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HERCEG JÁNOS 

IKETANIA 
KISREGÉNY (3.) 

Az új ország: ICET — International. Corporation Evolutions Trust —, 

népiesen és fonetikusan: Iketánia elképzelhetetlen gyorsasággal fejl ő-
dött. Napok alatt épültek a harminc-negyven emeletes házak, a leg-
újabb technológiával persze, s a gyárak nem gy őzték a termelést. A kivi-
tel óriásira nőtt, s Hollstein, a külkeréskedelmi miniszter már olyan 
volt, mint önmaga árnyéka, annyira lefogyott az örökös utazásokban 
mind a négy égtáj felé. 

Ha én ezt tudom — panaszolta Annának egy fogadáson, amelyet 
valamelyik afrikai ország uralkodójának tiszteletére rendeztek —, dehogy 
vállalom ezt az embertelen tisztséget. Már a naponta változó légköri 
viszonyokat se bírom, hol az Északi-sarkon, hol meg Kalifornia legfor-
róbb vidékén. 

De hiszen maga tíz éve tagja az urbánus mozgalomnak! — je-
gyezte meg Anna kicsit kacéran, mert nagyon szívesen vette, hogy a 
miniszter titokban szerelmes belé, mint különben oly sokan még. 

Tíz éve párttag! — sóhajtotta rezignáltan Hollstein és beletúrt 
vörös fürtjeibe. _ De harminc éven át a saját fejemmel gondolkoztam. 
És ez azért más, ne mondja meg senkinek! 

Nevettek, mivel már mind a ketten abban a korban voltak, ami-
kor az ember fölöttébb élvezni tudja az öngúnyt, mert megtanulta, hogy 
nevethetünk másokon, akár az egész világon, lelki egyensúlyurukat mégis 
az erősíti, ha magunkon nevetünk. Persze ezt a bölcsességet már koráb-
ban feltalálták. 

Tíz év múlt el a hatalom átvétele óta Iketániában és ezalatt a 
forradalom óriási eredményeket ért el. A belügynek sikerült csírájában 
elfojtania minden 'ellenforradalmi kísérletet, úgyhogy Hubert von Segfy, 
aki a rendőrséget valóban forradalmi zsenialitással szervezte meg, már 
nem talált helyet mellkasán a rengeteg kitüntetésnek. 

Ne hagyjuk üresen a lakásokat! — kiáltották a honatyák a par-
lamentben. — Vessünk véget a nyomortanyáknak! 

Az történt ugyanis, hogy több volt az új, korszer ű  összkomfortos 
lakás, mint amennyien igényt tartottak rájuk. A falvak még mindig 
nem tűntek el a föld színér ől, s tíz év után is volt még egy reakciós 
réteg, amely ragaszkodott az akácfás utcákhoz, a földszintes házakhoz, 
amelyeknek szobái előtt hosszú, oszlopos folyosó futott végig, muskátli-
val a könyöklőjükön. 

Hubert von‘ Segfy egy különleges forradalmi brigádot szervezett a 
rendőrség dolgozóiból, akik kemény kézzel igyekeztek véget vetni ennek 
a maradian idillikus állapotnak, s éjnek idején lakoltatták ki otthonaik-
ból a megátalkodott, falusi népet, amelyet a társadalom :áljának tekin-
tettek.. 

„Ne sírjatok, faluvégi lányok — énekelték a rend őrök kellő  ciniz-
mussail, amíg egy szál ingben ugrasztották ki ágyukból az asszonyokat 
és lányokat, mivel a férfinép fegyelmezetten sorakozott föl batyuval az 
udvaron. — Eljövünk mi még . hozzátok, valaha, valaha vagy soha!" 

Ilyen heroikus küzdelmébe került a rendszernek a boldogtalan 
paraszti nép felemelése korszer ű  viszonyok közé. S egy-egy ilyen ered-
ményes akció után a brigád, mielőtt feloszlott • volna, hogy ki-ki haza-
menjen aludni, még lecövekelt a téren, ahol egy huszonkilencedik eme-
leti lakásban Sander .az igazak álmát ,aludta, hogy körbe állva táncba 
fogjanak és két szólamban énekeljék: „Nem leszünk többé rabjai a 
földnek ..." 
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Mindent meg lehet szokni. Sander is vígan aludt, amíg a kórus éne-
kelt, holott korábban felébredt és gyufát gyújtva kiállt az erkélyre, 
ahogy az Oslo környéki lányok álltak az ablakba ég ő  gyertyával, ha egy 
jó fogás után eszébe jutottak a halászlegényeknek s egy szerelmi vallo-
másnak beillő  dalt dúdolt el valamelyikük a házuk el őtt. Most egy auto-
mata égő  gyulladt ki minden polifonikus hangra Sander ablakában. 

Csak arra kérlek, vesd le azt, ha hazajössz! — könyörgött Anna 
egy idő  után. — Legalább itthon ne lássalak ebben az uniformisban! 

Különben korszerűség és hagyomány állandó konfliktusa minden 
dologban érezhető  volt. És jóllehet a forradalom egyik ideológusa, Mis-
ter Ticktock már megkockáztatta ama felismerését elfogadtatni, hogy 
az emlékeket nem lehet máról holnapra legy őzni, mert visszatérnek, 
tézisét Iketáni+a akadémiája elutasította, s őt magát ellenforradalmi 
elhajlással vádolta. 

Kénytelen volt önkritikát gyakorolni, amit ől persze az emlékek 
nem szűntek meg, sőt meghitt perceiben Sandert magát is elfogták, s 
körülzsongták. 

Ilyen nyári 'estéken — mondta eay alkalommal kinn az erkélyen, 
nyugágyából gyengéden átnyúlva Anna nyakához, mert szeretett ott ki-
csit elcicázni, néha ujjaival lágyabb tájakra is lecsúszni —, a széna illa-
tát érzem oly intenzíven, mintha most jöttünk volna ki a mez őről kaszá-
lás után, s én ott feküdnék a magasan megrakott szekéren ringatózva! 
Pedig munka után, meglehetősen fáradtan mentünk a mesterrel a mez ő-
re, s amit ő  kaszált, azt én villával hordtam a szekérre a csendesen 
legelésző  ló mögött. 

Ő  is veletek volt? — kérdezte Anna er őltetten közönyös hangon. 
Kicsoda? 
Helge! A kovács lánya! 

Közelebb kellett húzni hozzá a nyugágyat, átölelni, már amennyire 
ezt fekvő  állapotuk megengedte, a szájára borulni, hogy féltékenységét 
eloszlassa, és ruháját felhajtva isten igazából megszeresse, mintha most 
kerültek volna össze, nem tíz év el ő tt. 

Irigyellek is ezekért az emlékekért! — mondta aztán Anna kicsit 
kifulladva, s azon a bársonyos hangon, ahogy már ilyenkor az asszo-
nyok beszélnek. — Azt hiszem, ahhoz szegénynek kell lenni, hogy az em-
bernek szép emlékei lehessenek. Én a szegénységet persze csak könyv-
ből ismerem. Az én gyerekkorom oly üres és sivár volt, halálosan unal-
mas, hogy nem 'maradt semmi, amire szívesen emlékezhetnék vissza! 

Ő , miket beszélsz! — kiáltott fel Sander egyszerre magához tér-
ve a révületb ől, s az emlékezés b űnéből. — A szép szegénység hazug-
ság! Csak a költ ői alliteráció élteti, semmi más! Nekünk a nyomorra 
kell elmékeznünk, s arra a szerencsétlen id őre, amikor holtfáradtra dol-
goztuk magunkat .. . 

Én ilyesmire se gondolhatok, sajnos! — sóhajtotta Anna. — Én 
akkor kezdtem élni, amikor a mozgalommal megismerkedtem. És veled! 
S boldoggá tesz a tudat, hogy a gyerekeim már egy tartalmasabb kor-
ban nőnek fel. 

- Mert gyerekeik is voltak természetesen. Méghozzá három és mind 
fiú! Egyszer ki kellett venni őket az otthonból, hogy XIII. Jakab, a 
nagyapuk is lássa őket, ami ellen Sandernek se volt kifogása. 

Kár, hogy megszüntettétek a hadsereg intézményét — kiáltott 
fél a kiszolgált király. — Micsoda katonák lettek volna ezek! 

Semmiben sem volt olyan egységes a KÜ — Központi Ügyelet —, 
mint a hadsereg megszüntetésében. Mindannyian javíthatatlan antimi-
litaristák lévén, mint akkor már minden. tisztességes ember. Ezzel az 
intézkedéssel a paraszti fiatalság többségét is sikerült megnyerniük. Ha 
a forradalom gy őzelme nem ragyogott volna még eléggé, a hadsereg 
feloszlatása vakító fényt adott neki. 
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Hogy meg tudták alázni az embert! — kiáltott fel Todoresku, 
a technikai ügyek minisztere. — Egy közönséges káplár hasra fektet-
hette a közkatonát. A hajnali trombitaszóra úgy kellett felugornia, mint-
ha puskából lőtték volna ki! 

És akkor még be kellett vetni az ágyat! — csapott az asztalra 
hahotázva és diadalmasan, hogy ennek véget vetettek, Sander. — Min-
denkinek volt egy léce, azzal kellett a szalmát kizöcskölni, hogy éle 
legyen a fekhely szélének! És a sok hapták, az örökös bokázás meg 
„jelentem alássan"! 

Nálunk már ruganyos párnák voltak — mondta Nikoli ć, a bel-
ügyes —, ezzel szemben kopaszra nyírtak bennünket, mint a rabokat. 
És a fegyvergyakorlatok szüneteiben hazafias dalokat kellett énekel-
nünk :a királyról. 

Nekem ezekben a bornírtan fegyelmez ő , agyalágyult dolgokban 
nem volt részem — hajtotta le szerényen a fejét Hollstein. — Tudni-
illik lúdtalpam miatt meghagytak „büdös civilnek", s akkor ezt még 
röstelltem is. Faluhelyen, ahol feln őttem, volt egyféle hülye el őítélet, 
főleg a lányok körében, hogy aki nem volt katona, nem is férfi. A kato-
naság volt az az intézmény, ahol az alattvaló gerincét eltörték, s még 
talán a házasságban is hozzászoktatták a feltétlen alkalmazkodáshoz 
a kaszárnyában. 

A fegyveres testület felszámolása mindamellett súlyos gondokkal 
is járt. Mert amíg a katonák boldogan hagyták ott a kaszányákat, a 
tisztikarral és altisztekkel nehéz volt valamit is kezdeni, hiszen a vilá-
gon semmihez sem értettek. A f őtisztek többsége olyan államokba emig-
rált, ahol még szükségét látták az elavult szervezet fenntartásának. Ő r-
nagytól lefele viszont átképzésre utalták a szoldateszka hivatásos tagjait. 
Egy századosból például masszőr lett s egy szál fürd őnadrágban igen 
eredeményesen dögönyözte a szabad id ő  egyik napozójában a csúzban 
szenvedő  embereket. Egy másikból kidobó embert csinált a sorsa egy 
éjjeli mulatóhelyen, míg a többség segédmunkásként gyárakban helyez-
kedett el. Persze a rend őrség se zárkózott el e fölöttébb fegyelmezett 
férfiak elől, bár ebben nem alakult ki mindjárt egységes helyeslés a 
Ktl tagjai között. 

Ezek a haza védelmére betanított emberek — mondta Volkov, 
a közoktatás minisztere, aki különben is minden alkalmat megraga-
dott a szónoklásra — a küls ő  ellenség fogadására, illetve visszaverésére 
vannak beállítva, nem a belső  ellenség letörésére, ami nem ugyanaz. 
Ahogy egy vizslától nem lehet elvárni, hogy máról holnapra patkányfogó 
legyen, mert arra a tacskó való... 

Sander itt kénytelen volt közbeszólni: 
Szeretném megvédeni a régi hadsereg tagjainak becsületét, an-

nak ellenére, hogy nem vagyok militarista. Mert aki önzetlen szándékkal 
ragadott fegyvert, hogy szembeszálljon a hazáját, családját, t űzhelyét 
fenyegető  veszéllyel, csak tiszteletet érdemel. És a legerélyesebben eluta-
sítom az efféle durva példákat... 

Az aggok és árvák minisztere, a félkarú  Grandier, aki partizánként 
harcolta végig előző  hazájában a háborút, könnyes szemmel állt fel: 

Köszönöm — mondta csendesen. — Mi egy új világ teremtésére 
vállalkoztunk Iketániában. Egy mintaállam megszervezésére, ez azonban 
nem jelentheti azt, hogy a nemes hagyományokat is sárba tapossuk. S 
nem azért mondtunk le a hadseregr ől, hogy az első  kalóztámadásra meg-
adjuk magunkat. Csak azért oszlattuk fel ezt a nehézkes intézményt, 
mert a mi viszonyainkban korszer űtlen, s az űrfegyverek korában fölös-
leges. És anélkül, hogy a Názáreti tanítását követnénk, .a mi hazánkban 
minden gyerek tudni fogja, mi a dolga egy galád támadás esetén, mivel 
a belső  honvédelemben mindenki megtalálhatja a maga helyét. Rokkant 
létemre én is megint . 

A fejlődés ideológiájának másban is megmutatkoztak a bels ő  ellent-
mondásai. Idealizmus és realizmus viszonyában például, engédékenység 
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és szigorú következetesség tekintetében ugyancsak nehéz volt merev 
határvonalat húzni, akárcsak emlékek és hagyományok min ősítésében. 
Négyszáz év el őtt már Vladimir Iljicsnek is gondot okozott, meddig lehet 
elmenni a radikális megoldások terén és mikor kell megálljt parancsolni. 

És nevetni való, hogy te még mindig ellentengernagyként mutat-
kozol az oprszág népe el őtt, holott kereskedelmi flottánk még annyira 
sincs felfegyverezve, mint hazádban a vikingek korában a kalózhajók! 

Ezt Anna mondta otthon, nem a KÜ értekezletén, mert ott tartóz-
kodott élettársának igent vagy nemet mondani, s f őleg ilyen kérdésben, 
amely a tömegóhajnak volt kénytelen engedni. Annak bizonyságául, hogy 
egy forradalmat nem mindig a vezérei visznek, de gyakran a forradal-
mi tömegek viszik a vezéreket. Méghozzá nem is mindig a legszeren-
csésebben! És nem igaz, hogy az idealizmus nem képes a realitások' 
terén hatalmas eredményeket elérni. 

Ezzel azonban a krónikás szerényen vissza is vonul illetéktelen 
véleményével, s folytatja a jóval nagyobb és érdekesebb események is-
mertetését. 

A hadsereg feloszlatásának volt egy tragikomikus epilógusa. 
Meghalt ugyanis a király s ezzel nem kis gondot okozott ra, kor-

mánynak. Mert mit tehetnek ilyenkor az utódok, akiknek az el őd meg-
könnyítette a hatalomátvételt? S aki tetejébe még apósa is volt a 
vezérnek! 

Ármin, találjon ki valamit! — kérte Hollsteint Anna, aki gyásza 
jeléül talpig fehérbe öltözött. — Maga olyan leleményes és nem szeret-
ném Egont ilyesmivel is terhelni. Földeljük el isten nevében csendben? 
Vagy temessük el ünnepélyesen? Mert itt megint számolni kell az or-
szág, sőt a külföld érzékenységével, főként a monarchikus rendszerekben. 

— Vargának van egy együttese — mondta Hol.lstein, s megvakarta 
a fejét. — Valamiféle díszalakulat, amely a hétvégeken felvonulásokat 
rendez. Ilyenkor sötétkék egyenruhába öltöznek, simléderes sapkát nyom.. 
nak a fejükbe és zeneszóra menetelnek, mint régen az •én szül őfalum-
ban a tűzoltók vasárnap délután. 

Hát nem lehet valami urbánus szervezet, de mit 'csináljunk! 
Próbáljon beszélni Vargával, hátha kölcsönadná ezeket t űzoltókat. 

A munkaügyi miniszter egyrészt zsénben volt, mert engedékenysége, 
amire a szakszervezet kérte, kiderült, másrészt boldogan tett volna 
eleget Anna kérésének, mert az egykori királylány, a vezér felesége őt 
is megigézte. Be is rendelte a t űzoltók vezetőjét, egy volt főhadnagyot, 
aki töredelmesen bevallotta, hogy sokan a hadseregb ől nem tudnak 
meglenni masírozás nélkül. A vérükben van, az idegeikben, hát azért 
kértek engedélyt ennek az igazán ártatlan szenvedélyüknek a csilla-
pítására. 

Nosztalgia volt és a népiség megnyilvánulása. Mert rendezvényei-
ken, mint később kiderült, nemcsak Chopin és Bach m űveit játszották, 
de egyszerre bejöttek pántlikás kalapban, gatyásan, borjúszájú ingben a 
citerások és rázendítettek a „Kisangyalom, de büdöset fingottál" kez-
detű  népdalra, mintha nem Iketániában lettek volna, az urbanizmus 
nemzetközi fellegvárában. És a közönség vörösre tapsolta a tenyerét! 

Persze, ezt szegény Annának már nem árulták el! 
Isten tudja, miért kellett Anna érzékenységére annyira vigyázni. 

Mert a kisebb--nagyobb zendüléseket se mondták el neki. A hírközl ő  
szervek természetesen ugyancsak bölcsen hallgattak ilyesmir ől. A for-
radalom minden tekintetben tartózkodott a legcsekélyebb kudarc tudo-
másulvételétől. A sikereket annál diadalmasabban és jócskán felnagyít-
va kiáltotta világgá. Abban a meggy őződésben, hogy csak amiben hi-
szünk, az van. Minden másnak a létezése csupán látszólagos és mulan-
dó. Egy-egy újabb atomerőmű  építése országos ünnep volt, a gyárak 
leálltak, a lakások kiürültek, mert n ők és férfiak, fiatalok és öregek tán-
coltak az utcákon és tereken, úgyhogy országszerte általános lett a 

602 



hejehuja. Ilyenkor a főváros repülőterén a testvérállamok küldöttségei-
nek gépei szálltak le egymás után, a holdbéli Cin-can-cun helikoptere 
pedig három tisztelg ő  kört írt le az ünnepség központja fölött. 

Anna sietett a küldött elé 'izgatottan, hogy 'kell ő  gráciával térdet hajt-
va előtte, lelkes szavakkal • üdvözölje. Szerette a távoli testvérállamnak 
ezt az állandó nagykövetét, akir ől pedig meg se lehetett állapítani, fér-
fi-e vagy nő . Embernagyságú sáska volt ugyanis, pápaszemmel az orrán, 
amennyiben azt a dudort a csápja között persze orrnak szabad nevez-
ni. De rém szertartásos tudott lenni. Háromszor is meghajtotta magát 
Anna előtt, aki — mint mondtuk — csak térdet hajtott el őtte, otthonról 
hozott rutinnal, s eleinte kicsit iszonyodva, kés őbb egész mulatságosnak 
érezve, hogy a vendég karokat helyettesít ő  csápjaival átöleli, miközben 
a ruháján átütő  mellbimbóin ugyancsak elbabrál mellékcsápjainak vala-
melyikével. Ebből aztán arra kellett következtetni, hogy mégiscsák igazi 
férfi Cin-can-cun nagykövet, s nincs a világon csak kicsit valamire való 
nő, akit az ilyesmi nem izgatna. 

Szívem egész melegével köszöntöm a nagy testvér tiszteletre mél-
tó képviselőjét — szónokolta Anna a külügyminisztérium nevében, s 
minden protokollszerűségen messze átlépve. — Szeretnénk, ha kis ha-
zánkban otthon érezné magát és nem nézné le mozgalmunk 'szerény 
eredményeit. 

Erre fehérruhás kislányok virágcsokrokat 'nyújtottak át a vendég-
nek, aki a csokrokat ügyes mozdulattal hátrapasszolta amögötte álló 
kíséret 'tagjainak, akik szintén sáskaszer űek, voltak 'természetesen, csak 
némileg szerényebb kiadásban, termetre és viselkedésre nézve is. 

Zing gang vong! — mondta a vendég mély, érces férfihangon. — 
No kadere vong sum sum! 

Mit mondott? — kérdezte Sander és Anna nevetve, de azonnyom-
ban lefordította a holdbéli vendég szavait. Nevetnie azért kellett, mert 
csaknem 'mindig ugyanazt mondta, mintha hangszalag lett volna benne, 
amelyet használat előtt felhúznak, s ez oly egyszer ű  és oly érdekes volt. 

Azt mondja, I•ketánia, ha területre nézve nem is, rendszerében 
nagy ország, amelyet a szomszédos Hold népei nagyra becsülnek. 

Mintha csak a megboldogult nagyrnamámat hallanám! — szúrta 
közbe a tréfás megjegyzésekre mindig kész Hollstein. — Klein, aber 
herzig! 

Cin-can-cun ékesszólása tulajdonképpen nem is szavakban fejez ő-
dött ki, hanem gondolatainak szuggesztív átvitelében. Varga, a munka-
ügyi miniszter nem is bírta ki, hogy csodálkozásában .össze ne csapja 
a kezét: 

Ezt kellene eltanulni és aztán importálni t őlük! A nyelvet helyet- -  
tesítő  gondolatátvitelt! Mennyi baj és félreértés származott az anyanyelv 
használatából, ha százszor is jogosnak tüntették fel! Sajnos még nálunk 
sem sikerült kiküszöbölni a megkülönböztetésnek ezt az átkozott eszkö-
zét, az anyanyelvet, amely elkerülhetetlenül nemzeti forrásból táplálkozik! 

— Lóapafi — legyintett a belügyminiszter, mert nem akart ordo-
náre lenni. — Nálunk azt mondják, beszélj hegyesül, hogy az egész világ 
megértsen. 

Hegyes isten háta mögötti sárfészek volt, Nikoli ć  fatornyos hazája, 
s jóllehet hivatala zord szigort és komolyságot követelt, ő  is elsajátítot-
ta az öngúny egészséges szellemét. Sander kénytelen volt rá is szólni: 

Te azért csak tartsd szemmel! 
Már tudniillik a holdbéli birodalom küldöttjét. Mert bármily nagy-

nak és tartósnak mutatta is magát közöttük a szerelem, a gyanakvás 
is mindig résen volt • mind a két részr ől. Árucsere-forgalmuk Lketánia 
gazdasági viszonyait jelent ősen befolyásolta, így aztán nem ártott a nagy 
testvér körmére nézni a kereskedelemben. Mert ebben a tekintetben 
nem lehetett volna semmi különbség királyság és forradalmi rendszer 
között, mivel itt is mind a két fél körömszakadtáig ragaszkodott a saját 
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érdekeihez. Pedig .hoci-nesze alapon folyt a kereskedelem közöttük, de 
a teknővájó cigány, mikor még létezett fatekn ő  ezen a világon, nem 
huzakodott annyit a vevővel, mint amennyire szegény Hollstein volt 
kénytelen. 

Ezt Benelautól olcsóbban megpakom! — mondta Lim-lom-l ő, s 
megvakarta csápjával az alsótestét, ahogy a boltosok régen is kifejezésre 
juttatták közönyüket, ha valami nem érdekelte őket. — Adjátok olcsób-
ban! 

Benelau, a másik urbánus köztársaság, amely ugyancsak tagja volt 
a nemzetközi trösztnek, ahol persze a holdbéliek játszották a prím-
hegedűt, erős versenytársa lett Iketániának, nemcsak kereskedelmi té-
ren. Szerette hangoztatni, hogy forradalmiság tekintetében máris mesz-
sze maga mögött hagyta szomszédját. És még csak nem is kellett meg-
egyeznie a királlyal. Mert azt ők úgy lő tték le, mint a kutyát, s minisz-
tereit is rendre kivégezték. 

Igen, csakhogy a fekete-sárga megszállás idején szorgalmasan 
dolgoztatok az imperialistáknak! — érveltek az iketániaiak. — Királyo-
tok meg egy másik, semmivel se jobb zsarnokállamban kapott ezalatt 
menedékjogot. 

Hogy melyik volt a következetesebben forradalmi rendszer, miután 
már itt is meg ott is átvették a hatalmat, még a Holdban is nehéz volna 
eldönteni. Világnézetük csak a gyakorlatban mutatott árnyalati eltérést, 
miközben ugyanolyan kemény kézzel tartották fenn a rendet. És ellen-
őrizték titokban egymást a kormányok tagjai. 

Nekem ez a Todoresku nagyon gyanús — közölte egy napon San-
derral bizalmasan a belügyminiszter. — A királyság börtönkórházában, 
ahova annak idején, tüd ővérzéssel szállították, borjúbecsináltat kapott, 
míg a többi beteg kénytelen volt megelégedni a rántott levessel. Kö-
ménymag nélkül! 

Talán nagyon legyengült -- kételkedett a vezér. — Talán attól 
féltek, hogy meghal nekik abban a börtönben, s annak kellemetlen vissz-
hangja lett volna világszerte. Talán... 

A sok „talán" mögött egy sápadt, nyúlánk fiatal apáca húzódott 
meg. Egy álomszép irgalmas n ővér, aki nagy kék szemével úgy nézett 
a szegény román bányászra, ahogy az els ő  igaz szerelem tanítja meg 
nézni a fiatal lányokat. S ezért a maga ebédjét hozta be a fekete, boros-
tás állú forradalmárnak, aki lángoló arccal köszönte meg a jóindulatát. 
S a nővér kanalazta be aztán, szerelmi áldozatát kifejezve, a rab rán-
tott levesét. 

Ezt a nyomozás már az els ő  fordulóban kiderítette. 

A gyanú sötét felh ője azonban nem oszlott el. A borjúragu párája 
ugyan elszállt, de a gyanú újabb rétegeit fújták titokzatos szelek föléje. 

A király temetése is jó alkalom volt bizalmatlanság és gyanakvás 
fokozásához. Pedig Sander meg se jelent a végtisztességen. Anna egye-
dül lépkedett a koporsó mögött, miután anyja beteget jelentett, s lady 
Hamilton már akkor zárdába vonult, amikor a király önmagát detro-
nizálta, mint amikor egy falusi suszter beadja az iparengedélyét, ahogy 
mondta, és kiül :a háza elé pipázni. 

Viszont a még megtűrt monarchiák legalábbis f őhercegi rangon 
képviseltették magukat, mintha a Gothai almanachból léptek volna ki 
a mellükön csörgő  .kitüntetésekkel, amely dekorációkra a térdszalag-
rend tette fel a koronát. 

Hat pár éjfekete mén lépkedett Beethoven gyászindulójának ütemé-
re az ágyútalpra helyezett koporsót vontatva,mélyen leszíjazott fejjel, 
úgyhogy tollbóbitájuk ugyancsak ütemesen ringott a t űzoltók zeneka-
rának muzsikájára. 

Meghalt a király! Éljen a király! — hangzott fel egyszerre, vá-
ratlanul. 
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A kiáltás egy fiatalosan zeng ő  férfihanggal hasított a gyász csend-
jébe, s abban a pillanatban rend őrgyűrű  vette körül a temetési menetet 
koporsóstul, lovastul, a ministráns gyerekek fest ői csoportjával, akik-
nek az élén a kántor énekelte az eltávozó utolsó dalát: „Körülfogtak en-
gem a halál gyötrelmei ..." 

Mi ez, kérem? — nézett fel Anna csendes révületéb ől felocsúdva. 
— Nem lehetett volna hagyni, hogy nyomtalanul ,elszálljon ez a veszély-
telen magányos kiáltás? 

Hubert von Segfyhez intézte szavait, aki magát halottviv őnek álcáz-
va lépkedett előtte a koporsó mellett, úgyhogy észre se vette addig, 
amíg csak szájába nem vette fütyül őjét, hogy mozgósítsa az embereit. 

Kérem, engedje meg az igazoltatást! — mondta Annának válasz 
helyett, s fogdmegjei máris kezdték egyenként felszólítani a gyásznépet, 
hogy elő  a papirokkal. 

Nincs jogom se megengedni, se megtiltani — mondta Anna és 
hagyta, hogy a rend őrök sorra vegyék a nem túl népes gyülekezet részt-
vevőit. Végül kiemeltek a tömegb ől egy kissé már roskatag öreg tábor-
szernagyot Napóleon-korabeli egyenruhában, mint kiderült, Romanov 
nagyherceget, aki annak ellenére, hogy valamelyik őse négyszáz év el őtt 
cár volt Oroszországban, újságot árult a párizsi Place Pigalon, s a kissé 
molyrágta uniformisát is jelmezkölcsönz őből vette ki erre az alkalomra. 

Az incidens percek alatt lezajlott, amiért von Segfy újabb kitünte-
tést érdemelt volna, mert valóban kit űnően begyakorolta az embereit. 
Persze, hogy ki éltete a halott királyt, nem derült ki. 

A gyászmenet néhány perc múlva az erd őbe ért, ahol az avar keser ű  
illatában egy öreg tölgy alá temették a királyt és az énekszó elnémulása 
után már csak egy kakukk számolta a t űnő  idő  perceit vagy éveit, 
ki tudja. 

Maga a temetés nem is azért keltett felt űnést, mert királyt temet-
tek, hanem mert hagyományos temetés volt, énekszóval és virággal, aurai 
természetesen rég kiment a divatból. A halottat elégették, s hamvait 
szétszórták a szélben. Ezt meg a kíváncsiak tömege nézte szájtátva és 
a halott király éltetése vagy hallucináció volt, vagy rend őri provokáció. 

Anna sóhajtott, aztán beült kis léghajtásos kocsijába, hogy miel őbb 
visszaérjen munkahelyére. Útja falvakon vezetett át, s a látvány a le-
rombolt házakkal nem volt szívderít őnek mondható. Tavasz volt, a me-
zők pirosak lettek a pipacstól, amely mint valami vidám tenger lepte 
el a földeket, s a kertekben teljes pompájukban álltak a virágzó gyü-
mölcsfák. 

S mindez nem volt senkié. Itt-ott egy-egy gazdátlan kutya vonított 
ég felé fordított pofával a házak romjai között, ember sehol se volt 
látható. 

Ne hagyjuk elrothadni a fák gyümölcsét! — kiáltotta kétségbe-
esett pátosszal Schmidt, a haladás fokozását szorgalmazó miniszter. — 
Bácskai őseim sírását vélem hallani e vétkes tékozlás miatt, s ezeregy 
kisfiú panaszát, hogy nincs többé hol felmászni a fára, hogy amíg a 
a gazda öklét rázva fenyeget őzik, ők rég teleszedjék kihúzott ingük 
korcát piros almával! 

Erre alakultak aztán az almaszed ő  brigádok a gyermekotthonok-
ban, hogy érés idején ellepjék az elhagyott falvak kertjeit és kiélvezzék 
a fára mászás semmivel össze nem hasonlítható örömét. De sajnos az 
se ment simán. Adminisztratív zavarok folytán vagy túl korán vagy 
túl későn vezényelték ki a gyerekeket. Máskor esett az es ő  a kijelölt 
napon, még nagyobb baj volt azonban, hogy az urbanizmus új világá-
ban a gyerekek már nem szívesen másztak fákra. 

Mert egyébként a gyümölcs volt az egyetlen megrágható és lenyel-
hető  dolog a pasztillákon kívül, amelyeknek a fogyasztását nemcsak 
hogy nem tiltotta, de egyenesen ajánlotta a rendszer. 
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A kaliforniai barackért nehéz valutával kell fizetnünk! — érvelt 
tovább kitartóan Schmidt. — Ha elképzelésünk, hogy gyermekotthona-
ink szüreteljék le az érett gyümölcsöt, nem vált be, akkor keressünk 
más megoldást! 

Így jöttek létre a gyümölcs-kolhozok az elhagyott földeken. 

