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Tizenöt éves az Üzenet 

CSORDÁS MIHÁLY 

KÖZÖS BÖLCSŐNKNÉL 

Mennyi idő  kellahhoz, hogy egy folyóirat kiteljesedjen, a saját életét 
kezdje élni? Tíz, huszonöt vagy ötven esztend ő ? 

Nyilvánvalóan kellenek hozzá a nagy felismerések és megbizonyoso-
dások mind írói és szerkesztői, mind olvasóközönsége részéről: ezek és 
ezek vagyunk, ezt és ezt csináljuk! 

S most, hogy tizenöt év határkövénél megállunk, mezsgyéjén múlt-
nak és jelennek, legyőzhetetlen kísértést érzünk arra, hogy visszapillant-
sunk: valamit tudunk magunk mögött. így az Üzenet egykori és mai 
alkotó gárdája is, amelynek tagjai hasonlithattak egymáshoz és külön- 
bözhettek is egymástól törekvéseikben, látásmódjukban, képességeikben 
vagy éppen esztétikai hitvallásukban, ám különösebb idegesség nélkül 
végezték mindig a maguk dolgát, jól vagy rosszul, de mégis egyfajta 
állandóság jegyében. 

Fellapozva „régi", tíz vagy tizenöt évvel ezel őtti számait, találunk 
gyenge-;gyengécske szövegeket is a lapban, de -- éppen ahogy haladunk 
az emlegetett határk ő  felé — lelhetünk azután olyan írásokra, amelyek 
a jugoszláviai magyar irodalom elismerten reprezentáns darabjai; ame-
lyekben szellemi életünk kiválóságai tették le voksukat egy-egy igen 
fontos kérdésben. Szerencsére ma már szinte minden megjelen ő  szám-
ban leteszik, nemcsak a tematikus összeállításukban Kosztolányi Dezs ő , 
Csáth Géza és Szenteleky Kornél születésének vagy halálának évfordu-
lóin ... 

Mert az Üzenet szerkeszt őinek hívó szavára sokan emelték fel fe-
jüket alkotók és olvasók közül az utóbbi id őben: a redakció népes a 
látogatóktól, szekrényeinek fiókjai tömve megrendelt és önként felaján-
lott kéziratokkal, havonként az utolsó darabig elkel minden kinyomta-
tott folyóiratpéldány, a lap égisze alatt megalakult a fiatal írók népes 
köre, a szabadkai Városi Könyvtár olvasótermében megtartott Üzenet-
esteken találkoznak üres székeket sohasem hagyó olvasóikkal a meg-
hívott írók, kritikusok, irodalorntörténészek és a szellem más emberei. 

Ha most az 1971. szeptember 1-én megjelent els ő  szám tartalom-
jegyzékébe vetünk egy pillantást, és onnan e mostani jubileumi össze-
állítás lapjaira téved tekintetünk, felfigyelhetünk a nevek némelyikének 
azonosságára: Fehér Ferenc, Németh István, Urbán János, Dér Zoltán 
is szerepelt abban és jelen van ebben a határfüzetben is, de az els őben 
ott volt még az azóta örökre eltávozottak közül Csépe Imre, Szirmai 
Károly, Dudás Kálmán, Utasi Mária, Csuka Zoltán, Lévay Endre, Bod-
rogvári Ferenc, Kolozsi Tibor és Lőrinc Péter is ... 

Ilyen kicsiny Idő, ekkorka szeletkéje a századnak is elegend ő  volt 
ahhoz, hogy egy vidéki folyóirat törzsgárdáj ának kilenc tagját is magá-
val vigye a múlt megfoghatatlan távolába. Talán éppen ezért nem érez-
zük már olyan közelinek 1971 szeptemberét, a sok-sok készülődés után 
megvalósult álmok hónapját, és az azt megel őző  forró heteket, az ilyen 
nagy esemény előtt oly természetes küzdelmek és viták korszakát. A 
viták persze tovább is folytak, de a folyóirat profilja szinte önmagától 
alakult, formálódott évfolyamról évfolyamra. 
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Ha rajta pihentetjük szemünket ezen az elég vaskos ceruzavoná-
sokkal megrajzolt arcélen, vajon ki. jut az eszünkbe, ki merül el az em-
lékezetünkben: Csépe Imre, Szirmai Károly, Lévay Endre vagy Bodrog-
vári Ferenc? Egyikük sem és ,mindegyikük! Az általuk megálmodott el-
fogulatlan, hagyománytisztelő  alkotó, aki tudásával ás tehetségével a ju-
goszláviaii magyar kultúra és irodalom állandóságát szolgálja. 

Egy jubileumát megünnepelte már az Üzenet: 1981. évi szeptean.-
beri száma, amely ugyanolyan szín ű  fedőlapot kapott, mint egy évti-
zeddel .korábban az els ő, évfordulókat jelölt meg, visszaemlékezéseket 
:tartalanazott: Csuka Zoltánt nyolcvanadik, Baranyi Markov Zlatát het-
venötödik, Almási Gábort, Komáromi József Sándort, Lévay Endrét het-
venedik, Szeli István akadémikust és Urbán Jánost hatvanadik, Major 
Nándort pedig ötvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte ért ő  ta-
nulmányokkal. Olvasom a memoárok címét: Védtelenül, Magányosan, 
Holnapvárók ... Panaszukban mintha rímelnének egymással. 

Ez is jellemző  volt hát mindig a szabadkai kiadású, de az egész 
ország irodalmi és művészeti eseményeit figyelemmel kísér ő  lapra: az örök 
magányosokat gyűjtötte maga köré. Azokat, akik nem kívántak csoportba 
verődni, hanem őrizték alkotói szuverenitásukat. 

Közös bölcsőnk karfáira támaszkodva látom hát tizenöt év népes 
tablóján a folyóirat gárdájának tagjait: öregeket, középkorúakat és 
egészen fiatalokat. Akiket némely múló korokban divat volt bántani is, 
és akik közül sokan éppen napjainkban végezhetik és végzik az eddigi 
legjobb feltételek mellett a maguk dolgát: irodalmat m űveinek Szabad-
kán. Szép és jó érzés ezt így kimondani, túl a régi el őítéleteken, tárgyi-
lagos 'tapa'sztalójaként az újaknak .. . 

Szükség hozta hát létre az Üzenetet. Hogy az eléje t űzönt célokból 
mit valósítottak meg .szerkesztői, azt megmutatják majd a történetével 
foglalkozó első  dolgozatok. 

Mint látszik fehér vászontörülköz őn használója arcának formája, 
tájunk alkotóinak vonásait mutatják a folyóirat has.ábjali. Az 1981. évi 
szeptemberi ünnepi szám élén álló szerkeszt őségi cikk már kísérletet 
tesz az eredmények összegezésére és a további szándékok vázolására: 
„A nemzetiségi lét természetéb ől következően az Üzenet sem szorítkoz-
hatott a művészetekre. Teret kellett adnunk az anyanyelv, a folklór, a 
helytörténet, az oktatás kérdéseinek, népeink és nemzetiségeink irodai-
mának. Rovataink is e szükségletek szerint alakultak, a kitöltésük ér-
dekében első  számunk óta erőnket megfeszítve munkálkodunk. (...) Tíz 
év múltán felmerül a kérdés: elégedettek vagyunk-e? Ha a becsvágyunk 
az lett volna, hogy életre hívjunk és meghonosítsunk egy intézményt, 
igennel válaszolnánk. Az Üzenet életképesnek bizonyult, jelleget képvisel 
fórumaink között, szerepét Szabadka és a városunkkal kapcsolatot tartó 
alkotók és a közönség kapcsolatában betölti. Nem tagadjuk, örülünk 
ennek. Ám ha arra gondolunk, hogy az igazán jó folyóirat élet és m ű-
vészet kapcsolatának dinamikus :alakítását is végezheti, akkor aligha le-
hetünk elégedettek. Mindenekel őtt atársadalom napi gondjait lehet la-
punkban kevesellni. A rájuk figyelő  műfajokban: a  szociográfiában, 
publicisztikus esszében is szegényebbek vagyunk, mint lehetnénk." (Tíz 
év után) 

Arcunk mása vajon mikor szárad 1e arról a lenvászon törülköz őről? 
E tájon, ahol egyazon bölcsőben oly :sokunkat ringattak, meddig emlé-
keznek még Csépe Imrére, Szirmai Károlyra, Lévay Endrére, Bodrogvári 
Ferencre és a többiekre, akik ott bábáskodtak az Üzenet körül? 

Talán nagyon sokára; talán nagyon sokáig. Hiszen az Üzenet fény_ 
korát éli ma tizenöt évesen, csak fél esztend ő  alatt majdnem száz szer-
zőt felsorakoztatva lapjain, élénkebben érdekl ődve valóságunk aktuális 
kérdései iránt, mint eddig bármikor. Kapuit szélesre tárta, és igyekszik a 
legjobb módon szellemi életünk hasznára lenni. 
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JUHÁSZ GÉZA 

A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALOM ORGÁNUMA 

Az Új Hírek napilap alapítására-indulására emlékezve, azt írta Majtényi 
Mihály, hogy akkoriban, 1930 táján, irodalmi újságot, hetilapot maga 
is alapíthatott az írói ambícióktól f űtött Újságíró, „akár fálkézre is", 
ám a napilap az „nagy dolog, szent dolog volt". Irodalom- és sajtótör-
ténetünk tanúsága szerint azonban úgy t űnik, hogy amilyen könnyű  
volt megalapítani, elindítani valamely irodalmi orgánumot, éppoly ne-
héz volt fenntartani, s legnagyobb részük a reményteljes indulás után, 
általában „érddklődés", azaz olvasóközönség és anyagiak hiányában, 
szép csendesen kimúlt. Herceg János IKSZ-e például csak egyetlen szá-
mot ért meg, hogy a többi rövid élet ű  hetilapot és folyóiratot ne is 
említsük. Mint ismeretes, e korszakban csak a Kalangya és Híd képe-
zett olyan kivételt, amely a fenti szabályt er ősítette. 

Társadalmi rendszerünk alapvet ő  megváltozása a lapalapítás te-
rületén is merőben új helyzetet teremtett, mondhatnánk azt is, hogy 
„a magánvállalkozások kora" lejárt, s a felszabadulás óta a lapalapítás-
nak kizárólag intézményes formája létezik. De ez nemcsak azt jelenti, 
hogyfolyóiratot alapítani csak jóval körülményesebben, ha tetszik, csak 
hosszasabb előkészítő  munkával, s alighanem nagyobb körültekintéssel 
lehetséges, hanem jelenti azt is, hogy — éppen a fenti körülmények 
megváltozása eredményeként — a megalapított orgánumok -- egy-két 
hetilap kivételével, amelyek voltaképpen a Magyar Szóba olvadtak be 
— fenn is maradtak. Vagyis: nehezebbé vált az alapítás, de könnyebbé 
a fenntartás? Eközben persze nem a Hídra gondolunk, amely — a há-
ború alatti kényszer ű  szünetelést nem számítva — a legrégebben „fo-
lyamatosan" megjelen ő  irodalmi stb. folyóirat a magyar nyelvterületen, 
hanem a hetilapokra és a három kés őbb alapított' folyóiratra, az Új 
Symposionra és a Létünkre és a most tüzenöt éves Üzenetre. 

Érthető  ezek titán, hogy az Üzenet megalapítását is kimerít ő  viták, 
tanácskozások előzték meg, talán hosszasabbak és hevesbbek. mint az 
Úi Symposion vagy a Létünk születését. Err ől azok szólhatnak, .akik 
részesei voltak a megalapítás körüli vitáknak. De nem hinném, hogy 
utólagos belemagyarázás azt állítani, hogy mind az Új Symposion, 
mind a Létünk • helye és célkitűzése a jugoszláviai magyarság irodalmi, 
művelődési és tudományos életében meglehetősen világos, egyértelmű  
volt: az Új Symposion egy nemzedékké szervez ődött írócsoport orgánu-
maként indult világosan megfogalmazott eszmei és esztétikai program-
mal; a Létünk a tudományok, mindenekel őtt a társadalomtudományok, 
a marxista elmélet magvar nyelv ű  publikálását vállalta. Tegyük hozzá: 
mindkét folyóirat megindításának kedvezett a társadalmi légkör is. Egy-
felől országos jelenség volt a szocrealizILnus:sal történt leszámolás után 
az európai és világirodalmi új irányzatok, az új avantgardizmus irányá-
ba való nyitás, másfelől fokozódott a marxizmus klasszikusainak — 
telies! — életműve és az e tanokat továbbvivő  filozófusok, társadalom-
tudósok eredményei iránti érdekl ődés. E kedvező  körülmények össze-
játszása e folyóiratok pénzellátásának megoldását is megkönnyítette. 
Hadd emlékeztessek például az. Új Symposion pénzelésének vitájára. 
A tartományi kulturális alap (a önigazgatási érdekközösség el ődje) vég-
rehajtó bizottságában igen heves vita folyt akörül, hogy tartományunk-
ban minden nemzet és nemzetiség osak egyetlen folyóirat pénzelésére 
tarthat igényt, s nekünk már megvolt a Hidunk. amelynek a megjele-
nése nem válhatott kérdésessé. A történethez viszont még az is hozzá-
tartozik. hogy •e sorok írója ott a magyar könyvki-adást képviselte. annak 
anyagi létéért hadakozott, de ugyanabból a cipóból kellett el őbb a fo- 
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lyóiratok karéját leszelni, a kiadók pedig csak a maradékon osztozhat-
tak. A Forum kiadó képviselőjének kézfelemelése tehát rövid távon a 
könyvkiadás dotációjának csökkenését jelentette, nem kétséges viszont, 
hogy egyidejűleg a jugoszláviai magyar irodalom fellendülését szolgálta. 
Ma már talán kevesen tartják számon, hogyan jutott át a t ű  fokán e 
folyóirat, hogyan került rá a tartomány által dotált folyóiratok jegy-
zékére a Híd mellett másodiknak. Persze, ez ma már nem is érdekes. 
S az sem, hogy a Létünk együtt, azaz egyidej űleg indult a szerbhorvát 
nyelvű  Savremenosttal, s együtt került fel vele a dotációs listára is. 

És az Üzenet? Erre a listára máig sem került fel, talán mert im-
már harmadik magyar folyóirat lenne, s bizonyos kulcsok ilyen zárat 
nem tudnak kinyitni. De ezt csak azért említem, mert meggy őződésem 
szerint ez — a mindenkori pénzhiány mellett — arról tanúskodik, hogy 
némelyeknek talán máig sem érthető: minek a Híd mellett még egy 
magyar irodalmi folyóirat, amely még „alcímében", tehát jellegének 
meghatározásában sem különbözik t őle lényegesen: a Híd alcíme: Iro-
dalom, művészet, társadalomtudomány, az Üzeneté pedig: Lrodalom, tár-
sadalomtudomány, művészet, kritika. 

Az írók — a lehető  legszélesebben értelmezve a fogalmat — erre 
mondhatták: nagy dolog, szent dolog! A nemzetiségi irodalmak, köztük 
a mienk is, általában egyközpontúak, egyetlen kiadójuk, egyetlen iro-
dalmi folyóiratuk van, s ha akár egyik, akár másik szerkeszt őség elu-
tasít egy kéziratot, az író el őtt „minden" ajtó bezárult. Pedig az iroda-
lomtörténet számos példát tud arra, hogy a napi kritika hatalmasat 
tévedett egy-egy (nagy) m ű  megítélésében. Ez pedig a szerkeszt ők sorsa. 
Csakhogy ilyenkor az író egy másik kiadóhoz vagy folyóirathoz fordul, 
s a korrekció lehetősége adva van. Nem egy írónk panaszolta fel ezt 
az egyetlen kiadónak, egyetlen folyóiratnak való kiszolgáltatottságot, 
illetve e tehetetlenség érzését, tudatát. 

Az Üzenet természetesen nem azzal a céllal indult, hó+gy a másutt 
elutasított kéziratokat begy űjtse és megjelentesse. Tegyük hozzá: soha-
sem is szorult rá. De ma már ténykérdés, hogy a létezése, rendszeres 
megjelenése megszüntetett egy monopolhelyzetet, amivel nemcsak az 
íróknak, irodalmiunk fejlődésének, de voltaképpen a másik folyóiratnak 
is nagy szolgálatot tesz. Természetes ugyanis, hogy a 'Híd — évtizedekig 
az egyetlen magyar irodalmi folyóirat lévén — mindenkor vállalta a 
mindenességet, sohasem lehetett egyetlen nemzedék vagy esztétikai irány-
zat orgánuma, azért mégis ki kellett alakítania a maga munkatársi gár-
dáját. Így mindig voltak s vannak is hozzá ..közelebb s t őle távolabb 
álló írók, írócsoportok. Ha ehhez még hozzávesszük a nemzetiségi író 
megjelenési lehetőségeinek eleve adott szűkös kereteit, akkor még ért-
hetőbb az a bizakodás • és várakozás, amellyel az írók az újabb orgá 
num megindulására tekintettek. 

A jugoszláviai magyar irodalom mennyiségi, számszerű  adatait 
vizsgálva (1947 és 1971 között), arra az eredményre jutottam, hogy a 
tárgyalt .osaknem két és fél évtized alatt egy-egy írónk hét-nyolc éven-
ként jelentethetett meg könyvet, az akkori összes publikálási lehet ősé-
get szem előtt ■tartva pedig évente kb. hét szerz ői ívnyi írást adhatott 
közre. Azon a tényen, amely az említett elemzés végkövetkeztetése volt, 
hogy -ugyanis a mi körülményeink között írásból senki sem tarthatja 
fenn magát, tehát „civil" foglalkozást is kell találnia, az Üzenet létre-
jötte sem változtatott. De pozitív szerepe e területen is vitathatatlan. 

Ha irodalmi élétünk térképén keressük az Üzenetet, szem el őtt kell 
tartanunk, hogy Szabadkán született, a városi közösség tartja fenn a 
horvátszerb nyelv ű  Rukovettel együtt. Alapítása idején — azok között 
természetesen, akik messzebbr ől kísérték figyelemmel a vajúdást és 
születést — voltak kételyek afel ől: kell-e Szabadkának irodalmi folyóirat, 
milyen lesz az, s van-e hozzá írói potenciál? Vállalva akár a „hazabe-
szélés" ódiumát is, meggyőződéssel állítom, hogy e kételyeket a folyóirat 
másfél évtizedes megjelenése során teljességgel eloszlatta: a jugoszlá- 
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viai magyar irodalom orgánumává nőtt. S ha e jubileum alkalmából 
— az ünneprontás szándéka nélkül — valamit meg kelli jegyezni, leg-
feljebb ennyit: azt se tévessze a folyóirat szem el őd, hogy szabadkai, 
hogy a (jugoszláviai magyar) egyetemességét továbbra is ötvöznie kell 
szabadkaiságával, vagyis az általános feladatok araellett a megjelenése 
helyéből kővetkező  sajátosságokat is tükröznie kell; helyt adni — amiire 
már van is példa — az ott induló fiatal íróknak, teret az ott fejl ődő  
tudományosságnak (munkásmozgalom-történet, régészet stb.), az együtt 
élő  íróknak, a testvérvárosi irodalmi és m űvelődési kapcsolatoknak stb. 

Egy folyóirat életében a másfél évtized bizony nem jelentéktelen 
időszak, s ahhoz mindenképpen elegend ő , hogy a megtett út felméré-
sével a jövőjéről elmélkedjünk. 
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URBÁN JÁNOS 

A SZERKESZTŐ  EMLÉKEI 

A szerkesztő  egyénisége a folyóirat lapjain tükröz ődik. Mit is akartam 
én és azok, akikkel 1978-tól 1984-ig készítettük az Üzenetet? Számvetést 
és választ adni! 

Aki dolgozilk, onnan veszi a jót, ahol találja. A rosszat keresni sem 
kell — burjánzik magától, még az aszály sem pusztítja ki. 

Úgy vagyok, mint a hírnök, aki megkérdezi, hogy melyikkel kezdje: 
a jó vagy a rossz hírrel? A rossz után csak jó jöhet, tartsuk be a sor-
rendet! 

Az Üzenet 1971. szeptember 1-étől jelenik meg. Alapítója Szabadka 
Község Művelődési Önigazgatási Érdekközössége. Kiadói tanácsa, szer-
kesztősége, ügyvitele 1978-ig önállóan működött. Első  fő- és felelős szer-
kesztője Biacsi Antal volt. Az 1978-ban meghozott vajdasági sajtótörvény 
értelmében az Üzenet és a Rukovet önállósága megsz űnt, s a társadalmi 
megállapodás szerint kiadójuk a szabadkai Városi Könyvtár lett. 

Az Üzenetnek 1978-ban már jól működő  szerkesztősége, kiadói ta-
nácsa, 'szerény, de rendezett adminisztrációja volt. A szabadkai írók, 
közírók araellett a tartomány és az ország más helységeiben él ő  közéleti 
emberek, tudósok, szaktekintélyek gyülekeztek köréje. Megtalálta he-
lyét és igazolta az alapításkor megfogalmazott irányelveket. 

Vállaltam a fő- és felelős szerkesztői feladatot. 

Mivel iás kezdődött az én időszakom? Az új kiadó — az előírásoknak 
megfelelően — átalakította az 1972-ben jóváhagyott m űködési szabály-
zatot, új kiadói tanácsot nevezett ki. Meváltozatt a szerkeszt őség össze-
tétele is, részben 'azért, mert voltak, aki kiváltak, és voltak, akiket ki-
hagytak. Az előző  kiadói tanácsnak 23, a szerkeszt ő  tanácsnak pedig 13 
tagja volt. A Városi Könyvtár munkás-tanácsa 'által kinevezett új kiadói 
tanácsnak 15, a szerkeszt őségnek 7 tagja lett. Ezek a számok 1983-ban, 
amikor a 7 Nap Lapkiadó Munkaszervezet vetne át a folyóiratot, 1l-re, 
illetve 7-re csökkentek. Ezzel azt is elmondtam, hogy az elmúlt tizenöt 
év alatt az. Üzenet négyszer változtatott kiadót, ami minden esetben új 
.szabályzatok készítésével, új 'szerkeszt őség és kiadói tanács kinevezésé-
vel járt, vagyis az örökös újrakezdést jelentette. 

Az 'alacsony személyi jövedelem vagy a folytonos átszervezés miatt 
három .szerkesztőségi titkár vált meg a lapbál. Változtak a könyvel ők 
A munkát legjobban a szerkeszt őségi költözködések akadályozták. A Ru-
kovet és :az Üzenet szerkeszt ősége négyszer költözött más helyiségbe 
(egyszer egy kocsma !megnyitása miatt). . 

A folyóirat megjelenésére mindez kihatott. A kiadók, önigazgatási 
.szervek, tanácsok, szerkeszt őségektagjainak cserél ődése, a költözködé-
sek nagyban hátráltatták a tervszer ű  munkát. A legnagyobb nehézséget 
mégis a pénztelenség jelentette. Emiatt munkatársainknak csak jelképes 
tiszteletdíjat tudtunk fizetni. 

1978 novemberében anyagi helyzetünk rendezése érdekében bead-
vánnyal fordultunk a községi képviselő-testülethez, a Szocialista Szövet-
ség községi vezetőségéhez, a művelődési érdekközösséghez. 

Nagyon számítottunk az anyagi segítségre, de nem várakoztunk 
ölbe tett kézzel, hanem toboroztuk az el őfizetőket, író-olvasó találkozó-
kat szerveztünk a munkaszervezetekben, a helyi közösségekben. A palicsi 
Cheanosban Művelődési életmód címmel tizenöt kérdésen alapuló véle-
unénylkutatá:st szerveztünk, majd irodalmi találkozót a gyár dolgozóival. 
Az eredmény nem maradt el: több éven át nagyszámú el őfizetőnk vásá- 
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rolta és olvasta lapunkat. A Rukovettel a Zorkában, a Pionirbaai, a 
Peščarában együtt tartottunk irodalmi m űsorokat, toboroztuk az elő-
fizetőket. írtunk az .adai munkásmozgalomról, aminek hatásaként több 
száz példányt vásároltak meg lapunkból ebben a helységben. A Horgos 
betelepítésével kapcsolatos tanulmány megjelentetése után növekedett 
az olvasók száma Kanizsa községben is. A Kanizsai Írótábor fennállás.á-
nak évfordulója alkalmából teljes számot szenteltünk ,a' jubileumnak. 
Bajmokon, Kishegyesen, Kulán növekedett még az el őfizetők száma. Ha 
nem is ilyen céllal jelentettük meg a folyóirat tematikus számait, irán-
tuk az érdeklődés nagy volt, és az utolsó példányig elkeltek. Az egyéb 
számokból megmaradt példányokat szétosztottuk az iskolákban. Ez az 
akció is meghozta a várt eredményt. 

Beadványainkban szántadatokkal igazoltulk, hogy a Rukovetnek és 
az Üzenetnek juttatott pénzösszeg négy év alatt mit sem változott, az 
előállítási költségek viszont évr ől évre emelkedtek. Annak reményében, 
hogy „ahol legnagyobb a baj, ott van legközelebb a segítség", pénzszer-
zési akcióink mellett vártuk a társadalmi támogatást is. 

A meghatározott célok, az események követelte feladatok, a részle-
teikben kidolgozott évi tervek a pénztelenség miatt csak részben va-
lósultak meg. A főszerkesztő  vágyai, álmai napról napra koptak. Ám a 
nehézségek ellenére is a szerkeszt őség és a kiadói tanács tagjai kitartóan 
harcoltak azért, hogy a lap id őben megjelenjen és az olvasóhoz kerüljön. 
Ebben komoly szerepet vállaltak a Pannónia Nyomda dolgozói is. 

A munkatársak száma csak részben csökkent, mert — a régiek 
mellett — új nevek jelentkeztek. A szerz ők száma 1977-ben (804 oldalon) 
130 volt, majd 1978-ban (715-re csökkent az évi oldalszám) 126-ra esett. 
Az 1977. évihez viszonyítva a folyóirat oldalszáma 1981-ben 180-nal csök-
kent, ám ugyanakkor a szerzők száma 58-cal növekedett, a m űfordítóké 
pedig megkétszereződött. 

A szerkesztőség kapcsolati — a hazai lapék, rádió é.s televízió mel-
lett — a külföld felé is kiterjedtek. A Rukovet és az Üzenet, a Vajda-
sági Íróegyesület szabadkai alosztályának közrem űködésével, rendszeres 
találkozókat szervezett a Magyar Írók Szövetsége dél-magyarossági cso-
portjának tagjaival. Kölcsönös kéziratcsere folyt. A zarenjan ré Ulaznica, 
az Üzenet és a kecskeméti Forrás munkatársai cseréltek kéziratot, és 
jelentették meg azokat. Sor került a szabadfikai írók bemutatkozására a 
szegedi Tiszatáiban, a Délmagyarországban és a Kincskeres ő  című  író-
dalmi ;gyermeklapban. Szabadkán járt a Magyar Írók Szövetsége kere-
tében működő  Fiatal Írók József Attila Körének tizennyolc tagja. Meg-
hívást kantunk irodalmi találkozóra a lakiteleki m űvelődési házba, de 
anyagi helyzetünk nem engedte. meg a látogatást. Ugyancsak anyagiak 
miatt maradt el a Lengyel Írószövetség Ifjnísági Köre bydgoszczi és 
gdanski tagjainak szabadkai bemutatkozása. A fiatal lengyel írók meg-
jelentettek egy lengyel--magyar kiadványt, amely ben a szabadkai fiata-
lok is helyet kaptak. Jó együttműködés alakult ki a pozsonyi írókkal, 
az Irodalmi Szemle munkatársaival, a romániai folyóiratokat cserepél-
dányok alapján kaptuk. Jelentős esemény volt az Eszéken. Zomborban, 
Szabadkán és Szegeden megjelenő  folyóiratok íróinak közös kiadványa, 
a Rukovet és az Üzenet szoros együttm űködése. Az Üzenet és az Életjel 
közös kiadványai is. az anyagiak megtakarítása mellett, az olvasók ter-
vezett 'szolgálatát jelentették. Voltak kezdeményezések a Híd, az Üzenet 
és az Új Symposion szerkesztőségeinek .együttműködésére, de ezek néhány 
kézirat cseréjénél nem fejl ődtek tovább. Jelentős teret szenteltünk az 
el nem kötelezett országokban él ő  írók alkotásainak, 

Helyet kapott a folyóiratban minden jelent ősebb színházi, képző-
művészeti, filmművészeti esemény, kevés írás jelent meg viszont zenei 
életünk mind gazdagabb rendezvényeir ől. A vajdasági kiadványokról írt 
értékelések, ismertet ők képezik ennek az időszaknak az irodalmi-m -i'-  
velődési krápikáját. Betekintést nyerhetett az olvasó — az országos ese-
mények mellett — a nagyvilág m űvelődési életébe is. 
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Az alkotók serkentésére az Üzenet és a 7 Nap szerkeszt ősége iro 
dalmi pályázatokat hirdetett, és a ,díjazottak írásait megjelentette. Min-
den évben kinevezett bizottság értékelte a folyóiratban közölt munkákat 
és a legjobbakért odaítélte az Üzenet-díjat. 

Az Üzenet megjelenését makacsul kísérte a pénzhiány. Az alkotók 
érdeklődése, az olvasók számának növekedése, a szabadkai íróalosztály-
nak a folyóiratok helyzetével +kapcsodatos tanácskozása azt eredményezte, 
hogy a művelődési önigazgatási érdekközösség, a Szocialista Szövetség 
községi vezetőségének művelődési szakosztálya széles körű  kerekasztal-
beszélgetést szervezett a Rukovet és az Üzenetmunkájáról, helyzetér ől 
és távlatáróil. A megbeszélések sorozata után, három nagy tanácskozás 
eredményeként, főleg az írók szorgalmazására megállapították, hogy az 
emlőtett folyóiratok fejlődését, zavartalan működését a lapkiadó munka-
szervezetek biztos.íthatják. Ilyen értelemben hoztak határozatot az ön-
igazgatási érdekközösségnek, a Rukovet és az Üzenet tanácsainak, a 
7 Nap és a Suboti čke novine munkástanácsainak ülésén. Az Üzenet kia-
dója 1983. január 1-étől a 7 Nap Lapkiadó Munkaszervezet lett. A Vá-
rosi Könyvtár is mindig szerény anyagiakkal rendelkezett. Az, hogy még-
is vállalta néhány évig a folyóiratok kiadását, a -Munkaszervezet kiadói 
tevékenységének jó megszervezésével, no meg néhány Ott dolgozó lelkes 
író, irodalombarát közrarnűködésevel magyarázható. 

Aunikor a 7 Nap lett a folyóirat kiadója, munkafüzetembe beje-
gyeztem: vége mentőövi szerepemnek! Az Üzenetet .kimentettük a mély 
vízből. Sok lemondás, idő , idegtépő  erőfeszítés árán. A folyóirat él, nem 
szűnt meg! 
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HERCEG JÁNOS 

IKETÁNIA 
KISREGÉNY 2. 

A gazdák nem nagy lelkesedéssel fogadták a forradalmárt. Ha nincs 
vele Anna-Zsófia-Veronika, talán rövid úton el is intézték volna. Így 
azonban a királylánnyal együtt asztalhoz ültették, újbort tettekeléje, s .az 
asszonyok nagy tálakon hozták be a báránypecsenyét. 

És itt voltak a fiatalok persze, akik pillanatok alatt köréje gy űltek 
a vidék minden részéb ől. Az ország népét is azonnal tájékoztatták leadó-
állomásaik útján, hogy a királyt a kormány fogva tartja, mert leánya 
csatlakozott a felkelőkhöz, s így várható, hogy őfelsége maga is támo-
gatni fogja a mozgalmat. Nagy tömeg fogta körül a paraszt házát, s 
máris harsányan szállt a káruš forradalmi dala: „Nem leszünk többé 
rabjai a földnek ..." 

Este volt, odakinn súlyosan és feketén ereszkedett le a sötétség, s a 
nyitott ablakon hervadó levelek illatával áradt be az ősz. 

Talán szólnod kellene a tömeghez ... — súgta Anna Sandernek, 
tenyerét a szája elé tartva. — Azt hiszem, ez az a történelmi pillanat, 
amikor biztosak lehetünk a gy őzelemben. 

Fehér blúz volt rajta és kék szoknya, mint.amilyet hosszú korokon 
át az intézeti lányok viseltek. Haját a homlokába fésülte, s e fölöttébb 
konzervatív megjelenés ellenére is nagyon szép volt. 

Nem hinném, hogy szükség lenne holmiféle szónoklatra — fe-
lelte Sander és két súlyos öklét elfektette a gyalulatlan tölgyfa asztalon. 
— A retorika a régi politikusok meggy őző  eszköze szeretett volna lenni, 
s legtöbbször épp ezzel rontották el :a dolgot. Vásári kikiáltókként ágál-
tak a történelemkönyvek tanúsága szerint, úgyhogy az egyébként okos 
és mértékletes Disraeli sem elégedhetett meg azzal, hogy hagyja a ténye-
ket beszélni. Hitlerről és Mussoliniről nem is szólva. S Táthattad, mi 
lett velük! 

Ebben a pillanatban éles kiáltás hasított a gerendás szoba csend-
jébe, s a terített asztalok fölött mindenki a hang irányába nézett: 

Mit üzensz a népnek? — hallatszott a kérdés olyan er ővel, mintha 
ezer szájból hangzott volna. — A fiatalok mindenre készen állnak! 

Szabadítsátok ki fogságából a királyt! — felelte Sander csendesen, 
mert a parancsnak még a látszatától is idegenkedett. — Akarjátok azt, 
ami megvalósítható, és akkor az lesz, amit akartok! 

Köszönöm! — mondta Anna melegen és kezét rátette Sander 
kezére. 

Bevallom, nem csak miattad mondtam! — felelte Sander. — De 
ha a király is velünk van, könnyebb lesz legy őzni a maradiságot. 

A háziasszony, egy kék szemű , szőke, terebélyes asszonyság, átha-
jolt az asztalon Anna füléhez, s az csak ránézett és bólintott, s aki 
aztán azt mondta halkan Sandernek oly egyszer űen, mintha ez a világ 
legtermészetesebb dolga lett volna, hiszen a háziasszony is így gondolta: 

Gyere! Késő  van! Vár bennünket a vetett ágy. 
És mivel :a régi népmesék se hagyták olvasóikat benézni a kulcs-

lyukon a királylány és a világgá ment szegény legény nászéjszakáján, 
nézzünk szét mi is inkább távolabbi tájakon e sorsdönt ő  estén. 

Odakinn tücsök hegedült, a tömeg diszkréten elvonult, s az égen 
a telihold szakította szét a baljós fellegeket. 
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Felséged a legjobb úton van ahhoz, hogy elárulja őseit és a nem-
zetet! — szólt eközben keményen a királyra a miniszterelnök, egy háj-
fejű , pocakos fráter, aki időnként borjúszájú ingben és b ő  gatyában állt 
ki szónokolni, míg pántpikás kalapját hátratolta a fején, ahogy egy pa-
rasztkormány elnökét elképzelte. — Agrárország vagyunk! Valamikor egész 
Európát elláttuk hizlalásra való disznókkal és szilvapálinkával, s most fel-
séged hátat akar fordítani a hagyományoknak! Hogy aztán földönfutó 
emigráns legyen! Elmeszakért ővel fogjuk megvizsgáltatni és kényszerzub-
bonyban tartani, ha kell, de a 'királyságból nem engedjük el! S ha leánya, 
Anna-Zsófia-Veronika nem tér észhez és nem hagyja ott a lázadókat, mág-
lyán fogjuk elégetni, mint Jeanne d'Arcot! 

A király nem volt hős. Talán tényleg nem is voltak soha h ősök a 
királyok. Ez is csak jajgatott, siránkozott, de amikor lady Hamilton hang-
ját hallotta kintről, mert a hölgy vörös haját tépve s örv öngve rohangált 
végig a királyi palota valamennyi folyosóján, visszatért a bátorsága s azzal 
fenyegetőzött, hogy elcsapja az egész bandát, ha h űséges katonái kiszaba-
dítják. Egész éjszakán át tartott az alkudozás, a kölcsönös fenyegetés, 
míg aztán reggel a bátor fiatalokból álló tömeg meg nem jelent a 'királyi 
palota katonái. el ő tt. 

Fiúk! — kiáltotta vezérük. — Nyissátok ki a kapukat! Értetek 
harcolunk, mert ti is fiatalok vagytok és azt akarjátok, amit mi! Tegyétek 
le a fegyvert, illetve segítsetek kiszabadítani a királyt, aki mellénk állt! 

A régi forradalmakat tudvalev őleg katonák fojtották vérbe. Ugyan-
olyan szegény, kiszolgáltatott fiatalok, mint amilyenek a lázadók voltak. 
Az az idő  azonban, amikor a hadsereg hülyén és tehetetlenül, mintegy 
gombnyomásra elindult, hogy lehengerelje az érte harcolókat, rég elmúlt. 

Mi legyen a királlyal? — szólt le a kérdő  hang valahonnan egy 
bástyafokról..— Hiszen ellene van a mozgalomnak! 

Már nincsen! — kiáltották vissza. — A lánya velünk van, s ő  is 
csatlakozik hozzánk, ha kiszabadul a korrupt kormány karmaiból! 

Akkor hát gyertek! Mi is veletek vagyunk! — hangzott a válasz. 
Csikorogva szálltak alá a felvonóhidak, a tömeg betódult, civilek és 

katonáik összeölelkeztek, s kezüket egymás vállára téve körbeállva táncol-
tak. 

Odafenn a trónteremben egyszerre azon vette észre magát a kiráJ.y, 
hogy a kormány mind a tizenkét minisztere egymás után elt űnt, s ő  
egyedül maradt. Lady Hamilton borult örömében sírva a nyakába. 

Mi az? Mi történt? — nézett körül. — Szabad vagyok? 
Igen, szabad! — rebegte lady Hamilton. — Úgy látszik, gy őzött a 

forradalom! De hogy most mi lesz, majd meglátjuk! 
Győzött a forradalom? Hála istennek! — mondta a király és levette 

volna fejéről a koronát, ha rajta lett volna. 
De akkor már tele volt a trónterem a lázadókkal, akik ragyogó arc-

cal ,énekelték •a győzelem dalát: „Nem leszünk többé rabjai a földnek ..." 
A király meg csak nézett, mert nem tudta, mit kelti tennie egy legy ő-

zött királynak, aki a tetejébe még boldog is, hogy legy őzték. 
Egy lángoló arcú fiatal lány lépett hozzá s kivezette a palota elé: 

Közölje felséged az ország népével, mit határozott! 
Akkor már ott volt a fotóriporterek hada és zúgtak a felvev ő  ka-

merák. 
Édes népem! — kiáltotta el magát a király. — Hálásan köszönöm 

az alattvalói hűséget és egyben bejelentem visszavonulásomat. Be kellett 
látnom, hogy a királyság kiment a divatból, s a parasztok fiai sem akar-
nak többé parasztok lenni. Átadom hát helyemet az utánam következ őknek 
és szívemb ől kívánom országnak és népnek a boldogulást! 

Utolsó mohikánja volt a királyoknak és az egyetlen dicstelen él ő -djei 
közül, aki még örült is, hogy ilyen könnyen megúszta a dolgot. 

512 



A krónikás, aki poros aktákból téren és id őn kívül idézi vissza e 
történelmi közjátékot, legszívesebben maga is beállt volna a körbe, a 
táncolók közé, de előrehaladott korára való tekintettel kénytelen volt 
megtartóztatni magát, s inkább a hálószoba titkának elképzelésére vállal-
kozni, ahol a norvég halász s a királylány egy boldog együttlét révületéb ől 
tért épp magához. 

Gondolod, nem leszek terhére a forradalomnak? — kérdezte Anna, 
s kicsit fel is ült a válaszhoz az ágyban, vékony ujjai hegyével hátrafé-
sülve haját a vastag vászon hálóing gallérja fölött, amelyet a gazda 
felesége adott neki, hiszen üres kézzel jött, még csak fés űje se volt. —  
A származásommal .. . 

Sander elnevette magát e váratlan kérdésre, oldalt fordult, fél karral 
átölelte a lányt, aki fölött a hegyek fel ől besütő  reggeli nap cicázott, s 
ettől, ha lehetséges, még szebb lett. 

Hát ami azt illeti, királylányok eddig nemigen álltak át forra-
dalmakhoz, már amennyire az én hiányos történelmi tájékozottságom 
tudni engedi, de ilyen forradalom se volt még, mint ez a mienk. S mi-
után annyi mindenben különbözünk a régi forradalmaktól, azon se fog-
nak talán fennakadni a majdani történetírók, hogy mi magával a király-
lyal szövetkeztünk. Miért? A királyok ma már annyira emancipáltak, hogy 
a lányaikat diszkóklubba engedik este táncolni... 

Tréfa volt, ártatlan ugratás, de Anna komolyan vette. 
Szeretném, ha tudnád, hogy énsosem kerestem könny ű  szórakozá-

si lehetőségeket — mondta. — A könyvek érdekeltek és a m űvészet. S 
most, ha megengeded, szeretnék segíteni neked. Nem csak azért, mert 
szeretlek, de a forradalmat a magam ügyének is tekintem. Elhiszed? Ugye 
elhiszed! 

Igen, s most talán már nincs is több vesztegetni való id őnk. Utána 
kell miellőbb néznünk, hogy mi van odakinn. Öltözz fel! 

Szemérmesen elfordult, amíg Anna öltözött, s ő  nadrágba bújt és 
kilépett a szobából. A lehalkított rádió éppen a hajnali híreket közve-
títette: 

„XIII. Jakab lemondott! Országszerte örömtüzek égnek, s most in-
dult el egy légi felderít ő  osztag, hogy Egon Sandert, a forradalom lánglelk ű  
vezérét felkutassa és a nép bizalmáról biztosítsa." 

Lenn a juhlegelőn helikopter zúgott, s Sander beszólt a szobába, 
hogy Anna siessen, mert a gép minden bizonnyal őket várja. 

Pillanatok alatt átrepülték az őszi színekben rozsdásodó mez őket, 
hogy a királyi palota udvarában leszálljanak. 

Hallo, boy! — kiáltott le a király valamelyik emeletr ől, míg oda-
kinn javában állt a tánc és harsogón szólt a dal: „Nem leszünk többé 
rabjai a földnek ..." Sandernek úgy kellett bujkálnia az árkádok alatt, 
hogy a tömeg észre ne vegye vezérét, aki még nem tartotta alkalmasnak 
az időt, hogy megmutatkozzék. 

How do you do? — hallatszott megint a király hangja, akit nyil-
ván alaposan megviselt a meghurcoltatása, ezért szólalt meg angolul, tö-
kéletesen megfeledkezve róla, hogy országa a brit szigetekt ől messze-mesz-
sze terül el. — Már vártalak benneteket! Tudniillik lemondtam a trónról! 
Van egy kis vadászházam az erd ő  szélén, majd Ott meghúzom magam. 

Igen, mindez egészen operettszer ű  volt, de annyi véres forradalom 
után csak örülni kellett, hogy ez ilyen vígan zajlik le. Persze ez is az els ő  
órák látszata volt. Kés őbb nagyon is megmutatta erejét a háttérbe szorí-
tott fenevad, ákit jobb szó híján reakciónak kell nevezni. S az új rendszer 
éppoly nehezen, ezer akadállyal küzdve bontakozott ki, mint minden forra-
dalom, amely igazából csak akkor kezd ődik, ha a hatalom gazdát cserélt. 

Be kell vonni a pénzt! — ajánlotta nagy hangon Todoresku, egy 
sebhelyes arcú bányász. — Mert különben mib ől építjük fel a gyárakat? 
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Bánjunk óvatosan a szavakkal, polgártársak — jegyezte meg egy 
sápadt, vörös hajú fiatalember, bizonyos Hollstein, aki valamely kelet-eu-
rópai gettóból szabadult e parasztkirályságba, s azonnal csatlakozott az 
urbánusokhoz. — Ne felejtsétek el, hogy mi jobbára kivitelre akarunk be-
rendezkedni, s a hagyományos rendszerek árgus szemmel néznek minden 
dolgunkra. 

A szabadidő  minisztere, Helaskoinen, egy ábrándos szem ű  finn, akinek 
lenszőke haja szinte szálanként szóródott szét a fején, a sportpályák kib ő-
vítését szorgalmazta, s a kötelez ő  torna bevezetését naponta kétszer két-két 
órán át nőknek és férfiaknak hatvanéves korig, mire a munkaügyi megbí-
zott, egy Varga nevű  magyar felugrott és mindkét kezével belekaszálva a 
levegőbe kijelentette, hogy ennyi felesleges id őtöltést nem engedhet meg 
magának a forradalmi urbanizmus, mert akkor mi a fenét fognak kiszállí-
tani, ha itt mindenki tornászik, ahelyett, hogy dolgozna. 

Sandernek igazán bölcsnek kellett lennie, ha e türelmetlen nézetel-
térésekben igazságot akart tenni. 

Az első  halottja is megvolt már a forradalomnak. Mint a vizsgálat 
kiderítette, egy fiatal paraszt esett áldozatul. Az ifjúsági 'forradalmi bri-
gádja agitációs útján nem akarta megvárni a folyó túlsó partjáról a kom-
pot, hanem azon a fából ácsolt kis hídon igyeikezett átkelni, amelyhez 
csak úgy lehet eljutni, hogyha egy káposztáskerten mennek át, amely a 
paraszté volt. Előbb szép szóval próbálta türelemre inteni őket, aztán 
rájuk uszította a kutyáját, mert nem nézték, hogy hova lépnek, s a kertet 
pillanatok alatt legázolták, nyoma se látszott rajta termésnek. Erre egy-
bő l lelőtték a kutyáját meg őt magát. 

Sokat kellett küzdenünk ezért a kis darab földért — panaszolta 
sápadtan az ura koporsója mellett a fiatal özvegy. — Én cseléd voltam, 
kislány korom óta, mint afféle árva, az uram meg szolgalegény. Évekig 
raktuk élére a garast, egy rongy ruhát nem mertem venni magamnak, an.y-
nyira takarékoskodtunk. 

A koporsó nem volt lefödve, csontos, megkövült arccal feküdt benne 
a halott, fejétől jobbra és balra füstölgő  gyertya égett, s az asszony 
szoknyájába csimpaszkodva sírdogált egy kisfiú. 

A kormány majd kárpótolni fogja — 
mert őt küldték ki, hogy a rendszer nevében 
kisfiát meg majd kitaníttatjuk, akár mérnök 
gyárban. 

próbálta vigasztalni Anna, 
részvétet nyilvánítson. — A 
is lehet egyszer valamelyik 

— Soha! — kiáltott fel az özvegy s a sz 
élek, oda nem engedem ezek közé! 

Az „ezek" az ellenség szava volt és sárgán csapott fel bel őle a gyű -
lölet füstje. S mintha a halál szülte volna !a szót, vészesen terjedt, gyil-
kos düh húzódott mögötte. De a gyárak csodával határos gyorsasággal, 
éjjel-nappali munkával épültek, s velük együtt a városok is. A mezőkön 
mind kevesebb lett a legelész ő  jószág, viszont minden időben szép fiatal 
lányokat és fiúkat lehetett látni, ahogy éppen futottak, tornásztak vagy a 
labdát dobták hófehér trikóban s barnára lesülve a szabad ég alatt. Az 
idősebbek diszkréten elvonultak a tomatermekbe, mert a szabadid ő  boldog-
nak mondott kihasználása kötelez ő  lett az élemedett korú polgárokra néz-
ve is. 

A boldogság minisztere persze n ő  volt és fiatal, Anna kicsit még fél-
tékeny is volt rá, törvénytervezetet nyújtott be, amely a társas összejöve-
teleket tette 'kötelez ővé. Minél többet és minél többen együtt lenni — ez 
volt a program. A teljes kollektivitás szellemében. 

És a szerelem szabad! — kiáltott fel szenvedélyes hangon. — Ne 
felejtsük el, hogy már őseink Európa civilizáltabb részén lemondtak a 
sírig tartó hűségről! S a lányok nem szemérmes szüzekként mentek férjhez. 
Csak mi, ebben az isten háta mögötti parasztkirályságban őriztük meg 
ezt a patriarkális hagyományt. Javaslom, hogy bocsássunk halófülkés he-
likoptereket a fiatalok rendelkezésére, olcsón, részletre, s akkor az lesz, 
amit akartunk! 

eme villámlott. — Amíg én 
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La Rochefoucauld-nak ez az olcsó ma ,imája, ha még emlékeznek rá: 
„Akarjátok azt, ami megvalósítható, és akkor az lesz, amit akartatok!" 
szállóige lett, s mint a realizmus int ő  jelszava mindig és mindenütt gyak-
ran hallható. Sander itt mégis közbeszólt: 

Azt hiszem, egyelőre mégse összkomfortos helikoptereket kellene 
akarnunk. A gyárak fontosabbak! A termelés mindennél el őbbrevaló! Ne 
felejtsük el, hogy mindazok a forradalmak, amelyek többet ígértek, mint 
amit adni tudtak, a saját sírjukat ásták meg! Különben jelszavunk is 
magában hordja a maga igazságát! Én mindenesetre óvatosságot ajánlanék 
érzelmi ügyekben! 

