Autonóm Tartomány területén olyan értelemben 
megújítani a politológiai kutatásokat, hogy az forradalmi újításokat 
eredményezzen a szocialista önigazgatás továbbfejlesztése szempontjá-
ból? 2. Hogyan lehet alkalmassá tenni a szocialista er őket arra, hogy 
kellő  mértékben felhasználják a politológiai kutatások eredményeit? 

Meggyőződésünk, hogy a politológiai kutatások magasabb szintre 
emeléséhez nem elegendő  a politológiai káderek számának és tudásuk .mi-
nőségének a növelése, fokozása. Hiszen a kvalitatív és a kvantitatív vál-
tozás is egyaránt az össztársadalmi viszonyok milyenségéb ől ered. A fej-
lődés meggyorsítása egyedül oly módon valósítható meg, ha a társada-
lom is megfogalmazza a politológiai kutatásokkal szembeni elvárásait 
és követelményeit. A társadalomnak tanújelét kell adnia, hogy immár 
nem elégszik meg a bürokratikus megoldásokkal, a süket és vak admi-
nisztratív intézkedésekkel, hanem megköveteli a szocialista önigazgatói 
erők akcióit. A kutatók tudományos képzettsége is attól függ, hogy mi-
lyen mértékben kapcsolódnak be a folyamatokba. Szellemi arculatu-
kat csak a gyakorlat formálhatja elfogadhatóvá. Az ilyen céllal indított 
politikai akció eredményeként létrejönnek majd a politológiai kutatások 
eredményei iránti igények is. S akkor egyszerre elhárulnak majd az aka-
dályok az önigazgatású szocializmus forradalmi folyamatainak a tarto-
mányunkban történő  kiteljesítése elől is. 

* A táblázatot — némi módosítással — dr. M. Pajvan čić  és dr. M. Stojanov Mogući pravci 
istraživačkog rada u oblasti prava, politologije i sociologije című  könyvéből (Újvidék, 1984) 
vettük át. 
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CSORBA ISTVÁN 

REFORMOKRÓL MÁSKÉPPEN 
A POLITIKAI RENDSZER BÍRÁZÓ ELEMZÉ,SÉRÖL 

Nagy általánosságban kétféle törekvés volt kitapintható a jugoszláv tár-
sadalomban az utóbbi négy évtized során: a demokrácia térhódításának 
jegyét magán viselő  erők birkóztak folyvást azokkal az irányzatokkal, 
amelyek örökösen az állam hatalmának a dominációját tartották a leg-
fontosabbnak a társadalmi-gazdasági és természetesen a m űvelődési élet 
minden területén. Kiütközött ez társadalmunk fejl ődésének mindegyik 
szakaszában, a válságos pillanatokban pedig szinte leplezetlen formában 
jelentkezett. Úgy fest ez voltaképpen, mint a „jó" és a „rossz" harca, 
amely természetesen váltakozó sikerrel folyik. 

Ez a mostani évek óta tartó társádalmi-gazdasági válság is nagyító-
üveg alá helyezi ezt a küzdelmet, s részleteit különösen akkor lehet jól 
megfigyelni, amikor kezdeményezés történik a krízisb ől való kilábalásra. 
Ilyen volt a gazdaságszilárdítási program meghozatala, újabban pedig a 
politikai rendszer bíráló elemzése. Az el őbbit mind ritkábban emlege-
tik, az utóbbit pedig dr. Mijat Šukovi ćnak, a szövetségi kormány alel-
nökének nézete szerint úgy kell kezelni, mint politikai dokumentumot, 
amely megannyi lehetőséget kínál •a  bajokból való kiútkereséshez. 

A különböző  fórumfok ülésein valóban alig lehet hallani a gazda-
ságszilárdítási (programról, jóllehet egy id őben senki sem hagyta el a 
szónoki emelvényt anélkül, hogy beszédében valamilyen formában ne 
érintette volna ezt a dokumentumot, illetve valamelyik célkit űzését. Ki-
ro Gligorov azonban úgy tetszik, nem tartozik azok közé, akik megfe-
ledkeztek róla. Nem is csoda, hiszen ő  is egyike azoknak, akik kidol-
gozták, végső  formába öntötték ezt a programot. Egy másik, egy koráb-
bi reformnak, az 1965-ben keltezettnek meg „atyja" volt, érthet ő  hát, 
hogy a reformtörekvések iránt nem közömbös. 

Szerinte a stabilizációs program bizonyos pontokon ütközik a po-
litikai rendszer bíráló elemzésével. Akik az utóbbit készítették, figyel-
men kívül hagyták, hogy a múlt nagyobb hibáinak egyike kétségtelenül 
a gazdaság „elpolitizálása". Más szóval, politikai eszközökkel folyt a 
gazdaság irányítása, háttérbe szorult mindaz, amit gazdasági törvény-
szerűségként szoktunk emlegetni. Ahelyett, hogy az elemzés készít ői ar-
ra támaszkodtak volna, amit a gazdaságszilárdítási program már tisz-
tázott a gazdasági rendszer tökéletesítésével, annak irányvételével kap-
csolatban, bizonyos kérdéseket -- a b ővített újratermelés problematiká-
ját, a bankrendszert, a tervezést és még néhányat — ismét bonckés alá 
vett, és végső  következtetéseiben másként ítélt meg, mint ahogy azt a 
gazdaságszilárdítási program lefektette. S az eltérés a kett ő  között egyál-
talán nem mondható árnyalatinak, ellenkez őleg nagyon is lényeges: a 
politikai eszközökkel történ ő  gazdaságirányítás jut táptalajhoz azokkal 
a megoldásokkal, amelyeket a bíráló elemzés szorgalmaz. 

Gligorov konkrét példákat is említ. 
A politikai rendszer bíráló elemzése szerint ugyanis, amennyiben a 

társult munkaszervezetek nem társítják ésszer űen munkájukat és esz-
közeiket, a társadalmi önigazgatási ügyészség beavatkozhat, illetve eljá-
rást indíthat az ilyen munkaszervezetek ellen. Kiro Gligorov ezzel kap-
csolatban megjegyzi: „Az eddigi gyakorlat folyamán félreérthetetlenül 
beigazolódott, hogy ha a munka- és eszköztársításnak nem gazdasági ér-
dekeltség a mozgató rugója, nem születettolyan társadalmi önigazga-
tási ügyész, aki a munkaszervezeteket rákényszeríthetné a társadalmi 
eszközök ésszerű  felhasználására." Vagy egy másik példa: a bankok 
a politikai rendszer bíráló elemzése szerint továbbra is csupán szolgál-
tatást végeznek a gazdaságnak ahelyett, hogy önálló gazdasági intézmény-
nyé válnának, olyanná, amely felelni képes és köteles is saját munká- 
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jáért. A bankokkal kapcsolatos álláspontot azért is érdemes külön meg-
említeni, mert nemcsak a stabilizációs program koncepciójával ütkö-
z*, de ellentétben áll a bankokról szóló nemrégen napvilágot látott 
szövetségi törvénnyel is. 

Nem soroljuk fel mindazokat a példákat, amelyeket Gligorov em-
lít, a társult munka szervez ődésére vonatkozó mozzanatra azonban ki-
térünk. Röviden: amennyiben több társultmunka-alapszervezetben refe-
rendumot írnak ki társulás céljából, s valamelyik •tmasz-ban a dol-
gozók többsége a társulás ellen foglal állást, .beindítják a ,,.nyomás 
mechanizmusát". Ez pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy el őször a köz-
ségi képviselő-testület társult munka tanácsa foglal állást a kérdésben, 
s ha az sem jár eredménnyel, akkor a .szakszervezet veszi kezébe az 
ügyet, és így tovább. Vagyis: politikai eszközökkel születik végs ő  dön-
tés kimondottan gazdasági kérdésben. 

Sajátos módon kapcsolódik Gligorov logikájához Bogomir Kova č  
ljubljanai egyetemi tanár. Szerinte nem a politikai rendszer bíráló elem-
zéséből ered majd a politika dominációja a gazdaság fölött. Ez jóval 
korábbi jelenség: a XX. század szocializmusának alapvet ő  történelmi 
logikája, hogy a politika fölébe n ő  .a gazdaságnak. Megjelenési formája 
jól ismert: a politikai struktúra etatista-adminisztratív úton veszi át a 
gazdasági funkció valamennyi formáját: a szervezést, az irányítást, a 
motiváció meghatározását, a káderpolitikát, és így tovább. A szocialista 
forradalom gy őzelme egyúttal a politika dominációját is jelenti a gaz-
daság etatizációjával, amelyr ől azonban csakhamar kiderül, hogy nem 
eléggé hatékony megoldás. Ennek felismeréséb ől fakad a gazdasági re-
form gondolata, amely nem más, mint hogy a szocialista társadalom 
gazdasága „felveszi" az árutermelés követelményeit és általában a gaz-
dasági törvényszerűségeket. Amint azonban ezek a törvényszer űségek kez-
denek hatni, rögtön bekövetkezik a politikai intervenció, amely vissza-
állítja a központosított gazdaságirányítás játékszabályait. Ezzel magya-
rázható, hogy a szocialista társadalmakban egyetlen gazdasági reform 
sem hozta meg .a várt eredményt. 

Mégis felmerül a kérdés: miért nem járhatnak eredménnyel ezek 
a gazdasági reformok? 

Kovač  professzor szerint ez a jelenség a társadalmi er ő  átcsopor-
tosításával magyarázható. Az árutermelés csoportosítja át az er őket, még-
pedig a technostruktúra (nálunk az önigazgatók is ide sorolhatók) javá-
ra, illetve a politokrácia rovására. Roppant fontos körülmény, és jellem-
ző  is egyben, hogy a gazdasági reform értelmi szerz ője minden esetben 
a polito.krácia, amely vezetési módszerével okozója, el őidézője a gazda-
sági válságnak. Az történik voltaképpen, hogy ha a gazdaság szekere 
kátyúba kerül, ezzel párhuzamosan gyengül az ország politikai stabili-
tása, ezért van hát szükség reformra, amellyel létjogosultságot nyerne 
az árutermelés, de mivel ezzel a fent említett módon veszélybe kerül-
ne a politokrácia hatalma, az utóbbi gátat vet a maga kezdeményezte 
reform kibontakozásának. S ezzel a kör bezárul. 

És most térjünk vissza témánkhoz, a politikai rendszer elemzésé-
hez. A ljubljanai professzor mindenekel őtt leszögezi, hogy a gazdaság-
szilárdítási program készít ői reálisan ítélték meg a társadalmunkban 
mindjobban megmutatkozó bajokat, s abból ítélve, hogy milyen gyógy-
módot javasoltak, kiderül, a nehézségek eredetével is tisztában vannak. 
Azt javasolják ugyanis, hogy az árutermelésre és a gazdasági törvény-
szerűségekre épüljön gazdasági rendszerünk. Megemlítik továbbá mint 
fontos gazdaságpolitikai elvet a munkaszervezetek önállóságát, de ezt 
kevésbé hangsúlyozzák, mint az el őbbi kettőt. A bíráló elemzés Kovač  
professzor szerint más utat választott, vagyis nem a stabilizációs prog-
ramot határozta meg kiindulópontként. Ahelyett a hetvenes években lét-
rehozott gazdasági rendszert veszi alapul, s szégyenl ősen, hogy semmi 
ne változzon, „változtatja" a politikai (rendszert. Ergo: a két reformkon-
cepció kizárja egymást. 

Az egyetlen kérdés, amely mindahány felismerés és megállapítás 
után örökösen visszatérő, csak ez lehet: hol tartunk most, és milyen 
megoldási lehetőségek kínálkoznak? 
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Bogomir Kovač  szerint az önmagától adódó kérdésre csak úgy vá-
laszolhatunk, ha figyelembe vesszük mindazon mozgásokat, amelyek a 
szocialista társadalmakban észlelhet ők. Igy sem könnyű  persze jósla-
tokba bocsátkozni, most mégis vállalni kell az ezzel járó kockázatot. Nos, 
ő  háromféle variációt említ, nem szólva arról, hagy melyiknek van na-
gyobb esélye. Megtörténhet, mondja, hogy a most már mindjobban meg-
mutatkozó válság oly nagy mértékben kiéleződik, hogy a gazdasági vi-
szonyok felett az etatizáció és a .militarizáció lesz majd úrrá. A másik 
kifejlési lehetőség a pártot állítaná nagy feladat elé; a pártot, amely a 
reformnak nemcsak megrendelője, hanem hordozója is kellene hogy le-
gyen. Annak viszont az az előfeltétele, hogy ez a politikai er ő  valóban mo-
aern politikai szubjektummá váljon; pozitív társadalomformáló hatá-
sa azonban csak abban az esetben juthatna kifejezésre, ha az államappa-
rátus is a követelményeknek megtelel ően modernizálódna. És végül, a 
harmadik megoldási forma Kovač  szerint a megalapozott, semmilyen 
tekintetben sem elhamarkodott, de mégis határozott, célratör ő  gazda-
sági reform lehetne. Ez gyakorlatilag az árutermelés és az önigazgatók 
(ide értve a technostruktúrát is), egyszóval a gazdaság önszervez ődése 
felé való fordulást jelentené. Ezt az utóbbit a gazdaságszilárdítási prog-
ram életre hívásával lehetne valóra váltani. 

A professzor végezetül a maga módján foglal állást, tesz hitet az 
önigazgatás mellett: „Úgy vélem, hogy az önigazgatású Jugoszlávia négy 
évtizedes fejlődésének eredményéképpen most már végképp bizalommal 
kell viseltetnünk az önigazgatók iránt. Azt kell most tennünk, amit ed-
dig elmulasztottunk; negyven esztend őn át ugyanis az állam kényszeré-
vel próbáltuk létrehozni az önigazgatási viszonyokat. Úgy tetszik, félünk 
az önigazgatóktól és érdekeiktől. Az árutermelést is így próbáltuk meg-
honosítani: mindig »felülről«, soha nem az önigazgatás lendületével, amely-
lyel felszabadulhatna a tömegek kezdeményez ő  ereje." 

Emlékeztessünk végezetül dr. Mijat Šukovi ć  írásunk elején említett 
megállapítására, hogy a politikai rendszer bíráló elemzését úgy kell ke-
zelni, mint politikai dokumentumot, amely megannyi lehet őséget kínál 
a bajokból való kiútkereséshez. Ez a cél vezérelt bennünket is, amikor 
úgy döntöttünk, hogy a politikai rendszer elemzéséről folytatott, évekig 
tartó vita összefoglalása helyett ezúttal részben Kiro Gligorov, f őleg pe-
dig Bogomir Kovač  újszerű  okfejtését tárjuk az olvasó elé. 

257 



Fiatal alkotók műveib ől 

MAJOROS SÁNDOR 

CIKLÁMENPARÁZS 

Fönt ücsörgök a létra tetején. A szárak pontosan a lábaim között fut-
nak össze egy láthatatlan tükörlapféleségbe, amely azért láthatatlan, 
mért nem létezik sehol másutt, csupán a képzeletemben. De a korong-
meszelő, itt a markomban, már annál valószer űbb. Súlyos, iszamlós, 
mint az ázott ló sörénye. Nem hagy id őt töprenkedni sem; mert állan-
dóan birkózni kell vele, fura, kitekert mozdulatokkal, melyek során 
gémberfattyak telepednek az ujjperecek közé, a csukló pedig merev-
ségtől lesz vásott. Még szerencse, hogy alattam, madzagra er ősített mű-
anyag vödör himbálózik, ahová, ha kedvem tartja, bármikor beletusz-
kolhatom borzas fej ű  ellenfelemet. Tudom, a fal túloldalán Anya ébe-
ren figyeli minden szusszanásomat, ilyenkor mégis összeölelkezem az 
ernyedtséggel, és kicsit el őrehajolva .a tornacip őmet vizsgálgatom. 

A két felső , csámpásra taposott csudalény ragaszkodása mindig 
jóleső  zsibolygást éleszt bensőmben. Zokszó nélkül tűrték hosszú éve-
ken át, hogy kosár- meg teniszlabdák után nyargalásszak bennük, s 
nem riadtak meg akkor sem, ha 'pöttyös b őrfocik taszigálására kész-
tettem őket. Lám: most is gubbasztanak pár létrafokkal alább; szem-
látomást fittyet hányva a vékony léc szakadást, talpleválást ingerl ő  szál-
káira. Bizony büszke lehet az, kinek ilyen lábbelevaló topánkái lehetnek! 

De miket is beszélek! Topánkái?! Hiszen mindez egyes-egyedül csak 
a jobblábasra vonatkozik! Gumitalpa maga a tökély; szinte beletapad 
a !fűbe, még akkor is, ha ránchúzó harmat fénylik a szálakon.. ;Er ős, 
biztonságos, nyugodtan támaszkodhatom rá. Csakhogy mellette mindíg 
ott kalimpál ügyefogyott ikertestvére is! Ez bezzeg maga a testet öl-
tött sikertelenség. Még jóformán le sem vetkezte átható festékszagát, 
orra máris kipállott, s rögtön az els ő  nekirugaszkodáskor akkorát nyek-
kent, hogy lehetetlen volt nem észrevenni: vás.zonpörcnijei hamarosan 
szánalmas villámzárutánzatokká fognak tárulkozni. Be is hajítottam vol-
na az első  .szemeteskosárba, ha nem veszem észre, mennyire ragaszko-
dik hozzá kedvelt jobblábaso:m. Az első  naptól kezdve egyengette bi-
csaklásait, sorra megszelídítette neki a pörg ő  lasztikat, vagyis ponto-
san úgy viselkedett, mint azt egy igazi testvért ől elvárná az ember. 

Marcival vagyunk hasonlóképpen. Lám: ő  most a fürdőszobában 
durmol, s én közben dolgozom helyette i.s. Ez persze csak azért lehetsé-
ges, mert Anya betegen ,fekszik odaát a kis szobában. Másképpen már 
rekedtre ordította volna magát, hogy: „Kifelé abból a kádból, te lusta 
disznó, te! Hogy a nyavalya rohassza el a térdedet!" Anya ugyanis nem 
érti meg Marci bonyolult lelkivilágát. Egyáltalán: ebben a házban raj-
taun kívül senki sem érti meg őt. Fogalmuk sincs, mekkora zűrzavar 
tombol most a bátyám fejében, mivel két nőt is passzolt neki a sors, 
egyszerre! Két igazi cukibabát! Nem csoda, hogy szegény Marci bátyám 
már-már begolyózik közöttük. Napról napra vékonyabbak a fülei, és 
hajnalonként — mikor hazavánszorog — olyan sápadt, akár a holdvi-
lág. Nem lehet hasznát venni sem, csak alszik egész délel ő tt, mint aki 
mákonylevet ivott. Ez még nem lenne baj, de most éppen fejtet őn áll 
az egész lakás. A folyosón kizárólag oldalazva lehet közlekedni, a nap-
pali közepén hatalmas  szekrény-ágy tolulás, mindenütt székek, nacht-
kasztlik, dobozok csúcsosodnak. Joggal kiáltozott Anya, hogy: „Meghá- 
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borodok!", mikor a mentők visszahozták ebbe a soha nem tapasztalt 
ribillióba, a gipszelő  fehér keramitfalai közük, Apa nagyon hiányzik 
mostan, de hát nincs mit tenni: bevonult letölteni azt a két hetet, amit 
könnyű  testi sértésért kapott, miután a vasútállomáson fölpofozott egy 
Jahairás,z nevű  fi-okot. Egyedül Mari segíthetne még, de őt is jobbnak 
láttam elzavarni a környékr ől, mert kiborította a ifestékesbödönt. 

Eh, már megint gondolkodom! Pedig elhatároztam, hogy egy ideig 
mást sem fogok csinálni, csak szuggerálom önmagam. Erre az öntér-
képezésre azért van szükség, mert mióta fölkapaszkodtam ide a létra 
csúcsára, furcsa elváltozásokat észlelek ruházatomon. Alig körömnyi, de 
szaporaságukban igen nyugtalanító fehér pacnik ezek, s már nadrágo-
mon is áttéteket képeztek. Vajon miféle nyavalya lehet? Akaratos, ko-
rongszerű  terjengés, s mintha mélyen a cérnák közé csorgatta volna 
gyökereit. Az ördögbe! Csak nem haldoklik a nadrágom?! Nem, ez kép-
telenség! Egy nadrág akkor pusztul el, ha lerogy a földre, anélkül, 
hogy előzőleg letolná magáról az ember. Ez a váltig emlegetett nadrág-
vég, aminék következményeként bermuda vagy rosszabb esetben sort 
lesz a hajdan volt büszke pantallóból. Bizony szívszorongató látvány 
az így megkurtított kétcsöv ű ; főként mert rendszerint szomorú, szürke 
ülep is csatlakozik hozzá, de az enyémnek szerencsére nem ilyen vég 
dukál: Apa disznóbőr nadrágszíja egyelőre biztosan tartja benne a lelket. 

Az, hogy kérdezés nélkül vettem magamhoz, jelen esetben semmit 
sem számít. Apának hat hétig úgysem lesz szüksége rá. Merthogy hat 
hetet kapott azért az incidensért, amit így mesélt el annak idejen: „A 
sapkámat akartam megigazítani, de el őbb ki kellett hogy szabadítsam 
a kabátom zsebébe szorult tenyeremet. Cibáltam, ráncigáltam, észre sem 
vettem, hogy közben egy hapsi egyenesen belebámul a képembe. Végül 
földühödtem, és hatalmas lendületet véve leszakítottam a zsebet. A fel-
szabadultan fickándozó tenyerem pedig lekent egy macsalit az ipsének. 
Biz' isten, én voltam a legjobban meglepve." 

No de két hónap nem a világ, Apa ült már máskor is; meg sem 
fog kottyanni neki. Csak ez a fránya meszelés! Ez jött rosszkor! Persze 
jól tudom, hogy semmiképpen sem halaszthattuk tovább. A hólé egész 
télen csordogált be a padlásra, és a tócsa lassanként átszivárgott a pla-
fonon. Először sötét foltotmázolt a nappali sarkába, de aztán nekibá-
torodott, és mindenütt fölpúpozta a tapétát. Penészvirágait a szekré-
nyek mögé rejtette, így éjszakánként krákogtunk, fiullákoltunk, s azt 
hittük, a kéményhuzat miatt. Végül Anya észrevette az apró, sárgás-
zöld bolyhokat, és azonnal kijelentette: „Nincs mese, át kell meszelnünk 
az egész lakást." Ám miel őtt még hozzákezdhettünk volna, Apa meg-
kapta az idézést, és vonatra szállt, hogy letöltse a hat hónapot. 

De • hát semmi 'szükség erre emlékezni. Most az. a gondom, hogy 
számba vegyem állapotomat: trikóm elszakadt, fejemen újságpapírbál 
hajtogatott csákó díszeleg, és a korongmeszel őt markolom, amivel időn-
ként rásózok egyet a falra. Mindig ugyanarra a helyre, hogy Anya jól 
hallhassa: igenis meszelek, és remekül halad a munka! Az is el őfordul 
néha, hogy megbillentem kicsit a létra szárát, mert a létrakoppintás is 
a meszeléshez tartozik. Ilyenkor furcsa kis varimbolók szökkelnek elrí 
a műanyag vödörből. Fehér hártyalények ezek, s miután szétterültek a 
parketten, jókora am őbák lesznek belőlük. Fülemben ezalatt végig Anya 
szavai esengnek: „Emberszámba kell hogy vegyelek, kisfiam. Látod: apád 
elment, ez a hochstapler Marci bátyád meg csak aludni jár haza. Ő rá nem 
számíthatunk." Anya nem is sejtette, hogy Marci nappal a filmgyárban 
statisztál (szálfatermetével a kid őlő  fenyők zuhanását utánozza), éj-
jelente meg a nőjei után kujtorog. Ekkoriban hallottam t őle, hogy: 
„Mindegy, ;mivel foglalkozik az ember, úgyis csak egy születési és el-
halálozási bizonyítvány közé illesztett igazolványszám marad." Szó ami 
szó, ez megborzongatott. Többször is visszagondoltam rá: vajon ki a 
hatos, a nyolcas, a négyes? Mert így képzeltem el: számtípusok vagyunk, 
dölyfös hatosok, kiismerhetetlen nyolcasok, és örökké ingadozó négye-
sek. .Csak a kiváltságosak érdemelhetik ki a nulla önnön magába zárt 
görbeségét, ami egyenlő  a végtelennel, vagyis a korlátlan hatalommal. 
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Aki nulla lehetett Marci számokkal határolt világegyetemén, annak nem 
kellett egy hatos befejezetlenségével rettegnie a teremtés folytatášát. 

Ep;pen ezen elmélkedtem,mikor a ruhásszekrény rád őlt Anyára. 
Bent jajgatott a fal meg a bútordarab közötti keskeny résben, mialatt 
én lélekszakadva rohantam át Kovácsékhoz. Kovács bácsiról tudtam,, 
hogy hatóságilag tilos tíz kilónál nehezebb súlyt fölemelnie, ám mégis 
átjött, s hogy a csoda teljes legyen: ő , akiről köztudott volt, hogy ak-
kora pléhpofa, hogy csak konzervnyitóval képes mosolyogni, most szé-
les vigyorra fákadt. Nyomban letelepedett az egyik fotelba és onnét osz-
togatta utasításait. Közben megitta Apa maradék tekiláját, meg azt a 
konyakot, amit Marci el őtte való reggel hozott haza a Mignonból. Anya 
végül mégis kikászálódott a fogságból, de nem bírt lábra állni. Sírt-
rítt, hogy ezek után ki fogja befejezni a meszelést. 

A meszelés, a meszelés! Mindig ide lyukadok ki! Apának bezzeg 
könnyű : két évig heverészhet a priccsén; nem háborgatja senki sem. 
(Ennyit kapott, hogy azt a Jaharász nev ű  fickót megszurkálta a vasútál-
lomáson. „Bicskám hegyével a körmömet piszkáltam éppen — mesélte 
a bíróság előtt —, mikor nekem szaladt az ipse. Hát tehetek én arról, 
tisztelt bíróság, hogy megkarcoltam kicsit az oldalát? ...") 

A legrosszabb mégis a virágcserepek átrakása volt. A nappali egyik 
sarkába halmoztuk valamennyit;most is itt zöldellnek, mint egy dzsun-
gelből lekanyarított darabka. Pontosan a hátam mögött vannak, látni 
sem fogom, ha el ősettenkedik közülük egy ősgyík vagy tűzköpő  kamé-
leon. „De hiszen ilyen nincs is!" — mondaná Mari, mert ő  imádja eze-
ket a zöld monstrumokat. Emellett meg egész otthonosan mozog ebben 
a virágkertben. Porolgatja, törli a leveleket nyakra-f őre, s a locsolásról 
sem feledkezik el soha. Azok persze úgy hajlonganak feléje, mintha kö-
szönnének neki. Pfuj! Alakoskodó, undok ciklámenek; tertyedt, magate-
hetetlen fivlodendronok! Nem is csoda, hogy tornacip őim mélyen meg-
vetik őket. 

De Anya nem tűrt ellentmondást: meg kellett ragadnom kelyheiket, 
s bár gyomrom émelygett átható illatuktól, cipekedtem velük, míg csak 
a balog tornacipőm meg nem elégelte az egészet. Orrát benyomta a 
szőnyeg alá, és nagy szerepet játszott abban, hogy a cserép végül is ri-
pityára .ment a szoba küszöbén. Még jóformán le sem csillapodott a 
göröngyök riadt pattogása, Anya máris nekem rontott: „Atyaisten! A 
legszebb ciklámenem!" — sikoltotta, és el őkapva valahonnét Apa disznó-
bőr nadrágszíját, iszonyút csapott rajtam. Mintha parázs hullott volna 
a hátamra, de nem szóltam. Marival összekapartuk a földet, mialatt 
Anya így zsörtölődött: „Apádat elvitték Požarevacra, a hochstapler bá-
tyád is csak aludni jár haza, te meg alávaló gazember vagy, i:iam, 
mégis emberszámba kell hogy vegyelek, mert nincsen más, aki segít-
hetne a meszelésben." Azért beszélt így, mert nem tudhatta, hagy Mar-
ci ?fát 'vág a tüzelőtelepen, napi kétezerért (a n ők minden Nagyonátf 
fölemésztették), mint ahogy azt sem sejthette, hogy Apa végül hat évet 
kapott !másodfokon, mert rábizonyították a vasútállomáson történt gyil-
kosságot. „Rám támadt! Kiverte kezemb ől a burekomat! Egy üres vod-
kásüveg volt nála, azt is rám emelte! Mit tehettem mást: kirántottam 
a kiskésemet, és védekezésül magam elé tartottam ..." — sírt a f őtár-
gyaláson.) De ami a legfontosabb: eszébe sem jutott, hogy er ősebb le-
hetek az én tunya Marci bátyámnál. Gyakorta vívtunk heves, sörre me-
nő  kartusákat, s mivel ő  Zsuzsit meg Mónikát ölelgette, mialatt én a 
káposztásdézsáról elcsent nehezékkel gyakorlatoztam, nem emlékszem, 
hogy valaha is leszorított volna. 