Alig néhány év múlva óriási területeket telepítettek be almával, kör-
tével, barackkal, s őt egy akadémikus történész melegen ajánlotta a sz ő -
lő t is, mert, mint mondotta, a Noéról szóló legendában külön jelent ősé-
get kapott a sz őlővessző , noha némi zavar is támadt körülötte nea7ii 
gerjedelmet fokozó sajátossága miatt a levének, amit nem tartottak 
bajnak, sőt! 

Vén hülye! — mondta az akadémikusra gollstein. — Mintha 
őrajta a bor legalábbis segíteni tudna még! 

Igen, mert kivitel szempontjából a bor nem volt cikk. Köztudott 
volt már ugyan, hogy nemcsak cukorból, de szőlőből is lehet bort csi-
nálni, mégis az előbbi gyakorlat volt az általánosabb és olcsóbb. 

Ezer 'szerencse — röhögött a dolgon Misik —, hogyha enni már 
nem is, inni még szabad. Az ember nyugodtan leszophatja magát és 
akkor legalább úgy érzi, övé a világ. Ha már a magántulajdont minden 
más egyébre megszüntették. Ha házam nincs, legalább a világ legyen 
az enyém! Meg te, kicsikém! 

És rávert az említett takarítón ő  terjedelmes farára. 
Hogy a cukrot honnan szerezte Iketánia kormánya a bortermelés-

hez, arra nézve nem maradt feljegyzés a korabeli annalesekben. Így 
csak ama feltevésre hagyatkozhatunk, hogy maradi királyi államokból 
hozták be, ahol még meghagyták .a répaföldeket. 

Amikor Anna a KU legközelebbi ülésén beszámolt a vigasztalan 
látványról a roinokkal és pipacstengerré vált földekkel, szavait egy hosz-
szú percig tartó döbbent csend követte. Ez a csend nem volt ritka a 
magas testületben. Az önkritika és magába szállás csendje volt. Ezekben 
a pillanatokban tartottak vizsgálatot önmaguk lelkiismerete fölött a pol-
gártársak. 

Most is, mint máskor is, Egon szakította félbe: 
Mondhat ránk mindent határainkon túl a polgári sajtó! A hibá-

kat is vállalnunk kell ennek az új világnak az átalakítása során. Egyet 
nem tagadhatnak meg t őlünk: az eszmei tisztaságot és teljes önzetlen-
séget. Olyan forradalmárok, akik egyéni önzésb ől akarták megváltoztat-
ni a világot, a Názáretit ől kezdve Dantonon és Vladimir Iljicsen át Che 
Guevaráig, nem léteztek. És ha valamire vigyáznunk kell felel ős mun-
kánkban, hát az megint csak a puritán életmód, amivel példát kell mu-
tatnunk a társadalomban. 

A többiek is felszólaltak, úgyhogy olyan volt egy-egy ilyen értekez-
let, mint valami nyilvános és kollektív gyónás, amely után megköny-
nyebbülve, derűs arccal nézhettek egymásra. 

És Anna is jókedvűen kérhetett sötét beszámolójának vétkére 
feloldozást. Ezek a fel-feltűnő  és vigasztalhatatlannak tetsz ő  maradvá-
nyai a múltnak különben is gyorsan elmerültek a diadalmas forradalom 
ezeregy meggyőző  jelensége előtt. Maga a tény, hogy mindenki köny-
nyen és gondtalanul élt, összehasonlíthatatlanul jobb körülmények kö-
zött, mint valaha, objektív feltétele lehetett a boldogságnak. 

A szerelmet kivéve! — mondta tréfásan Hollstein. — Ez az, 
amit forradalmunk nem tudott maradéktalanul biztosítani minden hon-
polgárának. Mármint a zavartalan, teljes kölcsönösségen alapuló bol-
dog szerelmet! 

A könnyű  és gondtalan élet nem volt túlzás. A napi hatórai munka, 
amit természetesen ki-ki a hajlamainak megfelel ően maga választott, 
nem lehetett teher. A rendszer külön súlyt helyezett rá, hogy mindenki 
örömmel dolgozzék, élvezetet találjon a munkájában. 
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A szabadidő-mozgalom ugyancsak tör ődött a polgárok igényeivel. 
A különféle kötelez ő  sportágak hatvanéves korig biztosították mindenki-
nek a könnyű  és jókedvre derítő  •testmozgást. Férfiak és n ők vegyesen, 
természetesen, úgyhogy közben az érzelmi mozzanatok is szabadon meg-
nyilvánulhattak. 

És mégis elhangzott olykor az elégedetlenség egy-egy kiáltása, 
mintha az emberek egyszerűen nem érezték volna mindig megelégedet-
teknek magukat, ami persze megint csak a megszokás hiányát jelentette: 

Adják vissza •a gyerekeinket! — kiáltotta el magát id őnként drá-
mai hangon egy-egy magáról megfeledkezett anya, úgyhogy elkerülhetet-
len volt a közbelépés. 

A gyerekek megszületésük els ő  percétől kezdve az állam gondosko-
dása alatt álltak. Bölcs ődékbe vitték őket, aztán gyermekotthonokba, s 
miközben ők kollektív nevelésben részesültek, férj és feleség zavarta 
lanul élhetett egymásnak. Id őnként el-ellátogatva azokba az otthonok-
ba, illetve félnapokra hazahozva a gyerekeket, ha nagyon megkívánták 
őket bizonyos atavisztikus beidegzettség következtében. 

Ez az, amit nehezen fogok megszokni — panaszolta Egon San-
der néha a feleségének. — Elismerem, hogy ez a legjobb megoldás a 
modern embernevelésben, s mégis hiányérzetem van néha. Persze, ez 
megint az átkozott emlékeknek tulajdonítható, amelyek gyakran bele-
szólnak az ember életébe. Így például hosszú téli délutánok jutnak 
eszembe, amikor anyánk, mint valami öreg, énekl ő  kotlós a kiscsirkéit, 
úgy vitt magával 'bennünket a fjordokat szegélyez ő  erdőkbe gubacsot 
szedni téli tüzelőnek. Meg gombát, ha még akadt. És milyen boldogan 
sütöttük otthon a kályha parazsában a hófehér, kövér sampinyonokat! 
Tele volt illatukkal az egész ház. 

Nekem ebből se jutott ki — mondta Anna megint a panasz hang-
ján, mint aki 'most ébredt tudatára, hogy mit is veszített. — Egy-egy 
állami ünnepen fogadott apám, s olyankor láttam 'anyámat is! De eze-
ket a fogadásokat is megkeserítették az el őzetes gyakorlatok. A térdhaj-
tástól kezdve, amikor szoknyámat kétoldalt fel kellett csippenteni, s 
behajlított lábamat a másik elé helyezni kecsesen. Hetekig gyakorol-
tatták velem, amíg végül sikerült, s a trónterembe érve elkiáltottam 
magam, hogy: „Éljen a király"! Franciául természetesen, hiszen az volt 
az uvar és a diplomácia hivatalos nyelve. 

Talán ezért tudott szinte elérzékenyedve foglalkozni a gyerekeivel, 
ha hetenként egyszer hazajöttek, felváltva, mert három sok lett volna 
belőlük egyszerre, s féltékenyek lettek volna egymásra. 

James — húzta fel múltkor is ijedten nyolcéves fia ingét, hogy 
tenyerével végigsimítson selymes hátán 	ezt .a pörsenést a múltkor 
nem láttam rajtad. Elrontottad a gyomrodat talán? Majd mindjárt be-
dörzsölöm valamivel. És mintha lefogytál volna, amióta nem láttalak... 

Ó, anyám, édes jó anyám, hiszen semmi az egész! 
És felágaskodott, mindkét kezével átkulcsolta anyja nyakát és 

cuppanósan szájon csókolta, ami olyan nagyon jó volt. 
Apjuk kivitte őket a távoli erdőbe, s egészen megfeledkezve róla, 

s nosztalgiájának engedve, gombát szedett velük. Amikor pedig kijöttek 
az erdőből, legnagyobb szomorúságukra el kellett dobni a gombát. 

Mit akartok vele? Hiszen nincs is hol megsütni őket! Meg kü-
lönben is minek. Hiszen a pasztillában minden ízük megtalálható! 

Csak Anna sírt vigasztalanul, amikor Egon ezt otthon ugyancsak 
borongós hangon elmesélte, s nézett fájó szívvel a gyerekek után. 

(Folytatása következik) 
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LEVAY ENDRE 

UTOLSÓ TALÁLKOZÁS 
REGÉNYRÉSZLET 

Amikor a legközelebbi szeptemberi nap ránk virradt, a légkörében rej-
lő  nyirkos szorongatása egy cseppet sem engedett fel. Elhomályosodott 
az a fény is, ami a felhők közül kikandikáló Nap vörös korongjából vil-
lant néha az arcunkra, de nagyon rövid ideig, mert az idén a vénasszo-
nyok nyara is úgy távolodott t őlünk, mint az ezüstös színű, lobogó hajú 
öregasszonyok legvénebbike, aki útközben már minden csillogó hajsza-
lát a láthatatlan parányi pókocskával együtt elveszítette. 

A város főútvonalán a megszállók katonai gépkocsijai száguldoztak 
a zombori úton át egyenesen a bezdáni hídf ő  felé. Ebben a vad roha-
násban ki tudta volna a gépkocsik sebességét megállapítani, megszámlál-
ni a házi állatok tetemét, melyeket elütöttek? Mintha kijárási tilalmat 
rendeltek volna el, úgy kiürültek az utcák; akinek zsalugáter volt az 
ablakán, még azt is becsukta, hogy be ne lehessen látni a lakásba, a 
rejtett szögletekbe húzódott emberek közé, akik úgy lapultak Ott, mint-
ha sortűztől vagy kőzáportól bújtak volna el. Ebben a kora őszi csend-
ben a várakozás megnevezhetetlen feszültségével telt meg a leveg ő . Az 
égbolton alacsonyan és magasabban repül őgépek húztak el — úgy tűnt 
— pont a város központja felett: azután délnyugati irányba nyelte el 
őket a messzeség. 

Távolból tompa ágyúdörgés hallatszott. A dörgés er ősödése jelezte, 
hogy közelednek a felszabadító hadak, de hogy mennyire vannak t őlünk, 
azt még senki sem tudta. 

Ilyen minden érzékszervet megtámadó szorongatással teli volt az 
a délelőtt is, amikor Berényi János, a halk szavú költ ő  benyitott hoz-
zám a könyvtárba. Köszönése is olyan fátyolos volt, mint az ajtórésen 
bekandikáló ősz. 

A kilincs még a kezében volt, amikor zavartan megkérdezte: 
Nem zavarlak, Bandi? 

Nehezen emeltem föl a fejem a papírhalmazról, de még nehezebb 
volt hallani azt, amit János kérdezett. 

Hogy lehet ilyent még csak kérdezni is, János? 
Erre nem szólt, csak gyerekesen naiv tekintettel nézett rám, mint 

aki ebben a pillanatban nem is tudja, folytassa-e. 
Mi van veled? 

Egy darabig hallgatott, majd nagy nehezen belekezdett mondóká-
jába, de oly halkan, hogy még csak valami hangsúly se legyen benne. 

Matild a gyerekkel átment Kelebiára. Oda, a faluba, ahol a 
házunk van. Én meg itt maradtam a szabadkai lakásunkban. 

A férj és a feleség csak névrokonok voltak: mindketten Berényiek, 
s nagyon tévedtek azok, akik vérségi kapcsolatokra gondoltak közöttük, 
mint e peremvidék asszonyai. Mi jól tudtuk, hogy ez a fecsegés tel-
jesen alaptalan, és sok egyéb mellett János ennek örült legjobban, mert 
nagyon szerette Matildot, az asszony meg őt, a gyereket mindketten: 
János szelíd hangú költészetét az egész Berényi család. 

Zavaromban kissé nehezen tudtam szólni. 
Feleséged Kelebián van, a régi határ mögött, te meg itt ... 

Mint aki mentegetődzni akar, gyámoltalanul szakított félbe: 
— ... én itt dolgozom a lapnál, és ... 

És úgy érzed: itt valamit tenni kell. 
Igen. De nem tudom... 
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— ... mit nem tudsz? 
... hogy én most menjek el oda, ahol a családom van, vagy ma-

radjak itt, ahol a munkahelyem van? 
Munkahelyed? És meddig? 

• — Ameddig a lap megjelenik — mondta, mint aki nem is gondolta 
át, hogy ebben a pillanatban mit is mond, s arra sem, hogy napjaink-
ban milyen gyorsan változnak az események. 

Amikor ezt kimondta; azt sem tudtam, hová nézzek. Amit mondott, 
úgy tűnt, hogy éretlen meggondolatlansággal mondta. És a tekintete... 
Éreztem is: ha sokáig nézek szomorú, gyermeteg szemébe, a benne él ő  
hangulat rám is átterjed, és kérdést ébreszt. Nem tudtam megérteni, 
nem tudtam felfogni ezt a határtalan bizonytalanságot. A felesége, a 
gyereke ott, ő  meg itt. A munkahely miatt ... És ez a szabadkai munka-
hely most meddig számít munkahelynek? 

Úgy belénk szorult a csönd, hogy egy szó sem jött ki a szánkon. 
Az lehetetlen, hogy egy ember — egy újságíró! — négy keserves, hazug-
ságokkal, embertelenségekkel teli esztend ő  után ne tudja: mi a háború! 

Ahogy így némán néztünk egymásra, János ajkán darabosan, de 
kibuggyant a kérdés: 

Azt szerettem volna t őled kérdezni: átmenjek-e Kelebiára, vagy 
maradjak Szabadkán?. 

Itt megállt egy kicsit, majd még nehezebben folytatta tovább. 
Nem vétettem én senkinek. Azt te is tudod ... Meg azt minden-

ki tudja, aki engem ismer itt újságírói körökben ... Költészetem hang-
ja meg hát ameddig innen elhallatszott .. . 

. Úgy beszélt, mintha valaki másról beszélt volna. Mintha a Népkör-
ben egy irodalmi rendezvényen szavalta volna versét egy békés őszi 
délutánon. 

Könny ű  úttal, édes csönddel, 
szemlezáró nyugalommal, 
ibolyás föld ágyán ébredt 
simogató fuvalommal, 

találkozással, soha gyásszal — 
mindig harmatragyogással, 
csengetéssel, mosolygással, 
hűvös patakcsobogással. 

Puha gyeppel, termő  ággal, 
búzaőrlő  szélmalommal, 
s másoknál is mindig, mindig 
az én ölelő  karommal! 

Ezeket a strófákat nem lehetett a fentebb elhangzott mondatokkal 
összehasonlítani. Én nem éreztem, hogy a fenti szavakban benne volt 
Berényi János, az az aranyszívű  ember, akivel irodalmunkban annyi 
küzdelmes napot töltöttünk el, mindig abban reménykedve, hogy azért 
egyszer mégis kimászik az ismeretlenségb ől, s az ő  hangja is eljut Sza-
badkáról nem csak Kelebiáig, Csikériáig, hanem odáig, ahol a költ ők 
az annyira vágyott központi irodalomban élnek. 

Jánosnál naivabb embert aligha ismertem, de olyat se, akinek még 
puhább vajból lett volna a szíve, s a mi „kis" irodalmi köreinkben olyat 
se, aki soha senkit nem tudott megbántani. Ha jól emlékszem, ő  nem 
ismerte az indulatszavakat, talán nem is tudott hangosan beszélni. Én 
őt nem hallottam kiabálni, dölyfösködni, még a palicsi irodalmi talál-
kozón sem, pedig ott messzir ől kellett hívogatnunk egymást, hogy a 
gyér hallgatósággal valahogy közös fedél alá kerüljünk, ha már az „iro-
dalom ígéretével" kicsaltuk őket egy egész napra a tó partjára. 

„Mert az irodalomban élni kell! Csak úgy van értelme írni." 
János ezt soha nem mondta ki hangosan senkinek. Úgy gondolom, 

még Matildnak sem. Én is a szeméb ől olvastam ki a Szabadkához való 
ragaszkodásával együtt. Els ő  verseivel innen indult, kés őbb itt talált 
„irodalmi" otthonra a „tanyai irodalom" helyett. Ő  mindent úgy vett, 
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ahogy van, s olyannak fogadta el, amilyen. Nem kívánt semmit, és nem 
várt senkitől semmit. 

Nem győzte várni a válaszom. Kicsit közelebb lépett hozzám: egé-
szen az íróasztalomhoz. Várt még egy darabig, aztán nagy nehezen ki-
nyögte még egyszer azt, amivel beállított hozzám. 

Az kérdeztem t őled: átmenjek-e Kelebiára, vagy maradjak itten? 
Mélyen a szemébe néztem, mint aki nem hisz a kérdés megismét-

lésében ... Egyetlenegy szó nem jött ki a számon, pedig válaszolni akar-
tam, amikor egy jó barátom, az igaz ember, életbevágóan fontos kér-
dést tesz fel nekem. 

đ  csak nézett rám, én meg őrá. 
Nem adsz választ a kérdésemre?... Van nekem itt lakásom, 

megélhetésem is, ha kell és ... 
Fölkeltein az íróasztaltól, hozžáléptem, megfogtam mindkét kar-

ját, mélyen a szemébe néztem és azt mondtam: 
Ebben a kérdésben magadnak kell döntened. Onnan jöttél, te 

tudod ezt legjobban. 
Ezután még egyszer rám nézett hosszan; alig hallhatóan elköszönt 

és csoszogó lépteivel lassan elindult az ajtó felé. 
Az iroda ajtajában megállt, mint aki akar még valamit mondani. 

De nem: szó nélkül elment. 

A könyvtárban egyre ritkábban jelentkeztek a látogatók. 
Mint a hajóskapitány az irányt űt: én néztem a kartonokat. Ha 

valahonnan lehet, akkor ezekb ől lehetne valamit kiolvasni, akár név-
telen üzenetként is, a szerz ő  nevéből, a könyv címéből, a kötetek szá-
mából, a mű  terjedelméből... Hány napig tarthat el az olvasása? 

Tűnődésemben megakadt a szemem egy kartonlapon. Nem sokat 
mondott, de mégis mondott valamit, amir ől az utóbbi napokban telje-
sen megfeledkeztem, mert még a napok nevét sem tudtam megjegyezni. 

1944 szeptemberét is elhagyjuk már? — kérdeztem B-t. 
Igen. 

Ezúttal kivételesen kemény akarat kellett ahhoz, hogy a kartonok-
tól és attól is megszabaduljak, amit ebben a pillanatban' a könyvtár 
mesélne nekem. De nem! Elindultam az irodám felé, hogy a már any-
nyiszor kitűzött szándékomnak eleget tegyek: el ővegyem naplójegyze-
teim kötetét, és beírjam ezeknek a napoknak a történéseit. 

Mondom, az eltökélt szándék megvolt bennem, a Köreim címet 
viselő  kötetemet is el ővettem, épp arról akartam bejegyezni pár őszin-
te sort, hogy .azekben :a nehéz napokban mit mesél nekem a könyvtár, 
még a kölcsönző  osztály vezetőjének jegyzeteit is elkértem most, de a 
munkám nem indulhatott meg a legjobb akaratommal sem. Most is 
valaki váratlanul belépett hozzám. A rég nem látott volt osztálytársam, 
Sebestyén Mátyás, a velem egykorú tollforgató. 

Nagyon meglepődtem, amikor megláttam kissé görnyedt alakját. 
Sok idő  telhetett el azóta, amióta legutoljára láttam. Mi még akkor 
találkoztunk hetente, amikor én a Napló szerkesztőségében dolgoztam, 
a Habostorta című  gyermekmellékletet Anna szerkesztette, és Matyi majd 
minden héten hozott be egy kedves gyermekverset a lapnak. A legkisebb 
olvasók igazán kedvelt 'költője volt. 

Azóta se láttam. Én nem voltam lapszerkeszt ő , ő  nem volt igazi 
könyvtárlátogató. 

Mi szél hozott onnan, a városi kerek erd ő  aljáról? 
Matyit meglepte .a könnyed hangú kérdés, mert ó mást hozott ma-

gával, s nem számított arra, hogy így fogadom. Kérdésemre — talán 
épp ezért — mély hallgatás volt a válasz. 
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Zavarba hozott csigaszer ű  becsukódása. 
Te valamit elhallgatsz előlem. 

Lassan fölemelte fejét s rám nézett megint. 
Ááá, nem! — felelte keserűen. 
Mi történt? Te többet jársz a város peremén. Ott laksz, min-

denkit ismersz, még az erdőkerülőket is ... No! ... Szólalj meg már! 
Erre nagy nehezen megnyílt az ajka. 

Azért jöttem be hozzád, hogy elmondjam, mi történt tegnap ... 
-- Ugyan mi? 

Berényi János a legkritikusabb éjszakát választotta ki magá-
nak ahhoz, hogy az erdőn keresztül, az ürüjáráson, átmenjen Kelebiára 
családjához... 

Most ment át? 
Most akart átmenni, de az erd ő  sűrűjéből puskaropogást hallott. 
Nem fordult azonnal vissza? 
Nem! ... 

Elakadt a szavunk, mint akik sejtik ... Matyi mormogva folytatta. 
— ... virradatkor holtan találták azon a gyalogúton, amelyen visz-

sza akart térni családjához. 
Úgy halt meg, mint negyedszázaddal ezel őtt Csáth Géza... Le-

het, hogy ugyanazon a helyen érte egy eltévedt golyó által a halál. 
Nem tudtam tovább egy szót se szólni. 
Számomra az els ő  hallásra hihetetlennek t űnt a hír. Csak ráztam 

a fejem, mint aki nem akarja elhinni azt, amit hallott. Nem tudtam 
elfogadni azt, hogy itt, városunk északi határában, nem egészen egy 
emberöltő  leforgása alatt második költ őnk távozott el az élők sorából. 

A fenti részletet abból az alkalomból közöljük Lévay Endre Megélt élet című , önéletrajzi 
fogantatású regényének második, kéziratban lev ő  kötetéből, hogy október 29-én lesz ha-
lálának els ő  és november 22-én születésének 75. évfordulója. 
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VANKÓ GERGELY 

SOSINCS-KIRÁLY 

Az űr elől menekülvén, 
anyagba torkollik 
a bánat, 
melyről önként 
sohasem vallanának, 
kiknek részük 
és lényegük. 

Körömbe zárul a hajnal. 
Mellfürtös óceán. 
Kelletlenül 
tovalépdel a nap — 
mindenek záradéka. 
Hovatovább 
vitorlás sem sikkan az éjben, 
korallzátonyok permetén 
kagyló kiált. 

Csillagos a válasz. 
Rejtjeles. 
A homokpadon, 
közönyben, kéjben, 
comb jára csattint 
a sellő . 
Közönyben, kéjben, 
időverítékben —
berzenkedő . 

Meztelen, kába 
ős-borulása. 
Egekre tajték vet 
magzatvizet. 
Sell ő, te sellő : 
rengő  a bárka, 
hontalanul 
miértbe siet. 

Kókuszos árnyak. 
Léti-világ. 
Segélycsapatai 
messzi a mának —
sulykoZják, 
sebzik 
a harmóniát. 

Csigakürtbe térül 
utamnak távja: 
a túlnan-túli rémkert 
pikkely-hajába. 
Seppegő  lélek 
bárgyulata. 
Majomkenyérf ás 
folyton-haza. 

Kötözd a sellő  
feslő  derűjét 
sikamlós ujjal 
a mostba ide. 
Nem szökhet szóba, 
betűbe, képbe — 
nem pazarlódhat el 
semmije. 

Fölmérned önmagad 
hiába ismét: 
béklyóba ver 
a Sosincs-király. 
Sellő, te sellő : 
szabadult-e tő le 
egy is el ő ttem — 
valaki 
bár? 

1985. január 1. 

KONTRA FERENC 

ÉS HA MÉGSEM 

csontra száradt csillagok kékje 
fanyar füst kanyarodott az egre 
indigótélbe kötött csíkos füzet 
ezüstnyilak a cserepek csúcsain 
ablakunkban tobozmadár rikácsol 
hidegfront történik és elragyog 
gyertyaláng válik így célponttá 

és ha mégsem fekszünk és kelünk 
mint bomlott lelk ű  évszakaink 
kezünkben méregpohár hó szitál 
szellemi végeink üszkös fokára 
baltát és fűrészt sirató meleg 
fénykörei gy űrűznek elvirulnak 
két csonttenyér rabjai vagyunk 
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KÉZFOGÁSOK  

PASZKAL GILEVSZKI 

DARA 

Mindig ha felötlik bennem az a téli nap 
amikor arcomba csapdosott pergő  darája 
úgy tűnik még most is mordan kavarog 
én meg szembeszállok vele mint a dúvadak 
már tisztára belepte alvó gyermekkoromat 
és egész nyugodalmas életemet. 

KÁNTÁLÓK 

Gyerekek kántálnak ajtóm el ő tt, 
szeme rájuk szorongva tapad: 
nem ismerem-e fel egyikükben magamat! 

ÁRNYÉK  

Tulajdon árnyékom 
félszigetként 
követ 
a fényesség tengerében 

A SZERELEM ELLENTMONDÁSA 

Szembe velem 
nyitotta ablakát. 
Én ajkam tettem 
szembe az övével. 

Hazudsz nekem, hazudsz nekem. 
Én meg hiszek neked. 

TEHETETLENSÉG 

Micsoda alélás, kígyó vad marása környékez, 
mit visz ez az alattomos borzongás bennem véghez! 

VÍZI MALOM 

Térdig a sodrásban a vízimalom 
repülni rugaszkodna 

AZ ESŐ  POLIPJA 
	

A SZERELEM IDEJE 

Az es ő  polipja ablakomra tapad 
	

Nem mutatja óra 
mintha kedve volna bejönni 

	
azt az időt 

ahogy a szélvész a sötétbe odaönti. amit veled töltenék 
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A PILLANTÁS RÖPTE 

Ablakom párkányán 
madár áll. 
Rápillantok, 
erre hirtelen felröppen. 
Vele száll 
pillantásom is. 

ÁTTETSZŐ  ÉGBOLT 

Az ég boltozata áttetsz ő, 
mögötte mégsem látni 
semmit. 

HULLÓCSILLAG 

A hullócsillag 
íze 
az égé 

A NAP ÚTJA 

Csak a napnak van 
előre kijelölt útja 
a jövőben 

PILLANGÓ 

Szárnyain örökkévalóság 
atomja remeg —  
a pillanat 

Ö NTŐ  
Öntsd lelkem 
álom formájúra 

FELHŐ  II. 
A sötétl ő  egek fehér lobogóval 
szél- s es őfegyverük letéve 
megadják magukat a földnek 

A HEGY HARANGJA 

Mindegyik hegy egy-egy harang 
mely búsan és hangtalan 
mélysége mélyeiben 
örökös tömlöcében 
kitartóan kongat . 

HOMÉROSZ ÉS BEETHOVEN 

A vak Homérosz látott legjobban 
és legjobban hallott 
a süket Beethoven 

ODÜSSZEUSZ 

Habár személyesen nem ismerlek 
és sohasem láttalak 
utazva mégis mindig benned látom társamat 

PENELOPÉ 

Ahol csak megfordulok a világban, mindig 
rád gondolok, s szívem az emlékek telehintik. 
Te vagy az úton járók ideálja, 
aki a visszatértüket egyre várja. 

MAGASSÁG 

Harminc év után újra láttalak. 
Rég elcsitult már emberi dörej és villám... 
És most annyira halk vagy az isten trónusánál 
mintha mindigt ől a Békesség hegyét laknád 
mintha sohasem tiport volna rajtad 

katonacsizma 

BRASNYÓ István fordításai 

614 



ÖRÖKSÉG  

HORNYIK MIKLÓS 

SZENTELEK(( KORNÉL ÉS »A M1 IRODALMUNK« 

VITA A VAJDASÁGI REGÉNYRŐL 

Szenteleky Kornélt már a Vajdasági Írás szerkesztése idején élén-
ken foglalkoztatta a jugoszláviai magyar regény problémája. Az 1920-
ban engedélyezett magyar lapok indulásától-újraindulásától kezdve a har-
mincas évek elejéig íróink több regényt is írtak és publikáltak (többsé-
gük folytatásban jelent meg a korabeli lapokban), de ezek a m űvek 
nem a megváltozott világról tudósítottak. 

A Vajdasági Írás 1929. január 20-án 5000 dináros regénypályázatot 
hirdetett, a folyóirat megsz űnte után azonban „a pályázat feledésbe me-
rült, eredményhirdetésre ... nem került sor" (Bori Imre). 109  Szenteleky 
Kornélt továbbra is nyugtalanította ez a kérdés, hiszen egy m űvészileg 
és társada đuniđ ag hiteles vajdasági regény ékesszólóan bizonyította volna 
irodalompolitikai elveinek igazát. 

Hol késik a vajdasági régény címmel 1931 decemberében cikket kö-
zöl A Mi Irodalmunkban, s minden alkalmas érvetfelsorakoztat annak 
érdekében, hogy íróinknak kedvet adjon a :regényíráshoz. 

A bevezetőben elmondja, hogy egy pesti kiadócég igazgatója „az 
iizleternber komoly érdeklődésé"vel tudakolta a vajdasági regény késé-
sének okát, írásának befejező  részében pedig az erdélyi regény sikerére 
hivatkozik: „Berde Mária Földindulása angolul, németül és románul fog 
megjelenni, Ligeti Ernő  regénye spanyolul és franciául." Hunyady 
Sándor Feketeszárú cseresznye című  színművének „óriási sikere után 
szinte mindenki várta, hogy hamarosan megjelenik egy olyan regény, 
amely a magyartik és szerbek regénye, a legújabb id ők regénye, amely 
bácskai színeket, típusokat és sajátos bácskai leveg őt sűrít a könyv 
lapjai közé". 

A magyarországi közönséget, írja, , ;szenvedélyesen érdekli a szer-
bek mentalitása, érzésvilága és etnográfiai sajátossága, ezért örült, ha 
valamit is  kapott, ami érdekl ődését kielégítette..." „Könnyű  tehát el-
képzelni annak is regénynek a sikerét, amely biztosabb kézzel, több hoz-
záértéssel, igazi esprit és couleur locale lel dolgozná fel a magyarok és 
szerbek új életét és egymás közötti viszonyát." 

Szenteleky couleur locale-ja a harmincas évek elején már nem a 
,tainei rniliőeluniélet csupán; igy eléggé egyszer ű  kikövetkeztetniink, mi-
lyen jellegű  esprit és couleur locale-ra gondok e cikkének írása közben. 
Hangsúlyozza ugyan, hogy politikai irányregényben nem lenne köszönet, 
mert egy regény „annál hatásosabb, minél inkább kerüli a tendenciát", 
s elveti egy olyan mű  tervét is, amely „elfogultan, türelmetlenül, elkese-
redetten vagy ábrándos rajongással kimondott célokat szolgálna" —
Szente,eky a magyarok és szerbek igaz megbékélésének a híve, emellett 
reálpolitikus is —, lényegében mégis irányt szab az íróknak: „Egy ilyen 
regény csak helyzetképet adhat, amelynek bonyodalma szinte beleolvad 
az életbe, de semmi esetre sem adhat olyan történetet, amely valószí-
nűtlenségével elválik a vajdasági háttértől ..." 

Regényterve politikai józanságról tanúskodik, meg arról is, hogy 
tisztában van a nagyepika fényegével: egy jó regény ábrázolhat bármilyen 
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politikai válságkorszakot, bármilyen. nemzetek közötti „bonyodalmat", 
de az emberi élet teljességét, vagy legalább e teljesség fényét kell su-
gároznia; az irányzatosság ezt a teljességet csorbítaná meg. 