• A lány miniszteri minőségben rém harciasnak mutatkozott: 
Nem és nem! — kiáltotta szenvedélyesen. -- Végtére els ősorban 

mégis érzelmi lény az ember! Hát miért akarnánk kétszín űségre kénysze-
ríteni? Aki szeret valakit, fenntartás nélkül szerethesse! Ez oly természetes, 
hogy azt hiszem, minden forradalom végül is érzelmi dolgokon áll vagy 
bukik! 

Nem volt nagyon szép a lány. Mégis valami egészen különös báj öm-
lött el egész lényén. Kicsit el őreálló fogsora madárszer űvé tette, s keskeny 
szeme, 'mint az őzé, csupa figyelem volt. Senki se hitte volna el neki, hogy 
könnyen elviselné, ha a férfi, akit szeret, a szabadság jogán f űvel és fával 
megcsalná. És a hangja! Hogy fel tudott csapni dallamosan valahonnan 
egészen mélyről és behízelgőn, a vadgalamb búgásával, ha nem erőltetett a 
hasonlat. 

Anna kért szót: 
Én ugyan csak tárca 'nélküli tagja vagyok a kormánynak, de n ő  

lévén mégis azt ajánlanám: bízzuk az érzelmi dolgokat az érdekeltekre. 
Természetesen ellene vagyok a szégyenk őnek, a kalodának, a szüzességi öv-
nek, amit különben is eltüntetett az 'id ő . Viszont meggyőződésem, hogy 
a szerelem 'magánügy és abba senkinek sincs joga beleszólni, legkevésbé 
egy forradalomnak! 

Kicsit kipirult ebben a vitában. Nem a téma természete miatt, amely 
talán egy kis betekintést is engedett viszonyába a férfihoz, akit szeretett, s 
aki most ugyancsak lehajtott fejjel tilt, értelmetlen ábrákat rajzolva a 
tárgysorozat előtte fekvő  pontjai közé. Aztán felállt és határozott hangon 
így szólt: 

Szeretném előttetek tisztázni a dolgot Annával kapcsolatban, aki 
élettársam, de koránsem ezért lett a kormány tagja. Neki köszönhetjük 
ezt a vér nélküli forradalmat. S ha ez egyféle megalkuvás volt ;a mo-
narchiával, ne felejtsétek el, hogy ezt a monarchiát ő  segítette két vállra 
fektetni! S különben is jól tudjátok valamennyien, hogy a forradalom nem 
volt, hanem lesz! 

A kormány tagjai lelkesen tapsoltak. Még a boldogság minisztern ője 
is boldogan megadta magát emez érzelmi motivációval alátámasztott ér-
veknek. Mint aki végül megértette, hogy a szerelemben nem a promiszku-
itást kell népszerűsíteni. Ezt amúgy is alaposan 'kompromittálta a politika. 

Todoresku ismét visszatért a termelés fokozásához, úgyhogy Sander 
önkéntelenül arra gondolt, hogy ez úgy látszik, minden rendszerben elen-
gedhetetlen feltétel. Ha baj volt, a t őkés is ebben látta a megoldást. Az 
akkordban, a teljesítmény növelésében, a hajrában, is a melós ma is oly 
nehezen érte meg, hogy érte szól az ének. Azzal nyugtatta meg a lelkiisme-
retét a norvég halász fia, hagy most mégis minden ennek a melósnak az 
érdekét szolgálja. 

Utolsónak Hollstein szólalt fel még egyszer, a nyurga és r ő t hajú izra-
elita, s ezeregy tisztességben megőszült handlé beszélt belőle, amikor a 
piaci törvényekről szólva ismételten síkraszállt kereslet és kínálat egy-
mást szabályzó viszonyaiért, mélyen elítélve a kereskedelmi dilettantiz-
must. 

— A pénzbeváltásnak azt a 'módját is ellenezném, hogy hazai hasz-
nálatban mélyen leértékelt tallért hozzunk forgalomba! — mondta a továb- 
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biakban. — A pénzzel sz őrmentében kell bánni forradalmi id őkben is! 
Rendszerünk azzal követte el eddig is a legnagyobb hibát, hogy azt hitte, 
ez már a Kánaán, és túl sok kölcsönt engedett meg magánhasználatra, 
hétvégi házak, jobban mondva kacsalábon forgó kastélyok építéséhez, meg-
feledkezve a törvényről, mely szerint a pénz forgalmi eszköz, ennélfogva 
hasznot kell hajtania s nem holt t őkévé válnia. Erről a törvényről nem 
szabad megfeledkezni! 

Itt egy kis vita alakult ki a sebhelyes arcú egykori bányász és a 
vörös hajú Hollstein között. Előbbi szerint ez a t őke forgalmáról szóló 
felfogás olyan bűnös hagyatéka a régi rothadt rendszereknek, amelyet 
már a többletelmélet négyszáz év el őtt született zseniális feltalálója kézb ől 
megkontrázott. Óva intette a forradalmi gondolkozást efféle nézetekt ől. 

Bízzuk a dolgot szakemberekre! — ajánlotta Hollstein és nyilván 
a bankok dolgozóira gondolt, akiket — mint oly sok „szakembert" — 
még a királyi rendszert ől vett át a forradalom. De hát maguktól jöttek 
és lojálisak voltak. A kenyerüket őrizték azzal a gyakorlattal, amelyre 
hosszú esztendők során tettek szert. És nemcsak a bankok népe jött örök 
hűség esküjére készen, de minden hivatalnok a napidíjas gyakornoktól 
kezdve fogalmazókon és tanácsosokon át az ,államtitkárokig. Mintha titok-
ban valamennyiüknek ez lett volna az álma egy életen át — a forradalom. 

De ahol a királylány is rebellis lett, ez fölöttébb természetesnek lát-
szott. -Mintha mindenütt a világon az id ő  érlelné a változásokat. 

A rendőrség nagy része is átállt és persze a hadsereg. Utóbbit, úgy 
tervezték, fokozatosan visszafejlesztik, aminthogy az űrháborút és az atom-
fegyvereket is átengedték a nagyhatalmaknak, abból a bölcs meggondo-
lásból kiindulva, hogy a kis államok Úgyse számítanak egy esetleges hábo-
rúban. 

A belügy dolgaiban nem volt ilyen könnyelm űen jóhiszemű  a forra-
dalom. Iketánia kissé megkésve döntötte meg a parasztkirályságot, s a 
program, amelyre vállalkozott, a városiasodás mozgalmával a parasztság 
ellen irányult. A korszerű  táplálkozás bevezetése itt váratott a-legtovább 
magára. Az átmeneti ellenállás se csökkent az id ősebb korosztályok pa-
rasztjaiban. 

Forradalmi rendszerünk — harsogta Nikoli ć, a rendőrminiszter, 
egy szikár, villogó szemű , aszkétaarcú fiatalember — feltétlenül ura a 
helyzetnek. A legcsekélyebb ellenállást, ha nyomára jutunk, 'könyörtelenül 
letörjük. Eszközeinkről nem beszélek, mert aki a mi tiszta forradalmunk-
kal fordul szembe, megérdemli a legkeményebb elbánást. 

Azért a talpalást hagyjátok abba — szólt közbe csendesen S:ander. 
— Vallassátok lehetőleg humánusan a foglyaitokat .. . 

Nem lehet! A rend őrség sehol a világon nem jótéti intézmény! S 
gondolj arra, mit kaptál te t őlük! Meg én és sok ezren még! Kiverték az 
anyjából a gyereket, tűket szúrtak a kéz körmei alá és a herék csavarása 
ugyancsak mindennapi gyakorlatukhoz tartozott ... Erre gondolj! 

Innen eredt hát a bitang Misik önérzete, amikor a gyári portás kar-
hatalmi minőségében egyik kezével a pisztolyára csapott, a másikkal koc-
cintáskor magasra emelte a poharát, mintegy önmagát' ünnepelve: „Borban 
az igazság, aki nem hiszi, azt majd útba igazítják!" 

Késő  van, polgártársak — zárta be a kormány ülését Sander. — 
Holnap dolgozni kell, s én nem szeretek álmosan állni az esztergapadhoz. 

A kormány esténként ült össze, mint valami sportegyesület vezet ősége. 
Mindenki a munkahelyén maradt, ott, ahol volt, s reggel éppúgy leblokkol-
tatta a kartonját,mint a többi proli. Kezdett ől fogva ezt találták természe-
tesnek. Így védekeztek az elbürokratizálódás ellen. S közben mindent kö-
zelről láttak, nem a fizetett politikusok madártávlatából, s egy osztályba 
zárkózva. 

Talán cselédnek lennék alkalmas! — sírta el magát Anna egybe-
kelésük első  napjaiban, amikor neki is munkahelyet kellett választania. — 
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Mert mihez értek én? Engem nem tanítottak dolgozni! Engem kiszolgáltak. 
S csak most értettem meg, hogy egyedül a munka ad célt ésértelmet az 
életnek! 

Cseléd lennél? — kiáltott fel hahotába törve S:ander. — Itt, Iketáni-
ában? Hát hol vannak itt cselédek? Nem mondom, szociális szempontból 
ritka történelmi érdekesség lenne, hogy egy királykisasszony mindenes 
cseléd lett, s az ő  dolga kipucolni a nagyságos úr cip őjét reggelente! Dé 
mi az effajta osztálybosszún is rég túl vagyunk, meg hát a mi hazánkban 
nincs cseléd. Ez az intézmény szűnt meg először, s legföljebb a gazdag 
parasztoknál szolgálnak még, atyafiságra hivatkozva cselédek és béresek, 
hogy a kizsákmányolás mégse legyen történelmi emlék csupán. 

Bevallom, szívből irigylem Mimit — siránkozott tovább Anna, 
hogy egy szövödében dolgozhat, s szeme láttára n őnek meg :a vég vásznak, 
csak ki kell küldeni őket a raktárba. Hát nem gyönyör ű  produkció?! 

Mimi volt a boldogság minisztere a kormányban, s annyiban különbö-
zött Pénelopétól, hogy amit ő  szőtt, az el is készült, meg abban, hogy 
nem kellett reménytelenül várnia a maga Odüsszeuszára, hogy egyszer 
majd megérkezik a csatákból és akkor hiába csalogatják a szirének. Volt 
egy jóképű, fiatal, kemény markú kazánkovácsa, akinek ő  minden este 
hosszan és mélyen a szemébe nézett, nem csalta -e meg valahol, mert a 
szabad szerelemnek ez a harcias papnője a magánéletben gyógyíthatatlanul 
féltékeny volt. 

Hollstein, aki egy külkereskedelmi vállalat csomagoló részlegében dol-
gozott mint közönséges tróger, a külügyminisztériumot ajánlotta Annának. 

Ott van szükség több nyelvet beszélő  személyekre — mondta. — 
Ott nagyon jó hasznodat veszik majd a ;fogadásokon is. Külön szám leszel 
a műsorban, s a tekintélytisztelő  nyugatiak hasra vágódnak előtted. De 
nem árt, ha kicsit bele is nézel ott a kártyákba a minden hájjal megkent 
diplomaták között. 

Persze hogy szenzáció lett, s megfizethetetlen él ő  reklám. Mindenki 
Annát kereste, a királyilányt, aki most harmadosztályú segédtitkárn ői minő-
ségében oly elbűvölően gyakorolta ezt a hülye diplomáciai zsargont, hogy 
például: „Jaj, de esik megint az es ő", ami nélkül az angolszászokat nem 
lehetett fogadni, ha mindjárt ragyogó, szép id ő  volt is. De a külországokban 
ugyancsak jó húzásnak mutatkozott Annának ez a külügyi vendégjátéka. 
Azt mondták ugyanis: ahol egy királykisasszony részt vesz a forradalmi 
átalakulásban, ott nem kell félni, hogy a befektetett t őke elvész. És adták 
a kölcsönöket minden fenntartás nélkül, itt-ott a selejt fölött is szemet 
hunyva, mert áruval fizették vissza a tartozást, meg aztán selejt nemcsak 
forradalmi rendszerekben fordul el ő . 

Nem vagy fáradt, drágám? — kérdezte Anna kedvesen esténként, 
ha kiskocsijával odahajtott a szerszámgépgyár elé, amikor Sander sok 
századmagával kilépett a rácsos kapun, hogy együtt menjenek az uszodába, 
vagy a sportpályára, illetve haza, kétszobás kis lakásukba a huszonkilence-
dik emeleten, ahol Annát időnként elfogta a leküzdhetetlennek tetsz ő  
vágy, hogy odaálljon a tűzhely mellé és megcsinálja kett őjüknek a kis va-
csorát, gombát tojással vagy sajtos spagettit, mint régi fiatalasszonyok, 
akik abban a csacska tévhitben éltek, hogy a szerelmüket is belesütötték 
abba az omlettbe. De hát hol volt már spagetti! 

Oly keveset tudok rólad! — mondta ehelyett nem egyszer, ha le-
ültek egymást átölelve és kinéztek a városra, amely az elátkozott lapályon 
oly ,gyomsav nőtt, mint a fű . — Mesélj a gyerekkorodról! 

És akkor megjelentek előttük a ,távoli fjordok Oslo alatt, s a világító-
tornyok sápadt derengésében láthatók lettek hasig ér ő  csizmájukban a ha-
lászok, amint bárkájukból kilépve a végtelennek tetsző  hálót húzták, mi-
közben gyakran eleredt az es ő, vagy oly sűrű  köd szállt alá, hogy hazajáró 
léleknek látszott minden emberi lény, s túlvilági zenének is beillett volna a 
víz haragos morajlása, ahogy a sötétben is ezüstös fénnyel csipkézte be 
habjával a partokat. 
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Hó, hahó, emberek! — hallatszott néha a ködön át a kiáltás, ha 
valaki elmaradt és attól félt, ha nem jelenik meg a többiekkel, hogy ter-
hét átadja a halkeresked őknek, másnap megkapja a munkakönyvét és 
akkor elmehet a város f őterére, ahol a jóságos úriasszonyok szerepében. 
tetszelegve féltucat asszony osztotta kondérból a szükséglevest a szegé-
nyeknek. 

Én is ott voltam a halászok között, két kiló hering volt a fizeté-
sem, ha igazán bő  fogásunk vált, amit természetesen hazaadtam. Rendsze-
rint álmosanébredtem, s a tanító minden alkalommal kipróbálta rajtam 
a nádpálcáját, mert nem tudtam az aznapi leckét. „Ne gyere többé a tenger-
re", mondta apám. „Maradj a városban!" Igy lett bel ő lem kovács. Hajnal-
tél estig tartott a munkaidő, viszont teljes ellátás járt érte, s őt még 
valami pénz is, amit hazaadtam. Szerencsére én voltam a legkisebb gye-
rek a családban, testvéreim már mind elmentek hazulról. Egy este aztán 
anyám várt a műhely előtt: „Meghalt az öreg!", mondta egyszer űen apám-
ról, mint aki már sírni se tud. „Legjobb lesz, ha elmégy világgá szerencsét 
próbálni! Én meg majd a nővérednél húzom meg magam. Még bírom a 
munkát, segíthetek neki főzni a kocsmában. De te menj, menj, ne maradj 
itt!" Félt anyám, hogy én is ivásnak adom magam, pedig én nem is voltam 
már halász. De anyám, szegény apám után azt hitte, minden férfit megöl. 
előbb-utóbb a pálinka. Mert azt a munkát józanul nem is lehetett volna 
bírni! 

Szegénykém! — sóhajtotta Anna, egészen odabújva hozzá, s mi-
után, mint valami folytatásos regényb ől, minden részletét megismerte 
Egon múltjának, a vándoréveinek színes és olykor vidám történeteivel, 
amíg csak ide el nem jutott, Európa délkeleti részébe, ahol oly elmaradott 
világ fogadta, hogy még lovak voltak és szekerek rés a• lovakat patkolni 
kellett, úgyhogy egy kovács reményeiben vadóságos eldorádónak t űnt az 
ország, egyszer Anna csendesen megkérdezte: 

És közben sok-sok szép lányt szerettél? 
Nem, csak egyetlenegyet, de azt nagyon! 

És mesélt a mestere lányáról, aki sz őke volt és kék szemű, s. akivel 
egyszer a szénapajtában úgy összeölelkeztek, hogy el őtte többé nem 
maradt titokban a -  női test, s így szeretkeztek minden alkalmat kihasz-
nálva hónapokon át, míg egyszer azt nem mondta a lány sírva: „Egon, én 
teherbe estem! Ha apám megtudja, agyonver!" Hát így követte aztán 
anyja tanácsát s ment el hazulról. 

És így éltél mostanáig asszony nélkül? — kérdezte Anna el-elakadó 
hangon, s úgy sajnálta azt a szegény ,kovácslányt, mintha őmaga lett 
volna, közben még kimondhatatlanul féltékeny is volt rá. 

Nem akarok hazudni neked — mondta, s mintha még mélyebb és 
férfiasabb lett volna a hangja. — Vastag csíp őjű  kocsmárosnék, s kiköt ő -
beli lányok fordultak elő  az életemben, de csak afféle futó kalandokként, 
mert akkor már minden érdekl ődésemet lekötötte a mozgalom. A börtönö-
ket is megjártam, mint jól tudod, s mindezek után talán elhiszed, hogy 
igazán téged szeretlek. Jobban, mint szegény Helgét. 

Ki az? 
—...Hát a kovács lánya. . 

Köszönöm, drágám! — mondta Anna, és egy könnycseppet törölt 
ki a szeméből anélkül, hogy Egon 'észrevette volna. 

Kis idő  múlva meg azt mondta: 
Tudod, mit irigylek tőled a gyerekkorodból, Egón? Apádat! Mi-

lyen szép lehetett, ahogy együtt mentetek abban a skandináv ködben a 
hálót húzni ki a partra. S a féltése, hogy ne maradj a tengeren, menj a 
városba! Mikor ezt mesélted, úgy éreztem, nekem nem is volt apám. 

— -Ugyan, ugyan! — nevette el magát Egon. — Nem hogy nem volt, de 
még ma is van. Mégiscsak meg kellene nézni, mit csinál abban a vadász-
házban. Megtud-e élni a nyugdíjból, amely nem lehet nagyobb, mint egy 
melósé. 
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Így történt, hogy egy délután Anna viharvert, olcsó .kiskocsiján ki- 
gurultak vidékre, minden lakott helyt ől távol. Meglátogatni „az öregeket".  

Persze, nem fogadta ceremóniamester őket abban :a nem éppen kis  
gerendaházban címerében bölényagyarral és szarvasaganccsal, amely fö- 
lött zászló lengedezett. Nem a régi, királyi zászló, hanem a köztársaságé.  

Megszoktam a zászlót! — magyarázta a király. — Úgy születtem,  

mint ha már a bölcs őm fölött is zászló lengett volna! Ez jelentette nekem,  
ha koronként hosszabb útról tértem meg, hogy hazaérkeztem.  

S mivel tölti az idejét? — kérdezte Egon nagy ívben megkerülve a  
dinasztikus megszólítást éppúgy, mint a családiast, s az exkirály nagy meg-
elégedéssed felelte, hogy fát vág.  

Az egész házat én látom el vágott fával. Amikor kiköltöztünk ide,  
eszembe jutott a történelemb ől Hohenzoller Vilmos, a német császár, aki  
száműzetésében kitűnően érezte magát mint favágó. Megpróbáltam, s  
azóta napjaim egy részét ezzel a munkával töltöm. Híveim behozzák ha-
sábokban a kidöntött erdei rönköt, nekem csak bakra kell helyeznem.  

A híveid? — húzta fel szigorúan Anna a szemöldökét.  

— Ingen. Vannak még rojalista érzelmű  emberek. Miért? Mit csodál-
koztok ezen? Ezer év nagy idő, s. ha ti még nem tudtátok átnevelni őket, 
arról én igazán nem tehetek...  

Előkerült a királyné is. Anna alig ismert rá, mert legalább tíz évvel  
megfiatalodott. Virágos konyhakötény volt rajta, ételszag felh őjében állt,  
mint az egész életüket konyhában töltött megdics őült szakácsnék.  

Egy kis nyúlpaprikást főzök, apád lőtte a nyulat tegnap, mert  
hússal is ő  látja el a konyhát. Jött aztán egy asszony ;a faluból, aki se-
gxrteni szokott nekem, megnyúzta, feldarabolta, még a vöröshagymát is  
megvágta hozzá, úgyhogy nekem csak fel kellett tennem, hogy puhára  
főjön. 

Parasztasszonyok járnak hozzád kisegíteni? —  csodálkozott újfent  
az egykori királylány, de Egon egy mosolya elnémvtotta: 

Hagyni kell őket! — mondta ez a mosoly bölcsen. — A világot  
mégsem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni. De f őleg nem a  
száműzött királyokon sajnálkozó alattvalókat.  

Itt maradtok ebéden.?  
Ezt a volt 'királyné kérdezte kedvesen, de .a lánya nem volt, hajlandó  

megszegni az új világ rendjét.  

(Folytatása következik)  
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ÁCS KÁROLY 

TORZÓK 

ÍGY VAGY ÜGY 

Veszedelmes életet élek: 
elhallgatok és kibeszélek. 
Jobbb volna ,;tán nyugodtan élni: 
kihallgatni és lebeszélni? 

KÉTFÉLE 
HOZZÁÁLLÁS 

Felállok és 
kijelentem — 
kiállok és 
feljelentem — 

PARANOIA 	 VISSZAÁLLÍTÁS 

Miért látok manapság 
mindenütt annyi rókaarcot? 
Majd elolvadnak: „Fogjunk össze, 
mi, tojók és tojásfogyasztók!" 

Mosolyrag húzott ínyek, 
csapott  orrok, sanda szemrések... 
Mi tesz oly gyanús-hasonlóvá 
volt barátot és ellenséget? 

AZ ÉN 
MADÁCH-KOMMENTÁROM 

Emberke, ülj, és hízva hízzál! 

Ami több volt 
kevesebb lett 
többet hát a 
kevesebbnek! 

Középarány 
több-kevesebb 
számtanilag 
tiszta eset 

Csakhogy aki 
mércén áthág 
egy fejhosszal 
visszavágják 

S fej nélkül is 
több mint fejjel? 
Feküdj Jancsi 
Jancsi kelj fel... 

KÉS Ő  SZERELEM 	 VALÓSÁG 

Leszerelem. 	 Álomsebsó. 

MAGÁNBESZÉD 

Ezt most csak úgy mogamnak mondom, 
nem mintha nem osztoznék gondon — 
bajon (van-e itt kívülálló?), 
de hát kit érdekel halálom 
„története", azonkívül, hogy 
emberrel történt, s hogy épp így volt, 
azaz így lesz, ahogy elmondom 
— ez aztán végképp az én dolgom... 

• (1985-86) 
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NÉMETH ISTVÁN 

LÍRAI NAPLÓ 

A REGGEL FÉNYEI 

Együtt indultunk el hazulról, ti ketten a boltba, jómagam munkára. Te 
már, mint a legtöbb háziasszony manapság, félsz lemenni a boltba, nagy a 
drágaság. Egyre nagyobb. Napról napra kellemetlenebbnél kellemetlenebb 
meglepetések érik a vásárlókat. Infláció van. Inflációs világban élünk. Az 
újságírók vagy a politikusok kitalálták a rút kifejezést, miszerint együtt 
élünk az inflációval. Vajon úgy, mint a hitvesünkkel, a szeretteinkkel? 
Infláció van. Az unokád, akit kézen fogva vezettél, még ,semmi se tud 
az inflációról. ó még úgy megy veled a boltba, mint ahogy te vagy én 
mentem annak idején, a kezdetek kezdetén. A boltba, ahol cseng ő  szólt az 
ajtó fölött. A boltba, ahol éleszt ő  szaga keveredett el kocsiken őcs illatával. 
A boltba, ahol a pult mögött, a boltos háta mögött mennyezetig érő  fió-
kos szekrény fedte be a falat, s a fiókokon fehér zománcos táblácskák 
hirdették, mit rejtenek magukban a fiókok. Gyömbért, szegf űszeget, bor-
sot, ezerféle portékát. Téged mégsem ez :a fiókos fal b űvölt meg, hanem 
a pulton, a mérleg mellett egymásra rakott cukorkás edények,. üvegedé-
nyek, szájukkal a boltos felé, aki bármelyik pillanatban kikaphatott bel ő-
lük egy szem ánizsmagos vagy selyemcukorkát, mert az övé volt itt min-
den. Ezek a hosszúkás, négysarkos, átlátszó üvegedények b űvöltek meg, 
meg minden, ami itt látható volt. Azok a szép kartondobozok oldalt a 
polcokon. Vajon van-e üres, odaajándékozható? Meg kéne kérdezni: Fűzi 
bácsi, van üres doboz? Meg kéne kérdezni, de nem mered, a torkodban 
ver a szíved. Fönt,, egy fiók fehér porcelángombjára akasztva fügefüzér. 
Szíjcukor. Medvecukor. Megrántod, vagy éppen csak megérinted édesanyád 
kötényét. Hiszen megígérte, hogy venni fog. Hogy kér egy üres dobozt... 
Ó, boltok boltja, hová lettél? Te voltál a legnagyobb, a leggazdagabb, pedig 
azóta isuperrmamketeikkel építették tele a városokat és a falvakat, de veled 
árubőségben, választékban, varázslatban egyik se versenyezhet. Te egy 
kicsi, félhomályos, falusi szatócsbolt voltál s most mégis fölébe n ősz a 
legpazarabb áruháznak, mert te vagy az örök, a lerombolhatatlant, a 
kiárusíthatatlan bolt ... Fogod az unokád kezét, ő  szorítja a tiéd. Tudom, 
hogy szorítja, hiszen megígérted neki, hogy csokoládét, szopókát kap vagy 
ehhez hasonlót. Mint ahogy neked is megígérték annak idején. Jómagam 
is így szóríthattam édesanyám kezét. Ma már tudom: biztatás volt ebben 
a kézszorításbán, biztatás és figyelmeztetés: meg ne feledkezzen az ígéreté-
ről. És, persze, hízelgés. Vezeted az unokádat a boltba, a sarki önkiszolgá-
lóba, vagy inkább ő  vezet téged, olyan boldogan, bizalommal és h űségesen 
halad meletted, mintha nem is egy közönséges sarki boltba igyekeznétek, 
hanem az öröklét ösvényein járnátok. Tetszik az az ingecske, amit az 
unokádra adtád, én vettem neki, jegyezd meg, nem emlékszem, mondom, 
ilyen apróságot nem jegyez meg az ember magának. De nem csak az ingecs-
ke tetszik, amit ma reggel ráadtál s amit te vásároltál neki, hanem az 
egész lénye, a kislány egész megszelídült lénye, ahogyan az önkiszolgáló 
felé tartatok. Így, együtt veled. Ahogy egymás kezét fogjátok. Az a nagy 
várakozás — pedig csak egy kis tábla csokoládé vagy egy nyalóka van ki-
látásban — valahogy fennköltté teszi ezt a szövetséget. Az önkiszolgáló sar-
kához érve elválunk, ti átvágtok az úttesten, ahogy jobbra-balra tekintve 
átsiettek az úttesten, utánatok fordulok; mennek a boltba, csak ez van 
bennem, ennyi: mennek a boltba, a nagymama vezeti az unokáját, vagy 
fordítva, mennek a boltba, távolodnak t őlem; állok, úgy nézek utánatok, 
milyen szép, gondolom magamban, noha nem tudnám megmondani, mert 
elmondhatatlan, kimondhatatlan ami most, épp csak egy pillanatra meg.  
érint. Mert azokhoz, akiket ott a túloldalon épp most nyelt el az önkiszol- 
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gáló ajtaja, azokhoz tartós közöm van, ebben a másodpercben kizárólag 
csak kettejükhöz, mintha egyszerre élném át az ajándékozó és az ajándé-
kot kapó örömét, de a birtoklás örömét is, hogy ők az enyémek és most 
boldogok a szívemben. 

ÍGY KEZDŐDÖTT 

Nehéz nap volt a mai. Összejött minden és minden balul sikerült. Már 
reggel, a reggelinél az a tejeszacskó. Kanadában a mozgássérülteknek olyan 
gépkocsit szerkesztettek, amely hangra m űködik. Ülsz a kocsiban s csak 
annyit mondasz: motor, s beindult a motor. Annyit, hogy balra, s a kocsi 
balra fordull. Ugyanakkor itt áll az asztalon ez a tehetetlen tejeszacskó, 
nyiklik-nyaklik a tartójában s minduntalan kiömlik bel őle a tej. Mindig 
olyankor ömlik ki, amikor legjobban sietne az ember. Kapkodsz, ideges 
vagy. Ideges. Ugyanannak a kornak két terméke: a hanggal irányítható 
gépkocsi és a saját lábán megállni nem tudó tejeszacskó ... Bent is fel-
bosszantottak. De már befelé menet a buszban is. Az a nyegle, ifjú sze-
relmespár — szerelmesek-e vajon? —, lecövekeltek a busz közepén, aka-
dályozták az utasokat a mozgásban, álltak ott egymásba fonódva, vagy in-
kább lógtak, igen, lógtak, egymásba és a fogantyúba kapaszkodva, s unot-
tan rágták egymást, úgy, mint akik esznek ugyan, de, a szájukból majd 
kifordul a falat. Mért kell ezt pont itt, a busz kell ős közepén csinálni, 
de ha már csinálják, mért nem csinálják tisztességesen, mért csak mí-
melik. Szarunk rád, világ, ez kiabált róluk. Bent azzal 'kezd ődött a nap, 
hogy a házi besúgó, a ház egyik besúgója = vajon csak házi-e? — hízelegve 
megkörnyékezett, lovat adva alám egy nemrégi kijelentésemmel kapcsolat-
ban. Rám szállt, és nem akart rólam leszállni. Végül is elérte célját: ki-
fakadtam. Saját dühödt véleményemet egy kényes politikai 'kérdésr ől fél 
ára múlva a saját főnökömtől hallottam vissza ;  főnököm jóindulatú figyel-
meztetésével: azok a hangok, amiket ott lent egymás közt suttogunk, ki-
juthatnak a Házból, s erre se a Háznak, se nekünk magunknak semmi 
szükségünk nincs. Hát így kezdődött ez a nap. Minden napnak, amire föl-
virradunk, megvan a kezdete, a folytatása és a vége. Ez a mai rosszul kez-
dődött, így is folytatódott. Fordíthatnál az életeden, mért szolgáltatod ki 
magad teljesen?! Mért töltögeted a tejet 'nyiklik-nyaklik tejeszacskóból, 
mért iszod ezt a híg, kék, vízízű  tejet, amikor tudod, hogy van másfajta 
tej is, igazi, amit stabil cserépköcsögb ől tölthetnél? Mért nem fordítasz a 
sorsodon? Mért nem térsz vissza a tejíz ű  tejhez, talán még mindig nem ké-
ső . Vagy már minden visszafordíthatatlan? 

JÓ HELYEN TAPOGATUNK 

Épp ezekkel a jegyzetekkel pöszmötölök, amikor csöng a telefon. A 
Házból hívnak. Emlékeztetnek, hogy tízkor koszorúzás lesz. A Ház egyik 
nagy halottjának, a Ház egyik alapítójának sírját koszorúzzák halálának 
nem tudom hanyadik évfordulóján. A titkárn ő  időben megkért, most em-
lékeztetnek ígéretemre. Kelletlenül készül ődöm. Abba kell hagyni a mun-
kát, illetve meg kell szakítani, ami egyenl ő  az abbahagyással. Pedig amikor 
nekiültem a munkának, tudtam, hogy koszorúzás lesz, de abban reményked-
tem, hogy megfeledkeznek rólam, s így elbliccelem az egészet. Pedig 
tisztelője vagyok az elhunytnak. Halálának kerek évfordulóján megemlé-
kező  beszédet tartottam sírja fölött. Ha átsétálok a temet őn, egy percre 
mindig megállok a sírja el őtt. Most mégis szeretnék itthon maradni, a 
munkámmal. Kelletlenül készülődöm. Eszembe jut, a titkárn ő , a Ház tit-
kárnője, minden évforduló előtt hogyan fogdossa, szinte már-már lepke-
fogóval, azt a néhány embert, aki a koszorúzásnál a Házat képviseli. Pedig 
az elhunyt, akiről szó van, szeretetre méltó ember volt, mindenekel őtt és 
mindenekfölött szeretetre méltó. Nem számításból. Számításból ezt a sze-
retetreméltóságot nem lehet egy életen át gyakorolni. Még meglehet ősen 
sokan dolgozunk a Házban, akik szerettük és tiszteltük őt. A koszorúzási 
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ünnepség alól mégis igyekszik mindenki kibújni. A titkárn ő  minden rábe-
szélő  ügyessége és bámulatos szervez ő  képessége ellenére alig talál két-há-
rom személyt, aki, kénytelen-kelletlen, hajlandó vállalni, hogy öt percet 
az elhunyt emuékének szenteljen, hagy részt vegyen a koszorúzási ünnep-
ségen. Valószínűleg így lehetett ezzel életében maga a megboldogult is. 
Az emberek egyszerűen nem szeretnek temet őbe járni. 

Végül is hárman verődtünk össze. Elhelyeztük a síron a Ház koszo-
rúját. Állunk és hallgatunk. Lehajtott f ővel hallgatunk, noha mindnyájan 
érezzük, hogy ezt a hallgatást semmi se indokolja. Nincs ennek a hallga-
tásnak részvéttöltete, csupán szokásból, pontosabban illemb ől hallgatunk. 
Aztán valaki fölemeli a fejét, és csak úgy, t űnődve maga elé dönnyögi: 

Hány éve is? 
Értjük, 'mire gondol, válasz is érkezik rá némi töprengés után. 

Talán tizenkett ő . 
Mindnyájan a sírkövet kutatjuk, onnan várjuk a biztos választ, hiszen 

onnan leolvasható nemcsak a születés, az elhalálozás éve is. De egy szál 
virág épp ezt az utóbbi évszámot eltakarja. Senki se mozdul, hogy a vi-
rágot a kőbe vésett évszámról félrehajtsa. Így tovább találgatunk: 

Nincs még tizenkett ő . Úgy tűnik, tegnap temettük. 
Csak úgy tűnik. Rohan az idő . 
Én is úgy gondolom, hogy megvan. Ha nem tizennégy! 
Ugyan, ne túlozzatok már! — szólalt meg egy józan hang, noha 

az eddigi hangok is józanok voltak. — Nyolc éve sincs, hogy eltemettük. 
Tíz biztos megvan! — mondja az, aki az előbb még tizenkettőt hitt. 

Odalépek a sírkőhöz, félrchajtom az évszámot eltakaró virágszálat, 
rögtön vissza is ejtem. 

Tizennégy! — mondom a titkot felfed ők elégedettségével. 
Hát akkor mégis jó helyen tapogattunk — mondja valaki szintén 

elégedetten. 
Elindulunk kifelé a temet őbő l. 
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TOLNAI OTTÓ  

PALICS  

Még sötétben ébresztett bennünket anyánk. Leült az ágy szélére. Imád-
kozott, csörgött, kitartóan csörgött az olvasófüzérrel. Kifújta az orrát. 
Majd, ahogy ilyenkor szokta, bökdösni kezdte bátyámat. Tudta, engem 
nem kell ébreszteni, úgy alszom, mint ő , mint a nyúl, abszolút rebbené-
kenyen.  

Ébredj. Apád már kiengedte a hízót. 
Felültem. Vakaróztam. A párna alól kivettem bicskámat és klottga-

tyám zsebébe csúsztattam. Az ágy alól meg el őkotortam az ostort. El őző  
nap manvlából fontam bele sugarat. Barátaim ajánlották, rejtsek a su-
gárba rézdrótot. Két szálat közéfontam. Többet is kellett volna. Akár 
szögesdrótot is. 

Tegyél valamit a fejedre, napszúrást kapsz — mondta anyám, 
Ennivalót pakolt a foszló gyékényszatyorba. A gyékényszatyor a hentese-
ket, a disznóvágások hideg hajnalait idézte. Végre bátyám is felült. Ez 
azért még az ő  számára is nagy eseménynek ígérkezett, még őt is izga-
lomba hozta, szorongással töltötte el.  

Ott, a kredencfiókban a zsebpoharam, tedd be azt is — mondta, s 
felkötötte gyöngyház liliomos csattal ellátott cserkészövét. Az őzláb-mar-
kolatú finn kést meg a kis rezge iránytűt ő  is már előző  nap felfűzte 
a szíjra. 

Anyánk rémült szemekke lesett az udvarra. ő  minden semmiségtőd 
félt, rettegett, nem csoda, hogy :apánk legújabb terve annyira megrémí-
tette, hogy ki sem tudott jönni az udvarra. Csak félrehúzta egy kicsit a 
kockás függönyt. 

Apánk egy éve jött haza a börtönb ől. Nagy vörös bajuszt növesztett. 
Boltunkat államosították. Nemsokára le is égett. Nehogy reménykedni 
találjunk, jegyezte meg a lángok óriás szirmai közé bámúlva Vitéz nagy-
anya. Nehogy reménykedni találjunk. Régi üzlettársai segítségével Szabad-
kán kapott állást, szemben a Sárga Házzal, a GVO2DAR-ban, anyánk meg 
a tanítóképző  mellett, az ISHRANÁ-ban. 

Keresztanyánk rendelkezésünkre bocsátotta félig lebombázott házá-
nak alsókonyháját. Büdöskével szegélyezett út vezetett a különálló, ablak 
nélküli kulipintyóhoz. Varangyok, ököl nagyságú savanyú almák zörögtek, 
dörömböltek ajtaján. Megengedte, hízónknak ólat építsünk. Tömérdek tég-
la, épületanyag volt a bombázás után Szabadkán. Keresztanyánk egyedül 
élt, ugyanis keresztapánk beleütötte az orrát a politikába, és aztán át kel-
let szöknie a határon. Több:é semmit sem hallottunk fel őle. Krtanyák 
Iegyedül —élt;_imádkozott rlaphoss a t_Kaszap_...Istv -á ényképe^előtt 1VMr 
61s_d-  to atášunkzalkalmával~őt-állžtotta7eiém eszmé. képül 

Anyánk minden apróságtól rettegett, minden apróságot valami világ-
méretű  katasztrófa el őjeleként fogadott, apám meg a legnagyobb dolgo-
kat is semmibe vette. Egy nap csak úgy megjegyezte a vacsoránál: 

A hízót majd mi hárman behajtjuk Szabadkára. 
Anyánk felzokogott. Bátyám gondolkodás nélkül el ővette cserkésztér-

képét, iránytűjét, növényhatározóját. 
Csak át ne tévedjünk a határon — mondta. 
Lelövik a határőrök, széttépik a kopóik — mondta anyánk. — 

Sosem értek be vele. Kislány koromban én mentem egyszer gyalogszerrel 
Szabadkára. Négykézláb értünk oda. 

Szerencsére a hízó már eleve négykézláb jár — próbált humori-
zálni apánk. De senki sem mosolygott. 

Sosem értek be vele. Ti is ott vesztek az úton. 
Átvágunk a Járáson — mondta apánk. Jól ismerte a Járást, gyerek-

korában ott éltek. Krarsun nagyapának ott volt tanyája. 
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Én is féltem a vállalkozástól, de jobban rettegtem attól, hogy immár 
valójában eljött az idő , amikor örökre itt kell hagynom Kanizsát, a Tiszát, 
barátaimat. Bátyám, látván, mennyire vacogok a folyóban, egyszer meg. 
jegyezte: 

A Palics langyosabb. Ott, meglásd, nem fogsz vacogni. ennyire. 
Még sötét volt. Szurok. Nekiüt ődtem falnak, fának. A hízó dühösen 

röfögött. 
Nem adunk neki enni. Ebben a konzervdobozban csörgeted majd 

előtte a kukoricát — mondta apám és kezembe nyomott egy sárga fény ű . 
nagy UNRRA-dobozt. Ha egészen közel emeltem az arcomhoz, még mindig 
éreztem a tejpor émelyít ő  illatát. 

A disznó körme bakelitként kopogott az országút fényesre kopott kö-
vein. A söprűgyárnál átvágtunk a Kálváriához. Apám keresztet vetett, 
elárulva így, ő  is fél. Amikor úgy gondolta, nem látjuk, bátyám is gyorsan 
keresztet rajzolt az álla alá. Én meg, mintha tüske szúródott volna tal-
pamba, letérdeltem. Megvártam, hogy a hízóval elhaladjanak. Akkor zo-
kogva imádkozni kezdtem. A domb, düledez ő  keresztjeivel pontosan olyan 
kísértetiesnek tűnt a hajnalhasadásban, mint a nagytemplom stációjának 
egyik hátborzongató festményén. Szerencsére apánk gyorsan értem kiáltott. 

A Serif-tanya és a Sintérház között balra, a Csorda útra fordultunk. 
A sár vastag maszkot tapasztott arcunkra. Tán azért, hogy feligya a 
könnyet, taknyot. Később a vért. A Járáson hirtelen feljött a nap. Izzó 
szögeket vert a disznó hátába, kopasz kobakunkba. Mind elviselhetetleneb-
bül vijjogtak a bíbicek. Erős birkaszag terjenget. El-eltévedtünk, ugyanis 
a sár miatt apánk a gerinceket követte. Valahol Ostorka alatt ültünk le 
reggelizni. 

Apánk egyik börtönélményét mesélte, minden bizonnyal azért, hogy 
kissé elterelje figyelmünket a határtalan szikr ől. Tiltott szalicilkereskedés 
miatt zárták be közvetlen azután, hogy államosították a boltunkat. Míg 
szavait hallgattuk, hirtelen úgy tűnt, szalicillal van hintve a Járás is. És 
ez a kalandunk a hízóval is valójában apánk szalicilspekulációjának része. 
De szavai nyomán lassan a Prokletiját is (ahol erd őt irtottak) szalicil 
borította, csikorgó, derékig ér ő  szalicil és nem hó. 

Bátyám a kamilla között matatott. Biológusnak készült. Fel - felmu-
tatott egy-egy szál füvet, növényt: sóvirág, csattanómaszlag, bajuszpázsit, 
bárányparé, mezei katáng ... A magyar moha (Funaria hungarica)! Nemrég 
fedezték fel. hogy errefelé is található. Egyszer majd megmutatom azt a 
zentai professzort, aki felfedezte. 

Titkon gondoltam arra, biológus leszek én is. A tiszavirágot tanul-
mányozni egy életen át! A tiszavirágot — meg a galacsintúró bogarat, 
tettem hozzá magamban, ugyanis míg apánk börtönélményeit hallgattam, 
egy vergődő  galacsintúrót figyeltem a birkaparé csöpp bíbor csillagai 
között. 

A disznó akárha leszúrták volna, ott hevert melletünk a sziksóban. 
Maga alá vizelt. Több helyen vérzett. Felhasadt a b őre, mint a papír. 

Nézzétek — mondta bátyám —, mind lekoptak a körmei. 
Indulás — mondta apánk, és a farkánál fogva dühösen felrántotta 

a kipurcant hízót. Lábai becsúsztak a hasába. Apánk az egyik tanyán kö-
telet kért. Bátyám hátulról ösztökélte, mi meg a nyakára kötött kötélen 
húztuk. Csülkei kivéreztek. Habzott, mint a veszett kutya. 

Emberek, ne kínozzák ezt a szegény jószágot — szólt ránk az 
egyik deleltető  juhász. Furcsán festhettünk. A sült sík közepén egy disz-
nót kínzó három sáros figura. 

Kispiacnál ismét felfordult. De most, látszott, többé képtelen fel-
állni. Ha nem horkan fel olykor, azt hisszük, megdöglött. Én sem bírtam 
már lépkedni. Combomat kidörzsölte a klott, hátam felhólyagzott. Nap-
szúrást kaptam. Némán nyüszítettem. 

Apánk ismét bement az egyik tanyára. Sokáig benn volt, de aztán 
sikerült megegyeznie a gazdával: beviszi a hízót Szabadkára. Többen 
előjöttek a magas szalmakazlak izzó aranyfonalai mögül, segítettek fel-
emelni a hízót a kocsira. 
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Te is szállj fel — intett apám. — Mi gyalog megyünk, neki a tónak. 
Semmi sem ráz jobban, mint a parasztszekér. Úgy éreztem, mind ki-

rázza a csontjaimat. Apámék olykor még hátrafordultak, de már nem volt 
erejük integetni, bátorítani. Szerencsére, a hízó sörtés hátára borulva, 
azonnal elaludtam. Azt álmodtam, óriás sün hátán lovagolok. 

Mi az, mind a ketten megdöglöttetek — kezdett rángatni egy bo- 
rostás arcú, rideg idegen. A kocsis volt. 

Palics. Itt leraklak benneteket. Nagy a forgalom, nem merek to- 
vább merészkedni. 

És máris leengedte a saroglyát. Egymás mellé helyezte a két szekér-
oldalt és ügyesen lehengerítette a hízót. Éppen csak megbökte zsíros ka-
lapját és szó nélkül a lovak közé csapott. 

Fogalmam sem volt, hol vagyunk. Elvesztem, mondtam magam körül 
forogva. El. De, különösmód, a disznó mozdult els őként. Tán megérezte 
a vízszagot. A nagy sár közelségét. Utánakóvályogtam. 

Egy fenyvesbe értünk. Isteni hűvösbe. A puha lösszel kevert homokon 
akárha a mi vérz ő  lábaink elé terítették volna a sima t űszönyeget. Ahogy 
édesanyánk megjósolta, én is négykézláb voltam már. Hirtelen kiegyene-
sedtem. Kilépve a fenyvesb ől, megpillantottam a tavat. Mi lesz, ha neki-
megy a víznek a disznó?! Fehérruhás emberek ügyködtek a vitorlások kö-
rül. A víztorony alatt haladtunk el. Végig a főallén. A szállodákból, tera-
szokró!l kitódultak az emberek. 

Akkor pillantottam meg a nagy kék vázát. 
Kétszer akkora volt, mint én. Háromszor. Vakítóan csillogott, de 

éreztem: a zománc egészen h űs. Még sosem láttam ilyesmit. ta}n ~ zsá ~n 
® 	i. dó l t g cág.ánylány~-szobra-lállt; de, aztala~liogy- MegsžéntšéP 
tolenítettél az_oros .=.karonák.  B ldgte tói inden=éybep. 
a azaiták-Mín-iüinn aFá rannyal Vlég sosem láttam ilyesmit, mint ez 
az üvegszerűen csillogó kék forma. Még semmi sem hatott rám ilyen mag-
netikusan. De nem mertem megérinteni zománcát, noha feléje emeltem 
kezem. Valami kataleptikus állapotba kerültem. 

Apám boltjában is mindig különös vonzalmat éreztem a kékít őgolyó, 
a kékkő , a kék festékkel teli fiók iránt, amire az volt írva: azúr. S a kék 
festék, egyáltallán a festék tudatomban különben is Szabadkához köt ődött, 
ugyanis volt apánknak egy misztikus kis táskaszer ű, fekete doboza, tele 
a festékminták csodálatos üvegcséivel. A táska fedelén aranybet űkkel írta: 

„KOPALTWERKE" Geza Klein i sinovi SUBOTICA 
„HABICH-FARBEN" 

Most úgy tűnt, rábukkantam a kék forrásra. Meg voltam gy őződve, a 
Kleinék és apám ebb ől a hatalmas vázából mérték azt az azúrkéket. 

A disznóról teljesen megfeledkeztem. Nyugodtan makkozott. Olykor 
egy-egy lehulló makk a váza visszhangzó h űs testét is megpendítette. 
Később mesélte keresztanyánk, a vázát (a vázákat, mert a másik szálló 
elő tt is van egy) Zsolnai Miklós, a világhírű  Zsolnai-gyár tulajdonosa aján-
dékozta Palicsnak, amikor 1910-ben Szabadkára látogatott kedvesével .. . 

Vaddisznó — sikította el magát egy hatalmas rózsaszín kalappal 
leborított 'öregasszony. — Kiszökött az állatkertb ől! 

Éppen egy ilyen kan ölte meg Zrínyi Miklóst is -- tette hozzá  

nádpálcát lóbáló nyápic kísérője. — Azonnal értesíteni kell az igazgató-
ságot! 

Alig múlt el fél óra, máris megérkeztek a ZOO emberei. Puskákkal, 
hálóval, láncokkal felszerelve. 

Én még mindig a gyönyörű  kék vázát bámultam. Kéken tükröz ődő  
arcomat. A tengerként tükröz ődő  tavat. Később valaki azt mondta, egy-
fajta betegség ez: kékérzékenység. 

Hálót dobtak a hízóra, engem is körülfogtak. Mire észhez tértem, 
mindkettőnket bezártak egy üres ketrecbe. A majmok t őszomszédságában. 
Egy kisiskolás csoport bámult épp bennünket. 

Leopárd, ni leopárd — böngészték a gyerekek a ketrec elé helye-
zett tábla feliratát. 

Miféle leopárd. — húzta el gyorsan őket a megzavarodott tanító. 
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Csak másnap bukkantak a nyomunkra keresztanyáék. Csak harmad-
nap jöttek el értünk. 

Amikor apámék megérkeztek Szabadkára és nem találtak bennünket, 
keresztanyánk a püspökhöz fordult segítségért. A püspök kiprédikálta az 
esetet a templomokban, de átszólt a rend őrfőnöknek is. Így leltek ránk 
végül is. 

Épp a hízó hátát kapartam. Bátyám, apánk, anyánk, keresztanyánk, 
a püspök, a rendőrfőnök, •a ZOO igazgatója ott iállt a ketrec el őtt. Tűnődve 
vizsgáltak bennünket. 