Igen, Anya nem tudta ezt, ezért egyedül bújt be a szekrény mö-
gé, úgy próbálta feszegetni. Ekkor billentettem rá. Hallottam a roppa-
nást is, de az egész nem volt több annál a jól ismert percenésnél, mint 
amilyet a libatoll hallat, ha derékba tbörilk. 

Kovács bácsi a jajgatásra jött át. Apa legbecsültebb élckomája 
volt, együtt ittak minden szombaton a Kék Pelikánban. Higgadtan föl-
mérte a helyzetet, aztán kihívta a ment őket. Közben leemeltük Anyá- 
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ről a szekrényt, és hogy csillapítsuk ijedtségét, alaposan leitattuk pá-
linkával. Korholtak is bennünket a ment ők emiatt, de azért elvitték 
Anyát, hogy gipszkötést rakjanak a lábára. Kés ő  délután hozták vissza. 
Anya sírt, és folyton azt kántálta, hogy: „Ki fogja most rendbe tenni 
a lakást?" Az egyik mentő  vigasztalásképpen megjegyezte: „Hát majd a 
gyerekei, asszonyság! Lám, ez is mekkora már. Meg se kottyan majd 
neki 'iaz a kis meszelés. Ugye fiú?" Meglep ődtem kicsit, de rögtön rá-
vágtam: „Hát persze! Majd mi Marcival befejezzük, Anya mérget ve-
het rá!" Anya tovább sopánkodott a hordágyon: „Ugyan,, doktor úr! 
Nem elég, hogy nem mond igazat ez a gyerek, még hazudik is." Mindez 
a .'kis .szobában történt, mert Anyát oda fektették le. Egy id ő  'múltán 
előkerült Mari is, de nyomban elkezdett b őgni, ki kellett zavarnom. 
Marcira nem számíthattam, mert tudtam, hogy a k őfejtőben vállalt al-
kalmi munkát. Sok pénze úszott mozijegyekben meg a Mignon pincér• 
nőinek bukszáiban. 

Anya behívott aztán, és meghagyta, fülelni fog, miképpen haladok 
a munkával. Elmagyarázta, hogyan szedhetem le a használt tapétát, és 
milyen arányban kell hígítanom a falfestéket, hogy ne pörögjön le, ha 
megszáradt. Bólogattam minden szavára, ákár a Nátán szamara, de 
mikor kiléptem a szobából, mindent elfelejtettem. Marci éppen akkor 
ia;,pakodott be a fürdőszobába. Hallani sem akart a meszelésr ől, ső t 
öklét rázva fenyegetett, hogy ibever.i az orrom, ha beárulom Anyának. 
Kioldalogtam hát a :nappaliba, és Apára gondoltam, akinek tizenkét 
évig nem lesz gondja lakásrendezésre, mert ennyit kell lehúznia a sit-
ten, avégett, hogy a vasútállomás mellékhelyiségében leszúrt egy pasast, 
és elvette pénztárcáját. Nadrágszíja ott hevert még a parketten, ahová 
Anya ejtette, miután végigvágott vele rajtam. Fölvettem, kifúrtam a 
közepén, és a derekamra csatoltam. A pamacsolást csak Anya türelmet-
len kopogtatására kezdtem el. De most csökönyösen ölelkezem az er-
nyedtséggel, mielőtt nekivágnék a hosszú útnak. 

A ciklámendzsungel ott terpeszkedik a sarokban. „Próba lesz ez, 
hogy nulla vagyok-e, vagy csak egy dagi hármas, mint az utcákon futká-
rozó emberkukacok" — mormogom, és lekászálódok a létráról. Óvatosan 
mozgok, 'mert a legkisebb ropogás is átsz űrődhet a falon. Aztán kipró-
bálom tornacipőim rugalmasságát, .s úgy sétálok bele a ciklámenfák er-
dejébe. Kis vörös szirmok sercegnek gumitalpaim alatt, de csak pilla-
natig tart az ellenkezésük, az ágak máris összezárulnak mögöttem. Le-
csüngő  liánokra lelek, térdmagasságban hajladozó páfránysz őnyegre, bel-
jebb és beljebb tolakszom a kiismerhetetlen szövevénybe, s már tudom: 
parázs izzik a mélyiben; parázs, amivel lángba boríthatom ezt a lakást, 
vagy ha akarom, az egész világot is! 

VARGA SZILVESZTER 	 BATA JÁNOS 

SZÓISZAP 

minden elfelejtett szó helyett 
kettőt jegyzek meg, lecsapódik 
amit a burnusz alá rejteni tudok: 
cókmókjával az esti ébredés terhe, 
a határértékek ezópusi meséi, 
a gamma-sugarak garnitúrája, 
a tudat gravitáció ján túl 
él bennem a szóiszap. 

GRAMMATICA 
SIMPLITIA 

én téged 
te őt 
ő  téged 
ki engem 
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SZABÓ CIBOLYA TERÉZ 

AZ UTOLSÓ SZÁZ PERC 

Alig kezdett virradni, amikor Anna reggeli kávéját itta. Pongyolában 
ült a széken és szürcsölgette a kellemes illatú, forró italt. 

A szekrény egyik fiókjából előveszi egyik táskáját. Egy dobozkát 
emel ki belőle, amelyet azonnal felbont. Egy szál cigarettát vesz ki be-
lőle. Az öngyújtó lángjánál mélyet szippant a dohányrudacskából. Majd 
még egyet, még egyet... 

Kiissza kávéját. Megengedi a vízcsapot, elmossa a kiürült csészét. 
Visszateszi a vizeskancsó mellé. Átmegy a hálószobába. Fölhúzza a re-
dőnyt. Kinyitja a lakkozott szekrényajtót, kiválaszt egy szoknyát, hozzá 
egy fekete blúzt. Átöltözik. 

A folyosóról a fürdőszoba felét tart. Megfésüli haját, igazgatja, majd 
felcsatozza. Előveszi a púderestégelyt és kevés púdert ken szét az ar-
cán. Benéz a tükörbe. A festéket egyenletesen szétkeni arcán, annak 
minden pórusába egyformán juttat. Lemossa a maszkot és megtörli arcát. 

Megszólal a csengő . Hosszú berregés. Az ajtóhoz megy. A kulcsot 
leemeli Ki  helyéről, a zárba illeszti, kettőt fordít rajta, ajtót nyit. Az 
ajtó előtt a postás áll, kezében az újsággal. Átveszi a napilapot, közben 
megköszöni. A postás elköszön, sarkon fordul, és távozik. Anna sokáig 
néz utána. Lemegy a lépcsőkön, kilép az utcára, a kaput becsapja maga 
mögött, és gyors léptekkel haladva elt űnik a szem látóhatárából. 

Amikor becsukja az ajtót, ismét fordít egyet a kulcson. Papucsá-
ba lép, és a konyhába megy. Belelapoz az újságba. 

,,....A második világháború után egész új formában és új tarta-
lommal vetődött föl a leszerelés kérdése. Ehhez mindenképpen hozzá-
járul a Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombomba, hiszen az új 
fegyverrel az emberiség jöv ője vált kérdésessé. Az akkor létrejött Egye-
sült Nemzetek Szervezete a nemzetközi béke és biztonság fenntartását 
nyilvánította legfőbb céljának. A Biztonsági Tanács és az ENSZ Köz-
gyűlése külön felelősséget kapott a leszerelés kérdésében. Az ENSZ 
legelső  határozata is a leszerelésre vonatkozott. Ekkor alakult meg az 
atomerő-bizottság, amelybe a Biztonsági Tanács valamennyi tagja beke-
rült és azt kapta feladatul, hogy tervet dolgozzon ki az atommer ő ,  ellenőr-
zésére, az atomfegyver és minden más tömegpusztító fegyver megsem-
misítésére ..." 

A hűtőszekrényhez megy. Vaj, sajt és már néhány nappal ezel őtt 
megaludt tej van benne. Kezébe veszi a sajtdarabot, az asztalhoz viszi, 
egy szalvétára helyezi. Kenyeret keres. Meglel két darabkát, amelyek egy 
szalvéta alatt száradtak, lehet, hogy már egy hét óta. De Annát ez 
nem zavarja. Vékony szeletkéket vág a vajból, szétkeni -a száraz kenyér-
szelet felületén. A kés hegyén maradt vajdarabokat szalvétára törli. A 
megtisztított kést az asztalfiók megfelelő  reteszébe teszi. Falatozni kezd, 
de a kenyeret nem lehet harapni, csak törni, nyállal fölpuhítani, é!s 
ezután lenyelni. 

Csak az egyik darab kenyeret fogyasztotta el. A vajat visszaviszi 
a hűtőszekrénybe. Néhány ruha van az ágyon, ezeket összegöngyölíti, 
s a fürdőszobába viszi. A kádba vizet enged. Mosóport szór bele, a víz 
habzóvá válik. Egymás után rakja a ruhákat a g őzölgő  vízbe, és egyen-
ként meglocsolgatja őket, hogy puhábbak legyenek. El őveszi a vasaló- 

Kitisztázza a ruhákat. Egy nagy edénybe rakja a kimosott, kitisz-
tázott blúzokat, szoknyákat, és az udvarra megy velük. A kifeszített kö-
télre teszi őket. Csiptetővel rögzíti a szárítandó holmikat. Karóval tá-
masztja alá a kötelet, úgy, hogy a közepét kissé felemeli, és ekkor he-
lyezi alá a rudat. 

Végignéz a kiteregetett ruhákon. Ellen őrzi a szárítókötél biztonsá-
gát. Tekintete elégedetten siklik végig munkájának eredményén. Az egyik 
rózsafáról három szál rózsát tép le és az ajtó felé megy. 

A vázából kiveszi a már hervadó virágot. Kiönti a vizet és frisset 
tölt bele. Beleállítja a frissen szedett három szál piros rózsát. Törl ő- 
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ronggyal felitatja a néhány csep kiloccsant vizet, szárazra törölve az 
asztallapot. 

A már fonnyadt virágszálakkal a kezében a szemeteskann.ához megy. 
Felemeli a födelét és beledobja a csokorra való virágot. Régi ruhada-
rabbal a küszöb előtt heverő  lábbeliket törölgeti. Majd kifényesíti, vé-
gül egymás mellé sorakoztatja őket. 

Kinyitja a szekrényajtót. Egy halom vasalatlan holmit vesz ki, kar-
jára rakja, majd a székre hajigálja. Amikor mind egy helyen van, egyen-
ként meglocsolgatja őket, hogy puhábbak legyenek. Előveszi vasaló-
asztalt, megkeresi a vasalót. Amíg a vasaló tel nem felegszik, rágyújt 
egy cigarettára. 

Amint Ikiviasial agy ruhát, vállfára teszi, ellen őrzi munkáját, és át-
megy vele a szobába. Ott besorakoztatja a vasalt holmik közé. Vissza-
megy és kezébe veszi a következ ő  vasalnivalót .. . 

A ruhákkal végzett. Még néhány zsebkend ő , konyharuha, szalvéta 
maradt hátra. Ezek már gyorsan készen lesznek — gondolja. Órájára 
pillant. Elnyomja a még ég ő  cigarettát. 

A konnektorból kihúzza a vasaló zsinórját. Összecsukja a vasaló-
asztalt. A fal mellé állítja. Leül a székre. Megigazítja az asztalterít ő  re-
dőit. Előveszi kézimunkás ládikóját. Kiveszi belőle befejezetlen gobelin-
jét. Cérnát fűz a tűbe. A cérna végén csomót köt. Öltögetni kezd. 

Kézmozgása egyre lassul. Majd megáll. Kezében a t űt fogja. A t űt 
beleszúrja a kézimunka anyagába. Szeméb ől kibuggyan egy könnycsepp, 
majd még egy ... 

A falba fogódzkodva a .szobába. támolyog. Az órában „kinyílik a ka-
kukk fészke". A madárka nyolcat kakukkol. 

Előszedi aszpirinjeit. Kezébe veszi a poharat. A fürd őszobában víz-
zel tölti meg. Lassú, kimért léptekkel visszasétál, kezében a pohár vízzel. 

Egy aszpirin, egy korty víz, egy aszpirin, egy korty víz ... 

LADÁNYI ISTVÁN 

ELÉGEDETT KESERGŐ  

ŐSZ csőszök b ősz 
csörtetése 
elégedett kesergő  úgymond 
józsef attila éhezett 
rendbe mímelem magam 
s hiszem hogy a 
tornyok s lornyonok 
nemcsak kornyomok 
s csontok csörgése 
csilingelő  csoda 
tudom a szerelem diagnózisát 

megtanultam nemét okát fokát 
látom ha rímem pászoz 
finom fülekben 
ez nemesen rezeg 

szavakat (f) űzve koptatom szemem 
vélve erre rímet a gy őzelem 

korosodom e szoros porosodásban 
játékom e tájékon 
ennyi 

GRACA FERENC 

SZALMASZÁL UTÁN KUTATVA 

Szalmaszál után kutatva 
láttam fekete vizet a kutakban. 
Lásd, mily szomorú a szemem. 
Légy szalmaszál, gyere velem! 

Sötét van, félek egyedül, 
amott két fa egymással elvegyül. 
Lásd, nincsen glória a fejemen. 
Légy szalmaszál, kérlek, gyere velem. 

Hallgasd, üvolt az ég, 
értünk kiabál. 
Gyere velem, legyünk 
egymásnak szalmaszál. 

263 



NAGY A. ÁRPÁD 

JÓ ÉJSZAKÁT! 

Az 'ajtó előtt állsz, kezed a zsebedben matat, nem találod a kulcsot, 
nem első  eset, idegességedben csak mosolyogsz rajta, pedig legszíve-
sebben feltépnéd a zárat. Persze meglesz a kulcs is, már fordul is a 
zárban, villanykapcsoló kattanása, kabátod surranása a fogason, végre 
bent vagy :a szobádban, és ez most mindennél fontosabb. 

Most kezdesz csak gondolkodni, haragod és büszkeséged eddig még 
csak győzedelmeskedett a más hullámhosszú érzelmek felett, de most, 
hogy magad vagy, elpárolgott már minden dac és fölényesség. Hiába 
akarodfelidézni magadban a kezdeti primitív indulatot, nem megy, he-
lyette csak nagy ürességet, vákuumot érzel, és egy ballépés bizonyosságát. 

Átgondolod egypárszor a helyzetedet, de a legkülönböz őbb néző-
pontcserék sem segítenek rajtad, az pedig, hogy a n őd lemarházott, igazi 
kegyelemdöfésnek számít alteregód ellen, hiába veti ki az agyad komp-
romisszum nélkül ezt a minősítést, úgy véled, viszonyotokban ez övön 
aluli ütésnek bizonyul. Fordított esetben még valahogy elképzelhet őnek 
tartanád, igaz, így .is már régen szemet szúrtak neked a n ői emancipá-
lódás veszélyei. 

Feminizmussal vádolva nődet a végsőkig felingerelted, elfeledkez-
vén a női hiúság létezésének kétségbevonhatatlan tényér ől, végső  so-
ron ,,csak azt kaptad, amit el őbb-utóbb úgyis megkaptál volna. 

Azt a tényt, hogy te sohasem hibázhatsz, ebb ől kifolyólag felelősség 
sohasem terhelhet, magad is rögtön megkérd őjelezed, és az egész gon-
dolatot negatívumként könyveled el. Reálisan gondolkodni nem nehéz, 
a baj csak abban van, hogy nem is akarsz, könnyebb elfogadtatni ma-
gaddal egy bizonyíthatatlan történést, ami a te oldaladra billenti a 
mércét, mint elfogadni a puszta tényeket. Az igazságeltorzító elem ben-
ned is kifogástalanul működik, és egyre-másra ferdíti el a dolgokat, 
még agyad hibátlan kontrollja mellett is. 

Cigarettára gyújtasz, mérlegeled az esélyeket, talán még sincs min-
den veszve, minden szakításban ott az újrakezdés lehet ősége, csak a 
parazsat kell +fellobbantani, de te is tudod, ez nem olyan egyszer ű, ha 
már magadban felfedted a tüskéket, automatikusan csökken a dolgok 
pozitív irányba történő  folyása. 

Nőd büszkeségében egy percig sem kételkedsz, és keser űen isme-
red el, hogy visszaszerzésének lehet ősége adott esetben némi megaláz-
kodással járhat, ezt pedig újabb támadásnak tekinted személyiséged el-
len, de ezúttal a sebet már önmagad ejted. 

Miután kényelmesen elhelyezkedtél az ágyon, és szobádat az alka-
lomhoz illő , meditálásra megfelelő  félhomályban részesítetted, nyugod-
tan mélázol el a mindkett ő tök számáxa megfelelőnek látszó megoldáson. 

Akárhogyan csűröd-csavarod is a dolgokat, az egészb ől végül is csak 
egyfajta konzekvenciát sz űrhetsz le: kapcsolatotok megmételyezésének 
mozgatórugója önmagad voltál. Ezzel a felismeréssel óhatatlanul is iga-
zoltad gyanúdat: kezdett ől fogva veszítésre voltál ítélve, mivel a konok-
ság és a hiúság ravasz hálójába estél, a szemed pedig akkor kezdett 
kitisztulni, mikor már a lejtő  aljára értél. És most, ho:gy végképp rosz-
szul áll a szénád, a fal felé fordulsz és megpróbálsz elaludni. 
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KÉZFOGÁS  OK  

JAGODA ZAMODA 

SZÉP IDŐ  ÉS KELLEMES HÉTVÉGE 

Szép id ő  és kellemes hétvége 
hogy valaki megértsen szeressen és tiszteljen 
szeretni és valaki által szeretve lenni 
segíteni a tehetetleneken 
a boldogságnak ,  nincs definíciója 
nem tudni 
mert közelednek az ünnepek 
valaki akivel megosztod a bánatot és az örömöt 
nem boldog 
siker az iskolában a társadalomban a családban 
jó viszony a szül őkkel és a barátokkal 
megbecsülés 
levizsgázni és elhelyezkedni 
múló és tartós élvezetek 
otthon (Kutinán) lenni a szerelmével 
jól szórakozni 
jó nap szép éjszaka 
még nincs 
találni valamit az utcán 
a boldogság nem lehet pillanatnyi 
amibe belekezdesz az menjen mint a karikacsapás 
diploma 
nem lehet körülírni 
nincs ok örömre 
szabadság 
napfény a tanterem ablakán 
egészség és szerelem 
semmi 
hogy minden stimmeljen 
nem tudja 
valami meghatározatlan gyorsan megtalálod 
de még hamarabb elveszíted 
nem nagyon boldog 
szeretni és valaki által szeretve lenni 
sikerüljön a suli 
a beteljesülhetetlen 
a vágyak teljesülése 
szociológiából 4-est kapni 
elégedettség 
szép nap 
letenni a vizsgákat és elmenni Olaszországba 
szerelem fiú 
szép idő  
szép idő  
az ünnepeket a természetben tölteni 
szerelem 
ha valaki megért 
mondjuk egy bizonyos szempontból 
semmi 

FENYVESI Ottó fordítása 

265: 



ÖRÖKSÉ G  

Búcsú Baranyi Markovi Zlatától 
(1906-1986) 

MIODRAG NEDELIKOVI Ć  

AZ ANYAG ÉS A SZÍNEK KÖLTŐJE , 

Egybegyűltünk ezen a különös helyen, hogy utoljára lerójuk kegyeletün-
ket az alkotó és a művész ravatalánál, aki kerek fél évszázadon át gaz-
dagította vidékünk művészettörténetét. 

Baranyi Markov Zlata magányos harcos volt, az örök hamleti ké-
telyekkel küszködő  Sziszüphosz, Prométheusz elszántságát magában hor-
dó, a tényeket kétkedve fogadó, önmagában és a világban őszintén soha 
nem hívő  művész. 

Álmodozó természet volt, az agyag és a színek nyugtalan és fárad-
hatatlan énekese. Könnyeivel és örömeivel itt élt közöttünk, s érzéseit 
úgy öntötte formába, hogy abból egyértelm űen kitűnt: romantikus dé-
li tájak utolsó mohikánjával van dolgunk. Utolsó éveit szinte már Ön-
Magától is elfeledve élte le,miközben iszonyatos harcot vívott küls ő  és 
belső  viharaival, melyek olykor már azzal fenyegettek, hogy mindenb ől 
kifosztják, s ő  itt marad egyedül, betegen és tehetetlenül, olyan álla-
potban, amikor már az ember számára közömbösnek t űnnek a törté-
nelmi dimenziók és a bennük rejl ő  igazságok is. 

Ezért véste agyagtáblába e táj emberét is. Lesoványodott gyerek-
figurái, magányos öregasszonyai, leány- és n őalakjai az örök emberi lét, 
a szenvedés és a reménytelen várakozás naturalista módon megformált 
alakjai. A körtánc lendületébe imaginár.isan beillesztett leányalakja, a 
tankönyv fölé hajló gyerekfigurái, vagy az er őtől duzzadó szántó-vető  
ember alakja a gyermekkor egy-egy visszatér ő  mozzanatát idézi. A par-
tizánanya vagy a fogolytábor lakói viszont azt a kort idézik, melynek 
viharai szerencsésen vonultak el felette, s örök emlékeztet őként nyomot 
csak a színeiben hagytak maguk után. 

Rapszodikus ciklusai, melyekben önmagáról, szül őfalujáról, Bega-
szentgyörgyről, szeretett apjáról, majd félelmeir ől, örömeiről vallott, s 
amelyek ma Zrenjaninban és Temerinben láthatók, egy olyan m űvész 
emlékeit őrzik, aki őszintén tudott szólni bácskaiságáról és bánátiságáról 
egyaránt úgy, ahogyan arra csak a legnagyobbak, Munk vagy Chagall 
képesek. 

Baranyi Markov Zlata ugyanakkor közéleti ember is volt. A meg-
szállottak lelkesedését ől vezérelve, utolsó perceit is a fiatal fest ő- és 
keramikusművészek nevelésének szentelte. A vidékünk • sarából elindult 
nemzedékek hosszú sorának szemléletében ott élt az ő  látásmódja is. 
Az újvidéki Iparművészeti Főiskolán a kerámiai szak megnyitásával 
felzárkózott azon m űvészpedagógusok sorába, akik többet adtak a tár-
sadalomnak, mint amennyit viszonzásul kaptak: 

Baranyi .Markov Zlata bőségesen adott. Tiszta szívvel, tiszta lélek-
kel, öntudatosan. Ugyanakkor a b űntudatnak azzal a keser űségével, hogy 
még mindig nem adott eleget. . 
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Mint pedagógust mindenki szerette. Anyja és barátja volt tanítvá-
nyainak. 

Az agyag és a szín művészeinek generációit örömmel ajándékozta 
közösségünknek. Egykori tanítványai ma Szerbia, Bosznia és Hercego-
vina, Macedónia, Crna Gora és Vajdaság legismertebb m űvészei. 

A keramikus, kerámiaművész, kerámiafest ő  és kerámiaszobrász sza-
vakat az ő  megjelenéséig senki sem tudta ezen a tájon kell ő  tisztelettel 
és csodálattal kiejteni a száján. Ő  volt az, aki tartalommal töltötte meg 
ci leket a szavakat. Aki er őt adott nekik, aki igazán m űvészivé tette 
ezeket a fogalmakat. 

A keramikusok tucatjainak tette a nevét örökre emlékezetessé, úgy, 
hogy ezek a nevek ma már enciklopédiákban szerepelnek. Köszönet ne-
ki érte! 

Baranyi Markov Zlatának nem volt szerencséje a kritikához és a 
kritikusokhoz, különösen nem volt szerencséje a hazaiakhoz. Az európai 
kritikusok ismerték és tisztelték ő t. A mieink nem. Vagy pontosabban: 
nem eléggé és nem tiszta szívb ől. Talán csak Újvidéken. Az első  művé-
szek között kapta meg a város Októberi díját. Megérdemelten, kell ő  
időben. Oly módon, hogy az az embert és a m űvészt egyaránt értékelte. 

Nem élt mindenkivel barátságban. Szenvedélyes vitázónak, rokon-
szenves cívódónak ismerhettük meg. Olykor láthatatlan fullánkjával azo-
kat is megszúrta, akik ő t őszintén tisztelték. Teljesen soha, senkinek 
sem hitt. Még önmagának sem. 

Bevallotta, hogy a kételyei ellen semmit sem tehet, képtelen meg-
szabadulni tőlük. Akik ismerték, nem is tudtak igazán megharagudni 
rá. Tudták róla, hogy a kétely nagyon mélyen lakozik benne. Lelki szük-
séglete, hogy kételkedjen. Csak így tudott élni. 

S ez a szükséglet minden valamirevaló m űvészben ott munkál. Lét-
eleme ez minden alkotónak. Mert csak úgy lehet alkotni, ha nem fo-
gadja el, hogy az adott világ a legjobb. Kételkedni kell mindenben, ami 
befejezettnek .és véglegesnek, ami megmásíthatatlannak látszik. 

Baranyi Markov Zlata ilyen szempontból is igazi művész volt. S 
képtelen volt felfogni, hogy kételyei másokat olykor zavartak, olykor 
talán sértettek is. Megperzselték az útitársakat. 

Őszinte barátai ilyennek fogadták el, nyílt szív ű  perlekedőnek. Ne-
ki még ezt is elnézték. Ilyennek szerették és tisztelték. 

Ott volt a szerbiai és a vajdasági képz őművészeti egyesületek meg-
alapítóinak sorában. Szüksége volt e közösségi életformára. A közös-
ségi élet igénye és az örök kételyek — ezek a végletek határozták meg 
e roppant tehetséges és fáradhatatlan m űvész életét. S ilyennek fogjuk 
ő t emlékezetünkben is megőrizni. 

Baranyi Markov Zlata két nappal nyolcvanadik születésnapja el ő tt 
halt meg. Különös tehetsége volt ahhoz, hogy a dolgokat befejezze és 
lezárja. Több tucat befejezett ciklusa is ezt bizonyítja. Tartalmas m ű-
vészi életét is ezzel a szándékkal zárta le. Kereken nyolcvan év. Egyet-
len nappal sem több! 

Fejezzük hát be búcsúztatónkat a hála szavaival. Köszönet mind-
azért, amit képzőművészeti életünk érdekében tett. 

Nyugodjon békében! 

MÁK Ferenc fordítása 

Elhangzott 1986. március 19-én az újvidéki Városi temet őben Baranyi Markov Zlata búcsúz-
tatásán. 
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TOLNAI OTTÓ 

IN MEMORIAM: B. M. ZLATA 

Reggel telefonált Dévavári: meghalt Zlata néni. Meglep ődtem, hisz né-
hány napja még hosszasan beszélgettünk: pörölt, átkokat szórt, majd 
munkájáról, tervei felől kérdeztem, s mint mindig, a kutyákról cse-
vegve, nevetgélve fej eztük be. Azon viszont nem lep ődtem meg, hogy ide, 
a Telepre, Zlata asszony szomszédságába Szabadkáról jelentik halálhírét, 
mivel gyakran emlegette, Zolin kívül már nemigen maradt hozzátarto-
zójuk. Később, boltba menet megálltam a kis fehér ház kerítésénél, és 
hosszasan néztem az immár örökre elhagyott, abszolút elhagyatott ud-
vart. Elaggott, megd őlt, sötét gyümölcsfák között, mint ezüstrudak, nyír-
fák, arrébb bokorgubancok, amikben ő  mostanában már igazi vadmacs-
kákat vélt látni. Szétomló „azték" szobrok, kis malomk ő , mohával fino-
man bevont írásos kerámiai kavicsok. Fenn, a ház falán, madáretet ő . A 
már zöldellni kezdő  pázsiton egy eldőlt, bábuszerű, fehér szobor, pon-
tosan látni, most dőlhetett el, nincs kizárva, éppen amikor őt a kórház-
ba szállították. Az egész látványban-képben a pázsit zöld szögei t űntek a 
legkönyörtelenebbnek .. . 

A nyáron megajándékozott egy kék paddal, mondta, még Budapest-
ről, mátyásvölgyi villájukból hozták, legalább százéves. Meg egy kutyá-
val is megajándékozott. Es eljött megnézni, milyen helye van nálunk a 
kutyának. Kesztyűt húzott, selyemkend őt kötött a nyaka köré, kipúde-
rozta magát — akárha arccal bukott volna bele a púderos dobozba. 
Sikongva ölelgette a kutyát, a kutya is felettébb boldog volt, került-for-
dult sl az ölébe ugrott. Az egész utca felfigyelt rá, a szomszédok a kerí-
téshez gyűlve lesték, hallgatták. Csak most, ahogy kimozdult zárt, kis 
közegéből, döbbentem rá, milyen szép volt még mindig, milyen markáns, 
elütő  jelenség. Később a szomszédok boldogan újságolták, látták a kutya 
gazdáját a televízión beszélni... 