„Ma már, tizenkét év után, hűvösen és tárgyilagosan lehet a, témába 
nyúlni", írja. „Az új államalakulás hullámos változásai, forrongó forma-
Keresése, szenvedélyes Kilengései ma mar a múlté, ami ma probléma és 
regénytéma, az már lehiggadt és nincs szeszélyes változásoknak alávetve. 
A regényíró bizonyos távlatot kap, ami helyes színben, torzítás nélkül 
mutatja az embereket és az eseményeket. És ez a távlat bizónyos nyu-
godtságot is ad, csendes megfigyelési lehet őségeket, higgadt életszemlé-
letet. A közönség is nyugodt, őszinte képet vár, mert a közönséget csak 
egy őszinte regény érdekelheti." Végül kifejezi meggyőződését. hogy 
„egyedül a könyvkiadás szervezetlensége, a vajdasági irodalom mostoha 
helyzete lehetett az oka annak, hogy még nem született meg az élet és 
az igazság Könyve, amelynek megirasa ma már parancsoló kötelesség"." 

Tapasztalatból beszélt, amikor irányzatosságtól óvta íróinkat. 
Nem egészen két évvel korábban regényt kezdett írni „az asszimi-

lálódó és asszim:il;álódni nem tudó kisebbségi magyar lelkek nagy konf-
iLktusá"-ról. llraskóczy igenez intézett levelében találjuk a következ ő  ön-
vallomást: „.. , a mai idők nem alkalmasak arra, hogy az elmúlt 12 év 
eseményeihez nyúljunk, ezt a regényt mégis meg fogom írni, mert meg 
kell írnom... ez lesz az első  vajdasági, talán az első  magyar kisebbségi 
regény, amelyhez az út tizenkét év keser űségén, ütlegein, csalódásain, 
gyávaságain, dacoskodásain és elcsüggedésein keresztül vezetett, s amely-
nek megszületése minden bizonnyal bajt, veszélyt, vádaskodást rejte-
get magában, mégis ez a regény meg fog születni. Nagyon szeretnék 
most csendes, kötelesség nélküli napokat, ahol nyugodtan, zavartalanul 
dolgozhatnék.""' 

A Mi Irodalmunk első  száma, a Karáncsony őrzi egyik ilyen regény-
részletét. Az idézett írói terv Szenteleky háborgó indulatait fejezi ki, a 
közzétett regényrészlet azonban nyugodt tónusú tájkép, a háttérben Sár-
szeggel, Kosztolányi Szabadkájával; a világháború végét egy fehér orosz 
zubbonyos, cári sapkás öregember, a „kisebbségi" helyzetet pedig a szerb 
nyelv tanulásának említése érzékelteti benne csupán.'" 

Szenteleky cikke után a Reggeli Újság almanachjában és irodalmi 
mellékletében üres, tartalmatlan és színvonaltalan vita bontakozik ki a 
vajdasági regény témájáról. Csupán néhány mozzanatára térek ki, kora-
beli irodalmi közgondolkodásunk jellemzése céljából. 

Irodalmunk — kultúránk című  írásában, amely A Mi Irodalmunk 
Almanahjában jelent meg, Faragó Imre néhány mondatban a regény prob-
lémáját is körüljárni igyekezett. Különös, írta, hogy hájunkon, „ahol annyi-
ra szeretik (az emberek) a lassú, tempós ... beszélgetést, nem tud a hosz-
szabb novella vagy a regény életre virulni". A „helyi színek" követelménye 
szerint is jogos Követelmény, ámde a vajdasági élet olyannyira kontúrta-
lan, mint maga „a nagy, horizontba simuló síkság, amelyiken lepereg". Az 
írók neon. ismerik közönségüket, ez is akadálya a vajdasági regény meg-
születésének. Továbbá: az itteni alakokat, az itteni környezetet, az itteni 
életet nem könnyű  megeleveníteni; három véglet kínálkozik: a túlideali-
zálás, az üres beszéd s a  túlzott verizmus, s ezek közül egyik sem lehet 
ihletője egy jó regénynek: 13  (Valóban nem lehet.) 

'A mi regényünk című  írásában Kristály István egy pesti lap elő-
fizetési felhívását szedte ízekre. Egy általa meg nem nevezett pesti 
újság ugyanis „bácskai regényt" kínált olvasásra (miért ne kínálhatott 
volna?), s erre előfizetést is gyűjtött. Kalózkodás! — kiáltja Kristály. 
„Készül már a mi regényünk. Soha regény nem íródott tisztább olva-
sónak. A mi regényünk a szó találkozása az emberrel, akinek megfagyott 
a szava." Nyakatekert okfejtésének körülbelül ez a lényege. Így aztán 
a • Szenteleky kezdeményezte komoly vitát végleg elvizeny ősítí. „Nekünk 
szent, nagy titkaink vannak", írja semmitmondó sejtelmességgel. „Ma-
gunk se tudjuk, hogyan, napról napra nagyobbak. Amire a mi megütött 
nézésünk esik, az kilombozódik, virággá n ő. Mi vagyunk a világ lelki- 
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ismeretén a pünkösdi bimbó." S „életszándékos" nagy szavakkal beha-
rangozza a wjdasági regény megszületését, amely „a szeretet öntudatát" 
sugározza majd.'" 

Faragó Imre és Szenteleky cikkéhez Berényi János f űz megjegyzé-
seket. „A vajdasági különirodalom közel másfél évtizedes küzdelme és 
mindegyre növő  kérdéshalmaza után ... Aggasztóan komoly értelmet kap 
az a kérdés, hogy miért nem lehet beszélni még most sem a vajdasági 
regényről", írja. Egy jó regényhez nem ;kell olvasókat toborozni; nálunk 
jó regényírókban mutatkozik hiány. 

A vajdasági irodalmi életben nem az a legszomorúbb, folytatja Be-
rényi, hogy a szerkesztők „nem tudtak írókat találni, hanem az, hogy 
nem tudták az írókat nevelni, megtartani és er ősíteni. A vajdasági tehet-
ség is novellával kezdte, regényt tervezett, s végül a legszerencsésebb 
esetben riporter lett. Még jó, ha atollhoz legalább ennyiben h ű  marad-
hatott. Arra nemigen gondoltak, hogy a tollforgató tehetségben az írót 
is fejlesszék". Továbbra is súlyos gond az írók szegénysége, egziszten-
ciális bizonytalansága. A regénypályázatok elhibázottak, mert kizárolag 
Új neveket és új értékeket keresnek, s mert a pályadíjak igen csekélyek. 
A pályadíjalkat egy vagy két összegben egy vagy két ismert prózaíró 
jutalmazására kellene torditani: anyagi biztonságot kell nyújtani ahhoz, 
hogy regényt írhassanak. 

.Berényi tehát közvetett formában Szenteleky irodalompolitikáját 
bírálja. Konklúziója a következ ő : „Az első  meddő  évtized ésszerűbb és 
megértőbb .irodalompolitikát sürget, s ha ez ... az írónak kedvezni fog, 
akkor bizonyos, hogy az író is többet ad a közönségnek ... ilyen viszo-
nyók közt több és jobb regényt írnak majd a Vajdaságban. Lehet, hogy 
ezek közt egyelőre még nem akad igazi vajdasági regény, de az még 
nem olyan nagy baj. Az a fő , hogy a regény magyar és jó legyen, és 
az olvasok táborát is növelje."' 

Berényi János jegyzetével lezárul a regényvita A Mi Irodallmum.k 
hasábjain. Szenteleky számára azonban nem fejez ődik be; 1933 január-
jában hírül adja Kende Ferencnek, hogy Börcsök Erzsébet bánáti teana-
tikájú regényének kéziratát olvassa, s hogy a regény az államfordulat 
utáni káosz ábrázolása. 1 ' Egy hónappal kés őbb ezt írja Kendének: „Bör-
csök regényét már munkába vettem ... azt hiszem ez lesz az els ő  könyv, 
amely igazi vajdasági, igazi mai témát fog adni, s ezenfelül irodalmi 
értek is lesz ... Börcsök regényében egy magyar lány és egy szerb fiú 

,szerelmérőd van szó, akik nem lehetnek egymásé. Eleinte a forradalom 
kavargása, a magasra szök ő  nacionalizmus áll közéjük, később pedig ... 
a fiú súlyos tüdőbaja. A magam részéről az Örök fal vagy A végtelen fal 
címeket ajánlanám. Ada Negri egyik gyönyörű  verse jut eszembe (Il mu-
ro), amelyben egy fal húzódik a két szerelmes közé, egy végtelen fal, 
melyen nincs rés, nincs ajtó, de a falon túl áthallatszik a lépés, a só-
haj, a hívás." 17  

Börcsök Erzsébet A végtelen fal című  regénye 1933-ban jelenik meg. 
Szenteleky a kritikai fogadtatását is egyengetni igyekszik, némi kése-
delemmel azonban a könyv fellelhet ő  példányait elkobozza az ügyészség. 

MAGYAR—DÉLSZLÁV KAPCSOLATOK 

A Reggeli Újság irodalmi mellékletében a műfordítások nem kö-
vettek valamilyen megállapított tervet és rendet. 

A világirodalomból csak Dudás Kálmán néhány versfordítása adott 
ízelítőt; a francia költészetib ől Florián, Théophile Gautier, Victor Hugo 
és .Swlly-Prudhoanmie egy-egy és Paul Verlaine két versét, a német lírá-
ból pedig Kurt 'Heynicke egy költeményét ültette át magyarra. 

A külföldi prózából A Mi Irodalmunk fordítást nem közölt, csupán 
a beszerezhet ő  könyvekről adott némi tájékoztatást. Farkas Geiza 
Georges Duhamel és Henri Fauconmier, Polácsi János Ernst Glaeser és 
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Maurice Maeterlinck, Herceg János Egon Ervin Kisch, Csuka János Re-
marque, Tolveth Oszkár pedig A. Raube-Jansky egy-egy frissen megje-
lent könyvéről írt hosszabb-rövidebb ismertet őt. 

Halállának századik évfordulóján Polácsi János Goethéről emléke-
zett meg, Csuka Zoltán John Galsworthyról, Maglster (Kiss Vilmos) pe-
dig A.rthur Schnitzlerről közölt nekrológot. Az orosz költészetre (Pus-
kinra és Jesenyinre) Kohán Jen ő  és Herceg János egy -egy cikke hívta 
fel a figyelmet. 

A jugoszláv irodalom fordítása jóval gazdagabb volt, mint a kül-
földi irodalmaké, de ezek a fordítások sem tanúsítanak tervszer ű  mun-
káról. 

A mellékletben a szerb népköltészet három alkotása jelent meg 
magyar fordításban. A Szkadar építése, A rigómezei leány és a Kará-
csonyi vadászat című  szerb népregéket Polácsi János fordította magyar-
ra, tartalmi és formai hűségre fiörekedve.l' 8  

A Szkadar építésének közlése után Dudás Mihály ért ő  cikket írt 
a szerb népköltészetr ől, s érintőleg a magyar—délszláv irodalmi kapcso-
latokra is kitért: 

„Tinódi Sebestyén említést tesz (1554) egy nevezetes szerb dalnok-
ról, Karamánról, akink híre hozzá is eljutott. Zrínyi Péter horvát 
költő  kéziratai között találkozunk egy feljegyzett népdallal, amely Szi-
lágyiról, Beograd uráról zeng dicséretet. Brankovics György Krónikájá-
ban ... Erdély fejedelméről, Báthoryról (1485) szóló népdalokat találunk. 
A tudós Miošić  Razgovorjában Hunyadi Jánosról két hosszabb, értékes 
népdalt találtunk. Vele más népdalok is foglalkoznak. Kedvence a szerb 
népnek ... "119  

A jugoszláv, pontosabban: a szerb irodalmat vers-, novella-, afo-
rizma-, színmű- és útleírás-fordítások mutatták be. A Mi Irodalmunk 
olvasóinak, meglehetősen ötletszerű  válogatásban. 

I. Petar Petrovi ć  montenegrói fejedelem és Đura Jakšić  egy-egy 
versei20  a régebbi korszak m űköltészetét, Rade Drainac és Jovan Du čić  
egy-egy műve121  pedig a modern. szerb lírát képviselte a melléklet hasáb-
jain. 

A prózafordítások valamivel otthonosabban illeszkedtek A Mi Iro-
dalmunk közleményei közé. Csuka Zoltán Jovan Du čić  aforizmáit. Mák 
Aladár Srđa Dokid és Božidar Kovačević  novelláit, Kohán Jenő  pedig Bo-
židar Vasić  egyik hosszabb elbeszélését ültette át magyarra g'" s mutat-
vány jelezte Javan Dučić  Álmok városa című  könyvének megjelenését.' 

A Reggeli • Újság irodalmi mellékletében három maradandó érté-
kű  műfordítást találunk: mind a három terjedelmes prózai szöveg, s 
mindhárom Csuka Zoltán munkája. Ezek id őrendben a következők: Todor 
Manojlović  A centrifugális táncos című  misztériumjátéka ((később könyv 
Ballakban is megjelent), azután .Rastko Petrovi ć  Emberek beszélnek című  
úti esszéje és Miloje Ko ča Egér című  vígjátéka.' 24  

A kritikai recepció szegényes és közhelyszer ű . Tolveth Oszkár Lu-
kijan Trivunov Brankovićról, egy ismeretlen cikkíró Rastko Petrovi ć-
ról, Polácsi János pedig a Manojlović-színmű  magyar fordításáról írt 
méltátást. 125  A Mi Irodalmunk lapjain egyetlenegy hozzáértő  kritikát ol-
vashatunk egy fontos gyűjteményről: Mićun M. Pavičević  Crnogorci 
u pričama i anegdotama című  történeti-néprajzi művét Szenteleky Kor-
nél elemző  írása ismertette meg, a magyar dlvasóval. 126  

A szerb—magyar kapcsolatokkal foglalkozó cikkek a Reggeli Újság 
,kisebbségpolitikai szemléletét fejezték ki; a napi politika jegyében szü-
lettek, s csak ritka kivétellel emelkednek e fölé. 

Kultúrközeledés című  írásában Nógrády Dezs ő  (Csuka János) a Fe-
keteszárú cseresznye sikerét már-már politikai eseményként üdvözli.. 
„A szörnyű  kataklizma után (ez) az els ő  eset", írja, hogy „író, méghozzá 
magyar író megtalálta azt . a hangot. amelyet két iszorrvszéd(os) ország 
népe hiába keresett." Hunyady Sándor m űvét hamarosan a jugoszláv 
színházak is műsoruk-a tűzik, ez 'azért fontos, mert Hunyadynak sikerült 
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szemléltetően bemutatnia, milyen nagy múltja van a magyar—szerb testvé-
riségnek. Írását .ezekkel a szavakkal zárja: „ ... most, amikor Bécs meg-
szűnt Budapestnek, a Porta Beogradnak parancsolni, és a két nemzet 
kiharcolta ... nehezen kiheverhet ő  áldozatokkal a függetlenségét, az egy 
irány és cél felé dobogó szívek elől el kell távolítani a szorosabb együtt-
működés előtt összetornyosult aikadályokat. Hogy ez a természet adta 
egymásrautaltság a világ legszebb berátsága legyem." 

Kedvező  jel az is, írja, hogy Belgrádban megnyílt a magyar fest ő-
művészek első  kiállítása, s hogy a magyar művészek „ritka meleg fo-
gadtatásban részesültek" a közönség részér ől. S a kisebbségi ember szo-
rongó reményével, a kultúra szerepét mindig felnagyító hitével azt jó-
solja meg, hogy a két .szomszéd nép valóságos érdekeit, történeti és 
kulturális hagyományait szem előtt tartó művészek lesznek az új kor-
szak igazi diplomatái, mert a m űvész lelke másképp van berendezve, 
mint azoké, „akik nem a szépség, hanem a nyers er ő  frontján vívják 
meg ütközeteiket". 127  

Két héttel e cikkének közlése után A jugoszláv—magyar kultúrköze-
ledés előfeltételei. A kisebbségi szellemi élet vezet őinek együttes akciója 
elvezetne a kívánt célhoz című  írásában felsorolja az elvégzendő  fela- 
datokat si. 

A jugoszláviai magyarok önmaguktól kérdik, írja, hogy hogyan le-
hetne megteremteni a két szomszédos állam, Jugoszlávia és Magyar-
ország, s a jugoszláviai magyar kisebbség és a jugoszláv többség lelki 
harmóniájának feltételeit. A kisebbségi problémák lassú megérése meg-
követeli, hogy a kisebbségi magyar írók is tegyenek valamit a közele-
dés, az együttműködés, a testvériség megteremtése érdekében. 

A munkát a jugoszláv—magyar kulturális közeledés propagálásával 
kellene kezdeni:. A jugoszláviai magyar értelmiségieknek meg kellene 
vitatniuk és ki kellene jelölniük a legfontosabb feladatokat. Jugoszlávi-
ában a magyarországi magyar írók munkáit, Magyarországon pedig a ju-
goszláv írók műveit kellene a közönségnek bemutatni. Braniszlav Nu-
šić , Jovan Dučić , Veljko Petrović, Todor Manailović  és a „finomszavú 
költő", „a legtevékenyebb magyar m űfordító": Mladem Leskovac Pesten 
és Szegeden méltó módon képviselhetné a jugoszláv kultúrát. 128  

Gergely Boriska vitacikkben reflektált Csuka János indítványára. 
„A türelmetlenség lázával olvastam a felsorakoztatott lehet ősége-

ket", írja A jugoszláv—magyar közeledés feltételei című  válaszában, 
„de nem fogott meg annak a megérzése, hogy igen, így kellene ... az 
irányjelzést csak helyeselhetem, de a felvetett indítvány semmi esetre 
sem lehet a kérdéses közeledés" els ő  lépcsőfoka. Csuka János a szerb 
és a magyar kultúra csereforgalmát és a két nemzet kölcsönös rokon-
szenvének az elmélyítését siettetné, a végeredményt sürgeti, s megfeled-
kezik az előkészületek fontosságáról. 

Gergely Boriska a szólamok magasából földközelbe hozza a kul-
turális közeledés igényét. Nem tartom vigasztaló állapotnak, írja, „ha 
Jugoszláviáiban a nemzeti többségnek van tudomása Ady Endréről, Mol-
nár Ferencről, esetleg Móricz Zsigmondról (is), de úgyszólván semmit 
sem tudnak gólunk, akik velük egy talajon szántunk-vetünk, elrendelteté-
sünk szerint ki németül, ki magyarul, ki akár. »cionistául«, de mindenkép-
pen az egyetemes kultúra javára, és kihangsúlyozottan nem a haza ká-
rára és veszélyére ... mi, jugoszláviai magyar és szerb írnók alig ismerjük 
egymást, pedig talán — ezzel kellene a dolgot kezdeni". 

Érveléséből nem hiányzik a Babits jellemezte regionális öntudat, 
de cikkében nem ezen van a hangsúly. 

A két szomszédos ország népének történelmi sorsközössége, törté-
nelmi egymásráutaltsága stb. tagadhatatlan tény, ennek hangoztatása 
azonban nem elegendő  a közeledéshez. A jelenkor politikai ellentéteit a 
múlt emlékei nem oldhatják fel, a két nép közé ékelődő  válaszfalat a 
múltbeli egyiittharladás emlékei nem dönthetik le. Konkrét feladatok vár- 
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nak megoldásra, mindenekelőtt a kisebbség--többség kérdésének a tisztá-
zása. Elsősorban arra van szükség, írja, hogy „itt, a határokon belül" 
megismerjük és megértsük egyrmást. 129  

Ez a felismerése Szenteleky polirtiikai meggyőződésével van összhang-
ban,  és túlmutat a védekez ő  'kollektivitás eszméjén. 

GYALOGSZERREL, FÉLÚTON 

A Kalangya megjelenése után a Reggeli Újság irodalmi melléklete 
fokozatosan veszített jelent őségéből'. Szenteleky az értékesebb írásokat 
a Kalangya számára tartalékolta, A Mi Irodalmunk szerkesztését egyre 
gyakrabban Csuka Zoltánra bízta, csupán a polemikus cikkek kéziratait 
futotta át, mert meg akarta akadályozni az irodalmi megoszlásokat 130  

Mivel a melléklet betöltötte :szerepét — áthidalta azt az űrt, amely 
a Vajdasági Írás megszűnte után a Kalangya megjelenéséig támadt —, 
az újvidéki lap vezetői 1933 márciusában úgy határoztak, hogy meg-
szüntetik. 

Kéziratos emlékezéseiben Kende Ferenc anyagi okokkal magyarázta 
ezt a döntést: „... Szenteleky álláspontja az volt," írta, „hogy A Mi Iro-
dalmunk íróinak munkáit, ha szerényen is, de honoráni kell"?' A mellék-
let 'felszámolásának anyagi okai is voltak, de megszüntetésében más 
természetű  körülmények játszottak közre. . Ezerkilencszázharminchárom 
tavaszán Szenteleky már súlyos beteg; nemcsak A Mi Irodalmunk szer-
kesztését bízza Csuka Zoltánra, a Kalangyával járó munkát sem gy őzi 
egyedül; Csuka Magyarországra készül; A Mi I.rodalmunk heti anyagá-
nak megszerkesztése gond és teher a Reggeli Újság 'szerkeszt őségének; 
a melléklet színvonala -- ezt minden olvasó látja — egyre inkább ha-
ny+atlik. 

A Mi Lrodalmunk lassan sorvadt el. Szenteleky mégis fájlalta a 
felszámolását. „Szomorúan olvastam A M. 1.-ra kimondott halálos íté-
letet", írja Csuka Zoltánnak 1933. április Mn kelt levelében. Nekem 
ugyan „kevesebb munkát, s így bizonyos felszabadulást jelent. mégis 
sainálom elhantolni gyermekünket, amely küllönösen az első  időben va-
lóbanfontos szerepet töltött be. A Kalangva megindítása óta jelent ő-
sége egyre halványult, de végeredményben mégis szükséges volt egy ilyen 
lépcső  vagy ugródeszka a kezdők, !a 'kísérletezők számára".t 32  

Csuka Zoltán, Szirm-ai Károly és  Bori Imre a Vajdasági Írást, A Mi 
Irodalmunkat és •a Kalangyát Szenteleky Kornél folvóiratainak nevezte. 133  
Ez érthető  is, hiszenszembeötl ő  a folytonosság közöttük, +a kérdés csak 
az: mennyiresikerült Szentelekynek melléklettel pótolnia a hiányzó fo-
lyóiratot. 

Megjelenésének első  évében A Mi Irodalmunkk nyolcadrét nagyságú 
formában jelent meg: Szenteleky arra törekedett. hogy kfilrim,álló legyen 
a főIantál. (Jellemző  az aldálak szedéstükrének fehér foltjait betölt ő  
felhívások tartalma is: . ;Gyűjtse össze és köttesse he A Mi Irodalmun-
kat."1 Minden külső  iel arra vallott. hogy Szentelekv ismét egy igazi 
irodalmi szemlét szeretett volna megalkotni, s hogy A Mi Irodalmnunkat 
félig-meddig annak is tekintette. 

Egy évvel az els ő  szám megjelenése után. 1932 januárjában A Mi 
Irodalmunk 2vakorlati okokból hozzáidomul a Reggeli Újság fáliómére-
téhez, s eIbeszíti folyóiratra emlékeztet ő  külsejét. 

Szerkesztéspoditi!káiát a melléklet esetében Szenteleky módosítani 
kényszerült. Az 1931 decemberéig kétheteiként. 1932 januáriától pedig 
hetenként megjelenő  melléklet egy-egy számának szűk terjedelme nem 
tette lehetővé, hogy klasszikus értelemben vett folvnira.t-irodalmat te-
remtsen. Elég gyakran nem volt tekintettel. a Reggeli Újság olvasóira. 
Miloje Kosa vígjátékát például nyolc, Farkas Geiza Az önvádló címil 
kisregényét134  hat. Rastko Petrovi ć  útleírását öt. Todor Manejdovi ć  szín-
művét pedig négy terjedelmes folytatásban közölte, színpadi jelenetek. 
sőt színművek teljes szövegét • is közreadta --- aztán kénytelen-kelletlen 
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belenyugodott abba, hogy mégiscsak egy napilap mellékletének a szer-
kesztője, s hogy A Mi Irodalmunk hasábjait mégsem töltheti meg könyv-
nyi terjedelmű  ,szövegekkel. Hosszabb lélegzetű  tanulmányok megírására 
senkit sem kérhetett fel, s a gyakori megjelenés miatt a kéziratok gon-
dozására neon. jutott annyi ideje, mintha egy havonta megjelen ő  folyó-
irat termését kellett volna sajtó alá rendeznie. 

A Mi Irodalmunk hevenyészettebb munka benyomását kelti, mint 
a Vajdasági írás és a Kalangya; félúton tétovázik a melléklet és a fo-
lyóirat között. Sajtótörténeti szempontból egyedülálló orgánum a két vi-
lágháború közötti időszak vajdasági magyar irodalmában. A korabeli 
lapok jellegtelen irodalmi rovataitól eltér ően élesen kirajzolódó iroda-
lompolitikai arculata volt: megtervezhet ő-megrendelhető  közlearaénv ,'; 
publicisztikai írások, a könyvismertetések, a vitacikkek és a kritikák), 
ingadozó !színvonaluktól függetlenül, egyazon gondolatkörön belül cso-
portosíthatók, munkatársainak nagy száma, közleményeinek összterje-
delme pedig Tankadatian műhelymunkára vet fényt. 

Irodalmi 'karakterét túlnyomórészt a féltehetségek munkái, iroda-
rom- és művelődéspolitikai jellegét azonban értékesebb publicisztikai 
írásai rajzolják meg. 

Egyoldalú szemléletre vallana, ha Szenteleky szervez ői és szerkesz-
tői +munikáj.án+ask megítélésekor csupán tehetségpártolásának elhibázott-
ságát hangsúlyoznánk. Félt ő  szeretettel nevelt műkedvelő  írástevőit nem 
szükséges , ;megértenünk", a sok kontár munkának utólag nem kell men-
levelet adnunk: A Mi Irodalanwnk hasábjain megjelent szépirodalmi 
:munkákat irodalmi néz őpontból keld rmegítélniink, politikai mérlegelés-
nek itt helye nincs, mert csak összezavarná a fogalmakat. Magától ér-
tetődő: egy népcsoport, egy félmilliós lélekszámú etnikai közösség írás-
kultúrájának a tömeges hanyatlása társadalmi gyöker ű  kérdés, de ezt 
csak akkor ismerhetjük fel, ha nem kendőzzük el a hanyatlás tényét. 

Szenteleky Kornél tehetségfiel'fedez ő  munkája jórészt eredményte-
len, sőt elhibázott munka volt, m űvelődéspolitikai elképzeléseinek azon-
ban — kisebbségi eszmei tehertételei ellenére — tartós eredményei is 
vannak. 

„A vajdasági irodalmi mozgalom Szenteleky idejében neon volt egy-
séges", olvashatjuk Herceg János Emlékezés Szentelekyre című  írásá-
ban. „ő  szerette volna egységessé tenni. De sajnos, hatóköre nem terjedt 
túl a Vajdasági íráson, A Mi Irodalmunkon, .illetve kés őbb a Kalangyán. 
Nemcsak a tekintélyes napilapok szálltak szembe mozgalmával, hanem 
egyes baloldali írók, is. Az előbbieket a féltékenységen kívül kozmopolita 
világnézetük, az utóbbiakat merev gyanakvás zárta el .Szenteleky moz-
galmától. A kisebbségi politikában ugyanis akkoriban általánosító jel-
szavaikat hangoztattak, osztatlan magyarságról beszéltek, Szenteleky vi-
szont osztatlan irodalmat akart csinálni. Hogy más a politikai kizáró-
lagosság, és más az irodalmi egység, melyben politikai nézetei szabad 
fenntartásával mindenkinek helyet kellett volna kapni, azt akkoriban ke-
vesen vették észre." 135  

A Reggeli 'Újság irodalmi melléklete sajátságos szellemi felhőka-
kukkvár: alapját megteremt ő  felépítmény volt. Előbb az elv kristályoso-
dott ki: önálló intézményrendszer ű  ás Új öntudatú irodalmat teremteni 
— s ez az irodalom lassan meg is született. Megtervezője azt tartotta 
fontosnak, hogy alapot és feltételt biztosítson a jugoszláviai magyar iro-
dalom kibontakozásához, s ez nem volt „eszmei eltévelyedés". Hajlékot 
akart építeni irodalmunknak, s ezt •a hajlékot végül meg is építette. Az 
már nem rajta múlott, hogy az 8 idejében kevés volt a min őségileg is 
megfelelő  írónk. 

(Vége) 
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DÉR ZOLTÁN 

A BÁCSMEGYEI NAPLÓ ÉS A „BECSEI HELIKON" 
ISMERETLEN SZENTELEKY-LEVELEK (2.) 

Érthető, ha •a húszas évek végén mások irányításával kezd ődő  mozgoló-
dásokra ez az önérzet fölszisszent. Pedig Szenteleky vigyázott, hogy a 
Bácsmegyei Napló ne érezze magát mell őzöttnek. Fenyves Ferencet, a 
főszerkeszt őt többször is fölkereste, megmagyarázta a becsei találkozó 
célját, a szándék tisztaságát és nemességét. Fenyves hajlott is a belátás-
ra, s hogy ígéretéhez magát tartani igyekezett, a találkozóról lapjában kö-
zölt lelkes tudósítás is tanúsítja. Az egyetértés és a béke azonban nem 
lehetett őszinte. Nemcsak Szenteleky leveleib ől következtetünk erre, aki 
ekkoriban írta Fenyvesr ől: „Banális és émelygős parfőm áradt ki az ő  
leveleiből. Engem valami bizonytalan és éppen ezért kellemetlen érzés 
fogott el cikkének olv.asásakar: nem tudtam, nem láttam, mi van a cikk 
mögött, mert az önzetlen lelkesedést, sajnos, már nem tudom feltéte-
lezni nála." (I. m. 105.) S Szenteleky gyanúját a Bácsmegyei Napló vonat-
kozó cikkei is megerősítik. 

A főszerkesztő  szívélyessége, a találkozóról közölt lelkes beszámoló 
s a .gáncsoskodó cikkek közötti ellentmondást talán az magyarázza, hogy 
Bródy Mihályt, a lap egyik legbens őbb emberét Szentelekyék valóban 
nem hívták meg Óbecsére, s az említett cikkeket Bródy írta. Lehetsé-
ges, hogy Fenyves kedve ellenére? 

Ez nem valószínű . A szóban forgó cikkek természete: a furcsa ket-
tősség, konstruktivitás és gáncs ügyes vegyítése is arra vall, hogy a lap 
vonala érvényesül bennük. A sort Az erdélyi Helikon című  vezércikk 
nyitja meg (1928. október 27.), amely — címéhez híven — az Erdélyi He-
likon budapesti szerepléséb ől indul ki. Budapesti lapvéleményeket citál-
va méltatja a Helikon írásainak erdélyi jellegét és egyetemes emberi ér-
vényét. Azután összeveti az erdélyi és a vajdasági föltételeket, s arra az 
eredményre jut, hogy az utóbbiak jóval mostohábbak, mint a hagyo-
mány, mind a tehetségek, mind :a karakterisztikum, mind az anyagi föl-
tételek szempontjából. Részletezi báró Kemény János és gróf Bánffy 
Miklós mecénási szerepét. Ezután igenl ő  hangsúllyal foglalja össze, hogy 
a vajdasági magyar irodalomnak úgy kell emberinek és vajdaságinak 
lennie, hogy ez erejéb ől természetszerűen következzék (ezt a formás 
passzust Bori Ianre részletesen idézi), ezután azonban ismét a becsei 
találkozó iránti fönntartásokra tér át. Sz űkkeblűséget, ötletszerűséget 
észlel a szervezésben, egészséges • szelekciót sürget, s leszögezi: „A vaj-
dasági magyar irodalom még gyönge ahhoz, hogy ilyen er őpróbára vál-
lalkozzék, de már nem olyan primitív, hogy jövőjének gondozására nél-
külözhetetlenek volnának a műkedvelők." 