A rozsdás rácson keresztül anyám arcát figyeltem. Most, hogy végre 
apánk kikerült a rács mögül, én kerültem oda. Meg egyetlen kincsünk, 
vagyonunk, a hízó. Sírt. Könnye mind átáztatta rózsaszín babos ruhá-
ját. Annyira sírt, félni kezdtem, kifolyik a szeme. 

Senki sem mert mozdulni. Megijedtem, hátat fordítanak és távoznak. 
•De akkor a püspök nehéz gy űrűkkel teli kezével jelt adott, kinyithatják 
az ajtót. 

Már misét akartam mondani értetek — súgta keresztanya —, 
ugyanis még a kártyavető  asszony sem tudott semmi pozitívat mondani 
felőletek. 

Gyere — mondta belém karolva bátyám —, körülnézünk. Aztán 
meg kimegyünk a tóra. Meglásd, egyb ől megszűnik vacogásod a langyos 
vízben. Keresztanya mesélte, leánykorában még hattyúk úszkáltak a tavon, 
sziksót söpörtek a partján a szódagyár részére... 

Már letette finn t őrkését, a csillogó, szédítően rezge kis irányt ű  
sem fityegett övén. Bérmálkozási, rövid ujjú fehér ingjében volt. Akár 
városi gyereknek is vélhették. Míg ő  azon tűnődhetett, ugyan mi a fenét 
csináltam napokig a büdös ketrecben a kipurcant hízóval, addig engem 
az izgatott, hogyan rendezkedett be ő  ott, a Folyó utcában, szerzett-e 
már barátokat, megismerkedett-e a szomszéd kéménysepr ő  lányaival, a 
késes gyerekeivel. Alászállt-e már velük a Folyó labirintusába. (A város 
Palics felé igyekvő  szennycsatornája épp keresztanya háza el őtt bukkant 
elő  .a föld alól. Az egyik késes gyerek szerint szárazság idején be lehet 
menni egészen a városháza alá, jólhallani a fenn dübörg ő  villlamosokat.) 

Drága teniszütőt lóbálva, egy lány lépkedett el őttünk a fehér már-
ványmorzsán. Rövid szoknyáját fel-fellebbentette a tóról érkez ő  fuvallat. 

Nézd — mondta hátba vágva bátyám. — Nézd, úgy lépked az 
aranyos, mintha sünkölyök mocorogna a lába között. 
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DUDÁS KÁROLY 

KUTYAHISTÓRIA 

Szóltál már a kutyáról a gyereknek? — kérdezte váratlanul az 
öregember. 

A férfi keze idegesen ökölbe rándult az asztal fölpattogzott lapján 
ott az udvari nagydiófa alatt, aztán tehetetlenül elernyedt, tkinyíllJt. 

Az isten áldja már meg, apám — mondta fojtott türelmetlenség-
gel —, hagyja nyugodni 'azt a szerencsétlen jószágot. Föltámasztani már 
úgysem tudja. 

Gondoltam, hogy nem szóltál róla neki — bólogatott szemrehá-
nyóan az öregember. Az arca olyan vollí, mint a napszikkasztotta, agyon ,  
barázdált határ. — Pedig nem halogathatod á végtelenségig. El őbb vagy 
utóbb úgyis el kell mondanod. Ez a te ,kötelességed, nem az enyém. 

A férfit szánalommal és tehetetlenséggel terhes düh kerítette ha-
talmába. Mintha valami homályos tükörben nézte volna, úgy látta az 
apja konok arcát, s mögötte a fiáét, akiére máris kiülni készült a mohó 
érdeklődés. Persze, .most majd következik a szemrehányó „mi vG41t azzal 
a kutyával, apa?", meg a „miért nem tettél eddig említést róla?". Úristen, 
hát ennek már sohasem lesz vége? 

Mert a kutyáról azért mégsem volna szabad egészen megfeled-
kezni — folytatta makacsul az öregember, színtelen hangon maga elé 
teregetve a szavakat, mint aki egy elkezdett, majd félredobott régi tör-
ténet szálait szövögeti. — Legalább mi ne feledkezzünk meg egészen róla. 

. — Az isten áldja meg, apám — a férfi most ónár nem tudta lep-
lezni ingerültségét —: több mint negyven éve vége a háborúnak. 

Akkor is vége volt már. Igaz, csak pár hete lett vége. — Az Öreg-
ember hirtelen elhallgatott. 

Ültek a tanyaudvari asztalnál, fejük felett az öreg diófia medd ő  
ágait hintáztatta végtelen türelemmel a szél. Nézték egymást, fürkészték 
egymás tekintetét. arcvonását, mozdulatát, gondolatát. jó ideig egyikük 
sem szólt. Hogy hasonlítunk egymáshoz, gondolta a férfi, s nem vette 
észre, hogy kesernvés mosolyféle ül ki az arcára. Én az !arámhoz, a 
gyerek énhozzám, és ha néhány év múlva neki is fia születik, az meg 
majd őhozzá. Meddig növekszik még, meddig hosszabbodik, súlyosodik 
ez a láncs, mikor pattan már el végérvényesen egv szem? Behunyta a 
szemét, s leeresztett szemhéja mélyvörös vetít ővásznán ugrálva, meg-
megakadva, majd újra szaladva máris megjelentek a képek. Peregtek 
megállíthatatlanul. Amilyen megállíthatatlanul a katonák jöttek el őre 
ezeken a képeken: jöttek a kerten át, ćsizmájuk, bakancsuk, bocskoruk 
alatt ropogtak 'a letöredezett ;gyümölcsfaágiak. Heten vagy nyolcan vol-
tak — nem volt rá idő  pontosan megszámolni őket —, közülük ketten 
civilben, de ezeknek is puska lógott a vállán. Erre tartottak egyenest 
a diófa felé. 

Nem értelek, apa, miért torkolod le öregapát — hozta vissza a 
mostani tanyaudvarba is fia hangja. — Én bizony nagyon is kíváncsi va-
gyok erre a kutyahistóriára. 

Meg sem említetted sosem a gyereknek? — kérdezte az öregem-
ber, s most egyenest a fia szemébe nézett. — Egyetlen szóval sem emlí-
tetted? Hogyan tudtad ezt ennyi ideig kibírni? 

De hát minek említettem volna: több mint negyven éve vége 
a háborúnak — mondta a férfi. — El is fiel'ejthettem közben. 
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B:elül meg arra gondolt, hogy mégsem volt okos dolog kihozni a 
gyereket ide a tanyára. Több mint egy éve nem járt kinn: mióta elkez-
aett emberesedni. Gyerekkorában heteket töltött el itt a nagyszüleinek 
a tanyáján, emely jó hosszú ideig az ő  tanyája is volt, de mióta az öreg 
egyedül maradt — teljesen megcsontosodott és megkeseredett —, nem 
szívesen engedte ki hozzá. Inkább őt próbálta beédesgetni magukhoz a 
városba, ami elmagányosodásának els ő  hónapjaiban valahogy még si-
került, sőt akkor még az is szóba került, hogy az öreg eladja a tanyát 
és hozzájuk költözik, de aztán váratlanul begubózott — mit begubózott: 
kemény csonthéjbál vont kerítést maga köré —, s ett ől kezdve egyre 
ritkábban találkoztak. Ő  még csak ki-kinézett hozzá, néha a felesége is 
vele jött, de a gyereket araár nem szívesen engedte ki. Nem akarta, hogy 
mindenfélével telebeszélje a fejét. Ha ők az asszonnyal ,kii is autóztak 
hétvégeken,csak napközben maradtak, estére mindig visszamentek a 
városba. Nemigen tudtak magukkal mit kezdeni itt a tanyán: kínosan 
unatkoztak. Az apja pedig egyáltalán nem igyekezett, hogy szórakoztassa 
vagy netalán marasztalja őket: csak ült moccanástalan a nagydiófa 
alatt, enyhén reszkető  fejjel bámult a rég kerítés nélkül maradt gazos 
kert vége felé, el a végtelen szántások irányába, vagy szótlanul járt-kelt 
•a kopár tanyaudvaron, etette-itatta csekély számú megmaradt jászágán. 
Hetvenhat évesen sem szorult a segítségükre, de még csak meg sem 
engedte, hogy hozzányúljanak valamihez. Hosszú id ő  után most történt 
meg először, hogy a gyereket is magával hozta, sőt nemcsak hogy ma-
gával hozta, hanem előző  éjjel kinn is aludtak a tanyán. Ki tudja, milyen 
hosszú idő  után először. Az öreg viselkedésén nem tapasztalt semmiféle 
változást, ugyanúgy üldögélt a nagydiófa alatt, mint korábban bármikor, 
ugyanolyan szótlanul járt-kelt az udvaron, most a reggeli után azonban, 
alighogy kiültek ide, mindjárt előhozakodott a kutyával. Úristen, mikor 
fogja már elfelejteni, mikor lesz ennek egyszer vége? Nem, a katonák 
nem álltak meg a kertkapunál: a legelöl jöv ő  egyetlen határozott moz-
dulattal betaszította, s jöttek megállíthatatlanul a fiatal diófa felé, amely 
alatt az apjával álltaik; behorpadt oldalú vasvödörb ől talán éppen a tö-
viét locsolgatták, hogy minél előbb termőre forduljon. A katonák hadarva, 
hangosan beszéltek, többen is egyszerre, egyetlen szavukat sem értette. 
Aztán lökdösni kezdték az apját, az egyik puskatussal mellbe is taszí-
totta. Ekkor sikoltott föl. az anyja a gangajtóban, s bizonyára ekkor 
kezdett el sírni ő  is: a lefutó könnyek nyoma még most is itt ég az 
arcán. Amó,ta megtanult befelé sírni, ha fuldokolva is, lenyelni a könnyeit, 
senki ne szánakozzék rajta, de akkor úgy folyt a könnye, mintha soha 
nem akart volna elapadni. A katonák ránéztek, aztán egymásra, is mintha 
valamelyest elbizonytalanodtak volna. Az egyik még egyszer mellbe ta-
szította az apját, de most már csak nyitott menyérrel, nem puskatussal, 
valamit még mondtak neki, már nem annyira kiabálva és kevésbé hadar-
va, mint az előbb, aztán váratlanul sarkon fordulltak, s amerr ől jöttek, 
a kerten át elcsörtettek a szántások felé. Egyenruhájuk átható naftalin-
szaga ott maradt a levegőben. Már a kertkapunál jártak, amikor vala-
honnan, talán a góré vagy az ól irányából egészen véletelniil el ősomfor-
dált a Bogár, akit az apja kölyökkutyaként szedett fül valahol a határ-
ban, talán ezért nőtt annyira a szívéhez, s. a farkát behúzva, szaglászva 
elindult a katonák nyomába. Sohasem hitte volna, hogy ennyire fül-
siketítő  hangja legyen a katonapuskának, és hogy egyetlen lövéssel meg 
lehessen ölni egy ilyen életre való kutyát. Az apja földb ől kimeredő  
egyenes alakját már sohasem lehet elfeledni, ahogy állt ott a kutya szá-
nalmuasanösszezsugorodott teteme fölött, „talán ha megkötve tartom", 
motyogta, „talán ha kötve van, nem lövik agyon", s az anyja kéztörde-
léses szipogását: „jó, hogy nem miniket, ez vigasztalljon." 

A férfi nézte az apját, nézte a fiát, hogy hasondLtunk egymáshoz, 
gondolta megint, hangosan meg ezt mondta: 

— El is felejthettem közben. Miért ne felejthettem volna el: negy-
ven év igen nagy idő . Én pedig még egészen gyerek voltam akkor. 
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Ültek az udvari asztalnál, fejük felett változatlan türelemmel hin-
táztatta a szél az Öreg diófa medd ő  ágait. Nézték egymást, fürkészték 
egyimás tekintetét, arcvonását, mozdulatfát, gondolatát, jó ideig egyikük 
sem szólt. Ekkor észrevették a katonákat, ahogy jönnek a .gazlepte, ke-
rítés nélküli kerten át, csizmájulk,bakancsuk, bocskoruk alatt ropognak 
a letöredezett gyümölcsfaágak. A gyerek eszmélt el őször: minden sietség 
nülkül fölállt, s elindult a bels ő  udvar felé. 

— Megyek, megkötöm a kutyát — szólt nekik vissza. 

A férfi gyomra görcsbe rándult, mondani alkart valamit, talán hogy 
„most mit kell hülyéskedned?", vagy hogy „te is egészen meg vagy őrül-
ve", de az apja elváltozott arcára nézett, s torkán akadt a szó. 

A katonák pedig jöttek a kerten át, jöttek megállíthatatlanul. 
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KÉZFOGÁSOK  

MIROSLAV ANTIC  

CSILLAGFÉNY FOLYÓ 
MESEJÁTÉK 

Szerepl ő k: 

Mesélő 	 Király 
Kiskakas 	 Gróf 
Tücsök 	 Grófnő  
Napocska 	 Öcsi 
Bohóc 	 I. Gyerek 
Kutyus 	 Udvaroncok 
Róka 	 Gyerekek 
Farkas 

(Bábszínházban vagyunk. A színen épp most játsszák egy 
mesejáték befejezését. Hallatszik a lelkesült közönség tapsa, 
ujjongása, éljenzése. Miközben a taps elhalkul, elő térbe ke-
rül a Mesélő  meleg, kellemes hangja. Ő  meséli végig az 
egész játékot.) 

MESÉLŐ : 	A mese, amit most elmesélek, 
higgyétek el, való igaz. 
Akiben netalán kétely éled, 
kérdezze meg a bábjaimat — 
itt vannak, ni, a bábszínházban .. . 
Tudom, ezt halljátok majd minden szájról: 
„Elejétől végig színigazság volt 
e mese aa megtalált boldogságról!" 
(A háttérben messzir ől előszüreml ő  énekkari hangok: a 
mesejáték zenei alapmotívumának sejtelmes melódiája.) 

MESÉLŐ : 	Egy szép napon, hogy véget ért a játék, 
az összes báb összedugta fejét; 
suttogott, majd végül döntött a bábnép: 
megszöknek! sorsukból most aztán elég! ... 
Cérnán vezetik, cibálják őket, 
nyelvük már kilóg, a fülük kajla. 
Egyszer már nekik is, szenvedőknek 
virradjon föl a szabadság napja. 
Szép az :a sok zsinór, szó se róla! 
Jelmezük .elbűvöli a szemet, 
de mit ér, ha a báb csak parancsszóra 
sír, hajlong, bókol és nevet! ... 
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MESÉLŐ : 

MESÉLŐ : 

MESÉLŐ : 

KISKAKAS: 

TÜCSÖK: 

NAPOCSKA: 

BOHÓC: 

KUTYUS: 

BOHÓC: 

NAPOCSKA: 

RÓKA: 

FARKAS: 

KUTYUS: 

BOHÓC: 

KISKAKAS: 

NAPOCSKA: 

FARKAS: 

TÜCSÖK: 

Így aztán döntöttek, hogy hát 
egymáson a zsinórt kibogozzák, 
és boldogabb, szebb hazába mennek. 
Hogy hová? 
Pszt! Épp erről énekelnek .. . 
(Ugyanaz a dal, melyet messzir ől az énekkar zümmögött. 
Most feler ősödik, de megmarad zümmögésnek. A dal szö-
vegét a Mesél ő  mondja.) 

Azt mondják, ahányszor eljön az este, 
ott, amerre kósza szél barangol, 
egy szép folyó csobog föl messze-messze; 
csillagsátor rejti el, színaranyból, 
s körötte különös, boldog ország, 
ahol bánat még senkit nem karolt át . 
A városból bárki dljuthat arra. 
Indulj el bátran alkonyattájt, 
menj csak előre, majd jobbra, balra, 
s találsz egy holdsugár-utacskát. 
Arról ismered föl e távol helyet: 
ide csak szép színes éggömb vezet! 
(A zümmögést szélvihar hangjai váltják fel. Az er ő teljes 
szél behatol a színpad mögött húzódó szobácskába, ahol 
a bábok csüngnek a zsinórokon. Ijedt kiáltások hallatsza-
nak). 

(súgva) 
Vihar támadt. Túl a színfalakon, 
a bábok közt, nagy a riadalom. 

Ilyen vihart még ki látott! 

Már nem is hegedülök, csak citerálok! 

Tudjuk, tücsök ... Félsz ... Ez régi nóta 

Ne csúfolódj, Napocska! 
Ez nem vihar: mesénk válik valóra! 

Nézzétek, hogy leng az ablak! ... 

Ne féljél, Kiskutyus: nem rablók — 
színes léggömbök suhannak. 
A szél mindet szobánkba szórja... 

Betűk is vannak rajtuk! 

Farkas koma már olvassa ... Halljuk! 

(szótagolva): 
„A vi-har a-ján-dé-ka a bá-bok-nak ..." Óha! 

Kiskakas, repülj föl értük! 
Fogjuk el őket! 

Csak gyorsan, gyorsan. 
Kössétek magatokhoz jó szorosan; 
kell legaQább négy vagy öt ... 
A többi már semmi ... 

Ha a Bohóc mondja — 
könnyű  lesz világgá menni! 

És zsinóron többé senki nem vezet! 

Ez nem járja! 
A Róka mindent elkapdos! .. . 

Végre hát a szabadban ciripelhetek! 
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RÓKA: 	Kedves léggömbök, fáradjatok a Farkashoz! 
Méghogy „elkapdosom"! ... No, de ilyet! 
Lompos+kám, vadásszad őket te is, 
de ne vájd beléjük körmeidet. 
Ne félj, nem lesz, ki egyet is helyedbe visz. 
(Lárma, mulatozás, ujjongás. A vihar elcsöndesül.) 

BOHÓC: 	Először állok itt előttetek, így szabadon, 
az igazi boldogságot először érzem, 
s a mai napon szentül megfogadom, 
hogy a nyugalom mindaddig nem kell nékem, 
míg így kell fölnéznem e mécsestelen, 
homállyal teli, hűvös égre, 
s amíg a boldog, nagy csillagokat meg nem lelem 
a bábok és bohócok örömére! ... 
(Lelkes helyeslés.) 

NAPOCSKA: E léggömbök oly könny űek, mint az álom. 
Igen, az álmok sem ismernek gátat, 
velük is szabadon lebeghetsz, szállhatsz 
a világ fölött, át minden határon. 
(Ismét zsivaj és helyeslés. A Tücsök játszani kezd a hege-
dűjén. A többiek mulatoznak, táncolnak, örvendeznek. A 
Kiskakas csapkod a szárnyával, s kukorikolásával köszönti 
az új reggel eljövetelét.) 

KISKAKAS: Szabadság! Ébred már a gyönyör ű  hajnal. 
Fölbukkan a nap is, aranyló hajjal. 

BOHÓC: 	Kicsúfoltak százszor, de már vége ennek, 
rajtunk már senki nem nevethet. 

KUTYUS: 	Gyerünk világgá! Mért várakozzunk? 
Menjünk, játszadozzunk .. . 

FARKAS: 	... és lakmározzunk! 

RóKA: 	Válasszunk vezért! 

KUTYUS: 	Vezérré én a Kiskakast tenném. 

FARKAS: 	Szót kérek! Csak azt szeretném 
mondani, hogy itt, a földön 
sok a gonosz, alattomos népség. 
Ezért hát vezérünket karmok, 
éles jó fogak ékesítsék. 
Vagyis hogy ilyen magamfajta legyen, 
óvjon titeket, s igazságot tegyen. 
Szörnyű  legyen a hangja, s a keze kemény! 

RÓKA: 	(egymaga tapsol): 
Úgy van, a Farkas legyen a vezér! 

KISKAKAS: Én pedig ezzel nem egyezem. 
Lám, mit mond a régi emlékezet: 
az tud csak igazán örömet szerezni, 
aki tud tiszta szívből nevetni. 
Illyen vezért a Bohócban látok! 

MIND: 	Úgy van! Éljen! Éljen a Bohóc! 
Ő  mutasson utat a szabadsághoz! 

BOHÓC: 	Menjünk hát. A hajnal kiviláglott, 
a távol mezőket napfénybe vonta, 
s be kell járnunk sok falut, várost, 
erdőt, rengeteget. Induljunk nyomban! 
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KISKAKAS: Szabadság! Barátaim, boldog ez az óra! 
A táj ragyog; s a magunk gazdái vagyunk. 
Eztán már nem kell parancsszóra 
jókedvet színlelnünk, hajlonganunk. 
(A moraj elenyészik. A bábok kiugrálnak az ablakon, s a 
léggömbökön világgá repülnek. Zenei szünet.) 

MIND: 	Induljunk! Induljunk! 
MESÉLŐ : 	A Farkas ezután hamarosan 

kivált közülük s meglapult félre, 
egy bakárban, vérszomjasan. 
(Nyáj bégetése. Kolomp szava.) 

FARKAS: 	Hé, gyere csak hamar, Róka-néne, 
nézd, mennyi sok zsenge bárány! 
Kegyed is szívest vendégül látnám... 
(nevet) 

RÓKA: 	Ravasz vén ordas vagy, igazad van: 
azok a buták csillagos tájakról merengenek, 
baktatnak sárban, zivatarban. 
Én itt maradok e báránykáik mellett. 
Főbb bolidagságot mért keressek? 
Elég e nyáj. Kell ennél jobbra lelni? 

FARKAS: 	Épp ezért nem mozdulok. Itt a legszebb. 
A szabadság annyi, mint jókat enni. 
Hagyjad csak őket, kotródjanak. 
Nekünk meg itt az ízes falat... 
(A Róka meg a Farkas kaján vihogása. Zene váltja fel. Ve-
zérmotívum: dal a csillagfényes folyóról.) 

MESÉLfS: 	Utaink gyakran csak káprázatok. 
Lám, hinnéd-e, hogy alig egy jó araszra 
a házak fölött, .ahol a félhold ragyog, 
s arcát megannyi ág takarja — 
ott van valahol a mesékkel folyó, 
felhőhabos szép csillagfolyó! .. . 
Lábujjhegyre állsz, kezed már nyúlna érte, 
de csak az éj aranyszín sötétje 
simul tenyeredbe. Fönt, amott, 
szemmel sem érhet ő , fénylő ,  csillagok 

TÜCSÖK: 	Nézd csak, emitt, az országút szélén 
valami város esti fénye! 

BOHÓC: 	Ugyan! Jánosbogárkák azok az erd ő  mélyén ... 
NAPOCSKA: Vagy a holdsugár vízesése! 

KISKAKAS: Nem! Ez egy kastély! 

MIND: 	Kastély? 

KISKAKAS: De még milyen! 
Háromszáz tornyú! Mind ezüstösek .. . 
Ni, az arany fű  közt, a fal tövében 
kavics helyett fényl ő  drágakövek .. . 
A tornácon valaki potrohos alszik. 
Más senki. Horkol. A táj is tőle hangzik. 

NAPOCSKA: Miféle potrohos! Nyisd ki a szemed! 
Ujjain gyűrűk. Ez nagy úrra vall. 
Ezüst palástján gyöngyházszemek. 
Fején korona, kezében jogar. 
Méghogy potrohos! ... Ez a — király! 
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KUTYUS: 

KISKAKAS: 

NAPOCSKA: 

MESÉLő : 

NAPOCSKA: 

BOHÓC: 

KUTYUS: 

NAPOCSKA: 

BOHÓC: 

KUTYUS: 

KISKAKAS: 

NAPOCSKA: 

KIRÁLY: 

TÜCSÖK: 

KIRÁLY: 

TÜCSÖK: 
KIRÁLY: 

TÜCSÖK: 

KIRALY: 

TÜCSÖK: 

Csak ha tudja, hogy melyik út merre vezet... 

Ez majd elválik ... A Tücsök kiáll 
elébe, hegedülni. Övé a szerep. 
Odamegy, fülébe húz valami szépet 
s megkérdezi: a boldog emberek merre élnek? 

De úgy vigyázz, Tücsök: király fülébe húzod! 
Virág szirma sem érzékenyebb e fülnél. .. 

Nyirettyűdön úgy ríkasd a húrod, 
ahogy még sohasem hegedültél .. . 

(A Tücsök muzsikál a kövér királynak.) 

Sose bántsad azt, ki örökkön horkol 
s rezgeti trombitáját. 
Szemhéja ólom. Azzal se gondol, 
hogy mások talán magára hagyják. 
Bánják is ezek: az utak merre vezetnek, 
vagy hogy az égről csillagok peregnek... 
Sír a föld, amerre eldöng a léptük. 
Csak horkolnák, reccsen a mennydörgésük .. . 

(A Tücsök váltig hegedül, hogy fölébressze a királyt.) 

Ez a Tücsök mestere a szép zenének; 
a keze aranyat ér ő . 

Ni, megmoccant minden! 

Minden ébred. 
E halk zenét hallgatja minden él ő . 

Ni, .a virág sziromruhája is Ebben! 

A boldogságtól majd szétpattannak a kövek! 

A fák lengő , zöld karjaikkal éppen 
költögetik az álmoska füvet... 

Hiába no! Ez a Tücsök mestere a szép zenének! 

Pszt! A potrohos királyifelség ébred! 

Ki nyekereg? Ki nyekereg? 

Én volnék, instálom, uram-királyom ... 

Ki vagy te, gyerek? 

A füstös képű  Tücsök, ha meg nem bántom .. . 
De igen! Nyekergő  nyirettyűddel hogy mered 
megzavarni szunyókálásom, horkolásom! 

Bolyongó vándorpép vagyunk, 
mely egy színházból szerteszéledt. 
Erre vetődtünk a holdsütésben, 
nyújtson felséged menedéket, 
és mondja meg, hol, merre az az ország, 
ahol él a jog, az öröm és szabadság! 

Hisz az itt van. Mert az csak igaz öröm, 
ha fejem csupán az alváson töröm. 
A jog? Megvan az is. Hisz bátran 
elnyújtózhatom a meleg ágyban, 
hogy orrom se látszik a paplanokból .. . 

A szabadság meg ennél is magasztosabb: 
lélegezhetsz a szájadon, mélyet, hosszat, 
és csak horkolsz, horkolsz, horkolsz .. . 

Más öröm kell nekünk, és más szabadság. 
Szívünk e válasszal nem nyughatik. 
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Lábaink az utakat tovább tapossák, 
ha keld, akár az ítéletnapig, 
de egyszer kijutunk e félhomályból, 
s ránk egy más szabadság fénye világol. 
Tán itt-ott majd el űznek, de ez mit sem árthat, 
mert mi tudjuk: fönt, az égi boltozaton 
értünk aranyló csillagok sziporkáznak, 
s körös-körül kék színű  nyugodalom .. . 

KIRÁLY: 	(bőszen) 
Én tehát hazudtam?! 

TÜCSÖK: 	I-ilyesmit nem is hoztam el ő  ... 
KIRÁLY: 	Ajtónállóik, szolgák, udvari had! 

Sérteget itt egy semmirekel ő , 
és bírálni meri szavaimat. 
Megparancsolom: tömlőcbe vele! 
(Udvaroncok, szolgák és katonák futnak el ő .) 

TÜCSÖK: 	Segítség, bábok jó serege! 
(Léptek dobbannak, vezényszavak hangzanak, s a potro-
hos király nevetése.) 

KIRÁLY: 	Fogjátok el, katonáim! 
Vigyázzatok, hogy el ne szökjön! 
Úgy ni ... Majd később Ileszámalun•k, 
de most irány a börtön! 
(A Tücsök után kiáltja:) 
Majd megtudod, hogy jogon mit értettem, 
ha fejed nyakadról lenyisszentem! 
(A király gonosz, rikácsoló nevetése egybekeveredik az ég-
zengéssel és a katonabakancsok ütemes dobbanásával. Mind-
ez lassan zenébe olvad át. Vezérmotívum: a csillagfényes 
folyó. A bábok nyöszörgélnek.) 

BOHÓC: 	Ez a király egy potrohos pöffeteg gomba! 

NAPOCSKA: Szegény jó Tücsök! ... 

KUTYUS: 	Ki hitte volna, hogy ilyen gonoszak 
s megelégedettek a jóllakottak! 

KISKAKAS: Lám, a szép zene sem mindig fülbemászó. 
Egyesek táncolnak, mások tapodnak .. . 
(A bábok tovább sopánkodnak. Felerősödik a zene.) 

MESÉLŐ : 	Télnek, múlnak a napok. A szél sarlója 
sárga őszi lombdkba suhint. 
Útját a kis csapat még egyre rója, 
és reggelről reggelre fogyatkozik .. . 
A reggel csak egy-egy újabb veszély. 
Álmuk már rég nem enyhet adó. 
Sehol a föld, amelyről álmuk mesélt, 
és sehol az .a sugaras csillagfolyó .. . 
(Az őszi szél hangjai ...) 

NAPOCSKA: (sír) 
Most mi lesz velünk? 

KUTYUS: 	Menjünk az erdőbe! 

BOHÓC: 	Maradjunk az úton egyelőre... 
Valaki majd csak elvetődik erre, 
és jószívvel megmutatja utunk. 
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NAPOCSKA: Tévedsz, jó Bohóc. Még mindig messze-messze 
az az ország, s tán oda se jutunk. 

KUTYUS: 	Én azt hittem, boldogság vár rám, 
s lám, csak halál ijesztget ...- 

BOHÓC: 	Jön valaki! Ugorj, kakaskám, 
szólítsd meg, ha van még annyi merszed .. . 

KISKAKAS: Kukurikú! Félre bú, tanakodások! 
Egy gyönyörű  hintót látok. 
Elébük megyek. Hátha szívesen 
tanácsot adnak. Megkérdezem. 
(Lovak ügetése, kocsis kiáltása. Fényes hintó jön az úton.) 

KISKAKAS: Segítsetek, jóemberek, 
száz veszély utunkat állja. 
Bábok vagyunk, szeretnénk eljutni 
álmaink boldog országába. 

GRÓF: 	A boldogság országába? Hisz helyben vagyunk. 
Itt a hintó, foglalj csak helyet. 

GRÓFNŐ : 	Mi is oda tartunk. Máris indulhatunk. 
Helyünk szívesen megosztjuk veled. 

KISKAKAS: Köszönöm szépen. Olyan jók hozzám. 
A jóság rá van homlokukra írva. 
Én a kiskakas vagyok ... 

GRÓF: 	Örvendünk. Gróf a nevem. 

GRÓFNŐ : 	S én a Grófnő  vagyok. 

KISKAKAS: Önök olyan nemesek, el őkelőek .. . 

GRÓF: 	Mi mindig tisztességesen viselkedünk. 

GRÓFNŐ : 	Meglátod, milyen szépen ,élsz közöttünk: 
ezüstbe, aranyba öltöztetünk. 

GRÓF: 	(halkan odaszól a Grófnőhöz s fölvihog) 
Estére finomat eszünk! 

GRÓFNŐ : 	Megfőzzem, avagy kirántsam? 
(szemtelenül vihog) 

BOHÓC: 	(kiabál a távolból) 
No, mi van már, Kiskakas? 

KISKAKAS: Gyertek ide! 
Ezek, úgy látszik, jó emberek! 

GRÓF: 	Megállj! Más nem kell senkise! 

GRÓFNŐ : 	Te maradj, a többi mehet! 

KISKAKAS: Egyedül nem megyek a boldogság országába. 
Jöjjönek társaim is, hisz van hely elég. 

GRÓF: 	(gorombán) 
Kapd el hamar, aztán be a zsákba! 
(A Kiskakas repdes a szárnyaival, ki akar szabadulni, köz-
ben riadtan kukorékol.) 

GRÓFNŐ : 	Nem akar jönni! 

GRÓF: 	Ej, micsoda beszéd! 

KISKAKAS: Hagyjanak, nem megyek, hiába! 

GRÓFNŐ : 	Most elkaptam, megvan! 
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GRÓF: 	Gyorsan be a zsákba! 
(A Kiskakas segítségért kiabál, a hintó elindul; lódobaj, 
zene. a hintó eltávolodik az országúton.) 

MESÉLŐ : 	Eljött végül a szürke arcú tél is, 
zuzmarás szakállal, köd-ködmönében. 
A távolba nyúló szántókon végig 
csapdosó eső  cseperész a szélben. 
A füvek meghaltak. 
Dideregnek a varjak. 
A fakó rétben páka se rezzen. 
A szél kósza barilangót zargat, 
s a kis csapatból nincsenek már — csak ketten 
(Zenei szünet, átmenet.) 

MESÉLŐ : 	És így kószálgattak céltalan, tovább, 
számolgatták napok, mérföldek sorát. 
Forró nap perzselte őket, 
arcuk hóviharok marták, 
és sehol egy barátságos, jó szó, 
vagy hajlék, hogy fejük álomra hajtsák. 
Szörnyű , ha kezét senki se nyújtja, 
s az ember soha jó szót se kap, 
csak ezer baj, újra meg újra, 
s így pereg éjre éj, napra nap. 
A Hold fényes, szép szövőszékén 
szőtt föléjük lenge hálót, 
vagy :a szél végtelen erd ő  mélyén 
susogó dalhal föléjük szállott. 
Füzek hajladoztak folyók fölött, 
a sekély mederbe néztek 
és így susogtak valami örök, 
vigasztaló szép békességet... 
Az embereik? Mindig csak loholtak, 
jobbra-balra, előre-hátra. 
S ha útjukba kerültek, csak hunyorogtak, 
mert hát volt-e már bábnak, bohócnak barátja! 
(Zenei átmenet.) 

NAPOCSKA: Milyen szörnyű, ha leszáll az éj a földre: 
körös -körül árnyak, homályos arcok; 
nincs más hang, csak a szél zenéje, 
s nincs más madár, csak nagy, néma baglyok... 

BOHÓC: 	Nini! Egy aranyló fénysugárka! 
Itt valaki lámpást éget. 

NAPOCSKA: Kopogj be hát. Ki tudja, hátha 
ajtót nyit egy jótét lélek. 

BOHÓC: 	(kopogtat) 
Bolyongó vándornép vagyunk, 
mély egy színházból szerteszéledt. 
Erre vetődtünk a sötétségben, 
nyújtsatok szállást, menedéket! 

NAPOCSKA: Mentsetek meg minket, jó emberek, 
éhhalál ólálkodik már fejünk felett! 

ÖCSI: 	(belülről) 
Ki zörget? 

BOHÓC: 	Mi zörgetünk! 

NAPOCSKA: Mi vagyunk! 
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ÖCSI: 	De hát kik? 

BOHÓC: 	Szegény bábok. Mindegyikünk fázik, éhezik. 
(Ajtó nyikordul.) 

ÖCSI: 	Jertek be, legyetek velünk. 
Mi az? Reszkettek? 

BOHÓC: 	Csak a hidegtől ... 

NAPOCSKA: Meg az éhségtől ... 

ÖCSI: 	Számotokra is lesz elég helyünk. 
Itt kezdődik a Gyermekország. 
Arcunk mosolyog, a szemünk ragyog, 
jóbarátságbanéldegélünk. 
Én Öcsi vagyok! 

NAPOCSKA: Én meg Napocska. 

BOHÓC: 	Én meg a Bohóc. A színházból, tudniillik... 

NAPOCSKA: Ó, milyen szép és megnyugtató itt! 

BOHÓC: 	Meleg van, és szép fehér minden. 

NAPOCSKA: Mondd, Öcsi, mindez nem álom? 

ÖCSI: 	Ez itt Gyermekország. 

BOHÓC: 	Azt kell hinnem, hogy itt örökké tart a nap. 

ÖCSI: 	Igen, örökké. Háború és gonoszság nélkül. 
Itt mindenki kezében rózsák. 
E küszöbön át most végül 
a boldogság honába léptek. 
Üljetek le. Íme a jó sokétek. 
Vegyetek, akárcsak otthon. 
Itt a tej, a gyümölcs, a kalács, 
csak vegyetek, no, ha mondom. 
Aztán vegyétek sorra a bef ő tteket, 
én megyek, hívom a többieket... 
(Edénycsörgés. Bohóc és Napocska falatoznak.) 

BOHÓC: 	Végre hát jó helyre jutottunk. 
Mennyit is szenvedtünk! Ha rágondolok .. . 

NAPOCSKA: És milyen kedves, kellemes itt minden! 

BOHÓC: 	Kérlek, nyújtsd errébb azt a pástétomot .. . 

NAPOCSKA: Látod, vannak még »barátok. 

BOHÓC: 	Ezt nem tagadhatom. Ó, be más itt! 

NAPOCSKA: Mától fogva az álomtól, a vágytól 
csak egy lépés kell a boldogságig .. . 

(Zene. Vezérmotívum: a csillagfényes folyó.) 

MESÉLŐ : 	Az idő  múlását észre se vették. 
Nem volt itt elégedetlen senki. 
De hát hiába, csak vendég a vendég, 
egyszer végül is haza kell menni. 
S megszólalt a Bohóc, míg messze nézett, 
amerre a fecskék és madarak szálltak: 
„Kedves gyerekek, honnan van néktek 
ez az özöne mosolynak, boldogságnak? 
Hát a ti arcotok örökkön ragyog?" 
És ilyen választ kapott a Bohóc: 
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„Ránk csak eztán várnak a feln ő tt napok: 
közelebb hozzuk a csillagfolyót, 
hogy ragyogjon, melegítsen és minden 
város, falu fölé örömet hintsen, 
és munka, szeretet, béke — 
ez legyen soha ki nem aluvó fénye ...” 
És egy hófehér, igazi ki gyerekkéz 
emelkedett is önként; 
elmutatott a tájak felett, és 
megjelölte az egyetlen ösvényt: 
„arra, mindig csak arra kell menni, 
s meglátod, a sok bajt föl se veszed. 
Mert tudd meg, a világ ezernyi 
ösvénye végül hazánkba vissza vezet. 
Majd otthon, városotokban 
rátok lel az öröm is. A munka. 
Keressétek: a csillagfolyó is ott van. 
Mi, gyerekek, megmutatjuk. S most keljetek útra." 
(Zene.) 

MESÉLŐ : 	S a bábok serege indult vissza végül, 
hazájukba, ahol nevettek, sírtak; 
vissza, ahol vidám seregük nélkül 
áQmatlanul virrasztott a színpad, 
a székek üres fészekként sírtak 
s a függönyökre szürke port szitált a bánat ... 
Már emelkednek a kis igyermekkezek, 
hogy bevonulhasson végül, 
és játsszák alegszebb 'szerepeket, 
cibálás, szitok és parancsszó nélkül —  
s lássa az egész világ, hogy megérkezett 
tarka léggömbökön a bábsereg .. . 

BOHÓC: 	Kívánom, örökké tartson e játék, 
melyben megbecsülnek kicsinyt és nagyot. 
Hulló virágeső  legyen gaz ajándék, 
annak, aki utunknak irányt adott. 

T. GYEREK: Harsona zúgjon, mint a zúgó tenger, 
valahányszor hazatér egy-egy ember! 

BOHÓC: 	Napocska! Napocska! Hazamegyünk! 
Nevessél, új napra virrad a föld. 
Nézd, ölelkeznek, dalolnak velünk 
a fák, a felhők, a fecskék. 
Tartsuk oda arcunkat a napnak, 
mely beragyogja a zengő  természetet. 
Az országba, ahol a jó emberek laknak, 
millió őszinte kis gyermekkéz vezet, 
és utunk iránya más sem lehet, 
mint amerre visz e gyermeksereg. 
(Felkiáltások, helyeslés, taps. A gyermeksereg elvonul. Kar-
nevál.) 

KISKAKAS: (a távolban felkukorékol) 
Kukurikúúú! Én is megyek! 

BOHÓC: 	Éljen! A Kiskakas közeleg! 
(Ünnepi zene harsan. Gyermeki éljenzések.) 

KISKAKAS: (kifulladva érkezik) 
Jaj, végre valahára! Hol voltatok? 

I. GYEREK: Gyújts nótára! Eleget bujkáltaitok .. . 
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BOHÓC: 	Keblemre, Kiskakas! Olyan boldog vagyok! 
Ez aztán a váratlan öröm .. 

KISKAKAS: Már majdnem serpeny őbe kerültem. 
Kis híj ja, és a nyakamat töröm .. . 
Épphogy megmenekültem .. . 

NAPOCSKA: Ni, hisz ebben az utcában már jártunk; 
kőhajításnyira, itt van :a házunk! 
(A nyüzsgést túlharsogják a harsonák.) 

BOHÓC: 	Édes szülőföldünk, itt vagyunk m.a megint, 
s kicsiny seregünk már itt is marad. 
Ránk itt az ég {legszebben tekint, 
ki-ki közülünk csak itt lehet sziabad. 
Itt ismerős minden régi lábnyom, 
s nem veszünk bele az éjszakába. 
Itt minden csiillag aranyló sárga, 
mint arany kavics a vízmosásban .. . 
Itt minden oly örömteli, szívélyes, meleg. 
S ha nevet, mindenki tiszta szívb ől nevet. 
(Ismét zene. Harsonák. Dobok.) 

NAPOCSKA: Ne furcsálljatok, hogy könnyem előtör: 
Örömömben sírok csak én is. 
Az embereket, lám, most el őször 
nem a magasságukkal mérik. 
Vessünk el minden mértéket. Csalósak. 

I. GYEREK: A világot dobpergés köszöntse újból: 
a szív a mértéke minden bohócnak — 
mindegy, fából van-e, vagy húsból. 

BOHÓC: 	S a láng, mely e szívben ott ég, 
s szemünkben is táplálja a lángot, 
soha ki ne hunyjék, lombosodjék, 
ne legyen kihűlt zsarátnok... 

NAPOCSKA: Mintha mi sem történt volna. Oly boldog 
vagyok, hogy együtt a régi gárda. 

BOHÓC: 	De most már itt a színház. Dolgozz! — 
ez lesz örömünk melegágya. 
Mert minden mesével valamit csak kezdünk, 
és nekünk kell mindent befejeznünk. 
(A Bohóc hangja átolvad a csillagfolyóról szóló zenébe.) 

MESÉLŐ : 	Így aztán valahányszor eljön az este 
s elköszön egy-egy munkás napunk, 
a csillagfolyó ránk elél ;  bármily messze, 
vagy tán épp a partjain vagyunk .. . 
Mert emllékezzetek, mit mondott Öcsi: 
nem fontos kísérni végig, 
s bolyongani érte idegen tájon; 
.folyását egyszer majd felénk veszi, 
s ' hallgatj uk tetőnk fölött halk meséit, 
ha az hozza létre: a gyermekálom, 
és gyerekek virágszínű  keze... 
Íme, eddig volt, s itt véget ér e mese. 

FEHÉR Ferenc fordítása 
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ÖRÖKSÉG  

HORNYIK MIKLÓS 

SZENTELEKY KORNÉL ÉS »A Ml IRODALMUNK« 

KITENYÉSZTETT TEHETSÉGEK, ÚJ ÍRÓK 

A Mi Irodalmunk valamivel több mint két éven át a Reggeli Újság 
melléklete volt, s ez alatt az id ő  alatt Szenteleky és Csuka Zoltán csak-
nem félszáz tollforgató írását közölte hasábjain. Ez a 'számadat akkor 
is meghökkentően nagy, ha figyelembe vesszük, hogy az újonnan jelent-
kezők egy része csak egy-két verssel és novellával mutatkozott be az 
újvidéki lap olvasóközönségének, majd pedig nyomtalanul elveszett az 
ismeretlenségben. 

A Mi Irodalmunk rovataiban ismét közönség elé lépnek a Vajda-
sági írás egykori munkatársfai: Adorján András, Békefi Ern ő, Berényi 
János, BLazsek Ferenc, Borsodi Lajos, Czakó Tibor, (Létmányi István), 
Csuka János (Nógrády Dezs ő  álnéven), Draskóczy Ede, Farkas Geiza, 
Fekete Lajos (másodközlés ű  versekkel), F. Galambos Margit, Gergely 
Boriska, Guttmann Simon, Karlócai, Kristály István (gyakran Vet ő  
György álnéven), Laták Istváni, Polácsi János, Somogyi Pál, Sziráky Dé-
nes Sándor, Tolveth Oszkár, Vértes V. Károly és természetesen Csuka 
Zoltán meg Szenteleky Kornél iás. Csakhogy a Vajdasági írás e megne-
vezett munkatársi :gárdájában is b őven akadt haloványnál is haloványabb 
tehetség, s erre a süppedékes talajra épült Szenteleky és Csuka Zoltán 
íróképző  akadémiája. 

A Vajdasági írás talajimenti-talajközeli irodalmi színvonalához ké-
pest A Mi Irodalmunk visszaesést jelent. Az a néhány író, aki a Vajda-
sági írásnak is munkatársa volt, vagy akit kés őbb Szenteleky fedezett 
fel, dilettánsok tömegében jutott szóhoz. 

Kontárok mindig voltak és mindig lesznek is, medd ő  okoskodás 
ezt vitatni; a bökken ő  abban van, hogy Szenteleky íróképz ő  akadémiáiá-
nak hallgatói majdnem kivétel nélkül dilettánsok voltak. A melléklet 
szépirodalmi közleményeinek túlnyomó része ügyetlenül fogalmazott él-
ménybeszámoló, poétizált szépelgés, „lírai" jelleg ű  érzelemkatasztrófa 
és ,színfalhasogató paraszttragédia, „az életb ől ellesve". 

A Mi Irodalmunk sok-sok.nyafogó-selypeg ő  költeményét, otrombán 
életes anekdotáját és idegen parfümt ől illatozó szalondrámáját végigol-
vasva, meg kell fogalmaznunk a kérdést: mi lehetett a célja Szenteleky-
nek e tértől és időtől elvonatkoztatott, írástudatlan írásm űvek tömegé-
nek közlésével? A Mi Irodalmunk kitenyésztett tehetségei ugyanis csak 
elvétve tesznek tanúságot valamiféle „kisebbségi öntudat"-ról, többnyire 
messze a kisebbségi népélet fölött, a dilettánsok vadászmez őin kószálva 
írogatják verseiket a tavaszról, az őszről meg a reménytelen szerelem- 

elbeszéléseikben pedig a férfi és a n ő  mindenkori konfliktusait, a 
szül ői szeretet megható példáit s a vidéki élet együgy ű  anekdotáit örö-
kítik meg. 

Szenteleky kisebbségi öntudatú és kisebbségi tematikájú irodalom 
megteremtését sürgette, de maga is tisztában volt azzal, hogy irányt 
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megszabni, témakört kijelölni, jellegzetességet meghatározni kétes vállal-
kozás az irodalom világában. Többéves szerkeszt ői tapasztalatainak bir-
tokában, Kisbéry János levelére válaszolva, így korrigálta régebbi néze-
teit Irodalmunk problémái című  cikkében: 

„Sokszor szó volt arról, hogy a vajdasági magyar irodalom nem 
vajdasági, a hiányzó Iacale couleur emlegetése már fárasztó közhellyé 
kezd válni, de programról még nem volt szó, és a program zártsága, 
kötöttsége, egyéniségeket elfojtó er őszakossága ellen először Kisbéry 
János emelt szót. Igaz, hogy többször írtunk arról, hogy jó lenne, ha 
irodalmunk az élet felé fordulna, és népünk életét, problémáit tükrözné 
vissza, nemcsak azért, hogy ezzel bizonyos helyi színe és íze lenne min-
den írásnak, hanem els ősorban azért, mert önmagunk és népünk életét 
adhatjuk a legjobban, legőszintébben, a legmegkapóbban... Mindez azon-
ban még nem program, ezek csak szelíd óhajok; irány-mutatások, :me-
lyeknek egyelőre nincs sok foganatja. Alig hihetem, hogy az ilyen óha-
jok ... béklyózó vagy éppen lefojtó er ővel hatnának azokra a nagy te-
hetségekre, akik megvetik a helyi színt és az együttműködés elvét. Egye-
lőre még ott tartunk, hogy íróink közül többen vannak azok, akik egyéni 
úton járnak, s akiknek írásaiból nehéz megtudni, hogy itt élnek a Vaj-
daságban ... legkevésbé sem akarjuk ezeket egyéni utaikról letéríteni, 
és olyan ösvényre kényszeríteni, mely lényüknek idegen, s melyen nem 
tudnak előbbre jutni. Higgye el minden kétkedő , hogy a tehetséget több-
re becsüljük bármilyen regionális erénynél, de azért nem tagadhatjuk el. 
örömünket, ha valaki friss, igaz, hazai színeket lát meg és vet papi-
rosra." 

Szemléletbeli önkorrekciója csak részleges volt — és ideiglenes 
érvényű : Kisbéry Jánosnak írt válaszában a „hogyan kellene írni" szelíd 
óhaját fo.galrnazza meg, néhány hónappal kés őbb azonban, a Kalangyá-
ban közölt írói felelősségünk című  írásában (Berde Mária szavainak 
visszhangjaképpen) ismét a „hogyan szabad és hogyan lehet írni" kate-
gorikus elvét hangoztatja majd. 

Tételeit a folyton alakuló viszonyokra igyekezett alkalmazni, s ez 
önellentmondásokba, kompromisszumokba vitte. Szerkeszt őként rá kel-
lett eszmélnie arra, hogy irodalmunk karakterét elveivel nem képes 
döntően befolyásolni, így aztán gyakorlati munkájában arra törekedett 
csupán, hogy minél több fiatalt megmentsen nyelvünk és kultúránk szá-
mára, hogy minél több fiatalt öntudathoz s a magyar írásm űvészethez 
segítsen, ,s hogy nyilvánosságot adjon mindenkinek, akiben a tehetség 
moccanását vélte felfedezni. 