Gyakran fordultam be hozzá az elmúlt években, hallgatni végte-
len monológjait. Ilyenkor legtöbbször egy-egy általam még nem ismert 
munka is előkerült, vagy a padlásról cipelték le, vagy valamelyik kül-
földi kiállításról küldték vissza néhány éves késéssel, amikor már ma-
ga is megfeledkezett róla. E csodálatos kézmozdulatokkal kísért-model-
lált monológok alatt, kávézás közben aztán b őven volt időm jobban szem-
ügyre venni a váratlanul felmerült, sokszor poros, csonka m űvet. 

A fonál gombolyítása majd minden alkalommal szül őfalujánál, Be-
gaszentgyörgyön vette kezdetét. Sosem felejtette el megjegyezni, hogy 
Schratt Katalin is odavalósi volt, pontosabban, Ferenc József oda adta 
ferjhez, Kiss báróhoz. De, tette gyorsan hozzá, ott született Szentgyör-
gyi István, a szobrász is ... 

Kislány korában nem volt ronybabája, mesélte, egy rózsás cse-
répbögrével játszott, vele is aludt. Egy alkalommal eldugták, feltették a 
bögrét a kredenc tetejére. Hosszan mászott, kapaszkodott érte, hegy-
mászók másznak így meredek sziklafalra, már magához ölelte a bögrét, 
amikor az egész kredenc eld őlt — és az össz porcelán porrá zúzódott a 
konyha kövezetén. Míg arról a rózsás bögrér ől mesélt, egy egész kerá-
miai program körvonalazódott, egy program, aminek realizálásához több-
ször hozzá is kezdett. A Kereskedelmi és Iparkamara 38-ban Prágába 
küldte a kerámiai iskolák tanulmányozása céljából (akkor ismerkedett 
meg a kerámiai akadémia tanárával, Helena Johovával), hogy vissza-
térve majd a fazekasokkal beindítsa felénk is a rózsás bögrék gyártá-
sát. Am közbejött a háború. A háború után (ami ismét csak jócskán 
összezúzta a porcelánt!) maga is mestervizsgát tesz és komoly gölöncsé-
ri tevékenységet fejt ki, tányérokkal, bögrékkel látja el a gyárak ebéd-
lőit, az óvodákat. Majd az újonnan létrehozott iparm űvészeti iskolában 
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megalapítja a kerámiai szakot, és 12 évig neveli keramikusainkat. Kár, 
hogy mire felénk is beindultak a kerámiai gyárak, B. M. Zlata már nem 
játszhatott aktív szerepet irányításukban, no de hát tanítványaiban 
minden bizonnyal tovább él — és túl is éli a formatervezési exihibicio-
nizmusokat az az egyszer ű  rózsás bögre, amir ől olyan meggyőzően tu-
dott mesélni, hogy végül is már éreztem, nem is arról a bögrér ől, ha-
nem magáról a grál kehelyr ől van szól... 

Aztán apjáról mesélt, aki aratás közben a mez őn, vagy a város 
felé hajtva a nagy hóban is gyakran térdelt le, hogy ég felé emelve ar-
cát, imádkozzon. A munkások, a kocsisok olyankor maguk is megálltak, 
levették fejfedőjüket egy pillanatra, és félve kémlelték az eget. 

Szülei különös és ijeszt ő  hirtelenségű  halála után a becskereki, a 
temesvári és a bécsi leányintézetek következtek. Temesvárott a szom-
széd intézet fiúi egy éjszaka mind ellopták a lányok bakancsait és fel-
aggatták őket az udvar közepén lév ő  hatalmas fára. Ez a fa, gondoltam, 
nagyon tetszett volna Pilinszkynek. 

23-ban rövid időre Dubrovnikba kerül egy lengyel diplomata lányá-
val és egy görög írón ővel együtt, akinek közben már elfelejtette a nevét, 
gyakran megfordulva gróf Ivo Vojnovi ćnak, a Dubrovniki trilógia szer-
zőjének társaságában is. 

Bécsben egy kis gnóm apáca tanította zongorázni, olykor magukra 
zárta az ajtót és játszani kezdett, fantasztikusan, azt mondta, életében 
sok nagy pianistát hallott, de annak a kis gnóm apácának a játékát 
senki sem közelítette meg, nagy fekete madárrá változott, verte, tépte a 
hangszert. Persze, ez az apáca is tetszett volna Pilinszkynek. 

És gyakran mesélt férje m űvész barátairól, művész ismerőseiről, 
akiknek, a mesterséget illet ően, maga is sokat köszönhetett: Medgyessy, 
Pankotai, Tabakovi ć, Pechán, Oláh (kitűnő , zubbonyos Baranyi-portréja 
ott lógott felettünk a falon), Farkas Béla, aki egy éjszakai iddogálás 
után Galíciában egyedül rohamozta meg az oroszokat, csak közben, sze-
rencsére beleesett a pásztorok mély hamus gödrébe ... De mesélt Fuji-
táról is például (férje egy házban lakott vele Párizsban), vagy Vilt Tibor-
ról, akinek a vázlata alapján ők realizálták a Futaki úti temet őben a 
gyógyfürdő  főorvosa, dr. Vilt emlékreliefjét, ott, közvetlenül a kápolna 
mellett. 

Zlata asszony évekig írta, mondta fáradhatatlanul hangszalagra em-
lékeit, életét, nem tudom, végül is összeáll-e -e vialaam.ivé az a hatalmas 
kusza anyag. Most, a fonál másik végét jelezve, még csak férje, a zimo-
nyi Ikarosz alkotója, Baranyi Károly halálát idézném fel. 

Zlata azon a napon a műteremben dolgozott. Károly felkelt, átment 
hozzá, 'megnézte az éppen készül ő  kerámiai lapot, kerámiai festményt. 
Azt mondta, szép, majd sírva hozzátette: ő  már többé nem fog tudni 
dolgozni. És visszament, lefeküdt. Egyik lába lelógott a padlóra. Fox-
terrierjük lábához hordta mind a játékait, labdáit, gumibabáit, edé-
nyeit, afféle kis oltárt építve a távozó óriás lába köré. Abban a pilla-
natban; ahogy meghalt, a kutya elt űnt, többé senki sem látta ... 

Zlata asszony opusa zilált, mint általában a vidéki m űvészek opusai 
— majd egy évszázadig tartó kapkodás, légszomj. És most, ebben a 
pillanatban mégis egyértelműnek tűnnek minőségi erővonalai, egyértel-
műbbnek, mint más komplett megőrzött opusoké. Munkái Üjvidéken, 
Zrenjaninban, Szabadkán, Temerinben találhatók, reméljük, mire a Fo-
rum sajtó alá rendezi emlékiratait, intézményeinknek is sikerül leltá-
rozni a hagyatékot. Én még két munkáját szeretném kivitelezve látni: a 
Vízbefúltat (mondjuk valahol a palicsi N ői fürdő  közelében) és hát a 
Gyerekeket (ahogy én nevezem: Lelenceket) — a többit aztán nyugod-
tan bízhatnánk az idő  elbírálására. 

Kerámiai lapjai között kétségtelenül van néhány antológiadarab: A 
fekete pontokká, bogyókká fagyott verebek a csupasz , ágakon, a tejkék 
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ég előtt — lapon, tányéron, pannón külön kis opus. Mindenféleképpen 
ide sorolandó az a hirtelen elnehezed ő , fűbe zuhanó betonmadár is per-
sze. 

És külön kis opust képeznek számomra azok a szinte motívum 
nélküli lapok is, amilyen például a Virágzó mez ő  meg a Mezei Út című  
majolika. Nem tudjuk, a mező  nyüzsgését, percegését, avagy az ég ő  zo-
mánc pattogását halljuk-e. Ez a lap állandóan olyan, mint a kemencé-
ből kivett, vizes kefével végigsimított kenyér. A másik lap rövidke útja 
a barnával érintett tájban, ami, ahogy Illyés mondja Dű lőút című  versé-
ben, Üres, azáltal óriás, az egyetlen lehetséges út, kalandlehet őség még, 
amikorra a nagy utak, kalandok falnak futottak mind... 

Lapjai, kerámiai festményei úgy mosolyognak, mint a porcelán, úgy 
homályosulnak el, úgy világosodnak ki, mint a mesék tükrei, ám finom 
kise szeplőkkel, hajszálrepedésekkel, hibákkal, értékes hibákkal teljesek. 
E gyengéd, lélegző  lapok előtt korunkat a semmis, a rossz máz, zománc 
korának neveztem, és Barthes-ra gondoltam, a Mitológiák szellemes té-
zisére, amely szerint az autó egyenesen a gótikus székesegyház megfele-
lője, simasága pedig egyenesen Krisztus varrás nélküli köntöséhez ha-
solatos, Barthes-ra, akit autó gázolt halálra — az igazi esszét az autó-
ról, mondanom sem kell, csak most, Barthes halála után írhatnánk 

meg Emlékszem, amikor megérkezve á Verseci úti kis házba, a Vízbe-
fúlt című  kerámiai szobrát — a vízbe fúlt lány testét találtam a szoba 
közepén. A zöld moszat még üdén csillogott a lány testén, úgy t űnt, 
mind átáztatja maga körül a parkettát. Nem volt megelégedve vele, vál-
toztatni akart rajta. Nem tudom, végül is bántotta-e. Eredeti formájába 
kell visszaállítani (azt hiszem, le volt törve a lábfeje) és kiönteni. 1-ia 
bronzba öntik, egy árnyalattal komorabbá válik, elnehezül, nem moso-
lyog olyan kihívóan halálában. Zlata asszonyt id ős korában már zavarta 
ez. a mosoly. Véleményem szerint, mégiscsak majolikában kellene kívi-
telézni, csuszósan, csillogóan, ugyanis éppen ez a mosoly, ez az iszamós-
ság teszi a jugoszláv szobrászat Meštrovi ć  és Džamonja közötti szaka-
sza egyik fontos, hiánypótló momentumává. 

E. motívum egyfajta újabb, eredeti interpretációja a Valamit visz 
á víz 60-as kerámiai kavics. 

A kavicsot a modern irodalom számára Ponge fedezte fel, majd 
Popa verselte meg ismert ciklusában. Zlata asszony kavicsai méltón he-
lyezhetők é versek mellé. Ponge mondja, hogy a kavicsból sosem tud 
sarat.: csinálni a tenger ám Zlata sárból tudott kavicsot csinálni, a 
sarat a kavics szintjére tudta emelni, elvégezve rajta a tenger munkáját. 

Erősen barázdált, erezett, nagy karéj forma kavics, aminek homo-
rú részén egy lebegő  női alak sejlik. 

A cím egykor tán zavart volna, de amióta hallottam Zilahy újvidéki 
végnapjairól (halálakor szállodaszobájában egy alumíniumtányért, egy 
kanalat és valamennyi pénzt találtak elny űtt vulkánkofferében, akár egy 
névtelen vízbefúlt után), azóta ez a cím is egészen másképpen hangzik 
fülemben: akárha egy vajdasági regény címe lenne. 

A munka roppant izgalmassága onnan ered, hogy az úgynevezett 
Ofélia-motívum mellett a hajózást is jelképezi a kavics hajóformája. 

NAVIGATIO VITAE — NAVIGARE NECESSE EST VIVERE NON 
NECESSE. 

Tehát valamiféleképpen egyszerre kellene szavalni e sok szép kék-
kel kent, égetett kavics (azúrmeteorit) el őtt Rimbaud Oféliáját és Eliot 
Marináját, amiről egyik értelmezője a következőket mondja: „a tenge-
ren született s tengeren elveszett Marina történetébe egyben Eliot egy 
korábbi témája: a vízbefúlás és a vízb ől való újjászületés is beleszö-
vődik." 

B. M. Zlata legjobb alkotásai között tartom számon a Károly or-
vosnője című  szobrát is. A nő  nyaka volt csodálatos mindig számomra, 
s az, ahogy azt a hattyúnyakat felékesítette. Most, hogy Zrenjaniuban 
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bronzba öntötték végre (azért mondom, hogy végre, mert sokszor lát- 
tam darabokban hányódni a hátsó udvarban), a nyakékek valami egé- 
szen más minőséget, súlyt kaptak, tisztán cseng ő, nehéz dukátokká lettek. 

Ha egyetlenegy munkáját kellene kiválasztani, én a Lelencekre sza-
vaznék. Csak az tudta így megmintázni az árva gyerekek néma kórusát, 
aki maga is árva volt — és állt mezítláb bokáig harmatban a bakan-
csokkal teleaggatott nagy fa el őtt, szemben a felkelő  nappal. Kórust 
mondtam, noha csak öt gyerekről van szó. E szoboregyüttes el őtt az az 
érzésem, állandóan új gyerekek érkeznek, végül gy űrűjükbe zárnak. 
Fenn Pilinszkyt emlegettem, most is rá kell utalnom: olyan ez a néma 
kórus, mint egy Pilinszky-dráma (opera) kezdőképe. 

Barthes, kicsit tán nyeglén, Krisztus köntösér ől beszélt az autó, az 
űrhajó karosszériája kapcsán („a simaság örök id őtől fogva a tökély 
attributuma ... Krisztus köntösén sem volt varrás"), ezeken a fakóvá, 
lelencekké mosott pöndölökön sincs szakadás, varrás, folt, simára dör 
zsöltek, fényesítettek (k ővel dörzsölte őket Zlata assozny) olyannyira, 
hogy már túl a szegénységen, nem is a hús, maga a csont tetszik át 
rajtuk ... a csont fényl ő  simasága ... Semmi kedvem holmiféle szobrá-
szati iskolába, divathoz sorolni, úgy érzem, ezzel megszentségteleníteném. 

Bármely civilizáció büszke lehetne e kis terrakottafigurákra. És 
szeretném, ha ez a mondat nem hangozna nagyképű  kijelentésként. 

Nemrég egy zágrábi prímabalerinával és egy Stupica-tanítvány .szla 
vén festőnővel ebédeltem Palicson (a Bábork tündérén dolgoztunk együtt 
a Népszínházban), ebéd után elvezettem őket a két kis, sütkérez ő  bronz-
anyókához, az Őszi napsütéshez. Lelkesedésük jobban meggyőzött arról,. 
hogy magas szintű  plasztikáról, emberi dokumentumról van szó, mint. 
bármely képzőművészeti tanulmány. 

Még csak a Bika című  keramoplasztikát kell megemlítenem, hogy 
kis, szubjektív válogatásom teljes legyen. Kis válogatás — ám éppen 
elég egy szobrászati életműhöz, más opusokból sem szokott sokkal több 
megmaradni. 

Míg e nekrológot írtam, éreztem, egész id ő  alatt néz valaki. Csak 
most, felállva az asztaltól, látom, a teraszon, a kék padon ott ül a kutya, 
Zlata asszony kutyája. 

Utolsó telefonbeszélgetésünk alkalmával az emberekkel folytatott. 
végtelen perlekedéséről, háborúzásáról beszélt, majd hirtelen Rnegsia- 
kítva mondókáját, megjegyezte: én az állatokat Szerettem... 
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NÉMETH FERENC 

BÁNÁT IHLETÉSÉBEN 
UTOLSÓ BESZÉLGETÉS BARANYI MARKOV ZLATÁVAL 

Néhány hónappal a halála el őtt látogattam el hozzá, egy napsütéses hét-
köznap délelőtt. Természetesen akkor még nem tudhattam, hogy az 
lesz utolsó beszélgetésünk. 

Verseci úti házának ablakánál ült egy befejezetlen festmény el ő tt, 
s heves fülfájásra panaszkodott, meg arra, hogy gyengül a látása, ami 
igencsak nehezíti munkáját, biztonságérzetét. Már akkor a halál gondo-
lata foglalkoztatta, de sok terve volt még. „Csomagolok az elmenéshez, 
de még mindig itt vagyok" — mondogatta. A műteremmé alakított szo-
bába vezetett és megmutatta a beáztatott anyagot: „Hozzá is fognék a 
munkához, csak a kezem er őtlen még" — panaszkodott, egyszersmind 
önmagát is biztatva, hogy lesz még id ő  annak megformálására. Az Alvó 
szüzet is újra akarta önteni, de kissé más változatban, akárcsak neveze-
tes szoborcsoportját, az Árva gyerekeket. Szobájában megannyi magnó-
szalag hevert: visszaemlékezéseit rendezgette. 

Azzal a szándékkal kerestem fel, hogy elbeszélgessek vele ifjúságá-
ról, első  sikereiről, becskereki éveir ől. Látomásszerű  képekben magya-
rázott. Ifjú éveinek filmkockáit részletekbe men ő  pontossággal perget-
te vissza. Gyermekkoráról beszélgettünk, a becskereki Messinger-féle 
leánynevelő  intézetről, a főutcai cukrászdáról, ahol Károlyt megismer- 
te 

Amikor árva maradtam, el őször Temesvárra kerültem, a belvá- 
rosi zárdába. 1916-17-ben volt ez, az els ő  világháború idején. Lehan-
golt voltam, mert egymás után halt meg édesanyám, édesapám, és azok 
borzasztó idők voltak számomra. Sok-sok lelki szenvedésen estem át. 
Nővéremmel együtt voltam ott, és kedvesek is voltak hozzám. Az ápoló-
nő  magához vett a szobájába, s id ővel megnyugodtam, csupán az volt 
a baj, hogy nagyon lesoványodtam. igy kerültem a becskereki Messinger 
Karolin Leánynevelő  Intézetbe. Nem volt egyszer ű  bejutni oda. Dr. Ma-
gyar Károly, az intézet orvosa nem akart befogadni, gondolván, hogy 
beteg vagyok. Vissza akart küldeni, de akkor meghallotta az igazgató-
nőtől, hogy nekem otthon senkim sincsen. Ott maradtam tehát, de azt 
mondták, hogy egy ideig ne tanuljak, csak játsszak és egyek sokat. A 
Nádor utcai intézetben voltak Pestr ől, Bécsből is növendékek. Nemzet 
közi társaság jött össze, s nekem nagyon jólesett, hogy nem volt nem-
zetiségi különbség. Kicsi korom óta négy nyelvet tanultam, szerbet, ma-
gyart, németet és románt. Mind a négy nyelvet beszéltem. 

Mikor kezdett el ismerkedni a festészettel és szobrászattal, s 
miben gyökerezik ez az életre szóló vonzalma az anyag iránt? 

A begaszentgyörgyi óvoda, ahová gyermekkoromban jártam, a 
Kiss Antal-féle kastélyban volt. A századfordulón .az épületet a gyönyör ű  
parkkal együtt a község vette meg. A növényritkaságok mellett a park 
tele volt görög szobor-remekművek másolatával. A gyönyörű  park képe 
örökre belém vésődött. A begaszentgyörgyi park szobrainak hatására 
nemcsak én lettem szobrász, hanem Szentgyörgyi István is, aki el őbb 
Pesten, majd Belgiumban dolgozott. A Messinger-intézetben tanultam 
először festeni. Karolin néni nagyon m űvelt nő  volt, imádtam. A rajz-
órák mellett rajztanfolyamokat szervezett, s fest őművészeket is meg-
hívott. Gedeon festőre pédául nagyon jól emlékszem. Kés őbb, amikor 
elvégeztem a négy polgárit, s pályaválasztásra került a sor, Gedeon bácsi 
is azt tanácsolta, hogy művészi pályára lépjek. Két-két és fél évig vol-
tam a Messingerben. Soha senki nem látogatott meg. A n ővérem akkor 
a budakeszi szanatóriumban volt, a bátyám pedig az Engel-konviktus-
ban. Senki sem viselt gondot arról, hogy milyen „stafírunggal" megyek 
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az intézetbe. A gyámom falusi pap volt, s keveset tör ődött velem. Ka-
rolin néni azonban mindenről gondoskodott: tiszta ruháról, néha kalács-
ról is. 

Milyennek látta 'Becskereket a harmincas évek derekán? 
Becskerek drága, kedves fészek volt. Régen azt mondták rá, 

hogy kicsi, de romlott. Volt benne valami a kisvárosi szellemb ől. Min-
denkiről tudták, hogy a szépasszonynak a blúzt melyik úr hozatta Pá-
rizsból. Nagyon jó amatőr egyesület, színészgárda működött itt. Egyik 
híressége a főutcai cukrászda volt, amelyben zágrábi zenészek szalon-
zenét játszottak az ötórai teához. Amíg Becskereken tartózkodtam, mi-
vel már nagylányocskának számítottam, a társasággal én is eljártam a 
cukrászdába teázni. Olyan disztingvált volt ott a közönség. Károllyal is 
ott ismerkedtem meg. Azért szerettem Becskereket, mert voltak írói, 
művészei. Volt valami a levegőben, beszéltek róla, azok is, akik nem 
értettek hozzá. Érdekes, hogy hogyan ismerkedtem meg Károllyal. Egy-
szer látott engem a kishídon, a bíróság el őtt, amint unatkozva, egy 
darab kenyérrel a kezemben, a korlátnál álltam és etettem a halakat. 
Néztem a Begát, Károly pedig a túlsó oldalról engem. Távolról mindig 
követett és le nem vette rólam a tekintetét. Nekem akkor Károly nem 
tetszett: nagyon markáns volt. Egyszer azonban úgy történt, hogy meg-
ismerkedett a cukrászdai asztaltársaságommal és egy este ő  is leült 
velünk. Megismerkedtünk, de csakhamar elment, mert világosszürke ruha 
volt rajta, és aznap valahol beleült egy enyvrakásba. Így, egyik kezét 
mindig hátul tartotta és takarta a foltot. Nos, megismerkedtünk, utána 
pedig Párizsból halmozott el levelekkel. Így szédített engem, s én 1925-
ben férjhez mentem hozzá. 

Emlékszik-e első  képzőművészeti sikerére?. 
Hogyne. Én akkor tűntem fel, amikor egy becskereki álarcosbál 

plakátjára hirdettek pályázatot. Díjat is nyertem, s a plakátot sokáig 
őrizte is valaki, akir ől azt állították, hogy udvarol nekem, holott barát-
nőmnek csapta a szelet. Az els ő  kiállításom egyébként a szabadkai m ű-
vészekkel volt, s Oláh Sándor rendezte. Nagy kiállítás volt, amelyre én 
is meghívást kaptam. Úgy hiszem, 1932-ben. Károly egy szép Krisztus-
fejjel vett részt a tárlaton, én pedig két szoborral: egy akttal és egy 
torzóval, s nagyon büszke voltam, hogy kiállíthatok. 

1932 decemberében a becskereki Tükör riportlap Semennyey 
Ferenccel való közös tárlatáról is beszámol... 

Semennyey, úgy tudom, mokrini gyógyszerész volt. Becskereken 
rendeztünk kiállítást. Nem ismertük egymást közelebbr ől, de ő  felkért, 
hogy együtt szervezzünk tárlatot, s akkor én is adtam egy pár m űvet 
erre a kiállításra. 

Becskerekről Bécsbe ment nyelveket, zenét és festészetet ta-
nulni ... 

Ott tulajdonképpen folytattam azt, amit a Messingerben elkezd-
tem. Akkoriban Bécsben az avantgardisták teljesen új leveg őt hoztak a 
képzőművészetbe, amely a divaton is éreztette hatását. Ez volt a fau-
vizmus: azok a rettenetes színek! A bécsi Operában egy-egy el őadás 
olyan volt, mint a halott szellemek gyülekezete. A sovány n ők voltak 
divatban. Zöld volt a púder, lila a haj, szörnyű  pirosak voltak a textí-
liák, a sminkek pedig rikítóak. 

1925-től 1931-ig Károllyal Pesten éltek ... 
Igen, műtermes villát építtettünk Mátyásföldön. Ekkor tértem 

át a festészetr ől a szobrászatra. Nagyon szép emlékeim vannak azokból 
az évekb ől, noha nehéz idők voltak, mert alig akadt munka. Sok műter-
met látogattam meg és sok alkotóval ismerkedtem meg: Medgyessy Fe-
renccel, Szentgyörgyi Istvánnal, Istók Jánossal, Pankotai Farkas Bé-
lával... Hat évig éltünk ott. Sajnos kevés volt a munka, és 193.1-ben 
kénytelenek voltunk visszajönni. Akkor végleg Újvidéken telepedtünk le. 
Ekkor kezdtek körénk csoportosulni a fiatal tehetségek, mint például 
Szabó Gyurka, Erdei Sanyi, Gábor Zoltán és mások. 
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— Mi az, amit • művészként magában hordoz ezekb ől a fiatalkori 
évekből? 

— Én az egész Bánátot magamban viselem. Tulajdonképpen Báná-
tot Chagall-szerűen látom, és alkotásaimban is eleinte erre törekedtem. 
Az első  kerámiáim Chagall-szerűek voltak, és nagy sikert értem el velük. 
A kereskedelmi és iparkamara részére készítettem tíz pannót az ünne-
pi terembe. Amikor ezt meglátta egy francia átutazó, megkért, hogy 
mire keletről visszajön, neki is készítsek egyet. Kés őbb Párizsból irt, 
hogy nagy sikere volt ennek a kerámiának. Mint mondtam, egész Báná-
tot magamban hordozom. A szél. Bánát szeles, s ez mindig eszembe jut, 
amikor hallgatom az időjárás-jelentést. Egészen kicsi koromban párnát 
kötöttem a fejemre, mert azt hittem, a halottak sírnak, amikor süvít a 
szél. Akkor azok a parasztgazdaságok, a kis- és nagygazdaságok, a bú-
zaföldek, a pacsirtadal, a banyakemence s a friss kenyér illata. Ezt mind 
gyermekkoromból hordozom magamban, a széltől a napsugárig. 
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KÉSI ÁBEL 

PAP JÓZSEF HATVANÉVES 

A költészet térben és időben szűkre szabott kis tartományában a költ ő  
hatvanadik életéve ritka !ajándéknak és szerencsés véletlennek számít. 
A költő , aki megérte ezt a ritka és szerencsés id őpontot, akinek az 
egészség és életmód lehet ővé tette az írása és a megírt m űvek megje-
lenését, az máris elmondhatja, hogy létre hozta a maga életm űvét. 

De amikor kimondjuk a költői életmű  szépen és nemesen hangzó 
fogalmát, meg kell magyaráznunk, hogy mit értünk e fogalom alatt. 

Az életmű  a művész alkotása, amely átfogja és értékké, ontr.)s - e-
lenséggé avatja a művész életét. A művész életének pedig épp az élet-
mű  ad értelmet. Az életmű  fogalma magában foglalja 'a tartós érték mi-
benlétét, az időnek ellenálló művészi alkotás értékét. 

Az életmű  elsősorban minőséget jelent és független terjedelmi és 
műfaji jellegétől. Lehet egy vékony kötet, de többkötetes könyvsorozat 
is. A mellékes vagy kevésbé fontos művek nem tartoznak az életm űhöz. 
Proust életműve: a hétkötetes regényciklus, Az eltűnt idő  nyomában. 

Pap József életműve három kötet vers. E három kötet összesen 
mintegy háromszáz oldalt tesz ki. De ez a háromszáz oldal .is csalóka 
megjelölés, mert egy oldalon csak egy vers van, még akkor is, ha a vers 
egyetlen .soriból áll vagy pár soros haiku. 

Ez :a költészet, tömörsége és 'sz űkszavúsága tekintetében, Vasko Popa 
és Pilinszky János költészetével tart rokonságot. Pap József mindkét 
költőt régóta ismeri és szereti. Tanult is t őlük, és fejlődésében fel is 
használta !serkentésük és példájuk eredményeit. Ezzel is csak azt bizo-
nyitotta, hogy a jó mesterek épp azáltal mesterek, mert mindvégig meg-
maradtak lélekben ifjú tanulónak. Ő  is mindig tanult, fejlődött és együtt 
haladt a nálánál évtizedekkel fiatalabb kortársaikkal. Néha a húszéves 
fiataloknál is ifjabb lélekkel, friss szemmel, kísérletez ő  kedvvel és já-
tékos ösztönnel indult is világ rejtélyei és varázsai felé. 

Íaay tudott csak a hétköznapi élet kis dolgairól írva is egy°temes 
érvényű  sorokat írni. S így tudott a nagy és drámai kérdésekr ől szólva 
i!s nagyon egyszerű  és közvetlen hangon szólni. 

Korán rájött arra, hogy a bonyolult, terjeng ős és nagy pátosszal 
előadott témák els ő  látszatra ugyan ttetlszetősek lehetnek, de az id ők mú-
lásával kiderül, hogy a felszínes csillogás és sodró pátosz mögött üres 
világ van. 