A „műkedvelők" elleni berzenkedés vissza-visszatér ő  motívuma a 
Bácsmegyei Napló ily teremészetű  cikkeinek, s abból a hitből ered, hogy 
a Bácsmegyei Naplóba csak kvalifikált szerz ők írnak, tehát a színvonal 
képviseletének pozíciójából. Szentelekyék számára nagyon kellemetlen 
lehetett ez' a vád. Egyrészt azért, mert egy szellemi összefogásban az 
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irodalompártoló műkedvelőkre is szükség volt, különösen, ha befolyá-
suk és hatalmuk is volt. Azután egy új, közösségi szellem ű  irodalom kö-
ré csoportosuló friss er őkről nem is tudható előre pontosan, hogy ki 
marad közöttük dilettáns, s ki válik íróvá. S végül a Bácsmegyei Nap-
lóban a jó nevű  újságírók között több is akadt, akinek a szellemessége 
és ügyessége olajozottan m űködött ugyan, de a vajdasági irodalom éget ő  
gondjaiban nem lehetett rájuk számítani. Szenteleky tehát ekkor még 
okkal félt a szigorú szelekciótól, s Fenyvest arról igyekezett meggy őzni, 
hogy „kegyetlen, léleknélküli dolog lenne ez a drótsövényhúzás, a harci 
riadó fúvása, hiszen ennek a harcnak els ő  hősi halottja a vajdasági ma-
gyar irodalom lenne". (I. m. 103.) Később, mikor Fekete Lajos a Bács-
megyei Napló körével szemben sürget szigort, s kíván színvallást, Szent-
eleky ugyanebben a szellemben érvel vele szemben is. (Uo.) Ő  tehát ko-
molyan vette az összefogást, s a türelmet nem a dilettantizmus istápo-
lása, hanem •a hasznos er ők koncentrálása, a folyóirat-indítás és a könyv-
kiadás megalapozása érdekében érezte szükségesnek. 

Bródy is tudta, hogy err ől lesz szó Óbecsén, de a Bácsmegyei Nap-
lónak nem volt érdeke, hogy rajta kívül más életképes orgánum is létez-
zen. A magyar kultúra ügyével azonban nem fordulhattak szembe, ennél 
többet adtak magukra, ezért lett magatartásuk felemás: igényük kény-
szeredett, aggályuk tehetetlenségre kárhoztató. S ebben áz igyekezetük-
ben a dilettantizmus elleni föllépést használták fegyverül. Különösen a 
Bácsmegyei Napló október 30-i vezércikke, mely Marosvécs és Sztari-
becsej címmel ismét összehasonlítja aa két vállalkozást, s ez utóbbi hite-
lét igencsak kérdésessé teszi, mikor rákérdez a kényes és fájdalmas 
gondra: lesznek-e mecénások, lesz-e pénz? Ezután kerít sort a dilettán-
sokra mondván: „ ... szükség van valamely törzskönyvelésre, mert enél-
kül a szervezés munkája, az elvek kit űzése és a program megállapítása 
illetéktelen kezekbe kerülhet és a legjobb intenciók is zátonyra futhat-
nak. Nincs olyan erős irodalmunk, hogy igen magas cenzust szabhatnánk 
s a jószándékú és szerény műkedvelőket kirekeszthetnők a mozgalom-
ból, de azért főszerepeket mégsem bízhatunk — statisztákra." 

A már idézett beszámoló szerint ez a veszély nem is volt tényleges, 
s tudjuk, hogy főszerepre korábban és kés őbben is Csuka Zoltán, Szent-
eleky Kornél és Szirmai Károly voltak a jelöltek. A Bácsmegyei Napló 
tehát olyasmit kevert gyanúba, ami szilárd formát még nem šs öltött, s 
ártalmasan élezte ki a Helikonnal létesített párhuzamot is. Mert ha igaz 
is, hogy az Erdélyi Helikon minden szempontból kedvez őbb föltételek-
kel rendelkezett, az óbecsei kísérlet jogosságát és értelmét ez nem tehet-
te kétségessé. A szándékok összehangolása és tudatosítása, a lehet ősé-
gek fölmérése önmagában is fontos eredmény volt. Eredmény, mely 
bízvást minősíthető  a Kalangya előzményének. 

Ebben :a helyzetben nagy súllyal esett latba Milkó Izidor állásfog-
lalása. Az ő  tekintélye vitán felül állt, számítottak rá .a becsei találkozó 
szervezői is, sőt táviratban is üdvözölték. S mindenekel őtt Szenteleky, 
akit régi baráti kapcsolat fűzött Milkóhoz. Néhány ismeretlen levelet 
e régebbi, még zavartalan évekb ől is közlünk itt. Kitűnik belőlük, hogy 
Milkó és Szenteleky mennyire egymásra utaltan képviselték új irodal-
munk kezdetének éveiben a magas ízlést, kultúrát és a nélkülözhetetlen 
alkotói figyelmességet. Bródyék azonban hatékonyabb agitációval áll- 
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hattak elő , mert Erdélyi Helikon és vajdasági irodalom című  cikkében 
nyíltan Bródy mellé állt. Nem bizonyos, hogy csupán a laphoz f űződő  
kapcsolat szorossága vagy az agitáció nyomása alatt. Valószín űbb, hogy 
nem is igen hitt ő  a vajdasági irodalom értelmében. S 1928 táján szá-
mára, aki részese volt a századvég f ővárosi irodalmának, s mértéke Vaj-
da János közelében formálódott, a húszas évek eredményei után ez 
nem is lehetet könnyű . Ezért írhatta: „Hiába is akarná er őltetni valaki, 
hogy vajdaságinak dicsérje vagy stigmatizálja az itt termett irodalmat. 
Századok tradíciója, erősen kifejtett speciális népélet és néplélek, kü-
lönleges népszokások és extra-történet, amelyek másutt nem található 
motívumokkal szolgálnak az írónak, létrehozhatnak határolt, országrész-
hez tapadt, vármegyei vagy tartományi irodalmat, ami imitt-amott (Auszt-
riában, Erdélyben, Svájcban) már nagy remekeket, klasszikus m űveket 
is ajándékozott az emberiségnek. De legalábbis kétséges, hogy ilyenfajta 
irodalom — legalább az egyetemes literatúra és a magyar írás gazdago-
dására ésigazi előnyére — támadhasson itten. (...) Els őrendű  vágy, cél-
kitűzés, föladat és kötelesség, hogy legyen itt — mennél súlyosabb, 
mennél számottev őbb — magyar irodalom. Olyan, hogy ne kelljen szé-
gyenkeznünk az erdélyrészi írók produktumai mellett, (...) De azzal már 
ne sokat törődjünk, hogy ennek az irodalomnak vajdasági legyen a jel-
lege, — fontosabb, hogy értékes legyen. Hiszen még az is közülünk (Szent-
eleky Kornél), aki legjobban buzgólkodik a Vajdasági Írás boldogulásá-
ért, az országrészi irodalom nagy gyümölcsterméséért s a »couleur lo-
cale« láthatóságáért, olyan kevéssé vajdasági író, mintha soha életében 
meg se fordult volna ezen a drága földön." (Bácsmegyei Napló, 1928. 
október 31. — In: Harun al Rasid. Forum, Novi Sad, 1966. 158.) 

Szenteleky nem is vonta kétségbe Milkó jóhiszeműségét, erről az 
itt közölt levél egyértelműen tanúskodik. A régi ismeretség mellett a 
szabadkőművesség is összefűzte őket. A „testvérem" megszólítás hatá-
rozottan erre vall. Fenyvesékkel azonban már sohasem tudott őszintén 
megbékélni. Ettől kezdve a leveleiben gyakran szerepl ő  erkölcsi-szellemi 
érték és a t őke ellentétében jobbára Fenyvesék jelentik a t őkét. Ebben 
a küzdelmében — a levelei szerint — kés őbb Milkót is sikerült olykor 
maga mellé állítania (i. m. 107.), jeléül annak, hogy az összefogás alap-
ját képező  törvényekben ők egyetértettek. Bródy azonban, még a Feny-
vessel kötött egyezség után is, s ugyanabban a számban, mely a lelkes 
beszámolót közölte, olyan intelmet intéz .a becsei szimpozionhoz, mely 
finomabb formában, de megismétli az el őző  cikkek vádjait. Szót emel a 
diszkrimináció ellen, holott a Bácsmegyei Napló minden nevesebb íróját 
meghívták Óbecsére, szót emel a, dilettánsok ambíciója ellen, olyan hang-
súllyal buzdít a szláv szerz ők fordítására, mintha ez lenne a dilettantiz-
mus kiszorításának leghatékonyabb eszköze, s Szentelekyék rá is szorul-
nának erre a buzdításra. 

Mindezt azonban a kirekesztett, nem szavakkal, de tollal munkál-
kodó ember rezignáltságával, az összefogás óhajának jegyében sok rész-
igazság fedezetével és szellemesen adja el ő . Úgyannyira, hogy a kései 
utód, ha Szenteleky elkeseredett leveleit nem ismerné, azt hihetné, ez 
a szerző  csupa jó szándék, mértéke magas: igazi európai a mucsai tósz-
tozók között. Hogy a „lélekharang" szavát, melyr ől Bori Imre beszél, 
hallaná, azt remekül leplezi. Oktat, buzdít és ironizál, noha valójában 
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már szorong. Csak a rezignáció jelzi, hogy érzi a talaj megrendülését, s 
talán a fölény erőltetése is. Szenteleky zaklatottabb és keser űbb, de a 
jövőt: hogy .a vajdasági irodalom föl fog nőni, ő  érzi hitelesebben. 

Hogy mennyire így van, .a találkozó utáni sajtóvitából is kitetszik. 
Fenyvesék ugyanis gondosan vigyáztak arra, hogy a becsei sikert a ma-
guk számára jól kiaknázzák. Ennek során élesen szétválasztották azt a 
munkát, amelyet Draskóczy végzett, attól, amely a szépirodalmi folyóirat 
megalakulására irányult. Közbeszólás címen már november 20-án újabb 
vezércikket közölnek, ebben úgy méltatják a tespedésb ől való kimozdu-
lás tényét, hogy az új irodalmi társaság és a lap létrehozásának nehéz-
ségeit bénító aggályossággal részletezik: „A vajdasági magyar írók szép-
irodalmi folyóiratának az volna a rendeltetése, hogy a publikumnak tisz-
tességes irodalmat, az íróknak tisztességes fizetséget nyújtson és a ekét 
kellék kölcsönhatásával lendítsen a vajdasági magyar irodalom ügyén. 
Sokkal több körrültekintést, sokkal gondosabb és szélesebbkör ű  előkészí-
tést igényel a szépirodalmi folyóirat megalapozása, semmint egy sebbel-
lobbal teremtett kész helyzet fundamentumul elfogadható volna. Ez a 
megfontolás indította a Sztaribecsejen összegy űlt magyar írókat és me-
cénási szerepre hivatott férfiakat arra, hogy a szépirodalmi folyóirat 
kérdésében tartózkodó álláspontot foglaljanak el és a döntést arra az 
időre halasszák, amikor a reális lehet őségek kibontakoznak. Inkább 
várjunk még egy darabig, hogy az írói érdekek hathatós védelemben 
részesülhessenek, semmint a vajdasági magyar szépirodalmi folyóiratot 
a koraszülöttség veszedelmeinek tegyük ki." 

(Folytatjuk) 
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~n memoriam  

JUNG KÁROLY  

A KAPITÁ NY-RÉTEN  

Jóka, itt vagyunk a Kapitány-réten,  
ülünk a fűben néhányan,  
a földhöz mind közelebb,  

s immáron hozzád is, ki vele eggyé leszel.  

Nézd, mintha léniával rajzolták volna e tájat,  
ahol a kiégett fű  az éggel egyben ő,  
s vonulnak szilaj csikók, megfontolt kancák,  

isten sokféle állatai, meg apró barmai.  
átmenetileg itt élve és ülve  

azon töprengünk: gém-e, kócsag-e vagy más  

az az idegőrlően egyenes tartású madár,  
mely ott áll, féllábon, két oszlop közé bezárva.  

Még a tárgyilagos távcső  sem segít:  
hiába szavazunk kétségbeesetten,  

mi már nem tudjuk meg, miféle madár.  

Mintha léniával rajzolták volna e tájat,  
ezt a porlepte, szikes, kiégett hazát,  

ahol nemcsak az ég és a föld,  
de a nappal és éjszaka is egybeér.  
Mi még baktatva ezen a határon,  
átmenetileg a Kapitány-réten is,  
markunkban összeroppan a pálinkáspohár.  

a szó cserepei a fűbe hullanak  
(„a költő  ajkán csörömpöl a szó"),  
ez az, amit már nem rakhatunk össze soha.  
Ez az, ami örökre összerakhatatlan.  
Jóka, holnap már fáznak isten barmai,  
itt készül az ősz fejünk fölött,  

bár a hazug nyár még itt tüzel;  
a szilaj csikók holnap a karámba térnek,  
a megfontolt kancák majd horkantanak,  
tán nyerítenek is istállószagú álmukban.  

e léniával kijelölt hazát belepi a hó,  
süvöltenék majd a téli szelek,  

nyomunkat, hogy itt jártunk átmenetileg,  

belepi a hó, belepi a hó,. 

s a lila kökörcsinvirágok  
tavasszal majd fenn a hegyen  

újra kidugják szöszöske szárukat  

(ahogy az a másik halott mondta),  
addigra már többé mi sem leszünk.  

Kanizsa, 1986. szeptember 13-án.  

A szerző  felolvasta Podolszki József koporsója fölött 1986. szeptember 17-én a feketicsi 
temetőben. 
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EGYENES SOROK ÍRÓJA 
PODOLSZKI JóZSEF (1946-1986) 

Gimnazista koromból ismertem még ,Podol'szkl Józsefet, a fiatal írók-
nak a palicsi Bagolyvárban megtartott találkozásáról, majd egy iskolai 
irodalmi estről, ahol hosszadalmas vitát is folytattunk. Akkor egy Krleža-
idézettel dedikálta a Hol ó hol című  antológiát, amelyben generációjá-
nak több jellegezetes tagjával együtt szerepelt. 

Szigoru Krlezža-sorokat választott afféle útmutatóul a nála fél évti-
zeddel fiatalabb diáknak, de ezt a fél évtizedes fölényét nem éreztette 
velünk, ső t írásra biztatott bennünket kicsit a szerkeszt ő  pózával is, 
ugyanis akkoriban a Képes Ifjúság irodalmi rovatát szerkesztette ... 

Évek múltak el aztán, sok-sok év, míg a 7 Napban és az Üzenet-
ben közelebb sodort bennünket egymáshoz a sors, és megismerhettem 
Podolrszki József hatalmas munkabírását és elhajlíthatatlan egyenességét. 
Amire feikértiik, amire vállalkozott, azt az írói és újságírói körökben 
szokatlan pontossággal elvégezte. Kézirataira nem kellett a szerkeszt ő-
nek ráraknia a hiányzó ékezeteket. Átgondolt, letisztázott szöveget tett 
az asztalra, s amikor feltekintetnem az arcára, s rajta láttam rá annyira 
jellemző  cinikus-komisz mosolyát, tudtam már, hogy figyelmessen kell 
elolvasnom sorait ... 

Podolszki József a mindenkori akció embere volt, a gondolat meg-
szállottja. Más a verseiben, más a novelláiban és más az értekez ő  pró-
zájában. Az elsőben és a másodikban a maga sikertelemnek érzett életét 
ábrázolta szomorú, t űzben edzett szavakkal. Mert noha nagy-nagy érzé-
kenység lakozott benne, érzéseit mindig adamyújtotta !a lángoknak, mie- 
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lőtt kinyilvánította volna őket. Ám kritikusként és .tanulmányíróként a 
tárgyilagosság szenvedélyével vetette magát tárgyára, s leny űgözte á 
gondolkodás szépsége. Észre sem vette aztán, hogy a tolla mily mélyen 
szánt a papír húsába, s hogy körötte mily hangosan jajdulnak fel az 
emberek ... Az érdekelte csak, hogy az igazságot mondja ki, hogy ne 
mondjon ellent önmagának. Életeleme volt ez a következetesség. És írt 
csak, írt, miként utolénhetetlen.ül szép búcsúztatójában Hornyik Miklós 
fogalmazott: „Versei és prózai művei arról vallanak: valamiképpen beol-
totta araagát a halálfélelem elleni szérummal is. A lelke mélyén roman-
tikus. volt: túl sokat várt az élettől, de túl keveset kapott t őle. Nem 
voltak illúziói a testi elanúlás dolgában sem. Így történt aztán, hogy egyre 
karnényebbé, egyre megvesztegethetetlenebbé vált, mint aki túl van az 
emberi, a társadalmi kötelékeken." 

üt könyve és sok-sok eddig publikálatlan kézirata tanúskodik arról: 
a jugoszláviai magyar irodalom egyik legkövetkezetesebb egyénisége volt. 
Igazi nagyságát azonban talán csak a múló idő  mutatja elénk. Lapzárta 
előtt hiába várjuk majd, hogy megérkezzen, s megálljon a szerkeszt ő i 
asztal mellett, várakozással és sajátságos anosalyával az arcán.: mi lesz, 
átmegy-e a kézirat, hal akad meg a szerkeszt ő  szeme?! Ezután csak 
önmagunkban böngészhetjük egyenes sorait. 

CSORDÁS MIHÁLY 

CS. SIMON ISTVÁN 

SZAKADÉK FELETT. 

P. J. halálára 

A mindenség kapuja el ő tt 
ormótlan fenevad 
rázza 
az életfát 
barnára, barna 
kényszerérés, gyanú, hullás, 
zizegnek az álnok fény ű  
és a dermedt csillagok. 

Elnémulva állok 
a hiányod vájta 
szakadék felett 
és 
rettenetes szédületbe 
korbácsolnak egykori regőseink, 
a szelek. 
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MÁK FERENC 

KALLŐDVA 
PODOLSZKI  JÓZSEF KÖLTÉSZETÉRŐL 

Az alkotó ember művészetével saját világképének a kialakítására törek-
szik. Legnemesebb és legteljesebb feladata ez, voltaképpen ezért szólal 
meg a művészetek nyelvén. Bár az összefüggés megfordítva is érvényes, 
ám akkor már a gondolatnak elhatároló és kirekeszt ő  funkciója van. 
Nevezetesen: csak az tekinthet ő  művésznek, aki egyéni világképét a m ű-
vészet ieszközeiavel igyekszik megfogalmazni és felépíteni. A gondolat így 
a teljesebb, így a magasabb rendű , hiszen kirekeszti magából az öncé-
lúságot, megnevezetlenül is feltételez bizonyos fokú erkölcsiséget. Hiszen 
a világkép csak a morál súlyától lesz meggy őzően emberi és meggyőző-
en egyéni. Egyénit mondok, mert végül is a világkép értékét az emberi 
választás morális súlya adja. Így alkot morál és m űvészet szorosan egy-
betartozó egészet; s lesz alapja a szellem kiteljesedésének. Morál, m ű-
vészi látás és szellemi teljesség igényéig csak kiválasztott kevesek jut-
nak el, ők lesznek győztes vagy vesztes csaták magányos hírviv ői. A 
többség elbarangol a maratoni tájon, s lesz apró csodák bámulója. Hír-
mondónak közülük kevesen maradnak. 

Tizenhat évvel ezel őtt indult el Podolszki József is a maraton vidé-
kéről, hogy mint fajtája legígéretesebbje hírt hozzon saját csatáiról. 
Hogy nem tudta végigfutni a távot, nem rajta múlott. S hogy a lendület 
torzóba fúlt, azok fájlalják a legjobban, akik látó természetét ismerve, 
híreket vártak t őle. Híreket egyéni és közösségi gondokról — b őven mé-
rik mindkettőt ezen a tájon —, híreket magányról, szorongásról, féle-
lemről, örömökről és boldogságról. Vártuk t őle is a híreket, mert a pilá-
tusok minden igyekezetük ellenére sem tudtak bennünket érdektelenség-
be és közönybe fojtani. S hogy egy hírmondó feladta a távot, egy bát-
ran szólóval lettünk kevesebbek valamennyien. 

Podolszki Jóžsefnek életében három verseskötete jelent meg: a 
Hinta 1970-ben, a Koponyatörés 1974-ben, 's a Barna — melyben korábbi 
két kötetéből is, némi módosítással átmentett egy-egy verset — 1985 ben 
került az olvasók asztalára. Tizenhat év három kötete ahhoz kevés, hogy 
az egyéni világkép határozottan kirajzolódjék, de nagyon elég ahhoz, 
hogy jelzések formájában hírt adjon magáról, hogy felmutassa ered őit 
és jelezze kifutási irányát. A csaknem kétszáz, kötetbe foglalt vers sej-
teni engedi, hogy Podolszki József világlátása nagyon az embert s na-
gyon az emberi közösséget szolgálta a humanista elkötelezettség festiít ő -
e(rejétől hajtva. Tragédiája ennek a pályának, hogy nem tudott, mert nem 
volt rá ideje egységes világképet világra hozni. 

A Hinta és a Koponyatörés tartalmáz néhány igazán nagyszer ű, a 
sajátos léthelyzet drámai telítettségét felmutató verset, de ez még — a 
folyamatosság és a folytonosság tekintetében — nem nevezhet ő  költé-
szetnek. Podolszki költészete Barna című  kötetében tárja elénk igazi 
értékeit. Az első  két könyv csupán a költői léthelyzet meghatárózására 
tesz kísérletet. S ami elénk tárul, cseppet sem felemel ő : „a fénycsóvák 
egyre fázósabban kerülnek el ő  / nagy tüzeket nem rakhatunk egymás 
karjaiba" — írja a kiteljesedés és az önmegvalósítás lehetetlenségér ől 
a mérsékl ő  című  versében. Ugyanez az érzés a hajad című  költemény-
ben így jelentkezik: „ülünk a porban / felettünk meg ajtók csapódnak / 
s jár kibe a huzat / húsunkból / húsunkba / hogy nem lesz magzatod 
/ és nem lesz már szavam / ha testem testedben / tested testemben / 
egyszer célba ér / hát hogy is szeressünk". Ezen az érzelmi tájon lesz 
a már említett beteljesedés hiányában a lányok kis melle „még felbon-
tatlan", hogy azután feler ősödjön a dac hangja — ekkor, 1968-tan még 
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van értelme a dacos felhorkanásnak —, mely a költ ői megnyilatkozást 
elviszi egészen az iróniáig: „a szuronyt / a szuronyt meg benne kell hagy-
ni a húsban / ha egyetlen hernyót megtanulsz ./ tisztességesen széttapos-
ni / már nincs miért / jöhetnek / jöhetnek kelet dél nyugat észak dühös 
katonái". A dac éle érezhetően a gyilkos ideológiák felé súlyt, akkor, 
amikor „vér vér vér forr a nyárban", s amikor „elhagyta a nyáj az ő  pász-
torát". Így fordul az ószövetségi világ a visszájára, visszájára fordítva 
törvényeit is, melyek ezután smár értelemszer űen futtatják vakvágányra 
a szellemi egzisztenciát is. A Koponyatörés lapjain tovább mélyül az át-
élt kétségbeesés: „fejem parázslik / iszonyú hallgatás / térdei közt" — 
írja a Lenyomom fejem a csöndbe című  versében. S a dac 1974-ben már 
visszafojtottabb, jószerével csak önmagáért való: „t őzsdére dobom a 
szót is / legyen hát áru / ha meg nem birkózhatik / vele a lélek" (A 
szavak vásárán). 

A kötet hozza az els ő, valóban letisztult látásról tanúskodó költe-
ményt, az Állj most őrt tékozló isten címűt, melyben a fohász igazán 
megrendítő : 

állj most őrt tékozló isten 	szeretni fájni és félni 
magad körül 	 és persze meddig zengeni 
és vond meg a határt is 	 nemzéssel továbbénekelni 
meddig 	 műved. — önmagunk 

Szükséges szólni Istenhez, mert „rothadni kezd a lét / sebzett ma-
darak csapnak a vetésre". A vers folytatása azonban, amikor megjelenik 
az ember — aki mintha híján lenne az életprogramnak —, elbizonytala-
nodik, súlyát veszti. S ha a szellemi programnélküliség tényét netalán 
nem ismernénk fel, kell ő  nyomatékkal szól erről a következő  vers, a 
Vel őtlen jön el a sötétség: „és a fénytelen örökkévalóság tornyán fönn-
akadva / lengünk majd mint két / boldogtalan zászló". 

Mindezek szinte bevezetik a kötet igazi nagy versét, a Hagyomá-
nyaink címűt. Az „úgy állok itt, mint ide nem termett / eretnek hajtás, 
földem ellenére" kezdetű  versben lehetetlen fel nem ismerni a zsoltá-
rok hangvételét. Itt már a szuverén léttudat érhet ő  tetten, mely aka-
ratlanul is eszünkbe juttatja Janus Pannonius mandulafa-képzetét. A köl-
tő  már tisztán látja sorsa méreteit, ám ez a felismerés még csak köztes 
stádiumnak bizonyul. A közösségi elhivatottságot érz ő  költő  egyéni sor-
sában példázatot láthat ugyan, de :a determináló er ők csak a közösségi 
tudat mélyéről hozhatók felszínre. S végeredményben világképet is csu-
pán az egyéni és a közösségi sors egybejátszása, kölcsönös összefüg-
géseinek felismerése adhat. A feltételezettség felismerése lesz nagy ered-
ménye a költő  Barna című  kötetének. 

Néhány kiváló versében (Egy kisebb szélviharban, Kusza félelmeim) 
Podolszki a Hagyományaink tételeit varriálja és fogalmazza újra, mint-
ha támaszt keresne az elrugaszkodáshoz. S itt már a kötetkompozícióra 
is figyelni kell. A korábbi két kötetében is többször jelentkez ő  tél mo-
tívumának a hasonló címet viselő  versben történő  kibontásával indul 
a könyv, hogy egyszer s mindenkorra, végérvényesen megnevezze létezé-
seink fagypontját. Mert a természeti tél egy ponton metaforába csap át: 

mert volt itt télid ő  
zord és kegyetlen 
amikor menedéket hiába remélt a föld 
megcsontosodva állt t űrte a csapást 
emlékeznek régi gyökerek 
fagymarta sebeik üszkét mutogatják 
de a nyájas irtás megzavarja őket 
dicse sincs már a védekezésnek 
tavaszmelegben vesztik erejüket őszi vetések 
és halak havára sárgállik rajtunk a puha félelem 
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A tél képzetében tisztul le Podolszki József költészetében az a koz-
mikus világ, mely korábbi köteteinek verseiben emberellenes er őként 
jelentkezett. A letisztulás eredménye, hogy ezek a korábban végtelen-
ből jövő  és végtelenbe szök ő  erők most emberi méreteket öltenek, meg-
őrizve továbbra is negatív el őjelüket. Szükség van arra, hogy emberivé, 
a lélekkel mérhetővé váljék a látomás, mert a kozmikus er ők csak az 
egyént tehetik próbára, a közösséggel szemben tehetetlenek. A „naptalan 
űr süket terei" közösségi szempontból közömbösek, ám ha ennek sze-
repét a tél képzete veszi át, a Hiány azonmód elnyeri valódi súlyát. 

Ú j beszéden töröm a lelkem 
mert a csillagok felől közeled őkhöz 
akarok szólni most hallhatóbban 
és világosabban, hogy latba essék 
ami embertől emberi hangon feléjük sugárzik. 

— írja a költ ő  a Kő tábláim válladra 13. darabjában. A részlet akár beve-
zető  is lehet Podolszki József igazi nagy verséhez, a Leárnyékolt címűhöz. 
A költemény egyetlen vallomás egyéni és közösségi sorstudatáról és a 
kettő  immár szétválaszthatatlan egybefonódásáról. Költészetünk igazi 
nagy verseinek egyike ez a m űremek, mely akkor született, „amikor a 
remélt menedékről / végleg lemaradok". A lét nulla pontján jeleníti meg 
a költő  a tájat és a népet: 

Hol a magyarázat e tenyérnyi mez őn 
a mi réteinken kelepcébe szorult ősi remények 
kallódására 

Így, kérdés formájában él a táj költ őszülöttjében, s a tökéletesen 
artikulált kérdés a végpontja. ennek a tragikusan félbemaradt pályának. 
Erezhetően e kérdés körül kristályosodott volna ki az a világkép, mely-
ről a bevezet őben szóltam, s mely egyedüli célja lehet minden m űvészi 
tevékenységnek. 

Volt egy kortársunk, aki megkísérelte a lehetetlent: megválaszolni 
azt, amit nem lehet megválaszolni. Hogy örökségét lesz -e, aki felvállalja, 
az egyelőre tátok. Egy azonban bizonyos: aki folytatni kívánja — nem 
ezt -a költészetet, de — ezt az oknyomozást, abban a szándéknak és az 
elhivatottságnak oly szigorúan és határozottan kell egyesülnie, mint 
egyesült az a sorainkból most távozott költ őben. 
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SZILÁGYI GÁBOR 

EGYÜTTLÉTEINKRŐ L 
FARAGÓ ENDRE (1929-1986) 

Az elsők a szabadkai Munkásbörze els ő  emeletén zajlottak le, ahol m űter-
meink voltak, a többiek pedig kiálllításdkon, .képz őművészeti találkozókon 
és a vajdasági művésztelepeken, majd a zágrábi lakásán fejez ődtek be. 
Azt terveztük, hogy a jöv őben a szabadkai Makkhetesen és a Bilogora 
lankáin többször is együtt fogunk festeni. 

Ez év július elején beszéltük meg telefonon, hogy — miután visszajö-
vök a kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Szimpozionról — talál-
kozunk Bilogorán, ahol feleségével, Mirával egy műtermes vityilló befe-
jezésén dolgoztak. Innen vitte be Mira halálos betegen Endrét a zágrábi 
kórházba, ahol két napra rá örökre elhunyt, azon a pénteki napon, amikór 
én reggel megérkeztem Zágrábba, hogy átszállva a Csáktornya felé induló 
vonatra Lendvára érkezzek a Nemzetközi M űvésztelep táborozására. Ta-
lán éppen Zabokon át vitt a vonat, amikor örökre megmeredt alkotó keze? 
Rá gondoltam, mert láttam a ZIVTEKS sz őnyegkészítő  üzemét, ahol Faragó 
éveken át tervezte és kivitelezte modern sz őnyegeit, ahol láttam őt mun-
kásaival szőni, verítékezve dolgozni. Lendván tudtam meg másnap, hogy 
ezen a pénteken, 1986. augusztus 22-én, 10 órakor Faragó Endre meghalt. 
Végzett vele szörnyű  betegsége, amely ellen öt éven át keményen küzdött. 

1929. október 25-én született egy Kanizsa melletti tanyán. Szabadkán 
járt gimnáziumba, ahol megismerkedett Vinkler Imrével és Sáfrány Im-
rével, akikkel együtt járt a felszabadulás után a Hangya András által ve-
zetett képzőművészeti tanfolyamra. Petrik Pállal a Népszínházban dolgozik, 
ahol együtt készítik a kulisszákat. Innen kerül a Javan Mikié Sz őnyeggyárba 
műszaki rajzolónak; a kartonokat készíti el ő  a kivitelezéshez. 1968-ban el-
hagyja Szabadkát és egy zágrábi sz őnyegszövő  üzemben helyezkedik el, 
melyben modern eljárással, kézi, pisztolly alakú szöv őgéppel készítik az ő  
és neves zágrábi művészek tervei alapján a szőnyegeket. A technikai eljárást 
Faragó Amerikában egy féléves tanfolyamon sajátította él. Számos egyedi 
példányt tervezett és csinált. Közülük igen jelent ősek a jaltai hotelben és 
egy dubrovniki szállóban elhelyezett falikárpit sz őnyegei. Az utóbbi mérete 
5 X 20 méter. 