Ennek a cselekvéstervnek a negatív irodalmi következményei köz-
ismertek. Utasi Csaba találóan állapította meg, hogy „irodalmunk át-
laga Szenteleky szervez ő  munkája előtt is »vicinális irodalom« volt", s 
rávilágított e szervez ő  munka és szerkesztési gyakorlat bels ő  elentmon-
dására, arra, hogy „Szenteleky épp a jellegtelen er ők összefogása révén. 
szerette volna meghaladni az alacsony nívót ..."$$ 

A Mi Irodalmunk szárnypróbálgató írástev őit semmiféle irodalmi, 
ízlésbeli. világszemléleti, elvi kapocs nem fűzte egybe. A fellegtelen ver-
selők névsora meglehetősen hosszú: Arvay László, Bodroeh Béla. Fürtös 
Sándor, Kassai K. József, Magyar István, Pál János, Pogány Endre. Sas 
György, Sás Mihály, Sebestyén Pál, Szabó Ferenc, Tibor György, Virág 
József, Vörös József Kálmán, Wellner Albert, Zita Sándor. Nevük kihul-
lott az utókor emlékezetéb ől. mert irodalmi próbálkozásaiknak nem 
volt művészi fedezete, gyakran folytatása sem. 

A sor folytatható azokkal, akiknek még ma is ismer ősen cseng a 
nevük, mert a későbbi évek folyamán kiadtak egy-egy versgyű iteménvt 
(Krausz László, Bencz Mihály, Komáromi József Sándor), esetleg több 
kötetet is (Stadler Aurél), és novellistaként vagy úi ságíróként váltak is-
mertté (Aranyady György, Kollin József, Kolozsi Tibor, Kovács Sztrikó 
Zoltán)._A Mi. Irodalmunkban jelentkezett verseivel a literatúránk perem- 
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vidékén tengődő  Vörösvári Heinz Vilmos, és egyik legjobb prózaírónk: 
Szirmai • Károly is. (Verseit és novelláit sokáig Fuimus álnéven publi-
kálta.) 

A Mi Irodalmunknak két költő-felfedezettje volt csupán: Bencz 
Boldizsár és Dudás Kálmán. Mindkettőjük tagadhatatlan lírikus tehet-
ség: gondos válogatással korai verseik közül is kisz űrhetők értekek. 
Bencz Boldizsár tervezett, de meg nem jelent veseskötetének kézirata 
elkallódott (Szirmai Károly írt hozza el őszót)," Dudás Kálmán azonban 
még Magyarországra távozása el őtt kiadta Déli szél című  versgyűjte-
ményét. 

A prózai termés sem volt sokkal értékesebb. 
Andrée Dezső , Árpád Gusztáv, Dániel Gy. László, Ereghi Lajos Fellegi 

Andor, H. Halász Dezs ő, Homonnay László, Kis József, Kdhán Jen ő , Ná-
nássy Károly, ifj. Papik Miksa és Szabó Sípos Ferenc voltak Szenteleky 
novellista-felfedezettjei. Írásaikban itt-ott feltünedezik valami „helyi szí-
nek"-re- emlékeztető  fényfolt, leginkább a földrajzi nevek használatában 
meg a parasztélet ábrázolásában, többségük azonban hangulatprózát 
vagy nehézkesen döcögő  kalendáriumi anekdotát írt. 

A Mi Irodalmunk novellistáinak sorában találjuk Darvas Gábort, 
a Mindent meggondoltam és mindent megfontoltam... című  regény 
szerző jét ~ (a regényt a Reggeli Újság közölte folytatásokban 9 0-tan) ;  
azután Illés Sándort, akinek Csillaghullás című  verseskötete 1932-ben,  
Virradatban című  novellagyűjteménye 1938-ban jelent meg, Lévay Endrét,  

a Híd alapító-szerkeszt őjét (Dél kapujában című  első  könyve 1944-ben  
látott napvilágot), s végül Tóth Bagi Istvánt, a Valamit tenni kell című  
regény íróját is. A Mi Irodalmunkban közölt tárcanovelláik nem emel-
kednek a névtelenek munkái fölé.  

E vigasztalan szósivatagban két vérbeli prózaíróval találkozunk: az  

egyik Szirmai Károly, a másik Herceg János. Szenteleky pontosan tudta,  
hogy Szirmai és Herceg a jugoszláviai magyar irodalom igazi értékei,  

:s 'megkülönböztetett tisztelettel bánt velük. A Mi Irodalmunkban. S 7.;.-
mai+nak húsz, Hercegnek nyolc novellája jelent meg. Szirmai ezenkívül  

versekkel, jegyzetekkel és könyvkritikákkal, Herceg pedig egy könyv-
ismertetővel és egy íróportréval szerepelt a Reggeli Újság mellékletében.  

Szenteleky Kornél vezércikként közölt ,krónikái" és más témájú  

írásai (megemlékezések, könyvismertet ők, jegyzetek), néhány verse és  

novellája, Csuka Zoltán, Bencz Boldizsár, Fekete Lajos és Dudás Kál-
mán versei, Farkas Geiza, Börcsök Erzsébet, Szirmai és Herceg írásai  

nem fedhették el azt a törmelékhegyet, amelyet id ősek és fiatalok, név-
telen és nevesnek számító dilettánsok hordtak össze A Mi Irodalmunk  

gyűjtőtelepére. Adorján Andrástól Vértes V. Károlyig és Gergely Boris-
kától Ereghi Lajosig mintha a Reggeli Újság mellékletének legtöbb toll-  

forgatója arra e'skiidött volna fel, hogy cáfolhatatlanul bebizonyítja: tá-
junkon nem fog megszületni olyan írásbeliség, amely méltó lesz az iro-
dalom elnevezésre,  

,;Kitűnt, hogy nagyobb munkára képtelenek vagyunk, mert kevés  

volt a minőségileg is megfelelő  írónk, s az se termékeny", írta tíz év-
vel később Szirmai Károly. „Beigazolódott Szenteleky irodalompolitiká-
sának elhibázottsága, amikor ezen a tehetségekben szegény tájon, máról  

holnapra, a kötelező  mérték elvetésével, Mindenáron irodalmat akart  

teremteni. Ezt az irodalompolitikát, melynek elhibázottságát halála el őtt  
ő  is felismerte, .megsínylette a jugoszláviai magyar irodalom. és sínvli  
még ma is. A kontárok és iféltehetségek többször túlteng ő  társaságába  
keveredve, az igazi értékek sem érvényesülhettek ... Évek teltek belé,  

mire az olvasók előítélete megváltozott, de a vajdasági irodalom nagyobb  

elismeréshez már sohasem jutott.''  
Szenteleky egyik posztumusz könnyének utószavában Herceg János  

hasonló következtetésre jutott: az irodalomteremt ő  Szenteleky célja meg-
valósíthatatlan volt, irodalmi, mozgalmat igyekezett kialakítani ott,  

„ahol úgyszólván csak dilettánsok éltek"."  
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EGY SIKERTELEN PÁLYÁZAT S EGY FELEMÁS ÉVKÖNYV 

A Vajdasági Írás megjelenése idején Szentelekynek főképp a közöl-
hető  novellák hiánya okozott gondot. Ett ől tartva, még „hivatalba lé-
pése" előtt, novellapályázat kiírására kéri a Reggeli Újság szerkeszt ő-
ségét, s a pályázati felhívás A Mi Irodalmunk els ő , Karácsony című  szá-
mában meg is jelenik." 

Célja az volt, hogy rejtett tehetségeket hozzon felszínre, s hogy 
mindazokat, akik „az írás elszegőd,öttjei", megszólaltassa a melléklet 
hasábjain. A jeligével ellátott műveket 1931. április 15-éig kellett bekül-
deni a Reggeli Újság szerkeszt őségébe. 

A novellapályázat meghirdetését a Reggeli Újság örömös kötelessé-
gének tartotta, az örömbe azonban utóbb üröm is vegyült. A határid ő  
még nem járt le, de a beérkezett munkák ismeretében Szentelekyék 
rosszat sejtenek, s A Mi Irodalmunk 1931. április 54 számában közlik, 
hogy „többek kérésére" szeptember 1-ig meghosszabbítják a határid ő t. 

Szeptember 13-.án Csuka Zoltán tájékoztatót ad a pályam űvek szá-
máról és a jeligékről,93  de egy hónappal később, október 11-én az Iro-
dalmi hírek rovatban helyesbítés jelenik meg, s ez lesz a végleges ada-
tok °suanmája: a megszabott -határid őre összesen negyven novella érke-
zett a szerkesztőség címére. 

Öt nappal a meghosszabbított határid ő  letelte előtt Szenteleky le-
vélben fordul Sziaauai Károlyhoz: „A novellapályázatra sok pályamunka 
érkezett, de eddig az els ő  díjra még egy alkalmas, vagy érdemes no-
vella sem futott be. Félek, hogy nem is fog befutni. Ezért szeretném, 
ha Te is pályáznál. Azt hiszem, ebben semmi kivetni valót sem talál-
hatsz, hiszen sok beérkezett író küldi el írását a lapok novellapályáza-
taira. A belgrádi Politika díjfait is beérkezettek nyerték eb A Pesti Hír-
lap díját pedig ,Bőnyi Adorján. Szóval, ha kedved van, küldj egy — akár 
régebbi — szép novellát. Nem muszáj a szerkesztőségbe, küldheted ne-
kem is. Az 1000 dinárra akár el őleget is vehetsz." (Ezer dinár volt az 
első  díj összege.) „De arra kérlek, hogy mindennemű  küldeményed szep-
tember 4-ig itt :légyen Szivácon." 94  

Három nap múlva, augusztus 28-án udvariasan fogalmazott konkrét 
utasításokat ad a habozó Szirtinainak: „Drága barátom, úgy emlékszem, 
hogy A holló nagyon szép írás, ha mindjárt nem is kimondottan novella. 
De a pályázatnak ilyen szigorú megszorítása nincsen, következ őleg nyu-
godtan pályázhatsz vele. A Délután 3-tól éj jel 12-ig már kimondottan 
novella, de nekem nem tetszett annyira ... Ha teheted, küldd el ezt is, ha 
nem, akkor csak A hóllót." 9' 

Leveleiben a megbecsülés, a tapintat és a célratör ő  irodalompoli-
tika egyaránt helyett kap — ám a legutóbbin van a hangsúly. Szirmai 
tiszta erkölcsű  író, az elvek embere — úgy kell a pályázatba bevonni, 
hogy önérzetét ne érje sérelem. Szenteleky tehát nem tesz említést arról, 
hogy a pályázat jeligés, illetve csak arra utal, hogy a jeligék sérthetet-
lenségét a tekintélyesebb lapok sem veszik túl szigorúan, inkább csak 
afféle alaki játékszabálynak tartják. A pontosan megszabott határid ő  
kérdése fölött elsiklik, s megfeledkezni látszik arról is, hogy a pálya-
műveket nem Szivácra, hanem a Reggeli Újság újvidéki szerkeszt őségébe 
kell eljuttatni. -  Fesztelenül ás nagyvonalúan mindössze annyit ír Szir-
mainak, hogy a kért novellát „nem muszáj" a szerkeszt őség címére kül-
denie, elküldheti az ő  címére is. Látszólag két literary gentleman minta-
szerű  párbeszédét halljuk — az idő  azonban sürget, s a megrendelő  és 
első  díjat is kiosztó baráti hangú levél így zárul: „... kérlek, hagy mind-
dennemű  küldeményed szeptember 4-ig itt legyen Szivácon." 

A megnevezett Szirmai-novella a jelek 'szerint szeptember 4-ig meg-
érkezett Szivácra, mert a bírálóbizottság (Borsodi Lajos, Koráni Elemér 
és Szenteleky Kornél) november 8-án közzétett hivatalos jelentése arról 
ad hírt, hogy a negyven novella közül legkiválóbbnak A holló című  pá- 
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lyaművet tartotta, amely „messze kiemelkedett a többi közül". Igaz, 
nem kimondottan novella: „Inkább prózában írt költemény ... történése 
nem fordulatos, de mégis magával ragadó ..." 96  

Szenteleky A holló című  Szirmai-novellát nyomtatásból ismerte. 
Diákkori irodalmi próbálkozásai után Szirmai Károly a húszas évek 

derekán kezdett el ismét írni. „A jobbára dologtalan pesti hónapok 
idején kezdtem az egyik Andrássy úti kávéházban... újra írni, mégpe-
dig komoly és izgalmas nekilendüléssel", olvashatjuk Életrajzom című  
írásában. „Itt írtam meg például el őször A hollót, meg ... néhány el-
beszélésemet, melyeket Schöpflin Aladár író rokonom oly sikerülteknek 
talált, hogy azt ajánlotta, juttassam el őket a Nyugathoz."97  Kéziratai azon-
ban elkallódnak, ő  visszakerül Verbászra, s kés őbb újra megírja A 
hollót, amely aztán Tormay Cécile Napkelet cím ű  folyóiratának 1927. 
évi októberi számában jelenik meg." 

A bírálóbizottság jelentése (Szenteleky fogalmazta meg) nem ünnep-
rontó hangon, de tárgyilagosan közli, hogy a pályázat korlátozott ered-
ményeket hozott. A negyven novella mennyiség tekintetében szép ered-
mény, „ani.nőség tekintetében, sajnos, nem mondhatjuk ugyanezt". Az 
új nemzedék munkáiban erősen érezhető  „a nyelv kultuszának hiánya, 
a stílus értékelésének, formáló készségének alacsonyabbrervd űsége ... Ezt 
a hiányt csak :fáradhatatlan önképzéssel... lehet pótolni". 

A 'bizottság nem talált második díjra érdemesíthet ő  novellát. Az 
első  díj mellett két harmadik díjat osztott ki. Az egyiket Árpád Gusz-
táv Egyszerű  novella Deák Anna szomorú mátkaságáról című  írása nyerte 
el, a másikat egy ismeretlen szerz ő  Mellos leánya című  pályaműve. (Mint-
hogy a Mellos leányának írója kás őbb sem fedte fel kilétét, ezt a po-
véllát A Mi Irodalmunk nem közölte.) Árpád Gusztáv díjazott munká-
járól ezt írta Szenteleky: „Analízise ügyes, alakja él őnek látszik, de a 
mese vonalvezetése naiv és sokszor fárasztóan részletez ő ."99  (Árpád Gusz-
táv csak ezzel az elbeszélésével szerepelt A Mi Irodalmunk lapján.) 

A pályázat lezárása után, 1931 októberében Szenteleky levelet ír Czi-
ráky Imrének: „Engem is bánt, hogy a novellapályázaton nem vett részt, 
de vigaszul közölhetem, hogy • a pályázatot tavaszra megismételjük, ami-
kor biztosan számítunk részvételére." 100  Ekkor azonban már nem panasz-
kodhatott kézirathiányra: két hónappal a melléklet megindítása után ar-
ról számolt be Csuka Zoltánnak, hogy az ő  fiókja is „dagad", s „nem-
sokára áradással fenyeget", 101  így aztán A Mi Irodalmunk nem hirdet 
újabb  pályázatot. 

Másféle tervek foglalkoztatják Csuka Zoltánt és Szentelekyt. A sza-
badkai Napló hasonló kiadványainak ellensúlyozására antológiát szeret-
nének összeállítani A Mi Irodalmunk munkatársainak legjobb írásaiból. 

Természetesen Csuka Zoltán az a vállalkozó szellem ű  férfiú, aki 
egy-egy ilyen tervet kidolgoz magában, valahonnan pénzt is kerít a ki-
vitelezéséhez, aztán bevonja Szentelekyt a munkába, tisztelettudóan meg-
teszi szerkesztőnek, és Szenteleky hónapokig bajlódik a kéziratokkal, 
esztétikai igényessége és kisebbségi elvű  megértés-kritikája között in-
gadozva. Mindkettőjükre ösztönzőleg hat a tény, hogy „egy elnyomott 
kisebbség elnyomott kultúrájának a araunkásai", 102  a hétköznapok leküzd-
hetetlennek tetsző  akadályai azonban Szentelekyt gyakran elcsüggesztik. 
S mivel a sorssal nem szállhat perbe, leghívebb támogatóját és fegy-
vertársát, Csuka Zoltánt korholja, inti, feddi meg minden apróságért. 

Alkati különbözőségük jó ürügy erre. Szentelekyt idegesíti Csuka 
kirobbanó tenniakarása, lankadatlan tervkovácsolása, fiatalos lendülete 
és hebehurgya felületessége; ha nem ilyen volna, akkor is idegesítené, 
mert vele van a legszorosabb kapcsolatban, Csuka Zoltán és őközötte 
a legszorosabb az együttműködés. „Nem értem lázas sietségedet, ami 
okvetlenül pongyolasággal jár", írja Csuka Zoltánnak, valahányszor erre 
alkalma adódik. 103  Vagy: „A Kalangyába szánt Láthatárt hozd okvetle-
nül."104  Csuka Zoltánhoz írt leveleiben nincs nyoma diplomáciának; úgy 
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fordul hozzá, mintha a kisebbik édes öccsének írna: közli vele az elvég-
zendő  teendőket. 

Az almanach előmunkálatai és megjelenési körülményei menetrend-
szerű  pontossággal követik a mondottakat. Csuka Zoltán nagyszabású 
tervvel lép elő, s magával ragadja A Mi :Irodalmunk kétségek közt há-
nyódó, akadályok elől meg-meghátráló szerkeszt őjét. 

Szenteleky 1931 júniusában ünnepélyes hangon közli egyik írótár-
sával: a Reggeli Újság A Mi Irodalmunk karácsonyi száma helyett „egy 
irodalmi almanachot fog adni, amelyben minden író egy reprezentatív 
Írását adja. Az almanach kiállítása művészi ízlésű  lesz, papirosa, kötése 
elsőrangú". (Iróenaíbernek jobb csalétket nem is lehet vetni.) „Minden 
író arcképe is ott lesz írása el őtt, rendesen klisírozva, s mint mondom: 
finom papiroson. Nehogy a Vagyunk gyalázatos kiállítására gondolj, mi-
kor erről az almanachról beszélünk!" (A Vagyunk a Bácsmegyei Napló 
1928. évi irodalmi évkönyve volt.) „A kiadóhivatal nagyon b őkezű  (20 000 
dinárt szán a 160 oldalas almanach kiállítására), a karácsonyi lap ára 
pedig almanachhal együtt csak 3 dinár lesz. Persze, nagyon szeretném, 
ha az almanach tartalma iás olyan kiváló lenne, mint a kiállítása, ezért 
nagyon kérlek, legszebb írásodat ad az almanach számára, lehet őleg meg 
nem jelent írást. Az almanachból nagyobb mennyiséget minimális áron 
Erdélyben, Magyarországon és Csehszlovákiában is el fogunk helyezni. 
Szgv.al, egy nagyobb vonalú és jelentőségű  tervről van szó, amely úgy be-
felé, mint kifelé méltóan, öntudatosan és a legszebb formáiban képviselje 
irodalmunkat.'"" 

Hozzáfog a szervezéshez, leveleket ír, kéziratokat és fényképeket 
sürget, a rossz írásokat visszaküldi, jobbakat kér helyettük. Reprezenta-
tív gyűjteményt kíván összeállítani, kritikai mércéjét magasra állítja. 
Akivel támes tojásként kell bánni, azzal hímes tojásként bánik, akivel 
pedig nem kell udvariaskodnia, annak kertelés nélkül megmondja a vé_ 
leményét. Csuka Zoltánnak tehát köntörfalazás nélkül megüzeni: „Ked-
ves Zoltánom, először is átolvastaun regényrészletedet, és nem tartom 
alkalmasnak az almanach számára. Nekem nagyon idegen ez az írás... 
Sokkal jobban szeretném, ha 3-4 verset adnál az almanachba, abban 
mégiscsak magadat adod, és azt hiszem, egy ilyen antológiában ez a 
legfontosabb."' Csuka nem vitatkozik, ő  a fiatalabb, és mindig van a 
tarsolyában háromnégy vers, sőt valószínű, hogy több is. 

Szenteleky egészen decemberig javítgatja, rostálgatja, rendezgeti 
a kéziratokat, s a Reggeli Újság karácsonyi számának ingyenes mellék-
leteként végül is megjelenik a huszonhat szerzőt felvonultató, 149 oldalas 
irodalmi évkönyv, A Mi Irodalmunk Almasahja — mindjárt a címolda-
lán helyesírási hibával. Persze, Csuka Zoltán alkalmatlan arra, hogy 
akár egy korrektúrának is lelkiismeretesen utánanézzen. Adorján András 
verseinek kitépése: őrültség, egy féleszű  cenzor érzékenységének és ide_ 
ges ellenszenvének. megnyilvánulása. És apás bajok is vannak; semmi 
sem jó ebben a kiadványban. „A papiros rossz, a klisék rosszak, a kiha-
gyott versek legtöbbször az értékesebbek voltak ... A legbántóbb a tar-
talomjegyzék hiánya, amely a hanyagságot, a felületességet, a (rossz 
magyar szóval) ügyszeretet hiányát ordítja ... Fenyves (Ferenc) Vagyunk-
jának volt tartalomjegyzéke, s őt mintha több szeretetet éreztem volna 
a nyomda részérői ....Ha elgondolom ... mennyi szeretettel., lelkesedéssel, 
gonddal, sőt pedantériával állítottam össze az anyagot, szoruló szívvel 
kell erre a megcsonkított, ízléstelen, pongyola almanachra tekinteni, 
amelynek kiállítása silányabb bármilyen bazár árjegyzékénél", írja Szent-
eleky Csuka Zoltánnak,'°' mert más valakinek hiába is panaszkodna. 

Szenteleky és Csuka irodalmi évkönyve nem a rossz papiroson és 
nem a tartalmomjegyzék hiányán, még csak nem is a félesz ű  cenzor 
kóros érzékenységén bukott e1. A Mi Irodalmunk Almasahja -- éppúgy. 
mint a korábbi hasonló kiadványok — nem gy űjthette egybe a jugoszlá-
viai magyar irodalom reprezentáns alkotásait, mert azokban az években 
ilyenek nemigen voltak. Pontosabban: azoknak az 'éveknek az irodalmi ter- 
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méséből jó évkönyvet nem lehetett összeálhtani. A Szenteleky szerkesz-
tette almanach, anint Bori Imre árja, „a létezés argumentumaival és té-
nyeivel alkar harcba indulni a közöny ellen"." A létezés tény és argu-
mentum is volt, de nem lehetett esztékiai rendez ő  elv. A két kitépett 
vers s a Szenteleky által említett értékesebb kihagyott versek szövegét 
nem ismerjük ugyan, a 149 oldalas kötet egésze azonban 'fáradt vidékies-
séget képviselt csupán. 

Talán csak Berényi János, Csuka Zoltán és Fekete Lajos versei, 
Szirmai Károly Csigaházas emberek és Szenteleky Kálmán kései csókja 
című  novellája érdemel említést, a többi. közlemény üres szópazarlás. 
Még Farkas Geiza is dagályossá bonyolította egyébként érdekes tanul-
mányát. Kováts Antal posztumusz verseinek közlését a kegyelet, Borsodi 
Lajos és Ferenc, Börcsök Erzsébet, Cziráky, Magister és a többiek mun-
káinak kiadását pedig a regionális öntudat irodalmi értékrendje indo-
kolta. 

A gyűjteménynek nem volt belső  felépítési elve, lapjain a szerz ők 
ábécérendben követték egymást Adorján Andrástól Vértes V. Károlyig 
tematikai és ízlésbeli z űrzavarban. Bencz Boldizsár Ave Maria című  
elégikus himnuszának és Szenteleky szelíd tavaszi estéjének mereng ő  
hangulatát A Mi Irodalmunk népies íróinak harsány kolompszava törte 
meg. Mert Kristály István életb ől ellesett elbeszélése másként nem is 
kezdődhetett, čsak így: „A koca terhesen, búskamolyan mendegélt a 
csürhe után..." 

(Folytatjuk) 
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DÉR ZOLTÁN 

A BÁCiViEGYEi NAPLÓ ÉS A „BECSEI HELIKON" 
ISMERETLEN SZENTELEKY-LEVELEK 

Eredetileg ,azt terveztem, hogy közzéteszem azt a néhány Szenteleky-le-
velet, amelyet a kiváló író fia, dr. Milkó 'Aurél(1900-1985) nyugalma-
zott kórházi főorvos révén ismerherttem meg még a hetvenes éveik :kö-
zepém. Szenteleky azonban ritkán levelezett magánügyben, s mikor nyo-
mozni kezdtem e levelek irodalomtörténeti vonatkozásai után, hogy azok-
ról az olvasót tájékoztassam, kiderült, hogy irodalmunk el őtörténetének 
egyik legfontosabb állomását kell ismertetnem. 

Mint annyi mindenről, Bori Imre irodalomtörténete erről az állo-
másról is tud. Idézetei és tömör értelmezései arra vallanak, hogy közel-
ről is ismeri a vontakozó dokumentumokat. Könyvének arányai miatt 
és az autonómia kialakulására összpontosító figyelnie azonban nem na-
gyíthatta ki jobban azt, ami ezen az állomáson történt. Esetünkben ez 
nemcsak lehetséges, hanem kötelező  is, a SzenteTieky-levelek, melyeket 
ezúttal publikálunk, csak az esemény részletesebben kirajzolt összefüg-
géseibe illesztve értelmezhetők jelentőségük szerint. 

Bori Imre könyveiből és a magunk ismeretei alapján is úgy tud-
juk, hogy a világháború után új jászervežđdő  jugoszláviai magyar iro-
dalom létéről és jellegéről két nagyobb vitában öltöttek formát és 
szembesültek a nézetek. Az egyik a pécsi emigránsok kihívása nyomán 
1922-ben robant ki, a másik 1927-1928-ban zajlott le. A vajdasági jelleg 
mindkettőben ütközőpontként szerepelt, s mindkettőben a Kacsmegyei 
Napló állt a pást egyik oldalán. Hogy melyiken, azt Bori Imre kézi-
könyve (A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum, Novi Sad, 
1986. 21-39.) után sem könnyű  röviden megmondani, mert az egyete-
mes magyar irodalomhoz való viszony, a Nyugat és az aktivizmus ellen-
téte, az „idegenek" és a regi vaj daságiak viszonyának kérdései kuszán 
összeszövődve néhol szinte elfedik a tényleges indítékokat. Az 1927— 
1928-ban zajló viták pedig nem is • csoportosíthatók egyetlen kérdés 
köré. A Deítre János és Szenteleky Kornél polémiájában kulan+ináló né-
zeteltérés előterében a vajdasági jelleg kérdése állt, viszont az 1928 
novemberében lezajlott óbecsei találkozó az irodalom egzisztenciális 
ügyeit vetette fölszínre. Alaposabb kutatás 'bizonyára a többi vita in-
dítékai között is fölfedezi az anyagi érdekeket, az óbecsei találkozó 
kapcsán azonban kirívóan jelentkeztek az ilyen természetű  érdekellen-
tétek. Szerencsére más mótívumok is szóhoz jutottaik, s ezért okkal 
nevezte Szenteleky e találkozót a vajdasági írók els ő  összefogásának. Le-
veleink közül a fontosabbak err ől szólnak. Nemcsak ezek a levelek, ha-
nem az 1943-ball megjelent nagy levélgyűjtemény (Szenteleky Kornél 
irodalmi levelei 1927-1933. Szenteleky Társaság, Zoanbar Budapest) 
több darabja is. A Milkó Izidorhoz írottak Új és 'fontos elemekkel gaz-
dagítják az ezekről az eseményekről való tudásunkat. Különösen, ha 
a Baosmegyei Napló vonatkozó - ćikrkeivel együtt tekintjük árt a történ-
teket. A kép, sajnos, így sem lesz teljes. Föl kellene dolgoznunk más 
lapoknak e találkozóról szóló cikkeit és többet kelliene tudnunk az 
óbecsei Népkörről is, melynek hatvanéves jubileuma lett a szóban forgó 
vita ürügye. Mulasztásunkat remélhet őleg még pótolhatjuk, de az sem 
volna baj, ha ifjabb filológusaink ebben megelőznének bennünket. Ilyen 
megelőzési-e ösztönző  fehér folt több is van. 

Ami a jubileumot illeti, arról ezúttal csak annyit közölhetünk, 
hogy 1928. november 18-án került sor erre az ünnepségre. F őszervezője 
dr. Draskóczy Ede, a Népkör elnöke és a vajdasági magyar értelmiség 
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ajkkor nagy szerepet játszó képviselője volt. Hónapokon át szervezte 
a találkozót. Ő  írta alá a körlevelet is, amelyet a meghívottaknak küld-
tek, s azokat a leveleket is, amelyekben az írókat, költ őket arra kérte, 
hogy lépjenek föl az ünnepi esten. A Fekete Lajos hagyatékában fönn-
maradt példányokból szerencsére mindkettő  szövegét ismerjük: 

Stari Bečej, 1928. évi október hó 14. 

Nagyságos 
Fekete Lajos úrnak 	 Novi had 

Magyar népkörünk 60. éves jubileumára készül. Ezt a kivételes 
nagy ünnepet ki szeretnénk emelni a helyi jelent őség keretéből. Kultur-
munkánk, ugyan, csak a mi szűkebbkörű  közönségünk kereteinek szól, 
de szándékaink, céljaink és eszközeink közösek mindenkiével, akinek 
lelkiismerete élénken őrködik a magyar nyelv, irodalom és művelődés 
jövője fölött. Magyar Népkörünk 60 év óta szolgál ennek a közös ide-
álnak és az egész Vajdaságban talán a legels ő  volt, amelyet az 1867-es 
kiegyezés által fel.szabaditott társadalmi er ők önkéntelen megnyilatko-
zása megteremtett a magyar kultura ápolására és terjesztésére. Azóta 
konzervativ hűséggel őrizzük céljainkat, de azok felé haladó szellem-
mel menetelünk. Ily módon bele akarunk kapcsolódni a vajdasági ma-
gyar kultura egészébe, ebbe az eszményi munkaközösségbe. 

De most amikor ünnepet ülünk, úgy szeretnénk, hogy ünnepsé-
günk nedsak hat évtized munkájának lezárása volna, de az egész Vaj-
daság kulturéletnek (!) erőteljes új inditást adna. Ez volna multunk 
parancsa és jövőnk igazolása. 

Ezért a vajdasági írókat és költőket 

IRODALMI TALÁLKOZÓRA 

kivánjuk meghivni, hogy egymást .megismerjék, hagy pana-
szaikat, terveiket és problémáikat közösen megbe-
széljék. 

Eddig a szerb és magyar kulturközeledés problémája, a folyóirat 
és könyvkiadás kérdése s végül a műkedvelés és irodalom viszonya vol-
nának azok a sarkalatos pontok, melyek megvitatás tárgyai lennének. 

Nem egy oldalról kaptunk már lelkes 'biztatást és igéretet a csatla-
kozásra.. Kérjük Önt i's, hogy ezt a jóakaratú szándékunkat kulturánk 
érdekében váltsa be s megjelenésével tegye teljessé azoknak számát, 
akik e kérdésekben szót emelni hivatva vannak. 

Az irodalmi találkozó jelenlegi tervünk szerint november 17-én, 
szombat este történnék meg, mig 18-án d. e. cliszközgyűlést tartanánk 
majd ünnepi kulturestet. 

Miután programmunk összeállitása az elközelg ő  idő  miatt h a-
1 a s z t h a t a t l a n jellegű, abban a reményben kérjük miel ő bb szi-
ves válaszát, hogy kéréscinket nem fogja elutasitani, hanem szándéka-
inkban jóakaratúlag mellénk áll és meghivásunknak eleget tesz. 

A STARI-BEČEJI MAGYAR NÉPKÖR nevében 

őszinte tisztelettel 
dr. Draskóczy Ede 

elnök 

„Igen tisztelt uraim! — olvasható az 1928. október 12-i keltezés ű  
levélben. — Egyidejűleg van szerencsénk Önnek megküldeni meghí- 
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vónkat a vajdasági írók irodalmi találkozójára, amelyet 60 éves jubile-
umunk keretén belül kívánunk valóra váltani. 

Amint meghívásunkban jelezzük: November 17-én szombat este 
tárgyalnák meg a vajdasági írók kultúránk problémáinak kérdéseit, 
másnap, november 18-án d. e. a díszközgyűlést bonyolítjuk le és este 
pedig díszelőadást tartunk. 

Ennek az előadásnak célja, hogy a vajdasági írókat eredeti s eddig 
sehol meg nem jelent műveiken keresztül szólaltassa meg. 

Természetesen mindenkit szóhoz juttatni ez alkalommal lehetetlen, 
de reméljük, hogy Ön elvállalja a szereplő  tisztét, s egy-két költeményé-
nek felolvasásával részt vesz az est emelésében. 

Az ünnepi kultúrest szereplői a következők lesznek: Csuka Zoltán, 
Fekete Lajos, Radó Imre, Szántó Róbert és Szenteleky Kornél. 

Természetesen a szerepl ők nagy számára tekintettel az egyeseknek 
csak rövidebb időt szentelhetünk, ,amit annál is inkább tekintetbe ké-
rünk venni, mert előadjuk Szenteleky Kornélnak egy egyfelvonásos da-
rabját is, továbbá a dalárdánk is szerepel egy-két dallal. 

Abban a reményben, hogy nem fog bennünket elutasítani, kérjük, 
hogy a programm összeállítása érdekében a költemények címét velünk 
közölni szíveskedjék. 

Vállalkozását előre .is hálásan köszönve, mielőbb várjuk ,nagybecsű  
beleegyező  válaszát. 

A Magyar Népkör nevében 
őszinte tisztelettel: 
dr. Draskóczy Ede 

elnök" 

Hogy a Népkör hatvanéves fönnállásának megünneplésénél jóval na-
gyobb funkciót szántak szervez ői e rendezvénynek, abból is sejthető , 
hogy Vajdaság minden falujából meghívták az olvasókörök vezet őit, s 
azok meg is jelentek. Jelen volt dr. Sántha György, dr. Várady Imre 
ás dr. Streliczky Dénes országgyűlési képviselő, s az óbecsei szerb értel-
miség képviselői mellett ott volt Stavra Hadži—Antunovi ć  ezredes, ke-
rületi parancsnok, Svetozar Božin f őjegyző  és Jovan Step,anov görögke-
leti •főesperes. Az utóbbi föl is szólalt és emelkedett szellemű  beszédben 
méltatta az ünnepség, :valamint a szerb és a magyar kulturális együtt-
működés jelentőségét. Üdvözletüket küldték a belgrádi szerb írók is. 
Amit az magyaráz, hogy a találkozó programja egyik legsürg ősebb föla-
datként a szerb irodalmi és kulturális egyesületekkel való együttm űkö-
dést tűzte ki. Ezt a szándékot tükrözik Szenteleky Mladen Leskovachoz 
írt .ekkori levelei, az a tény, hogy 7aarko Vasiljevi ć  a Matica srpska kép-
viseletében részt is vett az ünnepségen, Mladen Leskovac és Veljko Petro-
vić  pedig meleg hangú üdvözletét küldte. Szenteleky az együttm űködés 
és ;a termékek kicserélésének, a fordítások megjelentetésének, közös m ű-
sorok szervezésének irányítására egy közös társaság megalapítását is ter-
vezte. A Bácsmegyei Napló túl is licitálca e tervet, amikor arra buzdított, 
hölgy az eredetiség hajszolása helyett célszer űbb lenne a szláv szerzők 
fordítását tűzni ki célul. (Köszönt ő . 1928. november 18.) 

Hogy mennyiben volt munkaértekezlet s mennyiben díszünnepség 
ez a találkozó, a Bácsmegyei Napló beszámolójából nehéz rekonstruálni. 
Ilyenkor érzi az ember az olyan érzékletes beszámolók hiányát, amilye-
nek Herceg János Két világ című  könyvében olvashatók. A Bácsmegyei 
Napló jelentéseib ől (1928. november 18. és 19.) (úgy rémlik, hogy a talál-
kozó mindkét funkcióját fölösen betöltötte. B ővelkedett a vendégség 
társasörömeiben, az ismerkedés és ös!s.zemelegedés szertartásaiban, s kul-
turális érdekű  munkát is végzett. 
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A vendégeket a város „előkelő" és kevésbé előkelő, de az ügy iránt 
lelkesedést tanúsító családjai látták vendégül. „... a drága sztaribecse-
jiek agymást múlták felül a kedvességben, a barátságban és a figyelem, 
ezerféle megnyilvánulásában" — írja a Bácsmegyei Napló helyszíni tu-
dósítója, László Ferenc, majd — az ösztönző  példára és a becsvágyra 
rávilágítva így folytatja: „A sztaribecseji ünnepet a m,arosvécsi Heli-
konhoz szoktuk hasonlítani és legalábbis annyiban méltán megáll ez a 
hasonlat, hogy minden sztaribecseji vendéglátó ház két napra báró Ke-
mény János marosvécsi kastélyává, az erdélyi magyar írókat vendégül 
látó főúri kastéllyá alakult át, legalábbis a mi. szívünkben." (A vajdasági 
magyar Helikon. November 18.) 

E „főúri" vendéglátás és a tényleges munka közötti átmenetnek 
egyrészt a jubileumi diszközgyűlés tekinthet ő, melyre vasárnap délelőtt 
a .Central Szálló nagytermében került sor, ahol a díszbeszédet Draskóczy 
Ede mondta. A másik ünnepi műsor már egészen az íróké volt, s este 
zajlott le ugyancsak a Centralban. A „költ ői szárnyalású" bevezetőt ugyan-
csak Draskóczy mondta, Kovács Antal erre az alkalomra írt ódáját sza-
valta el, Juhász Ferenc előadást tartott, s az énekkari produkciók által 
színesített műsorban Fekete Lajos, Radó Imre, Csuka Zoltán, Gergely 
Boriska olvasott fel műveiből, és színre került Szenteleky Műkedvel ők 
című  egyfelvonásosa. 

A már említett beszámoló szerint valamennyi m űsorszámot nagy 
tetszés fogadta, s ha a mi visszatekintésünk kissé ironikusra sikeredett, 
ennek csak az az oka, hogy a riporter dagályos szövegéb ől nehéz re. 
konstruálni az ünnepség tényleges hangulatát. Azt az őszinte örömet és 
megindultságot, amely a sokéves atomizáltság és tehetetlenség után azon 
ajz óbecsei találkozón a szerepl őkön és a közönségen átcsaphatott. Való-
színűleg ez volt az a pillanat, amikor a sok félbemaradt kísérlet, kudarc 
és tervezgetés után Szenteleky és íróbarátai megérezték, hogy nemcsak 
szükséges, de lehetséges is az összefogás és a vajdasági magyar irodalom 
intézményesítése. „A rossz elmúlik -- írta e találkozó után Szenteleky 
Draskóczy Edének — s a jó megmarad. Most, öt nap mulya a becsei 
nagy napok után ez a megállapítás cseng vissza. Nagyon szép volt min-
den ott Becsén és a sok szépben, a hatalmas jóban szinte észre se venni 
azokat a gonoszságokat, melyek vézna és er őtlen hanggal hápogtak bele a 
hozsannás harangzúgásba." (I. m. 101.) 

Szenteleky célratörőbb természet volt, hogysem a „hozsannás ha-
rangzúgás"-sal beérte volna, ha a találkozó kimerült volna a szónoklatok-
ban. A vívmány nagyobb volt. A szétszórtan küszködő  népkörök, olvasó-
körök, dalegyletek vezetői itt ismerkedtek meg egymással, itt merült föl 
határozott programként egy vajdasági magyar kultúraszövetség megalakí-
tásának terve, - s került napirendre a Vajdasági Magyar Irodalmi Társa-
ság ügye. Mindezt élénk viták, eszmecserék közepette tervezték el a je-
lenlevők, s ezek során az anyagi föltételeket, az áldozatkészség arányait 
is fölémérhették. Előtérben végig az irodalom ügye állt, főszereplők az 
írók voltak, lehetőségeiket és gondjaikat külön értekezleten is megvitat-
ták, s ha a Vajdasági Helikont — mecénások híján — nem is hozhatták 
létre, egy szerényebb célhoz, a Kalangya megvalósításához közelebb ju-
tottak. Egyelőre csak a szándékok összehangolásáig jutott ez a folyamat, 
de Szenteleky ekkori leveleinek tanúsága szerint ez nagymértékben föl-
gyorsította a társadalom és a politika fel ől is gerjesztett szervezkedést. 

A dokumentumok arra vallanak, hogy a Bácsmegyei Napló és köre 
nem örült ennek a fejleménynek. Vagy ha örült, öröme nem volt őszinte. 
Hogy miért nem, arra Bori Imre irodalomtörténete — kereteihez mérten 
— elég meggyőző  válaszokat adott. Ismételjük: válaszokat, mert a Bács-
megyei Napló magatartását valóban nem lehet egyetlen okkal magya-
rázni. Körének avuló irodalmi eszményei, az új törekvések nyers vagy 
kihívó jellege, az elütő  politikai szándékok, az új hatalomhoz való vi- 
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szony különbségei- s a monopolhelyzet féltése, ha nem is azonos mér-
tékben, de belejátszottak a lap magatartásának alakulásába. 

A becsei találkozó dokumentumai megerősítik Bori diagnózisát: 
ekkor már, vagyis a húszas évek vége felé, a Bácsmegyei Napló irodal-
misága fölött „megkondult a lélekharang". Az avantgárd képviselői, a 
munkásmozgalom vonzásában haladó Szervezett Munkás irodalompoli-
tikája s a majdani Kalangya írói már idegennek és akadályozónak érzik 
azt, amit a Bácsmegyei Napló m űvel. (I. ara.. 29.) Nagy jelentőségű  fejle-
mény ez, hiszen a Bácsmegyei Napló volt Vajdaság legerősebb és leg-
tekintélyesebb orgánuma. Az impériumv.•ltozást hamar kiheverte, az Új 
helyzetet gyorsan tudomásul vette, s kikerülvén a kockázatos politikai 
ütközéseket, időnként bátorságra iás elszáhhatta magát, vállalta a magyar 
kultúra képviseletét. Elsőrendű  ambíciója azonban — hagyományaihoz 
hívem — a színes és gyors tájékoztatás volt. Jó tollú munkatársai és 
neves fővárosi írók művei révén közönségét nemcsak megtartotta, hanem 
gyarapította is. Amikor fönnállásának huszonöt éves jubileumára 1924-ben 
sor került, az erre az alkalomra megjelent almanachban hajdani és je-
lenlegi munkatársként Babits Mihály , Kosztolányi Dezs ő, Juhász Gyula, 
Gellért Oszkár,, Heltai Jenő , Móra Ferenc, Nagy Endre, Milkó Izidor, 
Somlyó Zoltan, Karinthy Frigyes, Szenteleky Kornél, Laczkó Géza, Mó-
ricz. Zsigmond is Szerepel. Persze jól tudjuk, hogy a húszas években 
Kosztolányi is, Karinthy is másodközlésre engedte át m űveit a Bács-
megyei Naplónak, a többi nevezetesség pedig régen és alkalomszer űen 
jelent meg a lapban, de a bels ő  munkatársi gárdát ekkor is jó újságírók 
alkották, •s a teljes apparátus, mely a lap írásától a terjesztésiig mindent 
intézett, 120 főre rúgott, tehát a Bácsmegyei Napló a húszas évek végén 
jól megalapozott vállalat volt, egyetlen a vajdasági magyar újságok közül, 
amely meg is tudta fizetni munkatársait. Ez, valamint a tekintélyes 
múlt a hegemónia önérzetét is kifejlesztette a különben racionális szer-
kesztőkben. „Soha kérő  szó meghallgatatlan nem maradt a B:ácsmegyei 
Naplónál — olvasható az említett évkönyvben —, soha igaz ügy nem 
volt, amelynek nem arai lettünk volna a harcosai és soha önös érdek, 
vagy személyes ambició nem vezetett bennünket. Ha volt üzleti politi-
kánk, ez mindig az volt és az marad a jöv őben is: jó, érdekes, friss, 
nívós és igaz újságot adni." (Bácsmegyen Napló jubiláris almanachja. 
151.) 

(Folytatjúk) 
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In memoriam 

MI LI V OJ NI KOLAJEV I Ć  

MARKO ČELEBONOVI Ć  

Noha már hozzászoktam ,a hozzám közel álló emberek, köztük nagy sze-
mélyiségek elhunytáról szóló hírekhez, mégis Marko Čelebonovićnak, a ki-
váló embernek és művésznek a halálhíre úgy ért, mint derült égb ől a 
vil.Tám,os.ap.ás. Mintha valami rendkívüli dolog történt volna, jóllehet tud-
tam, hogy idős. Távozásával elvesztettünk még egyet azok közül, akik mo-
dern művészetünk megalapozói voltak. 

Amikor ilyen emberekrő l, művészekről van szó, különös, irreális óhaj 
jelentkezik bennünk: jó volna, ha sokkal tovább, örökké élnének, mert 
humánumuk, emberi és művészi tulajdonságaik kivételes értéket jelente-
nek, magabiztosságot sugároznak és jótékony ballzsamként hatnak. Marko 
— mert Franciaországban is, nálunk is csak így nevezték — éppen ilyen 
volt. Ezt már a vele való els ő , még a világháború elő tti találkozásunkkor 
megéreztem, s erőteljes és nemes személyisége ezt az érzésemet kés őbb 
csak még jobban meger ősítette. 

Marko Čelebonović  1902. november 21-én született Belgrádban. Az 
elemi iskolát szülővárosában, a középiskolát pedig Zürichben és Lausanne-
ban végezte. Egyetemi tanulmányait Oxfordban kezdte, jogi tanulmányait 
viszont Párizsban fejezte be 1922-ben. El őbb 'szobrászatot tanult, majd fes-
tészetet, s mindaddig festett, míg meg nem betegedett, St. Tropez-i magá-
nyában. A háború alatt az ellenállási mozgalom aktív tagja volt, mint har-
cos és szervez ő  számos elismerésben részesült, de társai kés őbb hátat for-
dítottak neki, mert szembeszegült a Tájékoztató Iroda határozatának. 

Első  önálló kiállítását Párizsban 1926-ban, Belgrádban pedig 1929-ben 
rendezte meg, s mindjárt magára vonta •a figyelmet. Rendszeresen részt 
vett ;a fővárosi művészek tavaszi és őszi tárlatain. Első  nagyobb :retrospek-
tív kiállítása 1952-ben nyílt meg a szerbiai képz őművészek egyesületének 
galériájában, kés őbb egy még nagyobb a Modern Művészetek Múzeumában 
és a Szerb Tudományos és M űvészeti Akadémia galériájában. Az életének 
utolsó másfél évtizedében született világos, fehér képeit a JNH belg-
rádi otthonában mutatta be. Utolsó nagyszabású tárlatát 1982-ben 
a Cvijeta Zuzorić  pavilonban: tekinthettük meg. Itt találkoztam vele 
utoljára. Tevékenyen részt vett a jugoszláv képz őművészeti életben, a Jugo-
szláv Képzőművészek Szövetségének titkára, a Képz őművészeti Akadémia 
rendes tanára és a Szerb Tudományos és M űvészeti Akadémia rendes tagja 
volt 1968-tól. Több más elismerés mellett megkapta a Július 7. és az 
AVNOJ-díjat. 

Marko Čelebonović  sokoldalúan képzett művész volt. Szilár jellemű , 
kiegyensúlyozott, nemes lelkű  ember, aki határozott nézeteket vallott az 
életről és •a művészetről. Manapság már kevés ilyen ember van. Ezért 
számomra olyan fogalom és jelenség, amely jótékonyan hat környezetére. 
Erre a jótékony hatásra mindannyiunknak szükségünk van ebben a nyug-
talanságokkal teli világban. 
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Llyennek ismertem meg els ő  találkozásunkkor, amikor ő  már híres 
művész, én pedig kezdő  festő  voltam. Hogy neves művész, !sohasem érez-
tette, mert szerény volt, fel tudta ismerni mások értékeit és ezt meg is 
mondta nyíltan, egyszerűen, kimérten, mintha ez magától értet ődő  volna. 
Több alkalommal is személyesen meggy őződtem erről, részéről is és nem-
zedéke másik !tagja, Ivan Tabakovi ć  részéről. Így csak az igazi művészek 
viselkednek, akik másokban is képesek felismerni az értékeket. 

Marko Čelebonović  temperamentuma nem volt túláradó. Idegen volt 
tőle minden, ami kívülről látható és tolakodó. Ereje a visszafojtott, de 
erőteljes belső  koncentrációban nyilvánult meg. Egész lényét áthatotta az 
alkotás ereje. Gyengén lírai alkat volt, ex,nresszionizmusa pedig, amikor 
kifejezésre jutott, nemes. Imponáló sajátos kifejez ő  ereje, amely minden 
egyes alkotásából sugárzik. 

Életműve igen gazdag, mert hat évtizeden át keletkezett, s a jugoszláv 
és európai művészet legjelent ősebb értékei közé tartozik. Érthet ő , hogy 
több irányzatot is kipróbált, kezdve a lírai realizmustól egészen az ex,vresz-
szivitásig. Az utóbbi tíz-egynéhány évben élményeit világos, fehér képekben 
fejezte ki. Alkotásait a hozzáért ők fázisok szerint csoportosították, való 
színűleg nagyon helyesen, de én mindig az egész életm űvét nézem és 
élem át. 