Ha végigpillantunk e három verseskötet megjelenésének dátuanain, 
néhány jellemző  adatot kapunk. Annikor első  kötete, a Rés 1963aban meg-
jelent, akkor már 37 éves volt. Ebben a korban a nagy költ ők java xe-
sze már be iás fejezte költ ői életútját vagy életét. De Pap József csak 
ekkor kezdte meg igazi költ ői életútját. Ez az els ő  kötet is majdnem 
két évtized verseit adta közre. Második kötete egy évtized múlva jelent 
meg, 1974-ben, is a harmadikra is újabb tíz évet kellett várni. 'Míg korunk-
ban némelyik költő  évenként megír egy vaskos kötetet, Pap József egy év-
tized alatt iás csak egy átlagos terjedelm ű  kötetnek a felét publikálta. 

Az évtizedek egyik legfontosabb tanulsága szerint ő  is rájött arra, 
hogy a nagy költők nagyságát nemcsak a jó versék száma adja meg, 
hanem a jó versek százaléka áss. Vajon mi értelme van sok ezer verset 
megírni csak azért, hagy köztük elvétve akadjon néhány jó vers is? 
Pilinszky János ezzel szemben egész életében válogatott költeményeit írja 
és utolsó gyűjteményes kötete, a Kráter — csaknem négy évtizedes mun-
kásságának eredményeként — 220 oldalnyi verset ad közre. Az ilyen 
életmű  megalkotásához nemcsak a gondolkodás önfegyelmére van szük-
ség, hanem egy olyan művészi-gondolati távlatra is, amely lehetővé te-
szi, hogy valami fontos dolgot 'mondjunk el, és mindezt a legegyszer űbb, 
legtömörebb eszközökkel. 
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Éppen ez azéletvitel, ez a módszer, ez a költ ői hangvétel adja meg 
és formálja életm űvé Pap József költészetét. A nagy költészetet nem a 
mennyiségi fairányok, •a kötetek és versek sokasága, hanem e költészet 
belső  értékei, a gondolati tömörség, a belső  feszültség ereje adja meg. A 
nagy költő  rövid versben mondja el azt, amit mások vaskos kötetekben 
sem tudnak teljesen kifejezni. A tudatos redukció képes csak a lényeget, 
az igazán fontosat kifejezni. Az a költ ő , aki nem bízik a költői szó erejé-
ben és varázsában, a versek és verskötetek hosszú sorát írja meg, mert a 
mennyiséggel akarja elérni azt, amit mások a min őséggel érnek el. A köl-
tői minőség sokak számára titok és ismeretlen nyelven szóló dal. Mivel a 
kritikusok túlnyomó többsége némán és tehetetlenül áll a m űvészi érték 
titka előtt, a mennyiségre szavaznak, mert a mennyiség azonnal látható, 
számba vehető  és mérlegen is ellenőrizhető . 

Pap József költői önfegyelme és kritikai szigora els ősorban önmagát 
fegyelmezi. Kételkedve és aggályosan ír és nem ostromolja a szerkeszt ő-
ket és a kiadókat a műveivel. Ha csak tőle függne, versei még ma sem 
jelentek volna meg kötetekbe gyűjtve. 

Aki eljutott a költészet végs ő  kérdéseinek a titkához, annak a szá-
mára a vers és a hallgatás a legtöbbször egyre megy. Írni és hallgatni, 
megjelenni vagy aa . némaságot választani egyre megy. De ehhez a végs ő  
szigorhoz és mindenentúli távlathoz csak az jut el, axi már mindent átélt 
és megpróbált, aki mindenen túljutott már. 

Csak az lehet igazi költ ő , aki elért a végs ő  pontig, aki egységes táv-
latban látja az élet és a költészet egységét és értelmét, mert csak az 
értelmes és gazdag életből nőhet ki az értelmes, a magasfeszültség ű  és 
nagy fajsúlyú költészet. Az értelmetlen és üres élet közhelyszer ű  fecsegést 
és üres zakatolást hoz létre. De ha eljutunk az élet átélt költ ői élményéig, 
akkor megváltozik előttünk a világ költői képe és értelme is. Így lesz a 
költészet nehezen és fájdalmasan, de épp ezért hitelesen kimondott szó. 
És ez ragyog, mint a gyémánt az éjben és a szélben, a zord id ők törté-
nelmi vonulatában. 

E gyémántfényű  versek úgy állnak az éjszakában, mint a kis útjelz ők 
és figyelmeztetők. Aki kortársa és útitársa lehet a jelenségeknek, az áll-
jon meg egy pillanatra, csodálja meg e fények tiszta jeleit, és gazdagabb 
lélekkel menjen tovább. Ezek a fények most már az ő  belső  életében is 
ott ragyognak és jelzik az átélt gondolat és az átgondolt élet új szépségeit. 

Ez az út és utazás értünk van. Értsük meg tehát az értelmét. A m ű-
vészi értékek világa az emberség közegében jön létre és nyeri el az értel-
mét. Az értelmetlen és céltalan élet süketté és vakká teszi az embert a 
művészi értékek iránt. Az értékeket csak az veszi észre, akiben az értékek 
halvány jelei már megvannak. Minden érték a maga nyelvén beszél. Sza-
vait csak az érti, aki a családjához tartozik. 
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ÉGTÁJ  

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 60. 

A remekműveknek is megvan a maguk sorsa. Egy idő  múlva elfelejtik őket. 
Mert ugyan ki olvassa a mi korunkban Victor Hugo regényeit? A fran-
ciák valószínűleg ugyanúgy pazar díszkötésben sorakoztatják fel könyveit 
a polcon, ahogy Jókai százkötetes jubileumi díszkiadása még nem is olyan 
rég kötelezően ott volt minden tehetősebb magyar polgári házban. Nem 
olvasmánynak. Dísznek. És ki Olvassa a Werther ...-t, amellyel Goethe 
jócskán megelőzte Hugót, követendő  példának hagyva •a romantikát egész 
!álmatag vi1ágfájidalmával, amit viszont a nagy francia a maga szüntele-
nül lobogó lelkes optimizmusával oly harsogón cserélt fel. Es mégis őt 
tartják, Victor Hugót ma is minden id ők legnagyobb írójának, akárcsak 
a magyarok Jókait. Nem írtak volna szebb regényeket és verseket őutánuk? 
Ezt ma már senki sem hiszi el. Akkor hát a mennyiség lenne itt is dönt ő ? 
S ezért kellett Gid, .n.ek arra a kérdésre, hogy kit tart a legnagyobb fran-
cia írónak, Viator Hugót megneveznie s még hozzátennie fanyar mosollyal: 
sajnos. Mert úgy kellett vállalnia az utókornak, amilyen volt, tehát minden, 
lassan már-már szánalmasnak tetsző  fellengzős tűzijátékával. Mivel ez nem 
csupán .őrá magára volt jellemző, hanem egy egész korra, amelyet ez a gyer-
meteg óriás olyan meggyőző  hévvel fejezett ki, hogy - el. kellett hinni, s 
vállalni azután, mintha termékeny munkásságának ötven-hatvan éve 'min-
dent hiánytalanull felölelt volna. És minden nagy hang ellenére még meg 
kellett érnie Victor Hugónak, hogy ugyanaz a fiatalság, amely az ő  Her-
naniján'ak bemutatóján szétverte a színhuzat és kikergette a konzervatív 
közönséget, mert egy igazabbnak t űnő  új szellem .üzenetét vélte kihallani 
a színdarabbál, egyszer csak szétszóródott, átállt részben egy fiatal újság- 

• író, Emil Zola híveinek táborába, részben pedig az ópiumszívók és hasis-
evők dekadensnek nevezett szektájához. Pedig hát e szekta f őpapja, Theo- 
phile Gautier is ott volt a Hernani tüntetői között. De hát nincsen követke-
zetes, folytonosságot fenntartó korszalkváltás. Mindig és mindenütt a ta-
gadás szelleme jár előtte. Hugo még nagyban él és fáradhatatlanul írja 
dörgedelmes próféciáit III. Napóleon és egy csontja velejéig romlott tár-
sadalom ellen, amikor megjelenik Gautier elragadtatott el őszavával A rom-
lás virágai, Baudelaire híres és hírhedt verseskönyve. S Médarbaam, Zola vi-
déki házában esténként összegyűl egy új írói csoport, Zolán kívül Maupas-
sanit is köztük van, hogy felesküdjenek 'a ászépítés nélkül való, szókimon-
dó igazságra, amelynek realizmus a neve. Mintha észre se vették volna, 
hogy előttük már majdnem ugyanezt írta zászlajára egymásik, hogy ne 
mondjam csoporlt, amelyből hegyként magasodott ki B:alzac, Flaubent és 
Stendhal. S mintha ezek meg azok összebeszéltek volna, pedig nem is igen 
tudtak egymásról, annyira magukban éltek, de külön-külön mindegyik az 
elfogulatlan és tartózkodó tárgyilagosságot tekintette költ ői credójának. Az 
ember szinte nem akarja elhinni, hogy ezek fölött még fennen ragyogott 
Victor Hugo csillaga; tiugyhOgy ő  maga talán fel se foghatta ;a. köztük levő  
egetverő  ikülöaybséget. Mert ő  maradt változatlanul a francia nemzet írója. 
S azzal együtt Európáé i's. Se B:alzac, se Stendhal, se.Flaubert egy szikrányi 
hajlamot se mutatott hasonló szerepre, s az utóbbi nyugodtan mondhatta, 
amikor erkölcstelenség vádjával bíróság elé állították: Bovaryné én va-
gyok. És meglehet, műveik épp ezért olvasottabbak még zna is, mint Húgóé. 
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Az én fiatalságomban az ember már tisztán beosünetb ől olvasott bele A 
nyomorultakba, s akkor se maradt meg benne tartósan semmi, annyira 
kifárasztották a túlzások. Ahogy a mai magyar olvasó nem találhat Móricz 
Zsigmond, Márai meg Déry után élvezetet mondjuk Az új földesúr mindent 
megszépítő  romantikájában. 'De Jókai, (akárcsak Hugo, nem a valóságot 
írta, hanem az álmot, s ezzel nyerte el az egyébként megérdemelt tisztele-
tet és megrb,eesűlést, mint Victor Hugo 'sdk évvel a halála után. 

„Jószerencse, semmi más", mondta Zrínyi, aki egyszerre vallotta hor-
vátnak és magyarnak magát a hazáját szüntelenül fenyeget ő  törökkel 
szemben, s ez oly természetes lehetett a maga korában, hogy élete és 
minden költői sora bizonyítéka ennek a fatális felfogásnak. De nem ez az 
egyetlen látszólagos ellentmondás jellemzi ezt a tragikus h őst. Mély val-
lásossága és Machiavelli Martós hatása nem kevésbé mutat egyéniségének 
• bonyolultságára, ami egyébként a cinquecento e máig kimagasló, a mi 
korunkba is belenőtt nagy alakjára szintén oly jellemz ő  volt. 

Róla beszélnék most, Machiavelliről, hogy a Belfegorját újra forgat-
ják, mintha cinikus államtudományi próféciái soha nem lettek volna id ő-
szerűbbek, mint ma. đanaga a szent életű  dominikánus, a lánglelkű  Savo-
narola uralma alatt szokhatta meg a diplomáciai szolgálatban oly eredmé-
nyes kétszínűséget, amelyet azóta igen sikeresen alkalmaznak, s a szem-
forgatást, a hazugságot, az er őszak máig érvényes jelszavát, mely szerint 
a cél szentesíti az eszközt. Tapasztalata szerint a politikában a tisztesség 
kritériuma csak káros lehet, míg az adott szó megszegése adott esetben 
fölöttébb hasznos. Napóleon is tanult tőle, sőt századunk nem egy diktá-
tora, s hogy mindebben mennyire igaza volt, azt a saját testén elszen-
vedett tortúrák bizonyítják, hiszen a városállam bukásával és a Mediciek 
visszatérésével lefogták, megkínozták és szám űzetésre ítélték, miután Sa-
vonarolát máglyán megégették. Nem mintha a Mediciek nem aknázták 
vonna ki maradéktalanul az általa felismert kül- és belpolitikai m űvészet 
legkegyetlenebb lehetőségeit, minthogy Salvonarolát, a dominikánus ba-
rátot, a szegények védelmező jét ugyanazok a tömegek hagyták cserben, 
akiknek ,a jobb létéért küzdött. Mindez látszólag szorosan összefügg Ma-
chiavelli állításával, hogy a tömegre nem lehet számítani, mert csak az 
erős központi hatalom képes uralkodni. Álló hadsereggel, nem pedig 
zsoldosokkal, hogy a polgárok maguk védjék meg hazájukat. 

A legcsodálatosabb az egészben az, hogy állambölcseleti bételeit nem 
is akkor dolgozta ki, amikor a Signoria titkára volt, hanem azután, hogy 
kegyvesztett lett, s elhatározta, hogy most majd az irodalomnak fog élni. 
Nagy szegénységben tengődött Firenze melletti kisbirtdkán, nappal a föld-
jén dolgozott, a szőlőjében is, amelynek termésével szamárháton bekocogott 
Firenzébe, a piacra, hogy eladja, este meg írt. Látszólag tanulságos nép-
meséket újított fel, alvilági témáktól se visszariadva, de megint csak an-
nak az állításának konzekvenciáival, melyek szerint szerzési és hatalmi 
vágyban az emberi természet nem ismer határokat, s a zsarnokot is tisz-
telni tudja, ha az erős. Vígjátéka, a Mandragora, amelyet még ma is ját-
szanak a világ színpadain, amelyet Boocaccio szókimondó triviális mo-
dorában írat, a rosszaságot tartja a világ falapkövének és mozgatóerejének. 
A Belfegor a kornak megfelelő  sátáni történet, amelyben az asszony min-
den dolog megrontója. A modell a bibliai Éva, de er őszakosabb, durvább 
és drasztikusabb kiadásban, nem néllkümözve a humort sem, s talán épp 
ez inspirálta Jókait egy regénynek, a Jóka ördögének megírására, amikor 
az ő  korában kissé már mulatságos is volt, hogy az asszony ingatag. 

A városállam új gazdája, Giuliana del Medici azonban nem sokáig néz-
te, hogy Machiavelli öncélú irodalomra adtafa fejét, tamikor,pedig a. hatalmat 
is szolgálhatná. Mert mi imás lehetne egy író dolga, nem igaz? Megren-
delte hát nála A fejedelem című  értékezést, amelyben most már részletei-
ben is kidolgozta az abszolút uralkodás alapelveit. Aligha azért csupán, 
mert attól félt, hogy • unegint megkínozzák, hanem mert a kor politikai 
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viszonyai, s Itália egyesítésének vágya is a parancsuralmi rendszerben 
látta az egyedüli megoldást. A Belfegor újabb filaiivál ►tozata is bizonyára 
megtaiaila maja •a Tiioulat a jelenkori viszonyok utalasara, ha minal.árt 
csak a sátánon keresztül, s egy erőszakos asszonnyal azonosítva a hatalmi 
rendszerek a telkintetnétlküliségét és romlottságát. 

Nicoilo Machiavelli cinizmusával nem volt egyedül a maga korában. 
Az aranykornak nevezett egész reneszánsz se nélkülözte az ellentmondást. 
ami egyrészt ta hatalmas fekete sereg, la. palpsáig kigwnyolásában, ugyan-
akkor a termeli niraetett vailasossagcan, masreszt a ixonyortelen elnyo-
mást megnazuatoio dicséretben nyilvánult meg a hatalom iránt. Ebb ől 
maradhatott követendő  példaiként a nyúlt századi deres gyakorlata, amely-
ben a aehxvensnex, miutan elszenveate a ramert nuszonotót, egy Harsány 
„köszönöm alássan" felkiáltással kellett meghajtania magát az urak el őtt. 
x szellemtörténetnek ez a ragyogó fejezete, a cinquecento, élén Bocacció-
val, valamiféle könnyelmű  bonhomiával tereit a vörös és fekete hatalom 
azon igyekezetére, hogy inkvi;zíeióval, máglyahalállal és idegen területek 
nonyör Leien ieronanasaval hajtsa uralma aia a nepet. regig a hitböal meg 
nem veszett ki a túlvilági élet ígérete mennyországgal a jóknak és pokollat 
azoxnaK, akiax vetKeztex Isten es az uralkodó ellen. Dante kell ő  elégtétel 
lel küldi a gyehenna tüzébe ellenfeleit, Boccaccio nagy élvezettel szent 
etetü barátok gátlástalan szeretkezéseit irja le vastag mesternékkel, mint-
ha minden baj mellett mégiscsak az leenne a legszebb dolog a világon; 
amiért még érdemes élni. A fest ők képein bachanáliák jelennek meg, s 
még az urbinói herceg is anyaszült meztelenül festeti meg Tizianóval a 
feleségét, fügefalevél helyett, elég kétértelm űen saját kezével szép teste 
legizgalmasabb pontján. A Machiavelli fogalmazta politikai amoralitás 
óhatatlanul leszivárgott az alsóbb néprétegekbe is, vidáman és ruszti-
kus 'természetességgel, a gyönyör kézzelfogható örömével, s mindenek-
fölött magabiztosan, minden kilengést kegyetlenül megtorolva trónolt a 
hatalom. Erotika és politika ilyen kiegészítő  szimbiózisában az olasz 
reneszánsz egész Európára kiterjesztette ellenállhatatlan hatását, miköz-
ben az iszlám szüntelenül fenyegette, iszázadotkon át a határain állva, s 
egész országokat rabsága alá hajtva. Soha a szerelemnek akkora sze-
repe és jelentősége nem volt az Irodalomban, mint abban a korban. 
Nemcsak a drasztikusan megnyilvánuló testiségben, az érzelmek határta-
lan, mindhalálig, sőt azon túl is felmagasztosult áradásában. Romeó és 
Júlia tszívfájdátáan szép története ugyancsak akkor jelent meg a világ-
irodalomban, hogy mind a mai napig itt maradjon, isten tudja hányszori 
átköltésben. Mert mi leginkább a Shakespeare-ét ismerjük, pedig felújítása 
az olasz reneszánsz korában vált id őszerűvé. Az egyébként komoly tör-
ténésznek, Luigi da Portónak volt egyetlen korrándulása a szépirodalom me-
zejére ez a gyönyörű  és elnyűhetetlen, mert folyton vissza-visszatér ő  
téma. Előtte ugyanis egy Boecacciotittatúttvány, Saleürnitano már megírta, 
utána meg Matteo Bandello nyújtottja el hosszúra, akinek érdekl ődési 
köre Kelet-Európára is kiterjedt, majd Lope de Vega, hogy Shakespeare az 
angol Brook átdolgozásából vegye állítólag kölcsön. Maga a .tétn;a külön- 
ben egyidős a szerelemmel, mert már az ephesosi Xenophon iás megírta: 
Az idő  és a játéktér azonban annyira olasz és reneszánsz kori lett, hogy 
Shakespeare is kitartott mellette, a jellemz ő  légkört és a délies tempe-
ramentumot is megőrizve benne. Azzal a sugallattal együtt, hogy a lég= 
sötétebb zsarnokság viszonyaiban csak a szerelem marad az érzelmek-• 
nek egészen széles diapazanján az alantasan érzéki vágyak kielégülését ől 
kezdve az átszellemülten tiszta és az elérhetetlenség végs őkig felfoko-
zott lángolásáig, mint Roaneá iás Júlia történetében, amely még ma is 
meg :tudja dobogtatni a színházjáró népek szívét. Észre se véve, hogy 
mindezen átcsap a reneszánsz egyébként fülledt leveg ője,. Macliiaüvelli.:; 
hűvös és csak a nyers er őben hinni tudó, a hatalommal megalkuvó ci= 
nikus szelleme, amely az időben együtt él a remekművel. 
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Az irodalmi reneszánsz azután ms sokáig fennmaradt, hogy a cinque-
cento már réges-rég nem volt karszellemnek tekinthet ő . A szabadság  
és a ,szerelem egysége ugyan még Petőfinél is ott volt, de már szolidabb, 
mondhatnánk, poigari kenetek kozé ,szorítva, amikor erotika és politika,  

Boccacciót követő  irodalmi ikorízlés követelménye még a zabolátlan olasz  
temperamentumban ms lehiggadt. Csakhogy a reneszánsz oly lenyü+gózoen  

ragyogó kisugárzása az egykori olasz novellákból még háromszáz év  

múlva is éreztette hatását a világirodalomban. Mintha az a tény, hogy  

Napóleon olasz volt, már önmagában is új fényt adott volna a let űnt-
nek hitt kornak, s így aztán nem is kell csodálkoznunk azon, hogy a 
XIX. század nagy realistája, Stendhal, aki minden stiláris díszt elvetett, 
mert csak a cselekményt tartotta fontosnak, csaknem újraírta az olasz re-
neszánsz novelláit. Vaskosan naturalista témák helyett finomabb hangvé-
tellel, hiszen egész élete főúri szalonokban telt el, de csöppet sem ke-
vésbé szenvedeiyesen. Elmenni a hihet őség legvégső  határáig, ez volt 
felfogásában a felújított olasz novellaténtia legfontosabb célja. A vörös 
és fekete hatalmak, az uralkodó rendszer és az egyház, illetve a töme-
gek szabadságvágya volt viszont az a végs ő  feszültségekkel teli keret, 
amelyet mrueseved kellett kitöltenie. És még valamivel, de ez már hidat 
jelentett az új szellemi mozgalmakba: a politikai és társadalnni ellentétek 
egymásnak feszülésével. Romeó és Júlia változatlanul szerelmi himnusz 
Xenaphontól kezdve Lope de Vegán át Shakespeare-ig. Csak szerelem 
és semmi más, míg Stendihal két fiatal szív érzelmeinek lobogása mö-
gött végig ott érezteti a sötét és megalkuvást nem t űrő, halálosan en-
gesztelhetetlen társadalmi hátteret. Anélkül, hogy az ő  Vanina Vaninije,  
mint a Romeó és Júlia történetének pandanja, kevésbé lenne szenvedé-
lyesen izzó szerelemmel áthatva. De hát Standhall, aki imádta ltáliá;t, 
élete jelentős részét is ott töltötte, mint az olasz reneszánsz megkésett 
és gyógyíthatatlan lovagja, már forradalmi légkörbe született, anélkül, 
hogy maga forradalmár lett volna, az olasz carbonariik mozgalmát is 
össze tudta hangolni eszményképének, Napóleonnak megjelenésével. Így 
ám-lány és szerelem mérgei, amelyek korábban Schillerig átszivárogtak, 
az ő  kezelésében is elválaszthatatlan fenomének maradtak. Nem nélkü-
lözve ugyanakkor válogatott borzalmak és rémképek félelmetes anyagát, 
aminek terjedését pedig már az ő  korában kötelezőnek érezte életben 
és irodalomban egyként megakadályozni a polgáriasodó világ. Az ő  úgy-
nevezett .olasz novelláiban még nem épül fel valamiféle lélektani sejt-
irendszer törvényei szerint a mese logikája, de hát a végletek :legvárat-
lanabb fordulatainak éppen a határtalan szenvedély ad meggy őző  erőt. 
És a legképtelenebb végletek közötti csapongás ellenére van valami ár-
tatlan gyermeki báj ezekben +az újraírt olasz novellákban, így aztán e1 
kell hinni, hogy az író megtörtént eseteket tolmácsok levéltári fóliánsok  

anyagát újraköltve, ahogy ezeknek a novelláknak megszületésér ől Stendhal  
maga beszélt. Élet és halál, odaladó h űség és árulás, az emberölés válo-
gatott módjaival, tőr és kereszt jelképei között, amikor hideg kolostori  
csendben egyszerre fellángol a testi szerelem és kap megdöbbentően me-
rész'fordulatokat — ez az, ami minden borzalom ellenére valamiféle fe-
lejithetetlenülszép és tiszta élményt hagy e történetelvb ől maga után az  
olvasóban. Valamiféle olyasféle szent áhítattal átitatva az egész reneszánsz  

korát, ahogyan a lipótmezői zárt intézetben szegény Gwláasy Lajos ál-
modta újra, Nakonxipánalak• keresztelve azt a let űnt világot, amelyet  
emlékből és :álomból szőtt magának ugyancsak mesébe illő  rajzain az  
őrültek között. És mintha az újrairt olasz novellák gyorsan váltakozó  

fordulataiban Stendhal tolla alatt már a kés őbbi palgiánpwkkasztás me-
részsége is benne volna, azzal a máig érvényes törvénnyel, hogy a m ű-
vészet, ha igazán az, semmiben sem ismer korlátokat. 

~ 

Egy nagyon szép, humánus szempontból rél esedékes pontja volt a 
magyarországi lanylanyelvi hét programjának. A nemzetiségi nyelvek ön-
állóságának és egyenrangúságának teljes elismerése. A tárgyilagosság ked-
véért előre kell bocsátani, hogy a nemzetiségi nyelvek használatát hitiva- 
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bahas részről eddig is elnézték, mivel Európában a huszadik században 
már sehol .sem foghatók be a szóra nyíló emberi szájak. Csak hát más 
a deklarált jogállapot és megint más a minden emberi viszonylatban 
megnyilvánuló rokonszenves érdeklődés, esetleg biztatás és támogatás. 
Nem csupán az elnéző  türelem, a jóindulatú közöny, hanem egy olyan 
tevőleges közeledési szándék, amelyben ott van a közvetlen és termé-
szetes, mrásnyelvííségében is megbecsült, netán még érdekesnek is érzett 
viszonyulás. Hogy a nemzetiségi nyelv ne legyen magánügye egy népcso-
portattak, amely a többségi nyelv er ős és impozáns várfalai között bezár-
kózva él, ss ha egyénileg ki akar törni, többre vinni, érvényesülni, akkor 
ne kelljen ezt a nemzetiségi magányt feladva, ott állnia a beolvadás, az 
e'l'vegyülés vonzásában. A nemzetiségek nyelvének ez a mostani hangsú-
lyozott megbecsülése az említett magyarországi találkozón új légkört te-
remtett és a lehetőségek egész sorát hozta közelebb a megoldáshoz. Hogy 
gyakorlatilag hogyan és miként jut ez majd kifejezésre, a jöv ő  fogja 
megmutatni. 

Mert maga az lamyanyely belső  használata, esetleg ápolása, s őt, in-
tézményes fakikarolása nem oldhat meg mindent. Ha csak a nyelv marad 
meg, mint valami egzotikus sziget fellegvárra, hogy esetleg középiskolai 
szinten legyen még kommunikációs eszköz, s 'a továbbtanulásban elzárja 
a nemzetiségi fiatal útját, akkor elkerülhetetlenül szakbarbár lesz, mert a 
jogi, m'érnöiki, orvosi oklevélig többségi nyelven kell tanulnia. Azt a fény-
űzést ugyanis. hogy kulturális autonómiáját a nemzetiségi nyelv igényé-
vel az egyetemi oktatásában is megvalósítsa, egyetlen ország sem en-
gedheti meg magának. Hacsak nem olyan nagy az érdekelt nemzetiség 
lélekszárra, hogy fiataljai megtölthetik egy -eigy főiskola padjait. De a 
számi;adást és számbavételt nemzetiségi téren sehol sem nézik jó szesnr 
mel, mert óhatatlanul ott vannak mögötte a politikai következtetések. 

Mivel azonban a nyelv nemcsak szavak tömkelege, de hagyomány és 
történelmi tudat őrzője is, a nemzetiségi ember teljesen el sem zárkóz-
hat attól az 'országtól, amelyben anyanyelvét egy egész önálló állam néne 
gyakorolja. S itt kell érvényesülnie a lenini elvnek a nemzetiségek híd-
szerepéről az érdekelt országok között. Persze ott, ahol ehhez megvan-
nak a kedvező  baráti feltételek, s így semmiféle ok sincsen például arra, 
hogy ezeknek az országoknak a határait lezárja az ellenségeskedés. a 
sanda 'gyanú, vagy akárcsak a bizalmatlanság. Ahogy semmi akadálya 
nem volt a múlt !századhun, hogy a magyarországi Laza Kosti ć  esztendő-
ket töltsön Montenegróban Nikita állama törvénykönyveinek kidolgo-
zásán. Vagy hogy Szerbiából a zombori tanítóképz őben 'szerezzenek ok-
levelet az ottani fiatalok. 