Faragó Endrének tizenhárom önálló kiállítása volt. Az elsőt 1953-ban 
rendezte meg a Népszínház előcsarnokában, az utolsót pedig a Franzer 
Galériában láttuk 1983-ban. Kiállított még Zentán (1960), Kanizsán (1960), 
Zomborban (1960), Újvidéken (1964, 1974), Dubrovnikban (1974) és Szabad-
kán 1958-ban, 1960-ban, 1963-ban, 1967-ben és 1971-ben Cvetka Milošsal a 
Képzőművészeti Találkozó Szailonjában. Több mint száz hazai és külföldi 
közös kiállításon mutatkozott be alkotásaival, 1974-ben megkapta a Fo-
rum-díjat. A vajdasági művésztelepek táborozásain 1958-tól vett részt. 

Sokat v á k e r á l t u n k együtt. 
Faragónak nagyon tetszett ez a kifejezés, amelyet Petrik Páltól vettünk 

át, aki némán nézte egy alkalommal, hogyan alakítja Endre a festményét, 
és csak annyit kérdett t őle: „Vakerálod, vakerálod?" 

A vakerálást Petrik meg mi is arra értettük, amikor a lendületes kezdés 
és kialakítás után megtorpanunk és elkezdünk vajúdni abbéli igyekeze-
tünkben, hogy megszabaduljunk az olcsó, a véletalen folytán létrejött tet-
szetőségektől. 

Valójában verítékes és önmarcangoló állandóan csiszolni és fejlesz-
teni kifejezésmódunkat, eredetiséget és sajátosságot nyújtani az alkotás-
sal; keresve önmagad kimutatni meglátásaidat, átéléseidet és fantáziáidat, 
Különösen megdolgozik mindezért egy autodidakta, de nemcsak ő, vele-
járója ez minden alkotómunkának. 

Faragó 1945-től 1952-ig rendszeresen eljárt a Hangya András, Oláh 
Sándor és Stevan Jenovac által vezetett közös rajzolásokra és festegeté- 
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sekre. Kettőnk együttléte a többi szabadkai kollégával 1952. november 30-án 
kezdődött, amikor a várostól :m űtermeket kaptunk a Munkásbörze els ő  
emeletén. Autodidakta és iskolázott alkotók kollektívája volt ez egészen 
1960-ig, amikor a szakszervezet javaslatára kilakoltattak bennünket és 
ment ki hava tudott. 

Az egyéni műtermek mellett volt ott egy nagyobb helyiség, amelyet 
közösen használtunk, például élő  modellek rajzolása és festése alkalmával. 
Dömötör Erzsébetnek, Faragó Endrének, Marko Vukovi ćnak, Ivan Tikvic-
kinek, Vinkler Imrének, Petrik Pálnak, Kalmár Ferencnek, Almási Gábor-
nak, Mihajlo Dejanovićnak és e sorok írójának volt itt m űterme. Vass 
Kálmán is járt ide, de följártak a többiek is. Gyakoriak voltak a vélemény-
cserék, szakviták és egyéb megbeszélések. Petrik Páltól vettük át a beko-
pogtatási jelszót is: „Nem zavarok?" 

Beszélni volt miről. 1952 őszének elején országos jelleg ű  kiállítás 
volt Palicson a Magyar Ünnepi Játékok keretében, Sáfrány és Petrik részt 
vettek a zentai művésztelep első  táborozásán, megnyílt Konjovi ć  nagy ki-
állítása, 1953-ban megalakult a topolyai, 1954-ben a becsei, 1956-ban az écs-
kai, 1959-ben pedig a kishegyesi művésztelep. 1953-ban Vinkler és Szilágyi 
Bécsben, 1954-ben Dejanovi ć  és Sáfrány, 1956-ban és 1957-ben Vinkler és 
1957-ben Szilágyi Gábor Párizsban voltak tanulmányúton. Almásit, Petri-
ket és Sáfrányt felvették Szerbia Képz őművészeti Egyesületébe, megnyílt a 
Városi Kiállítási Terem, ahol egymást követték a jó tárlatok. Mindez lük-
tetővé tette a szabadkai képzőművészeti életet és mind nagyobb igyekezetre 
késztette az alkotókat. 

Faragó is évrall évre mind erőteljesebben formálta kifejezésmódját. 
Ösztöne késztette erre, tehetsége pedig vágyott a megismerésre, a meterség- 
beli tudás minél tökéletesebb elsajátítására. Nála a rajzolás és festés a 
megélhetést jelentette. Aszínházban kulisszák festésével, a Javan Miki ć  
Szőnyeggyárban pedig kivitelezési kartonok rajzolásával kereste a kenye-
rét. 

Művészi lényének igazi kibontakozása szerintem a m űvésztelepi tá-
borozásokon kezdődött. 
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Faragóval először a zentai művésztelepen váltunk együtt 1958 nyarán. 
A Konjović  diktálta plenerizmus még javában élt hét év után is. Minden-
kinek ki kellett mennie a tájba vagy a városszéli utcákba, de azért már 
megjelentek a műtermi festők is, akik a látottak és az átéltek alapján, 
kellő  konyhatitok birtokában, enformelista alkotásokat készítettek. 

Endrével kiültünk a Tisza-partra és csak bámultuk az egyhangúnak 
tetsző  látványt. „Te mit fogsz vakerálni?" kérdezte t őlem. Mondtam 
neki, hogy érdekes a fák ritmusa és annak visszatükröz ődése a vízben. 
Bemártottam a fapálcikát a tusba és stilizálva megrajzoltam a Tisza-parti 
nyárfák és fűzfák ritmusát, amely alapján kés őbb, két év múltán megszü-
letett közösen készített falisz őnyegem motívuma. Mire felnéztem. Faragó 
már nem volt mellettem. Kukucskában találtam rá, ahol a házakat rajzol-
gatta. Ecsettel és vastag tusvonalakkal fogta össze a düledez ő  házikók 
sorfalát, mintha megérezte volna a kés őbb bekövetkezett áradat elsöpr ő  
erejét. Pókhálószerű  konstruktivista rajzom úgy feküdt expresszionista 
abroncsba foglalt motívumai mellett, mintha vérszegény lett volna. Ebéd 
után a fürdő  szobáiban mindketten festettünk, valószín űleg a délelőtti 
élmények alapján. Valamit vakeráltunk és bevallottuk egymásnak, hogy 
mindkettőnket zavar a közvetlen látványon alapuló képkialakítás. Jobb 
emlékezetből asszociálni a látottra és átéltre, mert egy sajátos kép jön 
létre, amely mentes a felesleges sallangoktól és nagyban angazsálja a fan-
táziánkat. Igazat adtunk egymásnak és úgy tetszett, mintha elfogadtunk 
volna egy igazságot. 

A következő  év telén, 1959-ben a topolyái művésztelep találkozóján 
vettünk részt, ahol — Ács József és Milan Konjovi ć  mellett — a belgrádi 
iskola fiatal nemzedéke új hangokat pengetett. Faragót itt hallottam el ő -
ször beszélni a faliszőnyegekről. Terve a következő  év nyarán a zentai 
művésztelep közreműködésével meg is valósult Adán; ahol Benes József, 
Deák Ferenc, Faragó és én a Tisza Konfekciós Üzem sz őnyegszövő  'műhelyé-
ben, az ott dolgozó, fürge ujjú asszonyokkal falisz őnyegeket 'készítettünk. 
Természetes, hogy Endre volt közöttünk a f őmester, •a legbeavatottabb, 
és az ő  segítségével készítettük el a kivitelezési kartonokat, meg hát ő  
irányította az asszonyok munkáját is. 

1961-ben még nagyobb lendülettel fogtunk 'munkához. Faragó akkora 
jövőt jósolt a szőnyegszövésnek, hogy a szabók félelmükben, hogy kenyér 
nélkül maradnak, még abban az évben felszámolták a sz őnyegszövő  rész-
leget és araég, a szövőszékeket is eladták. A zentai m űvésztelep is megvett 
egyet, hogy majd ott folytatjuk a megkezdett munkát, de hogy Faragó 
Endrét 1965-ig miért nem hívták Zentára, azt csak sejtem. 

Meggyőződésem, hogy Faragó a szőnyegszövésben lelt igazi énjére, 
meg is érezte ezt, mert 1968-ban, miután megunta a szabadkai sz őnyeggyár 
vezetőit, Zágrábba költözött, hogy egy amerikai cég segítségével Zabokban 
beindítsanak egy modern termelési eljárásra alapozott sz őnyeggyárat a 
ZIVTEKS keretében. 

Mintha egy láthatatlan kéz kezdte volna vezetni Faragót. Egy olyan 
szerszám használatára szakosították Amerikában, amely pontosan az ő  
kezébe való volt, mert expresszionista egyéniségének pontosan megfelelt a 
gyors lövetű  fonalpisztoly, amellyel gyorsan tudott különböző  vastagságú 
fanalakkal változó rétegvastagságu felületeket kiképezni és olyan plasztikai 
hatásokat elérni, amelyekről eddig csak álmodozott. A kartonrajzolóból 
üzemvezető, kreatív művész lett, aki értékesebbnél értékesebb padló- és 
falikárpit szőnyegeket készített. Felvette a kapcsolatot neves zágrábi m ű-
vészekkel, elsősorban Jagoda Bujićtyal, akinek önálló kiállítását Szabadkán 
látta 1967-ben. Rövid idő  múlva Zágráb tudott Faragó Endréről és felvették 
a Horvát Iparművészek Szövetségébe. Művész és üzemvezető  lett. Teljesült 
egyik legnagyobb álma és 1971-ben Ovetka Miloš kolléganőjével együtt 
bemutatta három év termékét a szabadkai Képz őművészeti Találkozó Sza-
lápjában. Igen hatásos, modern falisz őnyegeket állítottak ki. Közülük egyet 
én is kaptam cserébe Endrét ől egy képemért, melyet sajnos csak 1979-ben 
kapott meg. 

Művésztelepi együttlétünk volt a leghosszabb. A telecskai dombhátokon 
kóboroltunk legtöbbet együtt. Topolyán 1959-t ől 1967-ig minden téli tábo- 
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• rozásan. jelen váltunk. 1964-től 1970-ig a nyári táborozásokon is részt vett. 
Faragó. 1973 és 1974 nyarán is ott volt á Betyárvölgyben. Utoljára 1984. 
nyarának végén voltunk együtt a zabnaticai m űvészházban, tavasszal pedig 
a nioravicai 9+1 találkozóján dolgoztunk. együtt a láncgyárban. Itt láttam, 
hogy nem mondott le a vakerálásról. Topolyán elsétáltwnk a Tatár-domb 
felé '(csak magunk között hívtuk így) és leny űgözött bennünket a nyár-
végi verőfény ragyogása. Mikor visszaértünk a m űvésztelep házába, mintha 
összebeszéltünk volna, elkezdtünk, festeni a teraszon. Mid őn megkérdezte 
tőlem, hogy nem iszunk-e meg egy kávét, abbahagytam a munkát, és át-
mentem a szobájába. Az állványon egy vidám színezet ű , hangulatos fest-
mény, egy jellegzetes tájkép ragyogott őszi színpombában. Mondtam neki, 
hogy üde kép. „Ahá" = dünnyögte, és mélyet szívott a cigarettájából, 
mintha semmi baja sem volna. Megittuk a feketét és újból visszahúzód-
tunk aszobáinkba. „Na vakeráljunk tovább" — mondta fanyar 'mosollyal 
és elváltunk. Este már egy. teljesen átdolgozott képet láttam, lesötétített 
éggel, sötét kontúros részletekkel, fanyar színviszonyokkal. Közben lement 
a Nap és a teraszon ott állt Faragó sziluettje némán. Elégedett volt-e 
vagy kételyek gyötörték, nem tudom. Másnap a táskájából előhalászott 
egy kisméretű  papírkollázst, átmásolta vászonra és megfestette akrilfesték-
kel. Igen hatásos mű  volt. 

Faragó sosem volt plain air festő . A magába szívott Vajdaságot mindig 
átvakerálta és saját színezetével adta: vissza. Ezért mindig ragaszkodott 
a szülőföld hangulatához. Éjjelenként hívogatott bennünket, barátait, tele-
fonon és sóvárgott Bácskába onnan a Savski gaj toronyházának XIV. 
emeleti szobájából. Hívtuk is mindig a szabadkai m űvészek hagyományos 
októberi kiállításaira, képzőművészeti találkozókra és a művésztelepekre, 
mert tudtuk, hogy ;közénk tartozik, szeret velünk együtt vakerálni. Tudtam 
azonban azt is, hogy jól érzi magát Zabokban. Egy délel őtt elkísértem 
munkahelyére és láttam,. milyen odaadással és elmélyüléssel dolgozik 
együtt a szövőkkel. Kezébe vette a fonalpisztolyt és úgy belemerült a 
színfoltok kialakításába, hogy még azt is elfelejtette, hogy ott állok 
mellette. 

Zágrábi lakásán csak egy sz űk kis helyiség állt rendelkezésére, ahol 
még a karját sem nyújthatta ki igazán. Így leginkább kisméret ű  (15 x20 
vagy 20x30 cm nagyságú) színes papírkollázsokat készített. Nyersanyagát 
folyóiratokból, képes újságokból vagdalta ki és gyakran a meglev ő  formák-
tól inspirálva kezdte meg tömör kompozícióinak az elkészítését. Mindig 
érdekelt, hogy miért nem színes krétákkal, pasztellal vagy olajos, viaszkré-
tákkal készíti szőnyegterveit. Hiszen a krétákkal húzott vonalak közelebb 
állnak a színes fonalak alakzatához, mint a fényes felület ű  színes papiro-
sok. Megkérdeztem ezt t őle, de igen kurtán válaszolt: így szokta meg. 
Tehát mégiscsak a képcsinálás az alapállás és minden többi más erre 
épül? A többi művész is átadta neki egy képét és ő  arról elkészítette a 
kivitelezési kartonokat, és a sz őnyeg néha jobb lett az eredeti ,m űnél. 
Láttam, milyen mesterien nagyította fel a saját vázlatomat és gazdagí-
totta alig észrevehet ő  nüanszokkal. Soha nem rontotta el senkiét sem, el-
lenkezőleg: mindenkién csak javított, mert mesterien tudta átültetni a 
valőröket, a faktúrát. Emiatt nagy szaktekintélynek örvendett a zágrábi 
művészek körében, de Milan Konjovi ć  is el volt vele ragadtatva, mert jó 
néhány alkotását használta fel szőnyegmintául. 

Nagy terveket szőtt a festészetbe való visszatérésr ől, itt . a bácskai 
tájon és ott Bilogora lankáin, ahova kollégákat akart hívni. Olyan kócerájt 
épített öt éven át, amely a maga vadregényes hangulatával megfelel feste-
getésre, borozgatásokra és baráti összejöveteilekre. Érthet ő  volt ez az átál-
lási szándék, mert betegsége miatt ott kellett hagynia a zaboki sz őnyeg- 
gyárat, kezdte érezni a mell őzést, és a toronyházból visszavágyott a ter-
mészetbe. 

Mit hozott volna számára ennek a tervnek a megvalósulása? Utolsó 
képei azt sejtetik, hogy betetőzte volna jelent ős életművét. 

Marad őszinte mély sajnálatunk. Az az óriási hordó, ahol képze-
letben borozgatunk, úgy, ahogy azt megfestette, meg az a m űtermes házikó 
a Bilogora 'lejtőjén maradjon emlékhelye egy nagy akarásnak. 
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BARÁCIUS ZOLTÁN 

A KARMESTER LETETTE A VARÁZSPÁLCÁT 
MILAN ASIC (1917-1986) 

A Szabdkai Népszínház dolgozói közössége ismét gyászol. Gyászol, mint 
annyiszor az utóbbi esztendőkben. Fekete lobogót vittünk, amikor Dévics 
Imre hallálhírét vettük, de hiszen csak a közelmúltban, tegnap vagy teg-
napelőtt temettük Verseghi Józsefet, ifj. Szabó Istvánt, Verebes Gusztá-
vot, Bambach Róbertet, Faragó Endrét, mindazokat, akik c šööppnyi életük-
kel és óriási szívükkel, művészetükkel címhez és ranghoz segítették a mi 
sok vihart és ritkán békét látott intézményünket, az irántuk, munkásságuk 
iránt olykor közömbös várost. Milan Asi ć  meghalt: a karmester letette a 
varázspálcát, de a muzsika nem csendesül. Csak szomorúbb. 

Művelt , ;csodaember" vezette a Filharmóniát és a Népszínház megté-
pázott, lebecsült zenekarát és nem szökött meg reményvesztetten a vá-
rosból akkor sem, amikor .már az értelemnek az utolsó szikráját is elfújták. 
Megmaradt szabadkai „költőnek", egy alföldi város prímásáriak, els ő, de 
vagyontalan vezetőjének. Pedig Zágrábban nagymestereknél tanult, Krsto 
Odaknál és Fran Lhotkánáll: Wagnerre, Bizet-re tanították, de Milan Asi ć  
szerényen — és mégis nagy akarater ővel — Szabadkán telepedett le örök 
időkre. A zágrábi Mirogoj temet őben földelték el. Mi azonban ma is látjuk, 
ahogyan laposra vasalt öltönyében, csokornyakkend ősen leül a színház 
udvarában egy söröshordóra és nézi-nézi a Madách-kommentárok tarka 
forgatagát, mert ebben az el őadásban hithű  barátai, a Lakatosok és a 
többiek szolgáltatják a muzsikát. A szemével vezényelte az együttest. Ve-
zette őket, ameddig vezethette. 

Megfordult az újvidéki Operában és a zágrábi Komedija Színházban. 
Viharos esztendőkben egyik alapítója volt a Szabadkai Népszínháznak. Az 
operatársulat lelke, irányítója, „gazdája", mindenese. Az egyetlen ember, 
aki mindig azt hangoztatta, hogy sohasem bánta meg azt a bizonyos sors-
döntő  (lépést ... a lépést, amely Szabadkára vezette. Nálunk pedig a m ű -
vészemberek éhbérért dolgoztak mindig. Milan Asić  sohasem panaszko-
dott és sohasem kért többet a számvev őségi főnöktől. Csak a zenészeit ől, 
a „decskiktől", ahogyan gyakran becézte őket. 

Mi maradt utána? Operettek, dalok, értékes és kevésbé értékes szer-
zemények. A Pjesmom kroz život és a Pekarev Miško című  operett zené-
je a szívéből fakadt. Zenéje hagyomány őrzően melodikus és ritmusos. A 
Ravenna című  triptichon szopránra és nagyzenekarra ma már örökség, 
éppúgy, mint a Bunjevačka kantata és a Moj grad című  ciklus. Szerzett 
egy 'értékes táncszvitet régi stílusban és vonószenekarra, egy nagyszabású 
Népi táncot és egy Balkáni táncot. A szakemberek elismerőleg írtak a 
Pshalmus 150 című  alkotásáról, amelyet vegyes kórusok és az orgonisták 
figyelmébe ajánlott. Több száz szerzemény. Úr a zongora mellett: szürke 
dolgozó a pulpituson és a próbateremben. Hívták a nagyvilágba, nagyvá-
rosokba: maradt a feleségével, a nagyszer ű  művésznővel, Jelkával, és tűrte 
a színházi világ nyűgét. Számos díjban részesült: a közönség többször ön-
feledten ünnepelte. Nehéz ám manapság leírni, hogy Milan Asi ć  „úriember" 
volt, pedig az volt, igen. Természetesen a szó legnemesebb, legszebb értel-
mében. Nehéz megmagyarázni, de a viselkedésében volt valami, amit a 
ma .művésztársadalma eldobott, mint a viseltes ruhát. 

Utoljára a régi városháza udvarában — egy gond űző  műsort hirdetett 
a falragasz — lépett fel az általa legtöbbre becsült közönség el őtt. A Fil-
harmónia hangversenyezett a nyári éjszakában. A hallgatóság megpillan-
totta a magányos karnagyot, felfedezte az utolsó sorban, és Milan Asi ć  — 
életében utoljára és közkívánatra — zenekara élére állt és a barátaival el-
muzsikállta Strauss híres polkáját. Az élet apró öröme: most csak nagy 
bánat van. 
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ÉGTAJ  

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 64. 

Goethe, aki oly reménykedve ment Itáliába, hogy valósággal elmenekült 
a weimari udvarból, odaadó szerelmesét ől, frau Steintől el sem búcsúz-
va, mert azt hitte, olasz földön majd megtalálja önmagát, semmi érdek-
lődést se mutatott a reneszánsz iránt. Figyelmen kívül hagyta Petrar-
cát és Michelangelót a szonettekkel, a sixtusi kápolnában meg, mint 
legújabb életrajzírója, Friedenthal állítja, az unalomtól elnyomta az 
álom. De mintha a költészettel általában se sokat tör ődött volna, mi-
közben megírta az Iphigeniát és. Torquato Tassát, amelyekben leszámolt 
az ifjúkori avantgárd igényével és önmagával, aki volt. Ezt a látszóla-
gos közönyét majd -  másfél száz év múlva a távoli kis Magyarországon, 
amely Goethe idejében még csaknem teljesen elmerült pusztai némasá-
gában, egy halálra szánt fiatal költ ő  fogalmazza meg mondván: „Költ ő  
vagyok, mint érdekelne a költészet maga!" De akkor és ott, Rómában 
Goethe különben is festő  akart lenni. Volt ott ekkortájt egy fest őkből 
álló kis német kolónia, ahhoz csatlakozott és privát órákra járt. Ami 
viszont lenyűgözte és holtáig fogva tartotta, az a régi klasszikus Róma 
volt, amelyet mintha a romokból neki kellett volna szellemében újjá-
építenie. Ezzel a klasszikus világgal tökéletesen harmonizált a máko-
nyosan édes olasz táj, ahogy a kék égbe tör ő  azúros hegyeivel és üde 
völgyeivel kéjesen elterül, mint az ölelésre váró érett asszony. Hiszen 
benne volt ez az Itália a reneszánszban is, éppen csak valami könnyen 
kikezdhető , vaskosan befejezetlen formában, ahogy ő  látta, aki a hűvö-
sen tökéletes befejezettségre törekedett. S a régi Róma klasszicizmusá-
ban mindez oly készen, átszellemülten az anyag fölé emelkedve mutat-
kozott előtte. Ezért nem volt semmi mondanivalója egy Giottóról, Raffa-
ellóról, de még az akkori szellemi központról, Firenzér ől sem sok. A 
későbbi korról, az olasz barokkról Berninivel éppenséggel semmi. Ön-
magával volt elfoglalva, azzal az er ős öntudattal, amely mintha azt 
mondatta volna vele: most én következem, minden más némuljon el. 
Goethe, a feltörekvő  szabómester unokája valóban itt ébredt önmaga 
nagyságára és jelentőségére, mint akit hidegen hagy a kezdet, s csak 
arra kíváncsi, mi lesz a végén bel őle. Ebben is emberfeletti ösztöneire 
bízta magát, tovább erő ltetve a megtéveszt ő  hóbortot a festészettel, ma-
radéktalanul kiélvezve a minden eszményesítést ől mentes, közvetlen és 
természetes testi szerelmet olcsó kis olasz n őkkel, akiket elég gyakran 
és könnyű  szívvel váltogatott. Jellemz ő , hogy kétévi itáliai tartózkodá-
sát sem írta meg mindjárt, várt vele húsz évig, s csak az öregség kü-
szöbén, hatvanévesen foglalta össze minden elragadtatását legszebb köny-
vében, az Itáliai utazásban, mintha a csodálatos élménynek addig érnie 
kellett volna. Jómaga sokkal előbb ért be. Amikor két év múlva hazatért, 
hogy elfoglalja Weimarban előkelő  hivatalát, már nem az a Goethe volt, 
aki elment. 

Michelangelo szonettjeiben plasztikusan jelenik meg a világ, mint 
akinek szavaiból idomok rajzolódnak ki, mintha a szobrász nem tud-
ta volna megtagadni önmagát. Goethe költészetében minden fennkölt-
té válik, a létezés céljára és értelmére is választ keresve, minden testi-
ségen túl tökéletesen szublimálódva, pedig jól tudjuk, milyen fontos 
volt neki a testi szerelem. Ezért tudott fütyülni az udvarra s Wei- 
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mar előkelőségeire, amikor beleszeretett Cristhiane Vulpiusba, a sze-
gény művirágkészítő  lányba, s később, amikor hatvanévesen megkérte 
a tizennyolc éves Ulrike von Lewetzow kezét, el őzőleg azért mindeneset-
re orvosát is konzultálva, hogy nem lesz-e ebb ő l baj. Michelangelo ebben 
is az egyszerűbb megoldás híve volt. Mert amíg egyrészt Vittoria Co-
lormával váltott csak szavakban lángoló szerelmes leveleket, addig ál-
landó viszonya volt egy egyszerű  asszonnyal. 

La forza d un bel viso a che mi sprona 
C'altro non e c'al mondo mi delicti .. . 

— lelkendezett egyik szonettjében a szépasszonyról, aki kegyeiben ré-
szesítette, s aminél, mint mondta, számára nagyobb élvezet nincs a 
világon. Caravaggio egy remek vásznán könnyed gavallériával oszlatja 
el az öreg Goethe kételyeit a fiatal n ő  és az öregember testi idilljét meg-
örökítve. De hát az ő  ideje közbees ő  volt, a hangos és lobogóan pateti-
kus barokk kezdeti kora, amikor kicsit már elhalványultak Michelangelo 
szonettjei, s Goethe tökéletes klasszicizmusa még nem emelkedhetett a 
a világirodalom fölé. S a szonett is kezdett kimenni a divatból. 

Most nem, de valamikor tíz év el őtt közel jártam Ancoához, Leo-
pardi szűkebb hazájához, s azt reméltem, valahogy .el is juthatok az 
elátkozott Recanatiba, ahol született, de a csoportos kirándulás erre 
nem hagyott időt. Elmentünk Ravennába, Dante sírjához, elvittek ben-
nünket Riminibe egészen értelmetlenül, mert ősz volt, esett az es ő, s a 
világhírű  fürdőhely szomorúan ázott a fekete ég alatt. Assisiben is jár-
tunk, de csak pár percre álltunk meg Szent Ferenc templománál, egé-
szen futólag megcsodálni Giotto freskóit. A kisváros ugyanis tele volt 
búcsúsokkal Szent Ferenc születésnapja lévén október negyedikén, s a 
jugoszláv kirándulók hírére megvadult usztasa papok kezdtek nem is 
prédikálni, hanem demagóg beszédeket tartani az oltárok el őtt, miköz-
ben horvát apácák a gyászos emlékű  NDH térképét osztogatták volna, 
de mindenki határozottan elutasította őket. Szóval nem láttam az olasz 
romantika költőjének szülőházát, amelyet pedig minden útikönyv figyel-
mébe ajánl a turistáknak, lévén még mindig er ős a Leopardi-kultusz 
Itáliában. Mint egyféle megkésett elégtétel a költ ő  mostoha sorsáért 
háromszáz évvel a gondtalan, örömteli, vérb ő  reneszánsz után, amire• 
a történelmi antitézis szerint nem is jöhetett más, mint reménytelenül 
fáradt dekadencia, Leopardi részér ől még valami gyógyíthatatlan világ-
fájdalommal is megterhelve. Ez a világfájdalom, a sötéten látás vigasz-
talansága divat volt az id ő  tájt, mert Goethe Wertherje rég megjelent 
és Schopenhauer is itt volt már, a pesszimizmus atyamestere, aki elmé-
letét oly gyönyörűen fogalmazta meg, a zenének, mint mindenek felett 
való dicséretét zengve, hogy már nemcsak a viszonzatlan szerelemt ől 
szenvedő  fiatalokat ejtette meg, de egy külön világnézetnek lett a kiala-
kítója. A szegény Leopardi azonban nem ennek a kordivatnak hódolt a 
maga gyógyíthatatlan világfájdalmával. Oka volt rá, mert szegény volt 
és beteg volt, s nem akadt senki, aki segített volna rajta. Még jómódú 
és előkelő  szülei sem, mert megbotránkoztak azon, hogy a fiatal Giaco-
mo az írás démoni mesterségét akarja űzni, ahelyett, hogy megülne az 
ősi birtokon. S a költőt ettől a konok meg nem értést ől még jobban 
kínozta a menekülési vágy, amely végül már az élet értelmetlenségéig 
ért fel, s így születtek versei kezdetben Petrarca hatása alatt, kés őbb 
már kiszabadítva magát a feszes formából, mert panasza megállíthatat-
lanul áradt a maga törvényeit követve. A világfájdalom divatja ugyan 
csakhamar elmúlt, mintha az európai forradalmak vihara fújta volna el, 
és Schopenhauer csupán egy zseniálisan felépített bölcseleti iskola alapí-
tója lett, a szomorúság költészete azonban tovább visszhangzott a part-
talan romantika áradásában, amely koronként és egyénenként, ha nem 
is ilyen töményen és egyértelm űen, ejti meg világfájdalmával főként a 
fiatal lelkeket. Hiszen Byron is meg tudta zengetni a szomorúság és 
világfájdalom mély hangjait, er őteljesebben, mint Leopardi, de ajz angol 
poéta forradalmár is volt, s nem játszott csupán az egyhúrú bánat 
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hangszerén, mint ő , akinek ennél más közölnivalója nem volt a világgal. 
Mindig csak a reménytelenség, s nyilván ez tartja ébren emlékét ma is 
az olasz szívekben, amelyek a maguk temperamentumával és kevésbé 
sötét korban könnyebben megvigasztalódnak, de az édes szomorúság 
hangulata azért még meg-meglegyinti őket. Leopardi hatása a magyar 
lírába nem jutott el, mintha csak Szabó L őrinc figyelt volna fel rá, 
egyik versét, a L'infinitót költötte át, ezt a tartalmában nem is kifeje-
zetten világfájdalmas, de annál szomorúbb soraival, csaknem egyetlen 
mondatba sűrítve panaszát: 

... míg itt ülök és szemlél ődöm, ott túl 
mérhetetlen térség, emberfölötti 
csönd és oly mély, olyan mély nyugalom 
nyílik agyam elé, hogy a szívem 
szinte megborzong. S ahogy átviharzik 
e lombokon a szél, összevetem 
ezt a végtelen csöndet s ezt a hangot: 
s az örökkévalóság jut eszembe, 
s a halott idők, és a mai kor, 
az élő  s hangos. Gondolatom a 
határtalanba merül, s ebben a 
tengerben oly édes megsemmisülni. 