Tónusai, színei tiszták, sohasem túlhangsúlyozottak. A sötét színeket 
is érzékkel, hozzáértéssel, nemes, szuggesztív fest ői anyagként használta. 
Jól 'átható ez híres enteri őrjein, csendéletein, portréjain, paysage-ain. En-
teriőrjei. amelyeken gyakran alakok láthatók. nem hasonlítanak a polgári 
álmos, dohos szagú enteriőrökre, mert tiszták, áttetsz őek, čelebonovićiak, 
egészségesek. 

Az intimitás és a monumentális ritkán megy együtt, de Marko éppen 
abban az időben festette meg Sakk című  híres és monumentális csend-
életét, s nemcsak azt. A fehér szín már régóta kihívást jelentett számára, 
úgyhogy végül is világos, fehér, ragyogó képeknek kellett születniük, ame-
lyeken a tárgyak valósággal fürdenek a zeng ő  fehérségben, ebben a végs ő  
szublimációban. Vajon adhatott-e ennél szebbet nekünk ez az id ős, érett 
fiatalember? Mindannyiunk nevében köszönjük Marko Čelebánovićnak mű -
vészi ajándékait. 
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JUHÁSZ GÉZA 

SZERVEZŐKÉNT ÉS HIVATALNOKKÉNT IS KIVÁLÓ VOLT 
ILLÉS ENDRE HALÁLÁRA 

A Beirtha Bulcsu írásából vett idézetben az is természetesen azt jelenti, 
hogy Illés Endre mindenekelőtt novellista, dráma- és esszéíró volt, de 
emellett ... S minthogy könyvkiadó-szerkeszt őként a hatvanas évek kö-
zepétől mintegy évtizeden át lehettem tárgyaló partnere a Szépirodalmi 
Könyvkiadó irodalmi vezetőjének, majd igazgatójának, éppen a címbe 
foglalt erényeit volt alkalmam közelebbr ől megismerni. 

Már első  találkozásunkkor tudtuk, hogy régen működik a „szak-
mában", a háború előtti és alatti időktől fogva, s ha hivatalnokként 
ismertük is meg, tudtuk és tapasztaltuk, hogy a hivatalnok szavait az 
író, a szigorú ítéletű  kritikus diktálja. Erre pedig kivételesen nagy szük-
ség volt partneri kapcsolataink kezdetén. A Forum és a Kultúra közötti 
(jugoszláv—magyar) könyvcsere ugyanis kezdetben csak az úgynevezett 
„auflag"-tétel exportjából állt (egy-egy világirodalmi remekm ű  kinyom- 
tatása), is ennek ellentétele volt a magyar könyv behozatala. A csere 
következő  szakaszában helyet kapott exportunkban a jugoszláv irodalom 
is magyar fordításban (Andri ć , Krleža, M. Lalić , M. Crnjanski, O. Davi čo 
stb.). De hogy Jugoszláviában magyar irodalom is létezik, fejl ődik s 
mind jelentősebb alkotásokat hoz létre a lírai, kisprózai m űfajokban, 
az esszéisztikáb:an és irodalomtörténet-írásban, ezt az ottani üzletfelek 
— mondhatnám talán, hogy azok, akik nem is, hanem csak hivatalno-
ktik voltak — jó ideig nem voltak hajlandók tudomásul venni. 

A kiadóifőhatóságok a Szépirodalmi Könyvkiadót bízták meg a 
jugoszláviai magyar írók kéziratainak lektorálásával, s e javaslat alapján 
döntöttek az importról. Az Illés Endrével folytatott tárgyalások tárgya 
tehát eleve meg volt határozva. Minthogy e megbeszéléseken rendszerint 
részt vett a kézirataink lektorálásával épp megbízott szerkeszt ő  is, nap-
rakész referádával, nagyjából tájékozódhattunk efel ől, hogy melyik könyv-
ből milyen megrendelés várható, ami a példányszám tervezésénél igen 
fontos volt. 

Mindez azonban még nagyjából hivatalnoki rutinmunka volt. Illés 
Endrét, az irodalomtörténészt (hisz irodalomtörténeti ismeretanyaga is 
bámulatos volt, s a régi ismert vagy kallódó értékek feltárásában ta-
núsított ügybuzgalma is — gondoljunk csak a Magyar Remekírók soro-
zatának elindítására és odaadó gondozására) néhány — már-már szenti-
mentális — szál is fűzte az itteni magyar irodalomhoz. Az egyik szerelme 
Csáth Géza, a másik Szirmai Károly volt. 

Csáth újrafelfedezését és m űveinek kiadását szívügyének tekintette. 
Már 1964-ben közreadta A varázsló halálát („válogatna, sajtó alá rendezte 
és a bevezető  tanulmányt írta"), 1973-ban pedig az Apa és fiút a Kis-
könyvtár rangos sorozatában, amelyben addig Bródy Sándor, Mikszáth 
Kálmán, Jókai Mór, Gelléri Andor Endre és Babits Mihály kötetei je-
lentek meg. Amikor 1971-ben Szabadkára. utazott, hogy a hetvenéves 
Majtényi Mihályt köszöntse, élt az alkalommal s találkozott a Csáth-
dokumentumok szenvedélyes gyűjtőj ével, Csáth itteni rajongójával, Dér 
Zoltánnal. E találkozás gyümölcse lett a Hamvazószerda, a drámaíró 
Csáthot reprezentáló kötet: „Az írásokat összegy űjtötte és az el őszót 
írta Dér Zoltán", kiadta viszont a Szépirodalmi Könyvkiadó. 
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Meggyőződéssel vallotta, hogy Csáth Géza nagy megújítója volt a 
magyar irodalomnak, különösen a noveilisztikának, s nem kisebbek írás-
művészetében mutatta ki hatását, mint Nagy Lajos, Karinthy Frigyes 
és Ady Endre. „Félelmetes" életm űvének leglényegesebb vonását, párat-
lan írói bátorságát abban látta, hogy merte ,meglesni a romló anyag 
iszonyú elváltozásait, a magány esszenciáját, az őrületbe csukló fintoro_ 
kat, a test titokzatos kiterjedéseit, a halál kiütköz ő  tigrisfoltjait: ezek 
a pillanatok Csáth Géza novellatémái". Jellemzését így summázza: „Fi-
guráit a klinikus kereste össze, s még természetesebb, hogy az idegorvos 
szemével vizsgálta őket." Hogy pedig Csáth életműve — végre talán —
el'foglal,ta helyét a magyar irodalmi köztudatban, hogy közben megje-
lentek zenekritikái. is (Éjszakai esztétizálás, 1971) a Zeneműkiadónál, az 
Egy elmebeteg n ő  naplója (1978) a Magvetőnél stb., abban Illés Endrének 
elévülhetetlen érdemei vannak. 

Szirmai Károlyt szintén a magyar kisepika legjobb mesterei közé 
sorolta. Szorongásos-víziós írásait, sajátos életlátását talán a magány 
esszenciáját kifejez ő  Csáthtal rokonította, s mindig biztosak lehettünk 
benne, hogy ha Szirmai-kötetet kínálunk fel „közös kiadásra", Illés 
Endre mindent elkövet, hogy abból minél nagyobb példányszám jusson 
el .a magyar könyvpiacra. Mi pedig igyekeztünk minél többet felkínálni 
belőle, alig öt esztend ő  alatt három novellaválogatást: A csend víziói, 
1965; Muzsikáló messzeség, 1968; Falak, puszta falak, 1970. 

A Szépirodalmi Könyvkiadónál esedékes látogatásra, az Illés Endré-
vel folytatandó megbeszélésre külön készülni kellett, mint egy szigor-
latra. Azzá ás alakult minden beszélgetés — vagy a kollokvium a helyes 
megjelölés? —, s nem lehetett rájuk minden vizsgadrukk nélkül menni. 
Mert minden alkalomra (évente legalább kétszer-háromszor találkoztunk) 
tartogatott valami meglepetésszer ű  új ötletet. Egyszer például azzal a ja- 
vaslattal fogadott, hogy ideje volna valami jelentősebb frontáttörést 
megkísérelni a jugoszláviai magyar írók könyveivel. Talán az a meg-
győződés diktálta ezt neki, hogy ahonnan Csáth és Kosztolányi elindult, 
ahol Szirmai pályája kiteljesedett, ott bizonyosam van figyelemre méltó 
folytatás is. Javasolta, hogy szerkesszünk antológiákat különböz ő  műfajú 
írásokból, novellából, versből, esszéből, kritikából. Ő  biztosít bennünket 
jelentős példányszám átvételéről, ami már magában kötelezi a  kritikát, 
hogy érdemben foglalkozzék irodalmunkkal, s aztán már a terjeszt ők 
is bátrabban rendelnek könyveinkb ől. Igy 'született meg a Különös aján-
dék (Jugoszláviai magyar elbeszél ők, 1975) és a Gyökér és szárny (Ju-
goszláviai magyar költők, 1976), míg az esszé- és kritikakötet már nem 
realizálódott, de gyanítom, hogy Illéés Endre akkori elképzelése vált va-
lóra a Vándorének (Nyugat,euró ;pai és tengerentúli magyar költők, 1981) 
kötetben is, hisz már akkor úgy tervezte, hogy hasonló kötetek kiadását 
'sugallja a romániai és a csehszlovákiai magyar kiadóknak, s bemutatja 
az ún. nyugati magyar irodalmat is. 

S hogy ma már számos jugoszláviai magyar író neve ismer ősen 
cseng a magyarországi olvasó fülében, hogy a kritika és az irodalmi 
köztudat számon tart bennünket, abban Illés Endrének kivételes érde-
mei vannak. Ezért — ha jelképesen is — nekünk, jugoszláviai magyar 
íróknak is el kell helyeznünk a kegyelet virágait nemrég behantolt 
sírján. 
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ÉGTÁJ  

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 63. 

Nálunk mostanában sokat olvashatunk Homéroszról, a vak költ őről, 
miután lapjaink a szokásos nyári uborkaszezonban azzal a hírrel akarták 
áttörni az eseménytelenség falát, hogy Trója. a Neretva torkolatánál fe-
küdt. Az olvasók nagy részét hidegen hagyta persze ez a világszenzáció, 
amelyhez hasonlóval legfeljebb minden száz évben lepik meg a világot. 
Korunkban ugyan az ókori legendakör idézése is felgyorsult, s a máso-
dik világháborúban Hitler pimasz fölénnyel jegyezhette meg, hogy a 
francia Ma,ginot vonal a németek trójai falova lesz. És sajnos igaza lett, 
mert ejtőernyős alakulatok jelentek meg az áttörhetetlennek hitt vonal 
mögött, s a többit tudjuk. Annád kevesebbet tudunk viszont a két hal-
hatatlan remekmű, az Iliász és Odüsszeia szerzőjéről. Volt idő , hogy 
a létezését is kétségbe vonták, képtelenségekt ől sem visszariadva, ahogy 
az angol Butler például azt állította, hogy az Odüsszeiát egy nő  írta. 
Mindez természetesen mit sem változtat a két h ősköltemény kikezdhe-
tetlen szépségén, mí,g a történet egyes részlete a m űvelődés hajszálerein 
leszivárgott a legalsóbb néprétegekbe. Ha nem is az egész eposz, de 
egy-egy alakja ma is tovább él, Odüsszeusz például, a bánatos világcsa-
vargó, Pénelopé, a felesége, aki nem gy őzött szövőszéke mellett ülni az 
urára várva, s Akhilleusz, akinek a lelke azt a praktikus kinyilatkoz-
tatást tette, hogy jobb akár rabszolgaként élni, mint h ősi halottként az 
alvilág reménytelen halottai fölött uralkodni. É:s persze Trója se veszett 
e1, ahogy a vesztett csaták színhelyén nem marad semmi. A veseség 
szinonimája lett, s vígan élt tovább még vagy kétezer évig. S Odüsszeusz, 
Ithaka királya minden vándorok el ődje, aki a megnyert csata ellenére 
se mehetett haza, egyrészt azt példázva, hogy nem elég a háborúkban 
győzni, másrészt a csodálatos kalandok nem engedték haza. S tulajdon-
képpen ezzel lett felejthetetlenül gyönyör ű  az eposz, Odüsszeusz csoda-
tételeknek megfelelő  jövés-menésével, amikor már nem Tróját kellett 
legyőznie, hanem a természettel szembeszállnia, tengerrel, viharral, s 
emiatt állandó kísértéseknek kitéve. A szirének édes csábításának pél 
dául, úgyhogy oda kellett kötnie magát hajója árbocához, ahogy az an-
tik vázaképeken látható. És kitérni Kirke varázslatának, hogy ne vál-
toztassa disznóvá, ahogy a férfiakkal általában tenni szokta. Milyen jel-
képszerű  ez is férfi és nő  viszonyában, de hát az egész h ősköltemény 
csupa szimbólum. A legnagyobb mégis az, hogy Trója után Szküdla és 
Kharübdisz után önmagát kellett legyőznie, mert ezért volt minden. 
Addig nem mehetett haza a tiszta asszonyhoz, élettársához, nem mehe-
tett a barátságos és kedves otthonába, amíg benne élt az ellentmondás 
ördöge és jóleset hallania a szirének énekét és elviselni durva vonzódá-
sát is. Ezek a rejtett példabeszédek, mintegy utalásként a gnóthi szeauton 
bölcs görög intelemre, amivel az ember önmagának tartozik, ezek az 
eposzok erkölcsi pillérei. És eközben az élet megy tovább, mesés tájakon 
át visz Odüsszeusz útja, azt bizonyítva, hogy a nagy kaland, az élet nem-
csak szép, de izgalmas vállalkozás is. Nemcsak a küzdelem elkerülhe-
tetlen alk+alnnaivafli tele, de vidám epizódokban is b ővelkedve. Hogy az-
tán a vég következzék, a megtérés békéje, remélné az ember. Pedig 
az csak az elkerülhetetlen vereség, mert Trója nemcsak a kezdet volt, 
de a vég is megannyi küzdelem után, mivel az élet nagy és megmásít- 
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hatatlan törvénye szerint végül a h ősnek is el kell buknia. Odüsszeusz 
is fogja hát magát és elmegy újra, ki tudja, hova, ki tudja, merre most 
már, hiszen úgyis mindegy. Mint ahogy az is egészen mellékes, Kis-.Ázsiá-
ban volt-e Trója, vagy csakugyan a Neretva völgyében. A magával ra-
gadó az, ami közben volt és körülötte, a valóságnál is er ősebb mese 
szépségével, s már ezért is érdemes néha újra el ővenni Homérosz epo-
szait, s elgyönyörködni megint a költészet örök szépségében. 

Egyedül járom a termeket a müncheni Neue Pimakothlékben, Na-
dežda Petrović  gyűjteményes kiállításán. Igaz, én már a végére érkeztem 
szeptember ötödikén tíz nappal a bezárása el őtt. Meg az eső  is sze-
merkélt, s az Isar fel ől éles szél fújt, mégis megijesztett a nyomasztó 
csönd itt a színek hangos és vad lobogásában, ahogy ez az er ő teljes 
festői egyéniség valamikor betört a művészi, köztudatba. A századforduló 
idején, s innen, az előkelően hűvös és visszafogott akademnzmus felleg-
várából anélkül, hogy abból valamit is magával vitt volna. És anélkül, 
hogy a kortársak, az újak és modernek kórusában lehalkult volna a 
hangja, mivel a többiek, akiket akkor már „vadaknak" neveztek, teli 
tüdőből kiáltották meg az új művészet eljövetelét. Nem, Nadežda éppoly 
meglepő  volt, mint Matis,se vagy Picasso, akiknek képei között az ő  
vásznai is helyet kaptak. Nem a korabeli kritika megállapításait idé-
zem. Mert a fahivi:stálk az idő  tájt nem is részesültek nyugodt, tárgyila-
gos kritikában, oly meghökkentő  volt a fellépésük. Idő  kellett, hogy a 
párizsi műértő  közönség magához térjen, s a kritikai judícium megta-
lálja a megfelelő  hangot és magatartást az újak fogadásához. De hol 
volt akkor már Nadežda, •a bátor fellépés ű , férfiasan magabiztos és még-

, iás ellágyulóan gyöngéd és érzelmes ■s.zel{biai lány! Otthagyta Párizst, a 
várható 'sikereivel, elköszönt társaitól, akik valóban forradalmi fellépés-
sel .foglalták el az őket megillető  helyet a Parnasszuson, illetve a Mont-
martre művészkávéházaiban.. Nadežda Petrovi ć  hazajött a minden oldal-
ról fenyegetett kis Szerbiába, mint akinek a maga érvényesülésénél az 
a fontosabb dolga, hogy elmaradott hazáját a kultúra terén felemelje. 
Nem elégedett meg korszer ű  festőiskola szervezésévei, képz őművészeti 
kritikákat írt, nőmozgalmat kezdeményezett, s őt bizalmas diplomáciai 
szolgálatokat is vállalt abban a fenyeget ően zavaros időben. Nem tör ő-
dött vele, hogy eközben francia társainak nevét felkapta a világhír, de 
1912-ben, a Balkán-háború kitörésekor frontszolgálatra jelentkezett mint 
ápolónő , s ott is halt meg 1915-ben, amikor a fauvistákat többé már 
nem lehetett vadaknak nevezni. Itt kellett volna most Európának felfe-
deznie, ezen a kiállításon hetven évvel a halála után, s valószín űleg meg 
is állapították .róla, hogy a bátor formabontó, új formát teremt ő  mű-
vészek közé tá'rtozott, mindezt azonban már csak múlt id őben, az idő -
szerűség minden élő  és meggyőző  ereje nélkül. Pedig micsoda remek 
válogatásban mutatkozott be most a müncheni közönség el őtt Nadežda 
P:etrović , ezen az igazán reprezentatív kiállításon, amilyenben talán ott-
hon se kerültek még soha közszemlére a képei. Katarina Arnbrozi ć  vá-
logatása és bemutató szövege a maga európai igényével egy ma is kor-
szerű  és szuggesztíven ható művészt állított a müncheni közönség elé. 
És mégse volt, mint hallom, olyan sikere, amilyet megérdemelt volna. 
Ja, sie war halt urnbekannt!" — mondta a képtár el őcsarnokában egy 

őgyelgő  öreg kritikus, amikor a katalógust árusító kisasszonynál a lá-
togatottság után érdekl ődtem. Igen, ez az igazsági! Nem volt ott, amikor 
ott kellett volna lennie a Sturm und Drang idején. És hiába Resnik, 
meg a valjevói vásznak csodálatosan szabad kreációja széles és er őteljes 
ecsetkezeléssel, s az olyan remek portrékkal, mint amilyen az ismertlen 
Andjáé, meg Jaša Tamićé, a vajdasági szocialista politikusé. aki lel őtte 
a konkurens lap szerkeszt ő jét, mert feleségét női becsületébeni sértette 
meg, s ilyesmit a szocialista vezérnek is halállal kellett megtorolnia. 
Mert mintha ez is rajta lenne ezen a portrén a maga markáns és színes 
megjelenítésével, s a háború vérzivataros leveg ője is érezhető  lenne a 
két harc szünetében festett vásznakon, ideszámítva Nadežda kemény 
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profilját is az ápolónői önarcképén, vállán a vöröskeresztes táskával. De  
itt és most ismeretlen volt, ez az igazság, és a posztumusz bemutatko-
zás mindezen már mit sem változtat. Legföljebb egy egészen kis kör-
ben csodálhozhat a hozzáértő  elit, hogy ilyen is volt a Balkánon. Ilyen  
mindentekintetben határozott európai jelenség, amilyen ez a Nadežda  

Petrović  volt. Hozzátéve a megcáfolhatatlan igazságot is a kis népek  

sorsáról a nagyvilágban.  

Rónában, a Termini közelében, talán az utasokra való tekintettel  

antikváriusok sátrai állnak. Nincsenek olyan sokan, mint a bwkiniisták  

a Szajna partján, de egy-egy sátor alatt jóval több a könyv. Itt nem  

a régiség, a ritkaság a szempont kereslet és kínálat viszonyában, mint  

Párizsban, hanem az olcsó olvasnivaló olyam könyvekb ől, amelyek a  
boltok polcairól hiányoznak. Ha van világirodalmi félmúlt, hát itt van  

a negyven-ötven év el őtt kiadott, s még felvágatlan könyvek tömegében.  

Hiszen akad itt újabb kiadvány is, többségében azonban mégis a há-
ború előtti könyv vár vevőre, Thomas Manntól kezdve Virginia Woolfon  
és Du Gardon át Zilahy Lajosig. Igen, ott van felt űnő  helyen a Due Pri-
goni, magyarul a Két fogoly, húszezer líráért, ami nem pénz a mai olasz  
könyvárakhoz képest. A régi ára viszont tizenhat líra volt, tehát még  

a feketeingesek korából való, amikor úgy látszik, a korabeli magyar  

irodalom is érdeklődésre talált itt. Évszám nincsen feltüntetve a könyvön,  

hogy mikor jelent meg, azt diszkréten elhallgatták, mint a már nem  

éppen fiatal n ők a maguk korát. De abból a tényb ől kiindulva, hogy  
ugyanez a kiadó a Két fogoly olasz változatának utolsó oldalán Lion  

Feuchtwan,gert és Arthur Schnitzlert is felsorolja, arra kell következtetni,  

hogy ez az irodalmi felvonulás abban a boldog békeidőben történt, ami-
kor még nem törődtek az író vallásával. Ami ezen túl oly jólesően meg-
lep, az a magyar irodalom jelenléte ebben a nagyvilági környezetben.  

Mert itt sorakozik a szerz ők névsorában Karinthy is az Utazás a kopo-
nyám körül című  könyvével, esőt Surányi Miklós is egy regényével, ami-
ből arra kell következtetni, hogy a magyar könyv élénk érdekl ődést tu-
dott kelteni. Hiszen tudom, hogy Kosztolányi és Móricz Zsigmond, s őt  
Torm.ay Cécile regényeit is kiadták annak idején az olaszok, csak azt  

nem tudom, mi a magyarázata ennek az egykori rokonszenves érdekl ő-
désnek. Mert mai magyar könyvet hiába keresek itt a polcokon. Pe-
dig az olaszok 'feltehet ően ma sem fordítottak hátat a magyar irodalom-
nak, csak talán nem olyan arányban jelenik meg magyar könyv ma  
Itáliában, mint a két háború között, amikor egy mesterségesen kiala-
kított politikai légkör segítette' elő  a szellemi közeledést. Meglehet azon-
ban, hogy túl sötéten látom a mai magyar könyv sorsát a nyugati világ-
ban. Napokon át azzal voltam ugyanis elfoglalva, hogy az emigráns ma-
gyar irodalom helyzetét próbáltam vizsgálni. A tömérdek újságot, folyó-
iratot és könyvet figyelembe véve arra a megállapításra kellett jutnom,  

hogy ezeknek a magyar nyelvű  kiadványoknak ott kinn, a nagyvilági  
diaszpórában nincsen olvasójuk. Testes magyar kötetek látnak napvilá-
got rejtélyes anyagi források jóvoltából, s a helyzetet jól ismer ő  kinti  
emberek se titkolják, hogy ezek a kiadványok nem kellenek senkinek.  

Se politikai él, se világnézeti elkötelezettség nem segít, anert az újabb  

nemzedék már a beolvadás határán elvágta a szellemi hovatartozás köl-
dökzsinórját, megbékült a sorsával s az otthoni viszonyokkal Is. Jellem-
ző , hogy kiadványaik nyugati nyelveken se keltenek felt űnést, ha itt-ott  
valami meg is jelenik tőlük. A messze kimagasló Márai például, akinek 
fiatalon 'franciául jelentek meg regényei, nin nem jut kiadóhoz. Szóval  

agyökértelenség, ~a légüres tér az irodalomban se lehet éltet ő  erő , ha  
mégoly kombattáns készség hozta is létre. Persze ez egészen értelmetlen.  

tűnődés itt ezen a lármás téren, s a világirodalom régi olasz kiadványai  

előtt, amelyek — úgy látszik — még ma is kelend őek. A Due Prigoni  
a régi tizenhat líra helyett ma húszezer lírába kerül, tízézerrel kevesebbe,  

mint a Thibault család jóval testesebb k.ötetei.S ha az irodalmi érték  
árfolyama nem is meghatározó arány, így, egymás mellett mégis egy- 
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féle szellemi koegzisztencia bizonyítéka. S ez minden kedvez őtlen as-
pektusból nézve is jóleső  érzéssel tölti el az embert. 

A Nobel-díjas Czesxaw Milosz, mint csaknem minden évben, megint 
itt volt. Ltt volt, és persze megint nyilatkozott okosan és megnyer ően, 
egy világfi magabiztosságávál. Texiaiészetesen irodalomról és Dosztojevsz-
kijről, aki nem szerette a lengyeleket, mert mindenekel őtt orosz volt 
és rosszallotta ennek a szabadságáért küzd ő  kis népnek örök lázongá-
sát a cári birodalomban. S beszélt Goánbroviczról, a másik emigrans 
lengyelről, aki a költőket nem szerette, sf őleg ezzel hívta fel magára a 
figyelmet. A mai lengyelországi viszonyokról s az ottani írók helyzetér ől 
érthetően keveset beszélt Milosz. Utoljára 1980-ban, a válság els ő  eszten-
dejében járt otthon. Akkor kötött egyezséget a kormány a Szolidaritással. 
A sokat emlegetett gdanski emlékmű  mellett ott látta a zsoltárt, ame-
lyet ő  fordított: „Az Úr erőt ad majd az ő  népének. Az Úr a béke áldá-
sában részesíti az ő  népét." Utána ebéd volt a hajógyárban, s jóles ő  ér-
zéssel látta egy táblán a zsoltár parafrázisát: „Az Úr er őt ad majd a 
költőjének!" Az ebéden egymás mellett ült a párttitkár meg a püspök 
és a Szolidaritás vezetősége. Akkor ezek után úgy tetszett, hogy ez a 
rendszer életképes. A mai viszonyokkal kapcsolatban viszont egy para-
doxonnal felelt: ,Becsületes vélemény -  ma az, ha az ember nem mond vé-
leményt." 

Milosz látogatásával egyidőben jutott el hozzám Marek Nowakowszki 
Varsóban élő  író kis könyve ezzel a sokatmondó címmel: „Raport a 
hadiállapotról". Nem regény és nem novelláskötet. Rövid pillanatképek 
sorozata, afféle irodalmi Helyzetjelentés, amely minden jel szerint ille-
gálisan, földalatti szamizdat kiadványként látott napvilágot. Nem hi-
szem, hogy ez a Nowakowszki jelentős tehetség volna. De kit űnő  megfi-
gyelő, s könyvének témája mindenekel őtt ezt várja tőle. S ezek az egy-
másfél oldalas kis karcolatok kivétel nélkül xnegrendít őek. Pedig a szer-
ző  !tartózkodik minden felnagyítástól vagy pláne demagóg jelszavaktól. 
Hőseinek tömege is megmarad a tni és ők megkülönböztetésnél, de 
abból aztán a gyűlölet fagyos lehelete árad. H ősöket mondtam, holott 
itt személy szerint külön-kintön nem találkozunk h ősökkel. Maga a nép 
névtelen tömegei a hősök és Lengyelország a jelenlegi állapota mögött 
egész forradalmi múltjával. Nem arányai teszik itt sem a drámát, hanem 
a konfliktusok feszültsége. Az a kis történet például a gyerekkel, aki 
apja kezéből kirántja a kezét a repülőtéren és a lassan köröző  gép felé 
rohan önfeledten, szembe a katonákkal, akik lövésre kész fegyverrel 
állnak. „Ne lőjenek, nem beszámítható!" kiáltja az apa halálra re-
mülve, mire a katonák leengedik fegyverüket. Vagy: egy iskola diákjai 
sztrájkba lépnek, mert egyik tanáxm őjüket letartóztatták. Hosszú és 
részletes vizsigálat indul, amelyet egy Stahonj nev ű  őrnagy vezet. Sorra 
veszi a tanárokat és a diákokat, mégsem, sikerül a sztrájk szervez őit le-
lenleznie. Végül egy kis diák, a mutáló hangú, vékony dongájú Kor čik 
jelentkezik és magára vállal mindent. Az őrnagy megdöbben és nem 
tudja, mit tegyen, mert mégiscsak lengyel és épp ezért válik tehetet-
lenné. Ez a lengyelség h ősök és árulók között az a nyitott seb, amelyet 
nem gyógyíthat be semmi, csak..a' béké. Mi és - ők, ez az állandó konf-
rontáció helyzetképe. Nem az idegen megszállók, nem is az oroszok, 
mert ők a névtelen ellenséggel áDlbak szemben a hadiállapot bevezetése 
óta. S ebben a nyomasztó helyzetben, amikor még az is ártatlan, aki 
vállalta a bűnt és árulást, mintegy lidércnyomásként nehezedik az or-
szág népére atarthatatlanállapotnak az a felismerése, hogy nincs em-
bertelenebb rendszer annál, amely a saját népének akarja eltörni a 
gerincét és árulóvá tenni. Mondom felejthetetlen történetek sorozata 
ez a kis könyv. a művészi teremtés attributumai nélkül. Arra a leta-
gadhatatlan tényre mutatva, hogy a valóság magában hordja s készen 
mutatja meg, ami emberi és embertelen. S így az írónak nincs más 
dolga, csak az, hagy ezt a valóságot híven adja vissza. 
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Elhagytuk a bajor hegyeket, keletre már •a stájer erd ők sötétlenek, 
ahol Rosegger írta történeteit hamisítatlan tájszólásban a maga jám-
bor népéről. Tirolban vagyunk, a kufsteini vár alatt, ahol Kazinczy, 
Batsányi és Verseghy raboskodott, s lest but not leas:t Rózsa Sándor 
végig vasban. Az idegenvezető  a betyárról mesél fantasztikus története-
ket, amelyeknek a fele sem igaz, s persze az írókról nem tud semmit. 
Ezen a vidéken, és talán távolabb is, barbár pusztai népnek nézték 
mindig a magyart száguldó aménéseivel és a betyárokkal, akik rettegés-
ben tartották az utasembert. A Brennerahágó felé közeledünk, már 
kétnyelvű  táblákon jelentik meg Bosen, illetve Bolzano neve, mintha az 
osztrákok végre belenyugodtaik volnatartományuk elvesztésébe, úgy-
hogy csak néha rendeznek lármás tüntetéseket a revizionisták, s akkor 
barátsagos jegyzékváltások igyekszenek lecsillapítani a kedélyeket. Bol-
zanóról Márai regénye jut eszembe Casanovával, akinek az irodalom-
ról is megvolt a határozott véleménye, s ez a regénynek olyan részlete, 
amely sokkal inkább magára Máraira jellemz ő , mint a halhatatlan ka-
landorra. De a szépség iránti fogékonyság és a csendes magába zár-
kózása az embernek itt mintha mégse csupán fikció lenne és lite-
rátori extravagancia. Egy 'darabig mintha még mindig elébünk jönne 
sötéten csillámló vizével az Inn, mert még meztelen térd ű, bórnadrá-
gos, makacstiroliakat látunk zergeszakállas kalapban, pedig smár 
olasz területen járunk is az égbe nyúló hegyeket egyre több völgy sza-
kítja meg szelíd kaszálóikkal s mélán legelész ő  tehenekkel, amitől egy-
szerre édesen feminin lesz a táj csengőbongó szonettek andalító mu-
zsikájával. De hát a szonett mindig is az olaszoké volt, az egész Itáliát 
bebarangoló Petrarcától kezdve Michelangelóig, aki mikor letette a vé-
sőt és a kalapácsot, mert a remekmű  ott állt kőbe faragva, szavakban 
fejezte ki, ami még teremtő  képzeletében megmaradt, ,,,Miért olvas-
nám Aleiksa Šlanti ćot — mondta hetykén Crnjanski. — Ha szonettet 
akarok olvasni, Michelangelóhoz fordulok." Kazinczy mintha még nem 
vett volna tudomást a költ ő  Michelangelóról, Petrarca azonban annál 
jobban megbabonáza. Mint az irodalmi élet felel ős szervezője, baráta-
inak is ezt a műfajtajánlja választékos leveleiben Széphalamból: a 
szonettet, a forma kecses és mégis szigorúan összetartott veretével, s 
a •toscanaihoz ett ől oly hasonló lesz Tokaj vidéke, amikor azt írja 
maga is szonettben lelkendezve: 

E szép vidék l őn kedves birtokom: 
Egy új Tibult itt megdics őjtett engem, 
S én ő tet és hölgyét örökre zengem. 

Meg kellett várni, hogy a reneszánsz messze kimagasló alakjainak, 
Michelangelónak a versei a német Frey közvetítésével végre eljussanak a 
magyar olvasóhoz is, erre azonban már csak a XX. század elején került 
sor. Fordításban is éléaiken bizonyítva, mennyire egy és elválaszhatat-
lan volt a költő  és a szobrász egyénisége. Mert az utóbbi mintha meg-
ittasult volna kőbe faragott alkotásának szépségét ől, ebben az ihletben 
írta legszebb szonettjét, a Medici kápolnában elhelyezett allegorikusan 
élővé lett sötétségröl, Az éjrő l, amelyet Sárközi György fordított: 

Ó, édes éj, szelíd, habár sötét vagy, 
a fáradságunk benned véget ér, 
Jól lát s ítél, ki téged áld s dicsér, 
ki megvilágosulva tisztel, ért csak. 

Magyar és világirodalom közötti messzeségre világít ez a késés, míg 
a közbeeső  századok egy magyar reneszánsznak az őrzői voltak. S Má-
tyás udvarában mégsem volt senki, aki ezt a távolságot a költészetben is 
megrövidítette volna. Ami meg azután következett, az a reneszánsz 
hanyatlása volt és a költésžet dekadenciája Itáliában. Leopardival pedig 
megjelent a világfájdalom költészete, ami inkább korjelenség volt, mint 
sajátos olasz reveláció, úgyhogy Goethe talám, azért nem nézett vissza 
Itália fenykorára Petrarcával és Michelangelóval, mert el őítélete erő-
sebb volt, mint az érdeklődése. 
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ALKOTÓM ŰHELY  

THOMKA BEÁTA 

A MEGÉRTÉS ÉS A HIT „HERMENEUTIKUS KÖRE" 
AZ ESSZÉÍRÓ BALASSA PÉTERRŐL 

Dialógus. A műértelmezés alaphelyzete jellegzetesen dialogikus helyzet: 
műnek és befogadójának találkozása, párbeszéd létesülése egy érték-
és értedeansugalmakat tartalmazó „tárgy" és a „tárgy" által megszólí-

.tott személy között. A folyamat nem egyirányú: araaga a m ű  is megszó-
lított, hallgatásából kimozdított, párbeszédbe vont fél. A megszólítás el ő-
feltétele nem csupán a •mííalikotásegyéniség és egyediség elismerése, ha-
nem a művel való érintkezésnek mint Találkozásnak, Martin Buber sza-
vával Én—Te viszonynak az átélése, melybe az Én és a Te nem kész és 
befejezett lényekként lépnek be, hanem maguk is ebb ől a találkozásból 
következnek. Ebben a közelítésben a mű  és befogadása kapcsolatát köl-
csönösség jellemzi és „univerzális közvetlenség" járja át. 

Találkozás. A műelemző  gyakorlatnak ilyen formában körülírható, 
meglehetősen ritka s ennélfogva mély hatást kiváltó megnyilvánulásai 
közé tartozik Baliassa Péter műelemző  tevékenysége. 1982-ben megjelent, 
A színeváltozás című  esszé- és tanulmánykötete írásaiból, valamint Ész-
járások és formák című  1985-ös kritika- és elemzéskötetéb ől harmoni-
kusan és következetesen cseng ki Erlösung dem Erlöser című  Wagner-
esszéjében megfogalmazott törekvése: „csak a m űről szólván kíván be-
szélni, arról a rejtélyes és csupán töredékesen kifejezhet ő  pillanatról, 
amelyben mű  és befogadója találkoznak, azaz megelevenednek, kinyílnak 
egymás előtt." „Csak a mű" a tárgya írásainak, de ahogyan a m űről 
beszél, abban a kezdeti, megr őrzött és a reflektáló értelmezés szenitjére 
emelt intuitív viszonyulás nyomai is jelen vannak. Esszéit, szövegértel-
mezési „ajánlatait" olvasva óhatatlanul a nietzschei ki az tehát, aki in-
terpretál kérdés merül fel bennünk: maga az interpretáció mint szenve-
dély, hangzott a válasz. Az, hogy Balassa írásainál a figyelem nagymér-
tékben rá, magára terel ődik, semmiképpen sem a szenvedély kinyilatkoz-
tatásszerű  kifejeződéséből következik. Ellenkezőleg, hisz tárgya, a mű-
alkotás nem tárgy számára, hanem partner, melynek megszólaltatásával 
a műalkotást teremtő  személy hangját kívánja meghallani s a mű  indi-
vidualitását megragadni, miközben olyan fokú tártságot és megértési 
készséget tanúsít, hogy a művel egyidőben önmagát mint megértésre tö-
rekvőt is megértetté kívánja tenni. A mű  világa iránti fogékonyságát, 
műre vetülő  pillantásának kíváncsiságát észrevételemül mintha az esszé-
olvasó is magáénak tudná attól a pillanattól fogva. amint belép a m űvek 
és olvasatuk „hemneneutikus körébe", amely Balassánál nem más, mint 
„a műelemzésből műbe átfordulás". Azt az ősi hagyományra visszatekint ő  
s lényegében mégis oly friss és mai tevékenységformát, ami a szövegin-
terpretáció, nem a maga hétköznapiságában „gyakorolja", hanem az el-
hivatottságérzet komolyságával, nem mai és nem profán tartásával. E 
tartás ad formát szövegeinek: esszéformáját alkatának és magatartásának 
állandósult vonásai alakítják. Ilyen tartós jegye írásainak az a nemes 
pátosz, mely a művekkel kialakított dialógusviszonyát meghatározza, az 
az archai!kum exegétáira emlékeztető  alázat és hit, mellyel az Írás fölé 
hajoltak, az az áhítat, már-már misztikusnak érzett élmény, melyet a 
Mű  megérintése vált ki nála. 
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Kimerítő  s a magyar értekező  próza viszonylatában kiemelkedő  fon-
tosságú Flaubert-elemzésében (A regény átváltozása és az Érzelmek isko-
lája) olvassuk: „»a befogadás fordulópontja« nem más, mint az esztétikai 
elsajátítás elkerülhetetlen, szükségszer ű  »intuíciós« pontja, revelációs pil-
lanarta, 

 
valamiféle epifánia: megvilágosodás, amikor a hétköznapi befo-

gadó számára »hirtelen összeáll a imű«, ettől fogva minden a dinamikus 
integráció jegyében áll. Mármost az elemző  befogadás folyamata éppen 
ebben a revelációs pillanatban kezdődik. Úgy vélem, az intuíció hangsú-
lyozása egyáltalán nem a befogadói folyamat elködösítése, csupán a meg-
értés kulcsának, az úgynevezett ugrópontnak a m űalkotáson belüli aneg-
tall}álását jelöli. Az elemzőnek — egy hosszú, »disszaciáló« és hétköznapi 
olvasat után — meg kell találnia azt a pontot, ahonnan racionalizálható, 
nyelvileg is megfogalmazható a mű  értelme. Ez az ugrópont például a 
regény műfaja esetében teljesen. megformált m űalkotáselem, de egyút-
tal a tényleges vagy feltételezett befogadás felé feszül ő  intenció közvetí-
tője, ahol a relatíve zárt m űalkotás relatíve felnyílik, azaz »társalogni« 
kezd olvasójával." A „revelációs pillanat" sejtésnek, megérzésnek és 
megértésnek olyan pontja, melynek perspektíváját e m űelemzések és 
esszék intenzív formában állandósítják: az intelligere és az expZicare 
egymásrautaltságát e szövegekben folyamatosan besugározza a rátalálás 
eredendő  öröme. 

„Ahogy van nézes, mely egyben látás is, van olvasás, mely megértés, 
vagyis belül-olvasás (irlltelligere). Csak a belül-olvasók el őtt nyilvánul 
meg a Don Quijote" — s a gondolatot kitágítva, végs ő  fokon a minden-
kori műalkotás — „mélységes értelme." Ortega belül-olvasás metaforája 
Balassa szótárában az aktiv megértésnek felel meg. E készséggel közelít 
a modern regénytranszformációk, a Flaubert-problematika, a mai magyar 
próza, a zene és a színház jelenségeihez. Érdekl ődési irányainak változa-
tossága csupán külső  megjelenése azon szokatlan nyitottságnak, melyet 
nem a figyelem által befogott területek kiterjedése jellemez els ősorban. 
A más nyelv, más érzésvilág és gondolkodás iránti érzékenység az az 
adottság, mely lehetővé teszi B.alassa Péter belül-olvasó esszéírásának ki-
teljesedését. A művészi fogékonyság, a befogadásra beállítottság és az 
élményképesség azonban a gadameri nézet értelmében sem elegend ő  a 
lényegi dialógus, a kör kibontásához. A nyitottságot és elfogadási készsé-
get a gondolkodó-értelmező, a dialógust kezdeményező  mindenekelőtt 
önmagávalszemben kell érvényesítse, hisz a revelációt alászállás el őz 
meg, s a megmerülés, befelé irányuló mozgás színhelye sosem csak a 
mű  tere, hanem önmagunk legbensőbb, legintimebb tája is. A befogadás 
aktusa mindig az önelfogadás gesztusát is jelenti, a megértés pedig ezen 
a fordulóponton válik reprodukcióból kreációvá. 

Ars interpretandi. Balassa Péter műfajának közelebbi megjelölésére 
egy általa használt fogalom kínálkozik megfelelőnek: esszépróza. Az ere-
detileg nem alkotó karakterűnek, „másodlagos irodalomnak" tartott ér-
tekező  formáknak a közelítését egy művészileg artikulált írásmódhoz 
azáltal érte el, hogy — a fogalmi' tisztaságot meg őrizve — átpoétizálta 
az értekező  nyelvet, hajlékonnyá és szenzuálissá tette annak kifejezés-
készletét. A szókincs és nyelvi instrumentárium esztétikai és zenei, vallási 
és bölcseleti kategóriákkal, ortográfiai és etimológiai fantáziával, meta-
forákkal és szimbólumokkal bővült, melyet a lélek érzékiségét nem lep-
lező  személyesség tesz autentikus hangvétel űvé. A hanghordozás emelke-
dettsége és közvetlensége egyidej ű  és nem ellentétes minősége e nyelv-
nek. Balassa esszéprózájának nyelvi formája — a képeknek, hasonlatok-
nak, asszociációknak, fogalmi közléseknek már-már zenei vezetése, az 
érzéki élmények és reflektív kontrapunktjaik játéka — a kimondás és 
közlés milyenségének kérdésköréből átvezet az esszéíró helyzetének prob-
lémájához. Szövegei ugyanis az értekez ő-elemző  személy státusának ra-
dikális átértékelései.. A műnek mint Másiknak a megértését és megisme-
rését célzó törekvés ön- és létismereti kérdés is -  Balassa Péternél. Nyelve 
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azért közelíthette meg egy érzéki poétika köreit, mert általa értelmi és 
érzelmi teljességét felajánlva kíván a műalkotás értelmi és érzelmi tota-
litásával dialogizákii, egész életgyakorlatával kíván e totalitásban részt 
venni, Ez pedig nem a kifejezés kérdése, hanem a szemléleté, illetve 
annyiban stíluskérdés, amennyiben a stílus — Balassa gondolatf űzését 
követve — „az. ,anyaghoz, a világhoz való viszony legáltalánosabb megje-
lenése, a .formának mint világszemléletnek a közvetlen „megszólalása". 
Írásainak egyik dönt ő  folyamata Paul Ricoeurt idézve így írható le: „a 
szöveg interpretációját a szubjektum öninterpretációja zárja le, mely 
mostantól fogva önmagát jobban, másként érti vagy éppen kezdi érteni." 
O amaga, pedagógusi ethosszal, a hermeneuein eredeti jelentésének meg-
felelően az átadás, a tolmácsolás szolgálatába állítja megért ő/értelmező  
tevékenységét. A közvetítés — egzisztenciális gesztus. 

Elemz ő  esztétika.. Közvetítő  alapm:agatartásának intencióira vetnek 
fényt fogalmai, az aktív megértés, az elemz ő  befogadás is, melyek a 
megértő  értelmezés (Gadamer), a naiv és az érett megértés (Ricoeur) 
hermeneutikai kategóriáihoz hasonlóan árnyalják a műtől az olvasatig 
ívelő  pályát. A tudományosság igényével fellép ő  újabb pozitivista elmé-
leti irányzatokban mélyen kételkedik, hitelt adva s egyben ellenpéldát
szolgáltatva A szöveg gyönyörét író Barthes szavainak: „Nous serions 
scienti'fique par manque de subtilité." Tiinlődőelmélkedó gondolkodási 
gyakorlatában nem az objektív megértést, hanem az egzisztenciálisat, 
metodológiájában nem a szcienti+kus jellegű  egzakt módszert, hanem az 
elemz ő  esztétikát követi. Az esztétikát visszavezeti archaikus szemantiká-
jához, az érzékelés tudománya jelentéséhez s ugyanajkkor par excellence 
kritikai tudománynak tekinti: az elidegenedés társadalma esztétikai kri-
tikájának. Nem a felülnézet, hanem a ,közelnézet perspektívája az övé, 
ami esztétikai szemlélődésének módszerét is meghatározza. Rendkívül 
erős műre összpontosítás; tüzetes struktúravizsgálat, melynek célja a 
szöveg jelentésintencióinak él őhívása; hatáselemzés; a forma kérdésköre, 
melyben a formálás folyamatát az anyag kijelölésének gesztusától a 
farmásiak mint világnézeti kategóriának a kibontásáig kíséri. Az Érzel-
mek iskolája részletes elemzését a formalista poétika elbes.zéléselméleti 
fogalmaira alapozza azon meggy őződése alapján, hogy a m ű  szellemi 
egysége olyan fogalmak által rekonstruálható, melyek — mint a fabula 
és a szüzsé — nem csak tartalmiak és nem csak formaiak. Különös mó-
don azonban mintha e nagy tanuymányban sem kívülr ől borítaná rá a 
műre az elemzés fogalmi hálóját, hanem abból vonná el. Esszészer ű  pró-
zae'lemzéseiben, Mészöly, Ottlik ;  Esterházy, Nádas regényeinek vizsgála-
tánál még erősebb az érzés, hogy elemzett és elemz ő  nyelv szorosan 
egymásba illesztettek: mindaz, amit az elemz ő  nyelv a művekről közöl, 
a legközvetlenebb módon hermeneutikai reflexió. Nem elvont teoretizá-
lás és absztrakció, hanem a műtől f,iggetlenítihető  esztétika tagadásából 
kiinduló elmélkedő. gondolkodás. 

Balassa Péternek kitűnő  hallása van a történelem beszédének az 
,egyes műből kiszűrődő  hangjaihoz. Érzékenysége ezen vonásáról maguk 
a ,szövegelemzések tanúskodnak, s magyarázata nem merül ki abban a 
bírálóan elfogadómagatartásban, melyet a történetfilozófia lukácsi rend-
szerével szemben kialakít. Érdekl ődésének homlokterében regények áll-
nak, az a műfaj, mely — (mint Broch mondja — az emberi élet totalitá-
sáival szembesül, tehát minden más formánál er őteljesebben kell számot 
vessen a történetben álló emberi létezéssel. Más vonatkozásban, maga 
az esztétikai tapasztalat és az interpretáció is a történetiség kategóriája 
által meghatározott, hisz minden interpretáció egy végtelen s Minden-
koron történeti determinánsoktól függ ő  szövegértelsnezó folyamatba való 
belépés. „Az esztétikai észlelés nem id őtlenérvényű  univerzális kód, ha-
nem mint minden esztétikai tapasztalat, szorosan összefonódik a történeti 
tapasztalattal." .(Jauss) A fiatal Lukácstól ösztönzéseket nyer ő  Balassa 
Péter — még ha esztétikai kultúrájával radikális ellenpontozója is a 
későbbi Lukácsnak s a dogmákra alapozó esztétikának — szemléletének 
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történeti 'szenzibilitása, mely •a hermeneutika újabb áramához közelíti, 
az említett tapasztalatokból eredeztethet ő . 