A nemzetiségek anyanyelvének iogálliavota különben is ezen a köl-
csönös bizalmon vagy bukik az érdekelt országok viszonyában. S ha 
ez a bizalom megrendül, az egyenjogúság a leghangosabb deklaráció 
ellenére is csupán írott malasztmarad. Az anyanyelvek ámolásámlak ilyen 
rendezvénye. mint amilyen ez a magyarországi volt. amelyet nem is le-
het eléggé ünnepelni, csak a teljes barátság és megbecsülés szellemében 
köhiet létre. Különben évpen ezért remélhetjük ezek után. hogy 'a nálunk 
is !megnyilatkozó nyílóság tovább b ővül és a nemzetiséi fi'alhat'ok itt vagy 
ott akadálytalanul szerezhetnek maguknak anvanvelviikön ionérvényes 
oklevelet, hogy ,aztán igazán őszinténallhasisák hazájuknak azt az or-
szágot, 'amelyben mint nemzetiségek élnek. 

281. 



MGR. GELLÉR JÓZSEF 

A SZABADKAI RÉGIÓ TÉRSÉGE, 
A SZABADKAI KÖZSÉG JELLEGE A RÉGIÓBAN 
ÉS KAPCSOLATA A KÖRNYEZŐ  TÉRSÉGEKKEL 

Az urbanisztikai tudományokban mindeddig sem elméleti, sem pedig 
tervezői-gyakorlati szempontok alapján nem született megfelel ő  megha-
tározás a régió általános jellegér ől, fogalmáról és annak határairól, mi-
vel minden régiónak sajátságos jellege van. Különben is a régió fogal-
mát nehéz szakszerűen meghatározni. Mindettől eltekintve azonban régió-
nak nevezhető  az a dinamikus egészet képez ő  térség, melyet közös gaz- . 
dasági, területi, térbeli és társadalmi követelmények kapcsolnak egy 
egységes egészbe. E területnek-térségnek megfelel ő  nagysággal kell ren-
delkeznie ahhoz, hogy a létfontosságú tevékenységek összhangban m ű-
ködhessenek, azonban minderre lehet őséget kell biztosítani kisebb tér-
ségben is. E terület-térség olyan kicsiny is lehet, melyen és melyben 
mégis kialakítható a közös célkit űzésekhez vezető  tudat. A régió jelle-
ge és határai, a térségben uralkodó tartós kölcsönhatások eredménye-
ként, bizonyos idő  múltán változásoknak vannak alárendelve. 

Ugyanis, a települési tevékenységekb ől kiindulva, a települési funk-
ciók és a települések egymás közötti kölcsönhatásainak befolyásai kü-
lönbözőek. Jelentőségük, meghatározójuk és változó vonzási hatásuk 
mindezek után csak újabb tényez ők, melyek még nehezebbé teszik a 
régió határainak kialakítását. 

Szabadkai régiónak nevezhet ő  az a terület-térség, melyre és mely-
ben Szabadka város a legkülönböz őbb funkcióival és hatásaival érezhe-
tő  befolyást tud gyakorolni. Itt arról a funkcionális térségr ől van szó, 
mélyben Szabadka, mint fejlett funkcionális központ, a városfunkciók-
kal együtt hatóképes a régió minden részére. A régió részeinek funk-
cionális igényei viszont a legtöbb esetben kizárólag vagy túlnyomórészt 

• a regionális központ felé irányulnak. 
A régióban megtervezett irányelvek egyszer űbb alkalmazása, vala-

mint a terület-térség egységes meghatározása és tervszer ű  fejlesztése 
érdekében, a szabadkai régiót néhány község területe-térsége alkotja, 
melyek adminisztratív módszerek alapján meghatározva egy térbeli egé-
szet képeznek. 

Ezek szerint a szabadkai régió az alábbi községekb ől tevődik össze: 
Ada község területe-térsége, 
Kishegyes község területe-térsége, 
Kanizsa község területe-térsége, 
Szabadka község területe-térsége, 
Topolya község területe-térsége, 
Zenta község területe-térsége. 

Ilyen terület-térség kialakítása teljes egészében megegyezik a „sza-
badkai funkcionális körzettel", melynek fejlett funkcionális központja 
maga a város, Szabadka. E tény A Szerb Szocialista Köztársaság Terü-
letrendezési terve I. c. könyvben található, éspedig azon a térképen, mely 
a Szerb Szocialista Köztársaság általános területfelosztását-regionalizá-
cióját mutatja be. E terv 1970-ben készült. Továbbá, a fent említett sza-
badkai régió összetétele (a felsorolt hat község területe-térsége) egyben 
az ún. szabadkai funkcionális területet képezi az említett köztársasági 
területrendezési tervben. E funkcionális területen-térségben a községek 
egyenként, mint mikroterületek szerepelnek, mikroközpontokkal, melye-
ket az egyes községek székhelyei képviselnek. 

Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány (VSZAT) területekre-tér-
ségekre osztása megtalálható az újvidéki község regionális rendezési ter- 
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vében azon a mellékleten, mely VSZAT területi-térségi felosztását ábrá-
zolja „geometriai izotelák" (prof. dr. B. Bukurov) segítségével. Ezek sze-
rint Bácska területén három funkcionális körzet létesült, éspedig: az 
újvidéki, a szabadkai és a zombori. Ebb ől megállapítható, hogy Bácska 
ilyen felosztása szerint, a szabadkai és a zombori funkcionális körzet a 
szabadkai, illetve a zombori régiót alkotja. Az újvidéki funkcionális kör-
zetben viszont, az újvidéki régión kívül, feltételezhet ő  a becsei-titover-
bászi és a bácspalánkai régió kialakulása is. Természetesen, az említett 
régiók határain belül, olyan területek-térségek is észlelhet ők, melyekben 
és melyeken bizonyos kölcsönhatások egymást befolyásolják, illetve 
fedik egymást. Ez jut kifejezésre a szabadkai régióban Kishegyes és 
Ada községek területén-térségében. Ilyen jelleg ű  átfedések a zombori 
régióban Hódság és Kula községek területén-térségében lehetségesek. 
Ehhez hasonló jelenségek más régiók térségeiben is tapasztalhatók. Em-
lítésre méltó az a tény, hogy a szabadkai régió nyugati és déli határain, 
melyek az újvidéki és a zombori régiók területeivel érintkeznek, az ún. 
polarizációs övezetben (zónában) jelent ős települések létesültek társadal-
mi-gazdasági és funkcionális központok formájában. E települések túl 
nyomórészt a nagy bácskaicsatorna mentén keletkeztek. A zombori 
régió területén-térségében fejlettebbnek tekinthet ő  jelentősebb telepü-
lések: Kula, Cservenka, Szivác, fejl ődésben levő  települések pedig Ke-
rény, Csonoplya, Nernesmilitics, Őrszállás és Reg őce a magyar határ 
közelében. Az újvidéki régió területén-térségében ezek a jelent ősebb tár-
sadalmi-gazdasági és funkcionális központok említhet ők: Becse, Titover-
bász és Szenttamás. A szabadkai régió keleti határa mentén, a Tisza 
folyó mellett az ún. polarizációs övezetben egy poligonális rendszer ű  
településhálózat helyezkedik el. Mindamelett, hogy a települések e pola-
rizációs övezetben a Tisza bánáti oldalán létesültek mégis, az említett 
településhálózat minden egyes településének életében er ősen kifejezésre 
jut a szabadkai régió térsége felé irányuló vonzódás. E településháló-
zatban, ha összekötjük Becsét Törökbecsével, a poligonrendszer észak 
felé terjed és magába foglalja ezeket a Tisza menti településeket: Pa-
déjt, Tiszaszentmiklóst, Csókát, Szanádot, Törökkanizsát, Keresztúrt és 
Gyálát a magyar országhatáron. E települések egymás közötti vonzásai 
és viszonyai különösképpen erős kölcsönhatású egymásrautaltságot ta-
núsítanak éppen a szabadkai régióban létrejött központok és települések 
iránt. A jelent ős kapcsolatok erőteljesen kihatnak a gazdasági és társa-
dalmi tényezőkre is. Ily módon tapasztalható, hogy pl. Kanizsa és Tö-
rökkanizsa között a kölcsönhatású vonzóer ők és általános településközi 
viszonyok olyan mértékben jutnak kifejezésre, hogy e két település a 
térben szinte szerves egészet alkot. Ezt a térbeli-funkcionális tényez őt 
különösen jól bizonyítja a nemrég elkészült tiszai híd e két település 
között. Ehhez hasonló példa Zenta és Csóka, valamint a többi Tisza 
menti település kapcsolata a bácskai településekkel. Ez nagyon jó pél-
da arra, hogy a természeti tényez ők, ebben az esetben a Tisza folyó, 
milyen jelentős mértékben tudják a településeket egymásra utalni, és 
hogyan tudnak intenzív kölcsönös kapcsolatokat kialakítani abban az 
örökös harcban, melyben az ember mindig a jobb életfeltételek meg-
teremtéséért küzd. 

A szabadkai régió Bácska területének és térségének északkeleti ré-
szét foglalja el az alábbi térség-területmegosztással: 

Ada község 
Kishegyes község 
Kanizsa község 
Szabadka község 
Topolya község 
Zenta község  

228 km'  
181 km2  
399 km2  

1007 km2  
596 km2  
293 km2  

Összesen: 2704 km2 
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A szabadkai régió területén a lakosság száma a következ őképpen 
alakul: 

1971-ben 	 1981-bent 

Ada község 
Kishegyes község 
Kanizsa község 
Szabadka község 
Topolya község 
Zenta község 

22 611 lakos 	 22 408 lakos 
15 651 lakos 	 14 975 lakos 
33 817 lakos 	 32 709 lakos 

146 773 lakos 	154 611 lakos 
43 507 lakos 	 41 889 lakos 
31416 lakos 	 30 519 lakos 

Összesen: 293 775 lakos 	297111 lakos 

E régióban a lakosság s űrűsége a fenti adatok alapján 1971-ben 
108 lakos, 1981-ben pedig 110 lakos jut 1 km 2-re. 

A szabadkai régió a VSZAT összterületének 12,60%-t képezi. A la-
kosság számát illetően VSZAT lakosságának 15%-a él a szabadkai régió-
ban. E térségre jellemz ő , hogy a települések jelent ős része zárt jellegű , 
tervszerűen épültek, de bizonyos mértékben elterjedt a tanyavilág is. 
A települések nagy része 2000-nél több lakost számlál. Néhány telepü-
lésen azonban 10 000-nél is több a lakos. Ezek jelent ősebb gazdasági köz-
pontok, más szóval másodrendű  (szekundáris) regionális központok. 

A társadalmi-művelődési és közigazgatási tényez őket szemlélve, a 
régió települései közül Szabadka a legjelent ősebb 100 516 lakossal (1981-
ben), s ez az egész régió lakosságának 30%-a. Szabadka a község szék-
helye. A régió térségében gazdasági szempontból a legjelent ősebb és 
városfunkciói szerkezetével a legnagyobb hatást gyakorolja az egész 
község és régió területére-térségére, s őt, messzebb fekvő  területekre-
térségekre is. A város fejlettségének jelenlegi szintjén Szabadkának e 
tulajdonsága meghatározza azt, hogy maga a város ténylegesen is a 
régió központja legyen. Szabadka község aktív lakosságát és társadalmi 
összjövedelmét összehasonlítva VSZAT más jelent ős gazdasági központ-
jaival, Szabadka Újvidék után a második helyet foglalja el. A Szerb 
SZK-val való összehasonlítás alapján Szabadkát a negyedik hely illeti 
meg Belgrád, Újvidék és Niš után. Jugoszláv viszonylatban pedig a leg-
jelentősebb gazdasági központok közül a tizenkettedik helyen szerepel 
Belgrád, Zágráb, Ljubljana, Szarajevó, Újvidék, Szkopje, Rijeka, Mari-
bor, Split, Niš és Eszék után. 

Szabadka község a régió északnyugati részén terül el. A község 
északi határa azonos a jugoszláv—magyar országhatárral. Nyugaton 
Zombor, délen Topolya, keleten pedig Kanizsa és Zenta községgel hatá-
ros. Szabadka község általános szerkezetét illet ően, ahová a térbeli, de-
mográfiai és társadalmi-közigazgatási struktúrákat, valamint a területi 
nagyságrendet soroljuk, a legfejlettebb község a régióban. Szabadka vá-
ros kimagasló urbanisztikai és egyben városfejleszt ő  funkcióival uralja 
a község térségét és ily módon nagy hatást gyakorol az egész régió 
területére-térségére s őt, a távolabb fekv ő  tájakra is. 

A község településein és tanyáin 1981-ben 154 611 lakos élt 1007 kmZ-
en. Ennek alapján a község laks űrűsége 153 lakos négyzetkilométerenként. 
Különben a község térségében 20 település van, azonban a tanyák szá-
ma sem elenyésző . A települések közül legnagyobb jelent őségű  a már 
említett Szabadka város, mely a község és régió társadalmi-gazdasági, 
művelődésii, politikai és közigazgatási központja. A község térségében 
másodrendű  központok: Bajmok 9586, Csantavér 8596 és Palics 6974 
lakossal. E települések közül kimagasló jelent őségű  Palics turisztikai 
és gyógyjellegű  rekreációs funkcióival. 

I. Forrás: Ada, Apatin, Topolya, Kanizsa, Kishegyes, Zenta, Zombor és Szabadka községek 
statisztikai évkönyve 1984-ben. 
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Szabadka városnak, magának a községnek és az egész szabadkai 
régiónak közvetítő  szerepe és összeköt ő  jelentősége van a bácskai és a 
bánáti községek között területi-térségi, demográfiai, kereskedelmi, köz-
lekedési, társadalmi és művelődési szempontból. Ez az összeköt ő-kom-
munikációs szerep mint természeti, földrajzi tényez ő  kihat Vajdaság töb-
bi régiójára is. Összekötő  jellege hatással van Közép- és Kelet-Európa 
jelentős részeire is. E jelent ős tulajdonság Szabadkát évszázadoktól a 
mai napig jellemzi. A város ilyen vitális szerepe els ősorban földrajzi 
fekvéséből ered, minek alapján a város fejl ődésében és fejlettségének je-
lenlegi fokán jól megszervezett közlekedési hálózat jött létre. E háló-
zatban elsősorban a közúti és a vasúti közlekedésnek van vezet ő  szere-
pe. Az E5 nemzetközi út Szabadkát érintve Nyugat-, Közép- és Kelet-
Európát köti össze a Balkán-félszigettel és Kis-Ázsiával a Berlin—Bécs-
Budapest—Szab:azdk,a—Újvidék—Belgrád—Szófia—IsZtambul útirányon. En-
nek az útiránynak másik ága Szkopjén keresztül Athénig megy. A Sza-
badka—Feketics.-"Titoverbász—Bácspalánka--Županj a—Szarajevó—Mostar 
—Kardeljevo útiránynak köztársaságközi jelent ősége van, és egyben a 
legrövidebb útirány Szabadka és az Adriai-tenger között. Ennek az útvo-
nalnak is összeköt ő  • jelentősége van Észak-, Közép- és Kelet-Európa, 
valamint az Adriai-tenger között. Összeköt ő  jellegű  Kelet- és Nyugat-
Európa között a Szabadka—Zombor—Gombos—Eszék—Ver őce—Varasd 
(Zágráb)—Maribor útirány, mely Romániát is összeköti Nyugat-Euró-
pával. 

A vasúti közlekedés Berlinen, Prágán, Budapesten, Szabadkán, i7jvi-
déken, Belgrádon, Nišen és Szófián át Isztambulig, a Varsóból érkez ő  be-
kötővonallal pedig Szkopjén keresztül egészen Athénig terjed. E vasútvo-
nal, amellett, hogy nagy a nemzetközi jelent ősége, különböző  régiókat és 
tájakat is összeköt. A múlt században a legjelent ősebb vasútvonal Közép-
és Kelet-Európa között a Szabadka—Zombor—Vinkovci (Eszék)—Zágráb 
—Rijeka vasútvonal volt, mely összekötötte Közel- és Kelet-Európát az 
Adriai-tengerrel. Ma e vonal jelent ősége részben csökkent más irányú és 
rövidebb vasútvonalak kiépítése miatt, de továbbra is megmaradt az a 
fontos szerepe, mely abban nyilvánul meg, hogy összeköti a különböz ő  
régiókat, tájakat és köztársaságokat. A Belgrád—Bar vasútvonalnak Sza-
badkán át összekötő  jellege van Közép- és Nyugat-Európa és az Adriai-
tenger között. 

A közúti és vasúthálózaton kívül a folyóknak és csatornáknak is 
összekötő  szerepük van. A szabadkai régióban nagy jelent őségű  a Tisza 
folyó mint összekötő  funkciót betöltő  természeti tenyez ő . Továbbá, a 
Tiszának a vízgazdálkodási tervek Magyarországgal közösen összehan-
golt végrehajtásában fontos nemzetközi jelent ősége is van. 

A megtervezett európai jelent őségű  autópályák Jugoszlávián keresz-
tülhaladva nagy útkeresztez ődést képeznek Szabadkánál. Ide soroljuk az 
Észak—Dél és Kelet—Nyugat irányú autópályákat. Ezek közül az els ő  
skandináv területről, Finnországból indul és a Balti-tenger vidékér ől, 
Lengyelországból, Varsón át Budapestet, Szabadkát, Újvidéket, Belgrá-
dot, Ništ és Szkopjét érintve halad egészen Athénig. Szabadkától ennek 
az utópályának egyik ága Zombor, Eszék, Varasd, Zágráb és Ljubljana 
felé haladva Ausztrián és Olaszországon keresztül eléri Nyugat-Európát. 
Ehhez az útirányhoz csatlakozik egy útágazat, mely Eszékt ől indul Sza-
rajevó felé és Mostaron át Kardeljevónál eléri az Adriai-tengert. Az em-
lített autópálya másik ága keleti irányban Szegedet, Temesvárt, majd 
Bukarestet érintve eljut a Fekete-tengerig. Bukarestnél ehhez az autópá-
lyához csatlakozik a Kis-Ázsiáig haladó útszakasz Szófiát és Isztambult 
érintve. Figyelembe Véve a közlekedési infrastruktúra létesítményeinek 
jelenlegi fejlettségi fokát és a jöv ő  számára tervezett autópálya-hálózatot, 
valamint a vasúti és folyami közlekedés nemzetközi jellegét és az ún. 
integrális közlekedés sokoldalú lehet őségeit, Szabadka térségében a fel-
sorolt tényezők nagy jelentőségű  regionális-térbeli koncepció kialakulását 
teszik lehetővé. Ugyanis Szabadka páratlan komparációs el őnyeivel fej-
lett áruszállítási központtá alakulhat. E központon keresztül az áruszál- 
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lítás olyan mértékben és formában történhetne, a közös és kölcsö-
nös érdekek tiszteletben tartásával, mely értékes haladást biztosíthatna 
minden érdekelt nemzet és ország számára. 

A községek közötti együttm űködés, mely a régió megszervezésének 
legelemibb formája, a szabadkai régióban igen eredményes az egészség-
védelem terén. Szabadkán alakult meg Szabadka, Topolya és Kanizsa 
községek közös Egészségügyi Központja, és széles kör ű, folyamatos és 
humánus tevékenységet fejt ki. Jelenleg alakulóban van Szabadka és 
Zenta között egy nagy jelent őségű  integrális közlekedést eredményez ő  
községközi kapcsolat. Az ilyen jelleg ű  együttműködés a jövőben nagy 
lehetőségeket biztosíthat a közös érdekek és célok elérésében. Az integ-
rális közlekedést ösztönző  együttműködés fellendülését nagymértékben 
elősegíti majd az új, épülő  Palics—Tisza-csatorna. Ennek a csatornának 
csak akkor lehet közlekedési és gazdasági-m űszaki értéke és csak akkor 
nyújthat gyakorlati eredményeket is, ha hajózhatóvá válik. Továbbá: 
az integrális közlekedésen alapuló együttm űködés eredményességét az 
is befolyásolja, ha a Szabadka--Zenta közötti közút f őútvonallá válik, 
valamint ha átszervezik és korszerűsítik a szabadka—zentai vasútvonalat. 

Az ilyen és hasonló viszonyok fejlesztése nagyban hazzájárul nem-
csak az infra- és szuperstruktúra létesítményeinek és berendezéseinek 
célszerűbb kihasználásához, hanem a területrendezés és városépítés hoz-
záállásából eredő  általános fejlődéshez is. Ilyen koncepció optimális ered-
ményeket fejthet ki a műszaki-közgazdasági, a társadalmi, valamint a 
városfunkciók kialakításában. Ezek különösen a szervezési, rendezési 
és hasznosítási lehet őségekre vonatkoznak és eredményesen hozzájárul-
nak a korszerű  társadalmi, területrendezési és városfejlesztési követel-
mények sikeres megvalósításához. 

PACAL Julianna fordítása 

IRODALOM 

A magyar—jugoszláv urbanisztikai és területrendezési állandó albizottság — Jugoslo- 
vensko—mađarska stalna komisija za urbanizam i prostorno uredenje: A magyar—jugo-
szláv határszakasz közös területrendezési koncepciója — Zajedni čka koncepcija prostor- 
nog uređenja jugoslovensko—mađarskog pograni čnog područja, 1979. 

Dr. B. BUKUROV: Subotica i njena okolina. Vojvođanska akademija umetnosti i nauka, 
Novi Sad, 1983. 
Arh. J. GELLÉR: Programske osnove za prostorno i urbanističko planiranje na području 
Subotice 1. A szerző  kiadása, Subotica, 1972/73. 
A. GLIKSON: Regionalno planiranje i razvoj. Klub mladih arhitekata, Beograd, 1971. 
Dr. GYORE KORNÉL: Szabadka településképe. Életjel, Szabadka, 1976. 
HEGEDŰS MIKLÓS: Gazdasági fejlődés és az urbanizáció. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1973. 
Dr. B. PIHA: Prostorno planiranje. Novinska ustanova „Službeni list SFRJ", Beograd, 
1973. 
Prof.. dr. B. PIHA: Osnove prostornog planiranja. Privredno finansijski vodič , Beograd, 
1979. 
Dr. LJ. PLJANIĆ : Prostorna ekonomija. Novinska ustanova „Službeni list SFRJ", Beog-
vad, 1973. 
i'laniranje gradova i projektovanje gradskih sistema i podsistema I—II. Stalna konfe- 
rencija mžrnjera jugoisto čne Evrope, Savez inžinjera i tehni čara Jugoslavije. Sarajevo, 
1980. 
Dr. MIROSLAV POPOVIĆ—Dr. JOVAN DINIĆ • Urbano-geografska proučavanja naselja 
.lugoslavije — Primer velzkog Panonskog naselja Subotice. Privredni pregled, Beograd, 
1978. 
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ALKO T ÓM ŰHEL Y  

BIACSI ANTAL 

FONTOSAT ÉS ÚJAT MONDANI 
PROLEGOMENA AZ ÖNIGAZGATÁSÚ SZÍNHÁZ KÉRDÉSÉHEZ 

Össztársadalmi tevékenységünkben a kulturális tevékenységek kérdéseivel 
csakis megkülönböztetett figyelemmel foglalkozhatunk. Tartományunkban 
a művelődéssel kapcsolatos konkrét tennivalókat a kultúra önigazgatási 
megszervezéséről és a dolgozók számára való hozzáférhet őségének megva-
lósításáról szóló határozatok is rögzítették. 

Legfontosabb feladatként az önigazgatási viszonyoknak a továbbfej-
lesztését jelöltük meg, hiszen tartalmuk elmélyítése a m űvelődés terén 
— tehát a színházakban is, és mindenütt, ahol m űvészi alkotómunka fo-
lyik — alapvető  mozgatóereje annak, hogy a kultúra ténylegesen is át-
szője szocialista önigazgatású társadalmunkban munkás életünk minden 
megnyilvánulását. 

Nem kicsi az a feladat, amelyet ebben az akcióban színházainknak 
kell váll.alniok: a dolgozók és az ifjúság szükségleteinek megállapítása és 
kielégítése, ízlésük fejlesztése, a m űvelődési öntevékenység, az amat őr 
színjátszás támogatása és serkentése céljából színházainknak, színházi 
dolgozóinknak, színművészeinknek szervezett és tervszer ű  kapcsolatot kell 
teremteniük az anyagi termelés társultmunka,alapszervezeteivel, a m ű-
velődési otthonokkal, a helyi közösségekkel, a nevelés és oktatás intézmé-
nyeivel, az iskolásokkal és egyetemekkel. 

Ez persze nemcsak szűkebben értelmezett színházi kérdés, hanem 
művelődéspolitikai kérdés is, amelyben igen jelent ős szerep jut mind a 
tömegkultúrának, mind azoknak a programoknak, amelyek a m űvelődés 
hagyományos formáiban valósulnak meg. Ebben a vonatkozásban színhá-
zainknak kifejezetten és els ősorban az a feladata, hogy fontosat, jelent őset, 
igazat és újat mondjanak. Hogy a meglev ő  jót és a hasznosat továbbala-
kítsák, elkötelezetten szolgálva a haladást.. 

„A humanizmuson alapuló szocialista önigazgatású társadalomban, 
amilyet mi építünk, a színháznak kivételesen jelent ős szerepe van. A 
színháznak a haladó társadalmi öntudat és a dolgozók iránti humanista 
viszony élharcosának kell lennie és serkentenie kell mindannak az épít ő  
jellegű  bírálatát, ami gátolja fejlődésünket. Ezt pedig úgy érheti el, ha h ű  
tükre lesz a társadalmunkban végbemen ő  folyamatoknak, és ha eltéphe-
tetlen szálakkal fűződik egybe až önigazgatással és a társult munkával" 
— üzente Tito elvtárs az ország színházaihoz Jugoszlávia színm űvészeté-
nek napja alkalmából, amelyet a Sterija Játékok kezdeményezésére el őször 
1977-ben, a játékok megnyitásának napján tartottunk. 

Társadalmi életünkben tehát jelent ős szerepet kell betöltenie szín-
művészetünknek. Ennek fontosságára az utóbbi években ugyancsak rá-
mutattak a Sterija Játékokat bevezet ő  tanácskozások, ahol elsősorban 
a színművészet szocialista önigazgatási .közösségünkben betöltött 'társa-
dalmi szerepét igyekeztünk megállapítani. Annál is inkább, mivel mind 
a köztudatban, mind pedig színházainkon belül még gyakran találkozunk 
a múltból ránk maradt helytelen felfogással, amelyhez nem egyszer csat-
lakozik az újabb is — idejétmúlt nézettel és gyakorlattal. 

Az állandó és folyamatos m űvelődés és a kultúra átlényegítése 
szempontjából vizsgálva a dolgokat, időszerűnek találjuk a színház, a 
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színművészet és színházi életünk helyzetének és feladatának, a gyakorlat 
és a helyes állásfoglalás megannyi 'kérdésének a megvitatását. Már csak 
azért is, mert a dolgozó embernek a társadalmasított és demokratikus 
színművészettel szemben támasztott igényei, valamint a növekv ő  közös-
ségi követelmények fokozott teljesítése hatványozottan megköveteli a cél-
tudatos fejlesztést, a kultúra önigazgatási megszervezésér ől és a dolgozók 
számára való hozzáférhet őségének megvalósításáról szóló határozatokban 
elfogadott álláspontok következetes megvalósítását. 

Az ebből származó feladatokat aligha lehet egy jegyzet terjedelmé-
ben felsorolni. Egy-egy gondolatkör részletesebb kifejezésére sem vállal-
kozhatunk. Annyit azonban mégis megtehetünk, hogy a színm űvészet né-
hány ,alapvető  kérdését érintve jelzéseket ladjunk és felvessünk egynéhány 
gondolatot a ma és a jövő  színházával, az önigazgatású színházzal kap-
csolatban. 

Színházainkra komoly feladat vár az újért való küzdelemben a kultú-
rában és a művészi alkotómunkában. Szellemi és anyagi kultúránk tovább-
gyarapítása olyan társadalmi viszonyok létrehozásának szükségszer űsé-
gét állítja elénk a színházi életben is, amelyek közepette ténylegesen meg-
valósítható a szabad színházi dolgozók önigazgatású színháza. 

Ebben az önigazgatásilag átszervezett új színházban, amelyben a 
színész szerepre való jogát csakis színészi képességei és tehetsége szerint 
érvényesítheti, a m űvészi alkotómunka rendeltetése abban van, hogy a 
művészet — új, humánus minőségekkel gazdagítva — megvalósítja az 
értékcsere művelődéspolitikai és társadalmi-gazdasági célkit űzéseit. 

Az így megvalósított minőségi változások összessége viszi a dolgozó 
embert a színházhoz, a színházat pedig arra ösztönzi, hogy a társult mun-
ka, a szabad tevékenység és értékcsere következményeinek megfelel ő  ke-
retek között gondoskodjon a közönséget alkotó, különböz ő  területeken 
dolgozó emberek (művelődési szintje, érdekeltsége, érdekl ődése, szükség-
lete szerinti árnyalt sokirányú m űvelő-nevelő-oktató-szórakoztató) igényé-
nek és szükségletének messzemen ő  kielégítésérő l. 