Nem akarok beleszólni abba az irodalmi vitába, amely egyazon nyelv-
közegben, egymástól mégis élesen elhatárolt területen folyik. Ez a határ 
két világot választ el egymástól földrajzi és nemzedéki tekintetben egy-
aránt. A vita a pesti irodalmi hetilap s •a Párizsban két évtizede megjele-
nő  Magyar Műhely című  avantgárd folyóirat, illetve annak hívei között 
alakult ki. Egyik oldalon a megállapodottság, másikon az útkeresés és 
kísérletezés állásaiból. Innen, hogy úgy mondjam a palánkon túlról, s 
külön nekem személy szerint igen érdekes ez •az összecsapás. Mert ko-
romnál, ízlésemnél és életérzésemnél fogva a megállapodottak közé tar-
toznék, a szívem azonban valahogy mégis a bátor, újat akaró, veszélye-
sen járatlan utaktól se visszariadó párizsiakhoz húz, akik ugyan folyó-
iratuk. címét Németh Lászlótól kölcsönözték, mára azonban már szoro-
san odatartoznak a francia posztmodernek csoportjához, azonos törek-
vésükkel a nyelvkülönbség akadályát is szerencsésen. leküzdve. Ehhez 
azonban, azt hiszem,mégiscsak fiatalnak kellett lenni, ha már benne 
vannak is a java férfikorban. Indíttatásuk azonban a fiatalságé volt, 
mint mindig, minden szellemi korfordulóban. És nemcsak ott. A társa-
dalmi változásokat, s őt forradalmakat is a fiatalok csinálták, hogy e 
közhellyel élve próbáljak kitartani a fontos különbség mellett, amely 
legfölényesebb kritikusaiktól választja el őket. Goethe idegenkedve kér-
dezte a ,göttingai diákot, Heinét, aki — mint •a vándorlegények — gyalog 
jött a Harzon át, hogy felkeresse a költ őfejedelmet: „És most mivel 
foglalakozik?" Mire a fiatalember könnyen félreérthet ő  hangon azt mond-
ta: „Egy bizonyos Fausttal! Mert azzal, hogy átléptem Excellenciád kü-
szöbét, minden dolgomat befejeztem Weimarban!" Azzal sarkon fordult 
és elment. Igen, csak a megállapodottság, a nagyság b űvös küszöbét 
kell átlépni, hogy ne csak jelképesen jusson tovább a nagyot és meré-
szet, az új álmokat melenget ő  fiatalság. A szerényebb és szelídebb ter-
mészetű  Grillparzer is elpanaszolja, milyen el őkelő  fölénnyel ereszkedett 
le hozzá kegyesen Goethe, úgyhogy ehelyett szívesebben vette volna, ha 
galléron ragadja és kidobja, mert az nem lett volna olyan megalázó, 
mint olümposzi leszállása. Csakhogy közben mintha a Werther írójának 
eszébe jutott volna a maga fiatalsága, mert másnap aztán egész termé-
szetesen volt kedves és szívélyes lett hozzá, lelkesen dicsérte a fiatal 
költő  Sapphóját. 

Mind a ketten a romantika édesbús vidékér ől jöttek, s azt kell 
hinnünk, hogy az idős, beérkezett költ ő  fogadása döntő  hatással volt 
rájuk. S talán Heinét ez a kihívó ifjonci dac vitte a forradalomba, hogy 
zsidó üldözöttségének érzésében hazáját is otthagyva Párizsban éljen, 
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„minden népek hazájában", mint mondani szerette, Grillparzer meg ott 
maradt a romantika kékvirágos mezején, egy költ ői korszak leáldozó 
fényében, hogy én is a romantika nyelvén fejezzem ki magamat, mint 
akit a !szívélyes Goethe megbabonázott. Az említett párizsi fiatalok for-
dított vándorútja kifelé vezetett, egy más társadalmi rend világába, 
ahol a jelek szerint megtalálták a maguk helyét az újart és merészet 
akarók igézetével. B őven élve a kísérletezés lehet őségével, minden meg-
untnak hitt kifejezési formát nagy ívben megkerülve, amit lehet tudo-
másul nem venni, de erőszakosan elítélni talán mégsem szabad. 

A ritka nagy siker, amelyet Ko:njovi ć  kiállítása váltott ki Párizs-
ban, ha bennünket, akik közel állunk hozzá, nem is lepett meg, sz űkebb 
hazánk határain túl, s a képz őművészet ismétlődő  kísérletezései között, 
bizonyára a meglepetés erejével hatott. Hogy m űvész, aki hetven éven 
át küzd az elismeréséért, irányok és ízlések váltakozó áramlatai között 
minden szellemi és művészi központtól távol, szinte társak nélkül, ma-
gányosan egy kisvárosban, honi 'sikerei ellenére is divatjamúltnak, s őt 
már-már időszerűtlennek tekintve egyrészt az álavantgárdok, a botcsi-
nálta posztmodernek, másrészt a naivak, a primitív m űkedvelők és 'kis-
polgári közönségük részéről, egyszerre odaálljon a nagyvilág elé, való-
ban nem mindennapi jelenség. S hogy a képz őművészetnek ma is elis-
mert európai. központjában, Párizsban ekkora sikert arasson, mint ;Ko-
njović  a Grand Palais-ban, olyan csoda, amely száz évben egyszer fordul 
elő . „Amikor Konjović  képeit láttam — mondta Jaqulaine Huge m űkri-
tikus, a párizsi Őszi Szalon illetékese —, elhatároztam, hogy nemcsak a 
francia közönségnek, de a francia fest őknek is egy rendkívül friss és 
erős életművet mutatok be, amely még a vadak idején fogant, de ma 
is megállíthatatlanul termékeny forrásból fakad ..." Úgy hangzottak 
ezek a szavak, mintha a tékozló fiúhoz intézték volna, aki hosszú id ő  
után hazatért, s most üdvözölni kellene őt otthoni szeretettel és azon 
a nyelven, amelyet rég hallott, de sose felejtett el. Ez a beszédt ől és 
írott szótól független kifejezési nyelve a m űvészetnek oly erősen szólalt 
meg ugyanis a messziről jött vendég ötven vásznán azon a retrospektív 
emlékkiállításon, a nagy és befejezett pálya tiszteletét, „hommage"-át 
igazolva, hogy a mai francia műkritika csak a legnagyobb elismerés 
hangján írhatott róla. Mert a kifejezési nyelv azonosságával egy tökéle-
tesen autentikus egyéniség beszélt a képekb ől egy távoli ország, s egy 
messze élő  kis nép üzenetét hozva. Lángoló búzatáblákkal, harsogón 
zöld kukoricaföldekkel a láthatár messzeségébe nyúlva, ahogy már a 
bácskai világ egy erős temperamentum eredeti el őadásában megjelen-
het, a különös figurák sehol másutt nem látható menazsériáját is fel-
vonultatva, hol a nyers életöröm, hol a bánat mély zengés ű  líráját játsz-
va, ahogyan csak egy nagy m űvész vallomása szólhat az életről. Mert 
Konjović  mindig is az élet festője volt, a térben és időben rögzített tájé 
és emberé, s hogy mennyire sajátos, mennyire mindennél más ez a táj 
és ez az ember, azt hansúlyozta áttételesen m űvészetének eddig min-
den megnyilatkozásában Konjovi ć . Nemcsak úgy egyszerűen nyelvtani 
múlt időben, hanem hetven éven át! És sose lankadó szenvedéllyel, ma-
gabiztosan és keményen, ugyanakkor valamilyen áhítattal is, az őt külö-
nösen jellemző  'alázattal, minthogy az ellentmondásoknak ezen a széles 
diapazonján végigfutva másként nem is lehetne vérbeli m űvész. Ezekre 
a tulajdonságaira figyelhetett fel a harmincas évek kezdetén Párizs, ott 
rendezett első  kiállításain, s ezzel készítette el ő  visszatérését is több 
mint ötven év után. Csakhogy mostanára gazdag fest őisége érdekes tar-
talommal telt meg, egy addig soha nem látott világ egzotikumával, 
mint amikor Gauguin Tahitib ől hazaérkezett. Mert ki !is hallott volna 
Párizsban Vajdaságról, Bácskáról, vagy ha hallott is, dehogy tudta el-
képzelni bárki ilyen mesébe ill ő , és mégis hol játékosan vidám, hol drá-
maian indulatos., vaskos realitásában, amilyennek Konjovi ć  vásznain meg-
mutatkozott, miután a negyvenes évek érett férfikorával megteremtett 
és megtartott kifutási pályájához ragaszkodva a maga csodálatos exhibí- 
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cióját látni engedte. És a m űértő  Párizs nem lehetett hálátlan, igazolta 
Konjović  állampolgárságát a mai és mindenkori nagy fest ők birodalmá-
ban. Elismerés volt és elégtétel, találkozás és búcsú, de Konjovi ć  részéről 
azzal a biztos tudattal elköszönve, hogy művészetét ezentúl a legjobbak 
között fogják számon tartani Európában. 

Bels ő  tilalomfák. Ez a címe a hollandiai Mikes Kelemen Kör kiad-
ványának. Tizenegy tanulmány tárgyalja a cenzúra témakörét, nem is 
annyira a hivatalos ellenőrzés, mint inkább az önfegyelemb ől eredő  
nézetek, vélemények és magatartásformák önkéntes visszafogásának kér-
dését. S eközben majdnem arra a végs ő  konklúzióra jutva, hogy e bel-
ső  ellenőrzés nélkül nincsen társadalmi élet. Mert az ember kénytelen 
tekintettel lenni embertársára, a legsz űkebb környezetén túl a városra, 
az országra, a világra, amelynek megvannak a maga 'kialakult viselke-
dési formái. Aki nem tud vagy nem akar a törvényessé vált formákhoz 
alkalmazkodni, elkerülhetetlenül viseli a következményeket. Aki tekin-
tettel van rájuk, védelemben részesül a környezetén túl a társadalom-
ban is. Az életrendnek ez a kialakulása olyan id ős, mint maga az em-
ber, aki magányosan, barlangjában élve megtanulhatta már, hogy iga-
zodnia kell a váltakozó természeti viszonyokhoz, számolnia kell a lehe-
tőségekkel és a következményekkel is. Ezt az öncenzúrát nem kénysze-
rítette rá valamilyen fels őbb hatalom, hacsak az egyéni érdek nem tekint-
hető  mindennél nagyobb és erősebb fegyelmi faktornak, az értelem és 
a józan ész meghatározó keretei között. Ez lenne hát a humánum alap-
köve, amelyre az emberi közösség, a társadalom épült. Napóleon kó-
dexében a reg.ard a leggyakrabban el őforduló szó, mint minden törvény-
nek alfája és omegája. Ilyen 'messzir ől nézve a dolgokra, szinte elmo-
sódnak a társadalmak közötti különböz ő  rendszerek kontúrjai, s szinte 
szánalmassá lesznek az olyan, már-már eretnek fogalmak, amilyen a 
gondolatszabadság, mintha az ember önmagának tartozna a törvények 
tiszteletével, s gondolkodását is e törvények határoznák meg. 

Az egyik és talán legérdekesebb tanulmány, Kassai Györgyé, a nyel-
vi öncenzúra kérdését tárgyalja, már nem is a külvilággal való reláció-
jában, hanem az egyéni kifejezés határai között. Mert a nyelv mint köz-
lési fenomén az értelem ellen őrzése alatt áll, tehát korlátozza mondani-
valónkat, s így szándékosan veti alá magát a megértési igény követel-
ményének. Aki megszólal, ha mindjárt csupán monológban is, a nyelvet 
is kordában tartja a gondolat alárendeltjeként, s nem hagyja öntörvé-
nyei •alól felszabadulva s összefüggéstelenül áradni, azon ritka, pillana-
toktól eltekintve, amikor maga a nyelv egészíti ki szókészletéb ől a gon-
dolatot, s ezt nevezzük aztán asszociációnak, mint a nyelvnek tudat alól 
váratlanul felszabadult megnyilvánulását. De ez a kiegészít ő , gazdagító 
eleme a nyelvnek csupán jelzés, mely szerint a nyelv az értelemt ől elvo-
natkoztatható, önálló tényez őként is megállná helyét, ha az értelem gon-
dolatrendszere nem szorítaná alárendelt állapotba. S amint feltör a tu-
dat alól, már abnormálissá válik, lélektani változásra utal, úgyhogy a 
szabadjára engedett nyelv már a lélekelemzés tárgykörébe tartozik. A 
svájci Saussure még a közmegegyezésen alapuló nyelvi öncsonkításra 
figyelt fel, amelyben a nyelv kizárólag a közlés eszköze, Freud már 
messzemenő  következtetéseket tudott kielemezni az „elszólásból", az ön-
kéntelenül kiejtett szavakból, amikor a nyelv a tudat kontrollja alól 
kicsúszva önálló megnyilatkozás lett. Művészi téren talán Joyce úgyneve-
zett belső  monológja bizonyíthatná leghívebben a nyelvi önállóság léte-
zésének tényét. I.11etve azt a többletet, amely a valóságon túli világot 
megsejtetve minden igaz nagy alkotásban jelen van, ha nem is az ő  
érdekes kísérletében. Nagy általánosságban viszont az öncenzúrának is 
megvannak a maga határai, amelyek mögül egyéni és tömegszenvedélyek 
vonták ki magukat, forradalmakban kitörve, társadalmi rendszerekkel 
szembefordulva, jogot, igazságot sürgetve, szóval a társadalmi rétegz ő-
dések konfrontációjában egy másféle rendszerért küzdve. Ez azonban 
már messze kívül esik a bels ő  cenzúra elvonatkoztatott témakörén. 
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ALKOTÓM ŰHELY  

CSORDÁS MIHÁLY 

„ ... HÍV AZ ESTI ÓRA" 
A PALICSI SHAKESPEARE-FESTIVÁL HÉT BEMUTATÓJÁRÓL 

Mi van még itt? 
Egy kis fürd őhely is. 

Szegényes, kedves és titokzatos. 
Kies liget. A leveg ője friss. 
Láncot csörget az öreg csónakos, 
és ladikot bocsát a néma tóra. 
Tánccal, zenével hív az esti óra. 

(Kosztolányi Dezs ő) 

A hazai színházi élet egyik pillanatról a másikra teremtette ki magából 
Ljubiša Ristić  és a köréje sereglő  művészek pompás Shakespeare-fesztivál-
ját, amelynek legcsillogóbb gyöngyszeme, a Titus Andronicus, immár Split-
ben, az ottani nyári játékokon is elkápráztatta a szemeket, olyannyira, hogy 
a szemle legjelentősebb eseményének minősítették, és neki ítélték a Ma-
rul-díjat. 

Erő  és dinamika jellemezte a szabadkaiak július 5-étől augusztus 
12-éig tartó bemutatósorozatát, amelynek már a második darabja világ-
színvonalú produkció volt, de kitűnő  előadás a harmadik, negyedik és ha-
todik is ... Különösen a legutóbbi, a Macbeth, remek alakítást nyújtó 
színészeivel. A közönség két magyar (Hamlet, Julius Caesar) és öt szerb-
horvát premiert láthatott. 

Gyorsan pörögtek a fesztivál eseményei; Palics - életre kelt ezen a 
nyáron, mint életre kelt 1985 őszén Szabadka. Akkor színházzá vált az 
egész város: a főtér (Zsolnay-kerámiával kirakott szök őkútjával), a neveze-
tes régi városháza és a zsinagóga szecessziós épülete, a téglagyár csar-
noka ... Most a fürdőhely erdője, nagyterasza, női strandja, egyéb szín-
helyei és tava .. . 

Ugyanannak a koncepciónak a teljesebb megvalósulása hát ez a sike-
res fesztivál, amelynek a megvalósulása volt hajdan a Madách-kommentá-
rok: felfedezni és megmutatni a világnak e táj értékeit, és ötvözni azokat 
az újonnan megteremtettekkel. Hogy mindez a multikulturális sokk, vagy 
valami annak hitt, esetleg képzelt jelenség jegyében és mottója alatt tör-
ténik-e, az már csak részlletkérdés. Felesleges is egyazon skatulyába zárni 
Vito Taufer, Dušan Jovanović, Janez Pipan, Nada Kokotovi ć , Kaća Čelan, 
Zlatko Sviben és Ljubiša Ristić  rendezői ars poeticáját! Különböz ő  eszté-
tikai hitvallásról tanúskodó produkciók sorozatát láttuk, és jó, hogy így 
volt. fgy válhatott a hazai színjátszás egyfajta szintézisévé ez a rendezvény 
egén — a sok fényes csillag mellett — Rade Šerbedžija világító holdjával. 
Mert amit tőle láttunk ezen a nyáron Palicson a Titus Andronicusban, az 
mindörökre megmarad az emlékezetünkben. 

HAMLET 

Milyen megoldást választhatott mostani Hamlet-tolmácsolásában Vito 
Taufer, ha ismételgetni nem szerette volna más rendez ők korábbi meg-
oldásait; ha eredeti kívánt maradni és igazodni is egyben .a szabadtér 
követelményeihez? 
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Érzésünk szerint elképzeléseit csak. részben valósíthatta, valósította 
meg. Talán azért, mert olyan sokat kívánt meg őrizni Shakespeare-ből, hogy 
csak apró lépéseket mert tenni saját 'céljainak elérése felé. Pedig léphetett 
volna nagyobbakat is: a látványba oltott lényeg remek 'darabját alkothat-
ta volna meg. A látvány azonban így is teljes Taufer próbálkozásában, 
és a lényegből is igen sokat beleoltott. Három szépséges Opheliát is eli-
bénk állított, felöltöztetve őket a kor stilizált kosztümjeibe, elöl szétnyitva 
rajtuk a földig érő  XVI. századi díszes ruhákat, hogy ne csak kivillanjon, 
hanem jól látható is legyen kívánatos ölük, amelyet csupán egy igencsak 
XX. századi ruhadarabka, az apró háromszögre emlékeztet ő  női nadrá-
gocska takar. Hasonlóképpen járt el a (férjét megöl ő) Claudius ágyába 
lelkiismeretifurdalás nélkül beleomló anyakirályn ő , Gertrud felöltöztetése-
kor is — nőiségét, nőstényi mivoltát hangsúlyozva. 

Taufer erotikával sugározza be a színpadot, részeire bontja Shakes-
peare kicsiny egységeit — a szépséges lány megsokszorozásával lebilincse-
lő  és vérpezsdítő  látványt nyújt. Persze akkor érvényesülhettek volna tel-
jességgel Opheliái, ha hasonlóképpenmegformált más hősökkel játszhattak 
volna együtt ezen a több szintre tagozódó színpadon. Ám amíg Claudius 
(Korica Miklós) és Gertrud (Jónás Gabriella) sok eszközzel kialakított 
vérbeli Shakespeare-figurák, addig például Jakab Tamás Hamletje afféle 
galamblelkű  fiatalember, aki végül is önfeledten játszik a színen az élet 
kicsiny és nagy dollgaival, mint ártatlan gyermek. Nem a hatalom érdekli 
őt, miként annak kérdése a nagy írót foglalkoztatta, hanem azok az er-
kölcsi kérdések izgatják, amelyek a gyilkolásból, szeretkezésb ől és a 
gyermeknek anyjához való ragaszkodásából adódnak. Hamlet dühét az az 
érzelmi perverzió váltja ki, amely anyjának az apját megöl ő  Claudiussza; 
folytatott szerelmi viszonyát jellemzi, és hidegen hagyja, hogy ki legyen 
a 'király. Mindez persze az el őadásnak a hasznára szolgálna, ha összhangban 
állna a rendező  más törekvéseivel. 

Vito Taufer produkciójának a vezérfonala mégis kitapintható a vegyes 
stílusú játék gubancában: az öncélú gondolatisággal egybeszöv ődő  csiklan-
dós erotika. Ebb ől az elsőnek a hordozója Jakab Tamás, a másodiké pedig 
Jónás Gabriella és a három énjére szakadt Ophelia megszemélyesít ői: 
Faragó Edit, Varga Henrietta és Gyenes Zita. 

Felemásra sikerült hát a szabadkaiak Hamletje, de ilyenként is fontos 
hozzájárulás a Shakespeare-értelmezésekhez. Vito Taufer és Hupkó István, 
monumentális és impozáns díszletének építményeiben óriási munka rejlik, 
ami már önmagában jelzi: a fesztivál szervez ői nem pályáztak olcsó 
sikerre. 

TITUS ANDRONICUS 

Sokan írták le kritikusok és kommentátorok, hogy nagyon nehezen 
játszható Shakespeare-dráma a Titus Andronicus, s hogy magában Angli-
ában csak minden évszázadban egyszer t űzik műsorra, hazánkban meg 
éppenséggel ez a moastani az első  bemutatója. Amikor a tanulók és a nagy-
közönség szármára készült Shakespeare-köteteket lapozzuk fel, azokban sem 
igen leljük. Dušan Jovanovi ć  azonban diszkrét, minden jelenetében egy-
aránt színvonalas, a végletektől tartózkodó produkciót rendezett bel őle, 
amelybén ugyan emberhúst tálalnak fel, leányt er őszakolnak, majd cson-
kítanak meg, valamint gyermekei letaglózott fejét hajítják az apa, Titus 
Andronicus elé, ám amely mégis a »ízlés keretein belül marad. 

Innen hát a drámától való idegenkedés: sok benne a kegyetlenkedés 
és cinizmus. Nem érdemes színpadra vinni — hihették a rendez ők —, mert 
jelenetei szinte vonzzák magukhoz a hatásvadász, giccses megoldásokat. 
Miként lehetett hát kibújni a nyers naturalizmus szorításából? 

Jovanović  hordó-színházában az. igazi Shakespeare szólalt meg, noha 
vért egyáltalán nem láttunk, és a kínzatások és öldöklések naturalisztikus 
hangjait is csak a legszükségesébb esetekben alkalmazta a rendez ő, más-
kor pedig zenehangokkal helyettesítette be. A kifejezés direkt formái he- 
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lyett áttételességre törekedett. A közönséget zárt térbe „szorította be", hogy 
az kénytelen-kelletlen megismerje'az összezártak és menekülni nem tudók 
félelmét. 

Ez csak a megválasztott keret a Jovanovi ć-féle játékhoz. Az alapöt-
letet megoldásaihoz Shakespeare Globe Színháza adja, amely továbbfej-
leszt, alakít a maga elképzelései szerint. Nem a forma, hanem szigorúan a 
tartalom vonalán ebbe a színházba — a halálmegvet ő  félelem jelképe-
ként — bejut a szélsebesen és nagy robajjal száguldozó motorkerékpár, 
amely nemcsak az életet nem tiszteli, hanem füstöt köp a fizikai ismere-
teinkre is: felemelkedik a földről, a vízszintes talajról, és a ,Globe Színház 
függőleges hordófalán (vagy mondjuk: halálfalán) folytatja útját, a hátán 
egy élő  emberrel, sőt — a darab végén — két személlyel. Ez a második a 
produkcióban remek alakítást nyújtó címszerepl ő , Rade Šerbedžija. 

Egyetlen nagy nemes gesztus ez a darab: az országos hír ű  színész 
felül a „kötéltáncot járó". motorkerékpárra, és öklét örömittasan a magasba 
emelve együtt örül a tapsoló-tomboló éközönséggel... 

Már Rade Šerbedžija megjelenésének a pillanatától — Titus Andro-
nicus bevonulásának a pompás jelenetét ől — misztikus kapcsolat épül ki 
színészek és közönség között, amely mindvégig tart. A Shakespeare-féle 
„szent őrület", a művészet furcsa kábulata uralja Dušan Jovanovi ć  szín-
házának minden zugát, s amikor a magasból letekint a közönség a ,;hordó" 
fenekére, éppen úgy a történet eseményeihez tartozónak érzi a h ősök 
küzdelmeit, mint a motorkerékpárnak a lehetetlennel kaoérkodó útjait. 

Olyan teljesítményeknek lehettünk a tanúi most Palicson, amelyek 
kiváló előadássá álltak össze, és amelyek szintéziséb ől az évtized remek 
darabja született meg. Benne a legkiválóbb alakítást Rade Šerbedžija 
nyújtotta, akinek Titus Andronicusa talán maibb figura annál, amilyennek 
Shakespeare a XVI. században elképzelhette, de eleven kapcsolatban áll 
az ábrázolt világgal. Ez a h ős életunt sikerember, hadvezér és gondolkozó 
egyben, aki mindent megélt már, mindent megtapasztalt. 

Miodrag Krivokapić  Aaironja a mindenkori .Shakespearé-interpretációk 
egyik legkövetkezetesebben és legtöbb költ ői vénával megformált alakja. 
Ez a minden hájjal megkent mór úgy tudja élvezni az életet, ahogyan senki 
sem, s azt a fényűzést is megengedheti magának, hogy egy királyn ő  
legyen a szeretője. 

Inge Appelt Tamorája lélektelen, hatalomvágyó, fondorlatos ašszany. 
A színésznő  pontosán méri araképéhez az erotika, harciasság és szelídség 
színeit. 

Remekbe szabott Aleksandar Cvjetkovi ć  és Damir Šaban gót királyfi-
párja — felesleges ráadások nélkül, de leny űgöző  lendülettel játsszák el a 
két jelentelen ösztönlény szerepét. 

Ana Kosztovszka Laviniája egy árnyalattal realisztikusabb h ős a töb-
binél — a színésznő  az érzelmek hangszerein muzsikál fájdalmas meló-
diákat. 

Danilo Čolić  jelentéktelen, az orránál fogva vezethet ő  császára korrekt 
módon megformált hős, de talán egy szemernyivel butább a kelleténél. 

Hupkó István, Dušan Jovanovi ć  és Ljubiša Risti ć  díszlete tulajdon-
képpen maga a megteremtett új színház,ilyenként pedig teljes és funk-
cionális. 

JULIUS CAESAR 

Moralizáló, „gondolkozó" előadással rukkolt ki a remek Titus Andro-
nicus-bemutató után a szabadkai színház gárdája, amelyben a hatalom 
lényeges problémáin töpreng el Janez Pipan rendez ő . Következetes esz-
mefuttatásának eredményeként a színen összetörni, önmagával meghason-
lani látjuk a nevel őapja vérében tőrét megmártó Brutust, aki ugyan gy ő-
zedelmeskedett Caesar felett, ám csatát veszít önnön lelkiismeretével 
szemben. 
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A demokrácia nevében pártot ütő  összeesküvők Pipan értelmezésében 
elveszítik lábuk alól a talajt, és bűnösebbé lesznek a bűnös uralkodónál: 
módszereik a politikai harcban aljasabbak, egész eszmeviláguk ellent-
mondásoktól terhes, céljaikat csak üresen kongó jelszavakban képesek 
megfogalmazni. Tetteik azonban még ezekkel a frázisokkal sincsenek össz-
hangban. 

Az összeesküvőket legyőző  igazi győztesek csak az igazságot 'szolgál-
tató sors szándékának a megvalósítói. Figurájuk megrajzolására, gondolat-
világuk ábrázolására nem fordít hát különösebb gondot a rendez ő . A Caesar 
haláláért bosszút álló triumvirátus tagjai csupán Marcus Antoniusnak „ad 
szerepet" produkciójában: az uralkodó árnyékában él ő  szenátor alakját a 
modern lélekábrázolás eszközeivel formálja meg. Várnánk, hogy ez az 
Antonius megmarad a bosszú angyalának, ám gyorsan kilép ebb ől a sze-
repkörből, s a caesari zsarnokság továbbéltet őjeként a hatalomnak éppen 
olyanmegtestesít ője lesz, mint elődje volt, annál valamivel líraibb alkatú 
emberként, aki egykori uralkodója tulajdonságaiból csak a jókra emlékezik. 

Ellentmondás sejlik fel 'mind Caesar, mind Antonius, Cassius vagy 
Brutus alakja mögött Janez Pipan tágas színpadán. Ez utóbbiba beletar-
tozik a teljes nagyterasz, a mögötte húzódó sétánnyal együtt, amelyen 
gépkocsik futkároznak, valódi tömegek vonultak ide-oda... 

A szabadkaiak nyári színpadán erkölcsi fölénybe kerül Antonius az 
apagyilkos Brutus csoportjával szemben, noha társaival tipikus rend ő r-
államot hoz létre, amelyben mindennaposak a kivégzések és üldöztetések. 

. Pipan nem a dráma megszokott képletét vezeti hát le a közönség 
előtt, hanem a gyötrődő  hétköznapi embert mutatja meg. Azt az embert, 
aki sohasem biztos a cselekedeteiben, aki az elveiért képes megtagadni a 
saját emberségét, és akinek rá kell döbbennie, hogy nem járt a helyes 
úton; hogy tévedett vagy félrevezették. Csakhogy a nagy rádöbbenés ide-
jén már minden kés ő . 

A lelki 'vívódás izgalmas előadását alkotta hát meg Janez Pipan. Igye-
kezeatt a történetet elvonatkozhatni Shakespeare nevezetes drámájától, és a 
mai kor meséjeként megjeleníteni. H ősei egy részét a XVI. század, más 
részüket a jelenkor kösztümjeibe öltözteti, ezzel is hangsúlyozva: amit 
elmond, az tegnap történt ugyan, de megtörténhet ma és holnap is. 

Hiába mondja hát Brutus, hogy a köztársaságért, Rómáért harcol, 
amikor látjuk bizonytalanságát és tudjuk, hogy tettét a Caesart személyes 
okból gyűlölő  Cassius.  rábeszélésére követte el. Emellett pedig azt is 
észrevesszük, hogy foga igen fáj a trónra. 

Gondolatébreszt ő, élvezetes előadással lepett meg bennünket Janez 
Pipan, a színészek pedig kivétel nélkül jó vagy elfogadható alakításokkal. 
A nézőt csupán a kocsik futkározása zavarta kicsit, az is azért, mert az 
utóbbi évad szabadkai produkcióira emlékeztette. 

A festői szépségű  palicsi környezetet dicséretes találékonysággal „építi 
bele" előadásába a rendező, Bjanika Adžić-Ursulov és Hupkó István. 

Albert János Julius Caesarja markáns személyiség; .  a színész néhány 
vonással rajzolta meg arcélét. Megmarad az emlékezetünkben még Korica 
Miklós Antoniusa, Kovács Frigyes Brutusa, Bicskei István Cascája és Árok 
Ferenc Cassiusa. • 

OTHELLO 

Nada Kokotović  a legjobb nótafák lendületével és ,örömévell szövi 
az Othello meséjét, Shakespeare drámáján ihlet ődve, de teljesen a maga 
kedve szerint. Megsokszorozott szerepl ői (a bajkeverő  Jagót egy férfi és 
tizenkét infantilisra hangolt nő  személyesíti meg, mint a Hamlet Opheliáját 
a három leány) végig- és végigviharzanak a keskeny deszkapárkányon, 
förgeteges táncban egymásba kapaszkodva. Ebben a darabban nem pusz-
tán Othello ismert története elevenedik meg, hanem a jelenkor embertí-
pusai szólalnak meg, szövögetik a maguk ilyen-olyan terveit, fondorlatos- 
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kordnak, ügyeskednek. Jago például annyira ízig-vérig mai, modern hős, 
hogy elképzelhetnénk a legkülönbözőbb XX. századi helyszíneken. Csele-
kedeteinek általános érvényt ,adott Nada Kokotovi ć , hogy ebben a frappáns 
elvonatkoztatásban is közelebb kerüljön céljához: a drámából kibontható 
látvány megteremtéséhez. A látvány ugyanis a szecessziós n ői fürdő  ké-
pezte színpadon emóciókat ébreszt rés old fel. 

A női fürdő  terasza és mólója kicsiny öblöt zár be, Nada Kokotovi ć  
tulajdonképpeni „játékterének" a részeként: _ ebben zajlik a darab jele-
neteinek egy része, és ebben bontakozik ki maga a shakespeare-i tragé-
dia is. Palicsi Othellónk ugyanis a tó vizébe fojtja hűtlennek hitt feleségét. 
Desdemonát. A festők ecsetjére kívánkozó lírai képpel zárul a játék: a 
halott fiatalasszony úgy fekszik a fényekt ől hullámzó vízparton, hogy föl-
döntúli szépsége teljes mértékben érvényesüljön: fehér ruhája felgy űrő-
dik a női test szépségét fennen hirdet ő  idomain. 