A semmiképpen sem csak technikai, bár technikai-módszertani ne-
hézségként felmerülő  kérdések egyikét az képezte Balassa elemz ő  eszté-
tikai gyakorlatában, hogy a marxista esztétika a legnyersebb formában 
sem kínált fel operatív kategóriákat és elemzésmódszertani elveket az 
interpretáció számára. Vagy ha igen, azok nem mutatkoznak megfelel ő -
nek a művek történetiséget nem tagadó, de csak történetfilozófiai meg-
határozottságukból való leevezethet őségüket elutasító koncepció számára. 
Azok a metodológiák viszont, melyek nyelvészeti alapozású m űelemzés-
modelleket és .  egzaikt készletet dolgoztak ki, megrekedtek az analízis és 
a 'struktúraleírás alacsonyabb rend ű  szintjeinél Is ily módon a műalkotás 
szellemi összetettségével ,számoló és a műalkotás immanens poétikai rend-
szerét föltételez ő  interpretációt és esztétikai értékelést nem elégítik ki. 
A _modern irodalomelméletb ől ;a formalista poétika örökségét építi be 
'műelemzéseibe s a két egymást kizáró hagyomány, a történetfilozófia 
rés a formalista poétika termékeny összekapcsolásának alapján lép el őre 
a regénynek mint nem csak konstrukciónak és nem csak történetfilozó-
fiailag meghatározott tárgynak az örökölt diohotómiákat meghazudtoló 
megértő  értelmezése felé: „A mű  problémái egyúttal »a világ« problé-
mái, melyek azonban nem a való világ, halnem a forma jeleiként jelen-
nek meg. »A világ« itt nem más, mint az a farmált egység, amit a m ű  
magában foglal, nem több és nem kevesebb. Kitekintés és hasonlítás csak 
ezen belül lehetséges." S még egy gondolat, amely visszafordíthatja 
szemlélődésemet a jegyzet elején érintett kérdésekhez: „A szöveg létre-
jötte mint formakérdés tehát egyben személyiségkérdés: önismeret dolga. 
Viszonyom a nyelvhez: helyem a világban." 

Hanyatlástörténet, írja Balassa Péter az Érzelmek iskolájáról. E 
szót kell kölcsönvennem, ha a magyar esszéírás utóbbi négy évtizedes 
folyamatára irányul a figyelem. A századel ő  s a két háború közötti id ő-
szak termékeny, európai mércével mérhet ő  esszéírása óta a műfaj vissza-
húzódott. Balassa Péter azáltal, hagy m űfajának megválasztásában az 
alkatára és gondolkodására oly jellemz ő  megtartó és megújító hajlamot 
engedte kifejeződni, a magyar esszéhagyomány legnemesebb vonulatának 
folytatójává és a forma mai lehet őségeinek termékeny továbbgondoló-
jává lett. Esszé nincs elmélyülés nélkül, nincs új érzékenység, nélkül. 
Általuk ,Születhet csak meg a kritikának, az esszének mint a megélés 
mesterségének a gondolata. A 68 körül fellépő  új magyar értelmiségnél 
— szerencsés módon — olyan irányai tisztultak le a szellemi és esztéti-
kai észlelrésnek, ízlésnek, szenzibilitásnak, melyek nem csak magyarországi 
viszonylatban mutatkoznak alkalmasnak egy mai esztétikai kultúra kia-
lakítására. E korosztály tagja Balassa Péter, aki gyakorló kritikusként 
a megújuló magyar próza érzékeny és értéktudatosító útitársa, esszéista-
ként pedig a veszélyes módon elérzéketlienedő  kor szorításából kilép ő  és 
kiveszőbén levő  értékekre apelláló alkotó. Nem kis megelégedést jelent 
az az észrevétel, hogy érdekl ődésnek, fogékonyságnak egymáshoz igen 
közelálló megnyilvánulásai figyelhetők meg a mai magyar és a mai ju-
goszláv kritika- és esszéirodalomban. A hatvanas évek végén induló kri-
tikusgeneráció az alapélmények és az affinitás közelsége nyomán a kul-
túra bezáruló fogalmát annak megnyitó/közelít ő  fogalmával cserélte fel. 
Bálassa művészetkoncepciója szervesen illeszkedik bele ebbe a kon-
textusba. A 'művészettel való foglalkozásnak mint személyes viszonynak 
az eszméje abba az egyes kultúrákba be nem zárható szellemi igénynek 
a kifejeződése, mely a művészi érzékenység integritásának ügyében éppen 
az elmúlt másfél évtizedben vált mind tisztábban hallhatóvá. E nélkül 
egy érzékenységet Illető  hanyatlástörténet tanúja és részese lett volna e 
nemzedék, Balassa Péter pedig meg nem értett hirdet ője a művészet 
dialogikus voltának, a megértésre orientált hitnek és az aisztheszisz 
mindenkori relevanciájának. 
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KLEMM JÓZSEF 

PULA 1986 
A 33. JUGOSZLÁV JÁTEKFILMSZEM:LE MARGÓJÁRA 

Ha egy fesztivált harmincharmadszor rendeznek meg, nyugodtan elmond-
hatjuk róla, hogy 'hagyománya van. Mi, rendszeres „hagyományápolók" 
azonban nemegyszer azzal a titkos kívánsággal érkezeink a szemle szín-
helyére, hogy történjen valami formabontó, ami kizökkenti a rendezvényt 
a hagyományosság unalmából. Nos, az idén, úgy látszik, mindenki arra 
törekedett, hogy valami újítást vigyen a jugoszláv játékfilmfesztivál 
pontosan meghatározott napirendjébe. Legel őször a pulai idegenforgalmi 
és üdültetési munkaszervezetek rukkoltak el ő  szerény ötletükkel: úgy vél-
ték, hogy a hazai turizmus érdekében meg kell változtam a fesztivál 
megtartásának időpontját, mert a szemle jelenleg az idegenforgalmi csúcs-
idénybe esik, s a ,több száz résztvev ő  elszállásolása állítólag a devizabe-
vétel kárára megy. Ezért azt javasolták, hogy a rendezvényt a jöv őben 
július elején vagy augusztus végén tartsák meg. A „szakért őknek" per-
sze arról nem volt .tudomásuk,  hogy az említett id őpontokban néhány 
nagynevű  nemzetközi fesztivált szoktak megtartani (például a velencei 
Mostrát) s ez jócskán csökkentené a pulai szemle iránt megnyilvánuló 
külföldi érdeklődést. Azt is nyilván elfelejtették, hogy a környék idegen-
forgalmának fellendítéséhez a fesztivál is igencsak hozzájárult. Végül a 
kissé türelmetlen 'vendéglátók és a szervez ők áthidaló megoldást fogad-
tak el: néhány nappal előbbre hozták a szemlét, s így egy-két vendég-
napot megtakarítottak a pulai idegenforgalomnak. 

Kisebbfajta meglepetés volt az is, hogy az idei szemlén nem mu-
tatták be a teljes egyéves filmtermést. A szerbiai forgalmazók ugyanis 

nyilván a bemutatott filmek számával arányos költségvállalás miatt 
nem hoztak el a szemlére néhány „közönségfilmet", például a Žika 

dinasztiája című  förmedvényt, amely fesztiváli sikerre aligha számítha-
tott. Személy szerint támogatom az ilyen meglepetéseket, s ő t azt is 
helyeselném, ha a jövőben a szerbiai filmgyárt ők még inkább megvá-
logatnák, hogy mely alkotásokat nevezik be a fesztiválra. A köztársa-
ságban készült filmek alacsony művészi színvonalát bizonyítja az a tény 
is, hogy a szemlén bemutatott tizenegy szerbiai film közül a válogató-
bizottság csupán négyet talált a versenym űsorhoz méltónak. S ha már 
a számadatoknál tartunk, íme még egy kis statisztika. A 33. jugoszláv 
filmszemlére összsen 28 alkotást jelentettek be a hazai stúdiók. A ha-
romtagú zsűri, Boro Draškavić, Aleksandar Petrovi ć  és Ljubisa Georgi-
jevszki ebből tizenötöt jelölt a versenym űsorba. A legtöbb sikere a hor-
vát filmeknek volt, hisz a benevezett 'hat alkotás közül öt bekerült a 
legjobbak közé. Szerbiából négy, Szlovéniából három, Macedóniából, Crna 
Gorából és Bosznia-Hercegovinából egy-egy m ű  versenyzett az Arany 
Arénákért. A fesztiválra jelölt vajdasági és kosovói filmnek ezúttal nem 
sikerült bejutnia a szűkebb keretbe. 

A harmadik meglepetés az volt, hogy az idei fesztivál kétszer kez-
dődött meg. Hivatalosan ugyanis a július 17-én, pénteken megtartott 
kerekasztal-beszélgetéssel nyitott, a valódi fesztivál, az arénai filmpa-
rádé azonban egy nappal később, pénteken kezdődött. Nem .volt egyéb-
ként téves az az elgondolás, hogy a hazai film hagyományos ünnepét a 
filmkritikáról, publicisztikáról és filmelméletr ől szóló beszélgetéssel ve-
zessék be. A jugoszláv filmkritikusok, újságírók és esztéták eszunecše-
réjén ugyanis többször is elhangzott az a gyakran szem el ől tévesztett 
igazság, hogy a film, akárcsak a többi m űvészet, csak akkor fejl ődhet, 
ha tudományosan megalapozott elmélettel, őszinte és jóindulatú kritiká- 
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val, valamint gyors, pontos és állandó tájékoztatással istápolják ezt 
fejlődést, egyengetik útját. 

Mivel beszámolómban most jutottam el addig a pontig, amikor 
illene rátérnem a fesztiváli filmek ismertetésére, engedtessék meg ne-
kem is egy kis ,;formabontás": az értékrendi felsorolás helyett ugyanis 
a naplóformát ajánlom, azaz a bemutatás sorendjében szólok egy-két 
szót a versenyműsorban látott alkotásokról. 

Július 18., péntek: Állítólag bevált fesztiváli szokás jó filmmel kez-
deni a szemlét, hogy a nézők első  benyomása kedvező  legyen. S való-
színűleg ezt a kezdeti hangulatkeltést szolgálja a pulai játékfilmfeszti-
vál első  napján rendszeresen megrendezett t űzijáték is. Nos, a hazai 
film 33. találkozójának első  napja (akárcsak az el őkészületek) ebb ől a 
szempontból is formabontó volt. Nem tagadható, hogy — hála a szerve-
zők nem kis anyagi erőfeszítésének — ezúttal is színpompás t űzijáté-
kot láthattak az arénán kívül rekedtek, a megnyitó ünnepségre benn 
összeseregletteknek azonban neon sok örömük telhetett az egészben, 
mert a színes rakéták számukra láthatalan helyen, valahol az ókori 
impozáns létesítmény falai mögött villogtak. De ki bánja! — mondhat-
nánk, hisz egy fesztiválon mégsem a t űzijáték a lefontosabb. Igen ám, 
de az est folytatása is, sajnos, a kezdethez hasonló volt. 

Nikola Stojanović  Aranyalma című  művet az idén benevezték a 
cannes-i szemlére, de nem sikerült bejutnia az ismert fesztivál egyik 
műsorába sem. Az esti vetítéséb ől az is kiderült, hogy miért. Az 1940.ies 
évek végén Hercegovinából Vajdaságba érkez ő  betelepülők életéről, vi-
szontagságairól, a sorsukat alakító történelmi eseményekr ől, a beszol-
gáltatásról, a Tájékoztató Iroda határozataival való szembeszegülésr ől 
a szerző  egy család sorsán át akart hiteles képet festeni. Állítólag igen 
sók önéletrajzi vonatkozása is van a m űnek, s részben talán ezzel is 
magyarázható, hogy Stojanovi, ć, aki saját forgatókönyve alapján készí-
tette a filmet, túl elfogult volt a szöveg iránt. Három korosztály, egyéni 
tragédiák, sorsdönt ő  társadalmi események — mindennek helyet akart 
szorítani a filmében, s így minderr ől csak egy-két szót ejthetett. Ahelyett, 
hogy a cselekményt egyszer űsítette volna, az egyes jeleneteket rövi-
dítette le, helyesebben csonkította meg, olyannyira, hogy az egyébként 
érdekes eseménysor teljesen elveszítette hitelességét. Ez a rendez ői kap-
kodás nem csak az eseményvezetésben volt érezhet ő, hanem a vágásban 
is, így a pulai fesztivál nyitófilmje, az Aranyalma egy darabokkal túlzsú-
folt, de iképpe összeállni mégsem tudó mozaikra hasonlított. 

Érdekes módon éppily „tördelt" volt az est másódik filmje, Vladi-
mir Fuligosi Isztriai módon című  alkotása is, azzal a különbséggel, hogy ez 
utóbbit :a szerz ők tudatosan anekdotafüzérként építették fel. Az Isztriá-
ban élő  különböző  nemzetiségek, a korok és tájak képvisel ői egymáshoz 
való alkalmazkodásának furcsa és mulattató eseményei, amelyek a si-
keresebb részekben .szatirikus társadalomrajzzá szélesedtek, az itteni kö-
zönség számára valószín űleg többet ismondtak (az események ugyanis 
az Aréna körül zajlanak), a kívülálló számára azonban csupán táj jelleg-
zetességként szemlélhet ő , időnként megmosolyogható isztriai különleges-
ségek maradtak. 

Július 19., szombat: Aggódva kémlelték az eget a fesztivál résztve-
vői', szervezői, közönsége. Valóban ritkán történt meg, hogy a szemle 
idején ennyire változékony legyen az időjárás, mint az idén, hisz erede-
tileg ,is azért választották július végét aszemle id őpontjául, mert a sok-
éves kimutatás szerint ebben az id őben esiik Pula környékén a legke-
vesebb eső. Ezúttal azonban mintha az id ő  is társulni akart volna az 
újító törekvésekhez. 

A fesztiváli barométer azonban kevésbé volt ingadozó, mint a lég-
nyomásmérő . Igaz, nem ' kevésbé kedvezőtlen, hisz a minőségi mérce 
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elég átlagos szinten állapodott meg. Az els ő  napon látottakhoz viszo-
nyítva némileg javult ugyan a benyomás, de a várva várt csúcsoknak 
se híre, se hamva. 

Anton Tomašić  Kárókatona című  filmjével mutatkozott be a pulai 
és a jugoszláv közönségnek. M űvének főhőse egy középkorú tengerész, 
aki elveszti a talajt lába alól, érzelmi válságba jut, ivásinaik adja a fejét, 
s a kiutat ha egyáltalán annak lehet nevezni — az öngyilkosságban 
keresi, találja meg. Tomasič  jellemei kísértetiesen emlékeztetnek John 
Cassavetes .filmjeinek kiégett, a szeretet nélküli világban helyüket nem 
találó s az érzéseket szenvedélyeikkel pótolni akaró h őseire. A társadal-
mi háttér is hasonló, mint az amerikai rendez őnél: a széthulló család 
s a mindinkább elidegenedő  makraközösség. A elsőfilmes szlovén ren-
dező  érdekes utat választott, ebben a filmjében azonban még nem tudta 
valószerűvé formálni a vizsgált világot, így az alkotás a néz őt hidegen 
hagyja, s még a mű  értelmét is nehezen tudja kihámozni. 

A fesztivál első  szolid filmje az est másik alkotása, Jovan A ćin Bál 
a vizen című  műve volt. Nem mondunk újat, ha azt állítjuk, hogy ismét 
divat a nosztalgia, a visszasírt aranykor pedig az ötvenes évek. A ćin is 
ennek a kornak, illetve nemzedéknelk állít emléket. Négy belgrádi tizen-
éves Glenn Miller zenéjéért, a Csak egy nyáron át táncolt meg a Bál a 
vizen című  filmért lelkesedik, és az Esther Williamsról elnevezett közös 
barátnőjükbe, evezőscsapatuk kormányosába szerelmes. A nosztalgikus 
történet hátterében inkább csak jelzésekként felsejlenek a kor jelleg-
zetességei, a nyugati divat térhódítása, a nejlonharisnyával és strep,to-
mycinnel való üzérkedés is. Noha A ćin műve legalább egy tucat hasonló 
alkotással rokonítható ,(a hazai példák közül említsük csak az Emlék-
szel-e Dolly Bellre?, vagy a Mi lett veled, Hübelebalázs? című  filmet), 
nem mondhatjuk, hogy utánzásról vagy utánérzésről van szó. A Bál a 
vizen az említetteknél talán kevesebbre tör ő, de épp ezért szándékát, az 
igényes szórakoztatást teljes egészében megvalósító alkotás. Nem csoda, 
hogy a közönségzsűri 4-es osztályzatával két nap után ez a film vezetett 
az Aranykapuért és a Jelen díjért folyó versenyben. 

Július 20., vasárnap: Csodák csodája! — mondhattuk Živko Nikoli ć  
tavalyifilmjének címére utalva a pulai szemle harmadik napja után. 
Álmélkodásunkat, igaz, nem valamely bemutatott m ű  váltotta ki, hanem 
az arénai közönség szokatlanul hozzáért ő  és tárgyilagos ítélete. Ritkán 
esik meg ugyanis, hogy a kritikusok és a néz ők véleménye annyira egyez-
zen, mint az idei fesztiválom. A jugoszláv .játékfilmszemle kezdetén vi-
szont teljes összhang uralkodott közöttük, sőt — mondjam-e még eav-
szer, hogy csodák csodája?! — az is megtörtént, hogy ,Milan Jeli ć  Válás 
meghatározott időre című  fércműve, a sorozatgyártásban készült néz ő-
meg bevételvadászó film a közönségzs űri listáján is az utolsó helyre 
került. 

Živko Nikolićot, persze, nem csak tavalyi filmje kapcsán kell em-
lítenünk, hanem a szemle harmadik napján bemutatott újabb alkotása 
miatt is. A Crna Gora-i rendező  művét, A gyarlóság szépsége című  fil-
met, a fesztivál előtt a vajdasági közönség is láthatta már, tehát egyike 
volt azoknak a ritka műveknek, amelyeknek nem a szemlén volt az ős-
bemutatójuk. Konfliktusa a hagyomány és a 'környezet botránkozását 
kiváltó Új vagy még pontosabban a patriarchális szemlélet és a felsza-
badult világnézet meg erkölcs szembeállításából adódik. A történet h ős-
nője olyan környezetb ől kerül a testüket és érzéseiket nyíltan felfed ő  
naturisták közé, ahol a szeretetet kimutatni legalább akkora szégyen, 
mint mezítelenre vetkőzni. A két erkölcsi szemlélet határmezsgyéjét 
naponta átlépő  nőben ez végül tudathasadáshoz vezet, a gyarlósághoz 
való vonzalma miatt önként vállalná a szigorú hagyományok által el őírt 
halált, de váratlan fordulattal a hóhér szerepére ítélt férjura gyilkosság 
helyett öngyilkossággal menekül a számára szégyenletes sorstól. 
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Nikolić  filmje időnként valódi remekművet sejtet, főleg azokban 
a részekben, amikor a történetet enyhe iróniával f űszerezi, illetve a 
naturista paradicsom idillikus képsoraiban. Sajnos a szerz ő  a jelleme-
ket és az eseményeket nem egyszer széls őségesre sarkítja, szinte kari-
katúraszerűen vázolja fel, s ez bizonyos stílustöréshez vezet. 

A fesztivál harmadik napja után felfigyelhettünk filmgyártásunk 
egyik örvendetes jelenségére is: a benevezett filmek egyharmadát kezd ő  
szerzők forgatták. Az est másik filmje, a Christophoros is elsőfilmes 
rendező  műve volt. Andrej Mlakar a Szent Kristóf legendájára utalva 
mítoszi szinten a forradalom résztvev őinek sorsáról elmélkedett. Az egy 
faluból származó s a háború idején egymás ellen harcoló szomszédok 
évtizedeken át tartó_ gy űlölködése a következő  nemzedékben még nyo-
mokat hagy, de eléri a tolerancia, megbékélés szintjét, a harmadik ge-
neráció pedig, már a szeretet jegyét viseli szívében és homlokán. A 
gyarlóság szépségénél jóval kisebb közönségsikerre számítható szlovén 
film egyébként, akárcsak Živko Nikoli ć  korábban említet alkotása, mély 
gondolatiságán és érdekes témaválasztásán kívül a filmgyártásunkban 
egyre.gyakrabban megfigyelhet ő  szép képsorokkal, illetve jó operat őri 
munkával is kiérdemelte a dicsér ő  szavakat. 

Július 21., hétfő: Hármasával szép az élet — mondja az egykori 
gyermekversike, s hasonlót állított filmjében az utóbbi évek egyik leg-
tehetségesebb hazai szerz ője, Rajko Grlić  is a fesztivál negyedik estjén 
bemutatott Hárman kellenek a boldogsághoz című- filmjében. A törté-
netetazonban nem a szerelmi háromszög egyszer ű  képlete alapján épí-
tette fel, hanem a lehetőségek által korlátozott vágyak (szabadság?) 
gyakran boncolgatott, de örökké id őszerű  kérdését taglalta. F őhőse, a 
munka nélküli jogász (a szerepet a t őle megszokott alapossággal Miki 
Manojlavić  alakítja) az elkeseredésb ől végrehajtott rablótámadás miatti 
börtönbüntetését letöltve — mondjuk így — a móriczi h ősök sorsába 
kóstol bele: élete két n őével fonódik össze: a biztonságot és a családi. 
tűzhely melegét kínáló „boldog .asszonyéval" és a mindent felemészt ő  
szerelmet jelképező  ;,szép asszonyéval". 'S amint már lenni szokot, h ő-
sünk a boldog asszonnyal él, de állandóan a szép asszony után vágyó-
dik. Ez azonban az érzelmi háromszögnek csak egyik változata. A csa-
ládi nyugalmat biztosító nő  ugyanis egy másik férfi számára jelenti az 
elérhetetlen álmot, a szép asszony pedig állandóan arra törekszik, hogy 
egy kapcsolatban nyugalomra leljen, boldog asszonnyá ;  szeretőből fele-
séggé alakuljon át. A szenvedélye 'miatt a zárkába visszakerül ő  hős tra-
gédiája nem is a cella, hanem az :a végleges rádöbbenés, hogy sorsa 
vagy végzete sokkal súlyosabb büntetésre, életfogytiglani vágyakozásra, 
kielégületlenségre ítélte. 

A szinte hibátlan rendezés mellett a kiváló színészgárda (Miki Ma-
nojlavićon kívül Mira Furlan, Dubravka Ostoji ć , Bogdan Diklić  és Vanja 
Drach játszotta a főbb szerepeket) ugyancsak hozzájárult, hogy a palai 
fesztivál első  félideje után Grli ć  filmje volt a díjak egyik fő  esélyese. 

Az est másik filmje, Želimir Žilnik Szép n ők járják a várost című  
alkotása kevésbé váltotta .be a hozzá f űzött reményeket. A fanti formá-
jába burkolt politikai szatíra ugyanis eléggé felületesen, s inkább ka-
baréi színvonalon veti fel a napjainkban id őszerű  problémákat, gúnyolja 
ki a szeparatista meg unitarista törekvéseket, a fiatalok feletti gyám-
kodást, a politikai bürokrácia elhatalmasodását, a környezetszennyezést 
és még ki tudja, mit nem. Kissé zavaros, kissé torzított álom ez a jöv ő -
ről, amelyben jelenünkre kellené ismernünk. Érdekessége, hogy helyen-
ként sikeresen ötvözi a szürrealista képsorokat a doku:mentumfelvételek-
kel, egészében véve azonban csak kísérletnek tekinthetjük, amely a 
közönséggel inkább a humor, mintsem a műalkotás szintjén kommu-
nikál. 
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Július 22., kedd: Kettős ünnep jegyében zajlott a fesztivál ötödik 
napja. Az egyik ra hazai filmgyártás jubileuma volt, hisz pontosan negy-
ven évvel ezelőtt, 1946. július 22-én kezdődött meg a Split melletti Stob-
reč  faluban a felszabadulás utáni els ő  hazai játékfilmnek, Vje'koslav 
Afrić  Slavica című  alkotásának a forgatása. A másik történelmi évfor-
duló, a szlovén népfelkelés Ünnepe. Ez utóbbiról a versenym űsor egyik 
filmjével, Vojsko Duleti č  Doktor című  művével emlékeztek meg a jelen-
levők. 

Duletič  Janez Vipotnik azonos című  regénye, valamint a rendelke-
zésére álló dokumentumanyag alapján készítette a barátai és ellenségei 
által Doktornak nevezett Vladimir Kantetr ől, a háború előtti szlovén 
politikai rendőrség magas rangú tisztségvisel őjéről szóló filmet. Kantet 
a megszállás után a korábbinál is felel ősebb tisztségeket töltött be, de 
a felszabadítási mozgalom kezdeteit ől bekapcsolódott az Osvobodilna 
front-a munkájába, s Róka — Lija álnéven küldött bizalmas jellegű  ér-
tesítéseivel sok szlovén forradalmár életét mentette meg. Nem sokkal 
a háború vége előtt a Gestapo leleplezte és kivégezte. A róla szóló tör-
ténet hátterében kirajzolódik a megszállt Ljubljana lakosságának sza-
badságharca is. Duletič  a témához dakumntuananyagként közelített, s 
ez a megformáláson is érezehet ő . Az eseményekről csak tájékoztatott, az 
ok-okozati összefüggéseket, a lélektani indítékokat nem kereste, s jellem-
rajzra sem 'törekedett. A forgatócsoport munkájából talán csak Karpo 
Godina főoperatőr munkája emelhető  ki, aki ezúttal is bebizonyította, 
hogy jelenleg hazánkban a filmkamera egyik legjobb szakembere, he-
lyesebben művésze. 

Az est másik filmje, Milan Živkovi ć  Fekete Mária című  alkotása 
valószínűleg azért került a versenym űsorba, mert egy nálunk eléggé 
hiánycikknek ,száanitó Balműfajnak, a zenés filmnek a képviselője. A Ze-
nit nevű  rockegyüttes vállságáról, a nyolctagú csoport bels ő  nézetelté-
részeiről, újraéle'dés'éről és feltöréséről szóló, enyhén politikai célzatú 
történet inkább csak arra való, hogy a hanglemezen és kazettán kiadott 
zeneszámok kötőszövete legyen. A Fekete Mária talán azért volt .jó, hogy 
konstatálhassuk: valószínűleg a video előretörésének következtében 
rendezőink a zenés film után is érdeklődni kezdtek, s ez az eléggé bi-
zonytalan, ingadozó, rogyadozó els ő  lépés talán a következ ő  jobb alko-
tások hírnöke lesz. 

Július 23., szerda: Minden jp, ha vége jó — valószínűleg ezt a köz-
mondást tartották szem előtt a fesztivál programját összeállítók, s a 
szemle legjobb filmjeit a rendezvény utolsó néhány napjára s űrítették 
össze. A fesztiválon eddig még ritkán történt meg, hogy az egy este be-
mutatott mindkét film elnyerje a közönség tetszését. most azonban 
erre is volt példa. Zoran Tadič  fiatal zágrábi rendező  Álom a rózsáról 
és Veljko Bulajić, a jugoszláv filmgyártás veteránja Az igéret földje 
című  alkotásáért egyaránt négyes osztályzatot kapott a közönségzs űritől, 
s az Aranykapuért, illetve a Jelen díjért folyó versenyben az els ő  helyre 
került. 

Zoran Tadić  az egyik legtehetségesebb zágrábi alkotó mondhatni 
szorozatban gyártja jobbnál jobb filmjeit, amelyek szinte kivétel nélkül 
a bűnözés lélektani indítékaival, a bűn és bűnhődés kérdésével foglal-
koznak. Előző  két alkotásával, A b űntény ritmusa és A harmadik kulcs 
című  alkotásáért egyaránt négyes osztályzatot kapott a közönségzs űritől, 
sem marad el az említettek mögött. 

Az Álom a rózsáról főhőse, a meglehetősen szűkös körülmények 
között élő  iöntödei munkás véletlenül egy gyilkosság 'szemtanúja lesz, 
s a bűntett színhelyén nagyobb pénzösszeget talál. A véres pénz miatt 
azonban egyszerre üldözötté és üldöz ővé válik, s amíg arról álmodozik, 
hogy a talált vagyonból legalább egyszer megveszi családjának a na-
ponta megcsodált és megkívánt eledelt, a borjúcomb rózsáját, mind gyák- 
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rabban kerül összetűzésbe az alvilággal, végül részint önvédelemb ől, 
részint bosszúból meg elkeseredésb ől lemészárolja üldözőit. A lélektani-
lag szinte kifogástalanul végigvezetett történet két föszerepl ője, Rade 
Šerbedžija és Fabijan Šovagovi ć  nem kevésbé meggyőző  színészi játéka 
tette mindvégig érdekessé, érdekfeszít ővé ezt a műfaji filmet. 

Veljko Bulajić  Az ígéret földje című  alkotása a rendezőtől már 
megszokott nagy és szerénynek aligha mondható hírveréssel érkezett a 
fesztiválra. A Nagy transzport kudarca miatt természetesen fenntartás-
sal fogadtuk a híreket, a bemutató után azonban kellemesen csalód-
tunk. A menetrend nélküli vonat folytatásaként elképzelt, s a Szlavóniá-
ba érkező  telepesek sorsával foglalkozó történetb ől valódi hazai Rasó-
mont kerekített. A kollektivizáció, ihletve a beszolgáltatás szószólói és 
ellenségei közötti nézeteltérések gyilkosságba torkollnak, s a lobbané-
kony szövetkezeti elnök elleni bírósági eljárás során, a felvonultatott 
négy tanú gyakran ellentmondó vallomásából fokozatosan kirajzolódik 
annak a kornak a képe, amelyben a követend ő  példaként átvett szovjet 
földpolitika nem egyszer túlkapásokhoz, er őszakhoz vezetett. Noha A 
menetrend nélküli vonat művészi szintjét nem sikerült elérnie, Az ígé-
ret földjének van néhány antolagivkus érték ű  képsora. Elvitathatatlan ér-
tékét bizonyítja az is, hogy két nemzetközi szemlére, a velencei Mostrára 
és a montreali fesztiválra is meghívták, az említett rendezvények szabály-
zata miatt .azonban valószín űleg csak Velencében fogják bemutatni. 

Július 24., csütörtök: Egy évvel ezelőtt a Sterija Játékokon egy 
filmforgatókönyv alapján készített el őadás vitte el a díjat. Már akkor 
érdeklődéssel vártuk, hogy mikor és ki fogja megfilmesíteni Gordan 
Mihić  Boldog 49 -et című  szövegkönyvét. Nem sokat kellett várakoznunk, 
hisz az elég súlyos anyagi gondokkal küzdő  szkopjei Vardar filmstúdió 
jó érzékkel ebben a projektumba fektette szerény eszközeit. A rende-
zésre Sztole Popovo:t kérték fel, aki inkább dokumentum;fidanjei révén 
ismert (négy alkotását Oscar-díjra jelölték), de az 1982-ben forgatott 
első  játékfilmjével, A vörösló című  alkotásával is bizonyította képes-
ségeit. 

A Boldog 49 - et azt támasztotta alá, hogy a jugoszláv filmnek (s 
valószínűleg nem csupán hetedik művészetünknek) valódi divattémája 
a címben is említett korszak, az 1948-49-es évek. S amennyire örven-
detes, hogy művészeink közelmúltunik viharos eseményeiről próbálnak 
újat mondani, legalább annyira dicséretes az is, hogy mindezt rendkívüli 
komolysággal és valóban művészi eszközökkel teszik. Nem csoda, hogy 
az utóbbi években sorozatosan a hasonló témára vonatkozó alkotások 
vitték el a fő  díjakat (tavalyelőtt a Balkáni kém, tavaly pedig az Apa 
szolgálati úton), s az ideén is több, valóban jó film foglalkozott a háború 
utáni első  évekkel. A Boldog 49 -et is ezek közé, s őt ezek élvonalába so-
rolható. Története a Szovjetúnióból hazatérö id ősebb fivér érkezésével 
indul, s az öccse nyugatra való menekülésével ér véget. A hazatérés és 
a menekülés között viszont egy családi tragédia játszódik le, amelyben 
nem is a három haláleset a megdöbbent ő , hanem a kor nyomasztó 
bizonytalansága. A kétely és a hit kérdését feszegeti a m ű : Bota, az 
Idősebb testvér fenntartás nélkül hisz a Tájékoztató Iroda döntésével 
való szembefordulás helyességében, akkor is, amikor társa a kétely miatt 
öngyilkos lesz, akkor is, amikor kés őbb idehaza igazságtalanul megvá-
dolják és börtönbe zárják, s látszólag hite miatt kényszerül arra is, 
hogy vállalja a besúgó szerepét, feljelentse és halálba kergesse kedvesét, 
majd önkezével vessen véget életének. Öccse, aki az alvilággal cimbo-
rál, az ellenpont, az örök tagadás képvisel ője, aki csak a pénzben hisz, 
egy pillanatban azonban mégis igazabbnak tűnik bátyjánál, mert betyár-
becsülete nem engedi meg, hogy árulóvá váljon. A széthulló családot 
megmenteni azonban ő  sem képes, hisz egyetlen célja: jól élni és túlélni. 

A Boldog 49 -et sikerének kovácsa kétségkivül elsősorban Gordan 
Mihić  forgatókönyvíró és a kiváló macedón színészgárda volt. Sztole Po- 
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pav szolid munkát végzett, s noha semmi értelme sincs összehasonlítani  

a Sterija-díjas drámát és a filmet, annyit el kell mondanunk, hogy a  
színpadiváltozat Szlobodan Unkovszki rendezésében gördülékenyebb és  

hatásosabb volt, mint a helyenként kissé elnyújtott, noha szintén ki-
váló film.  

A macedón film mellett nem sok esélye volt az est másik alkotá-
sának, Predrag Golubovi ć  Önkéntesek című  művének. A komikus-szati-
rikus hangnemű  film a háború értelmetlenségére utal. A hét „önkéntes-
ről" szóló történet, amely verbális humorával és gagjeivel elég sok ne-
vetést vált ki, meglepő  végkifejletével pedig igencsak időszerűvé válik,  
afelvonultatott kiváló színészgárda jóvoltából (Velimir Bata Živojino-
vić , Ljulbiša Samardžić , Mustafa Nadarevi ć, Bogdan Diklić , Radko Po-
lič, Ljuba Tadić, Biljana Ristić...) a rendszeres moziműsorban valószí-
nűleg a fesztiválinál nagyobb sikerre és érdekl ődésre számíthat.  

Július 25., péntek: A fesztivál utolsó napja kellemes meglepetéssel  
kezdődött. A szemlére látogatott Milos Fanrnan csehszlovák származású  

amerikai Trendező, akinek van némi köze a jugoszláv film tavalyi nagy  
sikeréhez is, hisz Cannes-ban ő  volt az Apa szolgálati útont díjazó nem-
zetközi zsűri elnöke. Igaz, a délel őtti rögtönzött sajtóértekezleten a fel-
tett kérdésekre: szinte kizárólag igennel és nemmel válaszolt, de — noha  

semmi lényegeset nem tudtunk meg munkásságáról, terveiről és a film-
gyártásunkról vallott nézeteiről — mégis jó volt látni „fehérek közt e,  
európait".  

A szemle zárófilmjének ugyancsak volt némi prágai vonatkozása,  
hisz az Estéli harangok rendezője, Lordan Zafranović  a csehszlovák fő-
városban végezte tanulmányait. Legutóbbi kamarajelleg ű  filmje, az  
Angyalmarás után ismét a nagyműfajhoz tért vissza, és Mirka Kova č  
Vrata od utrobe című  NIN-díjas regényének megfilmesítésével eddigi  

legjobb, legkiforrottabb alkotását hozta létre.  

Az Estéli harangok meséje az 1926 és 1948 'közötti éveket öleli fel,  
amelyek sorsfontosságúak a f őszereplő , Tomislav K. életében és egyúttal  
társadalmunk fejlődésében is. A nácizmus előretörése, a kommunisták  
szervezkedése, a  népfelszabadító háború és a forradalom kitörése, a  

Sztálinnal való szembeszegülés — csupa olyan társadalmi esemény, amely  

az egyéni sorsokat formálta. Ennek a forrongó id őnek a tanúja, szerep-
lő je és áldozata Tomislav K., az inkább szemlélődésre, mint cselekvésre  
ítélt forradalmár, akinek alakjából, hála Rade Šerbedžija hibátlan játé-
kának, a jugosláv film egyik leghitelesebb jelleme jött létre. Vannak al-
kotások, amelyek annyira tökéletesek, hogy nehéz róluk bármit is mon-
dani, mert csak részigazságokat közölhetünk a m ű  által tolmácsolt teljes-
ség helyett. Lordan Zafranovi ć  'legújabb filmje, az Estéli harangok, az  
idei pulai fesztivál legjobb alkotása, ezek közé tartozik.  

~ 

Végül a záróest utolsó felvonásáról, a díjkiosztásról. Hideg volt az  

a péntek éjszaka, zsebre dugott kézzel, dideregve vártuk az eredmény-
hirdetést, s mire az ünnepség megkezd ődött, a nézők száma is jócskán  
megcsappant. A kitartóbbaknak azonban ezúttal nem sok okuk volt  

az elégedetlenkedésre, a zsűri döntése eléggé igazságos volt: a fesztivál  

két kiemelkedően legjobb filmje vitte el a díjak többségét. A szemle  

legsikeresebb alkotásának Sztole Popov Boldog 49-et című  alkotását kiál-
tották ki. Gordan Mihićet a film forgatókönyvéért jutalmazták, ezenkí-
vül a macedón produkció még három Arany Arénát kapott: a legjobb  

férti mellékszerepért Dusko Kosztovszkit, a filmzenéért Ljupcse Kon.sztan-
tinovot, a maszkért pedig Radmila Gvatovi ćot díjazták. A Boldog 49-et  
az Álom a roszáról című  filmmel egyenraatiguan osztozott a jugoszláv  

filmkritikusok Milton Manaki-díján és kivételes esztétikai értékeiért el-
nyerte az Aranygladiátor szobrocskát.  
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Az általam legjobbnak tartott filmet, Lordan Zafranovi ć  Estéli ha-
rangok című  művét a legjobb rendezésért jutalmazták, Rade Šerbedžija 
a ;filmiben nyújtott kiváló alakításáért, Andrija Zafranovi ć  pedig a vágá-
sért részesült Arany Arénában. Az Estéli harangok elnyerte továbbá a 
közönségzsűri hagyományos Jelen-díját is. 

A színésznők közül Mira Furlan, A gyarlóság szépsége című  film 
főszereplője kapta meg a legnagyobb fesztiváli elismerést. A legjobb 
elsőfilmes Anton Tamaši ć , a Kárókatona című  szlovén film rendezője 
volt, a Mladost hetilap különdílj át pedig, amelyet a legtehetségesebb fia-
tal rendezőnek ítélnek oda, ezúttal az egyetlen vajdasági film (a tájé-
koztatóműsorban bemutatott Špadijer, avagy egy élet című  mű) ren-
dezője, Miljenko Dereta kapta. 

Ennyit a díjakról. A 33. jugoszláv játékfilmfesztiválról szóló be-
számolómhoz azonban hozzá kell tennem a szemle egyik legfontosabb 
tanulságát: a látottakból ítélve a hazai film fokozatosan m űalkotássá 
válik, vagy legalábbis mindinkább erre törekszik. A megállapítás a fesz-
tivál végén megtartott kerekasztal-beszélgetésen hangzott el, s a több-
ség szerint ez volt a rendezvény fő, talán azt is mondhatnánk mind-
annyiunkat bátorító végkicsengése. Ha ilyen szemszögb ől vizsgáljuk 
egyéves filmtermésünket, akkor az sem aggaszt bennünket, hogy ezúttal 
a fesztiválnak nem volt Kusturicája, értsd olyan alkotás, amely mérföld-
követ jelent a műfaj fejlődésében. Ehelyett azonban volt hét-nyolc olyan 
mű, amely •a világot, S ami talán még fontosabb: a mi világunkat, a je-
lenünk közvetlen előzményeinek, gyökereinek tekinthető  kort, esemé-
nyeket, embereket nem a történelemkönyvek és szociológiai iratok szem-
szögéből világítja meg, hanem a téma művészi megformálásával új vá-
laszt keres a tudományosan talán már megválaszolt, de végleg nem tisz-
tázott kérdésekre. 
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OLVASÓNAPLÓ  

ÍRÓSZEREP ÉS ETIKAI TOJÁSTÁNC 

SINKÓ ERVIN: Egy regény regénye. 
Forum, Újvidék, 1985. 

Jellemző  módon Sinkó Ervin Hebbelt ,idézi az Egy regény regénye beve-
zetőjében: „Életem költészetéant ől függ: ha költészetem tévedés, én ana-
ga.m is az vagyok." Sinkó nem általában az irodalom, hanem mindenek-
előtt saját műveinek, íróságának a megszállottja volt, a Tanácsköztársa-
ság időszakát kivéve soha semmi, a :legnagyobb nélkülözés és nyomor 
sem bírta rá, hogy valami mással is foglalkozzon, mással is tör ődjön, 
mint íirószerepével, saját m űvei, elsősorban a sok viszontagságot meg-
ért Optimisták című  regény sorsával. Iráeanbernek tartotta magát, és 
sohasem tudott, akart más lenni, Ezen a tényen az sem változtat, hogy 
élete utolsó szakaszában egyetemi tanárként tevékenykedett, hisz' ez a 
tisztes polgári foglalkozás is irodalmi, pontosabban irodalomtörténeti 
és -esztétikai munkásságát szolgálta. Ő  az emigráció nehéz éveiben és a 
második világháború megpróbáltatásai közepette is kitartott írószerepe 
mellett, amit végső  soron önfeláldozó orvos felesége, Micike mindent 
vállaló támogatása, a létminimumot a legválságosabb id őszakban is 
biztosító munkája tett lehet ővé számára. Micike férjével együtt a sinkói 
irodalomért élt. 

Az ilyen fokú önzés, még ha alkotói önzésként kezeljük is, a m ű-
vészek esetében sem túl gyakori, jogosan tekinthet ő  túlméretezettnek. 
Ezt a magatartást 'természetesen pszichológiailag és gondolatilag is meg 
kell alapozni, az évtizedeken át következetesen végigjátszott, minden 
egyebet kizáró írószerep igazolásához nem elegend ő  a saját tehetségbe 
vetett hit, az .elhivatottság tudata. Sinkó egyébként is elmélked ő  típusú 
író volt, aki feladatának érezte a vele és körülötte történ ő  dolgok elem-
zését, magyarázását. A teljes igazsághoz hozzátartozik persze, hogy gon-
dolkodó alkata mellett a választott, majd vállalt szerep is vizsgálódásra, 
önelemzésre kényszerítette; gondolatilag, értelemszer űen is meg kellett 
alapozni. Ezért munkásságától elválaszthatatlan a naplóírás, ami eseté-
ben elsősorban azt jelenti, hogy önmaga, írósága tanúja akar lenni, és 
csak másodsorban az íróságát befolyásoló, meghatározó kor tanúja: szá-
.mára a naplóírás amolyan irodalmi pótcselekvés i's, mindenekel őtt saját 
író voltának bizonyítéka, amikor mást nem tud, képtelen írni, amikor 
alkotói válságba kerül. 

A moszkvai napló is az egyik ilyen alkotói válság terméke. Igaz, 
az Egy regény regénye nemcsak ez a napló, Sinkó utólag átdolgozta, kie-
gészítette, szelektálta, visszaemlékezéseivel, kés őbbi magyarázataival. fej-
tegetéseivel egészítette ki. Ez azonban szemernyit sem csökkenti doku-
mentumértékét, nem változtatja meg a képet, amelyet e m ű  alapján (is) 
Sinikóról, az íróról alkothatunk. Bennünket ezúttal ugyanis a moszkvai 
napló nem mint kordokwm:entum, nem mint a sztálini uralmat leleplez ő  
bizonyítékanyag érdekel: kizárólag a Sinkó-féle írószerepet megvilágító 
önvallomásként kezeljük a könyvet. 

Sinkó Ervin számára a tudatosan választott és- makacsul, köröm-
szakadtáig védett írószerep nem magánügy, hanem épp a világért, a kö-
zösségért vállalt hivatás, küldetés. A hebbeli tétel nem egyéni sorskérdés, 
ő  forradalmár múltjához és egy eszme elkötelezettjéhez méltón csak 
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társadalmasított formájában :tudta elképzelni, igazolni az írószerepet: 
„A »köz« talán még nem tudja, hogy az én magányügyem az ő  ügye, 
nekem azonban elég: én tudom" — írja. S ez a tétel legalább annyira 
fontos írósága, magatartása megértése 'szempontjából, mint a Hebbel-
idézet. Életét íróságával azonosította, íróságát viszont társadalmi cse-
lekvésnelk tartotta. Ezzel a kett ős azonosítással szabadult meg a tétlen-
ségre, sokszor léhaságra kárhoztatott író és a konkrét akcióra, a cselek-
vésre kötelező  forradalmár személyiségén belüli konfliktusától, ezzel ol-
dotta fel az alapvető  kettősségből származó feszültséget, de azt is mond-
hatnánk, hogy ez volt a forradalmár Sinkó és az író Sinkó minden mást 
meghatározó, megalapozó legfontosabb kompromisszuma. E megnyugtató 
kompromisszumra természetesen mindenekel őtt a forradalmárnak volt 
szüksége, különösképp a Sztálin fasizmusra emlékeztet ő  Szovjetuniójába 
vetődött cselekvő  forradalmárnak, akinek létszükségletévé vált meggy őz-
nie önmagát, hogy a mélyéges csalódást kelt ő , szocialistának mondott 
rendhez való alkalmazkodását, cselekvést ,megbénító politikai megalku-
vását ellensúlyozhatja a jelenségekr ől való gondolkodás, az írás. Még 
akkor iás, ha valójában az írás sem érvényesülhet, ha egyszer űen nem 
jelentetik meg műveit. Ebben a helyzetben is kétségbeesetten harcolt 
saját írószerepének társadalmi, közösségi igazolásáért: „Van az elszige-
teltségnek és visszhangtalanságnak olyan foka, amikor az embernek nap-
ról napra, sőt óráról órára küzdenie kell azért, hogy meg őrizze hitét a 
saját hivatásához való jogában, arra való jogosultságában, hogy minden 
legjobb erejét látszólag felesleges versek, regények és drámák írására 
fordítsa egy világban, melyben emberek, a hozzá legközelebb álló em-
berek igazi sebekt ől igazi vérrel véreznek az élet megszépítéséért és az 
emberi igazság ,győzelméért vívott küzdelemben." 

A megnyugvás, az önmegnyugtatás egyetlen esélye és lehet ősége 
számára, ha az írást valóságos tettként, az irodalmat viszont, igaz. egé-
szen sajátos eszközként, de végs ő  soron harci eszközként kezeli. Ezért 
folytatja így gondolatmenetét: „az írással is, az én írói munkámmal is 
ebben a küzdelemben veszek részt. E nélkül a hit nélkül az ember le-
het kiváló stiliszta vagy az írás mesterségének sikerekben gazdag ipa-
rosa, tekintélyes, sőt hasznos polgár is, de az ilyen ember számára az 
írás csak annyit . jelent, mint minden más foglalkozás; kenyérkereset, az 
élet eszköze. E hit nélkül nem lehet az írás egy egész élet els ődleges és 
feltétlen célja." 

Ahhoz tehát, hogy az írás, az írószerep „egy egész élet els ődleges 
és feltétlen célja" legyen, kevés, túl kevés az irodalom esztétikai funk-
ciója, az irodalomnak valamiféle többletre, a mindennapi élet nyersebb 
minőségeit is fegyelembe vevő . közösségileg hitelesíthet ő . elfogadható, 
gyakorlati érdekeket szolgáló többletre is szüksége van. Ezt az irodal-
mat és írószerepet igazoló többletet Sinkó, nem véletlenül, az etikában 
találta meg. Az esztétikai érték mellett az etikai érték volt az, ami szá-
mára a mű  összértékének egyenrangú tényez őjévé vált. („.Írónak len-
ni ... egyenértékű  volt számomra egy meghatározott kötelez ő  etikai 
magatartással a küls ő  világhoz és a saját személyernhez való viszonyom-
ban.” Vagy: „Rájöttem, hogy a mai nagy irodalomból nem hiányozhat 
a tacitusi elem, az, ami a mi id őnknek és a térnek, amelyben élünk, a 
művészi dokumentációja. Ennek a tacitusi. elemnek híján is persze ér-
dekes Tehet, amit írunk, de az igazi irodalom, az históriai értelemben 
is igaz." És: „Nem számít a szándék. Ez azonban nem jelenti azt. hogy 
a nagy műnek, minden emberi érték megteremtésének nem elengedhetet-
len előfeltétele a nagy szándék. Épp ebben rejlik az esztétikai és az eti-
kai érték mély közössége, ereden' ő  testvérisége...") 

Az esztétikai és az etikai érték egymást támogató, egymást' meger ő-
sítő  „eredendő  testvérisége" volt Sinkó számára az a kapaszkodó, amely-
be belecsimpaszkodhatott forradalmisága és írósága mélypontján. Attól 
függetlenül, mennyire igaz vagy sem ez az értéktestvériség, a sinkói író-
szerep számára alibit jelentett, a megtalált elméleti alapot, (ön)igazolást. 
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Egyrészt lehetővé tette, hagy az irodalmat, általa is hangoztatott eszköz 
volta ellenére, elkülönítse a napi politika nyers, bántó követeléseit ől, s 
megőrizze viszonylagos önállóságát, öntörvény űségét, másrészt viszont 
az irodalommal szemben támasztott végs ő  soron meglehetősen amorf, 
parttalan etikai követelmény megőrizte a szolgálat, a (forradalmi) tett 
minőségét. Sinkó, tisztában lévén az irodalom sajátos értéktörvényeivel 
és az irodalmi jelenség öntörvény űségével, mindig is óvakodott attól, 
hogy az irodalmat konkrét célok szolgálójának tekintse. Az irodalom 
etikai funkciója a konkrét célkitűzések propagandisztikus szolgálatától 
való menekülést, elhatárolást jelentette, ugyanakkor azonban jól össze-
fért a másik igénnyel, hogy tudniillik az irodalomnak is színt kell valla-
nia, szolgálnia kell, mondjuk, egy magasabb szinten, hogy az irodalom 
is lehet elkötelezett, forradalmi, vagyis hogy tettérték ű . 