A színházban túl kell haladni az intézményes formákat és a zárt-
ságot és meg kell szüntetni a viszonyulásnak még visszamaradt polgári 
alakzatait, mert sokszor ezen múlik az is, hogy a fiatalok az iskoláskor 
után továbbra megmaradjanak a színház szellemi vonzásának körében, 
illetve hogy a dolgozó emberek, a munkások bekapcsolódva a színházkul-
túra művelődési áramkörébe, állandó színházlátogatási igényt 'alakítsa-
nak ki magukban. 

A mindent megszépítő  múlt illúziói olykor még ma is kifejezésre 
jutnak, ha színházróll, színm űvészetről esik szó. Jobb hiány, sok esetben 
egykori felfogással közelítjük meg a dolgokat, holott a társadalmi való-
ság, az idő  ma már mást parancsol: merően újat a színház társadalmi 
feladatának meglátásában; újszer űt a műsorpolitikában, a repertoárban; 
még újabbat annak meghozatalában, az eljárásokban, az irányításban; a 
jobb és szabadabb megoldások keresésében — a szocialista önigazgatás 
társadalmi előnyeinek felismerésében. 

Nem ok nélkül esik 'szó a szocialista önigazgatás társadalmi el őnyei-
nek felismeréséről. A színház vajúdik, önigazgatási átlényegesítése folya-
matban van. Vele együtt az egész tevékenység és a színm űvészeti alkotó-
munka társadalmasítása és demokratizálódása, a szabad értékcserével 
való egybefonódása is. 

Korunk ezt követeli, jóllehet még sok a régi felfogások maradvá-
nya, lassú az átalakulás menete. 

Tapasztalati adatokkal is kimutatható, hogy a régi felforgású, a pol-
gári színháznak nálunk is volt és még ma is van irigylésre méltó 'alkalmi 
közönsége. Viszont nincs tömegvonzása. A 'munkásosztály széles rétegei 
nem tudnak vele azonosulni. Emiatt a munkások és a dolgozók többsé-
génél előadásai sikertelenségre vannak ítélve. 

Ha őszinték akarunk lenni, be kell vallanunk, hogy — az operettek 
látszatsikere ellenére is — az eddigi, a hagyományos polgári gyakorlat 
semmiképpen sem lehet célravezet ő . Sőt, tulajdonképpen tarthatatlan. 
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A műsorpolitikai arculatnélküliség, a dolgozó emberhez szóló mondani-
való kerülése, az apolitikus hozzáállás, az egyéni vagy kisajátított cso-
portérdekből műsorra kerülő  darabok, a rendezőkönkénye és a rossz 
gyakorlat meg a polgári hagyaték többi vadhajtása eddig is méltán vál-
tott ki a dolgozók körében viszolygást és elégedetlenséget mindazzal szem-
ben, ami színházainkban folyik. 

Nem vitás, kell a jó előadás, a mondanivalótól duzzadó színpadi kép, 
a telt ház. De tarthatatlanok a látszatsikerek, a hamis hangok, az öndi-
cséret, a művészkedő  mutogatások, a kirakatkoncepciók, amelyekben el-
sikkad a művészet művelő-oktató-nevelő  funkciója, és amely mellőzi a 
dolgozók igényeit, érdekeit és szükségletét. 

Az osztálytársadalomban létrejött, Intézményesített régi formák meg-
szüntetésének kérdése alkalmasint nem igényel b ővebb tárgyalást. Sokkal 
inkább azt kell megvitatnunk, hogy az újabb és újabb elgondolások, a kit ű-
zött cél milyen úton-módon érhet ő  el, miként valósítható meg azon a 
szinten és olyan hatásfokon, ahogyan azt az új színház, azok a színházi 
dolgozók és színművészek, akik maguk is tudatosan az önigazgatás mel-
lett döntöttek, munkájukkal tartósan szavatolják. 

Csak az így alapozott úton juthat a színm űvészet társadalmunkban 
messzebbre. Új útra kell itérni,e, ha együtt akar haladni az önigazgatási 
társadalmi-gazdasági viszonyok fejlesztésével. Ez az új út az id őszerűség. 
Időszerűnek kell lennie. 

Az időszerűség, az aaktuwlitás kérdene-igénye minden színházi évad kez-
detével, de minden bemutató után újból felvet ődik — színházon belül a 
művészi siker, színházon kívül pedig a közönség, a színházlátogatók szem-
pontjából. A színművészet és a színházak jövőjének problémaköre szakmai 
vitákban is sokszor e kérdésre szűkül. 

Az időszerűség, az aktualitás, az a sajátos tudat az eseményekr ől, 
hogy azok éppen most történnek vagy történtek, a televíziónak a színház-
zal szemben olyan sajátosságokat, s őt előnyöket kölcsönöz, amelyek-
kel a színház nem rendelkezett sem a múltban (a televízió megszületése 
előtt), sem ma nem rendelkezik (az utca-, a tér-, a piac-, a tanyaszínház 
reneszánszában) nem fog rendelkezni. 

A televízió korunk leghűbb dokumentuma. Egy az egyben „lejegyzi" 
és megismerteti, megmagyarázza a valóság egy-egy vetületét. Megjelené-
sével a filmművészetnek is, de főképpen a színművészetnek le kellett 
mondania azokról a témákról, amelyeknek vonzereje a napi aktualitás-
ban, a felcsigázott érdekl ődésben rejlik. A televízió gyorsan eljut az ese-
mények helyére. Ez a néz őben azt a tudatot váltja ki, hogy amit néz, az 
éppen most történik. Ezzel az el őnyös sajátossággal nem rendelkezik 
sem a film, még kevésbé a színház. Kihasználva technikai el őnyét, a tele-
vízió az' események egyenesben való közvetítése mellett kitermelhette azo-
kat a műfajokat, amelyek dokumentumtartalmukkal és id őszerűségükkel, 
valamint modern formaérzékükkel többek a filmnél és a színháznál. Az 
aktualitás technikai naturalizmusából a televízióban megszületett a szín-
házat túlhaladó műfaj: a technika, az id ő  és a hely dramaturgiájának (lát-
ványossága. Valami, ami több a dokumentumnál, de kevesebb a fikciótól. 
Új sajátos forma, amelyben például a társadalmilag, történelmileg és po-
litikailag fontos események sajátos dramaturgiával való rekonstruálása 
révén sohasem hiányzik semmi — legkevésbé a látványosság. Minden hi-
ányérzetet betölt a dokumentum, az aktualitás és a fikció szerencsés 
társítása. 

Ezért nem véletlenül vet ődik fel :a kérdés: ha a televízió teljes egé-
szében birtokába vette korunk embere számára az annyira nélkülözhetet-
len információs területet, az aktuális események azonnali látványos köz-
lését, akkor mi marad a színművészet, a színház részére? 

Marad az elmélkedés. A gondolatok élő  képben és szóban való szug-
gesztív, művészi közlése. 

Marad a létkérdés boncolgatása, a humanista célok el őrevetítése, az 
irodalmi gondolkodás, a nemesítő  mondanivaló, a figyelmeztetés. 
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Marad a szórakozás, a hasznos id őtöltés, a légkör varázsa, amelyet 
az előadások közös, ,Csoportos látogatása, a testközelség, az ünnepélyes 
környezet hangulata ad a színházi estéknek. 

Marad John Steinbeck megállapítása: „A színház a világ egyetlen 
olyan intézménye, amely négy évezred óta haldoklik, de sohasem adja 
meg magát. Szívós, áldozatkész emberekre van Iszükséage, ezek tartják 
életben." 

Marad a társadalmi tudatnak az a sajátos megnyilvánulása és ki-
nyilatkozása, amelyre csakis a színház képes a maga ezerarcú ellent-
mondásával. 

Marad a sokat emlegetett krízis, a világos id ő , amelyről oly sokat 
beszélünk a színházak és a színművészet jelenével és holnapjával kap-
csolatban. 

Mindez helyezi újra és újra el ő térbe a nem éppen népszerűnek mond-
ható kérdést: lehet és szabad-e a színm űvészetet, a színházi életet általá-
nos és össztársadalmi céloknak alárendelt érdekb ől valamiképpen, sa-
játos módon társadalmilag irányítani? 

Vagy inkább hagyni kell, hogy a maga spontaneitásában valósítsa 
meg — a jó és hasznos mellett — a nem egyszer rosszul vett irányza-
tokat is? 

Vitán felüli, hogy a nem egy esetben rosszul értelmezett és gyakorolt 
önigazgatáson, az önérdek-érvényesítésen, az egyéni és csoportérdekek 
kisajátításán alapuló munka csak tönkreteszi a színházakban az alkotó-
munkát és meggátolja az össztársadalmi céloknak megfelel ő  eredmények 
elérését. 

A gyakorlat azt mutatja, hogy időszerűség szempontjából a színmű-
vészetet, mint a társadalmi tudat megnyilvánulását, meghatározott fel-
tételek mellett kell és lehet is társadalmi támogatással alakítani, irányítani. 

Ehhez azonban els ősorban kellő  szakmai és társadalmi ismeretekre 
van szükségünk. A dramaturgnak, a művészeti vezetőnek, a színház mű-
vészeti arculatát meghatározó önigazgatási szervnek nemcsak a társada-
lomban fennálló tényleges viszonyokat, társadalmi törekvéseket kell is-
mernie, hanem a közönség valóságos vágyait, az elvárásokat, a m űvelődési 
igényt, a , ;fogyasztói" hangullatot, a dolgozók örömét és bánatát, a nehézsé-
geket is. A szervezésileg és m űszakilag jól működő  színházi szervezet mű-
vészeti irányításához szükség 'van egy jó rugalmasságra is. Nem egy eset-
ben előfordul, hogy a színház művészeti irányítóinak, vagy legalábbis 
azoknak, akiknek művészeti kérdésekben döntő  szavuk van, .az általános 
vagy közös társadalmi célok megvalósítása érdekében, vagy hogy a m ű-
sorpolitika és a közönség kívánságának területén kielégítsék a színházzal 
szemben támasztott konkrét igényeket, elvárásokat, engedményeket kell 
tenniük bizonyos, egyáltalán nem kétséges művészi követelményekkel vagy 
bizonyos valóságos társadalmi szükségletekkel szemben. 

Ez azt is jelenti, hogy a színházi aktualitás kérdésében rendkívül 
sok függ a dramaturgtól, a művészeti vezetőtől, az „abszolutista" színház-
igazgatótól (ott, ahol még van ebb ől a fajtából), a művészeti kérdések-
ben az utolsó szót kimondó önigazgatási szervt ől (művészeti tanácstól, 
végrehajtó bizottságtól). Rendkívül sok függ .annak a személynek-szervnek 
helyzetismeretét ől, az aktuallitás felismerését ől, akire-amelyre ráruházzuk 
a színház művészeti irányítását. Fontos, hogy olyképpen tudja értékes tar-
talmakkal a műsorban követni az élet ritmusát, a dolgozók életvitelét, 
hogy az előadásokban, amellett, hogy azok jó előadások kell hogy legyenek, 
egyrészt hiánytalanul fel tudjuk ismerni a mondanivaló, az üzenet id ő-
szerű  ,vonásaim, másrészt sajátos és isméteihetetlen esten töltsük azt 
a kevés szabad időnket. 

Ismeretes, a marxizmus minden jelent ős kérdés megítélésében a tár-
sadalmi valóságból indul ki. Ennek az elvnek kell érvényre jutnia a szín-
házi élet valamennyi tartalmi, szervezési, önigazgatási feladatának a meg-
oldásában is. 
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A színházi élet tartalmi korszer űsítése, megújítása többet követel, 
mint elszántságot. Számos el őítélet lebontását, egykori sikerek vagy bu-
kások mintáinak elfelejtését, személyes konfliktusok áthidalását. 

Az új viszonyok, a szabad értékcsere kialakítása, a színm űvészet köz-
kinccsé tétele új úttörőket igényel. Olyanokat, akik, ha nem főiskolás 
fokon, de a népi bölcsességb ől megtanulták, hogy a jót a jobbért szokás 
elhagyni — hát még a rosszat! A régi helyett újat, az unalomig megszo-
kott helyébe újszerűségével vonzót kell adni — minél jobbat és minél 
jobban! 

Hogy a színház vonzási lehetőségei valóságos vonzóer ővé váljanak, se-
gíteni, bátorítani kell az új típusú prób'állkozásokat. Els ősorban azokat a 
próbálkozásokat, amelyeknek mondanivalója szervesen köt ődik a dol-
gozó emberek sorsához, a munkásosztály érdekeihez, a körülöttünk zajló 
eseményekhez, a saját létünk problémáihoz. 

Ezért a mit tegyúnkön mégsem szükséges túlságosan törnünk a fe-
jünket, a már létez ő  hasznos kezdeményezésekb ől nyugodtan ,kiindulha-
tunk. Itt is az alapvet ő  ismeretek elsajátításának jelent őségéből indulunk. 
Ezek megszerzése nemcsak cél, hanem eszköz is. Általuk veszi birto-
kába az ember a többi értéket, általuk lesz képes teljes színházi életre. 
Az ismeretek terjedelme azonban még nem elég. Ahogyan a sok tudás még 
nem tesz bölccsé, ugyanúgy a sok próbából sem lesz még jó el őadás. Hogy 
a tudás cselekvőképes is lehessen, szükség van a gondolkodás mélysé-
gére, problémaérzékenységre és értelmi hajlékonyságra. 

Az önálló gondolkodási készség, az intellektuális vagy 'értelmi hajlé-
konyság, a kritikai véleményalakítás akkor válik igazi m űveltséggé, ha a 
mindennapi élet szerves részévé, gyakorlattá lesz. Az emberi képességek 
igazán csak a gyakorlatban, az életben juthatnak kifejezésre. Emiatt csu-
pán a használhatóság, a mindennapi társadalmi gyakorlattal való sok-
oldalú tényleges kapcsolat képezheti a korszer ű  színház legfontosabb is-
mertetőjegyeit. 

Követve Lenin gondolatát: a dolgozók m űvelődésének valamennyi kér-
dését, így a színházi életét ugyancsak össze kell kapcsolnunk a társadalom 
gyakorlati, forradalmi átalakulásának feladataival. 

Thalia templomában is csak azt lehet eredménynek nevezni, ami gyö-
keret vert a mindennapi életben, ami az emberek szükségletévé és teljes 
mértékben és igazán a mindennapi életnek alkotó részévé vált. Ilyen 
gyakorlattal lesz a színházi élet olyan életmóddá és életformává, amelyben 
a társult munka dolgozói az anyagi termelésb ől és az egyéb tevékenységek-
ből és a színházak dolgozói önigazgatási megegyezéssel megállapítják a 
színházi tevékenység fejlesztésére és ennek káderügyi, anyagi és m űszaki 
kapacitásainak kihasználására irányuló együttm űködésüket a munkacseré-
ben. Továbbá meghatározzák a dolgozók művelődését és hasznos időtöltését 
szolgáló művelődési, oktatási, szórakoztatási akcióknak, a színházi élet nép-
szerűsítésének módozatait, valamint a m űvészi értékek és eredmények 
a dolgozó emberek legszélesebb rétegei számára való hozzáférhet ősé-
gének formáit. 

Erre vonatkozólag igyekeztünk jelezni egyet s mást. 
A többlettel, amit színházon belül ki-ki a maga képessége, tudása, te-

hetsége, műveltsége, közösségi hozzáállása szerint hozzá tud adni, létre is 
hozhatjuk azokat a viszonyokat, !amelyek tartósan szavatolják a színházi 
dolgozó, a művész, a színművészet haladását, az id őszerűséget. Mert idő -
szerű, :modern a színház csak akkor lesz, ha m űsorával együtt halad a 
társadalmi fejlődéssel. 
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OLVASÓNAPLÓ  

EGY DÍJAZOTT KÖNYV KETTŐS TÜKÖRBEN 

NÉMETH ISTVÁN: Hegyomlás. 
Forum, Újvidék, 1985. 

„ ... EGY KIS PORSZEM EBBEN A FELBOLYDULT VILÁG-
BAN" 

Hogyan lesz a „vasárnapi műfajból" egyetemes érvény ű , erkölcsi-eszté-
tikai értékeket felmutató, a szellem kritikusi magatartásáról tanúskodó, 
következésképpen az emberi lét teljességével mérhet ő  műalkotás? Úgy, 
ahogyan azt Németh István csinálja, aki tárcanovelláiban mindenekel őtt 
látást és problémaérzékenységet tanult, hogy azután a mindennapokból 
vett valós eseményeket és történeteket — írói habitusának megfelel ően 
— a mindenkori idő , a történelem fénytöréseiben láttatva egyetemesen 
és mélyen emberivé transzponálja. Meggy őződésem szerint Németh Ist-
ván az egyetlen gyakorló újságírónk, aki az egykor jobb sort megért 
publicisztikán — mint írói-gondolkodói magatartáson — belül meg őrizte 
a moralitás vezető  elvét. ő  az, aki Herceg János nyomán bátran tekint-
heti hitvallásának: „Az író ne oda menjen, ahol az életet formálják, 
hanem ahol élik." Ez teszi lehet ővé a számára — s ez manapság újság-
íróéknál nem kis dolog! —, hogy megértéssel forduljon az elesett, ma-
gatartásukban megcsúfolt, erkölcsiségükben megalázott, kijátszott és 
megnyomorított emberek tragédiái felé. Azok felé, akik meggy őződésük 
től vezérelve, teljes odaadással, s hitük szerint emberségük teljes feltá-
rásával és felkínálásával igyekeztek élni az életet. S Németh István az, 
aki tudja, hogy a sorsüldözöttekhez csak a morál alapjain lehet köze-
ledni, nemes szándékkal, őszinte meggyőződéssel, különben lehetetlen 
mindennemű  kapcsolatteremtés. Ugyanakkor Németh István azt is tud-
ja, hogy minden emberi élet mélyén tragédia vagy a tragédiák sora la-
pul, s ennek szövését csak maximális felelősségtudattal lehet és szabad 
felfejteni. Innen írásművészetének mély erkölcsisége, hiszen aki az em-
beri titkokat oly makacs elszántsággal igyekszik meglesni és megfejteni, 
az — természetszer űen — nem válthatja olcsó pénzre az érzéseket, mert 
a szembesülés, a megmérettetés — talán nem els ősorban, de végered-
ményben — mindig önmagával (is) történik. 

Vasárnapi írásokról szóltam fentebb, s nem véletlenül, hiszen új 
novelláskötetének darabjai is a tárcanovellák er őteljes látásmódját rej-
tik magukban. Ami többlet bennünk, az a plasztikusabb személyiségrajz, 
ez viszont közvetlenül mélyíti el az írások kritikai hangvételét. Ami tár-
canovelláiban csupán egy villanás, az a Hegyomlás darabjaiban fojtott 
pincetűz lesz. Ami tárcanovelláiban csupán a sors fintorának t űnik, az 
ezekben a novellákban klasszikus veret ű  tragédiává mélyül. S e folya-
mat Németh István írói tevékenységének mozgató törvényszer űsége. 

A kötet két novellaciklusa között szembet űnő  a különbség: a Sére-
lem hat elbeszélésében isorsiildözüt tt embereket állít elénk, némi báj jal, 
olykor-olykor megbocsátó derűvel, A porszem ciklus darabjaiban pedig 
a bürokraták teszik lehetetlenné — nemcsak a tisztességes életet, de 
már-már — az életet is. A kötet valamennyi írása életük alkonyán állít-
ja elénk az embereket, akkor ragadja meg testi-szellemi arcvonásukat, 
amikor elérkezik a végs ő  számvetés ideje. Barta tanító néni kilencvene-
dik születésnapján kénytelen ráébredni, hogy tanítványai egyszer űen el- 
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felejtették, s az egykor iránta tanúsított tisztelet semmivé lett, s mára 
már mindenki csak Erzsike néninek emlegeti, ékes példájaként annak, 
hogyan múlik el a „világ dics ősége". Ám ebben az elmúlásban van némi 
derű  is, hiszen így, kilencvenen túl sem mindegy, hogy Libanonból a 
„részeg csapatokat" vonják-e ki, vagy „részleges csapatkivonásra" ke-
rül-e sor. Az ebből kerekedő  vita módfelett groteszk módon tünteti fel 
a jelenmaradás makacs szándékát, a valóságban történ ő  tájékozódás 
igényét. Vagy egy másik, ószövetségi eredet ű  idilli kép a Sérelem című . 

novellából: „Az öregember mintha elbóbiskolt volna ebben a párátlan 
fényben. A mellén keresztbe font karral, lehunyt szemmel ült, vállán, 
sötét mellényén egy aranyló, aranyfüstös napfolttal. Mária az öregember 
arcát nézte, ezt a sért ődött, világtól elfordult, fáradt arcot, amelyen, az 
orvos baljóslatú fejcsóválása óta, egyre gyakrabban rajta felejti a tekin-
tetét. Hajnalban, ha el őbb felébred, félkönyékre dőlve lesi férje alvó 
arcát. És hangtalanul sír." (22.) Ebben a napsütéses pillanatképben min-
den benne van: az egy űvé tartozás, a szeretet, az egymásért való aggó-
dás, az egymásrautaltság és mindenekfelett az elmúlástól való vissza-
fojtott félelem. 

Nem így a Végállomás idős levélírójának esetében, aki megérve a 
szegényházi kort, igyekszik arról nem venni tudomást, kamaszos rajon-
gással fordulva a kés őn fellobbanó szerelem felé, boldogan vallva meg, 
hogy „ ...Barna úr, mint egy ment őangyal, a vállamra tette óvó kezét` , 
s azzal, hogy „ellopta a szívemet", megakadályozta a „legszörny űbb lé-
pés" megtételét. Boldog egymásra találás a végs ő  távozás előtt. Meg-
feledkeznek korról, kisemmizettségr ől, szegényházi körülményekről, s ma-
rad a szeretet és a szerelem utolsó lobbanása. Mint ahogyan utolsót 
lobban a szerelem azon a kés ő  őszi (?) délutánon a Kézcsók a Csavargó 
Kutyában című  novellában is, melyet mellesleg bátran nevezhetünk no-
vellairodalmunk legszebb gyöngyszemének. Ahogyan Krúdy Gyula nyír-
ségi novellái a táj szelleméb ől merítik szuggesztív erejüket, úgy me-
rítkezik a Kézcsók... is bácskaiságunk lényegéb ől. A Csavargó Kutya 
amolyan igazi bácskai kocsma — legfeljebb ivó, ha emelkedettek szeret-
nénk lenni —, melynek „két vaksi ablakából a teherpályaudvar vagon-
rengetegére meg az új gabonaraktár égbe szök ő  betonhengereire látni, 
egy meglehetősen érdektelen városszéli tájra ..." (7.) Fuvarosok és zsá-
kolók tanyája ez, ám most kong az ürességt ől, csupán hárman „kor-
nyadoznak" benne: Mancika Édes, az Alsóvárosi Madonna, aki éppen 
ebben a pillanatban vallja meg Doktor Cimetnek, hogy „undok dög" 
volt hozzá, hiszen „mindenkinek adtam, csak neked nem". Doktor Cimet 
azonban rendíthetetlen szerelme bizonyságaként vallomást tesz, mely-
ben elmondja: mindig is csodálta Mancika Édes „büszkeségét", s a val-
lomást azonmód egy kézcsókkal is hitelesíti. Történik mindez Arany-
fogú Fontányi szeme láttára, aki ugyancsak rátarti ember, mert csupán 
„hosszú nyakú borosüvegb ől" hajlandó a bort — nem inni, hanem — 
fogyasztani. S mindez mennyi bájjal, milyen érzékletesen van el őadva! 
Groteszk, de nagyon evilági, nagyon bácskai. Bukott emberekkel, kétes 
egzisztenciákkal, ám lovagiasságukat büszkén lobogtató egyénekkel a 
világ bármely pontján találkozhatunk. A Csavargó Kutya vendégeit azon-
ban a párizsi Saint-Germen csavargóitól mindenekel őtt a kopott miliőbe 
szorult érzelmes nagyvonalúság különbözteti meg. Örökké vágyakozó 
emberek ezek, akiknek vágyait id ővel a környezet kopottsága járja át. 
Érzékük lenne a nagyvilági élethez, csak hát a sors nem adott rá mó-
dot nekik. így jobb híján kiskocsmák félhomályában, maszatos asztal-
terítők felett élik ki világraszóló és világot ostromló vágyaikat, s Arany-
fogú Fontányihoz hasonlóan legfeljebb arra lehetnek büszkék, hogy ke-
reskedő  létükre nem önmaguktól mentek tönkre, őket egyszerűen „tönk-
retették". Micsoda különbség! Mindössze ez az, ami tartást ad vidé-
künk gavallérjainak. S hogy Németh István novellába sz őtte mindezt, 
nagy nyeresége a magyar irodalomnak. 

Sötétebb, komorabb, félelmetesebb a Hegyomlás novelláinak má-
sodik, A porszem címet viselő  ciklusa. Itt már eltűnik az idill, eltűnik a 
mosolyra késztető  groteszk, s mindennek a helyébe a szorongás lép. 
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A Sziget című  novella betyárvilágot idéző  bujdosása végén így ösz-
szegezi a vele történteket a betyársorsra jutott h ős: „Az én bűnöm meg 
csak annyi volt, hogy negyvenhétben nem termett a földem annyit, 
amennyit ők a papírosra írtak. Ezért két évet szabtak ki rám, ötévi 
bujdosás lett belőle". (50.) Érthet ő, hogy a bujdosáshoz szokott ember 
öt év után neon hajlandó elhagyni a nádast, mezit neki immár így jó. 
Nem hajlandó visszatérni abba a világba, ahol a Panyi Jóskák űzik kis-
ded, de annál kegyetlenebb játékukat. A Hegyomlás Kalapátija mondja 
ki azt, amit sorstársai valamennyien tudnak: „ ... régóta tudom, hogy 
Panyi Jóska, ha akarom, szelíd, ha akarom, kemény; olyan könnyen 
ment ez nála, mint színésznek a játék. Játszott ő  is, csakhogy ettől a 
játéktól néha a csontjába állt az embernek a félelem." (66.) Félelem az 
életért, remegés a betev ő  falatért. A szövetkezetek létrehozásának z űr-
zavaros világában, a kötelez ő  beszolgáltatások korában az ember kény-
telen kukoricát lopni, hogy éhez ő  családját valahogy átvezesse az ínsé-
gen. A pisztoly című  novella hősének saját felesége vágja a szemébe: 
„Kiveszitek az ember szájából az utolsó falatot is." (57.) Közben a leve-
gőben röpködnek a súlyosabbnál súlyosabb vádak, az „osztályellenség", 
a „reakciós", a „kulák" megbélyegző  minősítések, melyek azután emberi 
életeket futtatnak vakvágányra. Kalapos Kovács, a „jó anyag" vélt sé-
relmének megtorlásaként kidobatja állásából a harmincéves pedagógusi 
múltra visszatekint ő  tanárát is. S mindemellett itt van az uszályhordók 
népes serege, amelynek tagjai a Postás Fricihez és a Púpos Blaskovics-
hoz hasonlóan — aki, ha a politikai helyzet úgy kívánja, Béládinak val-
lotta magát — mindenkor örömmel vállalták a ceremóniamester szere-
pét. Blaskovics—Béládi „világéletében tintanyaló volt. És mindig azok-
nak a !szolgája, akik éppen jöttek. Mindig azoknak a. törvényét fújta". (79.) 
De — idézve egy korábbi novella mondatát — elmúlik a világi dics ő-
ség is! E zűrzavaros kor egyik áldozata, visszatekintve a múltra, a kö-
vetkezőket mondja: „Mert innen nézve mi volt az egész életem? Küzde-
lem sok bajjal, keserűséggel, kevés örömmel, úgy, mint a többi ember 
élete, és most innen visszatekintve már csak mosolyogni tudok rajta." 
(48.) Nem győzelem ez, még csak nem is magára találás. Egyszer űen 
csak kivonulás, megbékélés. S hogy az író ilyen mélyre tudott szállni, 
az újra csak azt bizonyítja, hogy Németh István érzi a létezés erkölcsi 
feltételeit, meghatározóit és vonatkozásait. A porszem ciklus novelláinak 
eseménysorozata vagy általánosítható, vagy nem, az azonban kétségtelen, 
hogy a szerző  újra csak kelet-európaiságunk lényegét ragadta meg. 

Németh István a Hegyoszlásban minden korábbi művénél teljesebb, 
mélyebb és megrendít őbb élményét adja vidékünk jelenének és közel-
múltjának. Ez egyben azt is jelzi, hogy elérkezett az összegezés korába, 
ami olvasóit reményekre jogosítja fel. Annál is inkább, mert már bebi-
zonyította, hogy személyében megvan a vallomások erkölcsi fedezete is. 