Ha palicsi Othellónknak ezeket a sok-sok gonddal és leleménnyel 
megalkotott képeit sorakoztatjuk magunk elé, rájövünk: a rendez ő  tulaj-
donképpen metaforákból és szimbólumokból építkezett kit űnő  produkció-
jában, méghozzá úgy, hogy ezek egy részét eltáncoltatta színészeivel. Ebben 
a tekintetben szemmel láthatóan Almira Osmanovi ć  táncosi képességeire 
támaszkodott, amelyek révén „legy őzhette" a színészek és a közönség kö-
zötti jókora távolságot. Mit tehet ugyanis a rendez ő, ha úgy ad elő  egy 
drámát, hogy nézőinek nem mutathatja meg színészi arcát, s a testét is 
csak alig — olyan nagy a távolság az el őbbiek és utóbbiak között, amelyet 
a tekintet már nem szárnyalhat át? A tóba beúszó katonai pontonhídról, 
tehát vízzel körülvett kicsiny mesterséges szigetér ől, a közönség nyilván-
valóan nem kísérheti figyelemmel például a parton álló Othello arcjáté-
kának apró rezdüléseit, s őt igencsak örülhet, ha a mólón felismerheti a 
tizenkét „Jago-tündér" egyikét-másikát. 

A víz, ez a Nada Kokotovi ć  által most olyan fontos szerephez jutta-
tott őselem azonban korántsem választja el egymástól a partot és a kö-
zönség úszó-lebegő  szigetét, hanem éppen ellenkez őleg: egybekapcsolja 
azokat. A víz ugyanis a játék terévé változik több jelenetben is, méghozzá 
nemcsak a kicsiny zárt öbölben, hanem azon kívül, a katonai pontonhíd 
mellett és mögött is: vitorlások jelennek meg a tóban, és hajó fut be 
„Velencébe". A választóvonalat az öböl vize és •a „nagy" víz között éppen 
az a mesterséges sziget jelenti, amelyen a néz ők helyet foglalnak. Ezen 
„belül" folyik a játék, ezen „kívül már csak a vitorlások láthatók. Err ől 
a vibrálófények, arról a sötétséget áttör ő  fehér vásznak. Az öbölben füröd-
nek a dráma hősei, a hátunkat hideg éjszakai fuvallat hűti ... 

Strauss és Wagner romantikus muzsikájára röpülnek a nyári éjsza-
kában Almira Osmanovi ć , Illaria Mazoceolli, Tolnai Lea és Nedo Osman, meg 
a tizenkét „Jago-tündér" balettcip ői, 'míg a 'magasban a tűzijáték fényvi-
rágai törnek apró szikrákra. 

A rendezőnő  tudta, hogy belülről is meg kell mutatnia legalább a 
három főhőst: Othellót, Desdemonát és Jagót. Ez azonban csak Jago 
esetében sikerült igazán neki. Ez a Jago azonban nem táncol, míg Othello 
és Desdemona igen. Ugyanakkor azonban a két utóbbi csupán halovány 
ceruzavonásokkal az el őadás csillogó víziszínpadának képzeletbeli falaira 
vázolt alak: egy daliás férfi rés egy csinos n ő, akik szeretik egymást. Ki 
miért cselekszik úgy, ahogyan cselekszik, az csak a valóban impozáns tánc-
ból olvasható ki. 

EVERYTHING AND NOTHING 

Az egyetlen olyan premierje a fesztiválnak, amely nem Shakespeare-
dráma színpadi megvalósítása, hanem egy az íróról szóló rövidke Borges-
szöveg nyomán készült. Rendezőjének, Kaća Čelannak a szándéka szerint 
semmiféle műfaji keretbe nem kíván beilleszkedni, olyannyira, hogy még 
önmagához sem következetes: van egy saját vonulata, ebbe azonban mo- 
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•zaikkockákként illeszkednek be a rendezvénysorozat más el őadásaiból 
származó részletek. Megfoghatatlan már azért is, mert igen sok benne 
a színészi rögtönzés, nem is véletlenüll, hiszen a darab h ősei gyakran kerül-
nek az improvizálás kényszerhelyzeteibe, els ősorban nyilván a rendezés 
hibájából. 

Afféle műhelykísérlettel állunk hát szemben, amelynek a létrehozá-
sát sok körülmény indokolta. Apropóul szolgált hozzá az eseménydús pa-
licsi nyár, amelynek a visszhangja az ötödik bemutatóig messzire eljutott 
már. Alkalmat kínált megrendezéséhez a Palicson tartózkodó-vesztegl ő  sok 
kiváló művész, közöttük az angol David Gothard, aki fel is lép a darabban. 
Azután pedig a sok súlyos Shakespeare-darab szükségeltetett egy ilyen ol-
dott, könnyed, játékos kísérletet, amely párbeszédet kezd mind magával 
a fesztivállal, mind az országgal és a nagyvilággal. 

Nem véletlenül választották Jorge Luis Borges tömör kis lírai esszé-
jét e próbálkozás alapszövegéül Isidora Bjelica és Ka ća Celan. Borges 
fogalmazása Shakespeare-r ől egyedülálló írói teljesímény, és annyira elfo-
gulatlan szemléletb ől fakad, amilyennel még nem viszonyult senki sem a 
nagy klasszikushoz. 

Jól felépített, de nem kellőképpen kidolgozott műhelymunkának vol-
tunk a csodálkozó szemlélői Palicson. Kaća čelan előadása lényegében az 
ábrázolás többedik szintjére emeli a shakespeare-i világot: tükrözi a 
Borges-esszét, amely a XVI. század életdarabjait tükröz ő  drámákat értékeli. 
Főhőse ezért senki más, mint a velünk is szembefordított sok tükör. 

MACBETH 

Pompás alakítások sora ad igazán átüt ő  erőt Zlatko Sviben Macbeth-
.tolmácsolásának, amely a szemle egyik legkiérleltebb és -tömörebb el őadása. 
A rendező  remek „hangszereket" kapott a kezébe a nagyon fiatal, de fé-
lelmetesen tehetséges Gordana Gadži ć  (Lady Macbeth), a színészi er őtől 
duzzadó Enver Petrovci (Macbeth), a játékot oly sok ötlettel és energiával 
stilizáló Tanasije Uzunović  (Banquo), a kiváló arcjátékával érvényesül ő  
Marko Bačović  (Rosse) és a groteszk hangján oly mesterien megszólaló 
Árok Ferenc személyében. 

Arra ügyelt elsősorban Zlatko Sviben, hogy ne mindenkivel mindent 
játszasson, hanem azt, amire képességei fa:.leginkább predesztinálják. Így 
a szép és temperamentumos Gordana Gadži ćot jelenetről jelenetre „meg-
táncoltatja", a folyton mozgó, az életünket „sorsként" befólyásoló, minden 
percünket uraló ;örök asszonyt mutatva benne. Ez a Lady Macbeth a 
szerelemre és hatalomra éhes érett n ő  minden tulajdonságát elénk nagyít-
ja: megkörnyékez, de úgy tesz, mintha szökne; támad, de a menekülést 
imitálja; gyöngédséget kér, de a férfi csak er őszakkal teheti a magáévá. 
Úgy is fogalmazhatnánk: provokálja a saját és a férje balsorsát. 

Sviben a jelenbe ránt át bennünket és ostorozza Macbeth b űneit, 
mintegy utalva rá, hogy világunk gaztetteihez mérve eltörpülnek szörny ű  
cselekedetei. Az értelmezésben Macbeth csak eszköz nagyratör ő  felesége 
„gyenge" kezében. S ezzel :a teljes el őadás általánosabb érvényt nyer: nem 
a századokkal ezelőtti hatalomharc felidézése már, hanem a mindenkori 
ember vágyainak-ambícióinak a drámája. A férj és a feleség a bibliai séma 
szerint kiegészíti egymást, közösen alkot egyetlenegy elvont lényt. Ez a 
lény felfogható azután úgy is, mint a többnek és nagyobbnak lenni akarás 
szimbóluma, de úgy is, mint önmaga karikatúrája. 

Ami hiányzik ebből az előadásból: nem látjuk, miért folytatnak olyan 
eszeveszett harcot egymással a darab h ősei. Nem villan elénk Macbeth 
célja; azt nem tükrözi elénk Sviben produkciója. A hatalom fogalma is 
átváltozott talán az évszázadok során. 
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III. RICHÁRD 

A vérbeli mester tehetségével komponálta meg alkotását Ljubiša Ris-
tić . Benne helyet adott a jelképek burjánzásának, az emberi er ő  és a szép 
test látványának. Mindannak, ami összefügg a púpos Shakespeare-h ős, III. 
Richárd világával. Nem is maga a történet, hanem ez a b űntől tobzódó 
világ elevenedik meg a palicsi színpad-ösvényen, amely mellett — a mozgó 
színészeket követve — ide-oda tülekedik, rohangál, sétáll a közönség. 

A rendező  az elemi ösztönök szavát szólaltatta meg színészei játé-
kában. Az eredetileg sánta Richárdot magas „bunkólábakra" állította, 
amelyben közeledni nem kicsiny fizikai feladata a kitűnő  alakítást nyújtó 
Aleksandar Cvjetkovićnak. A „színpadra vitelnek" ebben a formájában ép-
pen Richárd figurája lesz a megjelenítés f ő  tárgya. Az érdekli Ljubiša Ris-
tićet és érdekel bennünket is: vajon milyen teremtmény ez a szörnyeteg, 
amely emberarcot visel, emberként él közöttünk, de benne az állat lakozik? 

A szabadtéri „színpad" vagy színút természetéhez sikerült hát iga-
zítania fő  vonásaiban a rendezőnek a játékot. Ahogy elmerül Richárd tulaj-
donságainak, gondolkodásmódjának az elemzésébe, az a lélekábrázolás 
megszállott emberére vall. Olyasmit ismer fel ebben az Oly gyakran a 
mozivásznon, a televízió ekránján vagy a színpadon elénk álló Shakespeare-
hősben, amit szemünk talán soha fel nem fedezett volna az ő  irányt mutató 
ujjának figyelmeztetése nélkül. 

Mint a szemfényveszt ő , szuggerál és érzéšeket vált ki Ljubiša Risti ć . 
Nyilvánvaló: nemcsak színészeivel, hanem közönségével is játszik. Nem 
csak az előbbieket, hanem az utóbbit is játszatja. Már azzal is, hogy rá-
bírja: fusson a látnivalók után, ,dolgozzon meg" azért, amit végül is kap. 
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OL VASÓNAPLÓ  

EMLÉKEZÉSEK PÁVEL ÁGOSTONRA 

SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN—MUKICS FERENC: Két nép h ű  fia. 
Beszélgetések Pável Ágostonról. — Zvesti sin dveh narodov. Pogovori o 
Avgustu Pavlu. 
Alil~anli Gorkij Könyvtár, Budapest — Vas Megyei Tanács, Szombathely, 
1986.  

Szombathely és Vas megye méltón tartja ébren kiváló fiának, Pável 
Ágostonnak emlékét. A fölszabadulás után a valamikor ő  alapította, szer-
kesztette Dunántúli Szemle különszámát Pável Ágoston emlékkönyvként 
jelentették meg (1949); 1966-ban el őadóülést tartottak életm űvéről, és 
1967-ben kiadták az elhangzottakat, megb ővítve Pável bibliográfiájával 
(műveinek és a róla szóló írósoknak jegyzékével); válogatott tanulmá-
nyait, cikkeit gazdag. gyűjteményben tették hozzáférhet ővé (1976). Szü-
letésének századik évfordulójára (1886. augusztus 28-án született, 1946.  

január 2-án hunyt el) a Vas Megyei Tanács, a budapesti Állami Gorkij 
Könyvtárral karöltve, szerény sokszorosításban ugyan, de ízléses, jól 
olvasható kivitelben a neves tudósra és íróra emlékez ők beszélgetéseit 
jelentette meg. A Gorkij könyvtár munkatársa, Székely András Bertalan 
szerkesztette a kötetet, ő  beszélgetett Pável Judittal és Weöres Sándor-
ral; a többiekkel (Vilko Novakkal, Horváth Ferenccel, Takács Miklóssal, 
Gazdag Erzsivel és Kiss Gyulával) pedig a szlovén (vend) anyenyelv ű  
Mukics Ferenc (Francek Muikič). Ű  írta Rokonod vagyok-e? címmel  a 
meghitt, alanyi hangulatú utószót is, amelyben Pável sajátos helyzetét, 
amelyet Illyés Gyula jellemzett a címül kiemelt jelz ős kifejezéssel, a 
magáéval is összevetve elemezgeti. Piável vállalta a híd, a közvetít ő, a 
tolmács szerepét a magyar és a szlovén nép között, s ezért boldogabb 
időben mindkét fél részerőt elismerés, kitüntetés, rang, a több munkára 
módot nyújtó nagyobb tisztség járt volna ki neki. A valóságban — tiszte-
let a kivetélnek — két oldalról is gyanakvás, gyanúsíitás, mellőzés kísérte 
tevékenységét. „Annak, aki szíve mélyéig komolyan veszi ezt a különös 
állapotot, ma sem mindig könnyű  ..." Mukics Ferenc, a győri rádió 
szombathelyi szerkeszt őségében a szlovén nyelvű  adások munkatársa, a 
Ijwbbjanai egyetem bölcsészkarán tanult. Ott ismerkedett meg Pável ba-
rátjával, Vilko Novakkal, a néprajzi tanszék tanárával, s tőle kapott in-
dítást Pável Ágoston emlékének ébresztéséhez, s ahhoz is, hogy ez a 
kiadvány kétnyelvű  legyen. 

Vilko Novak a húszas évek elejét ől ismerte Pávelt, és a húszas 
évek végétől került vele bensőséges barátságba. 1930 nyarán egy hetet 
töltött náluk Szombathelyen, amikor a püspöki levéltárban kutatott. 
„Akkor nagyon sokat beszélgettem . Páve11al — mondta most. — A könyv-
tárban iás, meg otthonában is. Azután együtt mentünk el Apátistvánfal-
vára és a többi, Szentgotthárd környéki szlovén faluba. Tele volt ter-
vekkel, hogy mi mindenről fog írni. Erről sokat leveleztünk is. A ki-
fejezésmódban természetesen mindketten óvatosak voltunk. Kizárólag 
szakmai dolgok kerültek szóba. Irodalllmi 'szlovén nyelven írtunk egymás-
nak. A későbbiekben is. A második világháború időszakát kivéve, amikor 
nagyon szigorúan cenzúrázták a leveleket. Akkoriban én Zentán voltam, 
és Pável azt javasolta, levelezzünk magyarul, ami számomra jó nyelvgya-
korlás iás lesz." „Kedves Gusztimat úgy tekinthettem mindenkor, mint jó  

apát, mint legjobb tanítómat s később barátomat is, hisz már egyete- 
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mistaként a vendége lehettem. Állandóan buzdított, tanított, segített a 
határon túlról könyvekkel, adatokkal. Ő  diktálta védőiratomat, amikor 
a fasizmus idején a sajtóban megtámadtak szlovénságom miatt, s el-
helyeztek a Muravidékről." 

Ismeretes, hogy .Pável nemcsak fordított szlovénb ől magyarra (el-
sősorban I.van Cankar műveit), hanem barátját is hasonló föladatra 
biztatta. Így született meg ViIko Novak és Tine Bebeljak átültetésében 
szlovén nyelven Az ember tragédiája. Novak egyébként már 1970-ben A 
Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményeinek 3. kötetében szép 
tanulmányban méltatta Pávelnak ,mint a szlovén—magyar kapcsolatok 
úttörőjének életművét, s bőven idézett leveleiből is. Tanulmányát újra 
közölte a Délszláv—magyar irodalmi kapcsolatok című  gyűjtemény 2. 
kötete (1984). Ott is kiemelte, most is megerősítette, hogy Pável meg-
keseredett ember volt: vágya, hogy valamely egyetemen a szláv nyelv és 
irodalom tanára lehessen, és így szolgálja mind a szlovén, mind a ma-
gyar népet, nem valósulhatott meg. A történelem mindig közbeszólt. 
1915-ben, amikor M:argalits Ede nyugalomba vonulásával megüresedett 
a pesti egyetem délszláv tanszéke,- és egykori tanára, Asbóth Oszkár őt 
ajánlotta, a miniszter „túl fiatalnak találta erre". Utána jött az ősziró-
zsás, majd a proletárforradalom; Pável Dombóváron, ahol akkor tanított 
a gimnáziwmban, kivette részét bel őle, ezért fegyelmivel áthelyezték 
(szerencséjére Szombathelyre), de gondolnia sem lehetett egyetemi ka-
tedrára. Mikor a magyar—jugaszlvá barátsági szerz ődés (1940. dec. 12.). 
és Szent-Györgyi Albertnak, egykori tanítványának rektorsága kedvez ő  
légkört teremtett ahhoz, hogy a szegedi egyetemen a délszláv nyelv és 
irodalom tárgykörében magántanári fokozatot szerezzen, amelyb ől ki-
nőhetett volna nyilvános rendes tanári tanszékvezet ői kinevezése is, 
megint közbejött a háború: Jugoszlávia. lerohanása, a 'délszláv népek és 
a 'magyarság közti viszony gonosz elmérgesítése. Novak korábban is, 
most is úgy tudta, hogy Pável a magántanári próbael őadásán (1941. 
febr. 6.) kívül többet nem is tartott Szegeden. A valóságban azonban az 
1943/44. tanév I. félévének végérig heti két, majd egy órában megtartotta 
(nyilván havonta egyszer-kétszer összevonva) Mátyás király a szlovén 
népi hagyományban és az irodalomban című  speciálkollégiumát. 

Novak tisztázza itt Pável ljubljanai meghívásának körülményeit is. 
Erről még lánya, Simon Endréné Pável Judit iás azt állította, hogy „1920. 
november 16-án a 'ljubljanai egyetem filozófiai fakultása meghívta a 
vend nyelv és a délszláv—magyar kulturális kakcsolatok 'számára felállí-
tandó tanszékre". .A magyar hatóságok rossz néven is vették ezt a meg-
hívást, és rovására írták. Másfelől a szlovénok közt akadtak, akik azért 
nehezteltek Pávelra, mert Magyarországon maradt. nem fogadta el az 
ajánlatot. Novak megérti Pável döntését: „Kezdjülk azzal, hagy amit 
fölajánlottak neki, nem tanári katedra volt. Id őlegesen a magyar nyelv 
lektoraként dolgozott volna, illetve • magántanári kinevezést kapott volna-
az észak-szlovéniai nyelvjárások oktatására." Ha ehhez hozzávesszük, 
hogy Pável közben megnősült, 1914-ben feleségül vette Benk ő  Irént, és 
ez is Magyarországhoz kötötte, továbbá, hogy m űveltségét magyar nyel-
vén szerezte, nem róhatja föl neki senki döntését. Novak, aki legjobban 
ismerte őt, meg is értette. „Teljesen természetes dolog — mondta most 

• hogy lírájánalk magaslataitmagyar nyelv ű  költészetével érte e1. Nem 
kell csodálkozni azon sem. hógy legjobb írásai is magyar nyelven jelen-
tek meg. Elvégre diákévei alatt rés később is magyarul gondolkodott, 
beszélt, olvašott." 

Pável Judit az 1967-ben megjelent kötetben Pável Ágoston életútja 
címmel már fölvázolta édesapjának pályaképét. A vele való beszélgetés 
szintén főként e körül. forgott. Most is hangsúlyozza, milyen fájdalmas 
volt, hogy 1918 után édesapjának el kellett szakadnia szüleit ől, testvérei-
től, szülőföldjétől. Beszél édesapjának küzdelmeiről, tudományos sike-
reiről, kudarcairól. Szegedi egyetemi magántanári próbael őadásáról azt 
mondja: később nagyon érdekes visszhangja volt. A kerdező  iigyetlén-
sége, hogy nem firtatta, mi volt ez a visszhang, hanem másra terelte a 
szót. 
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Weöres Sándor 1928/29 fordulóján mint kosztasdiák néhány hóna-
pot Pável Ágoston szombathelyi házában lakott. Els ő  verseit házigazdája 
küldte el fővárosi lapoknak, s. bábája volt a 16 éves diák els ő  verseskö-
tetének {Hideg van, 1934) is. „Ízig-vérig modern szellemű  embernek. is-
mertem meg — mondta róla Weöres —, a költészetben is .a modernet 
'szerette, főként az Ady utániakat." „Teljesen a kultúrának és a kultú-
rában élt, ezért lehetett őtőle nagyon sokat taslúlni." Weöres A Krisztus-
szem ű  assionyok című  versét Pávölnaik ajánlotta. 

Horváth Ferenc a Vas megyei levéltár nyugalmazott igazgatója. 
1967-ben a többször idézett • előadásgyűjteményben Pável Ágoston a kul-
túrpolitikus • és szerkeszt ő  címmel szerepelt. Mint az 1958-ban újrainduló 
Vasi Szemle főszerkesztője ezúttal is Pável művelődéspolitikai és szer-
kesztői tevékenységére emlékezett. 1943-ban ismerkedtek meg, azután, 
hogy Pável érdeklődéssel olvasta Horváth Ferenc doktori értekezését a 
szintén délszláv zániazású nyelvészr ől, Kresznerics Ferencről. Pávei 
ösztönözte, hogy a táj különféle etnikumainak kultúrájával, kultúrájuk 
Ikölcsönhiatásával foglalkozzék. ,Össze kell gyűjteni — úgymond — ezek-
nek a •kis néptöredékeknek -  a maguk sajátosan egyéni hagyományait." 
A Vasi — majd Dunántúli — Szemle szerkesztőjeként törekedett is ilyen 
közlemények megjelentetésére: • nemcsak saját kutatásait, hanem másokét 
is tervszerűen közölte. 

Takács Miklós állami díjas megyei könyvtárigazgató, címzetes f ő-
iskolai docens Pávelnak a gimnáziumban tanítványa volt, •de csak úgy, 
mint Illyésnek Dombóváron: egy helyettesített óra erejéig. Hiedelmekr ől, 
boszorkánytörténetekről faggatta a diákokat. Takács. Miklós Pávelnak a 
megyei könyvtár elődjének számító városi könyvtár. élén kifejtett tevé-
kenységét méltatta, és arról számolt be, hogyan sáfárkodnak ma Pável 
örökségével. A szombathelyi Berzsenyi Dániel megyei könyvtár a szlovén 
és horvát könyvök .magyarországi ún. báziskönyvtára: fölradata gondos-
kodni a Vas megyei szlovénok anyanyelvi irodalmának hozzáférhet ősé-
géről. Szlovéniai k•ancsolataiknál :fogva uedig az ottani magyarokhoz. a 
magyar irodalom jeles alkotásait tudják eljuttatni. A Pável beszerezte 
szlovén könyvek, folyóiratok ma a •szambatlhelyi megyei. könyvtár féltve 
őrzött kincsei. 

Garzd'ag Erzsi József Attila-díjas költ ő  a magyar gyermekköltészet 
kiváló rművölője. Verseit angolra, csehre, japánra és szlovénra is lefor-
dították. Első  verseskötetét 1938-ban Pável Ágoston adta lé. „Ez a kötet 
indított el engem a költészet útjára. Majdnem azt 'mondhatom. hogy 
mindent ennek köszönhetek. A szóban . forgó verseket Pável elküldte 
Weöres Sándornak Budapestre, aki. átadta Kodály Zoltánnak. A zene-
szerző  éppen versszövegeket kerestt bizonyos dallamokhoz. Ebben a 
'kötetbean talált jópár olyan verset, melyekr ől úgy érezte, hogy érdemes 
megzenésíteni..." Gazdag Erzsi neve Kodály dalainak szárnyán lett vi-
lághírűvé. Verseiről Pável is meleg biztatással írt. á meg két verssel is 
adózott atyai pártfogójának. 

. Kiss Gyula, a szombathelyi tanárképz ő  főiskola népművelési tan-
székének nyugalmazott tanára, hat éven át, az •érettségiig volt tanítvá-
nya Pávelnak. „Ülhettem a katedrája el őtt, de elkísérhettem a szlovén 
szülőföldjével azonos földrajzi és természeti adottságú és csak lakóinak 
nyelvében eltérő  érség szerei 'közé is." Mint a legtöbb - emlékező , ő  is 
beszámol' a Pávelt ért sérelmekről. Tőle tudjuk ; - hogy egy "társaságban 
szemére vetett ,(pánszláv érzelem" miatt 1935-ben a szombathelyi kultúr-
tanácsnokkal még lovagias ügybe is keveredett. A fajvéd ő  lapok támad-
ták, mert nem -volt hajlandó nevét „mint egy magyar középiskolai ta-
nárhoz, • múzeumi igazgatóhoz, • egy hatalmas magyar könyvtár vezet ő-
jéhez, a magyar nép néprajzának hivatalos őréhez, a világhírre emelked ő  
Vasi Szemle főszerkesztőjéhez annyira,- oly kötelességszerűen illene" meg-
magyarosítani. (.Lányától tudjuk, hogy ekkor - dacból -- még a vessz őt 
is elhagyta a nevér ől!) 

• Beszélt Kiss Gyula Pável életm űvének ápolásáról is. 1956-ig nemigen 
emlegették, de azóta Pável-reneszánszról beszélhetünk. 1966 óta a f& 
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iskola !kollégiumának homlokzatán áll a neve. (Takács Miklós mondjá el, 
hogy 1956-ban fölmerült a megyei könyvtár elnevezése róla, de az akkori 
viszonyok még nem tették ezt lehetővé.) 

Pável örökségének jövendőjéről beszélt Novak professzor is, és el-
mélkedett utószavában Mukics Ferenc is. ,Pável barátja az elért eredmé-
nyek ellenére is meglehetősen borúlátó. Késeinek tartja a kétnyelv űség 
magyarországi, Vas megyei eredményeit, iskolákban, intézményekben, 
föliratokban, templomokban. Kés őn kezdődött meg a vasi 'szlovén ifjak 
ljubljanai képzése, és nem fordítottak elég. figyelmet a nemzetiségi terü-
leten való elhelyezésükre. Szerinte a szlovén nyelvet csekély óraszámban 
tanítják a magyarországi iskolákban. A vend értelmiségnek arra kellene 
ösztökélnie környezetét, hogy iskolákban, klubokban, közéletben szlo-
vénul beszéljenek. „Meggy őződésem, hogy Pável Ágoston örülne a nem-
zetiségiek bizonyos fejlődésének, de azért nem lenne teljes mértékben 
megelégedve. Biztosan örülne egy-két, Ljubljanában végzett szlavistának, 
de mindenképpen megkérdezné t őlük: és most mit csináltok? Hol és 
miképp tanítjátok, kutatjátok anyanyelveteket? Mir ől írtok, milyen elő-
adásokat tartotok?" "Szomorú az is — fejezte be vallomását Vilko Novak 
—, hogy példáját szinte senki sem követi, szinte senki sem folytatja mun-
káját. Legalábbis azt, ami a vasi szlovénság kulturális felemelkedését 
segítené. ,,  

Mukics Ferenc is elégedetlen. Nincs magyar—szlovén és szlovén—ma-
gyar szótár; nem elegen olvassák ;a szép és szépszámú. szlovén könyveket 
a nemzetiségi községek ikönyvtáraibam. De örül a híres Cankar regény, 
a Jernej, a szolgalegény kétnyelvű  kiadásának: az eredeti mellett Pável 
magyarszövegével. „Szinte beleborzongtam a tökéletesség láttán. S őt 
meg merném kockáztatni a kijelentést: jobb, mint az eredeti." Ajánlja 
a vasi szlovén iskolákban tankönyvül. ,;Kapjanak például a gyerekek for-
dítási feladatokat, aztán következzen azösszehasonlítás: nézzük, hogy 
fordította ezt Vagy azt a részt Pável! Miért éppen így, és vajon miért 
nem úgy, ahogy mi fordítottuk? Nincs az a módszer, amely vetélked-
hetne ezzel. Igy nemcsak a nyelv, a nyelvtan tanulható meg, hanem a 
nyelv 'lelkét is nneg lehet bel őle ismerni." Sajnos, mutat rá ugyanakkor, 
Pável kéziratban maradt vend nyelvtanát nem taníthatnák a magyaror-
szági általános iskolákban, hiszen ma már itt a szlovén irodalmi nyelvet 
oktatják. De a szlovén nyelvjáráskutatók számára mindenképpen megér-
demelné a kiadást. 

Mukics azért az eredményekr ől semfeledkezik meg. „Gondolta vol-
na-e valaha Pável Ágoston — akit azért zaiklattak, mert »idegen« (szlo-
vén, horvát) rádiókban adták -  elő  műveit —, hogy eljön egyszer az a vi-
lág, amikor a Magyar Rádiónak szlovén nyelv ű  műsorai is lesznek?" 

Vannak tehát eredmények is, további tennivalók is. , ;Az igazi nem-
zetiségi lét is dráma — vallja Pável szellemi utóda, Francek Muki č . —  
A mi körülményeink közepette ugyan nem véres, de bels ő  vívódásokkal 
teli. Mikor teszek jót, mikor rosszat? És nem baj, ha ilyen, mert akkor 
a katarzis nem .maradhat el. Énbennem Pável élete, munkássága. ragasz-
kodása a szlovén és a magyar néphez, mindkét kultúra szenvedélyes sze-
retete — kiváltotta ezt a fölemelő  érzést:" 

A tanulságos gyűjtemény megjelentetéséért minden közrem űködő  
megérdemli a dicséretet. Ilyen elgondolkodtató kiadványokra van szükség. 

PÉTER  LÁSZLÓ  
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MÚLTUNK, JELENÜNK 

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

Szenteleky Kornél ellentmondásos egyéniségér ől általában többet beszé-
lünk, mint amennyit tudunk róla. Ez nyilván azért van így, mert mi 
eddig az embernek, az írónak, de f őleg az irodalomszervez őnek inkább 
csak azon vonatkozásaival foglalkoztunk, amelyeket mai irodalmi és m ű-
velődési törekvésünk alapjaként igyekeztünk felfogni. Valójában a hú-
szas évek végén közéleti szerepet vállalt mártír küldetésének tartalma 
állt érdeklődésünk középpontjában, úgyhogy Szenteleky Kornél munkás-
ságának háború utáni méltatói — ritka kivétellel — a már kilomboso-
dott közéleti tevékenység fel ől mintegy bevezetőként, előjátékként emlí-
tik az irodalmi vezér budapesti indulását, majd ezt követ ően kezdeti 
vajdasági különutasságát. Általában fejl ődésként, egymást átható bels ő  
és külső  szükségszerűség eredményének fogják fel azt a tényt, hogy 
Szenteleky, a kezdetben konzervativizmusra hajlamos ábrándozó szép-
lélek, a nyers valósághoz való közeledést hirdetve, azt fogadta el, ami-
től a legjobban viszolygott. 