Ha jobban meggondoljuk, más kiút, megoldás nem is volt Sinkó 
számára. Mert habár csak tompán érzékelte, els ősorban az Optimisták 
kéziratának sorsára és saját írószerepére összpontosítva, valójában nem 
látta világosan, ,mi történik Moszkvában és a Szovjetunióban a harmin-
cas évekderekán, személyes tapasztalataiból, a saját alkotásai szuvere-
nitását, igazságát lépten nyomon megkérd őjedező  és durván megsértő  
gesztusokból, a művészeti és művelődési élet akkori értékrendjéb ől is 
rá kellett jönnie, hogy a sztálini szocializmus a hatalom egyszer ű  propa-
gándaeszközeként kezeli az irodalmat és a művészetet. Világosan látta, 
hogy: „Itt a hivatalos giccs egy egész, mindent átfogó óriási államappa-
rátus segítségével egyeduralomra tett szert, egyeduralomra, mely követke-
zetesen rányomja a bélyegét minden esztétikai természet ű  megnyilvánu-
lásra. A giccsnek ez a mesterséges tenyészete, a giccsnek ez a Jahvér.a 
emlékeztető  türelmetlen és féltékeny exkluzív egyeduralma szerves kö-
vetkezménye a kormányzati módszernek, a giccs, a frázisnak ez az iker-
testvére ina itt állami és államfenntartó funkciót tölt be." S ez annál 
nagyobb jelentőségű, mert akkor már arra is rájött, hogy: „Almi megvan, 
ami itt ma van, azt nem volna szabad szocialista társadalomnak nevezni. 
Nem volna szabad — a szocializmus gondolatának emberiessége és tisz-
tasága érdekében." 

Sinkó számára épp a sztálini rezsim gátlástalan hatalomközpontú-
sága, népet és művészetet manipuláló, alig, leplezett, sőt a manipuláltak-
bantudatosított és ezzel rettegést kelt ő  önkényessége, az irodalom, az 
ő  regénye sorsát is meghatározó könyörtelen, de körmönfont cenzúrája, 
eJlhallgatási és elfektetési taktikája jelentette azt a csalódás szülte ellen-
állást, ami megerősítette abbéli hitében, hogy (gondolkodó) írószerepe 
tulajdonképpen egyenértékű  lehet a volt tanácsköztársasági tiszt forra-
dalmáirszerepével. Lényegében nem is paradoxon, hogy a forradalmi esz-
ményeket megcsúfoló sztálini rezsim túlkapásaiból táplálkozott a vala-
mikor cselekvő  forradalmár etikai fölénye, és épp ezáltal nyert meger ő-
sítést saját írószerepének társadalmi .fontosságába vetett hite. 

Sinkó megtalálta azt az elméleti, létfilozófiai és esztétikai képle-
tet, amely írószerepe szilárd pillérévé válhatott Moszkvában, Sztálin 
Moszkvájában is, amelyik összebékíthette a közösségért cselekv ő  forra-
dalmár és az individualista, mi több, egoista író eszményét. Maga a kép-
let eszményinek mondható és aligha érheti komolyabb kifogás, hisz az 
írószerep alapjaiba ilyen és hasonló elemeket ágyaz: „... az én meggy ő-
ződésem, hogy minden nagy mű, az úgynevezett örök irodalom, a szü-
letés pillanatában a legaktuálisabb problémákkal való vívódásból ter-
mett." Ez az alapgondolat nemcsak az írást egyenlíti ki a forradalmi 
tettel, hanem ugyanakkor az irodalmat is megvédi az eszme vak. szol-
gálatától, tagadja propagandisztikus funkcióját, amit a sztálini Szovjet-
tunióban ezzel szemben rákényszerítettek. A Sinkó-féle tézisek ilyen ér-
telemben eretnektézisek ott és akkor. 

Csakhogy amit Sinkó elméletileg szépen végigvezetett és tisztázott 
önmagában, azt a gyakorlatban egyáltalán nem ;vagy alig tudta érvénye-
síteni. Moszkvai tartózkodása idején tanúsított magatartása, viselkedése 
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sokszor keveredik ellentmondásba az általa megfogalmazott elméleti és 
etikai alapszabállyal, végső  soron pedig egészében véve is határozott 
megalkuvási kísérlet az ügyet. szolgáló (ideológiainak vélt) konkrét kö-
vetelményekkel. E folyamatos megalkuvási kísérlet hátterében egyértel-
műen saját írószerepének fenntartása, biztosítása áll. E mindenek fölé 
helyezett cél érdekében Sinkó irodalomesztétikai alapelveit feladva még 
arra is képes, hogy több hónapos, megfeszített, keserves munkával át-
dolgozza az Optimistákat a kiadó, pontosabban a recenzensek igényeinek 
megfelelően annak reményében, hogy ezen az áron :kiadathatja regényét. 
Sőt abba is belemegy, hogy eredeti elképzelése és terve helyett olyan 
forgatókönyvet írjon a filmgyár számára, amilyét rendelnek t őle, és 
csak akkor józanodik ki, amikor rá kell jönnie, ezek az általa tett, meg-
szenvedett engedmények tulajdonképpen semmit nem. jelentenek: se a 
regénye nem jelenik meg, se a megrendelt forgatókönyvb ől nem lesz 
film, mert az alku egyszerűen semmire sem kötelezi a másik felet: csak 
játszadozik a hatalom. 

Kénye-kedve szerint játszadozik. a hatalom a  művészettel, az alko-
tókkal, sőt • leghívebb harcosaival, a jeles forradalmárokkal is; bármit és 
bárkit bármikor lesöpörhet a színtérr ől az emberiséget szolgáló Nagy 
Ügy érdekeivel leplezve gaztetteit. Sinkó, habár érzi és -tudja, hogy itt 
valami nincs rendben, nem lát át ezen a nagyszabású hatalmi játékon, 
s habár számos kérdés, kétely merül fel benne, az utolsó pillanatig, még 
Párizsba való visszatérése után is, vagyis egészen addig, amíg halvány 
reménye lehet, hogymegjelenik az Optimisták, nem fordul nyíltan szem-
be a torzulásokkal, hanem ment ő  magyarázatokat keres mind a sztálini 
rezsim, mind saját viselkedése, magatartása számára. Hiába tudja, hogy: 
„Minden egykori forradalmár ,aki bármilyen formában, de megsz űnik 
forradalmár lenni, a szó eredeti értelmében renegát. Megtagadni és elá-
rulni nemcsak eszmét lehet.önmagának is renegátjává válhat az ember, 
s hozzá még úgy, hogy közben mindenki meg van vele elégedve", maga 
is elvakultan hisz benne, hogy az adott történelmi pillanatban az egyetlen 
lehetőség, az egyedüli helyes út támogatni a Szovjetuniót, legyen az 
akár Sztálin Szovjetuniója is, mert ezzel az Ügyet támogatja és a felülke-
rekedő  fasizmussal száll szembe. „Én igenlem a célt — írja —, melyet 
a Szovjetunió képvisel, de nincs a világon, nincs a világtörténelemben 
még egy korszak, melyben az »igen« annyira telve lett volna ellentmon-
dással, mint a mai forradalmár igentmondása. Egy igenlés ez, melynek 
szüntelenül él ő , szüntelenül éhező  lelke, legbens ő  pátosza az a parado-
x,on, hogy ma kívánom, akarom, kell s akarni akarom azt, amit egyéb-
ként, ha emberi és erkölcsi szempontok nem köteleznének épp emberi 
és erkölcsi okokból a pokol fenekére kívánnék." 

Vagyis Moszkvában Sinkó felülbírálja saját emberi és erkölcsi alap-
eszméit, és tudatosan vállalja a megalkuvást. Maga írja, hogy „két arc-
cal mozgok a világban: a feltétlenül és hangosan mindenre igent mon-
dókkal szemben a kérdező , kétkedő, sőt tagadó, a kételked őkkel szem-
ben azonban a mindent személyesen megmagyarázó és védelmez ő  sze-
repét vállalom". Máshol kereken kimondja: „Képmutató vagyok", s erre 
az a mentsége, hogy „nem szubjektíve, hanem mert az objektív szitua-
ció erkölcsi kötelességemmé teszi a képmutatást". 

Sinkó önmaga előtt úgy tisztázza kettős erkölcsi magatartását, hogy 
az objekíve kettős erkölcsi követelmények szorításával magyarázza. Ez-
zel gyakorlatilag felmenti önmagát a saját etikai és irodalmi eszményei 
által diktált követelmények allól, érthet ővé és elfogadhatóvá szelídíti 
megalkuvását, teljes mértékben igazolja sz Optimisták megjelentetéséért 
vívott !magánharcát, sodorja ez a harc bármily távolra is alapeszméit ő l. 
Egyre inkább elmosódik a határ, mennyire lehet toleráns az etikumra 
esküvő  forradallár író, és mit adhat fel saját ,álláspontjaiból az önáru-
lás veszélye nélkül. Ugyanakkor egyre inkább az válik fontossá, hogy 
megmentse veszélyben forgó írószerepét, státusát. A végén már abba is 
belemegy, azt is elhiteti magával, hogy az igazság az ellenforradalom 
és a fasizmus eszközévé, fegyverévé válhat, hogy tehát le kell mondani 
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róla az ügy érdekében: „Énnekem meggy őződésem, hogy az ember nem 
csak azért felelős, amit mond, hanem azért is, hogy egy olyan pillanat-
ban mondja ki a gondolatát, melyben nem érthetnék meg úgy, ahogy ő  
gondolta ... bárkivel is közölném gondolataimat a Szovjetunió mostani 
jelenségével kapcsolatban, azokat most és itt, ebben az akusztikában 
úgy hallanák, e gondolatok úgy hangoznának, hogy össze -  lehetne őket 
téveszteni gondolatokkal, melyek nemcsak hogy nem az enyémek, ha-
nem ellenségeimé." 

Így :sodródik Sinkó moszkvai tartózkodása során az etikai magatat 
tás bástyáiról mindinkább a közeli célokat szolgáló taktikus viselkedés 
védőárka felé. Persze igazságtalanság lenne azt állítanunk, hogy saját 
írószerepe görcsös hajszolásában konfliktus- és vívódásmentessé válik 
az átállás, az írói alapállás feladása, tény azonban, hogy az irodalom. 
etikai megalapozottságára esküvő , az irodalom propagandisztikus funkció 
jától elvben viszolygó Sinkóban fel sem merül; az igazat mondó, vagy 
ahogy ő  fogalmaz, „a históriai értelemben igaz" irodalommal szemben el-
sősorban azokat terheli a felel ősség, akik miatt az igazság az ellenség 
fegyverévé válhat. Egy pillanatig sem foglalkoztatja 'épp az ő  sorsát 
leginkább jellemző  erkölcsi dilemma: hogyan létezik, hogy úgymond 
emberi és erkölcsi szempontok kötelezik őt saját alapvető  emberi és 
erkölcsi szempontjainak feladására. IQyen mélyre ő  már nem ás le, meg-
elégszik a magyarázó, önigazoló (?) megállapítással: „nem arról beszé-
lünk, hogy mennyire kínoznak bennünket bizonyos tények, hane marról, 
hogy hogyan kell őket érteni." 

Az ezen a ponton való megrekedés az etikus író erkölcsi veresége. 
Ha elvitathatatlan erényei, dokumentutmértéke ellenére van j eler-

tős, szemet szúró, a mai olvasó számára bántó fogyatékossága az Egy 
regény regényének, akkor az épp e bizonyos kínzó tények megkerülése, 
a teljes szembesülés helyett felkínált igazoló értelmezés, magyarázat. Ezért 
nem válik, nem válhat a sorozatosan csalódó és a csalódott író forradal-
már belső  drámájának dokumentumává a könyv, hanem megmarad a 
krónika, az írószerepét véd ő , ezért a szerepért megalkuvásokkal is har-
coló alkotó viszontagságait összefoglaló személyes vallomás szintjén.. 
Persze így is természetszer űen válik kordoktianentu nmá és érzékeltesen 
leplezi le a hatalmi mechanizmus működési rendszerét. De adós marad 
a benne rejlő  nagy-nagy lehetőség kibontásával. Márpedig a kett ős er-
kölcs vállalásába belekényszerült, belekényszerített etikus írótól épp a 
tíulfeszített erkölcsi ellentmondások, a bels ő  etikai vívódás emberi di-
menzióinak feltárását várná el az olvasó. 

Úgy 'Látszik, •Sinkónaik nem volt elég emberi, alkotói ereje az ilyen 
vállalkozáshoz ,vagy egyszerűen fontosabbnak, sokkal ftontosabbnak tar-
totta azt,. amivel szüntelenül foglalkozik, az Optimisták megírásával már 
kivívótt írószerep meg őrzését,akár kompromisszumok, olyanfajta komp-
romisszumok árán is, hogy átsiklik saját konfliktusainak a lényege fö-
lött. És nem alaptalanul gyanakszunk ilyesmire, hisz Sinkó maga . írja: 
„Hiányzik az író teljes őszintesége önmagával szemben. Hiányzik, mert 
egy szó sincs arról, mi volt az igazi oka, hogy még csak naplóírásra se 
volt kedve ..." És: „az író többé-kevésbé árulást követett el. Elárulta 
magát a regényt, csak hogy lehet ővé tegye megjelenését ... kívülr ől tá-
masztott követelményeknek veti alá magát ... szégyenletes megalkuvás 
eredménye az, amit ő  belső  meggyőződés nélkül, a maga jobb belátása 
ellenére csak azért csinál, hogy mások meg legyenek elégedve vele." • 

Mindezek után úgy véljük, jogosan gondoljuk azt, a fenti dilemma 
szervesen hozzátartozik az eddig meglehet ősen egysíkúan ábrázolt Sinkó-
portréhoz. 

PODOLSZKI JÓZSEF  
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KÉT KÖNYV HÁRMAS TÜKÖRBEN 

DÉR ZOLTÁN: Szül őföld és költ ője. 
Életjel Könyvek 34. 
Veljko Vlahović  Munkásegyetem, Szabadka, 1985. 

Levelek Kosztolányihoz (1907-1936). 
Életjel Miniatűrök 42. 
Veljko Vlahović  Munkásegyetem, Szabadka, 1985. 

PERMANENS SZOLGÁLAT 

Az irodalmi életnek is vannak magányos harcosai, akik közönnyel, 
lenézéssel, semmibevevéssel mit sem tör ődve, változatlan hévvel és ki-
tartással küzdenek tovább. Kevés lenne, ha azt mondanám: a maguk 
igazáért. A szenvedélyük nem hagyja békén, őket, a varázslatos pillanat, 
amely egyszer elragadta őket, s azóta megszállottakként térnek vissza 
hozzá, hogy minden másit figyelmen kívül hagyva csak annak éljenek. 
Az egytémájúság monogámiájában, kondk h űséggel és ragaszkodással, 
miközben mások, mint a lepke, szállnak témák és feladatok és égtájak 
változatos virágaira, olykor a szakrnabeli promiszkuitást is bohém 
könnyedséggel tudomásul véve. 

Mindezt már rég készülök elmondani Szabadka szellemi életének 
prominens krónikásával, Dér Zoltánnal kapcsolatban, amihez most iga-
zán kitűnő  alkalom a Szül őföld és költ ője című  új kötetének a megjele-
nése. A fentiekkel azonban már elárultam, mint aki nyílt kártyával 
játszik, hogy nem vagyok elfogulatlan kritikusa. Hogy az legyek, ahhoz 
túl sok a jócskán emberöltőnyi idő, amióta ismerem, attól fogva, hogy 
kamaszként megbélyegezve szélnek eresztették, s már ezért ls könnyen 
eluralkodhatott rajta egy nem mindig, indokolt fölény e kisded szellemi 
karámon belül ártatlan irodalmi kérdésekben persze. Hadd tegyem 
hozzá: nem ok nélkül. Mert már az is ki(hfvás volt, hogy nem húzta 
meg magát, hanem ott volt minden dolog mögött, ami Szabadkán iro-
dalmi téren történt. Legtöbbször névtelenül, a háttérben maradva, de 
mindenki tudta, hogy ő  a kezdeményezője és mozgatója ennek meg 
annak: irodalmi folyóiratnak, Életjel-könyvek kiadásának, irodalmi estek-
nek, amelyeket ő  rendezett, csaknem mindegyiken bevezetőt mondva, 
szavalókórusról s külön zenei számráf gondoskodva, hogy az irodalom, 
ugye, ne legyen olyan unalmas. De mindenesnek lenni nem hálás sze-
rep. Mert hiába nőtte ki magát mint Csáth Géza életének és munkás-
ságának szinte egyedüli, autentikus kutatója, Kosztolányit meg magán-
életének megannyi titkával csaknem kisajátítva, ez a mindenesség nyo-
mot hagyott rajta. Igaz, a kiadványok, amelyek mögött megint őt kel-
lett sejteni, nem voltak mindig kifogástalanok. Sőt, olykor szánalmasan 
vidékiesek voltak a  siralmasan kis példányszámmal, mintha beletörőd-
tek volna a helyi érdeklődés csekély megnyilvánulásába. A rendszere-
sen megjelenő  folyóirat is gyakran közölt nívón aluli dolgokat, olykor-
olykor dilettánsokat is szóhoz juttatva, mert ez vagy az a helyi érdek 
így kívánta. De ő  itt volt kitartóan és letagadhatatlanul a magyar írás igé-
zetében. Könnyű  volt az egészre bizonyos lokálpatriotizmust rásütni. 
Utóbbit a szabadkaiak újabban önérzetesen vállalják is! 

Dér Zoltán ennek a jelz őnek Új kötetével egyenesen alája fekszik. 
A könyv ugyanis Kosztolányi-tanulmányok, vitacakkek és interjúk gy űj-
teménye, s aszülőföld mint forrás és indítóerő  mindennél nagyobb 
Melyet kap benne. A régmúlt Szabadka projekciója jelenik meg el őt-
tfünk kicsit fakón és színelhagyottan, korántsem olyan élénken és szí-
nesen, mint az Édes Anna vagy az Aranysárkány lapjain, úgyhogy nem 
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is Mehet . tudni, melyik az igazi régi Szabadka. Az-e, amelyet a költ ő  
újrafeslett, vagy az, amelyet életrajzírója megcáfolhatatlan tények és 
hiteles • adattok segítségével :rekonstruált. És mint ilyen természetesen 
megbízhatóbb kútforrás a helytörténeti valóság szempontjából. Elkép-
zelhető , hogy az irodalomtörténészek az MTA el őkelő  környezetében, ahol 
ez a tanulmány felolvasásra került, jóízűen elcsámcsogtak rajta. Eset-
leg a miliőelmélet tájai felől közelítve még világosabb lett a költő  
éleumúvében egynéhány vonatkozás, bár a játékos természet ű  Koszto-
lányi nosztalgikus hangulatában is ott van az enyhe gúny: 

Az esemény ... Mi az esemény? 
Az, hogy kisült a sütemény, 
s megáll egy úri, ringó 

kocsi a házatok előtt, 
és hogy jó a barackbefőtt, 
és hogy megért a ringló. 

A Négy fal között stíluselemeit vizsgálva is érdekes megfigyeléseket 
tesz a szerző, most persze már nem szabadk:ai távlatból, az elképzelt gye-
rekkori rémeket is mellőzve, amit csak sajnálhatunk, mert mintha'  
ebben a korai egzaltációban is ott lenne a .sivar vidék ijeszt ő  vigaszta-
lansága. 

A könyvet, de ezen túl .Dér Zoltán egész szerepét Kosztolányi élet-
művének tárgyalásában születés és gyerekkor vizsgálatának helyi ille-
tékessége határozza meg. Biztos, hogy eközben sok mindent fedezett 
fel, amit mások nem tudtak és így nagy segítségére volt a Kdsztolányi-
irodalom kibontakozásának. Nem is tudom, Adyn kívül van-e még 
magyar író, akit művészetének bibliamagyarázói ilyen sokoldalúan meg-
tárgyaltak volna, mint Kosztolányit. Mert mintha formai tökély, köny-
nyedség és elokvencia, eredeti hangvétel s  a dolgok mögött éreztető  
sejtelem tekintetében senki olyan egyéni és virtuóz módon s annyira 
európai nyelven nem írt volna, mint ő . 

Mindezek után a helytörténeti vonatkozásoknak már nem lehet 
döntő  jelentőségük. Kosztolányi nem Fis vállalt semmiféle közösséget 
szülővárosával, az itteni vidékkel, néppel és annak sorsával, amit nem 
vehet senki rossz néven t őle, mert más dolga volt. 

Ahogyazonban Dér Zoltán őrzi itteni emlékét, mindenre reagálva 
és mindent regisztrálva, ami a Kosztolányi-irodalomban történik, fa-
natikus szenvedéllyel ágálva és magyarázva, okvetlenül tiszteletet kelt. 
Bori ,tanulmányához fűz például polémikus hangon, de sok pardon kö-
zött megjegyzést, mire az ember el őveszi a kérdéses tanulmányt, s 
miközben Borinak ad igazat, megköszöni magában, hogy Dér felhívta 
rá a figyelmét. Schöpflin Aladártól kezdve Levendel Júliáig így tart 
számon' minden, Kosztolányi jelent őségével foglalkozó megnyilatkozást. 
Azt hiszem, ezt a permanens szlgálato.t kell megbecsülni mindenekel őtt 
benne, ahogy Dér valóságos repertóriumot állított össze a Kosztolányi-
ról szóló írásokból, mindenkor készen arra, hogy koronatanúként iga-
zoljon vagy tagadjon a kérdésben valamit. Anélkül, hogy nagy apparátus-
sal, tudományos igénnyel és gonddal írott elegáns tanulmányokkal ha-
sonlítanánk össze munkáit — amilyen legutóbb Thomka Beátáé volt 
például Kosztolányi kisprózájának fölényes pertraktálásában —, ez az 
örökké résen lev ő  igyekezete a megveszteget ő. És az, hogy eközben, csak 
úgy mellékesen, feltérképezi Szabadka és az egész vidék kulturális 
múltját, mintha azért mégse lenne italállt gyerek, úgy ahogy van, ez 
a vajdasági irodalom. 

Ezt 'kellett most elmondani Dér Zoltánról új könyvének igazán 
hézagos ismertetése ürügyén, mintha nem is á könyv lenne fontos ez- 
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úttal, hanem ő  maga egész sokoldalú tevékenységével, szervez ő  kész-
ségével, s jobb ügyhöz méltó szívós ösztönz ő  kedvével. Annak az egész 
kis szabadkai irodalmi műhelynek a létjogosultságát is elismerve egy-
ben, amely szűkös erkölcsi és anyagi viszonyai ellenére elszántan szol. 
gálja a jugoszláviai magyar irodalom jelenkori ügyét. 

HERCEG JÁNOS 

A SZABADKAI MŰHELY ÚJ MESTERDARABJAI 

Nemcsak az évforduló irányította a figyelmet Kosztolányi Dezs ő  élet-
művére. Alighanem a bizonytalan kor is kedvez neki, az a közhangulat, 
mely egyre kíváncsibban, egyre nagyobb írdeklődéssel fordul az egyedi 
ember, az „egyedüli példány" világa felé, hiszen a közösségi jelszavak 
egyetemes, nagy célok felé visznek ugyan, de mind nyilvánvalóbb, hogy 
ezeket a célokat egyének valósítják meg, akiknek érzései, gondolatai, 
élettel és halállal kapcsolatos állásfoglalásai mindaddig el nem hanya-
golhatók, míg a világ világ. Kosztolányi hangsúlyozottan és büszkén volt 
ennek a személyes embernek a költője, s a végre, elmúlásra nyitott 
ember mind mélyebben ismeri föl benne a maga személyes létkérdései_ 
nek egyik legnagyobb hatású és legőszintébb hangú megfogalmazóját. 
A szakirodalom legújabb alkotásában, Király István m űvében is meg-
figyelhető  az antropológiai irányultság: a marxista irodalomtudós érez-
hető  gonddal igyekszik megfogalmazni az egyéni lét és szemlélet általá-
nosabb jellemzőit, s olyan irányokba is megnyitni a marxista antropo-
lógia érvényességi tartományát,melyek eddig kívül estek annak érdek-
lődési körén. 

Az örvendetesen szaporodó Kosztolányimonoigráfiák, illetve az író 
életével foglalkozó kisebb tanulmányok, részterületekkel foglalkozó mun-
kák majdnem mindig visszanyúlnak a kezdetekig, az író szabadkai évei-
hez, s értelmezni próbálják azt a viszonyt, amely Kosztolányit otthoná-
hoz, Szabadkához fűzte. S mivel e kérdéskörnek is egyik legelmélyül-
tebb, legalaposabb kutatója, adatgyűjtője Dér Zoltán, egészen természe-
tes, hagy az irodalomtudományban megkülönböztetett •a jelent ősége az ő  
publikációinak. Ezúttal tanulmánykötetet és forráskiadvány jelentetett 
meg. Ha a kettőről együtt próbálunk jellemzést mondani, talán megkoc-
káztathatjuk azt az állítást, hogy a tanulmánykötet írásai m űhelymun-
kák, amelyeket olyan alkotó írt, aki nem lankadó figyelemmel követi 
nyomon mindazt, amit legkedvesebb költőjével kapcsolatban mond el az 
irodalomtudomány, amely egyébként sok mindent el sem mondhatna, 
ha nem támaszkodhatna olyan alapos, megbízható munkákra, mint pél_ 
dául a most megjelent szerényebb terjedelmű  levelezéskötet. Ez utóbbi, 
ha nem pótolhatja is a Szépirodalmi Kiadónál megjelent sorozat levél-
gyűjteményét, arra mindenképpen ráirányíthatja a figyelmet — ha erre 
egyáltalán szükség van —, milyen hangyaszorgalmú munkával tárja fel 
Dér Zoltán a költő  életének dokumentumalt, s hogy az igazi kutatók 
módjára majdnem mindig tudja, mire van szüksége az író életével fog-
lalkozó filológiának, hogy tovább léphessen és új összefüggések birto-
kába juthasson. Bár e levelek nagy többségét folyóiratok és újságok 
lapjairól már ismerhettük, egybegyűjtésük, megfelel ő  kommentálásuk, 
rendszerezésük mégis halaszthatatlan kötelessége volt az irodalomtudo-
mánynak. E feladatot — sok egyéb mellett — ismét Dér Zoltán vállalta 
magára. Van ebben a gesztusában eléggé nem méltányolható alázat, hi-
szen manapság több értelmezés születik, mint forráskiadvány, hálásabb 
feladat az elődök által feltárt anyag alapján taulmányt vagy esszét 
írni, mint hétköznapok szorgos aprómunkájával mások számára adatokat 
szolgáltatni. Ez utóbbi tevékenység nélkül azonban minden értelmezés 
csak a levegőben lóg, hiszen nincsenek hitelesítő  pontjai, hiányoznak 
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mögüle azok a ,tartákötelékek,melyek az író életének valóságához kötik: 
Nos, ezt a valóságréteget tárja fel Dér Zoltán akkor is, amikor Koszto-
lányi leveleiből közöl, akkor is, amikor az általa ismert adatokkal szem-
besíti azokat a műveket, melyek `a költőről, íróráf szólnak (s kimondva-
kimondatlanul felhasználták azokat a forrásokat, melyekkel éppen ő  
ismertette meg a kutatókat). 

A Szül őföld és költ ője ciklusbeosztása pontosan vall írója szándé-
kairól és sokoldalúságáról. Az első  részben találjuk azokat a tanulmá-
nyokat, amelyeket a könyv címe foglal össze. Kiemelkedik közülük a 
Kosztolányi Szabadkája címmel megtartott előadás szövege, melyet nagy 
figyelemmel és tanulsággal hallgatott a budapesti emlékülés közönség, 
A Négy fal között stíluselemei című  tanuanányt jól ismerik az Üzenet 
olvasói, hiszen e lap hasábjain jelent meg három folytatásban. Jelent ősége 
abban rejlik, 'hogy Kosztolányinak olyan korszakát világítja meg, mely-
lyel érdeménél és jelentőségénél lényegesen kevesebbet foglalkoztak a köl-
tő monográfusai, még Kiss Ferenc magisztrális Kosztolányi-könyve is 
inkább az „érett" művészre koncentrál, bár tudomásunk szerint kidol-
gozta a pályakezdés éveit is. Kelemen Péter kit űnő  munkája (Szimbo-
lista versszerkezetek Kosztolányi els ő  korszakábdn) mellett Dér Zoltán 
tanulmánya az első , amely a versek mikroelemeiig .leszállvia mutatja meg, 
milyen feladatokat érzett a magáénak a pályakezd ő  Kosztolányi s ho-
gyan oldotta meg ezeket. Nagyon fontos megállapítása a szerz őnek —  
s alighanem a 'kutatás menetét bizonyos mértékig korrekcióra is kész-
tetheti ezzel —, hogy , ;A Négy fal között verselése még nem olyan szik-
rázóan eleven, mint a kés őbbi köteteké, de puritánabb is. A ritmusra 
és rímre nem bíz annyi föladatot, mint kés őbb. Eredeti, változatos stró-
faépítkezéssel, különleges hangzásokkal ritkán t űnik ki. Láthatóan els ő-
rendű  célja, hogy a vállalt forma igényeinek jól megfeleljen". Való igaz: 
az első  kötetben aránylag ritkán találunk ,tiszta" jambusokat, s azokat 
a verseket, verssorokat, melyeket ilyennek értelmezünk, olykor hangsú-
lyos metszettel is olvashatjuk. Az idézett Vízió is megenged ilyen üte-
mezést! Máshol — amikor Dér Zoltán Kosztolányi jambusértelmezésé-
nek szabadságáról szól — szintén el lehet képzelni másfajta ütemezést. 
A következő  sorban „Rítt a gyerek, az ég is könnyezett" nem feltétle-
nül trocheust „érez a fül", mint a szerz ő  írja, hanem inkább egy sza-
bályos középmetszetet különít el, s a határozott nével őt nem alternatív_ 

,jak érzékeli, hanem rövidnek_, h_iszen:_a metszet után vele indul a valóban 
szabályos jambus: Rítt a gyerek // az ég is könnyezett. Hasonló üteme-
zése képzelhető  el A vészfék című  vers itt idézett sorának is. 

E tanulmányban néhány kitűnő  meglátást olvashatunk Kosztolányi 
szonettkultuszával kapcsolatban. Itt — Kiss Ferenc fejtegetéseire hivat-
kozva = túlzott szerénységgel rövidre zárja az elemzést, holot elejtett 
megjegyzéseiből is arra következtetünk, hogy még sok és fontos mon-
dandója volna a szonett forrásaival és európai el őzményeivel kapcsolat-
ban, illetve hogy jelentékeny kiegészítések birtokában van a Nyugat 
költőinek szonettkultuszával kapcsolatban. Hasonlóképpen meggy őző  
Dér Zoltánnak az a véleménye, hogy Kosztolányi azért nem törekedett 
az antik formák további alkalmazására, mert túlságosan zártnak érezte 
őket, „az ő  valódi mondanivalón játszibb, szeszélyesebb és oldottabb 
lehetőségek után kutattak". (99.) Nem zárható ki az a lehet őség sem, 
hogy azok a megoldásai, melyeket mi sutáknak, szabálytalanaknak ér-
zünk, voltaképp ugyancsak ilyen játszi kísérletek. Az idézett „Erényt 
pirító tisztakezű  bűnös", melyet később ,,erényt pirító tisztakezű  go-
nosz"-ra javított, ugyancsak ilyen kísérletnek min ősülhet; hasonló pél-
dákat találhatunk később Szabó Lőrincnél, még a fordításaiban is, ahol 
pedig jobban kell vigyázni az eredeti mérték szabályszer űségeire. 

Nem célszerű  egyetlen tanulmánynál lehorgonyoznunk, de ennek 
az írásnak még egy rendkívül érzékeny, s Kosztolányi ekkori ihletésének 
természetéről kialakított — részben Ady megfigyeléseit is alátámasztó 
— véleményét feltétlenül méltatnunk kell. Dér Zoltán ugyanis összefüg- 
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gésa lát a korai versekben gyakori mellérendelés és Kosztolányi intellek-
tuális versfelfogása, versírói gyakorlata között. „E mögül az összefüggés 
mögül azonban — írja a CZementi-szonáta és a hasonló típusú versek 
ihleti menetét elemezve — hiányzik a tárgyias látás folyamatossága, 
hézagtalansága, illetve a látomás egysége. Inkább arról van szó, hogy az 
érzékeny képzelétben alkalomszerűen felötlő  ihlet által sugallt és átszí-
nezett képeket kell itt a költőnek az elképzelt vers egységébe állítania." 
Kitűnő  megfigyelés, az egyik legtermékenyebb azok közül, melyek a 
fiatal Kosztolányi poétikájáról ismeretesek! S milyen izgalmas volna 
nyomon követni azt_a mélyben zajló és egyre táguló folyamatot, ahogy 
ezt az ,;alkalomszerűen felötlő  ihletet" felváltotta egy másfajta, a fo-
lyamat és az érzés teljességre összpontosító ihleti menet, mely a Szám-
adás nagy verseiben nyerte el végs ő  igazolását! Olyan feladat ez, mely-
nek megoldását alighanem éppen Dér Zoltántól remélhetjük, várhatjuk, 
siirgethetj ük. 

Irodalomtudományunknak kissé vitatható eljárása, hogy a másod-
lagos írásokat iás kötetbe gy űjtve rendszerezi. A tanulmányokról szóló 
bírálatok nagyon ritkán szoktak primer élményt adni, netán alapvet ően 
új ismereteket közölni. Dér Zoltán esetében mégis azt kell mondanunk, 
helyesen járt el, amikor a Kosztolányi-irodalom egyes termékeivel kap-
osolato.s írásait kötetbe gyűjtötte, mert a különböző  kérdésekhez fű-
zött megjegyzései mindig termékenyen továbbgondolhatók és újabb er ő-
feszítésekre sarkallnak. E sorok írója, akinek két könyvével is foglalko-
zott, s az első  Kosztolányi-kismonográfiáját alaposan meg is bírálta, 
alighanem joggal és hitelesen mondhatja el ezeket. Mindazonáltal ,arrra 
szeretné buzdítani Dér Zoltánt, hogy sok egyéb elfoglaltsága mellett írja 
meg Kosztolányiról szóló összefoglaló könyvét is, hiszen a különböz ő  
kötetekben olvasható kitűnő  részletelemzései, vagy a mások könyvei 
közben felhalmozódott és megfogalmazott tanulságai erre nemcsak pre-
desztinálják, hanem e munka elkészítését kötelességévé iás teszik! 

A Szül őföld és költ ője olvastán egyetlen hiányérzete van az olva-
sónak: hiányzik bel őle a név- és versmutató. Ha ezekkel kiegészült volna, 
még inkább igazolódnék. az  a megállapításunk, hogy a szerző  mindig 
a teljes pályakép tanulságait kamatoztatva ír, bármilyen részletjelenség-
rő l szóljon is. 

~ 

Végigolvasva Kosztolányi itt összegy űjtött leveleit — a Weöres Sán-
dor-levelek hiányát alighanem joggal tette szóvá Péter László az Élet 
és Irodalomban —, els ő  megállapításunk az lehet: végtelenül, már-már 
lekötelezően udvarias ember volt. Amikor a mai „befogadó",' legyen 
bármily választékos és megértő  is, azzal a gondolattal kacérkodik: nem 
ártott volna jól odamondani a levelező  társnak, Kosztolányi lebilincsel ő  
kedvességgel magyaráz, érvel, még azokat is igyekezve meggy őzni, akiket 
lehetetlen. Pintér Jen ővel folytatott levélváltása a szabad vers kapcsán, 
már-már elképesztő  olvasmány; némi beleéléssel magunk elé képzelhet_ 
jük az ironikusanfejteget ő  költőt, akinek érvei mögött felsejlik a kor-
társ világirodalom jó néhány nagy alkotója, s a hatalom tányleges bir-
tokában lévő  :tankerületi főigazgatót, aki levelében sem lép le képzelet-
beli katedrájáról, melyre nem annyira a tudása és tekintélye, mint in-
kább a korszak művelődéspolitikája állította. Kosztolányi nem csügged, 
Pintér Jenőt is meg akarja győzni igazáról, miszerint — Pintér soraiból 
erre következtethetünk — a szabad vers — vers. Dér Zoltán igen fino-
man s tapintatosan ezt írja a levélváltás kommentárjául: „A Pintér 
Jenővel való szíves kapcsolat igen tanulságos Kosztolányi élet- és jellem-
rajza szempontjából." Persze hasonló sorokat oda lehetne írni a költ ő  
jó néhány bírálata és egyéb megnyilatkozása mellé is. Olyan ember 
volt, aki szenvedélyesen törekedett arra, hogy mások szeressék, elismer-
jék; nagyon nehezen került olyan helyzetbe, hogy megbántson valakit, 
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inkább kitért, semmint ütközött. Nem vád ez, nem lefokozás. Nagyon 
gyakori emberi magatartás jellemz ője, mely ha olyan kitűnően palléro-
zott, nyitott személyiség velejárója volt, mint az övé, valóban rendkí-
vül kedveltté tehette birtokosát. Épp a jellem különbségében kereshetjük 
Babits és Kosztolányi barátságának megromlását, majd viszonyuk ellen-
tétbe fordulását. Babits zárkózott volt, nehezen oldódott. Kosztolányi 
könnyed, sugárzó társasági ember. Babits nehezen talált kapcsolatot a 
nőkkel. Kosztolányi hódított. Babits táviatokban gondolkodott. Koszto-
lányi inkább a pillanat embere volt. Amaz keservesen, nehezen, némi 
bizonytalansággal alkotott, emez nevén szólította az ihletet, s az már 
be is burkolta őt palástjával. Ez a gracilis, már-már elkényeztetett, mo-
solygó, legmélyebb érzelmeit inkább szépirodalmi m űvekbe rejlő , ritkán 
levelekben megvalló férfi nyilatkozik meg a Kosztolányinak írt levelek-
ben, s annál izgalmasabb tetten érnünk a neki szóló írásokban őt ma-
gát, mennél nehezebb kikövetkeztetnünk, mit is írhatott ő  maga. 

A maga nemében Kosztolányi is intézménye volt korának, Másképp 
és más minőségben, mint Babits, akit mint a Nyugat f őszerkesztőjét 
ostromoltak kortársai. Kosztolányitól cikket és anyagi támogatást lehe-
tett kérni, szolidaritásra lehetett rábírni honorárium-ügyekben, s pon-
tosan nyomon lehet követni azt a folyamatot, ahogy „mélyen tisztelt 
mester"-ből „kedves Dezső" lett, elbűvölő, mosolygós, segíteni kész, ta_ 
nácsakat és talán anyagiakat adó Désiré. 

Az előszóban Dér Zoltán joggal ír arról, hogy a levelek közzététe-
lét az az igény is motiválja, mely a dokumentumok iránt mutatkozik 
meg. Kétségtelen tény, hogy korunkban az olvasók nagyobb becsben 
tartják az író visszaemlékezését, mint regényét, fontosabbnak hiszünk 
egy dokumentum-, mint egy verseskötetet. Kosztolányi leveleit olvasva 
mégis abban kell reménykednünk, hogy a belőlük kihüvelyezhető  portré 
az írónak is kedvez, s egyre többen olvassák majd azokat a m űveit, 
melyeknek fogantatása és fogadtatása is e levelek tárgya. Abban is re-
ménykedünk, hogy e szerénynek mondható. mégis olyan fontosnak ér-
zett levelesláda mellett összeállítója. Dér Zoltán egy teljesebb megva-
lósításának tervét is magában hordozza, hiszen Kosztolányi levelezése 
alighanem egy kornak is hiteles tükre. Egy koré, amelyben — mint err ől 
Kosztolányi egyik legnagyobb méltánylója, Márai Sándor írta hajdanán 
— az író legnagyobb tette az lehetett, ha saját munkájával egy házat 
szerzett magának. Sokkal gyakoribb volt azonban, hogy segítségért kel-
lett folyamodnia, mint Telekes Bélának. S jóles ő  érzés lehetett tudnia, 
hogy van valaki a Logadi utcában, aki nemcsak arra méltatja levelét, 
hogy végigolvassa, hanem mindent megtesz azért, hogy segítsen rajta, 
mert az a valaki tudta, nemcsak igével él a költ ő ... 

Bevezetőnkben a Kosztolányi-irodalom örvendetes gyarapodásáról 
írtunk. A szabadkéi műhely, amelynek munkáit számon tartja az egye-
temes magyar irodalomtudomány is, újabb remekekkel járult hozzá e 
gazdagodáshoz. 

RÓNAY LÁSZLÓ 

A FILOLÓGUS ÉS A FILOLÓGIA TISZTELETE 

Dér Zoltán irodalomtörténész jelent ős tekintélyt vívott ki magának 
Kosztolányi Dezső  és Csáth Géza hagyatékának ápolása és írói életm űvük 
történeti-esztétikai értékeléseterén. A két nagy klasszikusról írt tanul-
mányai, esszéi, kritikái és cikkei immár kötetekre rúgnak, ugyanakkor 
azt is tudjuk, irodalomtörténészünk még korántsem mondott el min-
dent e két, meghatározó jelent őségű  íróról. Az, hogy Dér Zoltán volta- 
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képpen most érkezett el kutatói munkássága terén az összegezés kor-
szakába, komoly ígéretnek számít, és jelent ő:s elvárásokra jogosít fel 
bennünket. 

A Kosztolányi-centenárium alkalmából jelentette meg szerz őnk az 
Életjel Miniatűrök 42. köteteként a Levelek Kosztolányihoz (1907-1936) 
című  kiadványt, melyben nem kevesebb, mint 56 egyén 93, Kosztolányi 
Dezsőhöz írt levelét teszi számunkra hozzáférhet ővé. A levelek között 
akad irodalomtörténeti szempontból kevésbe jelent ős is, ám az kétség-
telen, hogy mindahány fontos dokumentuma egy költ ő  életpályájának. 
Fontos dokumentuma, hiszen Kosztolányiról, az emberr ől és Kosztolá-
nyiról, až íróról egyaránt árnyaltabbá teszik eddigi ismereteinket. A 
kevésbé jelentősek baráti kapcsolatairól, rokonaihoz, ismer őseihez fű-
ződő  viszonyáról adnak számot, a fontosabbak olykor azirodalmi élet 
komoly tekintélyét, nagy befolyással rendelkez ő  egyéniségét mutatják 
be — gondoljunk a Rothermere lord által felajánlott díj körüli kurátor-
szerepére —, másszor az irodalmi csaták vesztesen is gy őztes és győz_ 
tesen is vesztes „h ősét" állítják elénk — gondoljunk az. Ady-pör kap-
csán hozzá árt levelekre. Van azután olyan is, mely Kosztolányi Dezs őtő l 
-egyegy írói-költői pálya egyengetése tekintetében kér irgalmat és könvö- 
rületet .(Bartalis János, ,Gelléri Andor Endre), esetleg régi ismer ősként 
— ha csak egy írás elhelyezésének az ügyében is — a pártfogását kéri 
(Milkó Izidor,vagy vidékünk nagy hevületű  polihisztora, Kókay Károly). 

A gyűjtemény legértékesebb darabjai azonban minden kétséget ki-
záróan azok a levelek, melyek valamilyen formában Kosztolányi Dezs ő  
írói-költői pályájának egy-egy mozzanatáról tanúskodnak. Ilyen szempont-
ból nagy jelentőségűek azok a levelek, melyeket Tormay Cécile írt hozza 
a Napkelet indulását megel őzően, s amelyekben a költőt az induló lap-
nak fkívánta megnyerni. A levelek — néha bizakodó. néha türelmetlen 
hangvétellel — a kor egyik legnagyobb költ őtekintélyéhez szólnak. s 
maga a tény, hogy egyáltalán megíródtak, azt bizonyítja — erre Dér 
Zoltán, a leveleket követő  jegyzetében külön is felhívja a figyelmet —, 
hogy „Kosztolányi elfordulása a jobboldaltól 1921-ben, tehát az Új Nem-
zedék után nem volt határozott. Kereste egy kultúráltabb konzervatív-
nemzeti fórummal a kapcsolatot, s e célból el őbb ő  írt Tormay Cécile-
nek, azután meg is ígérte részvételét a Nerpkeletben ..." Ma már azon-
ban tudjuk — ami egyébként a levelekb ől is kiderül —, hogy ígéretét 
nem tartotta be. 

Nem kevésbé jelentős és nem kevésbé tanulságos Tolnai Vilmos-
nak, a neves nyelvésznek a levele sem, melyben tanúi lehetünk a „nyu-
gatos" és az „akadémiai" irodalomszemlélet találkozásának, s békés, 
egymás érveit tiszteletben tartó polemizálásának is. 

A kötet legszebb, legértékesebb s legmegkapóbb levelei azonban 
minden bizonnyal a Veljko 'Petravićtól Belgrádból és Emil Isactól Ko-
lozsvárról kapott levelek. Lehetetlen nem észrevenni, hogy általuk euró-
pai szellemek találkoznak, akik számára az adott történelmi pillanatban 
sem léteznek népeket és egyéneket egymástól elkülönít ő . mi több. egy-
másnak uszító tényezők, netán jelszavak vagy kiáltványok. Veljko Petroo 
vić  a Kosztolányi édesanyja nyugdíja körül felmerült problémák rende-
ződéséről ad hírt, s ugyanabban a levélben fordításra szánt verset és 
novellát kér a költőtől. Következő  levelében pedig megkéri: „Adja át 
a kedves, kiváló magyar kollégáknak legszívélyesebb üdvözletemet. Min-
den szerb barátomnak me'sélean: milyen brilliáns írói és m űvészei van-
nak a magyaroknak, s milyenmelegszívű  férfiak; a nehéz élet (bár nem 
olyan mint nálunk) s az indusztriálódott. mint általában Fiirópaszerte, 
irodalom nem szítta ki belőlük az emberséget..." S íródik mindez 
19nben! 

Emil Isac első  két levelét 1933-tan, a harmadikat 1936-ban írta 
Kosztolányinak , ;Drága Kosztolányi" megszólítással. Az első  kettő  ugyan-
csak fordításügyben íródott, ám már ezekb ől is kicseng a közép-európai 
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összetartozás és sorsközösség tudata. Emil Isac Budapestre készül, s bízik 
benne, hogy találkozásukkor maj+d „... elbeszélgetünk arról, ami már 
a múlté, egy erős hitű  idealizmusról". A harmadik levél azután minden 
korábbinál megkapóbb, s mint ilyen, a kötet legértékesebb darabja. A 
már halálosan beteg Kosztolányit bátorítja: „Higyjen abban, hogy a ter-
mészet akár milyen mostoha, egy Oly ritka értéket mint Ön nem fog 
megtagadni". Majd így folytatja: „Ennek a levélnek az apropos-ját az 
adja, hogy Önnel álmodtam, és az álom nagyon kedves volt, együtt sé-
táltunk egy kertben és képzelje, virágot szedtünk ... Nagyon boldog 
lennék, ha Öntől egy pár sort kapnék, mert bár sok minden másként 
lett, egy ugyanaz maradt: barátaink iránti igaz és önzetlen szeretetünk. 
Drága Kosztolányi, gondoljon Ön is rám, ha eszébe jutok és bízzék ab-
ban, a miben bíznunk kell: a tavasz mindent jóva tesz ..." Megkapóan 
szép és őszinte sorok. 1936ban, Közép-Európában! Ötven élvvel ezel őtt! 
S kaphat-e egy humanista gondolkodó többet sorstársainak a megbecsü-
lésénél? 

Roppant értékes könyvet adott a kezünkbe Dér Zoltán, s csak örü-
lünk annak, hogy a levelek.gyűjteménye az 1980-ban a 7 Nap lapjain 
történt első  közlésükhöz viszonyítva négy új darabbal b ővült. Jelentős 
levelekről van szó, hiszen valamennyi az Ady-pör kapcsán íródott a köl-
tőhöz. Ugyanakkor módfelett sajnálom, hogy a kötetb ől kimaradt Herczeg 
Ferenc rövid levele. (s Tormay Cécile-é mellett a népszer ű  regényíró fény-
képe is). Sajnálatos a levél elhagyása már csak azért is, mert benne —  
a 7 Nap tanúsága szerint — Herczeg Ferenc megköszöni Kosztolányi-
nak, „hogy annyi szeretettel emlékszik vissza régmúlt közös dolgainkra". 
S már ennyi elegendő , hogy a Kosztolányi iránt érdekl ődőkben felébred-
jen a kíváncsiság e „régmúlt közös dolgok" iránt. 

Ettől eltekintve a kötet igazi értékét az adja, hogy új elemekkel 
bővítette meglévő  ismereteinket, •s  olyan tényekre hívta fel a figyelmet, 
melyeket ez idáig eltakart a feledés vagy az ismeretlenség homálya. A 
könyvecske alapvető  kézikönyve lesz a Kosztolányi-filológia m űvelői 
számára. 

MÁK FERENC 

KOMOLY JÁTÉK A TÖRTÉNELEMMEL 

BOGNÁR ANTAL: Álmok a halálban. 
Forum, Újvidék 1986. 