MÁK FERENC 

KISEMBEREK A TÖRTÉNELMI SZÉLVIHARBAN 

A huszadik században forradalmak, gazdasági válságok, társadalmi ösz-
szeomlások és vajúdások, világégések rengették és rengetik a világot. 
Ebben az általános történelmi kavargásban sodródik, hánvódik a kis-
ember tartós és biztos kapaszkodók nélkül szétzilálódott értékrendek z űr-
zavarában 'keresve helyét. Ez a kisember a végletekig kiszolgáltatott az 
általános elbizonytalanodásban, még akkor sincs biztonságban, akkor 
sincs megbízható szilárd talaj a talpa alatt, amikor úgy érzi, a körül-
mények és a hatalmi érdekek pillanatnyi szerencsés összejátszása elhi-
teti (vele, hogy kezébe veheti, s őt, már kezébe is vette saját és ember-
társai sorsának az irányítását. Hamar szertefoszlanak az illúziók, szinte 
törvényszerű  a világmegváltásba beavatkozó vagy egyszer űen beleránci- 
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gált .kisember veresége, bukása. De a nagy történelmi széljárások ide-
jén a társadalmi folyamatokból kimaradó, kirekesztett kisember egyé-
ni tragédiája is szükségszer ű : az összekuszálódott értékrendek, a sze-
szélyesen változó viszonyulási és viselkedési minták kikezdik életrendjét. 

Németh Istvánt írói pályája kezdetét ől fogva ez a kisembersors 
izgatja, foglalkoztatja. A gyökeres társadalmi változások, a nagy törté-
nelmi fordulatok, az országos és világméret ű  közösségi hullámzások a 
Németh-írásokban mindig a hétköznapi egyéni sors prizmáján keresztül 
jelennek meg, írónk állhatatosan kitart kisember-központúsága mellett, 
a folyamatok emberi dimenzióit, következményeit kutatja. Ebb ől az al-
kotói magatartásból egyenesen következik a mintegy négy évtizedes írói 
munkásságát meghatározó módon jellemz ő  értékválság-problémakör: 
mindegyik Németh-szöveg ezt a kérdést feszegeti, fogalmazza meg újabb 
és újabb dokumentumokat, irodalmi tényeket szolgáltatva a megnyug-
tatóan soha nem tisztázható alapkérdés kibontásához. Ilyen értelemben, 
habár (mint az interjúiból, nyilatkozataibol kiderül) az író maga ide-
genkedik ;mindenféle alkotói program meghatározásától, Németh István 
egyértelműen elkötelezett író: a stabil emberi értékek elkötelezett har-
cosa, hirdetője. Még akkor is, ha bizony gyakrán (mint azt a felszínes, 
ám az irodalmi optimizmusra is sokat adó kritika nem egyszer felrót-
ta már neki) csupán az elveszített értékek utáni nosztalgia, az össze-
omló emberséges értékrend elsiratása cseng ki prózájából. Nem ő ,  tehet 
róla, hogy ezekről az értékekről ma már szinte csak nosztalgiku.san be-
szélhetünk, hogy az értéksiratás, az értéktemetés jutott az embersé-
gességet a hétköznapoktól is jogosan számon kér ő  író osztályrészéül. 
Ha tetszik ez nekünk, ha nem, a hétköznapi élet az összközösségi lét 
alapja, lelke, s mint ilyen a társadalmi-emberi viszonyokat legkönyör-
telenebbül megmutató, lemeztelenít ő  tükre is. Ezen a szinten lehetet-
len nagyvonalúan másról vagy mellébeszélni, az apró tények makacsul 
ellenállnak. mindenféle hamisításnak, visszavonul a földre kényszerített 
önámítás. 

Tulajdonképpen ezt a felismerést, ezt a módfölött egyszer ű  alap-
igazságot tekinthetjük Németh István megingadhatatlanul szilárd íroi 
talajának, ez jelölte ki és határozta meg írói pályáját, amelyr ől a leg-
különbözőbb, gyakran viharos és nagy ,sö.prűkkel dolgozó irodalmi hul-
lámzások, divatok, terrorisztikusan fellép ő  ízlésdiktátumok sem tudták 
soha letéríteni. Németh István következetesen egy nyomon haladó író, 
aki akkor sem szabadulhat saját írói világától, szemléletét ől, magatar-
tásától, ha olykor a körülmények rejtett nyomására vagy az újabb, ki 
nem próbált lehetőségek vonzáskörébe sodródva tudatosan szeretne han-
got, szemléletet váltani. Azon kevés írók közé tartozik a jugoszláviai 
magyar irodalomnak, akik számára sorszerűen kiszabott a pálya: ki-
térőkre és kalandokra nincs lehet ősége. Mert Németh István ízig-vérig 
pártos író, emberpárti, kisemberpárti író; a m űvészetben talán egyedül 
méltányolható pártosság foglya. 

Az ilyen írói elkötelezettség, alapmagatartás természetes velejáró-
ja, hogy Németh Istvánnak, az írónak van mondanivalója, mégpedig 
minden egyes esetben pontosan meghatározható, konkrét mondanivaló-
ja van: üzenethordozó irodalmi m űveket ír, melyek esetében az üze-
net semmivel sem kevésbé fontos, mint a megírás módja, ha úgy tet-
szik, a , nű  esztétikai szintje. Az ilyen próza lényege szerint olv ű 't:ó-
igényes, élő , reagáló közönségre van szüksége, nem áltathatja magát 
egy értőbb későbbi század, illetve a kevés irodalmi ínyenc hozzáért ő  
ítéletének illúziójával. Ez a szépirodalom véletlenül sem lehet szektáns 
olyan értelemben, hogy mindenekelőtt a szakmán belül keresi saját 
érvényesülését; közege a szélesebb közönség, közösség, lényeges érték-
összetevője olvasottsága, az a banális kérdés, hogy eljut-e azokhoz, akik-
ről szól, és akikhez szól. E próza értékteremt ő  tényezője időszerűsége, 
befogadottsága. 

Személy szerint úgy vélem, hogy épp e sajátossága miatt vál-
hat és válik a leggyakrabban vitatottá mind irodalmi, illetve esztéti-
kai, mind pedig irodalmon kívül, elsősorban politikai körökben. Ér- 
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dekes, !de érthet ő  módon mindkét oldalról ugyanaz a vád. éri ezt a 
prózát, hogy tudniillik túlzottan direkt, beleavatkozik a mindennapi élet-
be, rá nem tartozó dolgokkalfoglalkozik. Az irodalom az esztétikum 
fennköltségét, örökérvény űségét, a politika viszont saját (kisajátított) 
helyzetértékelési jogát félti, védi, így teljes mértékben egyetértenek ab-
ban, hogy a széppróza lehet őleg tartózkodjon a hétköznapi élet kérdé-
seitől. Mindkét fél elvi kérdésekre hivatkozik, ez a dilemma azonban 
szinte minden esetben gyakorlati: a hallgatólagosan elfogadott jogkör 
kérdése. 

Vitán fölül áll persze (mert azért remélhet őleg már rég nem tar-
tunk ott, hogy ezen töprengjünk, vívódjunk), hogy az író számára 
éppúgy dnem lehet megszabni, mir ől ne írjon, mint azt sem, hogy mi-
ről írjon. Tisztázódott már, s talán a nem esztétikai berkekben is tuda-
tosult, hogy egy-egy mű  irodalmi, esztétikai értékét nem tárgya hatá-
rozza meg, hogy az esztétikai érték semleges a témát illet ően. Ugyan-
csak tisztázódott már, de a jelek szerint kevésbé tudatosult azonban, 
hogy minden műalkotásnak járulékos, ha tetszik, másodlagos értékhor-
dozói, értékösszetevői is lehetnek, s rendszerint vannak is. Ezek a má-
sodlagos értéktényez ők nem elszigeteltek, nem egy másik, az esztéti-
kai értékrendtől eleve idegen értékrend irodalomba tévedt vagy iro-
dalomba csempészett elemei, nem idegen esetként jelennek meg az iro-
dalmi műben, hanem részt vesznek az irodalmi érték konstituálódásá-
ban, mégpedig oly módon vesznek részt, hogy feler ősítik az esztétikai 
élményt, értékhatást. Ezért, habár véletlenül sem lehet esztétikai kö-
vetelmény az irodalmi mű  társadalmi érzékenysége, válóságközpontúsá-
ga, időszerűsége és közérdekűsége, az egyébként elfogadható, s őt ennél 
magasabb esztétikai szintet elér ő  műnek sohasem válhat kárára, ha 
rendelkezik a járulékos, másodlagos értéktényez őkkel. Már azért sem, 
mert a műalkotás közösségi furikciója nem korlátozható kizárólag az 
esztétikai funkcióra, szerepe ennél sokkal összetettebb és fontosabb. 

Más kérdés, hogy az irodalmi mű  természetesen ezzel együtt sem 
építhet csupán ezekre a másodlagos értéktényez őkre, hisz így önmagát 
utasítaná ki az irodalomból. Pillanatnyilag azonban sokkal lényegesebb 
számunkra, hogy semmiképp sem róható fel b űnéül, amennyiben érték-
többletként, és ne féljünk 'kimondani, a helyhez é.s id őhöz kötődő  ér-
téktöbbletként felmutathat ilyen másodlagos értéktényez őket. Vagyis hát, 
mint minden más esetben, az ilyen próza megítélésekor is az a legfon-
tosabb kérdés, hogy hol helyezkedik el az esztétikai értékskálán. Kö-
vetkézésképp csupán azért kétségbe vonni esztétikai értékét, mert a hét-
köznapi élettel, kisembersorsokkal foglalkozik, enyhén szólva is alapta-
lan nagyképűség, az esztétikai értékelés alaptörvényének ellentmondó 
magatartás, ami nyilvánvalóan esztétikán kívüli érdekeket szolgál. Az 
ilyen megközelítés abba a semmivel sem indokolható hibába esik, hogy 
az esztétikai érték szempontjából elvileg semleges, tehát lényegtelen 
összetevő, a mű  tárgya, témaköre alapján hoz eleve elmarasztaló íté-
letet, mégpedig állítólag az esztétikumot védelmez ő  szándékkal. Ez kép-
telenség. 

Ennek ellenére a jugoszláviai magyar irodalomban az utóbbi más-
fél-két évtizedben kialakult egy esztétikai felfogás, miszerint a m űal-
kotás tárgyköre, mondanivalója alapján is osztályozható. (Értsd: a konk-
rét kérdéseket feszeget ő , a konkrét válaszokat keres ő  irodalmi alkotás 
kiutasítható az irodalomból, mert annak á. ki tudja, miért, esztéta kö-
rökben lenézett publicisztikában a helye.) Németh István esetében nem 
bonyolítja, hanem épp egyszer űsíti az esztétikai puritanizmus dolgát, 
hogy írónk, ahogy ő  maga mondja, véletlenül újságíró, és nem pékmes-
ter. A logikus gondolkodásra törekv ő  ember persze azt hiheti, hogy 
az újságírói munkába is átszüreml ő  igényesség, a végs ő  soron Németh 
István újságírói szemléletét és magatartását is megszabó írói alapma-
gatartás a publicista erényeként jelentkezik az értékelésben, de téved, 
mert !az elvakult (?) vagy csak kényelmes (?), hogy ne mondjuk meg-
alkuvó (?) „esztétizmus" a Németh István-i széppróza hibájaként rója 
fel, hogy írónk publicisztikájában is ezen az úton halad. Értékkevere- 
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dés, állapíthatjuk meg némi iróniával annak a Németh- Istvánnak az 
esetében, aki megszállottként az értékrendválsággal foglalkozik évtize-
dek óta. 

A megítéléskor tapasztalható értékrend-keveredés saját bels ő  logi-
káját követve nemcsak (téves) elvi alaptézisére támaszkodik, igyekszik 
további „bizonyítékokat" is felsorakoztatni, ami már nem olyan nehéz, 
miután az esztétikainak mondott értékelés kiindulópontjául egy eszté-
tikán kívüli alapmércét alkalmazott. Ezek után szinte már magától ér-
tetődő, hogy minden további nélkül hibaként kezeli a közönségigényt, 
a minden esetben világos üzenetet s az ehhez szükségszer űen párosuló 
közérthetőségre való törekvést. Egy pillanatra sem • merül fel, hogy az 
irodalmi mű  igenis lehet ilyen, pontosabban, ilyen is lehet, mert vég-
ső  soron lehet bármilyen, ha átlépi az irodalmi, esztétikai minimum 
küszöbét. Ezek a kifogások ugyancsak másodlagos, irreleváns kifogások: 
a lényegről terelik el a figyelmet, arról nembeszélve, hogy a m űalko-
tás természetes sokféleségével szemben az irodalom egysíkúsága meJ 
let foglalnak állást. 

Mindezek után kisebb fajta meglepetésként is nyugtázhatjuk, hogy 
Németh István Hegyomlás című  prózagyűjteménye nyerte el a Híd-díjat. 
Mi azonban szívesebben üdvözölnénk ebben a tényben az irodalomérté-
kelés felocsúdását, egy olyan folyamat most már intézményesen is meg-
erősítést nyerő  jelét, amelyik -- a hosszú ideig tartó esztétikai elva-
kultság és kizárólagosság után — mégiscsak rést talál az egyféleség zsi-
lipjein, és utat nyit a szabadabb áramlásnak. Annál inkább szeretnénk, 
hogy ez így legyen, mert Németh István most díjazott kötete egy újabb 
másodlagos, de közösségi szempontba*1 semmiképp sem mellékes érték-
dimenzióval gazdagította a jellegzetesen Németh István-i prózát. Itt min-
denekelőtt A pisztoly, A porszem és a Sziget című  novellákra gondo-
lunk, de egészében véve is ez A porszem ciklus átfogó jellemz ője. 

A ciklusból kiemelkedik A pisztoly; remekmű  a maga nemébe;, 
ami azt is szavatolja, hogy az id ő  múlásával, a politikai közelmúlt ak-
tualitásának kikopásával sem veszít, veszíthet id őszerűségéből, hisz Né-
meth István olyan módon és olyan nyelven beszél a konkrét társadal-
mi pillanatról, hogy üzenete általános érvény űvé válik. De tulajdonkép-
pen ez is az irodalom titka. Megtéveszt ően homályos, bonyolult, kiis-
merhetetlen, kvázielmélyült, zagyva stb. mindenki lehet, de emberpár-
ti, tehát művészpárti is azonban csak kevesen. Ez ugyanis kett ős köve-
telménnyel jár, melyek közül az egyik, hogy ne csak írástudó legyen 
az író. Ez a többlet ugyan nem sok, és mit sem ér a szakma birtoklá; - :a 
nélkül, de enélkül csak iparos az író. B űvöl. 

PODOLSZKI JÓZSEF 

KÉT KÖNYV NÉMETH LÁSZLÓRÓL 

Németh László élete képekben. 
Gondolat, Budapest, 1985. 
A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. 
Magvető, Budapest, 1985. 

A műveket mindig az idő  igazolja, 
s úgy tetszik, Németh Lászlónak is 
mindinkább az idő  dolgozik. Éle-
tében gyakran vitatták gondolata-
it és írásait, nem egyszer érték 
igaztalan, axuegadapoz,atlan vádak is. 

Halála után indult meg igazi 
felfedezése, munkásságának és gon-
dolati örökségének szellemi bir-
tokbavétele. Alig akad olyan ksasz• . 
szikus magyar író, akinek alakját 
és műveit annyi könyv tárgyalta 
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vonna az elmúlt néhány esztend ő-
ben, mint éppen az övét: Béládi 
Miklós, Grezsa Ferenc, Kocsis Ró-
zsa és Sándor Iván köteteire gon-
doi.+ok. E tudós munkákhoz most 
újabb csatlakozott: az író életútját 
és munkásságát igen szemléletesen 
áttekintő  Németh László élete ké-
pekben című  reprezentatív kötet, 
amely a Lukács György és Illyés 
Gyula működésének szentelt hason-
ló könyvek után került az olvasó-
közönség elé. A fényképfelvételeket, 
illusztrációkat, illetve az író m űvei-
ből kiválasztott idézetekből szer-
kesztett összekötő  szöveget avatott 
kezek gyűjtötték és gondozták: az 
író özvegye és leánya, akik termé-
szetesen nemcsak a családi fotóal-
bumok gazdag anyagát mozgósítot-
ták, hanem is baráti gyűjtemények-
ben őrzött dokumentumokat is. 

A kötet képeskönyv: lapozgatni, 
nézegetni kell. Számos ismerős és 
még számosabb ismeretlen fotográ-
fiát közöl; nemcsak Németh Lász-
lóról és szűkebb családjának tag-
jairól, hanem barátairól, írótársai-
ról — például Illyés Gyuláról. Sza-
bó Lőrincről, Erdélyi Józsefről, Gu-
lyás Pálról, Veres Péterről, Kodo- 
lámyi Jánosról, Pap Károlyról, Sár-
közi Györgyről is. Látjuk Németh 
László műveinek címnapját, kézira-
tait, megszemlélhetjük életének szín-
tereit. a mezőszilasi régi háztól ra 
sai kód i remetelak ig találkozunk 
drámai műveinek emlékezetes szín-
házi előadásaival. Vannak persze hi-
ányérzeteink is: például Babits, Os-
vát és mások mellett szerepeltet-
ni kellett volna Németh egyik leg-
fontosabb mesterét: Szabó Dezs őt 
is, és — a mellett a kén mellett, 
amelyen együtt látható Herceg Já-
nc+ssial — szívesen láttuk volna bács-
kai-vajdasági irodalmi 'kapcsolatai-
nak néhány egyéb dokumentumát 
is, például a Kalangya emlékezetes 
Németh-közleményeit. Az egész kötet 
mindazonáltal hű  képét adja a nagy 
író és a gondolkodó munkásságának, 
s ennek a képnek a hitelességét és 
gazdagságát szolgálják az igen 
találó módon megválasztott idéze-
tek iás. 

A Németh László-képeskönyv a 
következő  idézettel zárul: „1VLa úgy 
érzem, az egész országban ott buj-
kál .a tájékozódásnak az a háza, az 
a tanulói düh, mely az én ifjúsá-
gomra olyan jellemző  volt, s ha  

ezt ,megtisztítjuk, világos értelmet 
adunk neki, tán sikerül sok bajt 
látott nemzetünkből is egy érdek-
lődéssel összetartott, a szép s jó 
tiszteletére hangolt közösséget, » min-
taosztályt« csinálni, amelyben tán 
az olyan íróknak is lesz helyük, 
amilyen én .voltam." Ezt a reményt 
sok minden látszik valóra váltani, 
a többi között A mindentudás igé-
zete című  kötet is, amely mintegy 
az „utókor" Németh László-képének 
egy változatát rajzolja ki az olva-
só előtt. A kis tanulmánygyűjte-
mény a JAK-Füzetek című  könyv-
sorozat tizenhetedik darabjaként je-
lent meg, vagyis a fiatal írók gon-
dolkodását hivatott képviselni. Szer-
zői között mindazonáltal a kevésbé 
fiatalok dominálnak: Béládi Miklós, 
Lackó Miklós, Pethő  Bertalan; jog-
gal gondoljuk azonban, hogy a fi-
atal írónemzedék, ha nem is a szer-
zőiséget, de a Németh Lászlóról. 
(megrajzolt képet a magáéniak isme-
ri el. 

Szegedy-Maszák Mihály, a kötet 
összeállítója joggal hivatkozik ar-
ra, hogy napjaink fiatal magyar ér-
telmiségét elsősorban Németh ér-
tekező  prózája érdekli. A kollektív 
tanulmánygyűjtemény is elsősorban 
az esszéíróról, a gondolkodóról kí-
ván képet adni, pontosabban azt 
keresi, hogy Németh eszmeterear t ő  
tevékenysége milyen forrásokból 
táplálkozott és milyen, ma is fi-
gyelrmfünkre érdemes eredményekre 
jutott. Ezek a kérdések foglalkoz-
tatják a kötet szerkeszt őjét is, óni-
dőn az. esszéíró Németh értékrend-
jét vizsgálja, Lackó Miklóst, aki a 
Tanú-korszak „minőségszocializmu-
sáról" fal közre figyelemre méltó 
megállapításokat, Béládi Miklóst, 
aki Németh minőségfogalmát nézi 
meg közelebbről, Gergely Andrást, 
aki Németh és Szekfű  Gyula em-
lékezetes vitájának történetét ele-
veníti fel, Kósa Lászlót, aki Ne ,  
meth protestantizmusáról értekezik, 
vagy Kiss Gy. Csabát, aki Németh 
László Kelet-Európa-felfogásának 
összetevőit elemzi. Ezeket az esz-
metörténeti tanulmányokat azután 
két nagyszabású regényelemzés egé-
szíti ki: Pethő  Bertalan az Égető  
Eszter, Kulcsár-Szabó Ernő  az Utol-
só kísérlet epikai világképet >rajzol-
ja meg. 

A kötetbe foglalt tanulmányok 
analitikus módon közelítik meg Né-
meth László gondolkodását, a fel- 
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vonuló szerzők jól tudják, hogy a 
kritikai mozzanatokat sem nélkülö-
ző  elemzés méltó igazán ahhoz a 
nagyszerű  író-gondolkodóhoz, akiről 
képet kívánunk adni. másaikból 
nemcsak az „utókor" Németh Lász-
ló-képe, pontosabban ennek a kép-
nek egy változata bontakozik ki 
előttünk, hanem Németh eszmete- 

remtő  munkásságának nagy ered-
ményei, értékei is tisztább fénybe 
kerülnek. Olyan eszmei eredmények-
re gondolok, mint a hagyományok 
és a modern törekvések egyezteté-
sének igénye, az emberi egyetemes. 
ség vagy a minőség gondolata: ezek 
valóban Németh László szellemi 
örökségének el nem évülő  értékei. 

POMOGÁ.TS B ÉLA 

EGY MIKROKÖZÖSSÉG M ŰVELŐDÉSI MINDENESE 

Évkönyv 6. 
Horvátországi Magyarok Szövetsége, Eszék, 1985. 

A Horvátországi Magyarok Szövet-
sége a múlt évben is megjelentette 
Évkönyvét, sorreendben a hatodi-
kat. Szétküldték az érdekelteknek, 
érdeklődőknek, azoknak, akik így 
vagy úgy kapcsolatban állnak a hor-
vátországi magyarsággal. Belelapoz-
tunk, s eltettük szebb napokra: ami-
kor alaposan, behatóan tanulmá-
nyozhatjuk tartalmát. Írtak is róla 
itt-ott, hiszen (már) kezd hagyo-
mányt ölteni, hogy kiadványuk hírt 
ad az ,otttani művelődési események-
ről, kutatásokról, alkotómunkáról. 

A magyar nemzetiség három köz-
társaság területén él. Politikailag, 
művelődési szempontból „föderali-
zálódott", azaz csak a kiadványok 
tájékoztatják az érdekl ődőt arról, 
hogy mi is történik ezekben a nép 
csoportokban. Ilyen szempontból az 
Évkönyvek rendszeres megjelente-
tése felbecsülhetetlen. Változatos 
tartalmukkal ugyanis a natalitás 
alakulásától az irodalmi alkotómun-
káig széles skála ad tanúságot egy 
időszak fontosabb eseményeiről a 
néhány tízezer magyar életében. Van 
valami hagyománya a kiadvány szer-
kesztésének, szerkezetének. Kono-
kul és nagyon helyesen ápolják 
munkásmozgalmiiforradalmi múltju-
kat például. Nem lehet elfogódott-
ság nélkül érinteni ezt a területet. 
Már eddig is igen jelentős történel-
mi anyagot dolgoztak föl, s hogy ez  

a szám kissé szegényebb az el ő-
zőeknél, annak valószínűleg szub-
jektív oka lehet: kevés a kutató, 
aki kizárólag ennek a területnek 
szentelné életét. Milenko Beljanski 
azonban olyan termékeny, hogy még 
az Évkönyv hasábjaira is jutott fá-
radhatatlan tetterejéből. Tanulmá-
nyait az észak-bácskai, baranyai for 
radalmi eseményeknek szenteli. Ada-
tok, nevek, pontos időpontok jel-
lemzik a zombori körzet forradal-
mi fegyveres harcáról szóló írásait. 
Tényszerűen, bárki számára ellenő-
rizhetően dolgozza föl a megszállás 
három évének szinte minden moz-
zanatát. Az ország területén folyó 
élethalálharchoz viszonyítva látszó-
lag mellékesek ezek az események. 
De csak látszólag! Írása ékes bizo-
nyítéka több fontos ténynek. Els ő-
sorban annak, hogy a sajátos föld-
rajzi adottságok ellenére volt és fo-
lyamatosan tevékenykedett hol csök 
kenő, hol növekvő  létszámmal a 
forradalmi munkásmozgalom, a 
fegyveres harc egy sajátos módja 
területeinken. Másrészt a ténysze-
rűségből jól kitetszik, hogy a fel-
szabadító harccal egyidej űleg osz-
tályharc is folyt, mert az ellenállási 
mozgalom soraiban — nemzetiségre 
való tekintet nélkül — minden nem-
zet és nemzetiség méltóan képvisel-
tette magát. Az ilyen kutatások és 
eredmények méltó cáfolatai lehet 
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nek a hümmögőknek, akik a vajda-
sági népfelszabadító mozgalom je. 
lentőségét vonják kétségbe. Különös 
bátorságnak tekintem a szerz őnél 
azt, hogy olyan személyek tevékeny-
ségét sem hallgatja el, akik a kés őb-
bi életükben esetleg szembekerültek 
a JKP politikájával. 

A Horvát SZK nemzetiségi po-
litikájáról szóló beszámoló -  Marin-
ko Gruić  tollából hasonló figyelmet 
érdemel. Fej tegetésül ugyanis sok 
olvasó számára érthet ővé válik, mi-
ért tapasztalunk sajátos helyzetet 
vagy éppen elkülönülésnek tűnő  
más megoldásokat a horvátországi 
magyarság művelődési életében, köz-
oktatásában, nemzetközi kapcsola-
taiban. Más érdekes adattal is szol-
gál. Pl. arról tájékoztat, hogy míg 
1961-ben 42 000 magyar nemzetiség ű  
polgárt tartottak számon, addig az 
1981-es népszámlálás szerint már 
csak 25 000-en vallották Magukat ma-
gyarnak. Nyilván nem tényleges 
szám ez, mert a szerz ő  ugyan nem 
mélyed el a statisztikai adatok elere-
zésében, de a jugoszláv nemzetisé-
gűeknek vallók soraiban bizonyára 
ott rejlik a csökkenő  arány, és nem 
csupán a magyarok soraiból. Mer-
ki Ferenc posztumusz tanulmánya 
a horvátországi magyar közoktatás-
ról szintén erre utal. Ui. a két nép-
számlálási adatok között eltelt húsz 
év alatt a magyar iskolákban tanu-
ló gyerekek száma 48%-kal csök-
kent, az 1983-84. tanévre számuk 
mindössze 695-re zsugorodott. Ugyan-
akkor a nyelvápoló tagozatokban 
(a szórványmagyarság számára szer-
vezett anyanyelvi nevelés) 981 tanu-
lót tartottak számon. Például Eszék 
két iskolájában is szerveztek ilyen 
tanulócsoportokat. Nyilván az a ba-
ranyai-szlavóniai magyar, akit az 
eszéki ipar foglalkoztat, gyermekét 
a legközelebbi horvátszerb iskolába 
járatja. Ez az oktatási forma azon-
ban lehetővé teszi a tanulók számá-
ra, hogy legalább az anyanyelvi alap-
műveltséget megszerezzék. És jó 
volt az, hogy Merki, a fáradhatat-
lan szervező , feddhetetlen társadal-
mi munkás szinte minden lehet ő -
séget megragadott, hogy a legkisebb 
vagy legtávolabbi településen is utá-
na menjen az ilyen gyerekeknek. 
Természetesen társadalmi megértés 
és támogatás is kellett a sikeres 
munkához, amit ő  meg is talált. 