Juhász Erzsébet Műkedvel ők című  regénye azt a sémát igyekszik 
élettel feltölteni, melynek halvány körvonalait az iménti módon a kuta-
tók és művelődéspolitikusok húzták meg. Ennek ellenére különösen 
nálunk tekinthető  példátlannak vállalkozása. đ  ugyanis arról ír regényt, 
amivel kapcsolatban számos adattal rendelkezünk, ha szélesebb össze-
függésekbe állítva nem rendszereztük is őket. A regényírók, különösen 
manapság, nem szívesen vállalnak olyan megkötöttséget, mint Juhász 
Erzsébet, lévén, hogy a próza, a költészethez hasonlóan, sokkal -  inkább 
teremti, mint vállalja a mértéket. Ezzel szemben írón őnk bőséges, túl-
ságosan is bőséges Szenteleky-idézetekkel, a regénybeli szerepl ők és a 
vezér környezetében valóságosan élt személyek teljes vagy megközelít ő  
azonosságával, a két háború közötti jugoszláviai magyar lapok, folyó-
iratok, találkozók megszervezésével, életben tartásával kapcsolatos ese-
mények, helyzetek felelevenítésével — hangsúlyozott közösséget vállal 
azzal, ami már művelődés- és irodalomtörténeti anyag. Mi ez: iro-
d.almiasított tudományos munka? — csodálkozik el az olvasó, mikor lát-
ja, hogy az alig megváltoztatott, vagy az ismert ember vagy intézmény 
alaptulajdonságához igazított nevek mögött, az alkotói összevonás, tipi-
zálás eredményeiben az egykori valóság embereire és jelenségeire isme-
rünk. Emlékiratok sért ődöttséggel terhelt bátortalan szerz ői is eszünk-
be juthatnak, akik bosszúból szeretnék ugyan nyilvánosságra hozni m ű-
vüket, de ugyanakkor a várható botrány óvatosságra kényszeríti őket. 
Ha formálisan olvassuk Juhász Erzsébet regényét, akkor a gondolatot 
nyugodtan folytathatnánk. A többes szám els ő  személyben megszólaló 
narrátor ugyanis már az els ő  oldalon nagyapjaként, pontosabban „nagy-
apánkként" említi Sztantits Aurélt (alias Szenteleky Kornélt). Monda-
nunk sem kell azonban, hogy Juhász Erzsébet nem valóságos utódokat 
talál ki a közvetlenül halála el őtt megnősült irodalmi vezér számára. A 
regény egészének tanúsága szerint ugyanis az ironikus megnevezésnek 
kettős jelentése van. Először is az írónő  poétikájának és íróink egy cso-
portjának a Szenteleky által megfogalmazott koncepcióhoz való tuda-
tos kapcsolódását jelzi. Másodszor viszont — s e tekintetben az irónia 
nyomatékosabb — arra a sorsközösségre utal, amelyet „honfoglalónk" 
viszonylagos alkotói meddősége és a mi jelenlegi szellemi életünk botla-
dozása között sejt meg a hiányokra érzékeny idegzet. 

Már ennyiből si sejthető , hogy Juhász Erzsébet azért támaszkodott 
regényíróhoz képest túl nagy bátorsággal az ismertebb kor- és életrajzi 
adatokra, -mert — ha értelmezésének eredetiségében nem feltétlenül is 
— hangnemének sajátosságában, kompozícióteremtésének viszonylagos 
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függetlenségében annál inkább bízott. Igaz, csak a második fejezet vé-
géig alkalmazza azt a szándékosan nyakatekert, nehezen olvasható, de 
helyenként (főleg a szójátékok miatt) kifejezetten szellemes stílust, amely 
nyelvi problémáink felnagyítása által kifejezéskultúránkat parodizálja. 
A továbbiakban azért alakul e próza regénnyé, mert az írón ő  az általa 
is kutatott élettényekb ől egyrészt csak a Szenteleky magánéletével ösz-
szefüggőeket válogatja ki és csoportosítja, másrészt pedig — nálunk 
példáját ritkító beleérzésével — Sztankovits Kornélnak, a tüd őbeteg ar• 
vosnak és nagyra hivatott m űvelődésszervezőnek a magánéletét kelti 
életre. Amit „nagyapánkról" tudunk és tudhatunk, még túlságosan kevés 
ahhoz, hogy az ismeretek keretét a helyzetteremt ő  fantázia ne tölthesse 
ki céljának megfelelő  módon. Meglehet, az egészségben egyre inkább 
gyengülő , küldetésének tudatában viszont mind határozottabb Sztanko-
vits doktor nem egészen úgy gondolkodott, ,ahogy azt Juhász Erzsébet 
leírja. Viszont a mű  Szenteleky-képe nem mond lényegesen ellent a tu-
dományos kutatás alapján körvonalazható portrénak, még ha a regény 
szempontjából fontosabb is a f őhős életének, fejlődésének hitelessége. Ez 
utóbbi érdekében, vagyis a többféleképpen motiválható cselekvésre érett-
ség, látványos önmegtagadás, végs ő  soron a regénybeli életszer űség, a 
drámaiság szempontjából, a dokumentumokkal ellentétben Juhász Er-
zsébet egyes eseményeknek, élményeknek a hatását túlhangsúlyozza 
Szenteleky Kornél szellemi-erkölcsi magatatartásának átalakulásában. 

Ez nem jelenti azt, mintha nem a többség véleményéhez igazodna 
a szerző  Szenteleky váratlan nagy feladatvállalásának értelmezésében. 
Ellenkezőleg: ő  is a jellem folytonosságára esküszik, amelyet mesteri 
kifinomultsággal tesz elhihetővé és indokolttá, a külső  lehetőségek éré-
sében jelölve meg az egyéniség megváltozott válaszának okát. Arra a 
jelenetre gondolok, amikor a „ravasz" Bakos Ede (vagyis Csuka Zoltán) 
a következőképpen hiteti el barátjával, hogy az nagy tagadásai éveiben 
is állításra vágyott, arra tehát, amire az els ő  irodalmi folyóirat megin. 
dításával megteremt ődik a feltétel: „Honnan veszem, honnan veszem, a 
te saját írásodból, ha mondom, kiváltképpen abból a vitacikkedb ől, 
amelyikben Jean Jeudi barátunknak replikázol: Lehet, hogy elkallódunk, 
mint bitang jószág, de azért büszkén és szabadon járjuk a magányos 
csapásokat — te írtad ezt, vagy valami egészen hasonlót, te őrült! És? 
Mit és? Mert senki se akar elkallódni, te se, csak azt nem tudod, hogy 
lehet itt nem elkallódni, s akkor inkább, na! Mondd, kérlek alássan, 
most magyarázzam még tovább a tulajdon gondolataidat?" Ezzel, per-
sze, mi is egyetértünk: az ember (a Szenteleky-típusú ember) legbelül 
(de csakis legbelül): •a küls ő  látszat, az önellentmondások ellenére is 
azonos önmagával. Létezik az egyéniség fajsúlyát képez ő  mag, csupán 
meg kell találni az utat hozzá. És ez Juhász Erzsébetnek egészen köny-
nyen. megy. 

Szerzőnk regénye belső  fejlődésének hitelessége érdekében azzal 
akarta még természetesebbé, még emberibbé tenni a szentnek prófétává 
való átváltozását, hogy meghökkent ő  módon kiemelte Szenteleky halál-
lal való szembesülésének élményét. Az ötlet nagyon is jónak tetszik. A 
probléma legfeljebb annyi, hogy a sziváci orvos Pesten megjelent fiatal-
kori műveinek ismeretében már a medikus is a halál rokonának érezte 
magát. Igaz, más a hangulat, a fiatalos világfájdalom és más a beteg-
ség végzetes elhatalmasodásának felismerése által meghatározott tar-
tósabb közérzet. Éppen ezért nem mond mereven ellent a Szenteleky-
életrajz ma hozzáférhet ő  adatainak Juhász Erzsébet regényének egyik 
jelenete; a zombori Vadászkürtben társalgó Szenteleky, a halála el őtti 
visszaemlékezése szerint ugyanis „ezen az estén érezte magát el őször 
gyógyíthatatlan betegnek". Tehát: a közeli megsemmisülés elkerülhetet-
lenségének tudatára is szüksége volt a visszahúzódó szépléleknek ahhoz, 
hogy meghökkentő, szinte riasztó energikussággal vállalja a kezdetben 
fitymált szerepet. A fentebb említett okok miatt csupán ezt nem hisz-
szük el Juhász Erzsébetnek: „Nem nehéz elképzelnünk, hogy nagyapánk 
e szavak (ti. barátja jóindulatú figyelmeztetése — V. G.) hallatán kezdte 
életében először betegesen bágyadtnak érezni magát." Az életm ű  szem- 
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pontjából ez súlyos elírás, hiszen Szenteleky életét és m űveit az író 
fiatalkorában szerzett cukorbajától sem független melankólia hatja át. 
Ami azonban a Szenteleky-opus szempontjából tévedés, az a regény 
felől nézve már nem lenne hiba. Nem lenne, ha Juhász Erzsébet m űve 
utószavában nem hangsúlyozná, hogy ,,a választott témából ered ően" 
idézett , ;elsősorban Szenteleky Kornél műveiből", és ha a regény egyes 
mellékalakjai nem szerepelnének eredeti nevükön. A M űkedvel ők tehát 
— alkotója szándékából következ ően — olyan regény, melynek szépiro-
dalmi értéke bizonyos, mindenki által ellen őrizhető  tényektől is függ. 

Maivá és élővé nem pusztán a már fentebb említett és dicsért be-
leélés által válik a Műkedvel ők. Szerencsére nem csupán egy adatok mö-
gött felsejlő  szellemnek a feltámasztásáról, tehát nem öncélúan régimó-
di (századfordulói) bravúrról van itt szó, hanem hiteles alkotói világkép-
ről, a jugoszláviai magyar kultúrával kapcsolatos közvetett állásfogla-
lásról. A regény némely vonatkozásai ugyanis azokra a néha már-már 
mitikusnak, fatálisnak tetsz ő  elemekre is utalnak, melyek a történelmi 
különbségek ellenére is hasonlónak mutatják a múltat és a jelent. Ennek 
ábrázolása különösen akkor hatásos, ha a valóságkép a nyelv bels ő  tör-
vényei által irányított szabadasszociációnak a következménye: „A féde-
res ülésen Sztantits nagyapánk. A szomszéd faluba, beteghez viszik. H ő-
ség, por, rabvallató kocsikázás. A doktort kegyetlenül lovagolja a fé-
deres ülés. Bennünket sohase kényeztetett az élet, már eleink se voltak 
kiválasztottak, csak le-, mi mindig csak bizonyos határig engedhettük el 
magunkat; lettünk volna egyetlenegyszer is határtalanok: mehettünk vol-
na fejjel a falnak. Minket a mi falunk vár. S önszántunkból is — ha kell 
(s ha nem) — kiállunk. Hányoznánk, ha nem." 

Juhász Erzsébet regényében „a választott témához" való alkotói 
hozzáállásról a szentségtöréshez közeled ő  hangnem is tanúskodik. Aki 
hajlamos a megbotránkozásra, ne feledkezzen meg róla, hogy az írón ő  
saját létélményéről és mindannyiunk létélményér ől tesz vallomást, ami-
kor a szellemi nagyságok gondolataim, sorait például a következ őképpen 
házasítja a sajátjával: „Ül .nagyapánk a benti fényben, s fordulna bels ő  
élete színe-javával világosság felé, ám feje lehajlik, s lecsüng a keze." 
Nem kényelemigény, nem a más tollával való ékeskedés szándéka rejlik 
az ilyen kölcsönzések mögött, hiszen a könyv jegyzete különben is tájé-
koztat róla: kik azok a költ ők és írók, akiknek legalább egy-egy sora 
valamiképpen jelen van regényében. A hangsúlyozottabb vagy enyhébb 
csúfondárosság tehát egyedit és mindenkorit egyszerre látásának ered-
ménye. Annak, hogy ő  is tudatában hordozza az idealizmusok sorsának 
a terhét, a belátást, hogy az önmagunkért és a közösségért hozott áldo-
zatokat lényegében nem igazolja az id ő . Ezért adja „nagyapánk" szájá-
ba a középkor magyar nyelvemlékének szavait: „Világnak világa / vi-
rágnak virága /, keservesen kínzatol, vasszegekkel veretel!" 

A Műkedvel őknek fontos mozzanata az embertípusok nyomatékos 
megkülönböztetése. Noha az árnyalatok iránti érzékenysége távol tart-
ja a fekete-fehér ábrázolástól, két embercsoportot különböztet meg m ű-
vében. Az egyik csoportot a vidékies öntudatlanság, a giccses önismeret, 
hamis illúziók melengetése, lomha önelégültség jellemzi. Ezek az embe-
rek csupán egy fejezetben kerülnek el őtérbe, de csupán azért, hogy az 
írónő  érzékeltethesse: mennyire alacsony szint ű, milyen nevetséges a 
két háború közötti m űvelődési élet színvonala. Azokhoz a saját el őíté-
leteik és ösztöneik által mozgatott bábfigurákhoz képest, amelyeket az 
egykori Becskereki Helikon „színpadára" helyezve állít elénk Juhász 
Erzsébet, nagy erkölcsi és szellemi többlettel rendelkeznek a f őhős köré 
tömörülő , a többségtől csupán mélyebb közösségtudatban és nagyot aka-
rásban különböző  emberek. Ezeknek, közöttük els ősorban Sztantits Aurél-
nak a heroizmusa a dac, a kísérlet vállalásában van. Megoldás, kiút után 
kutatnak ott, ahol a nagy többség, az élén az álm űveletekkel, az alapprob-
lémát sem érzékelheti. Nem kiegyensúlyozottak, könnyen alkalmazható 
receptjük nincs. Az elégtelenségükben, jobbra vágyódásukban azonosak 
egymással. - Többnyire azonban alkatuknak megfelel ő  egyéni sorssal, 'ma- 
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gatartással is rendelkeznek. A tehetséges Forrai Gábor zárkózottságából 
fiel4eltörő  indulatossága, szigora nem téveszthet ő  össze az örökmozgó 
Bakos Ede tettre kész könnyedségével. S ugyanígy Varga Gazsi nagy 
üggyel azonosuló szolgálatkészsége is más, mint Janiga Lajos elvakult 
közönségtisztelete és önszeretete. S hadd említsük meg még a regény 
kariatidáját, Póth Erzsébetet, akinek a portréja kiválóan sikerült. 

Az írónő  szatírája által legnyomatékosabban sújtott szerepl ők kö-
zött Hajnal Emil alakja kerül aa legélesebb megvilágításba. Vele kapcso-
latban az álgerincesség mindenkori tragikomikumáról is lehet beszélni. 
Az ő  nyomatékosan liberális elvszerűsége azoknak az embereknek az 
elvtelenségét fejezi ki, akik tartásának nincs komoly etikai magva, ezért 
következesség-igényük formális, üres. Mint ahogy m űvészeteszményük is 
az. Mert időtől és tértől független poétika mellett kardoskodni legalább 
annyira meddő  vállalkozás, mint a tájhoz való kapcsolódás küls ő  jegyeit 
számon kérni az alkotóktól. Ha a couleur locale elméletének ez lett volna 
a lényege, akkor Juhász Erzsébet Sztantits Aurélhoz is nyilván olyan 
epés gúnnyal viszonyult volna, mint Hajnal Emilhez. Csakhogy az írón ő  
felismeri a. lényeget, azt ti., hogy Szenteleky (saját talajtalan sznobizmu-
sával, elvágyódásával is dacolva) a gyökeret verés, a kultúrateremtés, egy 
teljesebb önismeret céljából vezérelve szállt szembe a lehúzó körülmé-
nyekkel, az értetlen emberekkel. A vezérré lett széplélek értékfelfogásá-
ban rövid idő  alatt a korlátlan teremtés princípiumának helyére a felada-
tot vállaló megismerés került, s a képzelet hedonista csapongását az ész 
feladatvállaló önfegyelme váltotta fel. Szenteleky átalakulásában tehát 
az én-érzésével igyekszik megkapaszkodni az egyetlen lehetséges pozití-
vumban, a térhez és időhöz kötött humanizált közösség koncepciójá-
ban. Ez pusztán akarat, szervezkedés kérdése, hiszen — miként a Mű-
kedvel ők sugallja — Szenteleky egyre kevésbé ámította magát azokkal 
a távoli egzotikus szépségekkel, melyek számos írásában felemel ően ha-
tottak rá. Hát az alkotás nem (viszonylagosan) megnyugtató pozitívum? 
A teremtés gyönyöre nem hoz tartós kielégülést? Mi szüksége van egy 
művésznek szervezkedésre? — kérdezné valaki. Nos, Juhász Erzsébet a 
halál lassan, hullámokban fokozódó, talán túl is hangsúlyozott szorítása 
mellett más okot is talál h őse magatartásváltozásának megindoklására. 
Az ő  felfogásában (de egyébként is kimutathatóan) Szenteleky Kornél 
— túl azon, hogy alkalmasint a legnagyobb művészek is kételkednek 
alkotásaik jelentőségében — nem tartotta magát hiteles alkotónak. In-
telligenciája nem engedte önmaga el ől eltagadni a tényt: számára pilla-
natnyi menekülés csupán, tehát múló hangulat az írás gyönyör űsége, 
mert egyszerűen nincs ereje és bátorsága ahhoz a szembenézéshez, mely 
az ihlet eredményében még nem lát kész m űvet. írni valójában a kínok-
tól való átmeneti megszabadulás helyett a kínok vállalását jelenti — egy 
tartósabb megelégedés reményében. Ez azonban hiányzott Szenteleky 
Kornél századfordulóról örökölt újromantikus-impresszionista attit űd-
jéből. Az ő  helyzete felől nézve tehát ezért kényszerül a meglep ően nagy, 
szinte groteszk műfajváltásra: a folyamatos közéleti szerepre. Valapmit 
tenni kell! Valahogyan nyomot kell hagyni! — ez az imperativus töltötte 
ki a folyóirat-szeirkeszt ő  lelkivilágát, amikor ahelyett, hogy a saját m ű-
vészi produkciójára összpontosította volna, nevetségesen gyönge kézira-
tok csiszolgatására fecsérelte maradék erejét. M űvész nem lehettem, de 
legalább másokat segítettem azzá lenni — e gondolat vigyáz lelki egyen-
súlyára. Innen nézve tehát nem is látszik olyan embertelenül nagynak 
a vezér „áldozata", mint ahogy azt sokan hitték és hiszik. Juhász Erzsé-
bet ezt megérezte, felismerte; az ő  Sztantits Aurélja nem hérosz, hanem 
érzékeny, etikus ember, aki, végül csömört kapva olvasásélményeit ől, 
egy valószerűnek tetsző  jövő  tervébe menekül. Végül aztán, persze, vál-
ságai ismét csak önmarcangoló meghasonlásba süllyesztik, másmilyen 
tükröt tartva eléje, mint amilyennek ma látjuk ő t. 

Juhász Erzsébet Szenteleky-képéb ől a vezérnek az arisztokratikus-
diktatorikus pillanatai, a folyamatos veszélyeztetettség-érzésb ől, kény-
szerhelyzetb ől, önvédelmi gesztusként támadó, az etikát korántsem cáfo- 
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ló, csupán árnyaló, még emberibbé tev ő  vonások hiányoznak. Až írónő  
e mindeddig háttérben maradt problémából annyit tárt fel, hogy az 
egyre betegebb embert, akarata ellenére, alkata, körülményei nem en-
gedték szeretni. Meg aztán viszonylag könny ű  volt Havas Emilt Szent-
elekyvel szemben kifigurázni, és — jogosan — morálisan leértékelni. 
Kázmér Ernővel vagy Fenyves Ferenccel már nehezebb lett volna „el-
bánni". Pedig az erre irányuló kísérlet Szenteleky énjét is a maga teljes-
ségében tárhatta volna fel. 

Ennek ellenére és néhány vázlatosra sikerült regényalaktól eltekint-
ve e regény egyike a legmélyebb értékeléseknek, melyeket valóságunkról 
valaha is írtak. 

VAJDA GÁBOR 

HIÁNYZÓ ÉLETRAJZ 

JUHÁSZ ERZSÉBET: Nagyapáti Kupac Péter. 
Forum, Újvidék, 1985. 

A Forum képzőművészeti kismo-
nográfiáinak sorozatában az elmúlt 
év során megjelent a Nagyapáti 
Kukac Péterről szóló ;monográfia. 
Ily módon képzőművészetünk e rej-
telmes egyénisége, akinek szemé-
lye jószerével csupán anekdoták ré-
vén volt ismeretes a képzőművé-
szet iránt érdeklődők körében, egy 
szakszerűen szerkesztett és példá-
san kidolgozott monográfia révén 
került immár az érdeklődés közép-
pontjába. És bár e pannóniai na- 
iv festő  alakját, bohémségbe haj-
ló életét a titok hétrétű  fátyla bo-
rítja, Juhász Erzsébet gondos mun-
kával igyekszik felfedni mindazo-
kat a tényeket, melyek e nagyon 
tehetséges festő, e bácskai rous-
seau-ista zseni életét az utókor szá-
mára értékelhet ő  közelségbe hozza. 

A monográfia írója eredeti do-
komentumok hiányában csupán a 
legalapvetőbb információkat tudja 
nyújtani erről a roppant izgalmas 
és a vajdasági képzőművészeti élet-
ben immár megkerülhetetlen al-
kotóról. Nagyapáti Kukac Péter 
1908-ban született, s életének har-
minchatodik évében tragikus kö-
rülmények között halt meg. Rövid 
.élete során alkotásait felel őtlenül 
ebek harmincadjára vetette, olyan 
nemtörődömséggel, mint amilyen 
felelőtlenül viszonyult saját életé-
hez is. Úgy hírlik, csupán egyet-
len fénykép maradt utána, az is 

még gyermekkorából (mint a sze-
rencsétlen Seurat esetében), mely-
ről egy tágra nyitott szemű, kala-
pos legényke néz vissza, egy ki-
csit •a megörökítettek pózába me-
revedve. A keresztlevél, a halotti 
kivonata és a Hírlapból kivágott 
és aláírt cikk — ennyi csupán, ami 
a festő  életére emlékeztet. Úgy hír-
lik, különös köpenybe burkolózva 
járta a tanyákat, hosszú, kócos ha ,  
ját széles karimájú kalap tartatta 
össze, vállán vadásztáska lógott, 
melyben a festékeit tartotta. Ha 
ecset nem volt a kéznél, hosszú ha-
jából lemetszett egy tincset, cérná-
val egy pálcikához erősítette, s 
máris kész volt a festékre alkalmas 
szerszám. Megrendítő  történet, 
ugyanakkor mélyen egzotikus is. 

Juhász Erzsébetnek nem állt 
szándékában •a fest ő  életművének 
kritikai értékelése, emellett ügye-
sen kerülte meg az érzelmes esz-
tétizálás zsákutcáját is, kizárólag 
arra törekedve, hogy Nagyapáti Ku-
kac Péter helyét és szerepét topog-
ráfiai pontossággal jelölje ki, 
méghozzá abban a környezetben, 
melyben a festő  alkotott. 

A magányos bohém afféle ős-
tehetségként a fejl ődés sajátos út-
ját járta, távol mindennemű  aka-
démiai miliőtől, és távol a mai ér-
telemben vett városi környezet ha-
tásaitól is. Élelemért, szállásért és 
borért festett, s mint ilyen, örökre 
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megmaradt népművésznek. Tehet-
ségét azon környezet megörökíté-
sének a szolgálatába állította, 
melyben maga is otthon érezte ma-
gát, örömmel festette meg a tanya-
világot, azt az észak-bácskai miliőt, 
melynek ő  lett igazi énekese. Akár 
a vándorfényképészek, Nagyapáti 
Kukac Ptéter is bejárta a Topolya 
környéki majorokat és tanyákat, 
tájképeket festve :a vidékről, port-
rékban örökítve meg annak lakó-
it, kitéljesítve azt az örökös em-
beri vágyódást, melynek tanúsága 
szerint mindenki lelkében ott mun-
kál a mulandósággal szembeni 
harc, az evilági jelentést megörökí-
tése. A példás kutatómunka nyo-
mán — képről képre haladva, ese-
ménytől eseményig lépve — a ho-
mályból lassan előtűnik alakja. Ha-
lála után negyven évvel az igen kö-
rülményesen összegyűjtött képek-
ből megrendezett tárlat által így 
mutatkozik meg előttünk e legen-
dás hírű  festő . (A tárlatot 1986. ja-
nuár 17-én nyitották meg Topo- ' 
lyán.) Itt, ezen a kiállításon mu-
tatkozott meg Nagyapáti Kukac 
Péter igazi nagysága, tehetségének 
teljes mélysége. 

A festményeken a történelem 
névtelenjei elevenednek meg, arcok 
és tájak, események és személyek, 
s mindez egyben arról a szellemi 
színvonalról is tanúskodik, mely a 
képek létrejöttében és megszületé-
sében oly nagy szerepet játszott. 
E vásári naivság, a legmesszebb-
menőkig tagadva minden képzőmű-
vészeti szabályt, éppen jellegénél 
fogva lesz oly megható, őszintesé-
gében megkapó. Megelevenedik 
előttünk az észak-bácskai világ lég-
köre, az a törpebirtokosi mentali-
tás, melyen belül maga a ló még 
a gazdájánál is fontosabb, ennek 
következtében a festőnek juttatott 
pénz ellenében megkövetelte, hogy 
az minden egyes tyúkot, libát, disz-
nót és tehenet megörökítsen, min-
dent, ami ahhoz :a birtokhoz tar-
tozik, melyért egyedül érdemes 
megszületni, élni és meghalni, im-
már évszázadok óta. Valahol itt 
kell keresni Nagyapáti Kukac Pé-
ter nagyságát is; ő, aki szintén e 
táj gyermeke, felismerte és — a 
vidék szellemének megfelelően — 
felvállalta azt .a szerepet, melyet a 
sors neki szánt, s lett ily módon 
a táj megörökítője. Képzettség hi- 

ányában inkább ösztönszer űen, 
mint tudatosan vállalta a vidék 
krónikásának szerepét, talán szán-
dékosan is távol tartva magát egy 
tőle idegen és távoli urbánus kör-
nyezettől és légkörtől, melyen be-
lül minden bizonnyal a valóság is 
és annak művészi visszatükrözése 
is másként játszódik le. Ez az el-
képzelt jelenség őt sohasem von-
zotta, sohasem került a közelébe. 
Az e tudat mélyére szorított isme-
retek jelenlétéről képeinek csupán 
rejtett részletei tanúskodnak. A mo-
dern kor, a húszas-harmincas évek 
szimbóluma, a kettős szárnyú re-
pülőgép gyakran megjelenik képe-
in, afféle szitakötőként vagy „ká-
védarálóként", megtestesítve a tá-
vozás, a porból történő  felemelke-
dés, a szabad madárként történ ő  
szárnyalás vágyát is. Mindezek mö-
gött egy elképzelt távoli világ szép-
sége és csábító ereje búvik meg. 

De álma ez a festményeken 
ábrázolt kisembernek is, elérhetet-
len, az imagináció ködébe vesző , 
hiszen a porból való felemelkedés 
képzete nélkülöz minden reális ala-
pot. 

A végtelen síkság, melyen a ház-
tető , egy magasabb fa csúcsa vagy 
a gémeskút jelenti a legmagasabb 
pontot, melyet a tekintet befuthat, 
ezen túl minden egysíkú, a mezők 
végtelenjébe nyúló — ez alakítot-
ta Nagyapáti Kukac Péter képei-
nek perspektíváját és „mélységét". 
Amíg a hlebini iskola Zagorje lan-
káinak perspektíváját, magát a 
mélységet ültette át mesterien a 
vásznakra, addig Nagyapáti szá-
mára ismeretlen marad ez a di-
menzió. Ezen talán csak a repül ő-
gép segíthetne, mely a tengerig, ne-
talán Itáliáig — a festészet ősha-
zájáig — repítené őt. Olyan kérdés 
ez, mely a megválaszolatlan talá-
nyok közé tartozik. 

A porból emelkedett ki és a por-
ban tűnt el ez az egészen a közel-
múltig névtelen festő, aki csak mű-
veket hagyott maga után, képeket, 
melyeket nekünk kell megmente-
ni az enyészett ől. A kérdés önma-
gától adódik: hány ilyen őszinte 
művészt fed még a titok homálya, 
hány ilyen megszállott alkotót bo-
rít még a feledés pora? A pacáséri 
Dudás, a szabadkai Ludvig és Mé-
száros jut hirtelen az eszembe, s 
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azok az alkotók, akiknek életpályá-
ja az artizmus tövises-rögös útjai-
ra tévedt, melyen a névtelenség 
jelenti az igazi. csapdát. 

Egészen a közelmúltig Nagy-
apáti Kukac Péter is csupán egy  

anekdota, egy fénykép és egy ma-
rék papiros volt, mely egyetlen 
zsebben is elfér ... S most íme, 
előttünk hever ez a monográfia, 
mely minden elismerésünket meg-
érdemli. 

SLAVKO MATKOVIC 
(Fordította: MÁK Ferenc) 
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MEGJELENT A ÉLETJEL KÖNYVEK 35. KÖTETE 

PETKOVICS KÁLMÁN 

A 7NAP  ÚTIG 
(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, úttör ő  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 emberölt ő  eseményei elevenednek meg 
a tetszet ős kiállítású könyvben, amelynek fed őlapján 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 ő s će 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-
deklődnek a jugoszláviai magyar sajtó felszabadulás utáni 
fejlődése iránt, amelyben a szabadkai hetilap indulásától 
kezdve fontos szerepet játszott. 

A húsz képpel illusztrált kötet 1030 dináros áron meg-
rc_ci.,l`,ető  a Veljko Vlahović  Munkásegyetemen (24000 Su-
Lo' ica, Trg Cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 1200 diná-
rért megvehető  a Forum üzleteiben, valamint a szabadkai 
Napredak könyvesboltjában. 



MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 36. KÖTETE 

CSÉPE IMRE 

SZORUL A NAP 
(Versek) 

Negyedszázada nem jelent meg az 1972-ben elhunyt 
Csépe Imrének verseskötete. Pedig költ őnek indult, első  
két könyve, az Üzen a föld (1949) és a Májusi mez őkön 
(1952) is lírai termésének javát tartalmazta, ezt követ ő -
en azonban egyre több karcolatot és elbeszélést jelente-
tett meg. Csaknem egy évtizednek kellett elmúlnia, amíg 
ismét verseskötetet publikált (Term ő  porban, 1961). S 
bár továbbra is látszólag a próza állt ekkor munkássá-
gának elő terében, verseket is rendszeresen írt, amelyek-
nek egy részét közzé is tette. Ezeket gy űjtötte most ösz-
sze jóbarátja és alkotásainak legjobb ismer ője, Urbán 
János, akivel együtt válogatta ki költészetének legéret-
tebb darabjait annak a gyűjteményes kötetnek a számá-
ra, amelyet a szabadkai Minerva szándékozott kiadni. 

Az öt ciklusba sorolt nyolcvan vers mindegyike 
megjelent lapjainkban, de egyik sem olvasható Csépe 
Imre köteteiben. A gazdag anyag igen változatos: a táj-
leíró és hangulatfest ő  lírai sorok mellett megtalálhatók 
benne a nincstelenek sanyarú sorsa ellen lázadó stró-
fák, az életmű  legértékesebb darabjainak tartott balla-
dák és a sokak számára bizonyára a felfedezés erejével 
ható szerelmes versek, amelyek éppúgy a szerz ő  ösztö-
nös tehetségér ől vallanak, mint azok a költemények, 
amelyeket a kritika költészetünk kiemelked ő  művei kö-
zé sorol. 

Csépe Imre művészete sajátos színfoltja a jugoszlá-
viai magyar irodalomnak; olyan, amilyen sem megjele-
nése elő tt nem volt, sem a jövőben nem lesz. Éppen 
ezért a Szorul a nap  is minden bizonnyal megnyeri az 
olvasók tetszését és dokumentumértékénél fogva jó szol-
gálatot fog tenni mindazoknak, akik behatóbban foglal-
koznak munkásságával, tanulmányozzák sokszín ű , vál-
tozatos életművét. 

A 112 oldalas kötet, amelynek fed őtervét Urbán F. 
Gábor készítette, 800 dináros áron megrendelhet ő  a Velj-
ko Vlahović  Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg ta-
ra Jovana Nenada 15), vagy pedig 1000 dinárért megve-
hető  a Forum újvidéki és szabadkai, valamint a szabad-
kai Napredak könyvesboltjában. 