A három évvel ezelőtt megjelent Esélyek könyvét álregénynek minő sí-
tettem. Utólag hangsúlyozni szeretném, hogy természetesen nem az el-
terjedt modern ponyvákra gondoltam, amelyek a hagyományos regény 
formai vívmányait alkalmazzák és azt szentimentális tartalommal töltik 
fel, hogy aztán ily módon elbódítsák az álmodozni szeret ő  átlagolvasót. 
Azt akartam mondani, hogy a szerző  által felhasznált technikával meg-
írt mű  nem definiálható regénynek. Most, mintegy fricskaként, maga 
a szerző  teszi az alcímbe: történelmi álregény. Szinte el őre figyelmeztet: 
az Álmok a halálban nem készült „klasszikus" történelmi regénynek, 
óvakodjunk annak tekinteni. A szerz ő  talányos csapdát állít fel, amelybe, 
bár figyelmeztet bennünket a veszélyre, öntudatlanul besétálunk. Megkí-
séreljük történelmi regényként olvasni a m űvet, de nyomban nyilván-
valóvá válik, hogy ez „nem megy". A talányt valahogyan meg kell ol-
dani: mivel is állunk szemben, fűt bennünket a felfedezés vágya, elménk 
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nem engedi, hogy a szerz ő  „bolondját járassa" velünk és meg akarjuk 
fejteni, milyen alkotói mutatvánnyal van dolgunk. 

A mű  magvát kilenc „áltörténet" képezi, ezek terjedelmileg abszo-
lút dominálnak. Minden áltörténet el őtt rövid párbeszéd, amelyet a szer-
ző  folytat két kísérőjével. Mert a szerző  tulajdonképpen alászállt a hol-
tak birodalmába és keresi azt az írót, akinek könyvét „imitálja" vagy 
másképpen: újraírja. A mű  bevezető  és lezáró része a szerző  monológja, 
amelyben magáról vall, a mű  keletkezésének körülményeir ől, de elsősor-
ban küzdelmér ől az anyaggal, a számára oly lényeges alapkérdéssel: le-
het-e történelmi regényt írni, lehet-e hitelesen felidézni a múltat? S 'a 
kettős hurokkal elátott mű  mögött ott húzódik meg láthatatlanul a 
szerző  igazi szándéka: ízig-vérig modern, egyéni hangvétel ű  alkotást te-
remteni. A pazini sírnál bízvást ez lebegett szeme el őtt. Akkor, amikor 
elhatározta, hogy megírja ezeket a különös álmokat, amelyekben egy :a 
közös: az az égi jelenség, amely jelenünket nemrég Gázba hozta és amely-
nek neve a Halley-üstökös. Úgy tetszik, arról többet tudunk, mint az 
emberi elme olyan termékér ől, mint mondjuk ez az álregény. 

Az illtető , akinek alkotását Bognár Antal „újramondja", a .kerekesdi 
születésű  B. Kiss Mihály. Mivel feltevésekben oly gazdag és játékos, 
de ugaynakkor „halálosan komoly" alkotásról van szó, és ugyanakkor 
ismereteim igencsak hiányosak, nem tudtam eldönteni: valóban valaha 
élő  személyről van szó, vagy pedig a küls ő  kerettörténetnek hőse me-
rőben a szerző  ügyes fikciójának terméke. Félő , hogy amennyiben az 
első  változatot fogadjuk el, márpedig mondjuk a második az igazi, akkor 
a szerző  egy csapdájába máris besétáltunk, s ezzel mintegy bebizonyítja, 
hogy minden viszonylagos, de els ősorban a történelmi múlt. Nos, a 
lényeg az, hogy Bognár Antal az alvilági séta folyamán, két h űséges 
útikalauza társaságában, igyekszik követni és feltérképezni el ődje. B. 
Kiss Mihály életútjának fontosabb állomásait, annak alkotói gondjait 
és ezzel mintegy utal sajátjaira: milyen nehéz volt annak írnia, hát 
még neki, aki egy elvesztett, tehát ismeretlen m űvet igyekszik utánozni! 
A függőségi viszonyok összetettsége és bonyolultsága ebben a könyvben 
(hogy elkerüljük a félreértést: az Álmok a halálban), „példás" és szán-
dékosan illúzióromboló, Vagy ez volt az író egyik célja? 

Summa summárum: a szerz ő  mély lélegzetet vesz, akárcsak az alá-
szálló búvár, és Cherubini mester és Szerafimovics Teodor társaságában 
elindul B. Kiss Mihály keresésére! Kik kísér ői? Ahogyan ő  mondja: 
„... álmaink és a szférák két buzgó, elpusztíthatatlan őre, akiknek jó 
szokásuk néhanapján az ember fülébe duruzsolni." Alapjában véve meg - 
foghatatlan lények ők, akik ügyesen siklanak jobbra-balra, akik egyszer-
re igenelnek és tagadnak, dicsérnek és korholnak, röviden: mindent rela-
tívvá alakítanak át. Már B. Kiss Mihályt figyelmeztették. hogy „húzza 
meg magát, ne hóbortozzon, ne üsse mindenbe orrát". Természetesen 
a szerző  és kísérői között, múltidézésről lévén szó, gyakran folyik a 
vita a múlthoz való viszonyulásról. Megállapítják, hogy a „múlt azon 
a nyelven válaszol. am.elviken kérdezik". azaz a. miílt mindig olyan, 
amilyennek a jelenben él ő  látni akarja". A további disputa folyamán a 
két kísérő  mind rosszabb képet fest B. Kiss Mihályról. Azt tanácsolták 
neki, lépésről lépésre haladjon az alkotásban, csak óvatosan, el őre-
hátra (de hiszen ez helyben való topogás), de az „sose tudott mértéket 
tartani", le akart számolni a világgal. Végül is önkezével vetett véget 
hányatott életének a vörös föld ű  Isztriában, Pazinban. Általában a szerz ő  
és a két útitárs közötti elmefuttatások igen elvontak, csak itt-ott törté-
nik utalás egy-egy 'biztos pontra (mozzanatra B. Kiss Mihály életében), 
amely világosabbá és érthet ővé teszi az egyes fejezetek ,.el ői.átékát". 
Mintha a kísérők, ezek a 'fiktív lények. tulajdonképpen arra volnának 
hivatottak. liogy lépten-nyomon utalian2k azokra az alkotói kételyekre, 
marcangoló gondolatokra, amelyek el őbb B. Kiss Mihályt, majd Bog-
nár Antalt kínozták. Mélységesen komnly Bognár Antal viszonvulása 
a múlthoz, alkotás közben váltakozva kerül a letargia és az eufória 
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i,lapotába. Úgy érzi, saját múltját írja, mert a múlt folytatásának, szer-
ves részének érzi magát. Hiszen a próféta is a múltba tekint, azt szem-
revételezve lát a jöv őbe. Bognár Antal nagyapja (az a Tiszánaik ment, B. 
Kiss Mihály is öngyilkos lett és jómaga is azon elmélkedik, ne kövesse-e 
őket az elkerülhetetlen harmadik világégés el őtt) és apja is felbukkan, 
úgyhogy a római iszákos katonától egyenes vonalat húzhatunk, amely-
nek végén a Szerb' utcai, az anyaggal vívódó író áll. Mert milyen érzés 
lehet történelmi regényt írni, a történelmi úton eljutni magunkhoz, ha 
állandóan a múltbéli dolgok végtelenül sok módon történ ő  ábrázolható-
ságára gondol valaki, de ugyanakkor mégis bels ő  kényszert érez, hogy 
„történelmi regényt" írjon? Ennek a kett ősségnek lett a szüleménye az 
áltörténelemi regény, ez a tájainkon, nyugodtan mondhatjuk, egyedülálló 
mű , amellyel talán csak Brasnyó legújabb regénye áll rokonságban. 
6 is arról ír, milyen képtelenség a múltról írni. De érdekes: mégis ír! 
Ez lenne az íráskényszer igazi diadala? „Ami velem, általam íródik, egé-
zében számomra felfoghatatlan", írja egy alkalommal Bognár Antal. 

Azaz: a mélyen tudatos alkotás átcsap a vak útkeresésbe, a kezdeti. 
szándék és az elért cél egymástól oly távol esik, a keletkezett m ű  önálló 
életre kel és mindjobban távolodik. 

Mint említtettem, a könyv legterjedelmesebb részét a hagyományos 
történelmi regényékbe nyugodtan beilleszthet ő  fejezetek teszik ki. Kö-
zös vonásuk a tárgyi ismeretek egyenesen, és ezt kimondani nem kis 
merészség, meghökkent ő  gazdagsága és pontossága. A szerző  igen széles 
és alapos ismeretekre tett szert el őzetesen, hiszen a legtöbb fejezetben 
totális képet kapunk a bemutatott korról. Teljes kép alatt a tárgyi és 
szellemi valóság összhangját értem. Egyes Mejezetek esetében már szinte 
szakmai, mondjuk etnográfiai munkák körvonalai sejthet ők. Így például 
a véletlen, egyidejű  olvasás eredményeképpen megállapítottam, hogy A. 
Kalka menti k őember című  áltörténetben a valóság leírása, néha szó 
szerinti idezése Pl.ano Carpini 12474b ől származó úti jelentéséb ől ered. 
Mondanom sem kell, hogy az olvasott hitelességét milyen nagy mérték_ 
ben fokozza e körülmény. Egy-egy fejezet tulajdonképpen magánbeszéd, 
legtöbbször a halál előtti pillanatokban futnak át az illető  mesélő  agyán 
keresztül életének azon jelenetei, amelyeket utólag. a megsz űnés küszö-
bén, jelentőseknek tart, illetve a szerz ő  azoknak tartja abból a célból, 
hogy azokat olvasójával közölje. Közös még az is ezekben a fejezetek-
ben, hogy központjukban a háború áll. A háborúval kapcsolatos esz-
mék, gondolatok és érzelmek töltik ki a h ősök, B. Kiss Mihály és Bog-
nár Antal elméjét. Bognár Antal végül is arra a megállapításra jut, 
hogy a háborúk elkerülhetetlenek, irtózatosak, épn ezért nincs ereje 
megírnia tizedik történetét, amelynek a mában kellett volna leiátszód-
fia. A távlat •szörnyűsége megakadályozta egyszer űen az írásban. De 
mégis életben akar maradni. Hogy miért? S bár alapjában véve ironi-
kusan viszonyul önmagához, őszinte és megiható magyarázata: ..De amíg 
nem tép el minden szálat az ember, mást sebezne vele. Másokat káro-
sítana. Belerontana a mindenségbe. Visszaélne a szabadsággal, hogy 
élettel rendelkezhet." A vízb ől nehezen újra a felszínre feltör ő  búvár 
nemcsaik ösztönösen szívja magába az éltet ő  levegőt. Ez is egy tanulsá-
ga az alámerülésnek a múltba. 

Az egyes fejezetek időrendi sorrendben követik , egymást. Jellemz ő , 
hogy a szerz ő  tart?Ilom helyett útmutatót nyújt át. T: Phát utazásra hív 
meg bennünket, amelynek ő  a kalauza. Az els ő  történet alanya egy 
immár kivénhedt római zsoldos. aki részeges kormai locsogásábanarról 
igyekszik meggyőzni az alkalmi <és fizetni kész) szesztestvért, hogy a 
háború végeredményben el őnyösebb állapot a békénél. Utána egy keres-
kedő  •mesél, míg a papi menhelyen betegeskedik, élményeir ől a hunok 
világában, közben szavait egy legendák összeállításával foglalkozó író-
ember mohón figyeli. A mesélő  ügyesen bebizonyítja, miszerint az Atti-
láról kialakult hiedelmek java része hamis. Ugyanakkor ő  is meg van 
győződve arról, akárcsak az el őbbi áltörténet h őse, hogy háború mindig 
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lesz, az átélésre is megadja a receptet: „nem vállalni semmit". A jegy-
zetelőhöz intézett gúnyos észrevétele (, ;Pepecselsz olyasvalamivel, ami 
meghaladja eszedet, és nem látod se elejét, se végét") talán ironikusan 
utal a szerző  küszködésére. Az Akasztófavirágok között a monológ mel-
lett a párbeszédet is ,beveti". A mesél ő  fegyves'hordozó megkísérelt 
"semmit sem vállalni", mégis felakasztják, mert tanulsága szerint „aki 
nem romlott, az nyomorog; aki nem nyomorog, az örjöng, és aki nem 
örjöng, az romlott lesz ... Meddig tart ez? •Medig fog tartani még?" 
Időáldó észrevétel? A kun tolmács vallomása talán a könyv legszebb 
írása. Mélyen borúlátó a kicsengése ennek a részletnek, a korabeli nép-
vándorlás értelmetlen öldöklése felett t űnődik a mesélő . De a kunok 
mégis megmaradnak, mert ügyesen beolvadnak, mert kiváló tolmácsok, 
a szó mesteri művelői. Egyébként is az említett mesélő  kun Julianus 
barát és társának kísér ője volt. A padovai orvgyilkos egyben hisz: a kény-
szerűség megcselekedhető. Tehát gyakorlatilag minden szabad, mert 
minden kényszerűségnek minősíthető. A rgörö!k zsoldosként szolgáló ma-
gyar tűzmester mesterségének művésze, de keserűen ismeri fel: minél 
tökéletesebb valami, annál ,feleslegesebb. Kiválóan sikerült az Új-Spa-
nyolországban lejátszódó következ ő  áltörténet megírása. A mesélő  spa-
nyol gyarmatosító alakja igazán hiteles, az őslakó indiánok pártjára 
állót minden lelkiismeret-furdulás nélkül megöli. Az Ezer év hazáig a 
polgári francia forradalom eszméivel foglalkozik. Párhuzamosan fut két 
mesélő , apa és fia vallomása. Az el őbbi az ipari forradalom úttör ője, 
az utóbbi pedig Európa országaiban karddal terjeszti a szabadság és 
egyenlőség eszméjét. Végeredményben mindketten megcsömörlöttek az 
élettől és az apa fiát kéri meg arra, hogy zárja le szemét. A Herkules-
fürdői előidény levélformában íródott és az ember manipulálhatóságá-
nak példázata. Milyen különböz ő  terek, idők és belső  formák! A kísér-
letező  alkotói kedv (és tudás) szép megnyilvánulásai. 

Mert Bognár Antal tudatos és kísérletez ő  alkotó. Úgy véli, az örö-
költ írásformák és -eszközök nem alkalmasak mondanivalója közlésére. 
Ez azt jelenti, hogy új, még járatlan ösvényen indul meg célja felé. Gyak-
ran kiderül, hogy :az ösvényen már járt valaki, és az, hogy a cél sem 
eléggé definiált. Bognár Antal mint író az oly sokféleképpen értelmezhet ő  
és megjeleníthető  valóság és saját, határtalan lehet őségeket magában 
rejtő  képzelete közé szorult. Bénítólag hat rá a dolgok viszonylagossága, 
a lehetőségek felmérhetetlensége. Egy biztos nála: a hagyományt nem 
fogadja el. Szilárd az elhatározása: kitágítja a regény határait. Önki-
merültségig keres, kutat és kísérletezik, mesterien bánik a szavakkal, 
de gondolatai nem mindig bontakoznak ki tisztán, túlságosan is tömö-
ren fogalmaz, néha ezoterikus. Mindig általánosításra törekszik, de az 
elvontság folyamata nehezen követhet ő. Ebből fakad az Olvasóhoz való 
viszonyulása is. Milyennek nevezhetjük azt? Komoly játékosságnak avagy 
játékos komolyságnak? Talán a komolyság van túlsúlyban, de azért 
minden mögött, leghátul, meghúzódik a huncut mosoly, s bár az alkotás 
számára els ősorban nyomasztó teher, mégis szívesen viseli. 

Az angol John Fowles Mantissza című , az elmélkedő  próza terü-
letére átcsúszott m űvében így vall: , ;A komoly, modern regénynek 
egyetlen témája van: a komoly, modern regény megírásának nehézsé-
ge ... sokkal fontosabb dolog lett a regényr ől írni, mint regényt írni. 
Erről ismerszik fel a legjobban az igazi regényíró manapság." Ha el-
fogadjuk Fowles megállapítását és azt részben vonatkoztatjuk Bognár 
Antal e művére és eddigi opusára általában, valójában azt mondhatjuk. 
hogy komoly és modern író. Merő  óvatosságból ajánlatos talán ennél 
a ki.ielentésnél maradni és a végleges értékmeghatározással várni. Bognár 
Antal fejlődése, ezt most már leszögezhetjük, korántsem egyenes vonalú. 
Maradjunk meg Sükösd Mihály intelménél: el őzetes művei •alapján 
senki prózairónról ne bocsátkozzunk előzetes jóslásokba. A következő  mű-
vével twdnü,lnik rácáfolhat az addigiakra.... Mindig ki kell várni a végét." 

VARGA ISTVÁN 
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A KORLÁTLAN INTELLEKTUS 

ALEKSANDAR TIŠMA: Az ember ára. 
Fordította: Dudás Kálmán. 
Európa, Budapest, 1985. 

Aleksandar Tišma regénye azok 
közé a prózai művek közé tarto-
zik, melyekben a tapasztalatnak, a 
megélt életnek van els őbbsége a 
teremtő  fantáziával, s még inkább a 
játékosság szabadságával szemben. 
A téma, miként más Tišma-művek 
esetében nem egyszer, ismét a két 
háború közötti és a második vi-
lágháború alatti Újvidékhez kap-
csolja az írót. Az ember ára azon-
ban ennek ellenére sem tekinthet ő  
szorosabb értelemben vett vajda-
sági regénynek. Nem csupán azért 
nem, mert az akkor itt élt nem-
zeti kisebbségelv közül csupán a 
németre és a zsidóra terjedt ki 
Aleksandar Tišma figyelme, hanem 
azért sem, mert az író a hetvenes 
évek regényismeretének megfelel ő-
en alkotva, az emberi jelenség el-
lentmondásosságát, reménytelensé-
gét vállalta ihlető  erőként. Sőt, ta-
lán azt is mondhatnánk, hogy Az 
ember ára bölcseleti megalapozott-
ságú s e többlet az esztétikai ér-
tékképzésnek is fontos mozzanata. 
Ezt azért fontos hangsúlyozni, mi-
vel a regény fejezeteinek többsége 
rutinos író munkájaként a hagyo-
mányos realizmus eszközeivel író-
dott s csak a mű  legvégén derül 
ki: miért kellett tanúivá lennünk 
az eredetiségben nem b ővelkedő , 
majdnem kizárólag polgári célkitű_ 
zésű  életutaknak. 
. Noha a regény szerepl ői nem 

rendelkeznek rendkívüli tulajdon-
sáíokkal és a magatartástípusok-
kal kapcsolatos előzetes történel-
mi és társadalmi ismereteink már 
eleve korlátozzák a bennük kifeje-
ződő  írói üzenet hatósugarát, Az 
ember ára mégis a jelentős alko-
tások közé tartozik. Az író számá-
ra ugyanis a már említett tapasz-
talatok nem szorítkoznak a régi 
polgári világgal és az intézménye-
sített gyilkosságokkal kapcsolatos 
emlékekre. Az ő  világlátása a hábo_ 
rút követő  évtizedek emberi viszo-
nyaira is kiterjed. Ennek jelei azon-
ban csupán közvetve, ámbár meg-
határozó erővel kaptak formát a 
regényben. Olyképpen, hogy a mű  

szereplői a világválságba került 
polgári magatartásnak a tipikus 
képviselői, az új világ teremt ői, 
hangadói pedig nem kerülnek elő-
térbe. Hogy azonban az író nem 
lát folytonosságot a világháború-
ba sodródott polgárság és a hatva-
nas-hetvenes években kialakult he-
donista fogyasztói beállítottság kö-
zött, az abból látszik, hogy Sredo-
je, a történelem viharában ide-oda 
sodródó élvhajhász végzete éppen 
úgy beteljesedik, mint azoké a ba-
rátaié, akiket így vagy úgy ideje-
korán megsemmisített a kegyetlen 
kor. Az ő  élősdisége más jellegű , 
nincs táptalaja az új társadalom-
ban. 

Aleksandar Tišma nagy pers-
pektívából, jellegzetes alkotói ke-
gyetlenséggel szemléli az életet. A 
hagyományos elbeszél ő  magatar-
tástól két szempontból is eltér a 
módszer. A folyamatos, hol az 
egyik, hol a másik, hol pedig a 
harmadik hős sorsát ecsetel ő  el-
beszélés néhol tudományos fejte-
getésben lassul le, másutt pedig 
előrefut s azzal ismertet meg, amit 
más regények meglepetésként, a 
mű  végére tartogatnak. Noha ide-
jekorán tisztában vagyunk a sze-
replők sorsával, a végzet beteljese-
dése felé vezető  út állomásai fel-
ajzzák kíváncsiságunkat. Különö-
sen az izgat bennünket: hogyan, mi 
által állnak össze regénnyé az egy-
mással többnyire egészen laza kap-
csolatban levő  életepizódok? Mi az, 
ami a német kisasszony elszigetelt, 
ismerősei előtt is nem egy vonat-
kozásban háttérbe maradt sorsát 
a tanítványaiéval hozza összefüg-
gésbe? Vajon a mű  belső  szerves-
ségét illetően elégedjünk meg az-
zal, hogy egy kisebb emberi cso-
port egyedeinek jöv ője rajzolódik 
ki elő ttünk tanulmányszerű  alapos-
sággal? — merül fel bennünk a 
kérdés olvasás közben. A fataliz-
mus szemlélete az egyének lassabb 
vagy gyorsabb elkallódásának for-
májában tagadhatatlanul rajta 
hagyta nyomát a könyvön. Ám a 
csattanóként ható végkifejlet, mely 
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azt is elárulta, mi a mélyebb ér-
telme annak, hogy ugyanabban a 
prózai műben lettünk tanúivá egy 
életidegen kisasszony szenvelgései-
nek és néhány fiatal ember törté-
nelem által okozott szerencsétlen-
ségének, az egzisztencializmus irá-
nyában mélyíti el a m ű  bölcseletét. 
A regény egészében lappangó gon-
dolatok a befejezésben bomlanak 
ki, akkor, amikor Vera és Sredo-
je, a sorsuk kalandossága miatt 
leggyakrabban szerepeltetett h ősök, 
egykori tanárn őjük megtalált nap-
lója ürügyén szenvedéseik súlyát 
mérlegelik. Elmefuttatásuk ered-
ménye meghökkentő, sőt, napi po-
litikai szempontból nézve egyene-
sen megbotrányoztató. Vera és 
Sredoje világában ugyanis az előb-
bi véleményét kell hitelesebbnek 
minősítenünk. Nem csupán azért, 
mert Vera többet szenvedett, fo-
lyamatosabban volt az er őszak ki-
szolgáltatottja, hanem azért is, 
mert ő  is nő , mint az, akiről a vi-
ta folyik. ó is nő  tehát, viszont 
Sredoje „inkább Vera fölötti ha-
talmát kipróbálva" okoskodik. Ar-
ról van szó közöttük, hogy vajon 
Vera szerencsétlenebb-e volt tanár-
nőjénél, aki istenfélelmében és 
egészsége miatti .aggodalmában kép-
telen megoldani magánéletét, és a 
férfiaktól tartózkodva törődik be-
le végzetébe, a halálos betegségbe. 
A félzsi.dó Vera, akinek testi tulaj-
donságai miatt a gyűjtőtábor bor-
délyában kellett bűnhődnie szárma-
zásáért, korszerűtlenül túlfinomult 
tanárnőjét annak szabad választási 
lehetősége ellenére sem tartja ön-
magánál szerencsétlenebbnek. Ő  
ugyanis körülményekt ől függetle-
nül tekint a szenvedésre, nem mér_ 
legeli a boldogtalanság szükségsze-
rű , illetve kevésbé szükségszerű, el-
kerülhetetlen vagy önkínzásból vál_ 
lalt formáját. Vajon az író szem-
lélete azonos lehet-e a h ősnőével? 
Az esztétikai szférában, vagyis Ve-
ra élethelyzetében mindenképpen. 
Nem szabad viszont elfeledkeznünk 
róla, hogy Tišma alkotói fantáziá-
ja lényegkereső , következőleg a 
hősnő  által megfogalmazott igazsá-
got nem tekinthetjük egyszer űen 
viszonylagosnak. Annál kevésbé, 
mert az író társadalomtörténeti 
műveltsége is fontos pillére a re-
gény építményének. Tehát: a mesz-
sze idegenb ől még idegenebb kör-
nyezetbe, Újvidékre vet ődött tanár- 

nő  önsanyargatáshoz vezet ő  előíté- i 
leteit, naivitását, tisztességét ugyan-
azok a mindenkori emberi viszo-
nyok és újabb kori polgári torzu-
lások alakították ki, amelyek a 
szép fiatal lányt a durva küls ő  
erők játékszerévé tették. Vera élet-
ben maradása és sorsával való meg-
békülése ugyanakkor a történelmi 
véletlennek és a biológiai szükség-
szerűségnek az egybeesése — és 
ennyiben az alkotói iróniának a ki-
fejezése is. S egyben félelmetes lo-
gikáé is: Vera ugyanis rendhagyó 
háborús múltjával olyan cél- és 
társtalannak érzi magát az új kö-
rülmények között, legyenek azok 
nálunk vagy nyugaton, mint kény-
szerű  bordélybeli Szolgálata idején. 
A helyzete utóbb még rosszabb, 
mert fokozatosan kialszik benne 
annak reménye, hogy szörnyű  múlt-
ja iránt bárki megértést tanúsít-
hatna azok közül, akik friss élet-
erővel fejlődni, gyarapodni szeret-
nének. 

Az ember ára című , csaknem 
négyszáz oldalas regénynek több 
olyan részlete van, mely esztétikai-
lag nem mondható újnak, magával 
ragadónak. Hogy végül mégis ked-
vező  összbenyomásunk alakul ki 
róla, az nem utolsósorban annak a 
plasztikus, de bizonyos mértékben 
szimbolikus töltetű  képnek köszön-
hető, amelyet a Kroner családról 
festett meg Aleksandar Tišma. Ro-
bert Kroner ösztönéletét ől megha-
tározott vegyes házasságának el-
mélyedő  válsága, a családtagoknak 
az alkati meghatározottságokból, 
vallási, nemzeti és vitális érdekel-
lentétekből kialakuló külső  és bel-
ső  súrlódásai, létbizonytalanságból 
eredő  nyugtalanságai annyira ér-
zékletesek és szuggesztívak, hogy 
az emberiség atavisztikus önellent-
mondásainak víziójaként hatnak. 
Tišma azonban látomások sorakoz-
tatása helyett konkrétumok elem-
zésével éri el a hatást. 

Kronerékhez képest a Lazuki ć  
család sorsát és másokét már in-
kább csak küls őleg, az események 
leírása által jeleníti meg. Hogy ki-
re mennyi fény esik, az természe-
tesen annak a szerkezetnek a függ-
vénye, melyet a tipizálás tervét ől 
és lehetőségétől függően alkotott 
meg az író. Az olyan többre hiva-
tott fiatalember számára, mint 
amilyen Milinko Božić, nem nyújt 
kibontakozási lehetőséget a kímé- 
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letlen idő . Emberi mértékletességét 
naivitásként értékelik le a szörnyű  
tények. 

Az ember ára egyidejűleg az 
epikai tágasság, szélesség és a lé-
nyegkereső  elmélyültség regénye. 
Egyaránt szól tehát az olvasmá-
nyok kedvelőinek és a vájt fülű  

esztétáknak. Sehol sem igénytelen, 
helyenként azonban világirodalmi 
intenzitású kifejező  erővel rendel-
kezik. Érezhet ően olyan ember áll 
mögötte, aki egyéni élményeib ő l 
és elsajátított ismereteib ől kiindul-
va a maga teljességében alkotta 
meg kora emberének modelljét. 

VAJDA GÁBOR 

HAGYOMÁNYOK A JELEN SZOLGÁLATÁBAN 

Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok 1984. 
KÁNTOR LAJOS: Vallani és vállalni. 
Kriterion, Bukarest, 1984. 
Kós Károly képeskönyv. 
Klúzsák, . Budapest, 1.985. 

A hetvenes években indult meg az 
a kutatómunka, amelynek kereté-
ben az erdélyi magyar irodalmi 
kultúra a maga közvetlen hagyo-
mányainak, történeti közelmúltjá-
nak teljesebb feltárását indította 
meg, s tekintettel arra, hogy az 
erdélyi magyarok művelődésének 
és közéleti törekvéseinek mindig 
az irodalmi élet volt a gyűjtőme-
dencéje, ez a kutatómunka a nem-
zetiségi önismeret teljesebb kibon-
takozását is lehetővé teszi. Koráb-
ban, még a hatvanas években, el-
sősorban a szocialista, illetve mun-
kásmozgalmi kulturális hagyomá-
nyok állottak• ennek a múlt iránt 
megnyilvánuló érdeklődésnek a fó-
kuszában, később egészültek ki a 
kutatások az Erdélyi Helikon kö-
rül gyülekező  irodalom dokumentu-
mainak feltárásával, nagy értékei-
nek szellemi birtokbavételével, és 
csak az utóbbi években terjedt ki 
a kutatók érdeklődése a népi moz-
galom eszméit és célkitűzéseit kö-
vető  „második" erdélyi nemzedék, 
az Erdélyi Fiatalok, illetve a Ter-
més körül gyülekező  írócsoporto-
sulás eszmetörténeti fejl ődésének 
és irodalmi munkásságának tanul-
mányozására. Ennek a munkának 
máris vannak eredményei, az össze-
foglaló feldolgozások azonban még 
váratnak magukra, s főként késle-
kedik a dokumentumok összegyűj-
tése, noha ennek, tekintettel a 
közvetlen tanúk er ősen fogyatkozó 

számára, már igencsak itt volna az 
ideje. 

A Szabó Zoltán szerkesztésében 
megjelent Irodalomtudományi és 
stilisztikai tanulmányok 1984 című  
kötet, a hasonló című  sorozat má-
sodik darabja, több értékes tanul-
mánnyal is bővíti az erdélyi ma-
gyar népi irányzat múltjával fog-
lalkozó kutatások eddigi eredmé-
nyeit. Cseke Péter, akinek tudomá-
som szerint egy nagyobb Horváth 
István munkásságával foglalkozó 

,monográfiája van készülőben, A 
népiség elve az Erdélyi Helikon-
ban címmel közölt nagyobb tanul-
mányt, s ebben nern csekély elmé-
leti érdeklődéssel és eredménnyel 
ad képet a különben polgári libe-
rális és humanista eszményeket 
követő  kiváló kolozsvári folyóirat 
és a népi mozgalmak, népi törek-
vések kapcsolatáról. A kolozsvári 
kutató joggal hivatkozik a „Tizen-
egyek", azaz a Versek, elbeszélé-
sek, tanulmányok tizenegy fiatal 
erdélyi írótól című , 1923-ban Ko-
lozsvárt megjelent • antológia szer-
zőinek — a többi között Tamási 
Áronnak, Kacsó Sándornak, Ke-
mény Jánosnak, Balázs Ferencnek 
és Jancsó Bélának — korai tevé-
kenységére, a Benedek Elek körül 
gyülekező  székely írócsoport — 
Szentimrei Jenő , Tamási Áron, Ka-
csó Sándor — népi öntudatára, az 
1929 és 1930 fordulóján a „Vallani 
és vállalni" jelszó jegyében lezaj- 
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Tott vita törekvéseire, az Erdélyi. 
Helikon érdeklődésére a népi moz-
galom és irodalom iránt, illetve 
arra, hogy a népi mozgalom esz-
méinek vonzásában fellép ő  „máso-
dik" erdélyi nemzedék — Balázs 
Ferenc, Kacsó Sándor, Kiss Jenő , 
Szabédi László, Bözödi György, 
Asztalos István — milyen nagy 
szerepet töltött be a harmincas 
években a Helikon munkájában — 
mindez arra utal, hogy a kolozs-
vári folyóirat nemcsak érdeklődött 
a népi törekvések iránt, hanem 
részben magáénak is tudta vallal-
ni ezeket a törekvéseket. 

Ugyanebben a tanulmánykötet 
ben olvasható Kántor Lajos Sza-
bédi László — és az írástudók fe-
lelőssége című  írása, amely némi-
képp a tragikus sorsú erdélyi köl-
tőről kialakult közkeletű  képpel 
száll szembe, midőn számos doku-
mentumértékű  korabeli újságköz-
lemény és magánlevél felhasználá-
sával elemzi Szabédi 1945 utáni 
pályafordulatát, s rámutat arra, 
hogy a költőt, aki éppen ekkoriban 
kötelezte el magát a nemzetiségi 
megújulásnak, s rendkívül áldoza-
tosan szolgálta ennek törekvéseit, 
milyen bizalmatlan légkör övezte, 
s az irodalomirányítás részéről 
(több alkalommal is) milyen kímé-
letlenséggel találkozott. 

Cseke Péter és Kántor Lajos 
tanulmányai mellett több más ér-
tékes írásmű  is található a gyűj-
teményben: így Molnár Judit Ka-
zinczy Ferencről. Végh Béla Bajza 
kritikáiról, Kozma Dezső  Arany 
János hagyományértelmezésér ől, J. 
Nagy Mária Vajda János költ ői 
stílusáról, Galamb Katalin Ambrus 
Zoltán szecessziós prózájáról, Má-
riás József Németh László nagy-
bányai kapcsolatairól, Kereskényi 
Sándor Németh A min őség forra-
dalma című  művéről és Lázok Já-
nos Sütő  András drámáiról írott 
dolgozata. Külön kiemelést kíván 
Gaal György Pozitivizmus és szel-
lemtörténet Kristóf György mun-
kásságában címfű  tanulmánya, a-
mely az erdélyi magyar irodalom-
történet-írás egy igen tevékeny al-
kotó egyéniségének elfeledett arcát 
világítja meg. Már az imént felso-
rakoztatott nevek is mutatják, hogy 
az irodalomtudományi és stiliszti-
kai tanulmánygyűjtemény nemcsak  

az erdélyi magyar tudományosság 
jelenlegi törekvéseit reprezentálja, 
hanem a szakmai utánpótlás hely-
zetéről, a fiatal tudósnemzedék ér-
dekladéséről is képet ad. 

Az Erdélyi Helikon és a népi 
törekvések kapcsolatáról írott ta-
nulmány már említette a „vallani 
és vállalni" jelszó jegyében kibon-
takozott vitát, amely valóban a ro-
mániai magyar irodalom két vi-
lágháború közötti történetének 
egyik legfontosabb, mondhatnám 
így is: irodalomtörténeti fordula-
tot hozó eseménye volt. Erről a 
vitáról már korábban is született 
irodalomtörténeti feldolgozás, Tóth 
Sándor „Vallani és vállalni", avagy 
vita az írók gyávaságáról című, a 
Korunk 1971. évfolyamában megje-
lent tanulmányára gondolok. Egy 
évtizeddel később Kántor Lajos-
nak az Utunkban közölt cikksoro-
zata jelentett be perújrafelvételt a 
nevezetes írói polémia ügyében, s e 
cikksorozatnak a kiegészítése és át-
dolgozása nyomán jött létre Kántor 
Vallani és vállalni című  könyvtanul-
mánya, amely nemcsak az 1929--
1930-as eszmecsere fordulatokban is 
bővelkedő  krónikáját írja meg, ha-
nem bemutatja a vita el őzményeit 
és következményeit is. Maga a vita 
voltaképpen a kisebbségi irodalom 
tennivalói körül zajlott, arról tud-
niillik, hogy az a transzilvanista 
eszméket képviselő  történeti re-
gényirodalom, amely az erdélyi 
magyar irodalom „hőskorában", a 
nemzetiségi öntudat kialakítása ér-
dekében született meg, vajon to-
vábbra is alkalmas-e arra, hogy el-
lássa ennek a közösségi tudatnak 
a gondozásával együtt járó szellemi 
feladatokat. Mint Kántor Lajos 
nyomatékosan megállapítja, a múlt-
ba forduló érdeklődést megkérdő-
jelező  eszmecserét az Erdélyi He-
likon szerkesztője, Kuncz Aladár 
sugalmazta, és Berde Mária Val-
lani és vállalni című  írása nyitotta 
meg. ,Berde a történelmi regénydi-
vatot bírálta, és a kisebbségi élet 
valóságos kérdéseinek megválaszo-
lását sürgette. E vitacikk, amely 
valóban a nagy áldozatok árán ki-
alakuló nemzetiségi irodalom ad-
digi legfontosabbnak tekintett esz-
ményeit bírálta, igen széles körű  
polémiát kavart: az erdélyi magyar 
irodalmi életnek szinte valamennyi 
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irányzata nevében véleményt nyil-
vánított valaki. Tabery Géza, a he-
likonisták, Kacsó Sándor a népi 
radikálisok, Szántó György a vá-
rosi demokraták, Franyó Zoltán a 
Helikonnal szembenálló temesvári 
szellemi élet, Gaál Gábor a Korunk 
körül gyülekező  marxista értelmi-
ség véleményének adott hangot. 
Kántor Lajos leginkább Tamási 
Áron hozzászólásával, az Erdélyi 
Helikonban megjelent Igy van cí-
mű  vallomásos esszé mondanivaló-
jával ért egyet. Tamási maga is 
osztotta Berde Mária erős kritiká-
ját, s a helikoni regényirodalom 
bírálata során igen határozottan 
követelte a társadalmi érdekl ődé-
sű  irodalom térhezjuttatását. 

A vita azt igazolta, hogy az Er-
délyi Helikon és különösen az Er-
déilyi Szépmíves Céh óvatoskodó 
irodalompolitikája nem találkozott 
a helikoni irók többségének jóvá-
hagyásával, a harmincas évek ele-
jén bekövetkezett irodalmi fordu-
lat azonban tanúsította azt is, 
hogy a helikoni irodalomnak még 
igen nagyék voltak a tartalékai és 
lehetőségei. Kántor Lajos számot 
vet ugyanis a „vallani és vállalni"-
vita következményeivel, azzal tud-
niillik, hogy a történelmi regények 
iránti érdeklődést csakhamar fel-
váltotta a társadalmi és nemzetisé-
gi valóság ábrázolására törekv ő  
írói figyelem, s ennek az új tájé-
kozódásnak olyan korszakos ered-
ményei voltak, mint Tamási Áron 
Címeresek című  politikai regénye, 
majd az Ábel három kötete, Kacsó 
Sándor Vakvágányon című  műve, 
Kun.cz Aladár Fekete kolostora  

vagy éppen Bánffy Miklós Erdélyi 
történet című  hatalmas regénytri-
lógiája. 

Kétségtelenül az elmúlt évek 
egyik legszebb könyve a Sas Péter 
szerkesztésében megjelent Kós Ká-
roly képeskönyv, amely az erdélyi 
magyar szellemi élet — politikai 
mozgalmak, irodalom, művészet, 
közművelődés — kiváló és népsze-
rű  nagy egyéniségének hosszú és 
tevékeny életét mutatja be a képi 
dokumentumok: fényképek, grafi-
kák, építészeti tervek tükrében. 
Kós Károly maga iás a népi tájéko-
zódást képviselte, a húszas évek-
ben, Szentimrei JenőveA, Tamási 
Áronnal, Paál Árpáddal, Zágoni Ist-
vánnal és a fiatal Nyírő  Józseffel 
együtt a „népi radikalizmus" nagy 
hatású képviselője volt, s elköte-
lezettségéhez mindig hű  maradt. A 
képeskönyv-be gyűjtött templom-, 
múzeum- és lakástervek, illetve fo-
tográfiák, a régi erdélyi építészet 
vagy a népi élet emlékeit megörö-
kítő  grafikák is kellően tanúsítják 
érdeklődését és ragaszkodását a 
népi kultúra és hagyományok iránt. 
Ezt a következetes népiséget ugyan-
csak európai tájékozódás, az an-
gol- „prerafáaelita" anogzalom: Rus-
kin és Morris, illetve a modern 
finn nemzeti művészet: Axeli Gal-
len-Kallela hatása egészítette ki. A 
Sas Péter által összeállított szép 
kötet s a képeket kiegészitő  — Tor-
dai Zádor tanulmányaiból válasz-
tott — magyarázó szöveg ezt a 
hagyományok és a modernség, az 
erdélyiség és az európaiság értékeit 
egyaránt összefogó és felhasználó, 
példamutató nagy írót és művészt 
állítja elénk. 



Az Üzenet pályadíjait odaítél ő  
bizottság jelentése 

Az Üzenet Szerkeszt ő  Tanácsa az idén is kinevezte a fo-
lyóirat pályadíjait odaítél ő  bizottság tagjait Dér Zoltán, 
Hornyik Miklós és Kopeczky László személyében. 

A bizottság Dér Zoltán elnökletével 1986. július 26-án 
ült össze és egybehangzó döntésével odaítélte a folyóirat 
tavalyi évfolyamában megjelent legjobb szépirodalmi alko-
tásért, a legszínvonalasabb irodalmi tanulmányért és a leg-
értékesebb mukásmozgalom-történeti szakdolgozatért járó 
15 000-15 000 dináros pályadíjat. 

A bizottság a következ ő  döntést hozta: 
A legjobb szépirodalmi alkotásért járó díjat LAZAR 

MERKOVIĆ  versfordítása érdemelte ki. Kosztolányi Dezs ő  
Hajnali részegség című  költeményét Pijanstvo u svanuće 
címmel tolmácsolta szerbhorvát nyelven az Üzenet 1985. feb-
ruár—márciusi emlékszámában. A zs űri megítélése szerint 
műfordítása műakotás értékű  munka, a hazai műfordítás-
irodalom legmagasabb nívóját képviseli. 

A legszínvonalasabb irodalmi tanulmányért járó dí-
jat THOMKA BEÁTÁ-nak A metafora, az „érzéki ábrázolat", 
a sugalmazás varrációja és Kósztolányi korai elbeszélő  for-
mái című, ugyancsak az említet emlékszámban megjelent 
munkájáért ítélte oda. A tanulmány Kosztolányi korai elbe-
szélő  formáinak sokrétű , eredeti szempontok szerinti elem-
zése, értekező  prózánk egyik legfigyelemre méltóbb teljesít-
ménye. 

A legértékesebb munkásmozgalom-történeti dolgoza-
tot — a bizottság megállapítása szerint — HÓDI SÁNDOR 
írta Kett ős kötésben címmel a lap júniusi számában. A 
szerző  a politikus és filozófus Lukács György magatartását, 
alkotómunkáját és ideológiai szerepét új megvilágításba he-
lyezte, hangsúlyozva azt, hogy a nagy marxista gondolkodó 
műve „ ... provokatív szerepével fog a társadalmi lét filo-
zófiai, etikai, esztétikai, szociológiai, pszichológiai jelleg ű  
kérdéseinek továbbgondolására • hatni, azaz paradox módon 
az ellentmondás szükségessége biztosítja majd a tovább-
élést az életmű  és a halhatatlanságot Lukács számára". 

A bizottság tagjai: 

Dér Zoltán 
Hornyiak Miklós 
Kopeczky László 
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DÉR ZOLTÁN 

Su1ofo1d és költő je 
(Írások Kosztolányiról) 

Dér Zoltán, ismert hagyománykutatónk, a Kosztolányi 
életmű  szakavatott ismerője legújabb könyvében, a Sziil őjöld 
és költője című , lényegre összpontosító válogatásában — akár-
csak előző  művében, az öt évvel ezel őtt mgjelent Ikercsilla-
gokban — Szabadka és Kosztolányi Dezs ő  költészetének ter-
mékenyítő  kapcsolatát járja körül. Mégpedig szerencsés pil-
lanatban: az író születésének századik és halálának közelg ő  
ötvenedik évfordulója tájékán. Akkor, amikor itthon is, Ma-
gyarországon is megélénkült az érdekl ődés a szabadkai szü-
letésű  nagy költő  hatalmas életm űve iránt. „Sajnos sok id ő-
nek kellett eltelnie, amíg a körülötte támasztott ködb ől a 
maga valós arányaiban és tiszta rejtelmeivel kibontakozha-
tott" — írja a szerző . Tudjuk jól: Dér Zoltán egész ténykedé-
sével, irásaival és szenvedélyes kutatásaival hathatósan járult 
hozzá ehhez a kibontakozáshoz. Soha nem feledkezve meg 
róla, hogy a Kosztolányi-jelenség titkát — az igazi h őforráso-
kat — elsősorban itthon, Szabadkán kell keresnie. Eredmé-
nyei egyértelműezi cáfolni látszanak azoknak a véleményét, 
akik időszerűtlennek és „művészietlennek" tekintik a hagyo-
mány- és valóságkutatást, visszahúzó koloncnak a szül ő föld 
vonzását. 

. 	„Ha valaki szabadkai és költészetért ő  emberek között 
forog — olvashatjuk az .el őszóban —, gyakran tapasztalja ;  
hogy a város nevének hallatán fény villan a szemekbén, mint-
ha egy régi-régi ismeretség emlékképeit hívná el ő  a város ne-
vének puszta említése. Aztán kiderül, hogy az ismeretségnek 
Kosztolányi a forrása. Általa létesült rejtelmes kapcsolat Sza-
badka és sok-sok ember között, ő  a mi nem hivatalos nagy-
követünk immár nemcsak a magyar nyelvterületen. Szeren-
csésebb képviseletet elképzelni is nehéz: romolhatatlan ér-
tékké alkotva adta tovább a világnak, amit ett ől a várostól 
kapott." - 

A kötet felépítésén jól fölismerhet ő  a tudatos rendsze-
rező  elv: Dér Zoltán az els ő  fejezetbe az életművel foglalko-
zó nagy lélegzetű  tanulmányokat sorolta, a másodikba az 
egyes köteteket boncolgató kisebb esszéket, kritikákat, - elem-
zéseket, a harmadikba a költ ő  utóéletéről szóló írásait, a ne-
gyedikbe pedig — mintegy lezárásként — a Kosztolányiról 
valló interjúkat. A négy tömb így szervesen egymásba kap-
csolódva erőteljesen villantja fel a szabadkai gyermekkor és 
a belőle táplálkozó nagy versek, novellák, regények mélyebb 
összefüggéseit, s jelent ős mértékben gazdagítja eddigi Kosz-
tolányi-képünket. 

A 216 oldalas könyv, melynek fedéltervét Szalma Lász-
ló készítette, 1200 dináros áron megrendelhet ő  a Veljko Vla-
hović  Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg Cara Jovana Ne-
nada 15), vagy pedig 1500 dinárért megvehető  a Forum új-
vidéki és szabadkai, valamint a szabadkai Napredak kön.y• 
vesboltjában. 



MEGJELENT A ÉLETJEL KÖNYVEK 35. KÖTETE 

PETKOVICS KÁLMÁN 

A 7 NAP ÜTJA 
(Adalékok hetilapunk történetéhez) 

Ez év áprilisában ünnepelte a 7 Nap megjelenésének 
negyvenedik évfordulóját. Ebb ől az alkalomból a Forum 
Könyvkiadó, a 7 Nap Lapkiadó Munkaszervezet és az Élet-
jel közös kiadásban megjelentette Petkovics Kálmán a 
7 Nap útja című  sajtótörténeti monográfiáját, amelynek a 
szerző  szerényen az Adalékok hetilapunk történetéhez alcí-
met adta. Pedig a 180 oldalas könyv több ennél: átfogó képet 
igyekszik adni a lap négy évtizedes fejl ődéséről és felvázolni, 
milyen is lesz a jövőben. Az első  huszonöt év történetét ugyan 
megírta már Kolozsi Tibor a Pénteki találkozások című  ki-
adványban, úttörő  munkájának adatait Petkovics Kálmán 
bőségesen fel is használta, mert mértékadónak és forrásér-
tékűnek tartja, de a maga kutatásainak eredményeivel is 
kiegészítette. Hiszen — mint bevezet őjében írja — „A 7 Nap 
utóbbi tizenöt évének históriáját is úgy lehet tárgyilagosan 
elmondani, ha szükség esetén visszanyúlunk a múltba, mert 
csak ott vannak alkalmas támpontok és fogódzók a változá-
sok, eltérések, az emelkedések vagy hanyatlások irányának 
beméréséhez és arányának értékeléséhez". 

Több mint egy emberöltő  eseményei elevenednek meg 
a tetszetős kiállítású könyvben, amelynek feddlapján a 7 Nap 
első  számának első  oldala látható. Azok az események, ame-
lyek 1946 áprilisától 1985 decemberéig az ország és a lap 
életében fontosak voltak. Mert Petkovics Kálmán jól tudta, 
hogy egy újság története nem pusztán a szerkeszt őség tör-
ténete. „A társadalmi közeg, társadalmi mozgások és küzdel-
mek története is, mert az újság hatékony eszköze, mond-
hatnánk cselekvő  része ezeknek a mozgásoknak és küzdel-
meknek. A 7 Nap is, természetesen." Ezért ez a kiadvány 
jóval több sajtótörténeti monográfiánál: egy korszak tükre 
is. Nélkülözhetetlen kézikönyv mindazok számára, akik ér-
delelődnek a jugoszláviai magyar sajtó felszabadulás utáni 
fejlődése iránt, amelyben a szabadkai hetilap indulásától 
kezdve fontos szerepet játszott. 

A húsz képpel illusztrált kötet 1000 dináros áron meg-
rendelhető  a Veljko Vlahović  Munkásegyetemen (24000 Su-
botica, Trg Cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 1200 diná-
rért megvehető  a Forum üzleteiben, valamint a szabadkai 
Napredak könyvesboltjában. 