Nyilván a horvátországi magya-
rok számára fontos, szükséges, hogy  

minél szélesebb körben ismerjék 
meg a Szövetség terveit, célkit űzé-
seit, a Szövetség lapjának tevékeny-
ségét, további fejlesztési irányait. 
Nekünk inkább érdekes információ 
művelődési életük szervezési formá-
járól. Annál megkapóbb és izgalma-
sabb az, amit a területgazdasági, 
társadalmi és m űvelődési múltjáról 
írnak az ottani kutatók. Nincs in-
tézményes kutatómunka, és nem is 
lesz talán addig, amíg az eszéki 
egyetem kutatóintézeteiben nem 
lesz magyar nemzetiségű  vagy ma-
gyarul tudó kutató. De vannak lel-
kes értelmiségiek, pedagógusok, 
akik életüket tették fel ennek a cél-
nak a megvalósítására. Az új Év-
könyvben különösen Lábadi Klára 
néprajzi írása érdemel figyelmet. A 
szerző  már ismert a maga környe-
zetében, s őt szélesebb körben is a 
tárgyi néprajz anyagának összegyűj-
tése révén pátriájában, Laskón. 
Most a gyermekbetegségek népi 
gyógymódjait dolgozta föl nagy hoz-
záértéssel. A Lábadi házaspár hely 
ben van, ismerik őket az emberek. 
így az adatközlők bizalommal van-
nak irántuk. Sok olyan anyagai 
mentett meg a szerző  a feledéstő l, 
amelynek eltűnte már évtizedekben 
sem, hanem években számlálható. 
Mert a száz évvel ezel ő tti 35%-os 
gyermekhalandóságtól a napjainkig 
kialakult szervezett ,gyerinekvédele 
mig hosszú út vezetett, ugyanakkor 
a népi bájolók, orvoslók, kuruzslók 
kihaltak, elvesztették szerepüket, s 
csak inkább még az öregek emlé 
kezetében élnek a népi hiedelmek. 
Megmentésükkel szellemi múltunk 
egy .szegmentumát gyarapította az 
összegyűjtő . 

Minden közösség — egy nemzeti 
mikroközösség is — arra törekszik, 
hogy megteremtse saját, eredeti kul-
túráját. A horvátországi magyarok 
viszonylagos izoláltságából adódik, 
hogy a nemzeti identitás ápolásának 
szerves részeként a „saját" iroda-
lom megteremtésének igénye is fel 
merült. Az Évkönyv egy csokorra 
való irodalmi szöveget nyújt át az 
olvasónak, öt szerz ő  munkásságából 
ad ízelítőt. Nézetem szerint rossz 
szolgálatot teszünk mindenkinek, ha 
viszonyítás nélkül, csupán a jóaka-
rat diktálta officiális és kendőző  
közhelyekkel közelítenénk meg eze 
ket a szövegeket. Nem lenne jó sem 
a szerzőknek, sem a horvátországi • 
magyaroknak. 
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A prózairodalmat két szerz ő  kép-
viseli két életrajzi vonatkozású szö-
veggel. Pataky András története in-
kább a memoár műfajába tartoz-
na, ha nagyobb lélegzetűre tervezte 
volna. Loboda Gábo.r szülőföld-ihle-
tésű  szövege meghatározathatatlan 
műfaj. Anekdotának hosszú és bo-
nyolult, adomának nem tekinthet ő , 
mert nincs csattanója; inkább egy 
,pszínes" riport színtelenségével pró-
bál a művészi próza szintjére emel-
kedni. Itt is az életrajzi, tapaszta-
lati tények a dominálóak. A szerz ő  
azonban mindenáron arra törekszik, 
hogy minél „eredetibb", „életsza• 
gúbb" legyen. Nyelvileg, stilisztikai-. 
lag ezt a kérdést úgy próbálja meg-
oldani, hogy szövegét megtűzdeli 
minél útszélibb kifejezésekkel. Jó, 
ismert, hogy a zugkocsmák vagy 
akár a gombosi nyilvános kacsmák 
törzsvendégei nem éppen a művelt 
társalgási stílushoz tartják magukat 
élménybeszámolóikban, ám az alkal-
mazott „szuperrealizmus" inkább el-
lenérzést, mint a nyelvi jellemzésért 
való bámulatot vált ki az olvasóból. 

A szabad versről mindig az volt 
a véleményem, hogy azt azok alkal-
mazzák a leggyakrabban, akik res-
telkedtek megtanulni a poétika leg-
elemibb szabályait. A három szer-
ző  szerény szövegbemutatkozásával 
kapcsolatban csak erősödik ez a vé-
leményem. Szárnypróbálgató költ ők-
nek kár a legnehezebb formához 
nyúlniuk. Ha ezt teszik, akkor vagy 
a hiányzó üzenetet leplezik ügyet-
lenül, vagy a már említett poétikai 
műveltség hiányát. Kontra Ferenc 
nevét azonban ki kell emelnem. 
Mélyen a penész alatt című  verse 
felkészültséget, tájékozottságot árul 
el. Versének bonyolult és összetett 
mondanivalóját szolgálja a válasz-
tott forma is. A közössége jelenével 
összefonódó múlt kérdéseinek fele-
lős boncolgatása arra utal, hogy a 
szerző  útkeresése az önmagára talá-
láshoz érkezett. Egyre tisztultabb 
formája pedig eljuttatja majd ah-
hoz .a felismeréshez is, hogy közös-
sége az érthetőbb, csiszoltabb meg-
oldások révén be is fogadja képeit, 
üzenetét. 

HORVÁTH MÁTYÁS 

ÉRTÉKES KÖZMONDÁSKINCS 

LABADI KÁROLY: Ahogy rakod tüzed. Drávaszögi magyar proverbiumok. 
Horvátországi Mlagylarok Szövetsége, Eszék, 1986. 

Nagy örömmel és kíváncsisággal 
vettem kézbe Lábadi Károly újabb 
könyvét. A drávaszögi szófásokat, 
közmondásolkat tartalmazó kötet el-
sőként prezentálja a mindennapi 
beszélgetéseinkben, elbeszéléseink-
ben és más közléseinkben szereplő  
hihetetlenül gazdag és értékes köz-
mondáslkinesünket. 

Lábadi Károly, aki már rég el-
kötelezte magát a dráwaszögi népi 
termékek gyűjtésére és közreadásá-
ra, ezzel az új kötettel is folytatja 
a népi, népköltési, fdlklórmegnyilat-
kozások publikálását. A kisepikai 
műfajba tartozó szólások, közmon-
dások — a már megjelent találó- 
sok után — vannak olyan értékes 
termékei a népi alkotásnak, mint  

pl.. a mesék, a balladák, hisz a 
proverbiumok ás sok mindenről val-
lanak, csak olvasni (kell tudni őket. 
Az elsődlegesen ,szóbeliségben élő  
és 'funkcionáló, valóságtartalmú né-
pi megfogalm:azású, polifunkcionális 
proverbiumok a szemléltető  erő  és 
hangulati hatás iddlgában messze 
felülmúlják az egyszerű  szókat, hét-
köznapi kifejezéseket, s mint ilye-
nek erőteljessé, elevenné, szemléle-
tessé, széppé, változatossá, érzelmi-
leg színezetté, tömörré teszik a 
stílust. De nemcsak ez a szerepük, 
mert a praverbium több mint nyel-
vi jelek láncolata, „népi élmények, 
tapasztalatok, példázatok s űrítőere-
ie él benne" (fialassa—Ortutay: 
Magyar néprajz. 1979). U.gyanákkor 
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ezek a szerzők nélküli, többé-ke-
vésbé zárt, kerek egész, közkelet ű  
nyelvi eszközök didaktikai, isme-
retátadó funkciót is végeznek egy 
bizonyos kommunikációs szituáció-
ban még napjainkban. is a falusi, 
fowarnűves társadailonn'ban. A pro-
verbiumok „Magukon hordozzák 
mind a dolgozó, mind az elnyomó 
osztályok ellentétes szemléletének 
legyeit (O. Nagy Gábor: Magyar szó-
tasak és közmondások. 1966), 
„ ...népi  ideológiát tükröznek, nép 
Yiagyonányt prezentálnak, mint va-
lami társadalmi memória" (Tolnai 
Vilmos). 

A proverbium megfogalmazza a 
használók életének társadalmi, gaz-
dasági, művelődési változását, kon-
zerválja „mint a kultúra hosszú tá-
vú emlékezete" a társadalmi, gaz-
dasági, művelődési viszonyokra uta-
ló nezeteket, ítéleteket. A prover-
biumok felbecsülhetetlen értékű  in-
formációkat tartalmaznak a politi-
kai helyzetről, az ember gazdasági 
társadalmi viszonyairól, a minden-
napi életről, a család anyagi lehe-
tőségeiről, az egyes generációk egy-
más közti viszonyairól, a barátság, 
a világ, az élet felfogásáról, az em-
beri magatartásról, a jogi ,gyakor-
latról, azaz az ezerarcú életr ől, az 
embernek a benne elfoglalt helyéről, 
szerepéről és érzelmeiről. 

Lábiadi Károly éles !szemmel és 
ügyes, szerencsés kézzel nyúlt a ta-
lálósok után a szólások, közmondá-
sok után. Az ő  pontossága, preci-
zitása, lelkiismeretessége, tudomá-
nyos megalapozottsága és alapossá-
ga garancia arra, hogy a gyűjte-
mény hiteles, igazi néni szövegeket 
tartalmaz, nem átfogalmazott, átlé-
nyegített „csinálmányokat". 

A szólások, közmondások gyű j-
tése — ,gyakorlatból tudom — rend-
kívül időigényes munka, ha ki akar-
juk várni a beszélgetések alkalmá-
val használt szólásokat, közmondá-
sokat. A fogalmakra, tárgyakra, sze-
mélyekre, tulajdonságaikra való rá-
kérdezés viszont sokszor téves ada-
tokat eredményez. Lábadi kiválóan 
szervezte meg a gy űjtést. Az elő-
gyűjtés során az iskolások tanáraik 
irányításával, mint szorgalmas mé-
hecskék, szép és tekintélyes számú 
anyagot hordtak össze. Ezt kellett 
a szerzőnek ellenőriznie, kiegészí-
tenie. Az eredmény a 2982 darabot  

tartalmazó gyűjtemény lett Dráva-
szög tíz helységéből. A tudományos 
igényű  és szintű  Elószóból és a füg-
gelékként szereplő  Jegyzetek és mu-
tatók c. fejezetből 'világos képet ka-
punk a tárgyalt műfajt érintő  kér-
désekről. Többek !között hasznos in-
formációkat kapunk a drávaszögi 
szálásokról, közmondásokról, szere-
pülkrőd, használóikról. Külön értéke 
az Előszónak a Személynevek a pro-
verbiumokban, Földrajzi nevek a 
proverbiumokban, Színek a prover-
biumokban és főleg A proverbium-
anyag változása c. fejezete. Az utób-
biban olyan fontos kérdések kerül- 
nek bonckés alá, mint a hagyo-
mány működése, a felejtés szerepe, 
a- változat keletkezése. Igen hasznos 
fejezet A drávaszögi proverbiumok 
helye a jugoszláviai magyar és a 
magyar folklórban. Szerintünk hasz-
nos lenne még egy fejezetet 'szen-
telni a horvát anyaggal való össze-
vetésnek is. 

A kötet használatára utaló feje-
zet után következik a gazdag Adat-
tár, melyben a köznyelvi alakban 
közölt, az elfogadott gyakorlat sze-
rint szorszámozatt, a lehet ő  leg-
alkalmasabb vezérszó alapján ábécé-
rendben csoportosított, értelmezett 
és stilisztikai minősítéssel ellátott 
proverbiumok sorakoznak. Forrás-
jelzést is találunk egyesek után. Ez 
a már másutt való előfordulást jel-
zi. A szólásokat, a közmondásokat 
kiemelt szedés mutatja a szöveg-
ben. 

A gazdag, csaknem 3000 egységet 
tartalmazó Adattárban több réteget 
képviselő  anyag kapott helyet. Van-
nak általánosan ismertek, illetve 
ezek lokális változatai, vannak „köl-
csönvették", melyek teljesen beala-
kultak a rendszerbe, újabbak, me-
lyek helyi eseményekhez, történé-
sekhez, személyekhez, azaz közvet-
len tárgyi környezethez, társadalmi 
és szociális szituációhoz f űződnek, 
vannak teljesen újak, melyek a mo-
dern, változatos világot és szemlé-
let+ét tükrözik. Az Adattár anyaga 
„... szemlélteti azt a szellemi gaz-
dagságot, amelyet a Drávaszög né-
pe évszázadokon át megőrzött, gya-
rapított és visszapillantásra alkal-
mas tükörként ránk hagyott..." 
fogalmazza meg találóan. a szerz ő . 

A Jegyzetek és mutatók c. feje-
zetben találjuk a kutatópontok tér- 
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képét, a rövidítésjegyzéket, a fel-
használt irodalmat, a fogalom-, 
tárgy- és élőlénymutatót, az igen 
hasznos szinonimamutatót, majd 
más mutatók következnek, többek 
között az érdekes és figyelemre mél-
tó eredményeket közlő  gyakoriság! 
mutató. Külön figyelmet érdemel 
az adatközlők és proverbiumaik 
számának mutatója. Itt találkozunk 
a proverhiwm-tarisznyákkal, akik 
'között pl. Kis Pál 35 éves várdaró-
ci férfi 118 proverbiumot ismer ak-
tívan. A helységek közül Várdaróc 
emelkedik ki a proverbšumtwdás-
b.an 2191 adattal, Lackó követi 1804, 
Vörösimart 1684, Kopács 1540 adat-
tal. A nélkülözhetetlen tájszójegy- 

zék könnyíti meg az olvasó szöveg-
megértését. 

„A könyv adattár, kézikönyv, és 
további kutatásra, rendszerezésre, 
részletkérdések megvitatására ösz-
tönz.ő  munka is szeretne lenni" — 
ír j+a Láb.adi Károly a könyv célját 
tárgyaló fejezetben. Ha ezt a célt 
valóban eléri a könyv, akkor nem 
volt hiábavaló szerzőjének sok időt, 
'energiát, lelkesedést kívánó mun-
kája! 

Néhány szót még a könyv kül-
alakjáról. A Pannónia nyomdában 
Matejka Lajos szerkesztő  közremű-
ködésével készült könyv nagyon 
szép, kellemes kézbe venni, olva-
sásia sem megerőltető . 

PENAVIN OLGA 

A TÉNYEK ÉS A VÁROS SZOLGÁLATÁBAN 

MAGYAR LÁSZLÓ: Három kincsestár. 
Adalékok a szabadkai levéltár, könyvtár és múzeum történetéhez. 
Életjel Miniatűrök 40. Veljko Vlahović  Munkásegyetem, Szabadka, 1985. 

Félidő . Leteszi a labdát az avarral 
lepett fűre, vagy húsz méterre a 
kaputól. Szinte helyb ől rúgja: a fel 
fújt bőr alig néhány centiméterrel 
suhan el a felső  léc felett. Nyugodt 
léptekkel elbaktat a . labdáért, újra 
leteszi az előbbi pontra és nekiru-
gaszkodik. Csinálja ezt mindaddig, 
míg a pihenő  tart. Néhányszor el-
találja a meszetes gerendát. Vagy 
máskor: a Radoje Domanović  ut-
cai ház els ő  emeleti szobájában 
ágyán kuporog, a szomszéd szobák 
egyikéből csendes gitárszó és fran-
cia dudorászás hallatszik (a Sor-
bonne-on doktorált ifjú világirodal-
már bánkódik balul sikerült házas-
sága miatt?), de ő  nem ügyel arra. 
Négy szótárból keresi ki ugyanazt 
a szót, mert nem hisz csak egynek. 
Közben almáért nyúl, amelynek pi-
ros héján fehér bet űk: apja türel-
mesen kísérletezett az oltással, áb-
rákat és betűket varázsolt díjnyer-
tes gyümölcseire. Vajon fia t őle örö-
költe a tények, csakis a tények ma-
kacs kutatását, a cél utáni lankadat-
lan törekvést, az óvatos útbejárást, 

a minden létező  lehetőség csakis té-
nyeken alapuló felkutatását? Talán. 
Tagadhatatlan azonban a körül-
mény, hogy Magyar László, az egy-
kori suplyáki beutazó kisdiák, tá-
jainkon példát ritkító kutató: a té-
nyek után kutat és csak azok bir-
tokában teszi meg óvatosan a lé-
pést a következtetés irányában. El-
lentétben néhány „múltkutatóval", 
akik néhány adat vagy ingatag fel-
adat alapján, illetve szegényes kép-
zelőerejük bevetésével délibábszer ű  
jeleneteket festenek le el őttük, ame-
lyek vagy eszményiek, vagy mindent 
lesújtónak idéznek fel. Teszik ezt 
méghozzá a pillanatnyi korszellem-
nek megfelelően, mert számukra a 
múlt nem egyéb, mint elméletük bi-
zonyítására szolgáló anyag. 

Hogy miért is foglalkozik Ma-
gyar László múltunkkal? A szabad-
kai levéltár történetét ismertet ő  
munkájában megjegyzi: „Valóságun-
kat igazán múltunk tanulmányozá-
sával érthetjük és ismerhetjük 
meg." De számára a múlt tanulmá-
nyozása nem teher, hanem leplezet- 
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len örömforrás — mondhatja, akár-
csak Iványi a szabadkai monográ-
fián dolgozva: „.., nagy buzgalom-
mal és élvezettel dolgoztam." Ma,  
gyar László tájunk egyik utolsó po- 
lihisztora, aki minden jelenség mö-
gött titkot sejt és azt, de csakis té-
nyek feltárása és azok megfelel ő  
elrendezése útján, igyekszik felde-
ríteni. „Rácsodálkozik" a világra, 
azonban a következő  pillanatban 
már kutat. Minden érdekli, mindent 
kipróbál. Több mint 25 évvel ez-
elő tt félkilós szovjet Melódia leme-
zeken keresi a Bach-titkot, vagy tíz 
évvel ezelőtt ecsetet ragad és ku-
tatja a piktorság rejtélyeit. Nincs 
olyan téma vagy jelenség, amely ne 
tudná lázba hozni. Élményt keres, 
kell neki a közvetlen tapasztalás, 
hivatalos küldetésben Bécsbe kerék-
párján karikázik fel. 

Sohasem jut „világrenget ő" kö-
vetkeztetésekhez. Egyszer űen azért, 
mert tisztában van azzal, hogy hiá-
ba gazdag ismerete, és bár mindig 
fáradságosan begy űjtött tényekre 
támaszkodik, vannak még talán fel-
táratlan adatok, amelyek a ,más" 
lehetőségeit rejtik magukban. Ma-
gyar László a végsőkig tisztában van 
a jelenségek bonyolultságával és tá-
vol áll tőle a vulgarizálás, a leegy-
szerűsítés szándéka. Nem akar bi-
zonytalan eredményekhez jutni, bár-
mennyire megalapozottnak látsza-
nak is azok nekünk, nem beava-
tottaknak. Könyvének három tanul-
mánya olvasható és könnyen kö-
vethető  munka, nyelvezete némileg 
szikár (mert úgy véli, hogy még a 
felelőtlenül használt jelz ő  is tévút-
ra terelheti az olvasót!), itt-ott arc-
haizáló, ami nem is csoda, ha szem 
előtt tartjuk, milyen szövegek sila-
bizálásával foglalkozik asztala fölé 
hajolva. Következtetései végs ő  fo-
kon tehát óvatosak, bár meggy őző -
ek, gyakran talán az olvasóra bízza: 
tegye meg helyette a „tanulság le-
vonását". Korunkban és tájainkon 
kiveszőben levő  szerénység ez. 

És milyen tanulságot vonhatunk 
le a szabadkai levéltár, könyvtár és 
múzeum 1918-ig terjedő  időszaká-
nak történetéből? Elsősorban talán 
azt (és ez a szerző  egyik fő  érde-
me), hogy őseink nem voltak olyan 
hibátlanok, mint azt sokszor hinni 
szeretnénk. Megbirkózva a tények 
és az adatok sokaságával, amelye-
ket a szerző  valósággal ont könyvé- 

ben, megállapíthatjuk, hogy hoz-
zánk hasonló emberek voltak, akik 
kevesebbet vagy többet munkálkod-
tak, de korántsem voltak „eszmé-
nyi" lények. Szolgáljon ez vigaszta-
lásul: bosszantó baklövéseket és' 
mulasztásokat már el ődjeink is el-
követtek. Magyar László „h ősei" 
hús-vér emberek a maguk ambiva 
lens tulajdonságaikkal. Az egyedü-
li kivételt talán a már idézett Ivó-
nyi István jelenti. Alakja többször 
is felbukkan a 'könyvben és a szerz ő  
minden alkalommal leplezetlen és 
megkülönböztető  tisztelettel szól az 
idők folyamán megvakult városi 
krónikásról, jó néhány kulturális 
vállalkozás kezdeményez őjéről. Ma-
gyar László szerint (igaz, ezt nem 
mondja ki, csupán sejteti) egy-egy 
kulurális vállalkozás beindításához 
és többé-kevésbé sikeres véghezvite-
léhez feltétlenül egy valósággal meg-
szállott egyénre van szükség. Kide-
rül az is, hogy a szélesebb társa-
dalmi közösség a múltban szavak-
kal nyomban kiállt ezek mellett a. 
köz érdekeit szolgáló eszmék mel-
lett azzal, hogy ritkán tett ennél 
többet. Szemtanúi lehetünk a buz-
gó egyén és a kultúra iránt való-
jában eléggé érdektelen közösség, 
főleg amikor anyagi támogatásról 
volt szó, állandóan egyenlőtlen har-
cának. Feltehetjük a kérdést: mi a 
helyzet ezen a téren ma? Vajon 'job-
bak vagyunk őseinknél az életnek 
ezen a fontos területén? Mindenek-
felett a szerz őnek sikerült bebizo-
nyítania: a három intézmény gazdag 
és ellentmondásos múltra tekinthet 
vissza és igazán valóságos kincses-
bánya. A levéltári kincsesbánya fel-
tárása azonban folyamatban van, 
van rá merész vállalkozó. Nem más, 
mint e könyv szerz ője. Hiszen errő l 
tanúskodnak a szakirodalomban, va-
lamint a heti- és napilapokban köz. 
zétett írásai, amelyeknek száma ész-
revétlenül minden valószínűség sze-
rint tetemesre duzzadt, úgyhogy ér-
demes lenne elgondolkodni arról, 
nem kellene-e azokat is egy csokor-
ba gyűjtve átnyújtani az olvasók-
nak. Mert Magyar László ilyen irá-
nyú ténykedése 'már túln ő tte a le-
véltáros fogalmát. Kutató, s őt tu-
dós ő , akinek eredményei a jöv ő -
ben feltétlenül külön figyelmet ér-
demelnek a felvet ődő  témák vizsgá 
latakor. Épp az ő  ténykedése iga-
zolja a nézetet, miszerint identi- 
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tásunkat, szellemi és anyagi fejl ő -
désünk vívmányait csak úgy őriz-
hetjük meg, illetve tehetjük folya-
matossá, ha ápoljuk múltunkat, oko-
san sáfárkodunk a ránk testált 
örökséggel. Ez az a szellemi kincs, 
amely kiindulópontként kell hogy 
szolgáljon jövőbeli tevékenységünk 
folyamán. A Három kincsestár csak 
megerősíti bennünk ezt a nézetet. 
Hangsúlyozni kell azonban, hogy 
— szinte egyidejűleg — 'szépirodal-
mi prózánk is sokat foglalkozik múl-
tunk bemutatásával, szellemi örök-
ségünk gyökereinek keresésével. 
Gondoljunk csak Dudás Károly, Ju-
hász Erzsébet, Burány Nándor vagy 
Végel László legújabb alkotásaira. 
Tárgyilagos újraértékelés zajlik tá-
jainkon. Magyar László könyvével 
a maga szerény, de valójában érté-
kes hozzájárulását adja e folyamat. 
hoz. Minden kétséget kizáróan, s 

ezt össztevékenysége bizonyítja, már 
néhány éve ő  városunk igazi kró-
nikása. 

Biztos vagyok benne, hogy a sza-
badkai Történelmi Levéltár óriási, 
még feldolgozásra váró anyaga né-
ha-néha lidérces álomként telepszik 
Magyar László mellére. Fűti a kíván-
csiság: mi van még hátra, milyen 
tények lapulnak meg az emeletnyi 
anyagban? „Tényimádata" igéz ő . Pe-
dig már sokat begyűjtött, „tarso-
lya" degeszre tömött. Mint köpe-
nye, amelyet a hűvös, szembe fúvó 
északi szél azon a májusi napon a 
Kiskunhalas felé vezet ő  országúton, 
míg elszántan tapostuk a pedált, 
óriási púppá duzasztott, mintegy 
emlékeztetve Hrabal egy hősére. Ő  
azonban szorosan és biztos kézzel 
fogta a kormányt. Nem repül fel az 
égbe, tárgyilagossága és tényimá-
data mindig a földön marasztalja. 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL MINIATŰRÖK 40. KÖTETE 

MAGYAR LÁSZLÓ 

Három kincsestár 
(Adalékok a szabadkai levéltár, 

könyvtár és múzeum történetéhez) 

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

Magyar László, a szabadkai Történelmi Levéltár 
levéltárosa immár csaknem egy évtizede hangyaszorga-
lommal tárja föl, hozza nyilvánosságra szűkebb pátriánk 
múltjának ' egy-egy kevésbé ismert, vagy nem eléggé ki-
kutatott forrásanyagát. Hézagpótló munkájában most az 
említett három szabadkai m űvelődési intézmény történe-
tével kapcsolatos levéltári dokumentumokat gy ű jtötte 
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. 400 dináros 
áron megrendelhet ő  a Veljko Vlahović  Munkásegyete-
men (24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), , vagy 
pedig 500 dinárért megvehető  a Forum újvidéki és sza-
badkai, valamint a szabadkai Napredak könyvesboltjá-
ban. 



MEGJELENT AZ ÉLETJEL MINIATŰRÖK 42. KÖTETE 

Levelek Koszlolanyihoz 
(1907-1936) 

A Kosztolányi-hagyaték egy rendkívül érdekes részét ta-
lálja ebben a kötetben az olvasó: azoknak a leveleknek a 
legértékesebb darabjait, amelyeket a költ ő  kora jelentő s 
íróitól, művészeitől, tudósaitól kapott. Köztük olyan kiemel-
kedő  egyéniségektől, mint amilyen Gárdonyi Géza, Kassák 
Lajos, Szabó Lőrinc, Szép Ernő , Nagy Endre, Füst Milán, 
Weöres Sándor, Karinthy Friyes, Füst Milán, Illyés Gyula, 
Németh László, Cs. Szabó Lá szló és Ódry Árpád. De a gyűj-
teményben megtaláljuk Veljko Petrovi ć, Milkó Izidor, Feny-
ves Ferenc, Munk Artúr és a jeles román költ ő  és műfordító, 
Emil Isac leveleit is, akiket szoros barátság f űzött Kosztolá-
nyihoz. Valamennyi — mind az 54 szerz ő  93 levele  —  az élet-
rajz fontos dokumentuma, mert a műért való küzdelem lát-
hatatlan drámája mögött rejl ő  kapcsolatokat: a magánember 
és az alkotó ember kapcsolatát teszi érzékelhet őbbé. 

Mégis megkülönböztetett figyelemre tarthat számot az a 
hét levél, amelyet azok az írók küldtek Kosztolányinak, akik 
az általa kezdeményezett Ady-vitában vele értettek egyet. A 
pörben  —  mint ismeretes  —  Kosztolányi eléggé magára ma-
radt, mertr a Nyugat közvélemény -alakító tekintélyei nem 
osztották nézetét, s nyilvánosan meglehet ősen kevesen álltak 
ki mellette. Ezért a titkos egyetértés és nagyrabecsülés do-
kumentumai ezek a levelek, amelyek joggal erősítették meg 
Kosztolányiban a meggyőződést, hogy sokkal többen gondol-
kodnak Adyról hozzá hasonlóan, mint ahányan ezt nyíltan 
meg merik vallani. 

Csaknem három évtizeden át  —  1907-től 1936-ig  —  foly-
tatott baráti és tudományos levelezés legizgalmasabb darab-
jait válogatta össze e könyvbe Dér Zoltán, s egyúttal beve-
zetőt és magyarázó szöveget is írt hozzájuk. Jóformán mind-
egyik fontos információkat tartalmaz a költ ő  életével és 
munkásságával kapcsolatban, s egy sincs közöttük, amelyik 
érdektelen volna. Számunkra különösen azok a soilok becse-
sek, amelyeket itteni írótársaitól kapott, mert a kölcsönös 
tiszteletnek és érdeklődésnek beszédes bizonyítékai, s iro-
dalmunk történetéhez nyújtanak új! adalékokat. 

A költő  születésének századik évfordulója alkalmából 
megjelent, 126 oldalas kötet anyagát negyven író  —  a gyűj-
teményben szereplő  szerzők  —  korabeli portréja egészíti ki. 

Az irodalomtörténeti jelent őségű  anyagot tartalmazó 
könyv 500 dináros áron megrendelhet ő  a Veljko Vlahović  
Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 
15), vagy pedig 600 dinárért megvehet ő  a Porrum újvidéki és 
szabadkai, valamint a szabadkai Napredak könyvesboltjában. 


